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البحث جارٍ عن خمرج للخالف على البيان الوزاري:

«مسؤولية الدولة عن التحرير وحق أبنائها يف املقاومة»

سالم يستقيل مع وقف التنفيذ اىل اليوم و «لن أخضع لضغط املهل»

مجلس الوزراء منعقداً أمس يف قصر بعبدا برئسة الرئيس سليمان( .ابرهيم الطويل)
ُ
معظم
استنفر
السياسيني

www.southwestbuilders.com.au

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

تصدر كل سبت وتوزع يف سائر الواليات االسرتالية

القادة
وبعض

خربة طويلة وصدق يف التعامل

السفراء األجانب ،أمس
االول ،يف حماولة إجياد

خمرج للخالف على الفقرة
املتعلقة مبقاومة االحتالل

اإلسرائيلي وربطها بدور
الدولة ،جتنبًا ملأزق استقالة
حكومة الرئيس متام سالم،
وتكثفت االتصاالت ،بني
ليل االربعاء وكذلك امس
االول اخلميس ،قبل انعقاد
جلسة جملس الوزراء عصرًا
برئاسة رئيس اجلمهورية
ميشال سليمان ،لعرض
صيغ حل وسط يف هذا
الشأن لعلها تدفع اىل
تريث سالم يف االستقالة.
غري ان تلفزيون اجلديد
علم ان الرئيس سالم قدم
استقالته مع وقف التنفيذ
اىل يوم اجلمعة (امس) او

التتمة صفحة 31

غزة :هدوء
حذر بعد جناح
مصر يف تثبيت
«التهدئة»

خيم هدوء حذر يف غزة
وجنوب اسرائيل أمس
االول بعدما جنحت مصر
يف إعادة تثبيت التهدئة
عقب موجة من التصعيد
شنت خالهلا املقاتالت
االسرائيلية أكثر من
 30غارة على قطاع غزة
بعد اطالق حركة «اجلهاد
االسالمي» أكثر من 130
جنوب
على
صاروخًا
اسرائيل ،يف معركة
مستها «كسر الصمت»
ردًا على اغتيال ثالثة من
قياديي «سرايا القدس»
ذراعها العسكرية الثالثاء
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مقتل فواز الداري قائد كتبة «أبدال الشام»
واجليش السوري على متاس مباشر من يربود

اإلبراهيمي يتهم النظام بـ «التسويف»
فيما اتهم املبعوث الدولي-
العربي األخضر اإلبراهيمي
النظام السوري باللجوء
َ
إىل «مناورات تسويفية»
لتأخري مفاوضات السالم
مع املعارضة السوريةن
كانت املعارك امليدانية
قرب يربود تشتعل وتسفر
عن مقتل قائد كتيبة
«أبدال الشام» مع جمموعة
من كتيبته.
فقد قال اإلبراهيمي بعد
جلسة جمللس األمن أمس
االول ،إن «هناك عددًا
من األنشطة اليت تدل على
حتضري» احلكومة السورية
إلجراء االنتخابات الرئاسية
«لكن ليس هناك إعالن
رمسي بذلك حتى اآلن».

وردًا على سؤال عما إن كان
أبلغ اجمللس أن االنتخابات
الرئاسية ستؤدي إىل
انهيار مفاوضات جنيف،
أجاب« :ما قلته جمللس
األمن ،أن االنتخابات يف
حال إجرائها لن تشارك
املعارضة كلها فيها».
وأشار إىل أن املفاوضات
العنف
مسأليت
حول
واإلرهاب وتشكيل هيئة
احلكم االنتقالية جيب أن
تتم بشكل متواز.
وعما إن كان طلب من
روسيا العمل على إرجاء
الرئاسية
االنتخابات
السورية ،قال« :حتدثت
هنا إىل جملس األمن بكل
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اجليش املصري حيمّل «االخوان» مسؤولية اهلجوم
على حافلة عسكرية
محل اجليش املصري
اخلميس مجاعة االخوان
املسلمني املسؤولية عن

اهلجوم املسلح على حافلة
عسكرية للنقل مبنطقة
الكابالت حبي األمريية

يف القاهرة ما أدى إىل
مقتل ضابط صف وإصابة
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بإدارة :آدي سركيس

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

MANAGING DIRECTOR

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

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

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

Y

YPlumbing

Y

Y

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

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

Y

Y

Y

Y

Y

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

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

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

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني فرنسيس

حاصلة على 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

26 Good Street Granville 2142 - Tel; 96371759 Fax: 96371294
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مقاالت وتحقيقات

شورى الدولة حيكم ..لبنان ملزم بكشف التحقيقات عن املفقودين
كرس حكم تارخيي صدر عن جملس شورى الدولة
حق أهالي املفقودين باالطالع على نتائج التحقيقات
الرمسية اليت أجرتها احلكومة اللبنانية قبل عقد
ونصف ،وأعلنت عربها أن مجيع املفقودين قتلوا
خالل احلرب األهلية .ويكسب القرار ذوي الضحايا
جولة يف معركة مستمرة منذ أكثر من ثالثة عقود
لكشف مصري أحبائهم ،وال سيما أن حكم جملس
الشوري يشمل حماضر االستماع إىل مسؤولي
امليليشيات اليت قامت بأعمال القتل
أفرج جملس شورى الدولة عن واحدة من أبرز
املراجعات املكدسة يف «جواريره» ،تتعلق حبق
أهالي املخطوفني واملفقودين واملخفيني قسرًا
خالل احلرب األهلية اللبنانية باالستحصال على
نسخة عن كامل ملف التحقيقات اليت أجرتها جلنة
التحقيق الرمسية لالستقصاء عن مصري مجيع
املخطوفني واملفقودين.
القرار الذي صدر بتاريخ مطلع الشهر اجلاري عن
الغرفة األوىل يف اجمللس برئاسة القاضي شكري
صادر وعضوية املستشارين فاطمة عويدات ومرييه
عماطوري ،يكرس للمرة األوىل احلق بالوصول اىل
املعلومات بشكل عام وحق ذوي املفقودين مبعرفة
مصري أحبائهم ،وقد قضى هذا احلكم بإبطال القرار
الضمين الصادر عن رئاسة جملس الوزراء برفض
تسليم ملف التحقيقات اليت قامت بها جلنة التحقيق
الرمسية لالستقصاء عن مصري مجيع املخطوفني
واملفقودين لذوي املفقودين وإعالن حقهم
باالستحصال على نسخة عن امللف الكامل عم ًال حبق
املعرفة .وقد توصل اجمللس اىل هذه النتيجة بعدما
أعلن حقًا أساسيًا جديدًا هو حق ذوي املفقودين ،على
أساس أن هذا احلق هو حق طبيعي متفرع عن حقوق
اإلنسان باحلياة وباحلياة الكرمية ومبدفن الئق ،وعن
حق العائلة باحرتام األسس العائلية ومجع مشلها
وعن حق الطفل بالرعاية األسرية والعاطفية واحلياة
املستقرة ،وهي حقوق كرستها املواثيق والشرائع
الدولية اليت انضم إليها لبنان ،ما يستتبع إعالن
حق ذوي املفقودين باالطالع على كل التحقيقات

بسام القنطار

لكشف مصريهم وأن هذا احلق ال يقبل أي تقييد
أو انتقاص أو استثناء إال مبوجب نص صريح ،األمر
غري املتوفر يف القضية احلاضرة.
وكانت جلنة أهالي املخطوفني واملفقودين يف
لبنان ومجعية دعم املعتقلني واملنفيني اللبنانيني
(سوليد) قد تقدمتا يف  ،2009/12/24بواسطة
وكيلهما احملامي نزار صاغية بدعوى اىل جملس
شورى الدولة بهذا اخلصوص.
رئيسة جلنة أهالي املخطوفني وداد حلواني قالت
لـ»األخبار» إن قرار جملس شورى الدولة يفتح
ثغرة يف اجلدار املنيع الذي بنته احلكومات اللبنانية
املتعاقبة ملنع وصول أهالي الضحايا اىل احلقيقة،
تاركة مصري آالف أسر املفقودين ّ
معلقًا لعقود ،يف
انتظار معرفة مصريهم».
ّ
تتلق العائالت سوى القليل من
وتضيف حلواني «مل
الدعم ،وعانت يف صمت وانتظرت األخبار اليت مل
تأت» .وقالت «يبقى الطلب األول واألكثر إحلاحًا
لألسر حتى بعد مرور سنوات عدة على االختفاء،
وهو معرفة مصري أقاربهم املفقودين».
جيدد الثقة بالقضاء
ولفتت حلواني اىل أن هذا احلكم ّ
اللبناني وجيعلنا أكثر رهانًا على استقالليته من أجل
كشف مصري املفقودين ،ولن نسكت يف حال
امتناع احلكومة اللبنانية عن تنفيذ مضمون القرار
القاضي بتسليمنا كامل ملف التحقيقات ،وسنعترب
حجب املعلومات عنا مبثابة مشاركة فعلية يف جرمية
اخلطف املتمادية واليت ال تسقط مبرور الزمن أو
بالتقادم.
ّ
وذكرت حلواني رئيس اجلمهورية العماد ميشال
سليمان خبطاب القسم الذي تعهد فيه بكشف
مصري املفقودين ،مشرية اىل أن أمام الرئيس
تضمنه هذا اخلطاب قبل
فرصة أخرية لتنفيذ ما
ّ
انتهاء واليته الدستورية .وأضافت« :يف خضم
الفرحة الكبرية بتحرير الراهبات ،والتشديد على
ضرورة حترير املطرانني احملتجزين يف سوريا ،مل
نسمع من فخامته أي إشارة اىل مصري املفقودين
أو بارقة أمل حبل قضيتهم ،فإذا كانت الدولة

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
Ph: 9709 8081

Shop 3 / 7-9 Cross St, BANkSTOWN NSW 2200

اللبنانية قادرة على العمل من أجل حترير أشخاص
خارج احلدود اللبنانية ،فمن الضروري أيضًا أن ال
تنسى املخفيني قسرًا يف لبنان» .وأردفت« :يا
بتم تعيني لواء لكشف مصري املفقودين»،
ريت ّ
ّ
وذكرت حلواني الرئيس متام سالم بوعده بالعمل
على هذه القضية عندما تسلم امللف من اللجنة.
كذلك طالبت وزير العدل اللواء أشرف ريفي بسحب
قرار إنشاء جلنة للمفقودين وإنفاذ مطلب األهالي
بإقرار اقرتاح قانون يكفل إنشاء مؤسسة وطنية
للمفقودين تعمل بشكل علمي ومستقل وحمايد
لكشف مصري املفقودين.
وكان وزير العدل السابق شكيب قرطباوي قد
أعد مرسومًا إلنشاء «اهليئة الوطنية املستقلة
للمفقودين» ،لكن عائالت املفقودين تعرتض على
هذا اإلجراء ،وتطالب بإنشاء هذه اهليئة عرب قانون
صادر عن جملس النواب ،وخصوصًا أن اجلمعيات
املعنية بهذه القضية كانت قد أعدت مع عدد
من اخلرباء ومؤسسات دولية مشروع قانون بهذا
اخلصوص .وتطالب العائالت بأن تضع «اهليئة
الوطنية املستقلة للمفقودين» قائمة مركزية وشاملة
بأمساء مجيع األشخاص املفقودين ،ومنحها املوارد
والصالحيات الالزمة لتكون قادرة على تنسيق
عمليات البحث عن املفقودين ودعمها واإلشراف
عليها ،ومن ثم إبالغ العائالت مبا توصلت إليه ،وأن
متتلك املهارات واملوارد الالزمة جلمع املعلومات عن
مواقع الدفن ،أي املقابر الفردية أو اجلماعية اليت
قد يكون ُدفن فيها رفات أشخاص مفقودين.
وتعهدت احلكومات اللبنانية املتعاقبة على أعلى
املستويات النظر يف قضية املفقودين ،وتقديم
األجوبة والدعم لعائالتهمُ ،
وأنشئت ثالث جلان
خمتلفة ملعاجلة املوضوع .اللجنة األوىل« :جلنة
التحقيق الرمسية للتقصي عن مصري املخطوفني
واملفقودين» يف كانون الثاني  .2000وأنشئت
اللجنة الثانية لتلقي شكاوى أهالي املخفيني
وم ِّددت مهمتها مرتني
مبرسوم وزاري عام ُ ،2001
وانتهت يف شباط  .2002وأنشئت اللجنة الثالثة
«اللجنة اللبنانية السورية املشرتكة» يف آب 2005
 ،وال تزال قائمة حتى اآلن ،مع أنها مل تعقد أي
اجتماع منذ متوز .2010
وبالعودة اىل قرار جملس شورى الدولة ،يتبني أن
اجلهة املستدعية طلبت إبطال قرار رئاسة جملس
الوزراء الضمين بالرفض الصادر نتيجة طلبها
االستحصال على نسخة كاملة عن ملف التحقيقات
بشأن مصائر املفقودين واملخطوفني ،وهي تدلي
حبق ذويهم مبعرفة مصريهم املكرس يف املواثيق
الدولية اليت أقرها لبنان ،ويف األعراف الدولية،
وبأن حق املعرفة أصبح مبدأ عامًا يف القانون
الدولي.
ولقد أدلت رئاسة جملس الوزراء املستدعى بوجهها
بانتفاء موضوع املراجعة ،إذ إن اجلهة املستدعية
تسلمت كامل امللف املتعلق بالتحقيق املنظم
من جلنة التحقيق املكلفة باالستقصاء عن مصري
املفقودين واملخطوفني مبوجب قرار صادر عن
رئيس جملس الوزراء ،يف معرض الدعوى اليت
أقامتها أمام قاضي األمور املستعجلة يف بريوت
بوجه مطرانية الروم األرثوذكس ومجعية املقاصد.
ويستفاد من املستندات املربزة يف امللف أن اجلهة
املستدعية تقدمت بتاريخ  2009/4/29باستحضار
أمام قاضي األمور املستعجلة يف بريوت ،بوجه
مطرانية الروم األرثوذكس ،طلبت مبوجبه اختاذ قرار
بتعيني خبري لتحديد موقع املقابر اجلماعية ضمن
املدافن املشار إليها يف تقرير اللجنة الرمسية
لالستقصاء عن مصائر املفقودين واختاذ قرار
بتسييج موقع املقربة اجلماعية وتعيني جلنة حلراستها
قضائيًا ،وأنه يف سياق التحقيق صدر عن قاضي
األمور املستعجلة قرار بتاريخ  ،2009/10/23كلف
مبوجبه كاتب احملكمة باالنتقال اىل رئاسة جملس
الوزراء لالستحصال على صورة عن كامل امللف
املتعلق بالتحقيق املنظم من جلنة التحقيق املكلفة
باالستقصاء عن مصري املخطوفني واملفقودين
بتاريخ  ،2000/7/25مبا فيه صورة عن التقرير الطيب
الصادر عن جلنة األطباء الشرعيني املكلفني» ،وأنه
ّ
تسلم كاتب حمكمة القضاء
تنفيذًا هلذا القرار،
املستعجل يف بريوت ،بتاريخ  ،2009/11/18صورة

عن تقرير جلنة التحقيق الرمسية لالستقصاء عن
مصري مجيع املخطوفني واملفقودين املؤلفة مبوجب
القرار رقم  2000/10تاريخ ( 2000/1/21التقرير
الطيب) ونسخة عن قرار تأليف اللجنة برئاسة العميد
الركن سليم أبو امساعيل ،ونسخة عن التقرير
املقدم من الطبيب الشرعي الدكتور لطف اهلل أبو
سليمان وإفادة معاينة من د .فؤاد فارس.
يف املقابل ،أدلت اجلهة املستدعية بأن املستندات
ّ
تسلمتها اقتصرت فقط على تقرير اللجنة
اليت
وهو عبارة عن صفحتني ونصف وتقريري الطبيبني
الشرعيني ومل تتضمن حماضر االستماع إىل
املسؤولني عن امليليشيات يف زمن احلرب ومل
تشمل أي معلومات حول كيفية وصول اللجنة
اىل حتديد مواقع املقابر اجلماعية اليت ذكرتها يف
تقريرها ،علمًا بأن من الضروري واملنطقي أن
تكون اللجنة قد ّ
وثقت األعمال واالستقصاءات اليت
كلفت القيام بها واليت استندت إليها للوصول اىل
النتائج واخلالصات الواردة يف تقريرها النهائي،
وأن الدولة مل تربز قائمة حمتويات التقرير،
واستند جملس شورى الدولة يف تكريس أحقية
طلب أهالي املفقودين يف معرفة مصريهم ،إىل
التوجيهات القانونية احلديثة وال سيما اجتهادات
احملاكم وآراء احملافل الدولية واإلقليمية والوطنية،
ّ
مبين على احلق يف احلياة األسرية وحقوق
وإىل أنه
الطفل واحلق يف االنتصاف القضائي السريع.
ويضيف قرار شورى الدولة «إن اخلطاب القانوني
الدولي واملقارن أمجع على استخالص حق املعرفة
من جمموعة من احلقوق املدنية املكرسة يف
املواثيق الدولية ،وعلى األخص اإلعالن العاملي
حلقوق اإلنسان والعهد الدولي اخلاص باحلقوق
املدنية والسياسية والعهد الدولي اخلاص باحلقوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتفاقية
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية
حقوق الطفل وهي مواثيق أقرها لبنان.
كما استند القرار اىل جمموعة من االجتهادات اليت
كرستها املفوضية العليا حلقوق اإلنسان ،وبعثة
حقوق اإلنسان يف اجمللس االقتصادي واالجتماعي
يف األمم املتحدة ،واللجنة الدولية للصليب األمحر،
واحملكمة األوروبية حلقوق اإلنسان ،وغرفة حقوق
اإلنسان يف البوسنة واهلرسك ،واهليئة الوطنية
للجرائم الفدرالية يف األرجنتني خالل احملاكمات
املعروفة بـ»حماكمات احلقيقة» ،واجلمعية العمومية
لألمم املتحدة.
وخلص القرار «مبا أن حق معرفة مصري املخطوفني
واملفقودين هو حق طبيعي ألعضاء أسرهم ،أكانوا
متوفني أو على قيد احلياة حبيث يرتتب على ذلك
يف احلالة األوىل قيام األسرة مبراسيم الدفن
واحلداد بشكل الئق يتوافق مع الكرامة اإلنسانية
للمتوفى ،ويف احلالة الثانية استكمال املراجعات
ملعرفة مكان احتجاز املفقود وإمكانية رؤيته والعمل
على اإلفراج عنه إذا كان خمطوفًا أو تأمني وسائل
الدفاع عنه إذا كان مسجونًا ،كذلك تأمني العناية
الطبية واملواكبة العاطفية ...وهي من احلقوق
األساسية اليت أقرتها الشرائع الدولية والدستور
اللبناني .وإن الدولة مل ِ
تنف حق ذوي املفقودين
مبعرفة مصريهم من خالل تسليمهم ملف التحقيقات
اليت أجرتها جلنة التحقيق املنشأة لالستقصاء عن
مصري املخطوفني واملفقودين سنة  ،2000إمنا
هي أدلت بأنها سلمتهم كامل امللف املتعلق
بالتحقيق املذكور يف معرض دعوى أمام قاضي
األمور املستعجلة .ومبا أن حق ذوي املفقودين
مبعرفة مصريهم هو حق طبيعي متفرع عن حق
اإلنسان باحلياة وباحلياة الكرمية ومبدفن الئق عن
حق العائلة باحرتام األسس العائلية ومجع مشلها،
وعن الطفل بالرعاية األسرية والعاطفية واحلياة
املستقرة ،وهي حقوق كرستها املواثيق والشرائع
الدولية اليت انضم إليها لبنان ،ما يستتبع إعالن
حق ذوي املفقودين باالطالع على كل التحقيقات
لكشف مصريهم وإن هذا احلق ال يقبل أي تقييد
أو انتقاص أو استثناء إال مبوجب نص صريح ،األمر
غري املتوفر يف القضية احلاضرة.
ومبا أنه يقتضي تبعًا لذلك إبطال القرار الضمين
املطعون فيه الصادر عن رئاسة جملس الوزراء
وإعالن حق اجلهة املستدعية باالستحصال على
نسخة عن امللف الكامل لتحقيقات جلنة التحقيق
الرمسية لالستقصاء عن مصري مجيع املخطوفني
واملفقودين.
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لبنانيات

سالم حُياصر القوى السياسية للمرة األوىلُ ..مهلة الراعي اتصل بربي وسالم واستقبل وزيرين ووفد العلماء
املسلمني ودعا اىل إنقاذ الدولة وحتقيق املصلحة الوطنية العليا
أخرية :بيان أو استقالة
املاراتونية
اجللسة
أفضت
جمللس الوزراء امس االول اىل
حيث مل حيسب هلا أحد ،أقله من
حيث اصرار رئيس الوزراء متام
سالم على االستقالة ،واضعًا
سائر القوى السياسية املمثلة
يف احلكومة امام اختبار هو
االول من نوعه منذ تكليف سالم
تشكيل احلكومة ،مرورًا مبخاض
التشكيل الطويل ،وصوال اىل
مأزق البيان الوزاري .واذا
كانت اجللسة انتهت اىل اقناع
سالم بارجاء استقالته  24ساعة
فقط ،مع رفع اجللسة اىل اليوم
فان ذلك مل حيجب جدية االخري
يف رمي كرة احلسم يف مرمى
القوى السياسية اليت سيتعني
عليها اليوم مواجهة خيارات بالغة
التعقيد ما مل تتوصل اىل خمرج
الساعة االخرية قبل االستقالة
املؤكدة لرئيس الوزراء.
وخلص مصدر وزاري ليال حصيلة
اجللسة املاراتونية جمللس الوزراء
بقوله« :اليوم إما بيان وزاري
وإما بيان استقالة» .وعرض
ملسار اجللسة الطويل فقال إنها
كانت جلسات عدة يف جلسة
واحدة استهلت مبداخلة لرئيس
سليمان
ميشال
اجلمهورية
وزعت على االعالم ،ثم كانت
مداخلة للرئيس سالم الذي أكد
على موقفه باالستقالة اذا مل
يتم التوصل اىل نتيجة قائال ان
االمر يتعلق بصدقيته وبصدقية
احلكومة امام الرأي العام ،اذ
ال جيوز ان جتتمع جلنة صياغة
البيان الوزاري بال نتيجة ثم
حيصل االمر نفسه مع جملس
الوزراء.عندئذ حتول جملس
الوزراء بكامله اىل جلنة صياغة
للتفتيش عن صيغة مالئمة
ّ
كلميت «املقاومة»
جتمع بني
و»الدولة».
وأثناء البحث دمج مقرتح لوزراء
 14آذار بآخر لرئيس جملس
النواب نبيه بري وثالث للنائب
وليد جنبالط ،فكانت العبارة
اآلتية« :تؤكد احلكومة على واجب
الدولة وحق ابنائها يف املقاومة
ضد االعتداءات االسرائيلية مبا
حيفظ سالمة اللبنانيني وسيادة
ودور الدولة» .ثم دار نقاش

أصر خالله وزراء  14آذار على
ّ
تبين املقرتح ككل من دون نزع
ّ
املتعلقة بالدولة ،يف
العبارة
مقابل موقف صريح لوزيري
«حزب اهلل» اللذين رفضا
باحلرف الواحد «أي تقييد
للمقاومة بالدولة».
وعلى االثر أجريت اتصاالت مع
قادة  14آذار وهم الرؤساء أمني
اجلميل وسعد احلريري وفؤاد
السنيورة وكذلك مع الرئيس
بري والنائب جنبالط ،كما جرت
اتصاالت بني جنبالط واحلريري
وبني احلريري والنائب سامي
اجلميل .ومشلت االتصاالت
سفراء دول كربى واقليميني.
وقد تقرر بناء على اقرتاح من
الرئيس سليمان ابقاء اجللسة
مفتوحة ،على أن تنعقد يف أي
وقت اليوم ،ورمبا كلفت جلنة
صياغة البيان الوزاري االجتماع
قبل الظهر على ان تعاود عقب
اجتماعها جلسة جملس الوزراء
يف ضوء لنتيجة االتصاالت اليت
استمرت حتى ساعة متقدمة
من الليل ،مع العلم ان وزيري
«حزب اهلل» طلبا تأخري البحث
كي يشاورا مرجعيتهما.
ومن املالحظات ان جو اجللسة
متيز بهدوء الفت وسط ثناء
ّ
من مجيع الوزراء على موقف
سجل تطور
الرئيس سالم ،كما ّ
متثل للمرة االوىل يف االقرتاب
من البحث يف مدى دور الدولة،
لكن البحث كان يتمحور على
الصياغة إذ شعر اجلميع باخلطر
من تطور االمور حنو االسوأ بعدما
كان هناك شعور باملسؤولية
فقط.
قبل اجللسة ،كان قصر بعبدا
شهد على هامش الغداء الذي
أقامه الرئيس سليمان على
شرف الرئيس الفنلندي لقاء
ثالثيا لسليمان وبري وسالم
عرض خالله بري صيغة خمرج
ملوضوع املقاومة .وأفاد زوار
عني التينة ان سليمان مل ميانع
يف قبول هذا املخرج وكذلك
سالم .بعدها استدعى بري
الوزير علي حسن خليل والوزير
وائل ابو فاعور وأطلعهما على
الصيغة وأبلغهما انهما اذا وجدا
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اجلو مؤاتيا يف جلسة جملس
الوزراء «قدما الصيغة اليت
اتفقت عليها مع النائب وليد
جنبالط واذا مل جتدا اجلو مالئما
فال تقدماها».
وقال رئيس اجمللس امام زواره
انه جيب ان تلقى الصيغة قبوال
حسنت النيات.
لدى  14آذار اذا ُ
وعلم ان بري متنى على سالم
ان يعقد جلسة جمللس الوزراء
السبت او االحد (اليوم او غدا)
اذا فشلت جلسة امس االول
وأال يسرع يف اختاذ موقفه يف
موضوع االستقالة .لكن سالم
تسو االمور ويتم
أبلغه انه اذا مل
َّ
االتفاق على البيان الوزاري فانه
يتجه اىل االستقالة.
احلسيين
وقال الرئيس حسني احلسيين،
ويف حديث اىل الزميلة «النهار»
البريويتة ينشر غدا أدىل به
بعد مشاركته يف االستشارات
الدستورية اليت دعا اليها
الرئيس سليمان يف ما يتعلق
بالبيان الوزاري يف شأن املادة
 64من الدستور ،ان احلكومة
«تسقط بالتأكيد بانقضاء مهلة
الـ  30يوما ألنها حكومة غري
مكتملة ومل يتضامن أفرقاؤها
على خطة العمل اليت جيسدها
البيان الوزاري وهذا ما نصت
عليه املادة عندما قالت «على
احلكومة» ومل تقل «للحكومة»
مما يعين ان املهلة حتمل تقييدا
واضحا».
جعجع
على صعيد آخر ،علم ان كلمة
رئيس حزب «القوات اللبنانية»
مسري جعجع يف احتفال 14
آذار اليوم ستتطرق اىل البيان
الوزاري للحكومة تفصيال واىل
املوقف من املشاركة يف
احلكومة .وسيقول جعجع ان
مشكلة «القوات اللبنانية» مع
هذه احلكومة انها متثل التناقض
بني مشروعني :مشروع الدولة
ومشروع الدويلة وليس اخلالف
على البيان الوزاري اال انعكاسا
طبيعيا هلذا التناقض بني هذين
ّ
يتعلق االمر
املشروعني وال
بالتشاطر اللفظي .وسيعرض
جعجع مشكلة الدولة اللبنانية
مع كل ما يقوم به «حزب اهلل»
هلدمها وأبرز مثال مشاركة
هذا احلزب يف حرب سوريا
والتعقيدات اليت يفرضها على
البيان الوزاري.

املاروني
البطريرك
اتصل
الكاردينال مار بشاره بطرس
الراعي ،بكل من رئيس جملس
النواب نبيه بري ورئيس احلكومة
متام سالم ،وتشاور معهما يف
الشأن احلكومي وضرورة تضافر
اجلهود من أجل اخلروج حبلول
وإنقاذ الدولة وحتقيق املصلحة
الوطنية العليا.
واستقبل الراعي ،يف بكركي
امس االول ،وزيري العمل
واإلقتصاد
قزي
سجعان
والتجارة آالن حكيم وكان حبث
يف مسألة البيان الوزاري ويف
عدد من املواضيع اآلنية على
الساحة احمللية.
وأكد الوزير قزي ان الزيارة
هي ألخذ بركة صاحب الغبطة
كوزيرين مسيحيني يف الوزارة
اجلديدة ،وإلطالعه على عمل
وزارتينا وعلى مسار عمل
صياغة البيان الوزاري ،والعقد
اليت حالت حتى هذه الساعة
دون إمتامه لتنطلق احلكومة
فتمثل أمام اجمللس النيابي ثم
تقوم بدورها يف خدمة الناس
والشعب وترد التحديات وحتضر
الستحقاق رئاسة اجلمهورية.
وقد ملسنا من سيدنا كل تأييد
ودعم وبركة واستعداد للقيام
بعدد من املبادرات من أجل
حتصني احلكومة اللبنانية ،كذلك
حرصه على بقاء هذه احلكومة،
ألن سقوطها ميكن أن يشكل
تهديدا حلصول استحقاق رئاسة
اجلمهورية.
بدوره ،أعرب الوزير حكيم عن
تقدير عميق لصاحب الغبطة
وألهمية اإلستماع اىل توجيهاته
القيمة وخصوصا يف هذه
املرحلة الدقيقة اليت مير بها
لبنان واليت تقتضي من اجلميع
بذل اجلهود والعمل بروح وطنية
عالية تقدم مصلحة الوطن على
اي اعتبارات خاصة.
كما استقبل ،وفدا من أندية
الروتاري يف لبنان والشرق
برئاسة حاكم املنطقة الروتارية
 2452يف لبنان مجيل معوض يف
حضور املدير العام للصندوق
اإلجتماعي املاروني األب نادر
نادر الطالع البطريرك الراعي
على أنشطة األندية.
وسلم معوض البطريرك الراعي
دعوة حلضور اكرب مؤمتر لنادي
الروتاري املنوي عقده يف شهر
نيسان املقبل .وختلل اللقاء
عرض ألبرز نشاطات هذا النادي
الذي يضم  25فرعا يف لبنان
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وهو يعنى بتقديم املساعدات
للجمعيات واملؤسسات يف
خمتلف القطاعات.

شارل رزق

ثم التقى الوزير السابق شارل
رزق الذي رأى ان البطريرك
الراعي الذي نذر نفسه للحياة
الروحية يلعب دورا وطنيا كبريا
يف لبنان .ورأى انه ال بد من
اإلتفاق على ازاحة العراقيل من
امام البيان الوزاري لكي يبصر
النور ،لذلك ال بد من حتديد
نوعية هذه العراقيل ملعرفة
كيفية التعامل معها.
وقال :طاملا أن لبنان مقسوم
إىل حزبني وكتلتني طائفيتني
وكل كتلة يتبع هلا قسم من
اللبنانيني سيبقى الوضع كما
هو عليه راهنا ،ولن يعود لبنان
بلدا حرا مستقال اال بثنائية
احلزبني الالطائفيني.
واستقبل البطريرك الراعي نائب
رئيس جملس النواب السابق
ايلي الفرزلي والنائب السابق
عبداهلل فرحات.
وأشار الفرزلي بعد اللقاء اىل
اننا حبثنا يف كل االمور اليت
ختدم اهلدف الذي يشغل بال
بكركي وبال اللبنانيني ،وهو
كيفية وضع البلد على سكة
اخلالص احلقيقي ،عرب تأليف
حكومة .وقال :جيب ان يتوافق
مضمونها
على
اللبنانيون
وانتخاب رئيس جديد للجمهورية،
مضيفا انها كانت مناسبة للبحث
يف املذكرة الوطنية لبكركي
وكيفية تفعيلها والدور الذي
من املمكن ان يلعبه اللقاء
املسيحي بيت عنيا.

جتمع العلماء

وحبث الراعي مع وفد من جتمع
العلماء املسلمني برئاسة الشيخ
عبد الناصر جربي ،يف موضوع
عقد مؤمتر اسالمي  -مسيحي
روحي ملنطقة بالد الشام ومصر
والعراق.
وأشار الشيخ جربي اىل أهمية
هذا اللقاء واىل التجاوب الكبري
الذي لقيناه من صاحب الغبطة
حيال موضوع عقده الذي سيكون
منوذجيا وسيعطي صورة حقيقية
للشرائح اإلجتماعية اليت تعيش
يف هذه املنطقة .ولقد ملسنا

من غبطته كل الدعم والتشجيع
والتسهيالت من أجل جناح مثل
هذا املؤمتر.
ومن زوار الصرح مديرة مؤسسة
القديس بولس لرعاية املسنني
يف دمشق األم اوديل والدكتورة
نزهة الياس يف زيارة إللتماس
الربكة ،رئيس بلدية دير األمحر
ميالد العاقوري على رأس وفد
من اعضاء البلدية السابقني
واحلاليني.
كما استقبل مدير املركز
اإلسالمي يف طرابلس الشيخ
رامي الفري الذي أوضح ان
الزيارة هي إلطالع صاحب
الغبطة على عدد من املواضيع
اليت نتباحث فيها مع عدد من
السياسيني واملسؤولني يف
وزارة الرتبية ،وحتديدا يف األمور
املختصة بالشؤون املسيحية -
اإلسالمية ،بشأن اطالق كتاب
ديين موحد على مستوى لبنان
تعرف فيه كل طائفة عن
دينها ،وبذلك نتخلص من جهل
دين اآلخر ،وتكون لنا مرجعية
موحدة لكل طائفة.
ومن الزوار ايضا الوزير السابق
ابراهيم الضاهر الذي اعترب ان
الزيارة هي تقليدية لغبطته
للتواصل الدائم ،وخصوصا
يف الظروف احلالية وللبحث يف
مواضيع الشأن العام ،وكل ما
يتعلق باإلستحقاقات املقبلة.
وكانت مناسبة لإلستماع اىل
رأيه األبوي يف بعض األمور
الداخلية واخلارجية.
كما التقى رئيس بلدية دير
األمحر وأعضاء اجمللس البلدي
احلالي والسابق ،ثم عميد
كلية األزهر يف الشمال الشيخ
الدكتور خليل شيحا يرافقه
مدير املركز اإلسالمي للبحوث
والتوثيق يف الشمال رامي
القزي.
وإستقبل الراعي وفدا من
املرجعية الدينية العليا يف
النجف األشرف ضم ممثل السيد
علي احلسيين السيستاني يف
لبنان حامد اخلفاف ،السيد
علي احلسيين والشيخ عبداهلل
األخرس ،وكان عرض لعدد
من املواضيع املتعلقة بالشأن
الديين والتطورات يف املنطقة.

سليمان استوضح مع دستوريني املادة ٦٤
تشاور رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان يف القصر
اجلمهوري يف بعبدا أمس االول
مع كل من :الرئيس حسني
احلسيين والوزراء السابقني
خمايل الضاهر ،ناجي البستاني
وسليم جريصاتي ،الربوفسور

فايز احلاج شاهني ،أستاذ
القانون الدولي الدكتور شفيق
ميشال
واحملامي
املصري
قليموس يف موضوع املادة 64
من الدستور وتفسريها ،مبا يؤدي
إىل توضيح مضمونها بعيدا من
االلتباسات حول تفسريها.

بري عرض االوضاع مع السفري الربيطاني

استقبل رئيس جملس النواب
نبيه بري امس االول يف
عني التينة ،السفري الربيطاني
يف لبنان توم فليتشر حبضور

االعالمي

علي

املستشار
محدان.
وجرى عرض للوضع الراهن يف
لبنان واملنطقة.
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لبنانيـات

باولي أمل أن حتصل احلكومة على ثقة الربملان

جليش :التدابري األمنية قلصت عمليات التفجري
وأمثرت توقيف أبرز املطلوبني وكشف سيارات مفخخة
صدر عن مديرية التوجيه يف
قيادة اجليش البيان اآلتي:
بنتيجة تكثيف التدابري األمنية
اليت اختذتها وحدات اجليش
يف خمتلف املناطق اللبنانية،
أدت إىل تقلص عمليات تفجري
السيارات املفخخة بشكل ملحوظ،
واليت كان آخرها استهداف حاجز
اجليش يف اهلرمل ،وبتقلص
عمليات التفجري ،سحب من
التداول بشكل كبري موضوع
كان مدار انقسام بني القوى
السياسية أخريا حول أسباب
التفجري ودوافعها.
ويستمر اجلهد األمين بفاعلية
السيارات
لرصد
قصوى
املفخخة واملتورطني يف عمليات
التفخيخ والتحضري للتفجريات.
وقد أمثر هذا اجلهد توقيف
أبرز املطلوبني ،وكشف عدد
من السيارات املفخخة ،وإىل
شعور اجملموعات اإلرهابية
بضيق اخلناق عليها ،وبصعوبة
اآلهلة،
املناطق
استهداف
بدليل جلوء هذه اجملموعات
إطالق الصواريخ على بعض
القرى يف البقاع.
على صعيد مكافحة عمليات
اخلطف يف مقابل فدية ،فقد
أمثرت تدابري حماصرة أماكن
وجود اخلاطفني وتهديدهم،
وإشعارهم بأنهم معروفون
باالسم ،واملكان ،إىل إفشال
عدد من حماوالت اخلطف ،كما
حصل مع املواطن أنطوان ضاهر
كعدي يف تاريخ ،2014/3/6
وكشف خمطط خلطف ابن أحد

كتاب العدل يف جبيل وإفشاله،
وتوقيف املخططني ،واإلفراج
عن الطفل ميشال صقر يف
تاريخ .2014/3/8
يف طرابلس ،أدى إحكام
للجيش
امليدانية
اخلطوات
إىل تراجع االشتباكات بني
باب التبانة وجبل حمسن ،رغم
السياسي
الشحن
استمرار
والطائفي ،باستثناء بعض
احلوادث الفردية اليت حتصل
على خلفية بعض التوقيفات،
واليت ترافقها أحيانا اعتداءات
على مراكز اجليش الذي
تتوىل وحداته مالحقة املعتدين
وتوقيفهم.
ويف إطار احلفاظ على األمن
واالستقرار ومكافحة اجلرائم
املنظمة على أنواعها ،أوقفت
وحدات اجليش خالل شهر شباط
املنصرم ،يف خمتلف املناطق
اللبنانية زهاء  870شخصا
من جنسيات خمتلفة ،بعضهم
مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات
توقيف ،والبعض اآلخر الرتكابه
جرائم وخمالفات متعددة ،تتعلق
بالتجوال داخل األراضي اللبنانية
من دون إقامات شرعية،
وحيازة املمنوعات واالجتار بها،
باإلضافة إىل قيادة سيارات
ودراجات نارية من دون أوراق
ثبوتية .وقد مشلت املضبوطات
 226سيارة و 35دراجة نارية
ومركب
مازوت
وصهريج
صيد ،باإلضافة إىل كميات
من األسلحة والذخائر واألعتدة
العسكرية املتنوعة واملخدرات.

سالم استقبل وفدي صندوق النقد ورجال األعمال
استقبل رئيس الوزراء متام
سالم يف مكتبه يف السراي،
ممثلة منظمة اليونيسف يف
لبنان آنا ماريا لوريين اليت
حبثت معه يف أوضاع األطفال
يف لبنان.
وقالت لوريين  :لقد أبدى
الرئيس سالم إهتماما كبريا
بقضية اإلنصاف والطفولة
يف لبنان ،كما حبثت معه يف
التحديات اليت تواجه لبنان
يف الرتبية والتعليم والصحة
والصرف الصحي واملياه يف
ظل قلة األمطار هذا العام.
ولفتت إىل اهتمام سالم
باإلطالع على املشاكل اليت
يعانيها أطفال لبنان وكيف
ميكنه كرئيس حكومة دعم
اليونيسيف وكل من يسعى
إىل حتسني وضع األطفال يف
لبنان.
كذلك استقبل سالم وفدا من
جتمع رجال األعمال اللبنانيني
برئاسة فؤاد زمكحل ،وجرى
عرض لألوضاع االقتصادية يف
البالد.
بعد اللقاء قال زمكحل :اجتمعنا
مع الرئيس سالم باسم جتمع
رجال األعمال اللبنانيني ،وكان
اللقاء صرحيا للغاية ،فأبلغناه أن
الوضع الذي منر فيه حاليا خرج
من اآلفاق اليت كنا نتوقعها،
خاص
وكقطاع
وبصراحة،
وكرجال أعمال لبنانيني أصبحنا
رهينة لكل اخلالفات السياسية
الداخلية واإلقليمية ،ومتنينا من
كل قلبنا ان تصدر الصيغة
النهائية للبيان الوزاري اليوم،

Global Marble Australia
اختصاصيون يف قص وتركيب جميع
أنواع الرخام والغرانيت
خربة سنوات
طويلة نضعها
بني يديكم

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

ألننا نريد ان ننطلق انطالقة
جديدة ،وبكل صراحة عندما متت
تسمية الرئيس ب 124صوتا
رأينا كل هذه االجيابيات يف
سوق العمل ،ولكن لسوء احلظ
عدنا إىل الواقع األساسي ،وحنن
كرجال أعمال أصبحنا ال نصدق
كل االتفاقات السياسية ،ألن
كل اتفاق ال يستمر أكثر من
 24ساعة وال ميكن البناء عليه،
حنن اليوم خنسر الثقة يف بلدنا
وباقتصادنا ،وكل استثماراتنا
وحنن
وموظفينا
وشركاتنا
أصبحنا رهينة اخلالفات الداخلية
واخلارجية .من هنا متنينا على
الرئيس سالم واحلكومة الوصول
اىل اتفاق او صيغة وذكرناه ان
البيان الوزاري هو فقط لثالثة
أشهر وميكن االنتهاء منه بثالث
كلمات هي :االستقرار واألمن
الدستورية،
واالستحقاقات
ويف النهاية نريد أن نقول ان
كل واحد منا مقاوم ،ذلك اننا
نقاوم لتأمني خبزنا اليومي.

السفري الفرنسي

ثم استقبل سالم سفري فرنسا
يف لبنان باتريس باولي الذي
حبث معه يف نتائج مؤمتر
أصدقاء لبنان الذي عقد يف
باريس واستنتاجاتنا حول كيفية
مساعدة لبنان على الصعيد
الدولي والثنائي بني بلدينا.
وقال باولي :لقد أصررت على
أن مؤمتر باريس حقق األهداف
املرجوة منه ،وكان ناجحا جدا
بسبب حضور كل الدول الداعمة
للبنان واركان احلكومة اللبنانية،
وهذه مسألة مهمة للبنان وتؤكد
الدعم الدولي له.
ورأى أن املهم يف املؤمتر كان
دعم لبنان وسيادته وإستقالله
وإستقراره يف ظل األوضاع
الصعبة اليت مير بها جراء
األزمات يف املنطقة وحتييده
عن الصراع القائم يف سوريا
وفقا إلعالن بعبدا الذي حظي
بدعم مؤمتر باريس.
كذلك أكدنا دعمنا للمؤسسات
اللبنانية بقيادة الرئيس ميشال
سليمان واحلكومة اللبنانية،
واليت نأمل أن حتصل هذه
احلكومة على ثقة جملس النواب
حتى تتمكن من أخذ القرارات
الصالحيات
بكل
الالزمة
والسياسية
الدستورية
ملواجهة
القرارات
لتأخذ
األوضاع القائمة يف املنطقة،
وإنعاش املؤسسات وإحرتام
اإلستحقاقات الدستورية ومنها
للجمهورية،
رئيس
إنتخاب
وإنعاش عمل احلكومة وجملس
النواب وصوال إىل إنتخابات
برملانية يف الوقت املناسب.
وحتدث باولي عن تقدم يف
ترمجة الدعم الدولي للبنان من
خالل دعم اجليش اللبناني ،الفتا
إىل لقاء سيعقد يف روما الشهر
املقبل لدراسة الوسائل الالزمة
لدعم اجليش ،كما سنرتجم دعمنا
للجيش اللبناني عن طريق اهلبة
السعودية وفقا لطلب القوات
املسلحة اللبنانية ،وهذا أمر مهم
جدا ،وحنن سنتجاوب مع طلبات
السلطات اللبنانية املعنية على
األساس اخلطة اخلماسية اليت

حددتها السلطات اللبنانية.
اضاف باولي :كما مت إطالق
الذي
اإلئتماني
الصندوق
سيساعد الكفاءات اللبنانية
لصاحل البلديات اليت تستضيف
نازحني سوريني بهدف تقوية
الكفاءات اللبنانية يف مناطق
عكار أو البقاع واليت هي مناطق
فقر وحتتاج إىل دعم خاص من
اجملتمع الدولي،ولذلك إلتزمت
الصندوق
بتمويل
فرنسا
اإلئتماني التابع للبنك الدولي
مببلغ عشرة ماليني دوالر،ونأمل

أن تأخذ يف األيام املقبلة
القرارات الالزمة من السلطات
اللبنانية إلطالق هذا الصندوق
الالزمة
اإلدارات
وتعيني
إلدارته،كما سنبقى ملتزمون
بدعم لبنان فيما خص قضية
الالجئيني من خالل الوعود
اليت مت التوافق عليها يف مؤمتر
الكويت،ومنها إستقبال عدد من
الالجئني يف أوروبا عرب برامج
لتقوية كفاءة البلديات ومنظمات
اجملتمع املدني بالتنسيق مع
الوزراء اللبنانيني املعنيني.
ومن زوار السراي مدير مكتب
اليونسكو يف لبنان محد
األركان
ورئيس
اهلمامي،
يف اجليش اللواء الركن وليد
سلمان.

جملس الوزراء يتابع جلسته اجلمعة
(امس) بعد اقناع سالم بتجميد استقالته
بعد ست ساعات من املناقشات
ختللها ثالث اسرتاحات مل
يتوصل جملس الوزراء اىل
التوافق على البيان الوزاري
وكذلك على اقناع الرئيس متام
سالم بعدم تقديم استقالته.
وقد قرر يف النهاية اعتبار
جلسته مفتوحة وارجاءها اىل
اجلمعة (امس).
وكان الرئيس ميشال سليمان
قد اعرب عن امله يف مستهل
اجللسة ،باجناز البيان الوزاري
يف اجللسة .وقال انه ليس
من املقبول ان يقف اجناز هذا
البيان عند مجلة واحدة.
اضاف سليمان :ال ميكننا ابقاء
الوضع معلقا ،وجيب االنتهاء
من هذا املوضوع ،باالضافة
اىل اللبنانيني ،هناك حرص من
اجملتمع الدولي على لبنان وهذا
يقابله حرص اكرب منا يرتجم
بقيام حكومة كاملة الصالحية.
ولفت سليمان اىل ان حرص
اجملتمع الدولي يظهر يف بعض
الرئيس
كزيارة
االشارات
الفنلندي والذي قال ان بالده
ستساهم بالصندوق االئتماني.
واشار سليمان اىل انه يف ٢٥
اجلاري هناك قمة عربية وال جيوز
الذهاب اليها بال حكومة مكتملة
الصالحية.
واشار اىل ان الوزير جربان
باسيل لعب الدور الالزم يف
اجتماع وزراء اخلارجية العرب،
وابدى رغبته بعدم الدخول يف
نقاش املهل ألن اهلدف اجناز
بيان وزاري وليس النقاش يف
الثغرات الدستورية.
ثم تكلم سالم فذكر ان اجللسة
االوىل للحكومة كانت جامعة
واعطت دفعا الجناز البيان
الوزاري واضاف انه قد سبق له
ان قال ان هذه احلكومة لن حتقق
املعجزات ولكن هناك امامها
خالل  ٣اشهر ان تتصدى لبعض
االولويات ومنها االستحقاق
الرئاسي ووضع قانون انتخابي
ومعاجلة القضايا احلياتية.
وأضاف ان اجلو الذي ساد
اجتماعات جلنة صياغة البيان
كان جيدا ،وأشار اىل انه وضع
مسودة بيان وان النقاش أزال
الكثري من العقبات ،وان القسم
األكرب من البيان أجنز وبقي
قسم مل نتمكن من اجنازه،

لكن الواقع ميلي القول اننا مل
نصل اىل البيان ،وختم بالقول
انه يضع هذا األمر عند احلكومة
لتحمل مسؤولياتها.
ّ
ثم تداول الوزراء يف املوضوع
وعرضت صيغ خمتلفة حلل
النقطة العالقة يف البيان،
وأبدى سالم رغبته يف تقديم
استقالته فتمنى عليه سليمان
والعديد من الوزراء الرتيث
باختاذ القرار ،فتجاوب سالم
افساحا باملزيد من االتصاالت.
وتركت اجللسة مفتوحة على ان
يعود اجمللس لالجتماع يف ضوء
ما ستسفر عنه االتصاالت.
اتصاالت قبل اجللسة
وكانت قد جرت حماوالت للتوافق
قبل اجللسة ،فقد عقد اجتماع
رئاسي يف بعبدا على هامش
لقاء القمة اللبنانية  -الفنلندية
ضم اىل الرئيس سليمان،
الرئيسني بري وسالم وختلله
نقاش حول الواقع احلكومي،
ونقل سالم رغبته يف االستقالة
فتمنى عليه سليمان وبري
الرتيث يف اخلطوة افساحا يف
اجملال امام اجياد خمرج يكفل
التوافق على صيغة معينة.
وكان قد سرى انطباع بأن حركة
االتصاالت السابقة ساعدت يف
تليني موقف الرئيس سالم
ومحله على اعادة النظر يف
قرار استقالته املوضوع يف
جيبه ،بعدما كان عازما على
تقدميه اعرتاضا على النهج الذي
حكم جلسات جلنة صوغ البيان
الوزاري ،او اقله جتميده يف
انتظار تبلور حصيلة االتصاالت،
حبيث توقعت مصادر يف قوى
 14اذار ان يعدل سالم عن
االستقالة وجيمدها حتى انتهاء
املهلة االحد املقبل ،خصوصا
ان هناك صيغة جديدة حول
بند املقاومة جيري تداوهلا بني
املقار املعنية ستعرض على
جملس الوزراء.
وقالت مصادر ان الصيغة اليت
تردد ان النائب وليد جنبالط
طرحها اخريا وتقضي بذكر عبارة
حق لبنان واللبنانيني ...على
ان حتال مسألة ربطها مبرجعية
الدولة اىل هيئة احلوار الوطين،
ومل حتظ برضى مكونات  14اذار
اليت تصر على ربط املقاومة
مبرجعية الدولة.
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لبنانيــات

قمة لبنانية  -فنلندية يف بعبدا وغداء شارك فيه بري وسالم

سليمان :لبنان مل يعد لقمة سائغة بفم اسرائيل وأي اعتداء جديد عليه مستبعد
أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال سليمان ضرورة ترسيخ
عالقات التعاون بني لبنان
وفنلندا ،خصوصا يف جمال
احلديثة
والتقنيات
الطاقة
واإلبداع الفين والثقايف.
وأكد رئيس اجلمهورية أن أي
اعتداء اسرائيلي جديد على
لبنان ،أو احتالل ،هو اىل حد ما
مستبعد ،ألن لبنان مل يعد لقمة
سائغة يف فم اسرائيل ،وأيضا
فإن دور قوات اليونيفيل مع
اجليش اللبناني يقوم على صد
أي اعتداء .وهذا االلتزام معنوي
ودولي ووطين لبناني.
من جهته ،حيا الرئيس نينيستو
سياسة الرئيس سليمان ،مثنيا
على عالقات التعاون بني
اللبنانيني والفنلنديني ،مما
أفضى يف الكثري من األحيان
إىل جناحات كبرية .وإذ اعترب أن
التعاون بني البلدين واعد ،فإنه
أبدى ثقته بإمكان عقد شراكات
أكرب على الصعيد التجاري ،إذ
ميكن الحتياطات النفط والغاز
اللبنانية أن تستقطب الشركات
الفنلندية ،جمددا التزام بالده
قوة اليونيفيل العاملة يف
اجلنوب ،ومعتربا ان هذا االلتزام
هو يف سبيل االستمرار يف
الكفاح من أجل حتقيق السالم
يف الشرق األوسط ومن أجل
حفظ أمن لبنان واستقراره.
سليمان
الرئيسني
مواقف
ونينيستو جاءت يف خالل
القمة اللبنانية  -الفنلندية اليت
انعقدت امس يف قصر بعبدا
واعقبها حمادثات موسعة.
وكان الرئيس نينيستو وصل
اىل القصر اجلمهوري ظهرًا
قادما من اجلنوب حيث امضى
يوم األربعاء يف مقر كتيبة بالده
العاملة ضمن اليونيفيل .وكان
رئيس اجلمهورية يف استقباله
عند املدخل اخلارجي للقصر ،حيث
أقيمت للرئيس الضيف مراسم
االستقبال الرمسية ،فاعتلى كل
من الرئيسني املنصة الرئاسية
الوطنيان
النشيدان
وعزف
الفنلندي واللبناني .ومت رفع
العلم الفنلندي على سارية اىل
جانب العلم اللبناني الذي أدى
له الرئيس الضيف التحية ،ثم
استعرض الرئيسان سليمان
ونينيستو حرس الشرف قبل ان
يعتلي الرئيسان منصة ثانوية
ملتابعة عرض احلرس امامهما.
بعد ذلك ،قدم رئيس فرع
املراسم والعالقات العامة يف
رئاسة اجلمهورية اىل الرئيس
الضيف الشخصيات اللبنانية
املستقبلة له ،فيما قدم الرئيس
الفنلندي اىل نظريه اللبناني
أعضاء الوفد الرمسي املرافق.
االستقبال
مراسم
وبعد
الرمسية ،رافق الرئيس سليمان
الضيف الفنلندي اىل صالون
السفراء بني ثلة من رماحة لواء
احلرس اجلمهوري ،حيث انعقدت
قمة لبنانية -فنلندية تناولت
العالقات الثنائية وسبل تطوير
وتوسيع آفاق التعاون بني
البلدين اضافة اىل التطورات
االقليمية
الساحتني
على

والدولية.

لقاء موسع

بعد ذلك ،انضم أعضاء اجلانبني
الرمسيني اللبناني والفنلندي اىل
الرئيسني سليمان ونينيستو،
حيث عقد لقاء موسع حضره عن
اجلانب اللبناني :نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الدفاع
مسري مقبل ،مستشار رئيس
اجلمهورية للشؤون العسكرية
الوزير السابق مروان شربل،
املدير العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور انطوان شقري ،مستشار
رئيس اجلمهورية السفري ناجي
ابي عاصي ،ورئيس مكتب
االعالم يف رئاسة اجلمهورية
اديب ابي عقل.
وشارك عن اجلانب الفنلندي
اجلنرال آري بوهيلوانني ،سفري
فنلندا كاري كاهيليوتو ،رئيس
مكتب رئاسة اجلمهورية تيمو
تانر واملستشار جوها رايين.
ويف ختام احملادثات ،دون
الرئيس الفنلندي كلمة يف
السجل الذهيب للقصر اجلمهوري.
ثم توجه الرئيس نينيستو برفقة
رئيس اجلمهورية اىل حديقة
الرؤساء يف القصر اجلمهوري
حيث زرع أرزة الصداقة اللبنانية
 -الفنلندية.

مؤمتر صحايف مشرتك

بعد ذلك ،عقد الرئيسان سليمان
ونينيستو مؤمترا صحافيا مشرتكا
يف قاعة  22تشرين الثاني.
وألقى الرئيس سليمان يف
مستهله بيانا هنا نصه:
أجريت حمادثات مفيدة وبناءة،
مع فخامة الرئيس صاولي
نينيستو ،تناولت سبل تعزيز
العالقات الثنائية بني بلدينا
يف خمتلف امليادين؛ وتناولت
كذلك أبرز التطورات اجلارية على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
خصصنا حيزا من االهتمام
للخالصات والتوصيات اليت
صدرت عن االجتماع الثاني
جملموعة الدعم الدولية للبنان
اليت ،انعقدت يف باريس
بتاريخ  5آذار اجلاري مبشاركة
فنلندا ،واليت أكدت من جديد،
دعم اجملموعة الستقرار لبنان
واقتصاده وقواه األمنية ،واجلهد
القائم ملواجهة العبء املتفاقم
نتيجة االزدياد غري املسبوق
ألعداد الالجئني السوريني على
أراضيه ،وبالتالي ضرورة متابعة
تنفيذ هذه التوصيات.
أكدت للرئيس نينيستو يف هذه
املناسبة ،أهمية ما مت تكريسه
من مبادئ ،يف املؤمتر الذي
عقد يف جنيف ،بتاريخ  30أيلول
 ،2013يف مناسبة انعقاد دورة
اجمللس التنفيذي للهيئة العليا
لالجئني ،جلهة ضرورة تقاسم
األعباء املالية ،املرتتبة عن إيواء
الالجئني السوريني من قبل
دول اجلوار ،وتقاسم األعداد
بني خمتلف الدول ،من منطلق
املسؤولية الدولية املشرتكة،
وتسهيل عملية إيواء النازحني
داخل األراضي السورية بالذات،
وتسهيل عودة الالجئني إىل

توفر

الشروط

سوريا فور
املناسبة لذلك.
وقد أكد لي الرئيس نينيستو
بأن فنلندا ستكون يف عداد
الدول الداعمة للبنان يف كل
هذه اجملاالت.
شكرت للرئيس نينيستو دعم
فنلندا الدائم الستقالل لبنان
أراضيه،
ووحدة
وسيادته
والذي يتمثل بشكل خاص،
يف مشاركتها يف قوات األمم
املتحدة يف اجلنوب ،سعيا لتنفيذ
كامل مندرجات قرار جملس األمن
الدولي رقم .1701
أكدنا أهمية تعزيز التعاون
االقتصادي والتبادل التجاري
والثقايف بني البلدين ،ورأينا
أن خصوصية العالقة بني
بلدينا ،تسمح هلما بالتعاون
وبتبادل اخلربات يف جماالت
قطاعية عديدة ،خصوصا يف
جمال الطاقة والتقنيات احلديثة
واإلبداع الفين والثقايف ،مع
العلم أن لبنان يتحضر بعد
تشكيل احلكومة اجلديدة ،إلجناز
التدابري القانونية واإلدارية ،اليت
ستسمح له باملباشرة بالتلزيم
والتنقيب عن خمزون الغاز
والنفط ،املتوفر يف مناطقه
الستخراجه
متهيدا
البحرية،
واستثماره.
على الصعيد اإلقليمي تطرقت
احملادثات ،إىل أهمية استمرار
املساعي ،للتوصل إىل حل
سياسي متكامل ومتوافق عليه
لألزمة السورية ،يعيد االستقرار
إىل سوريا ،وحيافظ على
وحدتها ،بعيدا من أي تدخل
عسكري خارجي ،ويسمح بعودة
الالجئني السوريني إىل بالدهم
بصورة آمنة وكرمية.
ومت التوافق يف هذا اجملال،
على أهمية تعزيز نهج احلوار،
وإشراك مجيع املكونات احلضارية
يف الدول املتسمة بالتعددية،
يف احلياة السياسية ويف
إدارة الشأن العام ،واملضي
يف حوار احلضارات والديانات
والثقافات ،يف مواجهة الفكر
األحادي واألصوليات الرافضة
لآلخر.
مت التأكيد كذلك ،على أهمية
حتقيق العدالة ،كشرط من شروط
بناء السالم وتعزيز االستقرار
واالعتدال والدميقراطية يف
الشرق األوسط .ويف الوقت
الذي توافق اجملتمع الدولي
على أن السالم العادل والشامل
يف الشرق األوسط ،ال ميكن أن
يقوم ،إال على قاعدة قرارات
الشرعية الدولية ومرجعية مؤمتر
مدريد واملبادرة العربية للسالم،
فإن احلاجة ما زالت ملحة ،لرتمجة
هذه املبادئ على الصعيد
العملي ،وإلحياء عملية السالم
وفقا هلذه األسس بالذات،
وضمن مهل زمنية حمددة.
شكرت لفخامة الرئيس ،التزام
بالده جتاه لبنان ،وكررنا عزمنا
املشرتك على إبقاء قنوات
التواصل قائمة بيننا ،وبني
البلدين على خمتلف املستويات،
مبا خيدم مصاحلنا العليا وقيمنا
املشرتكة.

كلمة الرئيس الفنلندي

ثم ألقى الرئيس الفنلندي كلمة
وفيها :شكرا فخامة الرئيس،
أود أن اعرب عن ارتياحنا هلذه
الزيارة اليت بدأناها أمس يف
اجلنوب حيث التقينا قوات حفظ
السالم العاملة فيه .وأقول أن
تاريخ هذا التعاون مع لبنان
قديم جدا وقد شارك عدد كبري
من عناصرنا يف هذه القوات،
وبعض اللبنانيني تعلموا لغتنا
خالل وجودنا ،وحنن مسرورون
جدا بذلك .وقد ُأعجبنا كثريا
بها
تقوم
اليت
بالطريقة
السلطات اللبنانية واجليش
اللبناني باالهتمام بعناصرنا.
بالتأكيد ،حنن قلقون مثلكم
مما حيصل يف سوريا ونأمل
أن يعود السالم يف أسرع وقت
ممكن اليها ،ونتفهم كم ان
استقبال عدد كبري من الالجئني
السوريني بالنسبة اىل دولة
عدد سكانها  4ماليني شخص،
يشكل حتديا صعبا جدا ،ال ميكن
ألي دولة أخرى أن تواجهه ،ومل
تواجهه أي دولة أخرى حتى
اليوم .لذا حنن مسرورون ألنه
سنحت لنا فرصة املشاركة يف
اجتماع باريس الذي ذكرمتوه،
وحنن نريد أن نقدم أكرب قدر من
التعاون املمكن .حنن نشارك
ايضا يف عملية اليونيسكو اليت
تهدف اىل أن ال يواجه أي من
االجيال اجلديدة اي خطر هنا يف
لبنان ،كما اننا مهتمون بهذا
املوضوع ونود أن نبحثه مع
فخامتكم.
وكما ذكرمت فإن عالقتنا كانت
جيدة جدا ولكن ذلك ال يعين أن
ال جمال لتحسينها وتطويرها.
وأنا مسرور جدا أننا توافقنا

اليوم على تعزيز التعاون بني
بلدينا يف خمتلف االصعدة
والقطاعات ،وأني أؤكد لكم أن
ذلك سيكون مفيدا لبلدينا.
ويف اخلتام ،أود ان اشكر
فخامتكم على هذه الزيارة
اجلميلة جدا وآمل أن أراكم يف
فنلندا عندما تسنح لكم الفرصة
يف ذلك.

حوار

ودار حوار صحايف مع الرئيسني
فسئل
والفنلندي
اللبناني
الرئيس سليمان:
هنالك ما يقارب مليون نازح
سوري يف لبنان أرجو منكم ان
تصفوا لنا كيف تتمكنون من
التعامل مع وجودهم؟ وما هي
آثار االزمة السورية على لبنان؟
 إن االزمة السورية خلفت اثاراجسيمة على االقتصاد واالمن
اللبنانيني كما على املستوى
االجتماعي ،وقد أجرى البنك
الدولي تقديرا هلذه االثار من
الناحية املادية ،وصل اىل مبلغ
 7مليار ونصف دوالر لغاية
الصيف املاضي ،حتى تعود
املؤسسات اللبنانية املعنية
واالدارات اىل مزاولة عملها كما
كانت عليه قبل هذه االزمة.
حنن استضفنا االخوة السوريني
يف لبنان ونعمل على اجياد
املوارد املالية الكافية لتأمني
املستلزمات هلم يف الطبابة
والتغذية والتعليم حيث ان
املدارس اللبنانية حتمل عبئا كبريا
يف تعليم الطالب السوريني يف
برامج مندجمة مع الربامج اللبنانية
ويف برامج خمصصة هلم .لذلك
رفعنا الصوت اىل اجملتمع
الدولي انطالقا من املسؤولية
املشرتكة ملساعدة لبنان يف
هذا اجملال .واملساعدة املالية
ال تكفي مما يقتضي العمل مع
املنظمات الدولية والسلطات
املعنية اىل اعادة الالجئني اىل
اماكن آمنة يف سوريا ،وكلما

أمكن االمر إبقاء الالجئني يف
بالدهم ويف االماكن اآلمنة
منها ،خصوصا وأن سوريا
دولة شاسعة املساحة تستطيع
استقبال الالجئني الذين يفرون
من قراهم وبلداتهم.
وقد حتدثنا ايضا عن مشاركة
الدول بتقاسم اعدادهم ،فبعض
الدول مثل فنلندا أبدت رغبتها
بنقل البعض منهم اليها ،لكن
هذا الرقم ليس كبريا مبجموعه،
امنا هذه بادرة حسن نية تدل
على رغبة دول العامل باالشرتاك
يف املسؤولية .وحنن نأمل أن
يصار اىل اجياد حل سياسي
لألزمة السورية ،وهذا احلل هو
حبد ذاته كفيل بإعادة قسم
كبري من الالجئني اىل بالدهم.
ان لبنان ال يستطيع أن حيمل
الجئني اضافيني ،إذ لديه
مشكلة الالجئني الفلسطينيني
وهم بأعداد كبرية ،وال ميكن أن
يتحمل ولو بضعة آالف اضافية،
فهو ال يستطيع أن يتحمل اللجوء
اىل اراضيه وهذا أمر حمسومن
فلنتخذ كافة االجراءات لتأمني
عودتهم اآلمنة اىل بالدهم.
أمضيتم ليلتكم يف اجلنوب
وتفقدمت كتيبة بالدكم يف
اليونيفيل فكيف وجدمت الوضع؟
أمستقرا أم قابال للتوتر؟
 بداية ،وجدت الطقس ممطراجدا وأنا أدرك أن االشخاص هنا
مسرورون بذلك ،وبالتأكيد كان
لدينا البارحة يوما منهكا جتولنا
يف خالله على اخلط االزرق
وشعرت أنها منطقة آمنة جدا
وأن قوات الطوارئ ،سواء كانوا
من فنلندا او ايرلندا ،يقومون
بعمل مهم جدا وهم يعتربون
هذا العمل ليس فقط من ضمن
مهام حفظ السالم التقليدية،
ولكن ضمن اطار صلة مهمة
مع السكان احملليني ،إذ هناك
تعاون وتفاهم كبريين بني
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لبنانيات

أكدت على أهداف انتفاضة  ١٤آذار مستذكرة شهداءها ومعانيها

كتلة املستقبل ترفض حتميل البيان الوزاري أوزار
معادالت ختطاها الزمن

أكدت كتلة املستقبل النيابية
على أهداف انتفاضة ١٤
آذار والتمسك بكل األسس
واملنطلقات اليت قامت عليها،
مشددة على وجوب ّ
أال يتجاهل
البيان الوزاري اعالن بعبدا وال
حيمل أوزار معادالت ختطاها
الزمن ،وأتت بنتائج سلبية
على الدولة والسيادة والسلم
األهلي.
فقد عقدت كتلة املستقبل
اجتماعها يف بيت الوسط
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة
واستعرضت االوضاع يف لبنان.
ويف نهاية االجتماع اصدرت
بيانا تاله النائب هادي حبيش،
وجاء فيه:
اوال :توقفت الكتلة امام
معاني وخالصات حلول الذكرى
التاسعة النتفاضة االستقالل
الثاني اليت انطلقت يف الرابع
عشر من آذار  2005حني خرج
الشعب اللبناني اىل ساحة
احلرية ليقول :ال لالستبداد
والتسلط والوصاية واهليمنة
على قرار وارادة اللبنانيني .ال
جلرائم اغتيال قادة لبنان .نعم
للحقيقة والعدالة ،نعم للحرية
والدميقراطية والدولة املدنية
والتداول السلمي للسلطة.
ان كتلة املستقبل ،اليت
تستذكر معاني هذه املناسبة
تعيد التأكيد مع باقي مكونات
حتالف قوى  14آذار ،على
اهداف هذه االنتفاضة اجمليدة
واملباركة للشعب اللبناني بكل
معانيها والقيم اليت قامت
عليها ،وتؤكد على التمسك بكل
االسس واملنطلقات اليت قامت
عليها انتفاضة االستقالل.
ان هذه املناسبة ،تعيد احياء
ذكريات االمل والفخر بالشهداء
االبطال ،شهداء االستقالل
الثاني ،انطالقا من الشهيد
الكبري رفيق احلريري ،مرورا
بقافلة الشهداء االبطال ،وصوال
اىل الشهيد حممد شطح ،وهم
الشهداء الذين ضحوا بارواحهم
واآلخرون الذين عانوا وعائالتهم
من اجل ان يبقى لبنان وتبقى
انتفاضة شعبه املباركة اخلالقة
مستمرة يف وجه الطغيان
الظالم
وقوى
واالحتالل
واالستبداد والتخريب والتطرف.

متكافلة متضامنة
ان كتلة املستقبل ،تقف
يف هذه املناسبة ،متكافلة
متضامنة ،مع احزاب وقيادات
وشخصيات ومجاهري  14آذار،
لتقول اننا على العهد مستمرون
من اجل لبنان العربي السيد احلر
املستقل الدميوقراطي املدني،
يف مواجهة احزاب اهليمنة
والتسلط ويف مواجهة حماوالت
متدد دول الوصاية والعدوان
ويف مواجهة كيانات االحتالل
واالغتصاب والتمييز العنصري،
ويف مواجهة موجات التطرف
والتكفري واالرهاب.
إن قوى  14آذار لن ترتاجع عن
التزامها بقضية لبنان وستظل
تناضل من اجل حتقيق اهداف
الشعب اللبناني الذي قام
بهذه االنتفاضة ليعرب عن ذاته
وطموحه ،ويثبت حضوره وحيافظ
على بلده واستقالله.
ثانيا :توقفت الكتلة امام ما
وصلت اليه اجتماعات جلنة
صياغة البيان الوزاري وما
كشفته النقاشات عن مواقف
قوى الثامن من آذار .ان كتلة
املستقبل يهمها يف هذا اإلطار
التأكيد على النقاط التالية:
 - 1ان مرحلة االشهر املقبلة هي
مرحلة اساسية وضرورية النتقال
لبنان من عهد اىل عهد عرب
انتخاب رئيس جديد للجمهورية
ومن الضروري ان تواكب هذه
املرحلة حكومة حتمي لبنان ومتنع
عنه انعكاسات االزمة السورية
بكل ابعادها.
 - 2ان الشعب اللبناني الذي
يعاني من احوال صعبة يف احلفاظ
على مستوى ونوعية عيشه ويف
تنمية اقتصاده ،وسط تراجع
كبري باالمن وعدم االحساس
باالمان ،يطمح للوصول اىل
حكومة تعيد االعتبار للدولة
برعاية
وتقوم
ومؤسساتها
مصاحله االمنية واالقتصادية
والوطنية والسياسية.
معادالت ختطاها الزمن
 - 3ان البيان الوزاري للحكومة
العتيدة جيب أال يتجاهل اعالن
بعبدا وال حيمل أوزار معادالت
ختطاها الزمن وأتت بنتائج سلبية
على الدولة والسيادة والسلم
االهلي ،كما انه ال ميكن جتاهل

اهمية مقاومة لبنان السرائيل
وعدوانها واحتالهلا لالراضي
اللبنانية على ان يكون ذلك
يف كنف الدولة اليت متثل كل
اللبنانيني ويف اطار مرجعيتها
العامة ،باعتبارها صاحبة السيادة
ومكان اجتماع كل املكونات
واالرادات الوطنية.
 - 4ان كتلة املستقبل تعترب
ان مهلة الشهر اليت حددها
الدستور للحكومة من اجل اجناز
بيانها الوزاري هي مهلة من اجل
احلض واحلث على اجناز البيان
واالنطالق اىل العمل وليست
مهلة اسقاط ،تعترب مبوجبها
احلكومة مستقيلة ،وال سيما ان
الدستور قد حدد يف مادة اخرى
احلاالت اليت تعترب فيها احلكومة
مستقيلة واليت مل تشمل حالة
عدم إجناز البيان الوزاري يف
مهلة الثالثني يوما.
ثالثا :حتيي الكتلة املواقف
الوطنية اليت اطلقها ويطلقها
فخامة رئيس اجلمهورية وآخرها
ما ورد منها خالل جولة يف
اجلنوب وتكرر الكتلة ادانتها
للدرك الذي بلغه البعض يف
محلته على رمز البالد ورئيسها.
االنسحاب من سوريا
رابعا :تكرر الكتلة مطالبتها
حزب اهلل باالنسحاب الفوري
من سوريا حقنا لدماء اللبنانيني
الذي يسقطون فيها ومحاية
لكل لبنان من التداعيات األمنية
واالقتصادية هلذه املغامرة
اجملنونة ألن من يقاتل شعبا
عربيا خارج لبنان وعلى أرض
غري لبنانية ملصلحة نظام غري
لبناني ال ميكن له يف أي حال
من األحوال أن يزعم لنفسه
صفة املقاومة.
خامسا :تتوجه الكتلة بالتهنئة
احلارة اىل الشعبني السوري
واللبناني واىل املسيحيني على
وجه اخلصوص ،ملناسبة جناح
عملية اطالق سراح راهبات

معلوال وتأمل استكماهلا بإطالق
سراح املخطوفني اآلخرين ويف
مقدمتهم املطرانان ابراهيم
واليازجي ،وتعترب الكتلة أن
عملية اطالق السراح تركت
ارتياحا كبريا يف املنطقة.
ان كتلة املستقبل تعترب ان عملية
احتجاز الراهبات من معلوال مل
تكن يف مصلحة الثورة السورية
وال يف مصلحة قضايا الشعب
السوري الذي يعاني من البطش
والقتل واالجرام ،بل ان هذه
اجلرمية كانت يف خدمة اهداف
النظام القاتل الذي حياول
استثمار هذه اجلرمية ملصلحته
ويف العمل على تشويه اهداف
الثورة السورية اليت تعمل من
اجل مستقبل افضل لسوريا
وللسوريني ولتحرير الشعب
السوري من تسلط النظام الذي
اختطف إرادته يف حتقيق احلرية
والكرامة.
سادسا :تتوجه الكتلة بالتهنئة
لنجاح عملية اطالق سراح الطفل
ميشال الصقر الذي اختطف على
ايدي عصابات االجرام وقطاع
الطرق من مدينة زحلة.
ان كتلة املستقبل تعترب ان جرمية
اختطاف الطفل ميشال الصقر
هي واحدة من جرائم علنية
جتري يف لبنان حبماية سالح
االمر الواقع الذي حيتمي بنفوذ
ووهج سالح حزب اهلل ،ويتسبب
بتفاقم حالة التسيب والفلتان
والتجاوز على القانون.
ان هذه التجربة املؤملة اليت
عاشها اللبنانيون واهالي زحلة
وعائلة الطفل ميشال الصقر،
تدل على اهمية ان يتوىل اجليش
والقوى االمنية ،مالحقة هؤالء
اجملرمني ألي جهة انتموا وتطهري
تلك املنطقة من إجرامهم ،كما
تدل على اهمية ان تكون الدولة
هي صاحبة احلق احلصري يف
السيادة ومحل السالح لفرض
القانون والنظام.

رئيسة الدميقراطيني األحرار
ترايسي مشعون يف الرابيه

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz

Solicitor/ Migration Agent
MARN; 1382887

لجميع حاجاتكم يف قضايا الهجرة اتصلوا باختصاصي
شؤون الهجرة املحامي مارك محفوظ على الرقم:
0404 772 772

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

قامت الرئيسة السيدة ترايسي
مشعون مع وفد من احلزب،
عند الساعه العاشره من صباح
اليوم اإلثنني بزيارة رئيس كتلة
التغيري واإلصالح ,النائب العماد

ميشال عون ،وقد مت التداول
مبواضيع حمليه أهمها ،البيان
الوزاري وإخالء سبيل الراهبات،
كما مت البحث أيضا باملواضيع
اإلقليميه والدوليه.

الفراغ قاتل للنظام السياسي يف لبنان

كنعان :إمّا أنّنا نريد لبنان أو ال نريده
وعلى الكل أن يتحمّل تبعات خياره

التكتل خالل اجتماعه
ّ
تكتل التغيري واإلصالح
عقد
اجتماعه األسبوعي برئاسة دولة
الرئيس العماد ميشال عون يف
دارته يف الرابية ،وجرى ّ
التداول
باملواضيع الراهنة على الساحة
احمللية ،ويف طليعتها احلكومة
ّ
الوزاري واإلستحقاق
وبيانها
ّ
الرئاسي.
وبعد اإلجتماع ،كانت الكلمة
ألمني سر التكتل النائب
ابراهيم كنعان الذي لفت إىل
ّ
أنه ّ
التطرق إىل يوم املرأة
مت
ّ
ّ
تكتل
أن
العاملي،
ّ
مشددًا على ّ
التغيري واإلصالح يعمل على
إزالة الفوارق بني املرأة والرجل
على مجيع املستويات.
وطالب كنعان املرأة إىل أن
تكون حاضرة يف ّ
الشأن العام،
ختوهلا
وأن يكون لديها كفاءة ّ
اخلوض يف مجيع اجملاالت
وخصوصًا ،معتربًا ّ
أنه إذا كان
نسائية ،جيب أن
بد من كوتا
ال ّ
ّ
تكون بنسبة  ،%50حبيث تكون
املنافسة مفتوحة بني املرأة
والرجل وبني املرأة واملرأة.
ّ
النائب كنعان
بعدها انتقل
ّ
املكلفة
الوزارية
إىل اللجنة
ّ
صياغة البيان الوزاري ،مشريًا
أن عمر هذه احلكومة ال
إىل ّ
ومهمتها
يتعدى الثالثة أشهر،
ّ
ّ
تقتصر على العمل على إجناز
يف
الرئاسي
اإلستحقاق
الدستورية ،وعلى حفظ
مواعيده
ّ
الداخل اللبناني.
اإلستقرار يف ّ
وتساءل كنعان كيف ميكن
للحكومة أن حتفظ اإلستقرار إذا
تتوصل إىل صياغة البيان
مل
ّ
ّ
حتولت إىل
وبالتالي
الوزاري،
ّ
حكومة تصريف عمال ،ما يعين
ّ
أنها تذهب بالوطن إىل الفراغ،
سيجر
احلكومي
وهذا الفراغ
ّ
ّ
الفراغ على مستوى اإلستحقاق
الرئاسي ،وعندها نكون قد
وتتحول
وصلنا إىل اجملهول،
ّ
الدولة لتعيش على موازين قوى
ّ
ً
بعيدة ّ
كل البعد عن القوانني
واألصول والنظم الدستورية،
ّ
جمرد الكالم
وبالتالي سيكون
ّ
عن جملس تأسيسي خطرًا..
وأضاف« :ماذا عن الوضع
هل
للبالد؟؟
اإلقتصادي
تعلمون ماذا ميكن أن حيصل

للبنان إقتصاديًا إذا وصلنا
إىل الفراغ؟؟ ّ
كل دول العامل
ً
مهددة إقتصاديا ،فكيف من
ّ
املمكن للبنان أن ينهض
إقتصاديًا يف حالة الفراغ وهو
قابع بعجز يتجاوز  6مليارات
و 500مليار دوالر؟؟؟ إىل أين
سنصل إن مل يكن لدينا حكومة
قوي
مجهورية
فاعلة ورئيس
ّ
ّ
وقادر على الربط بني الفرقاء،
ويف الوقت عينه ،يكون لديه
ّ
احلل
متثيل يسمح له فتح باب
يف لبنان».
نتفهم
وتابع« :حنن ال نقبل وال
ّ
أي تأجيل يف إقرار البيان
ّ
الوزاري ونطالب بالوصول إىل
جلسة الثقة بأسرع وقت ممكن
ّ
لتتمكن هذه احلكومة من حتمل
مسؤولياتها أمام ّ
الناس ،ولتبدأ
ّ
بعملية التحضري لإلستحقاق
ّ
الرئاسي الذي سيفتح باب
خيص
احلل على مصراعيه مبا
ّ
احللول املطلوبة أمنيًا وسياسيًا
وإقتصاديًا وماليًا...
حنن نناشد مجيع املعنيني اليوم
العملية ،أكانوا
فعليًا بهذه
ّ
داخليا أو جارجيًا ،ونناشد كلّ
ّ
من يريد احلفاظ على األمن يف
ّ
وكل من يريد احلفاظ على
لبنان،
الدولة ولبنان اإلستقرار،
لبنان ّ
سيؤمن منوذجًا يف
ولبنان الذي
ّ
املستقبل للحلول املطلوبة يف
عملية
املنطقة ،أن يفرج عن
ّ
تركيب ّ
النظام وتركيب احلكومة
رئاسية
والتحضري إلنتخابات
ّ
والوصول إىل قانون انتخاب
نيابية.
وانتخابات
ّ
ثم أضاف« :الفراغ هو قاتل
ّ
للحلول ،وهو قاتل للنظام
أو ً
ال ّ
ألنه
السياسي يف لبنانّ ،
جيب قيام جملس تأسيسي،
وثانيًا جيب احلفاظ على
اإلقتصاد يف لبنان».
إنطالقًا من هنا ،أردنا أن
نوجه هذا ّ
النداء ،ويف الوقت
ّ
حنمل اجلميع
عينه ،أردنا أن
ّ
الوقت
ألن
مسؤولياتهم
ّ
ّ
ّ
تكلمنا كثريًا
املستقطع انتهى.
يف املصطلحات ،وجيب اآلن
فإما ّ
أننا
املسؤوليات،
حتمل
ّ
ّ
ّ
نريد لبنان أو ال نريده ،وعلى
ّ
يتحمل تبعات خياره»,
كل أن
ّ
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تحقيقات

اعرتافات إبراهيم بشري :مليارات «اإلغاثة» لتمويل حروب طرابلس
محمد نزال

مر األمني العام السابق للهيئة العليا لإلغاثة،
ّ
ختل» .ساعة جعلته يذكر
املوقوف حاليًا ،بـ «ساعة ٍّ
مشاكله مع ميقاتي ،قائد اجليش ،االستخبارات،
إضافة إىل الصرف املالي على نائب مشالي
و»مجاعة األسري» ،قناعته بأن املعارك يف طرابلس
مفتعلة ،رمسيًا ،وهو توقع سابقًا أن رأيه الذي باح
به سيوقعه ...ووقع .يف ملف «اإلغاثة» الكثري من
الفضائح ،يبقى للقضاء أن ّ
يبتها ،وللمواطنني،
دافعي الضرائب ،أن يعرفوا كيف ُتنفق امواهلم؟
واين؟ ...إليكم بعض اإلفادات الرمسية الصادمة
اليت ادىل بها بشري يف التحقيقات اجلارية معه،
وفق ما كشفته مصادر قريبة من التحقيقات
هل تذكرون األمني العام للهيئة العليا لإلغاثة،
إبراهيم بشري؟ العميد املتقاعد ،الذي أوقف قبل
ادعاء القضاء عليه جبرم «اختالس
حنو  4أشهر ،ثم ّ
وتبييض األموال» .أين أصبحت قضيته؟ قبل
أيام قليلة كان قاضي التحقيق األول يف بريوت
غسان عويدات ال يزال يستمع إىل شهود جدد يف
توعد بشري
القضية .هل أظهرت التحقيقات تفاصيل ّ
نفسه بكشفها؟ هل كل القصة تتصل باختالسه،
مع زوجته (رجاء يونس) ،وشخص آخر يف أفريقيا
(حسني فواز) ومعه زوجته (زينب الصمدي) أيضًا،
مبلغ  4ماليني دوالر تقريبًا من املال العام ...أم
أن «ما خفي كان أعظم»؟
ان كشف ما ادىل به بشري يف التحقيقات معه،
العامة ،وال سيما يف
حبد ذاته جيسد املصلحة
هو ّ
ّ
ظل الكالم الكثري عن الفساد السياسي واالداري،
الذي يطاول اهليئة العليا لالغاثة ،كما غريها.
كثريون استغربوا ،آنذاك ،رفع الغطاء السياسي –
الطائفي غري املألوف عن موظف كبري .هذه ليست
عادة لبنانية إطالقًا .فما احلكاية؟ بشري هاجم
األمني العام جمللس الوزراء سهيل بوجي ،والحقًا
رئيس احلكومة السابق جنيب ميقاتي ،الذي تتبع
اهليئة العليا لإلغاثة له مباشرة ،علمًا أن ميقاتي
هو من كان قد أتى ببشري إىل رأس إدارة اهليئة.
حاول املوظف املوقوف اليوم ،قبل توقيفه ،إعطاء
املسألة بعدًا «مذهبيًا» .حتدث عن خالف معه
(داخل البيت السين حبسب وصفه) من قبل بوجي
وسواه .قال للزميلة »األخبار» قبل يوم واحد من
توقيفه« :لدي الكثري من املعلومات عن خمالفاتهم
وارتكاباتهم ،وعن كيفية صرفهم أموا ً
ال بال وجه
علي وعلى أعدائي
حق ،وهي مبالغ ضخمة ،وعندها ّ
يا رب» .انتظرنا «الفضائح» لكنها مل تظهر ،بل
على العكس ،ذكرت مصادر لـ»األخبار» أنه ،يف
التحقيقات األولية معه ،اعرتف مبا أسند إليه من
تهم ،اليت كانت «هيئة التحقيق اخلاصة مبكافحة
تبييض األموال» يف مصرف لبنان قد بينتها من
خالل تقارير ترصد حركة مريبة يف حسابات مصرفية
عدة تعود اىل املتهمني املذكورين وآخرين على
ّ
صالت معهم.
تعبت صحة بشري بعد توقيفه ،ونقل إىل املستشفى،
بعدما قال أمام احملققني ،حبسب املصادر نفسها:
ّ
أقدر نتائجها ،واهلل يلعن
ختل ،مل
«إنها ساعة
ّ
الشيطان» .إذًا ،إنه االعرتاف (وإن ظل ينكر بعض
ما أسند إليه).
لكن مه ًالّ ،
مثة معلومات أدىل بها املتهم املوقوف
يف التحقيقات معه ال ميكن القفز عنها .معلومات
رمبا تلخص القضية من أصلها ،حكاية منوذجية،
رمبا ،عن :كيف ومتى َ
ومل ُيرفع الغطاء السياسي
– الطائفي عن أحدهم يف لبنان .إليكم بعض مما
قاله إبراهيم بشري يف مراحل التحقيق معه ،حبسب
ما كشفته املصادر القريبة من التحقيقات.

«إغاثة» املرعيب واألسري!

يف التحقيق معه أمام قاضي التحقيق األول يف
حتدث
بريوت غسان عويدات ،يوم ّ ،2013/11/19
بشري عن خالفات كبرية بينه وبني رئيس احلكومة
جنيب ميقاتي .فاألخري «رئيس اهليئة اهليئة العليا
لإلغاثة (بصفته رئيسًا للحكومة) ،أما أنا ،فاألمني
العام هلذه اهليئة» .واضاف« :من أسباب هذه
اخلالفات هو اخلالف بيين وبني قائد اجليش،
وعدم مساح ميقاتي لي مبقاضاة رئيس مكتبه،
وقد أرسلت إليه كتابًا يف شهر أيلول (أبرز لكم
نسخة عنه) .هذا األمر هو ما جعلين أطلب من ابين
وسام ،املتزوج امرأة روسية ،أن يذهب إىل خارج

تعرض حملاولة قتل
لبنان هو وأوالده ،إذ سبق أن ّ
يف طرابلس» .أكثر من ذلك ،ذكر أنه من مجلة
اخلالفات مع ميقاتي هو «ما كان يطلبه مين (كهيئة
عليا لإلغاثة) من مساعدات للنائب معني املرعيب،
وكذلك لشخصني ُقتال من مجاعة (أمحد) األسري،
وكثري من الطلبات لسياسيني آخرين».
يف جوابه على سؤال عن عدد املستودعات التابعة
للهيئة العليا لإلغاثة يف لبنان ،جييب بشري:
«املستودع األساسي يف مرفأ بريوت ،ومستودعات
«ائتالف اجملموعات اإلسالمية» ومستودعات
املفوضية األوروبية ،وكذلك دار اإلفتاء» .مل
يوضح بشري معنى مستودعات «ائتالف اجملموعات
اإلسالمية» (وال يبدو أن احملققني سألوه عن
األمر) ،كما ال ُتظهر التحقيقات أن احملققني سألوه
عن طبيعة عمل هذه املستودعات ،أو حتى عن
أمساء مالكيها وبعهدة من.
ُيسأل بشري يف التحقيق معه عن قيمة املبالغ
اليت صرفها ملساعدات النازحني السوريني إىل
لبنان ،فيجيب« :بني  10مليارات و 12مليار لرية
لبنانية» ،لكن ما هو تفسري بشري لكون حسني فواز
(املدعى عليه يف القضية ،واملتواري عن األنظار)
ّ
قد قبض من اهليئة  5ماليني دوالر عرب شركته
اليت تدعى  ،FAWCOوال سيما ان هذه الشركة
فازت بعقود سخية مع اهليئة ،على الرغم من انها
حديثة العهد ،ومل جير قيدها يف السجل التجاري
إال يف  13نيسان  .2013يقول بشري« :هذه املبالغ
ُتنفق من األموال املخصصة لألحداث يف طرابلس،
وقد طلب مين رئيس احلكومة (ميقاتي) أن أصرف
األموال يف طرابلس ،وهو ّ
وقع ورقة جاء فيها:
ُ
«تصرف من األموال املخصصة لطرابلس» .وخيتم
إجابته بأنه «كان ُيدفع مبلغ  23مليار لرية تقريبًا
يف الشهر لطرابلس ،ويوجد دليل على ذلك ،وهو
وزير املال».

وسام احلسن أم اجليش؟

قبل مثول بشري أمام قاضي التحقيق األول،
مثل بشري أمام النيابة النيابة العامة التمييزية،
بشخص القاضي شربل أبو مسرا ،وهناك بتاريخ
ُ 2013/11/11سئل« :يتبني من حركة حساب زوجتك
يف بنك لبنان واملهجر (الذي فتحته بناء على طلب
حولت إىل حسابها يف فرنسبك – فرع روسيا
بشري) ّ
البيضاء ،مبلغ  3.6ماليني دوالر ،وأفادت بأنها
تقوم بهذا التحويل لرغبتها يف االنتقال والعيش
فبم جتيب؟».
هناك ،خوفًا من الوضع يف لبنانَ ،
وها هو بشري جييب بكثري من اإلسهاب ،مبا مل يكن
كثريون يتوقعونه ،فيقول« :خالل شهر متوز من
تعرض ابين وسام حلادث
العامل احلالي ()2013
ّ
مع جمموعة من املسلحني يف طرابلس ،على خلفية
سياسية ،واحلقيقة هي أنين مبناسبة عيد الفصح
يف العام املاضي ،أرسلت إىل دولة الرئيس
ّ
موقعا مين ،أخربه فيه أنه
(جنيب) ميقاتي كتابًا
مبعرض حصول التمديد لقائد اجليش ،يعمل بعض
األفرقاء على إثارة النعرات يف طرابلس لقيام
مواجهات تربر التمديد .لكن ميقاتي أبلغ العماد
أدى إىل سوء
قائد اجليش الكتاب املذكور ،ما ّ
العالقة بيين وبني قائد اجليش .الحقًا استدعاني
ميقاتي وقال لي أمام قائد اجليش ،الذي كان
موجودًا ،إن وسام احلسن هو من يعمل على حصول
احلوادث يف طرابلس ال قائد اجليش ،فأجبته أن
من يقوم بذلك هو العميد عامر حسن التابع لقيادة
اجليش (استخبارات منطقة الشمال) .إثر ذلك قام
التعرض لي
رقيب أول يف االستخبارات مبحاولة
ّ
حبيًا ،إال
الستدراجي ،وبرغم أن القضية انتهت
ّ
أنه جرى استدعائي إىل الشرطة العسكرية للتحقيق
معي .أحسست أن األمر معد لتوقيفي ،فأجريت
فحل املوضوع».
اتصاالت على أعلى املستوياتُ ،
ال ُي ّ
علق احملققون على ما ذكر ،ولو بأسئلة
استيضاحية ،ويعودون إىل متابعة األسئلة عن
حولتها زوجته إىل اخلارج .مصادر
حجم املبالغ اليت ّ
قضائية متابعة للقضية ،تنقل لـ»األخبار» أن يف
قضية بشري الكثري من الرؤوس الكبرية اليت ميكن
استدعاؤها إىل التحقيق ،لكن «ما السبيل إىل خرق
احلصانات الدستورية والسياسية؟» .من جيرؤ على
املس بتلك الرؤوس ،ولو مبجرد استدعاء إلفادة؟
هذا هو السؤال.

تعويضات حرب متوز

بعد يومني ،كان بشري ميثل أمام النائب العام
املالي القاضي علي إبراهيم ،وهناك أفاد مبا يلي:
«تسلمت منذ سنتني اهليئة العليا لإلغاثة ،وبدأت
مبلف النازحني السوريني ،مل حُيدد مبلغ ،لكن
أطلب عند احلاجة  10مليارات لرية لبنانية .عندما
بدأت عملي مل حيصل تسليم وتسلم ،وطلبت من
املسؤول املالي إجراء كشف مع املصرف املركزي
لبيان املبالغ العائدة للهيئة .مل أعرف بالتحديد
املبلغ املتوافر ،لكن أغلب املبالغ املوجودة كانت
خمصصة للتعويضات عن حرب متوز» .رمبا يكون
على املعنيني ،اليوم ،مصارحة أصحاب البيوت
دمرها العدو اإلسرائيلي ،بأن أمواهلم قد
اليت ّ
ُ
«نهبت» (رمبا ليس كلها) أو جرى صرفها الغراض
سياسية وحزبية يف أماكن أخرى.
بشري اليوم رهن التوقيف االحتياطي ،مل يصدر
القرار الظين يف حقه بعد ،لكن هناك اعرتافات
ودالئل .هل كان العميد املتقاعد فقريًا ،أو معسرًا،
حتى يلجأ إىل االختالس وتبييض األموال؟ سؤال
شغل بال بعض احملققني معه ،الذين استغربوا منه
أن يصل إىل ما وصل إليه ،برغم منصبه الرفيع
ودخله العالي .يف الواقع كان مدخول بشري املالي
حبسب أقواله هو« :أقبض معاشا تقاعديا قدره
 5ماليني لرية لبنانية ،إضافة إىل  5ماليني لرية
بقرار من جملس الوزراء ،ومليونني نثريات» .أي
ما جمموعه  12مليون لرية شهريًا (فض ًال عن غري
املعلن).

 400مليون يف جيب االبن

قبل أيام ،أضيف اسم خامس يف القضية ،لكن يف
تفصيل خمتلف ،وهو وسام بشري ،جنل إبراهيم،
ادعت عليه النيابة العامة املالية بتهمة
الذي ّ
االختالس .هناك بالغ حبث وحتر حبقه اآلن (هو
خارج البالد) .عرف وسام أن جمموعة من األشخاص
استحقت مبلغ  400مليون لرية ،من اهليئة العليا
لإلغاثة ،فقصدهم وعرف أن لديهم ابنة مريضة من
ذوي االحتياجات اخلاصة .قال هلم حولوا املبلغ إىل
حسابي وأنا سأتكفل مبعاجلة ابنتكم .صدقوه ،فهو
ابن مسؤول يف الدولة ،فما كان منه إال أن وضع
املبلغ يف جيبه وطار به إىل اخلارج.

ميقاتي «يخُ رب» ضد بشري

قبل توقيف بشري ،وبعد شيوع الفضيحة ،أرسل
ميقاتي «رسالة تنبيهية» إليه .يقول فيها« :أنبهك
إىل أن ما أدليت به (عرب بعض وسائل اإلعالم)
ميثل خروجًا عن القانون ،وعن موجب التحفظ
وعدم اإلدالء بأية تصرحيات من دون إذن من
رئيسك املباشر ،فضال عن افتقادك املناقبية».
ويضيف ميقاتي يف رسالته« :إن رمي التهم
جزافًا جتاوز حدود االنفعال ،ليصل بفعل تهورك
إىل ما قد يعد جرمًا جزائيًاُ ،يعاقب عليه قانون
العقوبات .فمن ناحية إن ما قمت به ميثل حماولة
يائسة حلرف القضاء اجلزائي عن مسار القضية،
اليت أحلتها على هيئة التحقيق اخلاصة (مصرف
لبنان) ،وحماولة فاشلة للتشكيك يف قرارات هذه
اهليئة وإضفاء طابع سياسي على ما أوقعت نفسك
فيه .ومن ناحية ثانية ،إن ما أقدمت عليه ميثل
حماولة لبث النعرات املذهبية واملناطقية» .وختم
ميقاتي رسالته باإلشارة إىل أنه سيحيل نسخة هذا
«التنبيه» على النيابة العامة التمييزية ،وهذا ما
حصل فع ًال ،إضافة إىل «إخبارات» من نوع آخر حبق
بشري أرسلها ميقاتي إىل القضاء أيضًا.
من بني هذه اإلخبارات ،اليت أرسلها ميقاتي،
رسالة وصلته «فجأة» بعد توقيف بشري موقعة
باسم «مواطن لبناني» .أصبحت الرسالة املوجهة
إىل ميقاتي بيد القضاء اليوم .مما يقوله «املواطن»
إن بشري «عني  14موظفًا جديدًا من خارج االدارات،
من دون علم رئيس جملس الوزراء ،منهم 9
موظفني ال يداومون يف اهليئة ،إال عند قبض
كم
الراتب حتت عنوان إغاثة النازحني السوريني»ّ .
هائل من التهم اليت يوجها «املواطن» إىل بشري،
الذي يعود ليصف نفسه بأنه من ضمن العاملني
يف اهليئة العليا لإلغاثة ،أي إنه مل يتكلم بكل ما
ذكر إال عندما وقع بشري يف قضية أخرى .مصادر
قانونية متابعة هلذا التفصيل حتديدًا ،ذكرت
«يرجح أن يكون بوجي ،بالتنسيق
لـ»األخبار» بأنه ُ

مع أحد موظفي اهليئة ،هو من صاغ هذا اإلخبار
ضد بشري».

أموال وفساد إداري

من بني التهم ،اليت يبدو صاحب الرسالة املذكورة
آنفًا «استخباريًا» من النوع الذي يعرف كثريًا ،جاء:
حتري بريوت ومعرفة عالقة إبراهيم
«ميكنكم مراجعة ّ
بشري بتخبئة ماليني الدوالرات اليت سرقها شقيق
زوجته م .ي .من أموال مكتب اهلندسة يف بريوت،
تقدم صاحب
الذي كان يعمل فيه حماسبًا .عندما ّ
تدخل احملامي م .د .يف القضية
املكتب بشكوىّ ،
بتكليف من بشري شخصيًا حلل القضية ،ألن
شقيق زوجته الذي أوقف بهذه التهمة كان يعمل
حلسابهّ ...
حلت املسألة بإحضار مبلغ مليون دوالر
أوراق نقدية من منزل بشري فخرج املوقوف من
السجن» .بشري نفى أثناء التحقيقات أن تكون هذه
احلادثة قد حصلت بالتفصيل املذكور ،ومل ُيعرف
إن كان القضاء قد توسع فيها الحقًا ،كقضية
منفصلة ،مكتفيًا باستدعاء املعين (شقيق زوجة
بشري) واالستماع إىل إفادته اليت نفى فيها ما ورد
آنفًا .من بني التهم الكثرية اليت ساقها «املواطن
الغامض» ضد بشري ،أنه دخل يف صفقات عقارية
«فاسدة» ،إضافة إىل «شقق اشرتتها زوجته مببالغ
ضخمة مل متلك مثنها».
من بني الشهود الذين استمع إليهم القضاء،
مسؤول عمليات الكوارث يف اهليئة العليا لإلغاثة
يوزع املساعدات على
ا .ب .الذي أفاد بأنه «كان ّ
السوريني واللبنانيني املقيمني يف سوريا ،وأنها
كنت ُتنقل بواسطة سيارات «بيك آب» وكانت
احلصص إما يف البلديات وإما يف «الكميونات»
اليت تنقلها وال دخل لي باملستودعات» .أما مسؤول
املكننة يف اهليئة العليا للإلغاثة أ .ع .فأفاد بأن
«الوضع اإلداري يف اهليئة كان يرثى له ،وهناك
شيكات تظهر يف الصرفيات وشيكات ال تظهر،
والتلزميات كانت جتري بالرتاضي وأحيانًا بطريقة
صورية»ُ .يذكر أن هذه الطريقة ،غري القانونية،
معمول بها (حبسب اإلفادات) قبل وصول بشري
إىل اهليئة ،وليس معلومًا إن كانت قد تغيرّ ت
اآلليات اليوم .هكذا ،بنتيجة جممل اإلفادات
والشهادات الكثرية يف هذه القضية ،يبدو بشري
كحلقة منسجمة متامًا مع هيئة عليا لـ»الفساد»
يف أصل تكوينها اإلداري ،على غرار الكثري من
اهليئات احلكومية يف لبنان ،اليت لعل فيها أكثر
من «بشري» مع فارق أنهم مل يقعوا بعد ...ورمبا
لن يقعوا.

نواب على حساب «اإلغاثة»
ّ

يقول إبراهيم بشري ردًا على أحد أسئلة التحقيق،
از(املدعى عليه يف القضية
فو
ّ
عن عالقته حبسني ّ
بالتهم نفسها – الذي كان يزود اهليئة مبواد
التغذية واالغاثة) إن األسباب اليت دفعته إىل
التعامل معه هي «توافر الشروط واجلودة ،وهذا
يعود إىل رغبيت يف تاليف فضائح املواد الغذائية
الفاسدة اليت تعرضت هلا اهليئة سابقًا ،كما أن
هناك شركات كان يوصي الرئيس جنيب ميقاتي
بالتعامل معها ،مثل شركة الصويف» .ويذكر
بشري يف أحد أجوبته أن حسني فواز ليس لديه
مستودعات ،وأنه «كان يسلمنا البضائع يف
مستودعات شركة محزة اليت يشرتي منها املواد ،أما
يف احلاالت الطارئة ،وعند إحلاح بعض النواب على
رئيس احلكومة ،فكانت مراقبة التوضيب جتري عند
ّ
تسلم البضائع يف مستودعات النواب املعنيني».
يذكر أن العالقة مع مورد البضائع مل تكن ختضع
لألصول القانونية ،أي من غري استدراج عروض،
إىل حد أن هذا ُيعد عرفًا يف اهليئة قبل بشري وبعده
(حبسب إفادة بعض املوظفني  -حتديدًا مسؤولة
احملاسبة املالية) .الالفت أن احملققني يف القضاء
ال يسألون بشري عن هوية هؤالء النواب ،وهم من
الشمال ،وحتى عندما أتى على ذكر النائب معني
املرعيب (الصورة) ،فإنه فعل ذلك من تلقاء نفسه.
رمبا جيدر لفت نظر اجلهات القضائية إىل طبيعة
دور اهليئة العليا لإلغاثة ،اليت ال ُيتصور أن تكون
عالقتها مع النواب ،الذين يأخذون املساعدات
ويوزعونها على الناس كأنها من أمواهلم اخلاصة.
ال يبدو أن القضاء ،حبسب املعطيات واألوراق
الرمسية ،سيضم إىل ملف القضية أولئك النواب
وسواهم من الشخصيات اليت ورد ذكرها،
ألنه عندها يكون يستدعي «النظام» اإلداري
– السياسي برمته يف لبنان! لكنهم يف املقابل
يؤكدون« :التحقيقات مل تنته بعد».
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السعودية تطالب الصني بالتعاون
النجيفي يقاطع مؤمتر «مكفحة االرهاب» و يتهم احلكومة بـ «احلماقة»
لتأسيس «هيئة حكم» انتقالية يف سورية

افتتح رئيس الوزراء العراقي
نوري املالكي مؤمترًا يف بغداد
حتت عنوان «مكافحة اإلرهاب»
حبضور منظمات دولية وإقليمية،
وشدد على أهمية التضامن
الدولي يف هذه املهمة ،مركزًا
على خطورة الوضع يف سورية،
وعلى انتقال اإلرهابيني منها
إىل باقي الدول.
وفيما قاطع رئيس الربملان
أسامة النجيفي املؤمتر ،مؤكدًا
عدم ثقته بنتائجه ،ومتهمًا
احلكومة بارتكاب «محاقة يف
األنبار» ،استمرت حال االحتقان
بني أنصار الزعيم الشيعي
و»حزب
الصدر،
مقتدى
الدعوة» ،بزعامة املالكي ،بعد
تصرحيات أدىل بها األخري ضد
الصدر اعتربها أنصاره «إهانة
لزعيم ديين».
من جهة أخرى ،استدعت
اإلماراتية
اخلارجية
وزارة
السفري العراقي يف أبو ظيب
لالحتجاج على تصرحيات املالكي
ضد السعودية.
وقال املالكي يف افتتاح
املؤمتر« :إذا مل تتوقف احلرب
يف سورية سينتقل اإلرهاب
إىل كل دول املنطقة».
وأضاف أن «املعركة يف
العراق ضد اإلرهاب األعمى
الذي ال يفرق بني سين وشيعي
هدفه تدمري العراق والبلدان
األخرى» .ودعا «البلدان إىل
التعاون األمين واالستخباراتي
القبض
مذكرات
وتفعيل
وجتفيف منابع اإلرهاب».

النجيفي الذي قاطع املؤمتر
انتقد املالكي بشدة ،وقال
أمس يف كلمة أمام طالب
يف جامعة املوصل ( 400كلم
مشال بغداد) ،إن «احلكومة
مل حتسن التعامل مع األنبار،
واتبعت سياسة بنيت على
أساس االتهامات والوشايات
واألكاذيب ،واتهمت من يطالب
حبقه املشروع بأنه إرهابي وينفذ
أجندة خارجية ،أو أنه يريد إثارة
الفتنة».
وأضاف أن «احلكومة تصرفت
حبماقة واقتحمت ساحة األنبار
واعتقلت النائب أمحد العلواني
واستفزت العشائر ،اليت ُأجرب
أبناؤها على الدفاع عن كرامتهم
وحقوقهم وامتدت األزمة إىل
وكان
والفلوجة،
الرمادي
دخو ً
ال غريبًا غري مفهوم يف
هذا الوقت ،فاحلكومة تطارد
اجلماعات اإلرهابية يف الصحراء
ومت اإلمساك باحلدود ،وكانت

هناك عمليات عسكرية ،فكيف
دخلت هذه اجلماعات املسلحة
من سورية».
وأكد أنه «بعد شهرين
ثبت أن األوضاع تزداد سوءًا
وسيطرة اجليش على األنبار
بدأت تضعف وخرج الكثري
من مناطق األنبار عن سيطرة
احلكومة ،وما زالت اجلماعات
اإلرهابية موجودة يف أماكنها
يف الفلوجة والرمادي».
يف غضون ذلك ،حاول أنصار
الصدر اقتحام مراكز حزب
«الدعوة» ،تعبريًا عن غضبهم
من تصرحيات املالكي ضد
زعيمهم ،حني قال عنه إن «ال
قيمة له» ،وإنه «ال يفهم يف
الدستور» ،وذلك بعد أسابيع
على إعالن الصدر اعتزاله العمل
السياسي وحل هيآت تياره.
وعلم أن الصدر غادر إىل
قم قبل حنو عشرة أيام،
بعدما قرر استئناف دراسته،
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لكن معلومات من داخل تياره
أكدت قرب عودته ،بالتزامن مع
االنتخابات املقررة نهاية نيسان
«أبريل» املقبل.
يف اإلمارات ،أفادت وكالة
األنباء الرمسية أن وزير الدولة
للشؤون اخلارجية أنور قرقاش
استدعى السفري العراقي موفق
مهدي عبودي و «سلمه مذكرة
تستنكر تصرحيات (املالكي)
واملزاعم املتعلقة بدعم اململكة
العربية السعودية الشقيقة
لإلرهاب».
هذه
قرقاش
واعترب
التصرحيات «عارية من الصحة
وال تستند إىل تقييم صحيح
للوضع يف املنطقة يف ما يتعلق
باإلرهاب ،خصوصًا أن اململكة
العربية السعودية تقوم بدور
بارز يف مكافحة اإلرهاب بكل
أشكاله ومظاهره».

مستوطن حياول إنزال
العلم الفلسطيين فيعلق
باألسالك الشائكة

إسرائيلية
منظمة
نشرت
تعنى بتوثيق حقوق اإلنسان يف
فلسطني احملتلة ،مقاطع فيديو
ملستوطن إسرائيلي يتسلق
جدار منزل أحد الفلسطينيني
يف مدينة اخلليل ،حماو ً
ال إنزال
العلم الفلسطيين عنه.
وقال املستوطن لصاحب
املنزل «شادي سدر» إنه
يريد إنزال العلم الفلسطيين
بذريعة أن املنزل «جزء من
أرض إسرائيل ،وتظهر لقطات
الفيديو املستوطن وهو عالق
على حافة السطح وحتيط به
األسالك الشائكة ،فيما جيري
حوار بينه وبني شادي ،ليتدخل
شرطي إسرائيلي ملساعدة
املستوطن على النزول ،كما
يظهر يف الصورة جمموعة من
اإلسرائيلني يطلقون الشتائم
والعبارات النابية حبق شادي.
وعندما يقوم الشرطي مبحاولة
ختليص املستوطن من األسالك
الشائكة يطلب من شادي نزع
العلم حبجة أن املنطقة كلها
خالية من أي أعالم أخرى ،يف
حني تظهر لقطات الفيديو وجود
جمموعة من األعالم اإلسرائيلية
يف املكان نفسه ،ليتدخل
بعدها مخسة عناصر من الشرطة
اإلسرائيلية ويصعدون إىل
سطح املنزل ويهددون شادي
باالعتقال يف حال عدم إنزال
العلم ،وسط رفض الفلسطيين
الشاب وقوله إن املنزل ملكيته
وحيق له التصرف به كما
يشاء.
وقالت منظمة «بتسليم»
اإلسرائيلية اليت وثقت احلادثة
على موقعها اإللكرتوني إنه
«حيظر على اجلنود انتهاك أمن
الفلسطيين وتركه يدافع عن
نفسه وحده مقابل مستوطن
حياول اقتحام بيته اخلاص».
يذكر أن احلادثة وقعت السبت
الفائت يف الثامن من شهر آذار/
مارس احلالي يف مدينة اخلليل
يف الضفة الغربية.

حبث ولي العهد نائب رئيس
جملس الوزراء وزير الدفاع
األمري سلمان بن عبدالعزيز،
خالل لقائه يف بكني أمس
االول مع الرئيس الصيين شي
جني بينغ ،العالقات الثنائية
بني البلدين ،وسبل تطويرها مبا
خيدم مصاحل الشعبني والبلدين،
إضافة إىل مستجدات األحداث
والقضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام املشرتك .وقال
ولي العهد يف كلمة أمام
الرئيس« :نتطلع إىل التعاون
مع الصني لتحقيق احلل السلمي
السورية،
للمسألة
العاجل
مبا يكفل حقن دماء األبرياء،
وتأسيس هيئة حكم انتقالية
ذات صالحيات تنفيذية كاملة،
والضغط على النظام السوري
ملساعدة اجملتمع الدولي يف
تقديم املساعدات اإلنسانية
للشعب السوري».
وكان الديوان امللكي أعلن
أمس أن زيارة األمري سلمان
إىل الصني بني  13و 16اجلاري
«تأتي استمرارًا لنهج خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز يف التواصل مع
قادة العامل يف كل ما فيه
مصلحة وخدمة شعب اململكة».
وجاء يف بيان أصدره الديوان:
«استمرارًا لنهج خادم احلرمني
الشريفني ملك اململكة العربية
السعودية امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز يف التواصل مع قادة
العامل يف كل ما فيه مصلحة
وخدمة شعب اململكة ،وانطالقًا
من روابط الصداقة بني
السعودية والصني ،وبناء على
دعوة من نائب رئيس الصني
لي يوان تشاو ،وصل األمري
سلمان إىل الصني مسته ًال
زيارة رمسية هلا ،خالل الفرتة
بني  13و 16آذار (مارس)
»2014
وكان ولي العهد ،شدد لدى
وصوله إىل بكني يف زيارة
رمسية تلبية لدعوة من نائب
الرئيس الصيين لي يوان تشاو،
على أن «الزيارة تأتي يف إطار
العالقات الوثيقة املتنامية بني
البلدين ،وتؤكد الرغبة يف
تعزيزها وتطويرها ،خباصة أن
العالقات بني البلدين شهدت
نقلة نوعية مميزة إثر الزيارتني
التارخييتني اليت قام بهما خادم
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل
بن عبدالعزيز إىل الصني عامي
 1998و ،2006والزيارة اليت

قام بها األمري سلطان بن عبد
العزيز ،يرمحه اهلل ،عام ،2000
إذ أسهمت الزيارتان يف تعزيز
العالقات بني الرياض وبكني
يف خمتلف األصعدة ،انطالقًا
من حرص قيادتي البلدين
على تنميتها تلبية لتطلعات
الشعبني ،مبا يعزز املصاحل
املشرتكة للبلدين».
وأكد أن «الزيارة تأتي
يف إطار حرص اململكة على
توطيد التعاون بني البلدين
يف اجملاالت كافة ،وتعزيز
التشاور والتنسيق بينهما يف
القضايا اإلقليمية والدولية
ذات االهتمام املشرتك ،ودعم
التنمية إقليميًا ودوليًا».
وأعرب عن سعادته البالغة
لقيامه بهذه الزيارة ،واصفًا
إياها بـ «املهمة» ،وقال إنه
«سينقل حتيات خادم احلرمني
الشريفني امللك عبداهلل بن
عبدالعزيز إىل الرئيس الصيين
شي جني بينغ ،ونائبه لي يوان
تشاو ،ورئيس جملس الدولة
لي كه تشيانغ».
فيما نقل الرئيس الصيين
خالل اللقاء إىل ولي العهد،
حتياته وتقديره خلادم احلرمني
عبداهلل
امللك
الشريفني
بن عبدالعزيز ،مؤكدًا متانة
العالقات الوثيقة بني اململكة
الصني
واهتمام
والصني،
بتطوير العالقات مع اململكة،
مستذكرًا ومقدرًا املساعدة اليت
قدمتها اململكة للصني إبان
تعرض إحدى مدنها للزلزال.
ونوه ،بتبادل الزيارات بني
ّ
البلدين على أعلى املستويات،
وسعي حكوميت البلدين إىل
تعزيز التعاون القائم بينهما،
مؤكدًا أن األمري سلمان بن
عبدالعزيز يعترب صديقًا للصني
قدم إسهامات
منذ القدم ،إذ ّ
كبرية ألجل تطور التعاون بني
السعودية والصني ،ما أضفى
الكثري للعالقات بني البلدين.
وأقام الرئيس الصيين مأدبة
عشاء تكرميًا لولي العهد
ومرافقيه
وشهدت يف قاعة الشعب
الكربى يف بكني حفلة استقبال
كربى لولي العهد .وبعد وصوله
توجه ولي العهد ونائب الرئيس
ّ
الصيين إىل املنصة الرئيسة،
ثم عزف السالمان الوطنيان
وبعد
والصيين.
السعودي
اسرتاحة قصرية استقبل رئيس
الصني ولي العهد.
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اإلبراهيمي :انتخابات األسد تنسف مسار جنيف
قال املبعوث الدولي  -العربي
األخضر اإلبراهيمي خالل لقاءات
يف جملس األمن ،أمس االول،
ان اجراء انتخابات رئاسية يف
سورية سيقضي على مسار
«جنيف  ،»2يف وقت اقرتحت
فرنسا مشروع بيان لـ «دعم
مقاربة» اإلبراهيمي واالجندة
اليت اقرتحها يف اجلولة املاضية
من مفاوضات جنيف .وقال
األمني العام لألمم املتحدة بان
كي مون إن احلل السياسي وحده
«ينهي الكابوس السوري».
ودعا األمني العام ،يف
بيان« ،دول املنطقة واجملتمع
الدولي ،ال سيما روسيا
والواليات املتحدة بصفتهما
الدولتني اللتني شجعتا مؤمتر
جنيف حول سورية ،إىل اختاذ
اجراءات واضحة العادة حتريك
عملية جنيف».
ووجه نداء للنظام واملعارضة
ّ
لـ «التحلي باملسؤولية والرؤية
والليونة ملواجهة هذا التحدي».
وأكد أن «احلل السياسي وحده
قادر على انهاء الكابوس الذي
يعيشه السوريون».
ومن املقرر أن يكون قدم
االبراهيمي صباح امس االول
تقريرًا حول حصيلة املفاوضات
يف جنيف.
ومسع اإلبراهيمي من األمني
العام وسفراء الدول اخلمس
الدائمة العضوية يف جملس
األمن كالمًا واضحًا حول
مهمته،
مواصلة
«ضرورة
خصوصًا أن إجياد بديل منه
لن يكون أمرًا سه ًال» ،حبسب
الديبلوماسي الغربي الذي نقل
عن اإلبراهيمي أن «إجراء اجلولة
الثالثة من املفاوضات يف جنيف
لن يكون ممكنًا ما مل يتم االتفاق
على املسألتني األساسيتني:
مفاوضات متوازية حول نقطيت
اإلرهاب وتشكيل هيئة احلكم
االنتقالية ،ومعاجلة مشكلة
إجراء االنتخابات الرئاسية اليت
ستقضي على العملية االنتقالية
يف حال إجرائها».
وحبسب الديبلوماسي «أقرتح
أحد السفراء خالل املشاورات
اليت كان اإلبراهيمي جزءًا

منها أن تسعى روسيا اىل
إقناع النظام السوري بإرجاء
االنتخابات ،لكن موافقة روسيا
على ذلك مستبعد ألنها تراهن
على انتصار النظام ولن تقبل
بفرض أي ضغوط عليه» .يف
املقابل ،نقل عن املبعوث
الدولي  -العربي قوله ان انتخاب
األسد لوالية جديدة «سيضع
املعارضة أمام حقيقة أن النظام
غري معين بالتفاوض على بند
تشكيل هيئة احلكم االنتقالية،
وهو أمر يعيه اإلبراهيمي متامًا.
وهو متشائم جدًا حيال إمكان
عقد جولة ثالثة من املفاوضات،
وهو سيوضح أمام جملس األمن
(اليوم) أن رفض النظام
السوري للتفاوض على تشكيل
اهليئة االنتقالية كان السبب
املفاوضات».
توقف
وراء
وقال الديبلوماسي نفسه إن
«اإلبراهيمي أعرب موارب’،
عن عزمه على االستقالة ،إال
أنه مسع موقفًا شديد الوضوح
من األمني العام لألمم املتحدة
واألعضاء الدائمني يف جملس
األمن بضرورة مواصلته مهمته،
مسار
باستمرار
والتمسك
جنيف».

وأوضح أن اإلبراهيمي طلب
من وزير اخلارجية الروسي
سريغي الفروف الضغط على
دمشق «كي يقبل النظام
على
بالتفاوض
السوري
تشكيل اهليئة االنتقالية يف
موازاة مناقشة البند املتعلق
بوقف العنف واإلرهاب ،وهو
أمر رفضه النظام حتى اآلن».
اىل ذلك ،أكد مشروع البيان
الفرنسي على أن اجمللس
«يدعم بالكامل» اإلبراهيمي
ويقدر جهوده و»يدعم استئناف
مفاوضات جنيف لتكون مبنية
على االخنراط الكامل من كل
األطراف املعنية بتطبيق بيان
جنيف.»١
ويشدد املشروع على دعم
جملس األمن اجندة اإلبراهيمي
للمفاوضات بنقاطها األربع،
وهي :العنف واإلرهاب ،هيئة
احلكم االنتقالية ،واملؤسسات
الوطنية ،واملصاحلة الوطنية.
كما «يعرب جملس األمن عن
دعمه الكامل ملقاربة اإلبراهيمي
بالتعامل مع النقطتني األوليني
بشكل متواز  ،مؤكدًا على ضرورة
االخنراط الكامل يف تشكيل
هيئة احلكم االنتقالية».

أصدقاء سوريا جيتمعون يف طهران قبيل مؤمتر
برملاني عاملي يف جنيف
جيتمع
اإليرانية
بنسخته
أصدقاء سوريا يف طهران على
مستوى جلان األمن والسياسة
اخلارجية يف الربملانات .إلتقوا
هنا استباقًا ملؤمتر الربملانات
العاملي يف جنيف ،غايتهم،
بلورة موقف موحد يدفع باجتاه
حل سياسي لسوريا.
رئيس الربملان اإليراني علي
الرجياني أكد «على ضرورة
اإلنتخابات الرئاسية مبراقبة
دولية كمقدمة للحل السياسي»
مضيفًا أنه أبلغ هذا املوقف
للممثل اخلاص لإلحتاد الوروبي
عندما زار إيران لكنهم قالوا «إن
األمر ليس اإلنتخابات الرئاسية
فحسب األمر غري ذلك» متسائ ًال
«عما يبحثون إذًا يف سوريا؟».

القلق من خمططات بعض
الدول جتاه سوريا دفع املؤمترين
إىل التقدم مبقرتحات تركز على
تقديم املساعدات اإلنسانية
وجتريم الدول اليت تقدم أي
دعم عسكري للمعارضة بكافة
أطيافها.
نائب رئيس جلنة السياسة
اخلارجية يف جملس الدوما
الروسي زياد سبسيب أكد أنه
سيصار إىل «تقديم مشروع قرار
روسي إىل جملس األمن واألمم
املتحدة لتجريم الدول اليت تقدم
أي دعم عسكري للمعارضة».
مشروع قرار روسي ينظر إليه
احلاضرون كمقدمة للبحث عن
حلول سياسية جدية بعد فشل
مؤمتر جنيف.
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بوتني يعلن اميانه املسيحى ويقول الوروبا وامريكا:

عودوا للقيم املسيحية وال تتعاونوا مع الشيطان

بوتني يعلن ايمانه املسيحي
بوتني يعلن اميانه املسيحى
بعد فرتة من االحلاد وخياطب
اجملتمع االوروبى وامريكا
قائ ًال :ال بد ان نرجع اىل
قيمنا املسيحية التى جعلتنا
ننمو ونزدهر.

وردد خماطبا االحتاد االوربى
وامريكا انهم ينتقلون من
عبادة اهلل الذى اعانهم
اىل التقدم واالزدهار اىل
التعاون مع الشيطان من اجل
مصاحلهم وهم الذين كانوا

يتهمون االحتاد السوفياتي
فى السابق انهم ملحدون،
االن هم الذين يرتكون
قيمهم املسيحية واالخالقية
اىل عبادة الشيطان واملصاحل
فقط.

قتل مثانية مينيني بينهم جنديان يف
اشتباكات بني اجليش واحلوثيني
قتل مثانية مينيني ،على
األقل ،بينهم جنديان يف
اشتباكات أمس االول بني
اجليش واملسلحني احلوثيني
سيطرتهم
أحكموا
الذين
على قرى يف مديرية همدان
الواقعة على مشارف صنعاء
من جهة الشمال الغربي ،فيما
يستعدون للتظاهر يف مدينة
عمران ،يف ظل اتهامات بأنهم
حياولون افتعال أحداث عنف
يف سياق خمططهم إلسقاط
املدينة بالقوة.
وأكدت مصادر حملية وأمنية
«اشتباكات
أن
متطابقة
اندلعت صباح أمس بني
جنود من اللواء األول  -مشاة
ومسلحني حوثيني يف منطقة
جبل جهيف بني قرييت قراتل
والدمم يف مديرية همدان
املتامخة لصنعاء من جهة
الشمال الغربي ،ما أدى
إىل قتل جنديني وإصابة
سبعة آخرين وسقوط مسلح
حوثي».
وقالت املصادر« :إن جلنة
وساطة يرأسها مبعوث وزارة
الدفاع اللواء قائد العنسي
تدخلت لوقف االشتباكات،
وأقنعت احلوثيني باالنسحاب
من املنطقة ،مقابل انسحاب
اجليش املتمركز يف حميط
قرية أنعم ،قبل أن تتجدد
املواجهات عصرًا ويسقط حنو
مخسة حوثيني».
وفيما زال الوضع ينذر مبزيد

من التأزم ،يتهم احلوثيون
قوات يف اجليش قالوا
إنها موالية حلزب اإلصالح،
باستفزاز أنصارهم يف قرية
قراتيل ،وإطالق النار من
رشاش متوسط على أحد
السكان وقتله ،ما جعل سكان
القرية يدافعون عن أنفسهم.
وكان احلوثيون استولوا على
معظم مناطق وقرى مديرييت
همدان وثال يف األيام املاضية
بعد مواجهات مع مسلحي
حزب التجمع اليمين لإلصالح
(اإلخوان) سقط فيها أكثر
من  30قتي ًال ،طبقًا ملصادر
حكومية ،كما دمروا مدرسة
ومنازل لقيادات يف حزب
اإلصالح بعدما اتهموهم بقطع
الطرق واالعتداء على أنصارهم
يف مديرييت همدان وثال.
وكان رئيس جلنة الوساطة
قائد قوات االحتياط يف
اجليش اللواء علي اجلائفي
أعلن انسحابه أول من أمس
من اللجنة ،متهمًا احلوثيني
بعدم التزام اتفاق وقف
إطالق النار وتوسعهم يف
املنطقة ،ما اعتربه اجلائفي
تهديدًا للعاصمة.
عبدربه
الرئيس
ورفض
منصور هادي الزج باجليش
يف مواجهات مباشرة مع
املسلحني احلوثيني الذين
شاركوا يف مؤمتر احلوار
الوطين ،واكتفى بإرسال جلان
الوساطة يف األشهر املاضية

الحتواء القتال الذي نشب يف
أكثر من جبهة بني احلوثيني
ورجال القبائل املوالني حلزب
اإلصالح.
وطلب هادي أمس االول
من أعضاء السلطة احمللية
يف عمران «مساندة جهود
الدولة يف احلفاظ على األمن
واالستقرار والسكينة العامة».
وأفادت وكالة األنباء الرمسية
(سبأ) أنه «أشاد حبرصهم
على حتقيق ذلك من خالل
طي صفحة املاضي واالبتعاد
عن الصراعات واالنطالق
صوب املستقبل برؤية جديدة
وتفويت الفرصة على كل
املرتبصني بالوطن الذين
يضعون العراقيل ويفتعلون
األزمات».
الذين
احلوثيون
ويستعد
يتخذون من صعدة ،مشال
البالد ،معق ًال هلم للتظاهر
اليوم يف مدينة عمران
للمطالبة بإسقاط احلكومة
وإقالة احملافظ وقائد اللواء
 ،310وكانوا أجلوا التظاهرة
األسبوع املاضي بعد تدخل
جلنة وساطة قبلية.
وتسود خماوف من اندالع أعمال
عنف خالل هذه التظاهرة اليت
يتوقع أن حيتشد فيها أنصار
احلوثيني من خمتلف مناطق
حمافظة عمران الواقعة عمليًا
حتت سيطرتهم ،وذلك متهيدًا
للسيطرة على املدينة ،على ما
يردد خصومهم.
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اسرتاليات

احتمال ان يكون خط سكك احلديد
شورتن :حزب العمال لن يستعيد
رغم اخنفاض الدعم له
اخلفيفة من باراماتا اىل كاسل هيل وماكواري حزب العمال ما زال يتصدر االئتالف حكومة أسرتاليا دون جتديد
بارك مادة اساسية يف انتخابات 2015

الوزيرة غالديس بريجيكليان

رئيس بلدية باراماتا جان شديد

اظهر آخر استطالع لنيوزبول
اخنفاض التأييد حلزب العمال
الفيدرالي يف األسبوعني
املاضيني ولكن املعارضة ال
تزال تتقدم حكومة ابوت.
ووجد االستطالع ،الذي أجري
نهاية االسبوع ،انه رغم
تدني الدعم حلزب العمال غري
انه ما زال يتقدم االئتالف
احلاكم بنسبة  51إىل  49يف
املئة ،بعد احتساب االصوات
التفضيلية برتاجع من 54
يف املئة خالل األسبوعني
املاضيني.
وقد حقق االئتالف انتعاشا
طفيف ،على الرغم من
خسارة  5000وظيفة يف
كوانتاس ورفض احلكومة
لشركة
املساعدة
تقديم
الطريان ،حيث ارتفع الدعم
األساسي من  39يف املئة
إىل  41يف املئة.
واخنفض التصويت االولي
للعمال من  39إىل  35يف

املئة ،كما واصلت شعبية
زعيم املعارضة بيل شورتن
يف االخنفاض.
وتدنى الرضا عن زعيم
املعارضة اآلن اىل  33يف
املئة ،باخنفاض  11نقطة
منذ تشرين الثاني من العام
املاضي.
وسجل الدعم لرئيس الوزراء
طوني ابوت زيادة صغرية
يف شعبيته الشخصية ،حيث
ارتفع التأييد له نقطتني إىل
 38يف املئة.

هاورد أفضل رئيس وزراء أسرتالي خالل  40عاما

شبكة بخطوط السكك الحديدية الخفيفة يف غرب سيدني
من احملتمل ان يشكل بناء خط
السكك احلديدية اخلفيفة من
باراماتا إىل كاسل هيل ومنها
إىل ماكواري بارك مادة اساسية
لالئتالف يف انتخابات .2015
ضمنت حكومة الوالية
وقد
ّ
هذا املشروع يف اسرتاتيجيتها
بالنسبة لألراضي اليت متلكها
يف نورث باراماتا.
وتتضمن اخلطط اليت أعلنت عنها
وكالة التخطيط املدني حلكومة
نيو ساوث ويلز خريطة حتتوي
على السكك احلديدية اخلفيفة
عرب باراماتا ،مما زاد اآلمال يف
خطوط السكك احلديدية اخلفيفة
ملاكواري بارك وكاسل هيل..
وبانكستاون يف املستقبل ان
تصبح حقيقة واقعة.
وأكدت وزيرة النقل غالديس
برجييكليان  Berejiklianيوم
االحد « هذا املزيج».
وكان مسؤولو النقل يف
دائرتها «يساعدون» جملس
بلدية باراماتا يف العمل على
اقرتاح
ومبوجب
املشروع.
تدفع باجتاهه البلدية ،فان خطا
سيعمل من ويستميد عرب باراماتا
اىل ايستوود وماكواري بارك،
وخطا آخر سيعمل من باراماتا
إىل كاسل هيل .واخلطان
سيكونان بطول  30كيلومرتا مع
آمال يف اضافة خط باراماتا إىل
بانكستاون .
واحملت السيدة برجييكليان اىل
احتمال بناء خط سكك حديدية
خفيف غرب باراماتا ،قائلة انه

«مع النمو يف غرب سيدني،
هناك صعوبة اكرب يف السفر
يف مجيع أحناء غرب سيدني من
اجمليء اىل السوق التجاري (يف
باراماتا) تقريبا».
وقد التزمت احلكومة بالفعل بناء
خط سكك حديدية خفيف يف
نيوكاسل بـ  700مليون دوالر
وخط بـ ملياري دوالر من قلب
سيدني مير مبحطة السنرتال
اىل راندويك وكينغزفورد .
وقد وضع جملس باراماتا تكلفة
كال اخلطني املقرتحني حبواىل
 1،7مليار دوالر -أقل من
السكك احلديدية اخلفيفة يف
املدينة.
بدوره اعلن النائب االحراري
ملقعد باراماتا جيف لي أنه يدفع
باجتاه دراسة حكومية للمشروع
بكلفة  20مليون دوالر على
األقل قبل انتخابات العام
القادم.
وقال النائب لي «سوف ادفع
بأقصى ما أستطيع .املمر هو
من كاسل هيل اىل باراماتا.
لديها (احلكومة) ممر احتياطي
أسفل طريق وندسور القدمية..
أنه سيكون رائعا».
وقال رئيس بلدية باراماتا
جون شديد انه يرغب يف لقاء
السيدة برجييكليان خالل شهر
لتعزيز هذا االقرتاح ،الفتا
اىل ان البلدية تلقت اهتماما
من شركات القطاع اخلاص
يف أسرتاليا واخلارج لبناء
املشروع.

اسرتاليا (ترمجة:
ت
لعنكبو
ا
االلكرتوني)
اختري جون هاورد
رئيس
كأفضل
وزراء يف أسرتاليا
خالل األربعني عاما
وتاله
املاضية،
يف القائمة بوب
هوك ،ثم كل
من غوف وايتالم
وكيفن راد يف
املركز الثالث.
تلك
وجاءت
ضمن
النتائج
استطالع مت إجراؤه
األسبوع املاضي
من مؤسسة «

رئيس الوزراء السابق جون هاورد

 ،»Essential Researchونشرته
صحيفة األسرتاليان حصريا.
ومنح  % 39من املشاركني
رئيس
هلوارد،
أصواتهم
الوزراء األحراري الذي توىل
رئاسة احلكومة خالل الفرتة من
 1996إىل  ،2007ليتبوأ قائمة
األفضل.
أما هوك فحصل على  % 14من
عدد األصوات ،ليغرد وحيدا يف
املركز الثاني ،تالهما ويتالم
وكيفن راد وحصل كل منهما
على .% 8
ويف املركز اخلامس جاء
بول كيتينغ بنسبة  ،% 7أما
املركزي السادس والسابع
فكانا من منصيب جوليا غيالرد
بنسبة  ،% 4ومالكومل فريزر
بنسبة  ،%3وهي نفس النسبة
اليت ناهلا رئيس الوزراء احلالي
توني أبوت.
املثري أن نسبة معتربة من حزب
العمال اختاروا الليربالي هاورد
األفضل،
الوزراء
كرئيس
وفضلوه عن رؤساء احلكومة
العماليني.

أما رئيس الوزراء املفضل
بالنسبة للمصوتني املنتمني
حلزب اخلضر فكان ويتالم ،يليه
هوك ،ثم غيالرد.

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال قائد
املعارضة العمالية الفيدرالي
بيل شورتن إنه يتعني على
حزب العمال إعادة تقديم
نفسه للعودة جمددا لتقلد
احلكومة ،مطالبا بإلغاء بعض
من سياسته احلالية.
ويف خطاب ألقاه شورتن أمام
الوطين
السياسات
منتدى
الثاني للسياسات التابع حلزب
العمال ،حبضور جمموعة من
أعضاء الربملان ووزراء حكومة
الظل وأعضاء بارزين قال إن
احلزب حيتاج إىل سياسات
جديدة للحصول على أصوات
الناخبني عام .2016
ودعا شورتن ببذل مزيد من
اجلهد لرفع زيادة قاعدة عضوية
حزب العمال إىل الضعف.
وأضاف شورتن « :أعرف أن
استعادة حكومة أسرتاليا تتطلب

من احلزب وضع سياسات
جديدة ،لن نستطيع الفوز
بانتخابات  2016بسياسات عام
.»2013
لكن شورتن مل حيدد أيا من
السياسات اليت حتتاج لإللغاء.
يذكر أن حزب العمال ال يزال
مصرا على سياسة ضريبيت
حيث
والتعدين،
الكربون
استقرت حكومة الظل على
التمسك بهما».
لكن شورتن استدرك أنه مبجرد
املوافقة على سياسة معينة
داخل احلزب ،يتعني على كافة
املنتمني له االلتزام بها.
ومضى يقول« :حزب العمال
حيتاج إىل تغيري «نصف مليون
عقل» للتغلب على االئتالف.

وأشار إىل أن الوظائف
هلا
ستكون
والتدريب
األولوية يف سياسات احلزب
اإلصالحية.

هوكي يعلن عن تغيريات
جوهرية يف املوازنة

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال وزير
اخلزانة الفيدرالي جو هوكي
إنه جيب حدوث تغيريات
هيكلية يف موازنة العام
اجلاري للتعامل مع مشكلة
اإلنفاق الضخم.
وتلقى هوكي حتذيرا حول
وجود زيادة يف اإلنفاق تهدد
خطط الوزير للوصول لفائض
املوازنة يف املوعد احملدد ،ما
مل يتم اختاذ قرارات جذرية
بشأن املوازنة الفيدرالية.
وتكشف تلك النصائح عن
املخاطر اليت تسببت فيها
قرارات إنفاق قدمية.
وعلمت صحيفة األسرتاليان
أن احلكومة ستكون مضطرة
لتخفيض  10مليار دوالر
على األقل من مصروفات
العام احلالي فحسب ،ملنع

تفاقم عجز املوازنة ،ال سيما
وأن البطء يف منو اإليرادات
الضريبية يشكل عائقا يف
تغطية حجم اإلنفاق.
وقال هوكي يف تصرحيات
للصحيفة « :سيتعني علينا
إجراء تغريات هيكلية يف
موازنة هذا العام للتعامل مع
املشكلة» ،وهو األمر الذي
خيالف توقعات بإقدام الوزير
األسرتالي على ختفيف حجم
التخفيضات يف املوازنة.
من جانبه ،اتهم وزير املالية
يف حكومة الظل توني بريك
حكومة االئتالف مبا وصفه
بـ «طبخ الدفاتر» ،وتابع:
منشغلة
أبوت
«حكومة
بتخفيض نفقات الرعاية
الصحية والتعليم واخلدمات
األخرى اليت متثل أهمية كبرية
لعامة األسرتاليني».

أسرتاليا تفحص سجالت وفواتري الراغبني
يف القروض

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
سيضحى
االلكرتوني)
التاريخ االئتماني لألسرتاليني
حمل تدقيق شديد من
املؤسسات املالية املقرضة
ابتداء من األسبوع املقبل.
ووفقا لتعديالت جديدة ،
فإن مقدمي اخلدمات املالية
سيتمكنون من تكوين صور
تفصيلية أكثر عن السجل
االئتماني لزبائنهم قبل البت
يف قرارات اإلقراض.
ويتضمن ذلك تاريخ سداد
القروض الشخصية والرهون
العقارية وبطاقات االئتمان.

لكن البعض يطالب إىل ما
هو أبعد من ذلك ،بالسماح
للمؤسسات املالية باالطالع
على سجل دفع املستخدمني
لفواتري املرافق ،للتيقن من
جدية الراغبني يف القروض يف
السداد باألوقات احملددة.
من جانبه ،قال ستيف براون،
مدير االئتمان بوكالة «دان
أند برادسرتيت» إن إطالع
املؤسسات املالية على سجل
دفع فواتري املرافق اخلاصة
بالراغبني يف االقرتاض،
سيكشف الكثري عن سلوكيات
السداد اخلاصة به ،مبا مينح

للمقرضني ثقة أكثر قبل
البت يف قرار اإلقراض من
عدمه.
وتتضمن فواتري املرافق كل
من فواتري املياه والكهرباء
والغاز باإلضافة إىل الفواتري
اخلاصة باالتصاالت.
لكن فيونا جوثري املديرة
Financial
لـ
التنفيذية
Counselling
Australia
فتقول إن السماح باملقرضني
باإلطالع على فواتري املرافق
واالتصاالت خطوة خطرية،
جيب أن ينظر إليها حبذر
بالغ.
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اسرتاليات

غرب سيدني األكثر استهدافا ملخالفات السرعة

سيدني ,اسرتاليا (ترمجة:
االلكرتوني)
العنكبوت

كشفت إحصائيات جديدة أن
سكان غرب سيدني يتكبدون

مسؤول حقوقي ألبوت :أنت متنح
رخصة للكراهية العنصرية

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -من املقرر أن
يشهد اليوم االثنني حتديا
من نوع خاص بني املفوض
األسرتالي ملكافحة التمييز
العنصري تيم سوتفوماسان
ورئيس الوزراء األسرتالي
توني أبوت على خلفية
حماوالت األخري ختفيف قوانني
التمييز العنصري.
يلقي
أن
املقرر
ومن
يف
خطابا
سوتفوماسان
اجلامعة الوطنية األسرتالية
ناشيونال
«جامعة
األسرتالية» ،سيقوم خالله
بتحذير أبوت بأن التغيريات
من شأنها أن متنح رخصة
للكراهية العنصرية.
ووفقا لنسخة من اخلطاب
املقرر أن يلقيه املفوض
األسرتالي ،فإنه سيقول« :
قد يدفع ذلك األشخاص إىل
االعتقاد بعدم وجود أي ضرر
من السباب العنصري.
كما سيعرتض املفوض خالل
خطابه على فكرة االكتفاء
مبقاومة اإلهانات العنصرية

عرب قاعدة الكلمات الطيبة
تطرد الكلمات السيئة.
وأشار إىل أن ضحايا التمييز
العنصري رمبا ميتصون رسالة
الكراهية والشعور بالدونية
اليت يوجهها إليهم الطرف
املعتدي ،لكن ذلك خيلف أملا
نفسيا بالغا.
وأضاف أن هنالك العديد من
اجلاليات يف أسرتاليا حتدثت
بقوة ضد أي تعديالت يف
قانون التمييز العنصري.
يذكر أن الدكتور سوتفوماسان
كان قد مت تعيينه يف يوليو
املاضي من احلكومة العمالية
لإلشراف على قانون التمييز
العنصري.
وتبدو املادة  18سي من
قانون التمييز العنصري هي
األكثر إثارة للجدل ،حيث جتعل
من غري القانوني توجيه إهانة
أو سباب أو ختويف شخص
ما على أساس عنصري ،لكن
أبوت خالل تعهداته االنتخابية،
وعد أنه سيقوم بإلغاء املادة
املثرية للجدل يف حالة فوزه
باالنتخابات.

املعدل األكرب من غرامات
اخلاصة
السرعة
خمالفات
مقارنة
السيارات
بقيادة
باملناطق األخرى يف املدينة.
ووصفت املعارضة وكذلك
بشؤون
معنية
منظمات
السيارات ذلك الوضع بـ
«غري العادل» ،لكن حكومة
الوالية نفت أن يكون هناك
استهداف مقصود للسائقني
يف غرب سيدني.
السائق راميوند برباري يقضي
ساعات طويلة أسبوعيا يف
قيادة سيارته من منزله
بضاحية «كامبلتاون» إىل
مواقع إنشائية ،وأضاف أن
سجل خمالفات السرعة لديه
ظل خاليا عرب عقد كامل ،لكن
خالل الشهور الستة األخرية
تكبد ثالث خمالفات سرعة.
وأضاف برباري « :إنهم
يستهدفونا حلاجتنا املاسة إىل
استخدام السيارات» ،معربا
عن عدم شعوره بالدهشة من
أن يكون سائقي كامبلتاون
األكثر تعرضا للغرامات يف
سيدني.
ووفقا لوثائق حديثة ،فإن كال
من كامبلتاون ووينتورثفيل
صاحبتا النصيب األوفر يف
خمالفات السرعة يف سيدني.
وقالت هيئة  NRMAإن
سائقي سيدني هم األكثر
استهدافا وتضررا فيما يتعلق
مبخالفات السرعة.

مدينتان أسرتاليتان يف قائمة أكثر 10
مدن العامل غالء

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -ال تزال مدينتا
سيدني وملبورن األسرتاليتان
يف قائمة أكثر  10مدن العامل
غالء عام  2014وفقا لدراسة
عاملية حول تكلفة احلياة يف
تلك املدن.
تكلفة
استطالع
وكشف
احلياة يف أحناء العامل الذي
أجرته مؤسسة Economist
والذي
Intelligence Unit
قارن بني  131دولة ،واضعا
نيويورك كأساس ،جمئ
سيدني يف املرتبة اخلامسة،
بينما جاءت ملبورن يف املرتبة
السادسة.
وتبوأت سنغافورة صدارة
القائمة بسبب غالء األسعار
والعملة القوية ،فيما جاءت
باريس يف املركز الثاني،
ثم أوسلو ،اليت جاءت
ثالثة ،قبل مدينة زيوريخ
السويسرية اليت حلت يف
املركز الرابع.
بريزبن
مدينة
وجاءت
األسرتالية يف املركز ،21
بينما حلت أدياليد يف املرتبة
السابعة والثالثني.
قيمة
اخنفاض
وتسبب
الدوالر األسرتالي يف أن
يشعر زائرو املدن األسرتالية
بقيمة أكرب ألمواهلم.
أوكالند
مدينة
وجاءت

املركز
يف
النيوزيلندية
السابع ألسباب ترجع إىل
زيادة معدل التضخم.
وضمت آسيا وأسرتاليا أربعة
من قائمة أكثر عشرة مدن
عاملية غالء ،وكذلك ضمت

أربعة يف قائمة األقل غالء
اليت تبوأتها مدينة مومباي
اهلندية.
وتسببت احلرب األهلية يف
سوريا يف أن تضحى دمشق
إحدى أرخص مدن العامل.

مسؤول أسرتالي سابق:

جيب تطبيق التصويت
اإللكرتوني

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال الرئيس
السابق للشرطة األسرتالية
الفيدرالية ميك كيليت إنه جيب
زيادة مساحة التدقيق اخلاصة
باملسؤولني على االنتخابات،
مطالبا بضرورة أن تدرس
حكومة أسرتاليا تطبيق نظام
التصويت اإللكرتوني جتنبا
حلدوث خمالفات.
يذكر أن كيليت كان مسؤوال عن
التحقيق يف غياب 1370بطاقة
اقرتاع يف انتخابات جملس
الشيوخ بأسرتاليا الغربية،
حيث أبلغ جلنة حتقيق برملانية
أنه ال يستبعد حدوث تالعب
يف األمر ،لكنه مل يتمكن من
الوصول إىل دليل حول حدوث

أي انتهاكات متعمدة.
وتابع كيلي أن األسلوب
الذي جترى به االنتخابات
األسرتالية بات قدميا ،مقرتحا
فرض ماكينات للتصويت
اإللكرتوني ،منوها إىل جتربة
ناجحة قام بها إقليم العاصمة
األسرتالية.
كانت
لو
قائال:
وتابع
صناديق االقرتاع تعتمد على
نظام التكويد ،لكانت جلنة
االنتخابات قادرة على معرفة
أي األوراق املختفية وموعد
اختفائها.
وأردف أن إجراء االنتخابات
بالنظام التقليدي أثبت فشله
يف مجيع أحناء العامل ،ضاربا
املثال باململكة املتحدة.

تراك
قالّب
للبيع
 Volvo F16,Good Condition.14 Speed .Gearbox and engine VolvoM&s body- bissaloy bin.Ready to be connected to trailer (available ring fitter).Dvd ,Navigation and reverse -camera in great
condition. CB RadioStereoTarps great condition.Very reliable truck...3 months rego-

Ready for work....

IT IS A
VOLVO
F16 , 485HP

لالتصال:
0431 718 387

Volvo

Make

F1689A

Model

Item Condition Good
Year 1988
*Price $45,000
WHITE

Colour

81000

GCM

26500

GVM

BK49UR

Registration

Category Trucks
Tipper

Sub-Category
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الدليل التجاري

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

$XVWUDOLD3KRQH&DUGV

CEDAR DRIVING SCHOOL
مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

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

0407 405 846
9740 5846

<R
X
F

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608

OG
RU

\U
WRHYH ZKHUHLQ
WK
H
Z

H DN

VS

DQ

VJK&TkN)Æ

vÐT(ÆãTAÉTTCØÆtÆkNKTLaat

ÉÆatÆVEÈÎT ÄçVNçaÆÉTTCÆçSim Cardç

:HZLOOEHDWRUPDWFKDOOSULFHV
:HKDYHRXURZQW\SHVRISKRQHFDUGV
6LQFH
aKÂca)TãTAÆ



نليب
طلبات
كافة
املناسبات

Say it With
Roses

اتصلوا بــ رانياTel/Fax: 02 9725 7011 :

753 Hume Hwy, Shop 28A
Bass Hill Plaza, Bass Hill
NSW 2197
sayitwithroses@optusnet.com.au

Free measure and quote

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

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

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة
صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان  -أسعار مناسبة  -خربة طويلة

لالتصال0419979499 :
Lic: 185750C

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
حمالت نسيب اهلاشم

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

العنكبوت االلكرتونية

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

For all your glazing needs
لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع
التجارية حسب الطلب
*Shower screens* Tables tops* Splash
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك

تسعرية مجانية  -نتعامل مع شركات التأمني

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551
PERFECT INCOME TAX P / L
ABN: 17 003 994 394

Safwat Arfan - Sayed

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

PH: 02 9709 2267
Fax: 02 9707 3213

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

Mob: 0410 606 786

Opposite Crowne Plaza Hotel

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

51 Philip St, Parramatta

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

Manager
)(B. Comm., FTMA, AIM, FTIA

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

صفوت عرفان

يف جميع حاجاتكم الضريبية
)(Bell Tower Centre
Unit 24 / 191 Parramatta Rd,
Auburn, NSW 2144
Tel: 8756 3600 - Fax: 8756 3699
Email: safwat@ozmail.com.au
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مراسيم الرئيس االستثنائية 16 :مليــون دوالر لعمشيت وجوارها
محمد وهبة
قبل أيام من تأليف احلكومة ،وقع
رئيس اجلمهورية ميشال سليمان
مرسومًا استثنائيًا ينقل مبلغ 16
مليون دوالر من احتياط املوازنة
للنفقات الطارئة ،إىل موازنة جملس
اإلمناء واإلعمار ،لتنفيذ املرحلة األوىل
من أربعة مشاريع يف مسقط رأسه
عمشيت وجوارها .املرسوم يكشف عن
مزج الرئيس بني النفقات الضرورية
واملشاريع اليت ال اعتمادات هلا يف
مشروع املوازنة.
لبنان بال موازنة منذ عام  .2005هكذا
مرت تسع سنوات من اإلنفاق خالفًا
ّ
للدستور واألصول القانونية .خالل
هذه الفرتةُ ،
شّرعت أبواب اخلزينة
العامة أمام «الِب َد ْع القانونية» خدمة
للسياسيني ومشاريعهم ،ومبا يتيح
ّ
التحكم يف صرف
للممسكني بالسلطة
ّ
والتفلت من الرقابة.
املال العام،
«البدعة» األوىل يف هذا اجملال ،كانت
عام  2007حني أصدر جملس الوزراء
قرارًا بتنفيذ مشروع املوازنة العامة
قبل إقراره يف جملس النواب وفقًا
لألصول اليت تفرض تصديق قطوع
حساب السنة السابقة .أما «البدعة»
الثانية ،فقد جاءت عرب اخرتاع سلف
اخلزينة اليت تتيح اإلنفاق من دون
اعتمادات ،وهي تستند إىل مشاريع
موازنات أيضًا .
ً
«البدعة» الثالثة كانت األكثر إيالما،
حتولت إىل أداة لإلنفاق
إذ سرعان ما ّ
السياسي احملصور بيد رئيسي
اجلمهورية واحلكومة والوزير املختص.
هذه األداة ،أي «املراسيم االستثنائية
تقر بكتاب من األمانة العامة
اليت
ّ
ُ
استعملت كثريًا خالل
جمللس الوزراء»،
فرتة تصريف أعمال حكومة الرئيس
جنيب ميقاتي إىل درجة أنها أصبحت
أداة وقحة إلنفاق املال العام من
دون رقابة .فكانت املراسيم تصدر
بناء على موافقات األمانة العامة
جمللس الوزراء ،ثم يصدرها رئيس
اجلمهورية بعد توقيعها .كل «بدعة»
حاولت التغطية على سابقاتها ،لكن
كل «ترقيعة» كانت حتفر أعمق يف
الدستور والقانون.
«بدعة البدع» أخريًا ــــ ورمبا ليس
آخرًا ــــ املرسوم االستثنائي 11103
الصادر عن رئاسة اجلمهورية قبل أيام
من تأليف حكومة متام سالم .يفرتض
أن يستمد هذا املرسوم «استثنائيته»
انطالقًا من الضرورة واملصلحة الوطنية
املبنية على مبدأ «استمرارية املرفق
العام» ،وهو مبدأ حيصر اإلنفاق مبا
هو ضروري فقط .إال ان الالفت أن
املرسوم املذكور خصص مبالغ من
اخلزينة العامة إلنفاقها على مشاريع
جديدة مبا يعين عدم وجود «استمرارية»
ألي «مرفق عام» ،ما يعين خلطًا بني
«اجلديد» و»الضروري» ،لكن يبطل
العجب عندما ُيعرف السبب ،إذ إن
املاليني الـ  16خمصصة جملموعة
ّ
ستنفذ يف عمشيت وميفوق
مشاريع
والسا وقرطبا ،اي البلدة اليت أجنبت
الرئيس وجوارها!
املرسوم الصادر عن بعبدا يف 24
كانون الثاني ُ ،2014ذ ّيل بتوقيع
سليمان ،ورئيس جملس الوزراء جنيب
ميقاتي ،ووزير املال حممد الصفدي.
وهو استند إىل «مقتضيات املصلحة
العامة» وإىل مبدأ استمرارية العمل
بانتظام واطراد يف مرفق عام»،
وإىل «املوافقة االستثنائية املعطاة

قبل أيام من تأليف الحكومة ،و ّقع رئيس الجمهورية مرسوماً استثنائياً بنقل  16مليون
دوالر من احتياط املوازنة لتنفيذ مشاريع يف عمشيت وجوارها (هيثم املوسوي)
املراسيم االستثنائية انفاق للمال العام من دون رقابة(هيثم املوسوي)
مبوجب كتاب األمانة العامة جمللس
الوزراء رقم  .»176ومبوجب املرسوم،
فقد ُنقل مبلغ  24.12مليار لرية من
احتياط النفقات الطارئة واالستثنائية
يف موازنة ( 2014ليست هناك موازنة
 ،2014بل مشروع موازنة) ،وعلى
أساس القاعدة االثين عشرية ،إىل
جملس اإلمناء واإلعمار لتنفيذ «املرحلة
األوىل من مشاريع مستشفى ميفوق،
مدرسة عمشيت ،مدرسة السا ،إكمال
طريق بئر اهليث ـــ قرطبا يف منطقة
جبيل» .وتشري املادة الثانية من
املرسوم اىل أنه سيعرض الحقًا على
جملس الوزراء على سبيل التسوية.
ً
ومقارنة مبرسوم استثنائي آخر صدر
يف الفرتة الزمنية نفسها ،يتبينّ
الفرق بني الضروري يف الظروف
االستثنائية ،واجلديد .ففي  30كانون
الثاني  ،2014صدر املرسوم الرقم
 ،11130وهو مبين على «مقتضيات
املصلحة العامة» ،وعلى «استمرارية
املرفق العام» من أجل نقل مبلغ
 89مليون لرية من احتياط النفقات
الطارئة واالستثنائية يف املوازنة

إىل اهليئة العليا للتأديب لسداد
حمددة مثل أعمال
مبالغ هلا اعتمادات
ّ
املراقبة اإلدارية واملواد االستهالكية
واحملروقات وزيوت للتدفئة ولوازم
إدارية ونفقات تشغيل وسائل
النقل وفواتري مياه وكهرباء وصيانة
وإعالنات وبريد وجتهيزات...
الفرق بني املرسومني ،أن األول
يتحدث عن مشاريع جديدة ليست
ضرورية وميكن استمرار املرفق العام
من دونها أو مع تأجيلها إىل حني تأليف
تقرها ،والالفت أنه ليس هلذه
حكومة ّ
املشاريع أي اعتمادات يف املوازنة
العامة ،بل نقلت املبالغ مباشرة إىل
جملس اإلمناء واإلعمار لتنفيذها مباشرة
بواسطته (!) .أما املرسوم الثاني ،فهو
حمددة بسبب حاجة اإلدارة
ينقل مبالغ ّ
تستمر
أن
ميكن
ال
إذ
العامة إليها،
ّ
هذه اإلدارة يف القيام مبهماتها من
دون لوازم إدارية ومن دون حمروقات
ومن دون مياه وال كهرباء...
والفرق بني الضروري وغريه يرد
يف التعميم رقم ( 10/2013صادر
عن رئيس جملس الوزراء بتاريخ 19

نيسان  )2013الذي يشري إىل أن
ما يدخل يف نطاق تصريف األعمال،
استنادًا إىل أحكام املادة  64من
الدستور« ،هي تلك القرارات اليت من
شأن عدم اختاذها أن ينتج عنه فراغ
كامل أو تعطيل لكل أعمال السلطة
التنفيذية ووقف إلدارة مصاحل
الدولة» .كذلك تدخل يف نطاق
تصريف األعمال «األعمال التصرفية
اليت جتد مربراتها يف حالة الضرورة
والظروف االستثنائية وتأمني النظام
العام وأمن الدولة الداخلي واخلارجي،
وتلك اليت حيتمل سقوطها ان مل تتخذ
يف مهلة حمددة بالقوانني» .ويضيف
أن «كل عمل أو قرار إداري خيرج
عما تقدم أعاله أو يتجاوز حدوده يعد
باط ًال ملخالفته القانون ،مع ما يرتتب
على ذلك من مسؤوليات على خمتلف
املستويات» .وتشري دراسة أجراها
رئيس جلنة املال واملوازنة النيابية
ابراهيم كنعان إىل أن «قمة اهلرطقة،
ما ُطلب إىل الوزراء التقيد به جلهة
إيداع بعض القرارات املتخذة خالل
فرتة تصريف األعمال ،رئاسة جملس
الوزراء لالستحصال على املوافقة
االستثنائية لفخامة رئيس اجلمهورية

ودولة رئيس جملس الوزراء».
وتسأل الدراسة« :باالستناد إىل
أي نص دستوري أو قانوني أعطي
فخامة رئيس اجلمهورية ودولة رئيس
جملس الوزراء صالحية إعطاء املوافقة
االستثنائية؟ مع العلم بأن املادة 53
من الدستور حترم فخامة الرئيس
صراحة حق التصويت على مقررات
جملس الوزراء ،ودولة الرئيس ليس
سوى أول بني متساوين يف اختاذ
املقررات يف جملس الوزراء ،لدرجة
أن صوته ال يعد مرجحًا إذا تعادلت
األصوات .ووفقًا ألي نص دستوري
أو قانوني ختتصر السلطة اإلجرائية
بفخامة الرئيس وبدولة الرئيس؟».
اإلجابة واضحة ،وال ميكن أن تكون
بعيدة جدًا عن مضمون املرسوم 11103
الذي ُو ّقع قبيل أيام قليلة من تأليف
احلكومة ،أي بعدما بات اجلميع يف جو
أن األزمة احلكومية باتت على وشك
أن تحُ ّل ،وبالتالي ،فإن «تهريبه» على
هذه الشاكلة يثري كثريًا من األسئلة
املشروعة ،وخصوصًا أن املنطقة اليت
استفادت منه حمسوبة على الرئيس،
الذي يرتدد انه ينوي ترشيح جنله عنها
يف االنتخابات النيابية املقبلة.
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الدولة «راعية» التمييز
ضد النساء

نر ّسخ الكوتا الطائفية ومنانع
الكوتا النسائية!
كارولني سكر صليبي

ليلى مروّة*

جتذير املساواة بني املواطنني مطلب
أساسي ومقدمة لبناء دولة القانون
واملؤسسات ،وبرغم كل االتفاقيات
واإلعالنات واملؤمترات ،ال نزال نعيش
يف عامل يعاني من حتديات تطال
الكرامة اإلنسانية.
مثة الكثري من اإلخفاقات اليت تعانيها
النساء يف العامل ،لذا كان على
النساء وعلى احلركة النسوية النضال
لوقت طويل من أجل االعرتاف باملرأة
كإنسان كامل ،وقد اختذ هذا النضال
منطلقًا له مبدأ املساواة يف احلقوق
بني الرجال والنساء ،والذي يعوقه
التمييز على أساس اجلنس ،والذي
بدوره يتجذر ويعاد إنتاجه من خالل
العنف.
ماذا عن لبنان؟ اليوم ،وحنن حنتفل
باليوم العاملي للمرأة ،هل ميكننا
أن
ّ
نهنئ نساء لبنان بعيدهن؟ كيف
ذلك والدولة اللبنانية ال تزال شريكة
مساهمة يف استمرار دائرة التمييز
والعنف املمارسني بوجه النساء
برفضها تعديل القوانني التمييزية
حبقهن ،واستحداث تشريعات حتمي
ّ
النساء من العنف املمارس حبقهن،
يف ظل بنية اجتماعية تارخيية تتصف
بالرتاتبية والسلطوية وتتمثل بعالقات
السلطة بني الرجل واملرأة ،حيث
تتمتع هذه البنية االجتماعية باحلصانة
القانونية.
إن عدم توفري األمان للنساء له
عالقة باإلرادة السياسية وبالوعي
اجملتمعي إلشكالية العنف ،وحلقيقة
واجب الدولة بتقديم احلماية الكاملة
ّ
ملواطنيها،
بغض النظر عن جنسهم
واال تكون الدولة نفسها شريكة يف
انتهاكات احلقوق اإلنسانية للمرأة،
ألنها مل تنتهج بكل الوسائل والتدابري
املالئمة سياسة حامسة ترمي إىل التمتع
الفعلي بكل احلقوق اإلنسانية.
يشكل العنف والتمييز ضد النساء
انتهاكًا لكرامة املرأة وتهديدًا لسالمة
األسرة واستقرارها وعائقًا أمام منو
اجملتمع بسبب احلد من قدرة النساء
على التمتع باحلقوق واحلريات اإلنسانية
ومن قدراتهن على املشاركة احلقيقية
والفعالة يف عملية التنمية الشاملة
جبعلهن مستهلكات هلا فحسب ،وهو
يصبح أكثر فتكًا عندما ميارس باسم
القانون ،عندها يعزز ثقافة التسلط
واإلقصاء داخل األسرة ويؤدي إىل
تنشئة جيل على قيم غري دميوقراطية
تنتهك حقوق اإلنسان ،على الرغم
من أن القانون وضع حلماية اإلنسان
ومعاقبة من ينتهك قواعد العدالة
واملساواة.
إن أبرز األمثلة اليت ميكن طرحها يف
سياق عرض واقع املرأة يف لبنان
تتمثل بوجود القوانني التمييزية،
وأبرزها قانون اجلنسية الذي ال يزال
مييز ضد املرأة اللبنانية املتزوجة
بأجنيب بعدم منحها جنسيتها لزوجها
وألوالدها ،وقانون العقوبات الذي
حيتوي بعض املواد التمييزية حبق
النساء جلهة املواد اخلاصة بالزنا
واإلجهاض
والبغاء
واالغتصاب

والعنف األسري ،وال نغفل قوانني
العمل والضمان االجتماعي ،كما
ال يسعنا بكل تأكيد إغفال قوانني
األحوال الشخصية اليت تطرح مجلة من
اإلشكاليات اخلاصة بأوضاع النساء
حتديدًا جلهة تكريسها لألدوار النمطية
ولعالقة السيطرة التارخيية وبتكريسها
التمييز بني املواطنني بعدم وجود
قانون مدني موحد لألحوال الشخصية
جيمع بني اللبنانني ،باإلضافة إىل
إقصاء النساء عن املشاركة احلقيقية
يف صنع القرار على مستوى احلياة
السياسية بسبب مجلة من املعوقات
السياسية والقانونية والثقافية.
إن التحديات اليت تطال النساء يف
لبنان متعددة ،وأبرزها أن قضية
النساء مل تصبح قضية اجتماعية ،فهي
ال تزال على هامش قضايا اجملتمع،
على الرغم من أن مشكالت النساء جزء
عضوي من مشكالت اجملتمع ،وهي
ليست قضية نسوية فحسب ،بل هي
قضية جمتمعية تهم اجملتمع بأسره،
والنضال من أجل حقوق النساء ليس
نضا ً
ال معزو ً
ال ،بل هو مرتبط بنهوض
اجملتمع
وتقدمه اقتصاديًا واجتماعيًا
ّ
وثقافيًا وسياسيًا.
يرتبط ذلك بالبنية وباملنظومة
القيمية السائدة يف اجملتمع اليت
تشمل الثقافة والفكر الديين السائد
والذي يعطي اخلطاب الذكوري
القدسية ،حبيث يعترب العنف (املادي
والرمزي) املمارس ضد النساء
أهم أسسها ،وسط جو اإلفالت من
العقاب للجناة ومنتهكي
حقوقهن،
ّ
فيما يتمثل التحدي الثالث بغياب أو
ضعف اإلرادة السياسية ،فال ميكن
حتقيق املساواة بني اجلنسني يف
احلقوق والكرامة من دون حتديد أوجه
هذا التمييز للقضاء عليه واحلد من
انتهاكات حقوق اإلنسان للنساء عرب
اعتماد سياسات واسرتاتيجيات جادة
من أجل تعزيز حقوق املرأة والنهوض
بأوضاعها واالرتقاء بها اىل صفة
َ
املواطنة الكاملة والفعلية ،واالعرتاف
هلا بكل احلقوق واحلريات.
أيضًا ،ال ميكننا أن نغفل عن التحديات
اليت ترتبط بضعف االستقرار السياسي
واألمين إىل جانب الواقع االقتصادي
السيئ وتأثريات ذلك حتديدًا على
النساء ،يف ظل ثنائي الفقر واألمية،
وال نغفل الواقع الطائفي واملذهيب
وتأثريات ذلك على تعزيز املواطنية
السليمة واهلوية املوحدة اجلامعة.
ال ميكن حبث قضايا النساء يف
لبنان من دون حبث صورة املشهد
واالنقسام
املأزوم
السياسي
العمودي حول القضايا الكربى ،وأثر
ذلك على ضعف احلركة النسوية يف
إجياد شركاء ملناصرة قضاياها من
ضمن القضايا اجملتمعية ،إىل جانب
أثر ذلك على اخلطاب النسوي الذي
حيتاج إىل بيئة مدنية دميوقراطية
وإىل قوى تغيري دميوقراطية تتبنى
كل قضايا حقوق اإلنسان.
* رئيسة التجمع النسائي
الدميوقراطي اللبناني

يجب عدم التنازل عن مطلب الكوتا النسائية بحيث ال تقل عن ( %33مروان طحطح)
أمام السياسة التمييزية اليت تسعى
بكل قواها إىل حتجيم دور النساء
مواطنيتهن،
وإقصائهن عن ممارسة
ّ
ّ
نتساءل هل هذا املوقف يعرب عن إرادة
قوامون على
سياسية ،أم أن الرجال ّ
احلياة السياسية يف لبنان وال يريدون
التنازل عن عرش استولوا عليه على
مر الزمن؟
يقيس املؤشر اخلاص بالفجوة بني
الرجل واملرأة على أعلى مستوى يف
عملية صنع القرار السياسي من خالل
نسبة النساء اىل الرجال يف مشاركتها
يف مواقع صنع القرار .من املعيب أن
نشاهد لبنان يف الرتتيب  131من بني
 135دولة.
هذه تساؤالت تستحق إجابات جدية
تريد إحقاق احلق والعدالة وطرح
موضوع إشراك املرأة يف احلياة
السياسية كإشكالية ال تقل أهمية
عن أي إشكالية يتم التداول بها على
الساحة السياسية.
ينص الدستور اللبناني على املساواة
بني املواطنني عامة ،لكنه مل ينص
على املساواة بني الرجل واملرأة.
كذلك ينص على املساواة أمام
القانون ،إال أنه مل ينص على املساواة
يف القانون ،وهذا حبد ذاته اعرتاف
ملتبس وغري واضح مبوضوع املساواة
بني النساء والرجال .وقد عملت العديد
من الدول العربية على تعديل املواد
اخلاصة باملساواة بني اجلنسني وعدم
التمييز ضد املرأة بسبب اجلنس ،وهذا
ما أطلق عليه محالت «دسرتة حقوق
النساء» يف الدول العربية.
مثة اتفاقيات دولية عدة تضمن
حق املرأة يف املشاركة يف احلياة
السياسية ،ولكن إخراج ذلك احلق من
إطاره التجريدي إىل الواقع املعيش
يتطلب عم ًال دؤوبًا على األرض .متثل
األحزاب السياسية جانبًا رئيسيًا يف
مشاركة املرأة يف السياسة ،إذ إن
األحزاب السياسية هي اليت تقوم بتجنيد
املرشحني لالنتخابات واختيارهم ،وهي
اليت حتدد جدول أعمال السياسات داخل
البلد ،إال أنه توجد نزعة يف األحزاب
السياسية بأن يكون متثيل النساء كبريًا
على املستوى القاعدي أو يف األدوار
الداعمة ،بينما يكون متثيلهن حمدودًا
يف مواقع صنع القرار .ال يوجد أي
حزب يضع متكني النساء وزيادة وعيهن
السياسي يف ختطيطه االسرتاتيجي لكي

يصبحن مهيآت للدخول إىل املعرتك
السياسي .وقد ظلت مشاركة املرأة
يف األحزاب السياسية أقل بكثري من
مشاركة الرجل ،وهذا نتيجة منطقية
إذا ما أخذنا باالعتبار انعدام إمكانية
الوصول إىل شبكات النفوذ الراسخة،
ُ
وشح املوارد املتوافرة ،وقلة النساء
الرائدات اللواتي ميثلن قدوة لسائر
النساء ويقدمن الرعاية واإلرشاد هلن،
وأحيانًا حمدودية الدعم حتى من األسرة
واجملتمع احمللي.
مل يتخذ لبنان أي تدبري إجيابي لتشجيع
املرأة وتعزيز مشاركتها يف احلياة
السياسية مثل الكوتا أو غريها،
وهو ثابت يف مكانه وكأن الزمن مل
يتغيرّ ومل يسمع باالتفاقيات الدولية،
وهو ليس يف عصر تعلم الفتيات
واكتساحهن سوق العمل بنجاح ملحوظ،
وكأننا نعيش مبنأى عن كل التطورات
وعن عصر حقوق اإلنسان والعدالة
واملساواة اجلندرية وإدماج النوع
االجتماعي يف كل القطاعات وامليادين
يف كل العامل.
من حقنا املشاركة بفعالية يف العملية
السياسية وإلزام الدولة لإلسراع
يف تنفيذ ما التزمت به من وعود
واتفاقيات وخطط وتطبيق قرارات
دولية ،مثل القرار  1325وخطة عمل
اسطنبول وغريها من الوثائق.
إن النساء هلن رأيهن ورؤيتهن وفكرهن
التغيريي ،ومن حقهن أن يعاملن
كشريكات يف رسم سياسات احلياة
العامة .فإن استمر استبعاد النساء،
جيب أن يقاوم بالنضال السلمي،
يكن قوة ضاغطة يف
وعدم السماح بأن
ّ
االنتخابات وأن يقمن باحلمالت التعبوية
االنتخابية للمرشحني الذكور وإبعاد
النساء.
وجيب عدم التنازل عن مطلب الكوتا
النسائية حبيث ال تقل عن %33
ملشاركة النساء يف صنع القرار،
مبا يف ذلك تعديل نظم وقوانني
االنتخابات اليت تضمن تلك املشاركة
وإقرار الكوتا كتدبري إجرائي للوصول
اىل املناصفة الفعلية بني النساء
والرجال .ولو اتفقت النساء على موقف
موحد بالتأكيد سيغرين موازين القوى
يف االنتخابات املقبلة.
منسقة «التعبئة واملناصرة من أجل
*
ّ
احلملة املدنية لإلصالح االنتخابي» يف
التجمع النسائي الدميوقراطي اللبناني

«نسويّة» وأفتخر
حياة مرشاد*
ملاذا أنا نسوية؟ سؤال ال أجد حرجًا يف
اإلجابة عنه ،ليس من موقع الدفاع على
اإلطالق ،بل من موقع اهلجوم على كل
مكونات العنف والتهميش واإلقصاء
والتمييز.
يشكل الثامن من آذار من كل عام مناسبة
إلحياء القضايا «النسوية» املطلبية
والستعادة اإلجنازات واإلخفاقات ،يف
وقت ال يزال فيه البعض يرى يف
«النسوية» إدانة حلامالت هذا الفكر
وحتيزًا للمرأة على حساب غريها من
ّ
فئات اجملتمع.
لذا ،وألنين كنت وسأبقى دومًا فخورة
بنسوييت ،أجدني يف يوم املرأة
مصرة
ّ
على نصرة هذا الفكر واالنتصار له.
«النسوية» يا أعزائي ليست يف أي حال
من األحوال كرهًا للرجال وال حركة هادفة
إىل إلغائهم وإقصائهم لصاحل النساء،
بل هي حركة هادفة إىل بناء جمتمع تسود
فيه املساواة االجتماعية بني اجلميع،
النساء والرجال ضمنًا ،هي حركة واجبة
ّ
يف أي جمتمع
يستغل ،يقمع ،يقهر أو
يهمش نساءه أو أي فئة اجتماعية أخرى،
ّ
واألهم أنها حركة تعي أن باستطاعة
الرجل أن يكون حليفًا لقضية املساواة
وحلقوق النساء ،اللواتي لطاملا عانني من
تهميش وعنف تارخيي حبقهن ،وأن
العدو
ّ
األساسي لكل امرأة هو الفكر الذكوري،
الذي ميكن أن
يتجسد يف امرأة أخرى ،ال
ّ
يف الرجل فقط.
نعم أعزائي ،أنا «نسوية» حتى العظام
وأفتخر« .نسوية» ألنين منذ نعومة
أظفاري وأنا
أتلمس التمييز والعنف
ّ
والتهميش ضد النساء يف كل تفصيل.
«نسوية» ألنين مذ كنت يف املدرسة
ّ
وأنا
أتعلم أنها تكنس وهو يقرأ اجلريدة،
وهي تطبخ (داخل املنزل) وهو يعمل
(خارجه).
«نسوية» ألنين وعيت على أقوال شعبية
ترى أن «الرجال للسياسة ،والنساء
«هم البنات للممات»،
للكناسة» ،وأن
ّ
و»املرا لو وصلت للمريخ ،آخرتها
للطبيخ» ،و»البنت متى ما جرى دمها،
يا جازتها يا طمها» ،و»البيت اللي راسو
مرا ،كل عمرو لورا».
«نسوية» ألنين يوم تزوجت أجربت على
اخلضوع لقانون أحوال شخصية طائفي
يلغي كياني كامرأة وحيرمين أبسط
حقوقي« .نسوية» ألنين يوم محلت بطفلي
األول مل أمسع أحدًا يقول لي «نفرحلك
بعروس» ،الكل أراد «العريس» ،وبعد
وضعه حتولت اجملامالت إىل «تقشعيلو
خي».
«نسوية» ألنين سلخت عن طفلي بعد
أربعني يومًا من الوالدة ،يف ظل غياب
إجازة أمومة منصفة لي وله« .نسوية»
ألنين ال أزال حيت اليوم أشهد على نعت
كل فتاة ّ
ختطت سن الزواج ،احملدد هلا
من قبل اجملتمع ،بـ»العانس» ،وعلى
اإلشارة إىل كل أرملة أو مطلقة وكأنها
مكسورة اجلناح ،يف الوقت الذي
يشجع
ّ
فيه اجملتمع كل رجل على عيش حياته
قبل دخول «سجن الزواج» ألن الرجل
«عيبو عصباطو».
«نسوية» ألن حواىل مخسة آالف فتاة تقتل
يف العامل سنويًا باسم «الشرف» ،وألن
شرف أميت ال يزال مرهونًا جبسد النساء
وحمدودًا بني أفخاذهن« .نسوية» ألن
أكثر من  600مليون امرأة ال يزلن يعشن
جترم العنف ضد املرأة ،وألن
يف دول ال ّ
نساء بالدي ال يزلن يعانني
ويدفن يوميًا
ّ
يف عتمات القبور والصمت ،من دون أن
تهز صرخاتهن ضمائر نواب األمة إلقرار
ّ
محاية قانونية هلن« .نسوية» ألنين أتأمل
عميقًا يف كل مرة أخرج فيها إىل الشارع
للمطالبة بإقرار حق النساء باملواطنة
الكاملة ومبنح جنسيتهن ألسرهن.
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مقاالت وتحقيقات

حال املرأة اللبنانية :غرينا الشكل وبقي املضمون
سهى شمص

منسيّات خلف القضبان
منار زعيرت *

ليندا مطر :يف وقتنا لم نكن نتقاضى التمويل ،بل كنا ندفع من جيوبنا (مروان بو حيدر)
تغي حال املرأة كثريًا ،نالت بعض
من جيل إىل جيل ،رّ
تغي مع حاهلا حال مجعيات
حقوقها وبقيت أخرى عالقة .رّ
حقوق املرأة فتضخمت أعدادها وتنوعت أشكال نضاهلا.
نتهيأ يف بعض األحيان أن
هذه التغيريات قد جتعلنا
ّ
املرأة قد نالت حقوقها «وزيادة» أو أننا مللنا أسطوانة
حقوق املرأة ومجعيات حقوق املرأة .لكن الواقع يقول
إن التغيري قد حصل يف الشكل لكن املضمون بقي
نفسه.
يف إحدى الندوات املتعلقة حبقوق املرأة ،يرفع شاب
يده وسط حضور أغلبيته من النساء ،يقف ويسأل:
ّ
نتوظف
«أي حقوق تريدها املرأة؟ إذا كل ما بدنا نروح
بقولولنا بدنا آنسة للعمل؟» ،فيمازحه رجل آخر ويقول:
«وصلنا إىل زمن على الرجل أن يطالب فيه حبقوقه».
حبد ذاتها «قدمية»،
تعلو ضحكات اجلمهور .ألن «النكتة» ّ
وأصبحنا نسمعها كثريًا .رمبا هي تعكس فع ًال الثقافة
الذكورية الطاغية على اجملتمع ،فالبعض يقيس درجة
التحرر فقط بدرجة «قصر» التنورة أو بأعداد املتخرجات
اجلامعيات ،وكأنها بذلك تتجاوز سلطة الذكر.

من املاضي إىل احلاضر

من املاضي ،شابات اختربن مجيع أشكال التمييز ،من
سلطة األب واألخ والزوج اليت حتكمت جبميع تفاصيل
حياتهن الشخصية ،إىل سلطة اجملتمع الذكوري الذي
ّ
التعلم والعمل وقيدهن بتقاليد وقيم كلها
حرمهن
ملصلحة الرجل ،حتى الدولة الذكورية اليت بقوانينها
فرضت الالمساواة بنحو صارخ .يف احلاضر ،شابات
اختربن التمييز أيضًا ،وإن بشكل أقل .ختلصن جزئيًا من
اهليمنة املطلقة للرجل ،تساوين معه يف احلصول على
ّ
التعلم ،وأخذن ينافسنه يف بعض ميادين سوق العمل.
بعض القيم والعادات تقلصت سلطتها ،وقوانني قد
تبدلت وأعادت االعتبار للمرأة .من املاضي واحلاضر
كسرن قيود
نساء ناشطات يف مجعيات حقوق املرأةّ ،
الرجل اليت كبلت أيديهن على مدى العصور ،عرفن أن
املرأة لن تنال حقوقها إلاّ بيديها.
لكن ظل هناك الكثري ،واملشوار ال يزال يف بدايته.
اجتماعيًا ال نزال جند العنف األسري ،االغتصاب،
التحرش اجلنسي ،جرائم شرف ،الزواج القسري،
زواج القاصرات ،النظرة الدونية والسلبية والتسليعية
جلسد املرأة ،والقوانني االجتماعية الصارمة اليت تتحكم
بأسلوب احلياة وأسس العالقات مع الرجل والوصاية
اليت يفرضها .اقتصاديًا ،ال تتعدى مشاركة املرأة
االقتصادية  23باملئة (أي امرأة عاملة من كل
باحلياة
ّ
أربع نساء يف سن العمل) على الرغم من التحاقها
بالتعليم اجلامعي حيث تتقارب نسبة النساء اجلامعيات
بنسبة الرجال احلاصلني على مستوى تعليمي جامعي،
تتلقى رواتب أقل من رواتب الرجال ،قد تصل إىل
جملرد أنها امرأة ،ومعظم العامالت
نسبة  %38أقل،
ّ
ربات عمل أو عامالت على
كونهن
أجريات أكثر من
ّ
حسابهن اخلاص .قانونًا ،مينع عليهن إعطاء اجلنسية
ألوالدهن ،يتعرضن إلجحاف كبري يف كل قوانني األحوال
الشخصية الطائفية ،من اإلرث والطالق وحضانة األوالد
والسفر ،ويتعرضن للتمييز يف قوانني العمل والضمان
االجتماعي والعقوبات وقانون التجارة .سياسيًا ،مل
تتعد مشاركة املرأة يف الربملان اللبناني ،يف أحسن
ّ
حالتها ،ست نساء من أصل  128نائبًا مجيعهن وصلن
بقرار من رجل وتعويضًا عن غياب الزوج أو األب .فيما
الوزارية ،لكن بقرار من
اخرتقت بضع نساء املناصب
ّ
الرجل أيضًا ،وليس بشكل مستقل.

مجعيات حقوق املرأة :أشكال وألوان

ريفيات ،وأخرى
مجعيات تأخذ طابع دعم نساء
من
ّ
ّ
شبابية ،أخرى جتسد العنصر النسائي
ثورية
مجعيات
ّ
مجعيات تعنى بالعمل اخلريي
يف حزب سياسي ،وأخرى
ّ
مجعيات خاصة بزوجات رجال أغنياء ،وصو ًال
فقط ،إىل
ّ
مجعيات امسية فقط لكسب التمويل .منها من
إىل
ّ
يعمل على موضوع حمدد ،فيفصل قضيته عن قضايا
اجملتمع ككل ،ومنها من يرى أن تغيري وضع املرأة
حيتاج إىل تغيري النظام من أساسه .مجعيات كثرية
أخذت من املرأة موضوعًا.
مجعية تعنى حبقوق املرأة موجودة على
أكثر من 170
ّ
اللبنانية .مل جتر العادة هكذا ،ففي املاضي مل
األراضي
ّ
تكن أعدادهن تتجاوز أصابع اليد ،وهذا التضخم حصل
فقط يف السنوات األخرية .األمر يف حالته الطبيعية يدل
على حتسن ملحوظ يف وعي النساء وحركة ّ
مكثفة لنيل
طبيعية،
حقوقهن املشروعة .لكن احلالة لألسف غري
ّ
وميكن إحلاقها بظاهرة التنامي الفطري للمنظمات غري
احلكومية يف لبنان بسبب األموال اخلارجية املتدفقة.
على كل حال ،تقوم بعض هذه اجلمعيات بأعمال
مثمرة ،وهذا أفضل من ال شيء.
ليندا مطر ،املرأة اليت جتاوز عمر نضاهلا ستني عامًا،
جعل منها أيقونة نسوية بعقلها وبفكرها وبنضاهلا.
مجعيات حقوق املرأة ،فتقول« :أول
تروي أوىل جتارب
ّ
نسائية طالبت حبق املرأة
جتربة كانت عبارة عن جلنة
ّ
يف الرتشح واالنتخاب ،واستطاعت حتقيق مطالبها
مجعيات،
عدة
عام  .1952ثم تأسست من بعدها ّ
ّ
إحداها «جلنة حقوق املرأة» اليت تأسست عام ،1947
وكانت أول مجعية نسائية تعنى بالقضايا السياسية
واالقتصادية إىل جانب قضايا املرأة ،وهذا ما دفعين
إىل النضال يف صفوفها .أنا أؤمن بأن قضية املرأة
هي قضية جمتمع وقضية وطن وقضية نظام ،وال
عما جيري حولنا» .وتضيف مطر:
أعتربها جزءًا منفص ًال ّ
«يف وقتنا ،مل نكن نتقاضى التمويل ،بل كنا ندفع من
جيوبنا ،وكانت أدوات النضال صعبة وحتتاج من املرأة
التمرد والتضحية وجمابهة اجملتمع».
ّ

مناضالت صغريات  VSمناضالت كبريات

مناضالت صغريات ال تزال جتذبهن قضايا املرأة ،ينخرطن
قوية
من جديد يف النضاالت النسوية ،ذوات شخصية ّ
نراهن يهتفن حبماسة يف تظاهرات كثرية .ظروفهن،
تطلعاتهن ،أساليبهن كلها خمتلفة .تروي رؤى دندشي
جتربة اخنراطها يف «التجمع النسائي الدميوقراطي»
على أنها كانت وسيلة للتمرد على البيت واجملتمع.
«جذبتين قضايا املرأة ألنين وجدت أن التمييز ال يزال
موجودًا ضدنا .وأردت التمرد على البيت واجملتمع.
وعندما تطلعت أكثر على قضايا املرأة أقنعين أكثر هذا
التوجه» .تعرتف بأنه يف البداية عندما كانت حتاول
إقناع صديقاتها وأصدقاءها الذكور بالقدوم إىل
نشاطات تتعلق باملرأة ،كان اجلميع يسخر منها« ،لكن
عندما كانوا يأتون بعد إحلاح ،جيدون أن قضايا املرأة
ملحة وحباجة إىل النضال من أجلها» .وعن
ما زالت ّ
تغي من األمس إىل اليوم يف ما خص مجعيات
الذي رّ
«تغيت أمور
جتيب:
النضال
وأساليب
املرأة
حقوق
رّ
كثرية .أصبحت وسائل النضال أسهل مع دخول مواقع
التواصل االجتماعي إليها .صار الرجال يهتمون أكثر،
وال خيجلون من مشاركة املرأة يف نضاهلا ،باتت لدينا
إحصاءات وأرقام ودراسات تساعدنا ،وصرنا حنتك
مباشرة مع النساء اللواتي يعانني التمييز».

تحتاج سجون النساء يف لبنان اىل تطوير اإلدارة (مروان طحطح)

تشهد سجون لبنان أزمات متكررة ،حيث
يتداخل فيها القانوني بالسياسي باألمر
الواقع ،ما يدعو الدولة اللبنانية إىل االرتقاء
بأوضاع السجون يف لبنان ،بالنظر إىل كل ما
تشهده من مشكالت وأزمات تتعدد أسبابها
ونتائجها ،لكنها تكشف عن واقع الإنساني،
مدعوة إىل أن تكون معنية بتعزيز
كما أنها
ّ
اجلهود الوقائية ومعاجلة املمارسات واملعايري
االجتماعية التمييزية على أساس النوع
االجتماعي من تأثري اعتقال األم وسجنها
ّ
وبنموهم/ن البدني
والرضع،
على األطفال
ّ
والعاطفي واالجتماعي والنفسي ،من خالل
وضع إطار داعم من التشريعات واملمارسات
وفقًا ملقاربة حقوق اإلنسان بهدف جعل بيئة
سجون النساء يف لبنان بيئة إصالحية.
ينظم املرسوم رقم  14310السجون وأمكنة
التوقيف يف لبنان ،وبالرغم من بعض
التعديالت عليه ،ال يزال نصًا قاصرًا ال
يتوافق مع النصوص الدولية ،وحتديدًا
القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء
لعام  1977وقواعد األمم املتحدة النموذجية
الدنيا للتدابري غري االحتجازية (قواعد
طوكيو)  ،1990وقواعد األمم املتحدة ملعاملة
النساء السجينات والتدابري غري االحتجازية
للمجرمات (قواعد بانكوك)  ،2010وقواعد
األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شؤون
قضاء األحداث (قواعد بيجني)  ،1985إضافة
إىل عدم توافقه مع التزامات لبنان الدولية
مبوجب املواثيق الدولية املصادق عليها
اخلاصة بكل قضايا حقوق اإلنسان.
هذه النصوص كرست مجلة من القضايا
واملبادئ واملعايري اليت يقتضي بالدول
احرتامها ،وهي شددت على ضرورة مراعاة
االحتياجات الصحية اخلاصة بالنساء .ومراعاة
االحتياجات اخلاصة بالسجينة احلامل.
ويف ما يرتبط باحلق يف النظافة الشخصية،
شددت النصوص على ضرورة مراعاة
االحتياجات اخلاصة بالنساء جلهة تأمني
املستلزمات األساسية للسجينات من الفوط
الصحية واملناشف واللباس وغريها.
وللسجينات احلق يف مراعاة احتياجاتهن مبا
يرتبط باحلق يف التواصل مع أفراد أسرهن،
وال سيما أوالدهن .ومراعاة االحتياجات
اخلاصة بالنساء مبا يرتبط بتفعيل املعونة
القضائية لتقليص مشاكل توقيفهن

واحتجازهن.
وحتتاج سجون النساء يف لبنان اىل تطوير
اإلدارة وتدريب احلارسات واملمرضات
واألطباء العاملني/ات ،إذ تشدد املعايري
الدولية على أنه جيب على الدول إنشاء
مؤسسات نزيهة للعدالة اجلنائية واختاذ
تدابري إجيابية للقضاء على أي ممارسات
خاطئة أو متييزية.
يف العاشر من كانون األول عام ،2012
أعلنت اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان يف
احتفال يف مقر اجمللس النيابي اللبناني
بعد سنوات من النقاش والتحضري .واليوم
بعد مرور عامني على تبين هذه اخلطة ،ال
تزال البنود املرتبطة بتحسني واقع السجون
بشكل عام ،وسجون النساء بشكل خاص،
جمرد حرب على ورق.
لقد نصت هذه اخلطة على وضع قانون جديد
للسجون ليحل حمل األحكام النافذة حاليًا
واليت تعود يف مضمونها إىل عام ،1949
والسهر ألن تتوافق أحكام القانون بشكل
دقيق و»القواعد الدنيا» وأن تستفيد من
اخلربات التشريعية املقارنة وعلم إدارة
السجون والسياسة العقابية احلديثة .كما
نصت على رصد االعتمادات الالزمة يف
املوازنات لتحسني واقع السجون وأماكن
االحتجاز وتنفيذ مجيع هذه التوصيات ،مبا
فيها االعتمادات الضرورية لبناء وجتهيز
سجن رومية وسجون احملافظات اجلديدة،
ولتسهيل عمليات ترحيل احلاالت املستعصية
من السجناء والسجينات األجانب الذين
ينتظرون ترحيلهم/ن.
إن لبنان أمام امتحان جدي بااللتزام ببنود هذه
اخلطة ،وهذا االلتزام قد اختذ بعدًا دوليًا من
خالل التوصيات اليت وافق عليها لبنان أثناء
املراجعة الدورية الشاملة يف األمم املتحدة
يف جنيف يف أواخر عام  .2010ورغم اقرتاب
مهلة انعقاد املراجعة الثانية يف أواخر عام
 ،2015ال تزال معظم التعهدات والتوصيات
غري حمققة.
ّ
املنسيات
ر
نتذك
للمرأة،
العاملي
يف اليوم
ّ
خلف قضبان يف بعبدا وطرابلس وزحلة
هلن باملزيد من العمل من
وبريوت ،وعهدنا ّ
حقوقهن.
أجل ضمان
ّ
* حمامية يف التجمع النسائي
الدميوقراطي اللبناني
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
شندب يطلب مساواة أحد موكليه بعناصر «حزب اهلل»

عباس يعرتف واألطرش ينفي تفخيخ سيارات وتفجريها
قطع التحقيق االستنطاقي يف احد امللفات املالحق بها املوقوف
الفلسطيين نعيم عباس شوطًا متقدمًا بعد خضوعه أالثنني جللسة
مطولة استغرقت حنو  4ساعات متواصلة أمام قاضي
استجواب
ّ
التحقيق العسكري فادي صوان الذي قرر ضم دعويني مالحق بهما
عباس اىل بعضهما ّ
لعلة التالزم .وتقدم وكيل أحد املوقوفني بامللف
املالحق به عباس بدفع شكلي يطلب فيه مساواة موكله بعناصر
حزب اهلل الذين ال تتم مالحقتهم.
وأسند اىل عباس يف الدعوى األوىل اليت يالحق فيها اىل جانبه
 22شخصًا أبرزهم من املوقوفني مجال دفرتدار وجومانا محيد ومن
الفارين أمري كتائب عبداهلل عزام يف لبنان سراج الدين زريقات
والفلسطيين توفيق طه ،إقدامه على االنتماء اىل تنظيمات إرهابية
مسلحة وتفخيخ سيارات وتفجريها بينها سيارة اللبوة اليت ضبطت
مع املوقوفة جومانا محيد وسيارة اهلوندا سي.آر.يف اليت ضبطت
يف حملة كورنيش املزرعة ،وحيازة أسلحة ومتفجرات وصواريخ
ضبطت يف مستودع يف اجلية ،وإطالقه صواريخ على إسرائيل
وباجتاه منطقة الضاحية اجلنوبية يف الصيف املاضي .أما الدعوى
الثانية فتتصل باالنتماء اىل تنظيمات إرهابية وجتنيد انتحاريني منها
«انتحاري الشويفات» الذي فجر نفسه بعد صعوده اىل سيارة
«فان» لنقل الركاب.
ويواجه عباس دعويان أخريان أمام القاضيني نبيل وهبة الذي ميثل
أمامه اليوم الستجوابه يف امللف نفسه املالحق به عمر األطرش،
يضمه ومجال
وعماد الزين الذي أرجأ استجوابه يف امللف الذي
ّ
دفرتدار اىل حني البت مبذكرة الدفوع الشكلية اليت تقدم بها وكيله
احملامي طارق شندب.
وأدىل عباس أمس يف إفادته أمام القاضي صوان باعرتافات كرر
خالهلا مضمون التحقيقات االولية اليت أجريت معه لدى مديرية
املخابرات حول ما نسب إليه كما اعرتف بقيامه بأكثر من ست
عمليات إطالق صواريخ على إسرائيل ،وباجتاه الضاحية .وكان
يستحصل على الصواريخ وهي من عيار  107ملمرت من خميم عني
احللوة حيث كان املتهم الفار الفلسطيين يوسف شبايطة يزوده بها
بعد ختبئتها داخل فان.
كما استجوب القاضي صوان أمس حبضور وكيلها احملامي طارق
شندب املوقوفة جومانا محيد اليت اعرتفت بدورها بنقل السيارة
املفخخة اليت ضبطت تقودها يف حملة اللبوة ،اىل شخص مت تزويدها
أمون سلمها السيارة
مبواصفاته .وقالت ان املتهم الفار حسني ّ
املذكورة وهي من نوع «كيا» يف بلدة عرسال .وأصدر القاضي
صوان بعد حنو نصف ساعة من االستجواب مذكرة توقيف وجاهية
حبقها.
وللمرة الثانية مل يتمكن القاضي صوان من استجواب املوقوف مجال
دفرتدار بسبب وضعه الصحي الذي ال يسمح بسوقه ،يف وقت قرر
جوانية املعروف جبالل احلمصي
صوان ترك املوقوف السوري جالل
ّ
لقاء كفالة مالية ومنعه من السفر.
وفيما اعرتف عباس مبا أسند إليه نفى املوقوف عمر األطرش أثناء
استجوابه أمس أمام قاضي التحقيق العسكري نبيل وهبة ما اتهم
به يف إدخال سيارات مفخخة وانتحاريني اىل لبنان ،ونقل عنه
وكيله احملامي طارق شندب أن موكله اعرتف بإدخال أسلحة من
لبنان اىل سوريا وليس العكس .وكان سبق للقاضي وهبة أن
أصدر مذكرة توقيف وجاهية حبق األطرش ،على أن يستجوب اليوم
الثالثاء نعيم عباس يف هذا امللف وكذلك املوقوف نواف احلسني
املتهمني بتجهيز عبوات وأحزمة ناسفة وسيارات مفخخة وجتنيد
أشخاص للقيام بأعمال إرهابية واالشرتاك يف «تفجريي حارة حريك»
واستهداف مواكب حلزب اهلل يف منطقة املصنع.
ويف ملف آخر مالحق به اىل جانب عباس ودفرتدار تقدم احملامي
طارق شندب بوكالته عن املوقوف حممود عبد القادر ،بدفع شكلي
أمام قاضي التحقيق العسكري عماد زين ،طلب فيه إبطال االدعاء
ضد موكله جبرم «اإلنتماء اىل تنظيمات مسلحة بهدف القيام بأعمال
ّ
ارهابية خارج لبنان ضد النظام السوري ،والقيام بتجنيد اشخاص
ونقلهم اىل خارج لبنان ( اي سوريا) وتدريبهم ومدهم بالسالح
واالموال والعتاد وادخال اشخاص اىل لبنان لتدريبهم للذهاب اىل
سوريا ،وعلى اطالق صواريخ اجتاه اسرائيل».
وطلب شندب «عدم السري بالدعوى ألن موكله سبق وان لوحق
بنفس املوضوع منذ مخس سنوات وصدر حكم حبقه ،وال جيوز
حبسب قانون أصول احملاكمات اجلزائية مالحقة الشخص يف اجلرم
مرة» .وإعترب أن «االفعال املنسوبة للمدعى عليه غري
الواحد أكثر من ّ
صحيحة وعلى فرض صحتها فانها افعال ال يعاقب عليها القانون
اللبناني حبسب اجتهادات النيابة العامة العسكرية ،اذ ان اشخاصًا
كثريين ينتمون اىل «حزب اهلل» وغريه من االحزاب املؤيدة لقوى
الثامن من آذار يقومون بتجنيد اشخاص للذهاب لقتل الشعب
السوري ،كما انهم يتدربون على القيام بتلك االعمال ويتلقون
املال لقاء ذلك ويدخلون العتاد اىل سوريا كما يدخلون االشخاص
ومنهم كتائب ابو الفضل العباس العراقية عرب مطار رفيق احلريري

اىل سوريا ،كما انهم يقومون باعمال املقاومة ضد اسرائيل دون ان
تقوم النيابة العامة العسكرية مبالحقتهم ودون ان يعتربهم القانون
جمرمني أومدعى عليهم».
وقال شندب يف دفوعه« :مبا ان الدستور ينص على مبدأ املساوة
بني مجيع املواطنني ،ومبا ان اطالق صواريخ على اسرائيل وعلى
فرض صحتها يدخل ضمن اعمال املقاومة ضد اسرائيل ،اذ ال جيوز
االستنسابية يف املقاومة وان يسمح لفريق باملقاومة دون االخر
اذ ان البيان الوزاري نص على حق اللبنانيني مجيعًا باملقاومة ومل
يستثن أحدًا» .وخلص اىل املطالبة بعدم قبول الدعوى لوجود سبب
حيول دون مساعها وهو تطبيق مبدأ املساواة بني اللبنانيني والتزامًا
بالبيان الوزاري للحكومة الذي ينص على حق اللبنانيني مبقاومة
العدو الصهيوني.

«وحش بشري» يعتدي على أطفال بعد إغرائهم بألفي لرية

كشف النقاب عن وحش بشري يعتدي على األطفال بعد إغرائهم
باملال حبيث ال يتخطى املبلغ اخلمسة آالف لرية.
وساهم والد أحد القاصرين يف القبض على ذلك «الوحش» بعد أن
تعرض ابنه لالغتصاب .ومل تكد
سارع اىل إبالغ القوى األمنية عن ّ
متضي  24ساعة حتى متكنت القوى األمنية من توقيف «الوحش»
الذي اعرتف باغتصاب سبعة أطفال.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه
اىل أنه بتاريخ  2014/3/7ادعى لدى فصيلة أبي مسراء يف وحدة
تعرض
الدرك اإلقليمي ب.م بأن إبنه القاصر (مواليد عام ّ )2001
لإلغتصاب من قبل م.م ( 20عامًا).
املكثفة ،وبتاريخ ّ 2014/3/8
ّ
ً
متكنت
ونتيجة للتحريات واالستقصاءات
عناصر الفصيلة املذكورة من توقيف الفاعل حيث يعمل يف مغسل
للسيارات يف حملة أبي مسراء طرابلس.
بالتحقيق معه إعرتف بإغتصاب القاصر ،كما اعرتف بإغتصاب ستة
أطفال يف أوقات سابقة ،وكان يغريهم مببالغ مالية ترتاوح بني
ألفي لرية ومخسة آالف لرية .وأحيل إىل مفرزة طرابلس القضائية
للتوسع بالتحقيق معه بناء إلشارة
يف وحدة الشرطة القضائية،
ّ
القضاء املختص.

مقتل طفل حبادث اصطدام على طريق صور ـ الناقورة

قضى طفل حبادث اصطدام ينب سيارتني من نوع ب.أم ورابيد
على طريق عام صور الناقورة مفرق املنصوري.
والطفل هو من آل صاحل ( 4سنوات) من بلدة القليلة وقد تويف بعد
وصوله اىل املستشفى ،كما أصيب  4أشخاص جبروح ونقلوا اىل
مستشفيات املنطقة للمعاجلة.
وقد حضرت القوى األمنية وباشرت التحقيق باحلادث.

القبض على فتى رمى رمانة يدوية أمام مدرسة يف طرابلس

أعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي عن توقيف شاب عمد
يف وقت سابق اىل رمي رمانة يدوية أمام مدرسة يف طرابلس.
وأصدرت املديرية بيانًا أشارت فيه اىل أنه بتاريخ  2014/2/24أقدم
جمهول على رمي رمانة يدوية أمام مدرسة فضل الرمسية يف حملة
الزاهرية طرابلس.
ونتيجة للمتابعة والرصد وتكثيف اإلستقصاءات والتحريات ،متكنت
مفرزة إستقصاء الشمال يف وحدة الدرك اإلقليمي بتاريخ 2013/3/7
من توقيف ج.ن ( 19عامًا) يف حملة الزاهرية  -طرابلس ،وضبطت
حبوزته مسدسني حربيني من دون ترخيص.
وبالتحقيق معه إعرتف بإقدامه على رمي الرمانة اليدوية وبأنه مل
يكن يقصد املدرسة ،وإمنا على خلفية شجار حصل يف وقت سابق
بينه وبني أشخاص يقيمون يف احمللة ذاتها .أودع املوقوف القضاء
املختص بناء إلشارته.

مصافحة «حشيشية»

حاول شاب تهريب كمية من احلشيشة لشقيقه السجني ليقينه أنه
سينجح بذلك من خالل مصافحته بعد انتهاء جلسة حماكمته ،لكن
ارتباك الشاب أثار انتباه القوى األمنية اليت ألقت القبض عليه.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه
بعد انتهاء جلسة حماكمة السجني ج.ع أمس املوقوف يف سجن
رومية جبرمي سلب وتعاطي خمدرات ،طلب من القاضي يف حمكمة
جزاء املنت يف قصر عدل اجلديدة أن يصافح شقيقه ر.ع املوجود
داخل القاعة ،فسمح له القاضي بذلك ،وخالل املصافحة مرر األخري
للموقوف كمية من حشيشة الكيف خبفة ،وحاول املغادرة مسرعاَّ ،
إال
أن عناصر الدورية الحظوا إرتيابه وحلقوا به وأوقفوه.
وقد أحيال إىل فصيلة اجلديدة يف وحدة الدرك اإلقليمي للتحقيق
معهما بناء إلشارة القضاء املختص.

توقيف  59مطلوباً

متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف املطلوبني ح.هـ وو.ز

على منت «فان هيونداي» لون أبيض وذلك بعد مطاردة ّ
ختللها
إطالق نار من دون وقوع إصابات.
واوقفت دورية من مفرزة استقصاء الشمال  4مطلوبني هم :س.خ.
وخ.ع .وق.ع .ور.ل .حبقهم مذكرات عدلية جبرائم دعارة وتسهيلها،
وعدم تسديد ديون وحترير شيكات من دون رصيد.
واحيلوا بناء الشارة القضاء ،لتنفيذ املذكرات املسطرة حبقهم.
كما اوقفت دورية من مفرزة الضاحية اجلنوبية يف الشرطة القضائية
ع.ز .حبقه  5مذكرات توقيف جبرائم سرقة وسلب وتزوير .وقد
احيل لتنفيذ مضمون املذكرات .واصلت أجهزة األمن العام وقوى
األمن الداخلي مالحقة املطلوبني يف املناطق كافة .وبلغ عدد
املوقوفني يف الساعات املاضية  52شخصًا جبرائم تزوير جوازات
سفر واإلرهاب وجتارة وتعاطي املخدرات.
وكانت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العا قد قامت خالل
الفرتة املمتدة من تاريخ  2014/3/3لغاية  ،2014/3/10وبإشراف
النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم إرتكاب افعال
جرمية ،وذلك على الشكل اآلتي:
ـ اثنان وثالثون شخصا جبرم تزوير واستعمال جوازات سفر واقامات
اجنبية واختام مزورة إلستعماهلا لالنتقال بها من لبنان اىل دول
اوروبية وآسيوية وعربية.
ـ تسعة اشخاص جبرم خمالفة نظام االقامة وحماولة مغادرة البالد
بطرق غري شرعية.
ـ ثالثة اشخاص جبرم االنتماء اىل تنظيمات ارهابية.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء املختص.
وأوقفت مفرزة استقصاء بريوت يف قيادة شرطة بريوت  8مطلوبني
بينهم سوري .كما حجزت  8دراجات و 5سيارات خمالفة.
ففي طريق الشام مت توقيف السوري ر.أ.غ جبرم سرقة دراجات
نارية.
ويف حملة األشرفية ،مت توقيف ع.ف.أ ،بعدما ضبط يف حوزته كمية
من حشيشة الكيف .وع.ع.أ وح.ط.أ بعدما ضبط يف حوزتهما كمية
من حشيشة الكيف ودواء خمدر من نوع (سيمو) احملظر بيعه ،وأ.و.أ
وهو مطلوب مبوجب بالغ خالصة حكم جبرم مقاومة رجال السلطة.
ويف احلمرا ،مت توقيف ن.ش.ع مطلوب مبوجب مذكرة توقيف جبرم
حترير شيكات من دون رصيد وضبط حبوزته كمية من الكوكايني.
ويف حملة النهر مت توقيف ع.أ.م.أ وك.ع.أ.أ بعدما ضبط حبوزتيهما
كمية من حشيشة الكيف.

إطالق نار خلالف على سيارة يف اهلرمل
حصل تبادل الطالق النار بني اشخاص من آل مرضة وآخرين من آل
مرتضى ،يف حملة املعالي  -اهلرمل ،نتيجة خالف على شراء سيارة،
ومل تسجل اصابات .وقد فر مطلقو النار وتوىل خمفر درك اهلرمل
التحقيق يف احلادث.

ضبط كوكايني يف املطار وتوقيف حاملها الربازيلي

أحبط رجال دائرة املسافرين يف مجارك مطار رفيق احلريري الدولي
حماولة إدخال كمية من املخدرات اىل لبنان وأوقفوا حاملها الربازيلي
ك.ب ( 25عامًا) الذي وضعها يف حقيبتني ضمن أمتعته.
وحتوي كمية املخدرات على  6كيلوغرامات و 100غرام من الكوكايني.
وخيضع ك.ب للتحقيق على أن حيال اىل مكتب مكافحة املخدرات
املركزي.

مسلحان ملثمان يسلبان سيارة يف الدكوانة

اعرتض مسلحان ملثمان كانا على منت سيارة هوندا أكورد يف
الدكوانة سبيل ربيع رياشي الذي كان يقود سيارته نوع نيسان
 TIDAوأنزاله عنوة من السيارة بعد تهديده بالقتل ثم استقال
سيارته وفرا بها بعد ترك سيارتهما يف املكان.
وبعد ادعاء املسلوب نقلت القوى األمنية السيارة اليت تركها
املسلحان اىل فصيلة الدكوانة ملعرفة صاحبها يف وقت مت تعميم
مواصفات سيارة  TIDAلتوقيفها مبن فيها بناء إلشارة القضاء.

جرحى حبوادث سري
أصيب أربعة أشخاص جبروح بينهم ثالث طالبات يف حادث
سري وقع بني حافلة لنقل الطالب و»سيارة رابيد» مقابل مصرف
لبنان يف صور .وعمل الدفاع املدني يف صور على نقل اجلرحى
صفية.ز وإسراء.ح وزينب.ز وسائق احلافلة اىل أحد املستشفيات.
وحضرت اىل املكان عناصر من قوى األمن الداخلي وعملت على رفع
السيارتني وفتح حتقيق يف احلادث.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط جرحية يف حادث سري يف
منطقة نهر ابراهيم عند اجلسر ،وعمل الصليب األمحر على إغاثتها.
كذلك أفيد عن سقوط جريح يف حادث اصطدام بني سيارتني على
أوتوسرتاد الناعمة باجتاه خلدة.
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كتابات

باسيل يف كلمته يف اجتماع وزراء اخلارجية العرب يف القاهرة:

سياسة االبواب املفتوحة ال ميكن اعتمادها بعد اليوم

قال وزير اخلارجية واملغرتبني جربان
باسيل «إذا كنا متفقني على أن أولويات
هذه احلكومة املؤقتة ،هي تأمني األمن
واالستقرار من جهة ،وتأمني املناخ
احلواري لتمرير االستحقاق الرئاسي يف
موعده ووفق أصوله من جهة أخرى،
فإن اللبنانيني ال ميكنهم سوى أن
يتفقوا على حتييد لبنان عن املشاكل
اخلارجية ،خصوصا إذا ما كانت تلك
املشاكل عربية -عربية».
كالم باسيل جاء خالل مشاركته يف
إجتماع جملس وزراء اخلارجية العرب
املنعقد يف القاهرة ،الذي ااستهله
بتوجيه التحية والتقدير والشكر
ل»رئيس الدورة السابقة حلسن إدارته
ألعمال جملسنا املوقر» ،والتهنئة
ل»رئيس الدورة احلالية» ،متمنيا له
«التوفيق والنجاح» ،معربا عن شكره
«ألمني عام جامعة الدول العربية على
جهوده الدائمة وحتمله الصعاب».
وقال« :أجد نفسي بينكم للمرة األوىل،
حامال هموم لبنان الثقيلة ،وحمموال
برسالة لبنان ،لبنان النموذج والرسالة.
يعيش لبنان حلظة حرجة ،تضعه حبراجتها
على حافة البقاء أو الزوال .والزوال
بالنسبة للبنان ال يعنى ابتالع شعبه
وانبالع أرضه ،ألنهما دائمان ال يزوالن،
إمنا الزوال هو فقدان رسالته اإلنسانية
الفريدة وتالشي صيغته املتعددة
القائمة على قبول اآلخر وبقاء هذا اآلخر
ودوره .وخماطر الزوال كثرية منها
الدائم كخطر التوطني وخطر االنقسام
أو التقسيم ،ومنها املستجد كخطر
اإلرهاب وأخطار النزوح السوري».
«أما البقاء للبنان ،فهو بقاء
أضاف
َّ
دميقراطية نظامه وتوافق مكوناته لتبقى
الدميقراطية التوافقية مالذ مشاكله اليت
على أساسها تشكلت حكومة الوحدة
الوطنية األخرية ،اليت على أساسها
حمكومون ،حنن اللبنانيني ،باالتفاق
على بيانها الوزاري».
وتابع «إذا كنا متفقني على أن أولويات
هذه احلكومة املؤقتة هي تأمني األمن
واالستقرار من جهة ،وتأمني املناخ
احلواري لتمرير االستحقاق الرئاسي يف
موعده ووفق أصوله من جهة أخرى،
فإن اللبنانيني ال ميكنهم سوى أن
يتفقوا على حتييد لبنان عن املشاكل
اخلارجية ،خصوصا إذا ما كانت تلك
املشاكل عربية -عربية ،همهم يف
ذلك ختفيف مشاكلهم الداخلية وليس
زيادتها ،من دون أن يعين ذلك حيادا
عن القضية األم ،قضية فلسطني وحق
العودة» ،مؤكدا أن «أحدا من اخلارج
أو الداخل ،ال ميكنه إال أن يوافق ويقر
باحلق اإلنساني الطبيعي والبديهي،
احلق املنبثق عن شرعة حقوق اإلنسان،
وشرعة األمم املتحدة وميثاق جامعة
الدول العربية ودستور الطائف ،وهو
حق لبنان واللبنانيني يف حترير أو
اسرتجاع مزارع شبعا وتالل كفر شوبا
واجلزء اللبناني من بلدة الغجر ،ومقاومة
أي اعتداء أو احتالل إسرائيلي بكافة
الوسائل املشروعة واملتاحة ،وهو حق
ال مصلحة ألحد يف جمتمعنا العربي
بالتفكري بالتخلي عنه».
وقال« :صحيح أنين أمحل معي اليوم
مشاعر احملبة من اللبنانيني ،كما دوما،
ولكنين أمحل أيضا مظاهر الذهول
والكلل من شعب لبنان ،هذا البلد
الشقيق األصغر الذي حيمل اليوم
أما
العبء األكرب لألزمة السوريةَّ .
الذهول فهو ألننا جند اليوم يف لبنان
شابا ما دون العشرين من عمره ،يقدم
على تفجري نفسه انتحارا واحتضانا
جلندي واحد من اجليش اللبناني ،أي أنه
يودي حبياته مقابل حياة واحدة أخرى،

دون إعطاء نفسه فرصة البقاء حيا حتى
ولو قتل اآلخر» ،سائال «فهل هذا يعنى
أن املوت أصبح هدفا يف بلد احلياة،
لبنان؟ وهل تصدقون أنكم جتدون يف
بلد التعايش والتسامح والقبول باآلخر
أناسا انتحاريني يسرتخصون حياتهم
هلذه الدرجة ،سواء كان األمر نتيجة
حتريض وبؤس معا ،أو نتيجة احتقان
سياسي مذهيب؟ ال هم!».
وأكد «أن خطورة هذا األمر ومؤداه
ليس فقط أن تتكون يف لبنان بؤر
فكرية إرهابية ،بل أن يتحول لبنان
مركزا لتصدير اجلهاد غربا وشرقا.
فماذا سيكون عليه العامل عندها؟ وماذا
سيكون عليه عاملنا العربي إن أصبحت
بوابته احلضارية إىل الغرب منطلقا أو
معربا إليه للراغبني مبوت كل احلضارات؟
إن اإلرهاب أصبح معوملا ،وإذ ال مربر
ديين أو حياتي العتماده وسيلة ،فهو ال
دين له وال حياة ،ال وطن له وال حدود،
ال فكر له وال عقيدة ،بل هو مناهض
لكل ما فيه حياة ونبض .وإن مواجهته
تتطلب أوال فكرا عربيا متنورا ،وثانيا
سياسة أمنية حازمة وصائبة».
وأشار «أما حماربته يف لبنان فتتطلب،
فوق ذلك ،جيشا قويا ودعما منكم هلذا
اجليش عرب تسليحه ومتكينه ليكون درع
اللبنانيني من كل األخطار ودرع العرب
لعدم انتقاهلا إليهم».
وإذ شكر «اهلبة السعودية السخية»،
أمل أن «يكون مؤمتر روما لدعم اجليش
املقرر عقده يف نيسان  2014حتت
مظلة األمم املتحدة ،مناسبة لدعم عربي
متجدد للبنان وحام لشعوبنا العربية».
وعن النزوح السوري إىل لبنان قال:
«أما الكلل ،فهو من فتح الذراعني،
أما فتح
ألن فتح القلب ال تعب فيهَّ ،
الذراعني فهو الستقبال واحتضان
إخوتنا السوريني املنهكني ،هم أيضا،
من أزمتهم الضاربة لعمق وجودهم.
إن كرم اللبنانيني وحسن ضيافتهم،
وواجبهم األخالقي واإلنساني واألخوي
جتاه أشقائهم السوريني ال ميكن أن
يقابل بإشاحة نظر .فالقضية ليست
فقط موارد قليلة ومساحة صغرية
لوطن جار امسه لبنان ،بل هي قضية
لبنان النموذج بوجوده».
أضاف «القضية ليست فقط إنسانية
واقتصادية ومالية واجتماعية وأمنية
وسياسية ووطنية ،بل هي قضية
وجودية وكيانية للبنان ،ومكوناته كافة.
والقضية ليست فقط قضية نازحني
ألسباب إنسانية وأمنية وسياسية ،بل
هي قضية نازحني ألسباب اقتصادية
جبانب كبري منها .والقضية ليست
وجودا مؤقتا إن استمرت هكذا ،بل
وجود قد يتحول إىل دائم إن ترسخ
جمتمعيا واقتصاديا .والقضية ليست
مساعدة لنازحني وإغاثتهم فقط ،بل
وجوب إغاثة املغيثني أيضا ،وهم أهل
الدولة ومؤسساتها املنهكة أصال،
وبصورة مباشرة اآلن ،منهكة بكل
حاجات النازحني .والقضية ليست رقما
متعاظما ومتزايدا بلغ حتى اآلن مليون
وربع مليون نازح سوري ،أي حوالي ثلث
الشعب اللبناني ،بل هي قضية أرقام
تبدأ وال تنتهي ،وحيمل كل رقم منها
مأساة مجاعية على لبنان يف االقتصاد
والقضاء واألمن واالجتماع واالستشفاء
والرتبية وحتى يف السجون والقبور».
وسأل «هل تعلمون أن لبنان حبسب
املفوضية الدولية لشؤون الالجئني
« »UNHCRيشهد أكرب أزمة نازحني
يف العصر وأن نسبة النزوح فيه،
قياسا على الفرد الواحد «»Per capita
هي األعلى بتاريخ البشرية وهى أكثر
بـ 270مرة من عدد النازحني يف أمريكا؟

هل تعلمون أن لبنان يستقبل %45
من النازحني السوريني فيما مؤسسات
الدولة مل تنل شيئا مباشرا بعد من
املساعدات الدولية؟ وأنه يتحمل هذه
النسبة اليت تشكل له كثافة سكانية
تبلغ  120نازحا يف الـ»كلم »2تضاف
إىل كثافة سكانه املرتفعة أساسا (370
شخصا يف الـ كم ،)2فيما حدوده هي
أما الدول اجملاورة
األصغر مع سوريا؟ َّ
فتسجل فيها نسب أقل بكثري (0.8
نازح يف الـ كم 2يف تركيا أي  150مرة
أقل 0.5 ،نازح يف الـ كم 2يف العراق
أي  240مرة أقل 6.5 ،نازح يف الـ
كم 2يف األردن أي  20مرة أقل) .هل
تعلمون مثال أن دراسة البنك الدولي
حددت خسارة لبنان االقتصادية،
جراء تناقص النشاط االقتصادي
فقط بـ 7.5مليار دوالر بني األعوام
 2012و 2014وأن نسبة الفقر ستصل
إىل  %30والبطالة ستصل إىل نسبة
%50؟».
أضاف «هل تتخيلون ،ال مسح اهلل ،لو
أنه يدخل إىل أية دولة عربية ما يزيد
عن ثلث سكانها من سكان دولة شقيقة
جارة هلا يف غضون سنتني ،ماذا كان
سيحصل هلا ،ال مسح اهلل؟ هل تتخيلون
أن يدخل العراق ،ال مسح اهلل25 ،
مليون سعودي أو العكس؟ أو أن يدخل
إىل السودان  5مليون مصري؟ أو إىل
تونس  3مليون جزائري؟».
وأكد أن «سياسة «األبواب املفتوحة»
ال ميكن اعتمادها بعد اآلن ،واالنفجار
الداخلي واقع حتما ،إن استمرت ،لكنه
لألسف سيتدرج أيضا إىل انفجارات
خارجية عديدة ستطال دوال كثرية.
واملطالبة بتقاسم األعباء واألعداد لن
تكون جمدية بعد اآلن إن مل ترتافق مع
إعادة توزيع األعداد توزيعا عادال وعلميا
باجتاه الداخل السوري ،اآلمن منه ،أوال،
وباجتاه الدول العربية القريبة والبعيدة
من سوريا ،ثانيا ،وإن مل ترتافق مع
حتمل كامل لألعباء املادية امللقاة مباشرة
على عاتق اخلزينة اللبنانية ،كهرباء وماء
وتعليما واستشفاء وخدمات كافة».
ووجه نداء إىل احلاضرين «إن لبنان
يصرخ لكم اليوم أملا ووجعا ،فردوا
عليه باهلل عليكم ،كي ال يصرخ يف وجه
العامل كله وقفا الستقبال نازح وإعادة
له إىل بالده».
وقال« :حنن نعلم أن احلل األول
واألخري لقضية النزوح السوري هو
وقف النار واالنتقال إىل احلل السلمي
والسياسي يف سوريا ،لكي يقرر شعب
سوريا حبرية ودميقراطية مستقبل حياته
الوطنية .لكن ماذا لو تأخر هذا احلل
شهورا أو سنوات؟ أفال جيب البدء
بإنشاء خميمات آمنة يف مناطق آمنة
داخل احلدود السورية لتصل إليها
املساعدات من لبنان حبسب قرار جملس
األمن األخري 2183؟».
أضاف «إن أخطارنا مشرتكة ومصرينا
واحد ،إسرائيل على األبواب واإلرهاب
يف الداخل .فلنتوحد أقله باجتاه هذه
األخطار ،ولنبتعد عن املشاكل واحملاور
ألنها تضعفنا مجيعا .صحيح إننا سنعمل
للنأي بلبنان عن املشاكل من حوله،
ولكننا لن ننأى بأنفسنا عن أي جهد
بغية اجلمع بدل التفرقة ،داخل لبنان
ومع أشقائه العرب».
وأكد «سنعتمد «الدبلوماسية الفاعلة»
عرب طرق أبواب التواصل معكم مجيعا
والسعي إلجياد احللول لكل مشاكلنا
املشرتكة ،وستجدون لبنان بقربكم عند
أي حاجة للتقريب ،وستجدونه بعيدا جدا
عند أي نزق لالنقسام والتقسيم».
وختم «أعان اهلل شعوبنا علينا ،وأعاننا
اهلل لتحقيق خري شعوبنا ،وشكرا».

خلرق
ُ
صاحب ا ِ
شوقي مسلماني
( 1خاطرة)
الغرور هو أساس ّ
كل الشرور.
**
( 2عني اخلراب)
غرور السالطني وغرور الثائرين وجهان لعملة واحدة« :عني اخلراب».
**
( 3قال)
ٍ
وعالًا ّ
مِ
إنه لن ُي ِقّر لك ،بل
قدم وساق،
على
قائمة
ة
بوحشي
ل
لتتأم
مدعو
أنت
ّ
ٍ
ّ
وحشية طبيعية يف عامل احليوان ،ولطفاً
ً
سيختلق م ّربرات ،ومثال سيقول ّ
إنها
ّ
منك ،مّ
احلروب ،والدم ،واملوت،
«وانظر إىل هذه
كأنا عنه ،ستضيف:،
ِ
ْ
واجملاعات ،يف عامل اإلنسان»!.
**
( 4جان عزيز)
عن لسان حال أحدهم قال الكاتب اللبناني جان عزيز« :واألحالم يف لبنان
نوع غري مرئي من احليطان»!.
**
( 5صاحب ِ
اخلرق)
ُ
ً
ٍ
ِ
أصحاب
يشعر
عزلة.
وي ُجم إىل
يلتحف
طيالسهم،
واحتجاجًا على
خرقة ،حَ ْ
ُ
ُ
الطيالس َ
باحلَر ِج ،وسرعان ما يتداركون ،لئ ّال يفوتهم ُّ
كل شيء .جيعلون ِم ْن
ِ
ّ
إنه َ
ِ
ِ
خيين .يرسلون مساعدات إىل ذي ِ
متعللني ّ
بلغ
والعزلة،
اخلَرق
ذواتهم رِّ
ّ
وهديه،
خطاه،
على
والسري
به،
يؤمنون
بدأوا
هم
وإن
ة،
اإلنساني
مراتب
أعلى
ُ
ِ
ّ
وأو ُل الغيث قطرة ،وعساه ،مبا ّ
َ
مؤمتن ،يعمل على
إنه
رفع احليف،
يف
ّ
ِ
ّ
ّ
وألنه سليب يوافق ،وتسمو العالقة إىل
مستحقيها،
وصول هذه القطرة إىل
ّ
ِ
يهذبها ِ
وبعزلته ،وهم هلم األبدان
باخلَر ِق اليت عليه
الشراكة :هو له األرواح
ِّ
يهذ َ
ِ
وتصري له خريطة
املقبول.
عني
إىل
املرفوض
وينقلب
بقطراتهم.
بونها
ِ
ُ
ُ
ً
اإلهلية!.
بالذات
ا
مس
هذه
الطريق
خريطة
على
خروج
أي
ويغدو
طريق.
ّ
ّ
**
( 6الفضل شلق)
احلرية
مبدأ
تأييد
على
أحد
جيرؤ
وال
املعتقد
ة
حري
مبدأ
بتبين
«يتباهى اجلميع
ّ
ّ
احلرية هو كسر أغالل ّ
كل املعتقدات املوروثة .ال نصري
منطلق
يف املعتقد.
ّ
الفكرية».
أحرارًا من دون حتطيم األغالل
ّ
**
( 7قرأت لك)
«أمحد بن حنبل و حييى بن معني دخال مسجد الرصافة للصالة  ،فقام بني
حدثنا أمحد بن حنبل و حييى بن معني ،قاال :أنبأنا عبد
أيديهما قاص فقال ّ :
معمر ،عن قتادة ،عن أنس ،قال :قال رسول اهلل(ص)
الرزاق ،قال أنبأنا
ّ
ّ
 :من قال ال إله ّ
إال اهلل ،خيلق من ّ
كل كلمة منها طائر ،منقاره من ذهب
يقص القصص ،واإلمام ابن حنبل ينظر اىل حييى
وريشه من مرجان .و أخذ
ّ
باستغرابّ ،
حدثك بهذا احلديث؟ .قال
ن
م
حييى:
سأله
قصصه
وملا فرغ من
ّ
َ
أمحد بن حنبل وحييى بن معني ،فقال له :أنا ابن معني ،و هذا ابن حنبل،
بد ِمن الكذب ،فعلى غرينا.
وما مسعنا بهذا احلديث أبدًا ،فإن كان وال ّ
فقال له :أنت حييى بن معني؟ .قال :نعم .قال :مل أزل أمسع أن حييى بن
معني أمحق ،وما علمته ّ
إال هذه الساعة .فقال له حييى :وكيف علمت أني
أمحق؟ .قالّ :
كأنه ليس يف الدنيا حييى بن معني وأمحد بن حنبل غريكما.
كتبت عن سبعة عشر أمحد بن حنبل غري هذا».
ُ
**
( 8األمجل!)
ٌ
ُ
ُ
املزاح ،فالزعيق
حتب
طبيعة
النهيق
وفيما
يزعق،
واآلخر
ينهق
أحدهما
َ
ُّ
ُ
ُ
األول ال يعرف الكذب ،والثاني
حتب أزيز الرصاص والكراهية.
صناعة
ّ
ّ
األول كلمة ثأر ،فيما الثاني
قاموس
يقيم يومًا عيدًا للكذب .ليس يف
ّ
ُ
ِ
معلقات ّ
حلضرة الثأر ،وله فيه ّ
ِ
يرفع أمسى ِ
كلها خمطوطة مباء الذهب.
الشعر
واألول له أذنان عمارتان  -ناطحتا سحاب ،فيما الثاني له أذنان  -قرصا
ّ
ومر ٍ
ِ
وميسد عليهما،
رأسه ويغطيهما،
طاقيَة صوف على
يشد
ات
فالفل،
ُّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ويؤكد ّ
وينفي ّ
واألول له
حيبهما ،وهو فقط يدفئهما.
خجل بهما،
إنه ِ
ّ
إنه ّ
أي منهما هو
ذيل ،والثاني بالكاد بعد فيه عصاص .يدي على رأسك ،قل ّ
أحنّ ،
أرق ،ألطف ،أحسن ،أمجل وأكمل؟.
ّ
**
( 9قال)
ومن املوت املؤمل أن تفقد ّ
كل ثقة.
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مقاالت وتحقيقات

لـيبيا عـلى صـفيح سـاخن :االنـشقاق الـوشيك
تقسيم ليبيا مل يعد هاجسًا يعيشه
املتشائمون فحسب ،بل ختطى ذلك
ليصبح واقعًا ملموسًا؛ إسالميون
يفرضون سيطرتهم بالقوة ،حكومة
وبرملان عاجزان ،زد على ذلك حديثًا
واضحًا عن نية البعض يف سحب
اجلنسية الليبية من سكان اجلنوب من
غري العرب ،إضافة إىل تدخل غربي
ذي تأثري كبري يف الداخل ،كل هذا
يضع ليبيا على صفيح يغلي وينبئ
بانشقاق قريب
نيويورك | حسمت الواليات املتحدة
وبريطانيا وفرنسا األمر ،وقررت
جمتمعة االنتقال إىل التحكم املباشر
والكامل يف مستقبل ليبيا بعد تقليص
دور األمم املتحدة إىل أقصى احلدود،
أو جعله حضورًا شكليًا ال أكثر .ال بل
إن تلك الدول الثالث مل تعد تفكر يف
مشاركة دول كان هلا مصاحل كربى يف
ليبيا مثل إيطاليا اليت ارتبطت تارخييًا
باجلارة األفريقية أثناء االستعمار
وبعده .دول ساهمت يف إسقاط نظام
العقيد معمر القذايف وحجز األموال،
وقدمت املعلومات والرجال واخلربات.
ففي مؤمتر روما األخري الذي عقد يف
 4آذار احلالي ،قال البيان اخلتامي يف
فقرته الـ« 15اتفق املشاركون على
إنشاء شراكة دولية لرصد التقدم
املتحقق وتنفيذ املواثيق» .والشراكة
الدولية كما فهمت من أروقة املؤمتر،
هي بني الدول الغربية الثالث صاحبة
الفيتو يف جملس األمن الدولي .وهي
مرحلة جديدة تدخلها األزمة الليبية منذ
ثورة  ،2011تلك الثورة ذات الكثري
من اآلباء والقابالت.
حتدث ليبيون لـ»األخبار» عن املأزق
الذي وجدوا أنفسهم فيه بعد الثورة
بكثري من االرتباك واحلرية واخلوف يف
حبرية
آن واحد .هم خيافون من التحدث ّ
خشية التعرض للثأر ،مع أن الليبيني
ثاروا يف األساس من أجل احلصول
على احلرية .يقولون إن البالد مل تعد
دولة .وحتى أولئك الذين يسيطرون
على أركان الدولة يتصرفون حاليًا على
أساس أن كل شيء مؤقت ،وأن عقد
الدولة مكتوب له أن ينفرط ،لذلك
يقول أحدهم إن «اإلنفاق العام يتم
خارج األطر الرقابية ،والسرقة متفشية
على كافة املستويات ،واملؤمتر الوطين
العام مل يعد حيظى بأي شعبية وينظر
ٍ
معاد للشعب ،والكل
إليه على أنه
يبحث عن حصته من ليبيا الذبيحة».
اإلسالميون حتديدًا ال يشعرون أن
حظوظهم يف العملية الدميوقراطية
عالية ،بعد جتربة األعوام املاضية.
فهم ال حيلمون بأن ينالوا يف صناديق
االقرتاع ما نالوه بدونها .لذلك جتدهم
يتشبثون بالقطاع األمين عرب شخصيات
معينة؛ وكيل وزارة الدفاع خالد حممد
الشريف ،امللقب مبسؤول جهاز احلرس
الوطين ،هو املسؤول األمين األول
الذي ال يتبدل رغم تبدل وزراء الدفاع
أنفسهم عدة مرات ،وهذا الرجل هو
متخرجي مدرسة تنظيم «القاعدة».
من
ّ
أيضًا عبداحلكيم بلحاج ،الذي كان يف
أفغانستان مقات ًال مع أسامة بن الدن،
أصبح رجل األمريكيني بعد مراجعة
ونقد ذاتي مارسه على نفسه مبساعدة
قطرية ،واآلن يسيطر على قاعدة
معيتيقة يف حي تاجوراء ،طرابلس؛
القاعدة اليت بناها األمريكيون يف
األصل وكانت أكرب القواعد األمريكية

نزار عبود

الوضع الليبي شديد التشابك ألسباب كثرية ال تقتصر على غياب القيادة الواضحة للشعب (أ ف ب)
يف مشال أفريقيا قبل ثورة القذايف،
كان امسها ويلس ،وتتسع ألكثر من
عشرة آالف جندي .تلك القاعدة ليست
خاضعة لوزارة الدفاع وال ألي رقابة
سيادية ليبية .أيضًا سجن اهلضبة ال
خيضع ألي رقابة رمسية ،هو أيضًا
حتت إشراف خالد الشريف مباشرة،
وفيه تسجن كبار الشخصيات ،على
رأسهم عبداهلل السنوسي .األمن شأنه
شأن قطاع النفط الذي يباع خارج إطار
الدولة بعد سيطرة جمموعات مسلحة
على منابع وموانئ.
يف مصراتة هناك أيضًا مطار خاص
يسيرّ رحالت مباشرة إىل إسطنبول
بعيدًا عن أعني سلطات األمن العام
ورقابة الدولة .منه يتم نقل املسلحني
إىل سوريا عرب تركيا .األمريكيون
يسيطرون على القطاع األمين اللييب،
ويريدون ربط أمن ليبيا باحللف
األطلسي عرب شبكة من اإلجراءات،
بينها نشر املزيد من الطائرات بدون
طيار ،ترتبط بغرف عمليات متصلة
بأقمار اصطناعية .وبذلك تصبح ليبيا
مشبكة مع منظومة استخبارية كاملة،
ّ
فوق مساحة تقارب مليوني كيلومرت
مربع واقعة بني مصر وتونس واجلزائر
ومالي وتشاد .األمريكيون يهمهم
احلرب على اإلرهاب يف املنطقة يف
الوقت احلالي أكثر من العائدات
النفطية .تركوا مشاريع النفط
للربيطانيني ،يف حني كسب األتراك
مشاريع البناء واملقاوالت.
ويبدو أن عبداحلكيم بلحاج ال يتمتع
بشعبية متكنه من الفوز مبقاعد يف
أسس الرجل حزب الوطن،
االنتخاباتّ .
لكنه فشل يف االنتخابات املاضية يف
الفوز مبقعد واحد يف املؤمتر الوطين
العام .كذلك فإن الليبيني مضطربون
ويطالبون بانتخابات عامة مبكرة ،لكن
اإلسالميني يرفضون ذلك ألنهم
يدركون حجم السخط الشعيب عليهم.
اإلسالميون يبدون أكثر التصاقًا
بالربيطانيني يف سياستهم ،وال
خيرجون عن طوع لندن ،ويتجلى ذلك

يف عالقتها مع عبدالرمحن السوحيلي
املصراتي الذي يزعم أنه ممثل
مصراتة؛ متثيل يقتصر على امتالكه
لكتيبة من املسلحني.
يكثر اهلمس يف ليبيا بأن هذه
الشخصيات ،ال سيما وكيل وزارة
الدفاع خالد الشريف ،هي اليت تعرقل
إنشاء اجليش الوطين اللييب اجلامع
وقيام الدولة املوحدة ،فهم يؤمنون
باألمن القبلي وامليليشيات اليت
متنحهم قوة ،إىل جانب الدعم املستمد
من اخلارج .هم يعلمون أن العملية
الدميوقراطية ليست يف مصلحتهم كما
يقول ليبيون.
يف هذه املعمعة ،يبدو الوضع اللييب
شديد التشابك والتعقيد ألسباب كثرية
ال تقتصر على غياب القيادة الواضحة
للشعب اللييب منذ اندالع الثورة ،وال
للدور اخلارجي من الناتو وقطر يف
حسم املعركة نيابة عن الثوار .فليبيا
يف األساس مقسمة جغرافيًا إىل
ومقسمة عرقيًا
أقاليم ثالثة متباعدة،
ّ
بني عرب وأمازيغ وطوارق وتبو .لعبت
األمم املتحدة دورًا رئيسيًا يف إعالن
استقالل ليبيا عن إيطاليا عام 1951
مبساعدة املبعوث اهلولندي اخلاص،
أدريان بيلت ،لتضم األقاليم الثالثة
طرابلس وبرقة وفزان ،وبالتالي يشعر
الليبيون أن سجلها نظيف بفضل تلك
التجربة.
اليوم تبدو هذه املناطق متناحرة
وليست متباعدة وحسب؛ فاألقليات
اليت تقطن اجلنوب بات ينظر يف سحب
جنسيتها الليبية .وهذا يشمل األمازيغ
والتبو والطوارق ،ونسبتهم من جمموع
السكان تصل إىل حنو  8يف املئة،
لكنهم منتشرون فوق مساحة جغرافية
شاسعة ذات امتدادات يف العمق
الصحراوي األفريقي .ومن دون والء
هذه القبائل للدولة املركزية ،تكون
حدود ليبيا اجلنوبية والشرقية والغربية
مشرعة .فتارخييًا ،ومنذ عهد الرومان،
ما كانت هذه احلدود حُتمى إال من قبل
تلك القبائل ،عرب عالقات وشراكة بني

زعمائها وبني احلكومة املركزية ،سواء
يف روما أو يف طرابلس أو بنغازي.
لكن هناك من بات يعتقد أنه ميكن
السيطرة على البالد بواسطة األقمار
الصناعية ،لذا قاطعت األقليات
املشاركة يف احلوار .وليبيا ال ميكن
أن تستعيد حلمتها الوطنية من دون
مشاركة سياسية فعلية من كافة
مكوناتها االجتماعية على أسس وطنية
جامعة واضحة .اإلسالم األصولي ال
جيمعها ،ألن الشعب خمتلف عليه.
ليس هناك مذاهب كثرية يف ليبيا،
لكن اإلسالم فيها بات إسالمات بعد
انقسام الوالءات واملنابع العقائدية،
كما أن درنة ،معقل املتطرفني
اإلسالميني ،تقاطع احلوار .السؤال
يبقى ،هل من مصلحة الدول صاحبة
الكلمة العليا يف ليبيا عودة البالد
موحدة؟ الليبيون ال خيفون شكوكهم.
من أجل ذلك من الضروري أن تبقي
األمم املتحدة على دورها مستق ًال نسبيًا
يف األزمة الليبية ،لكي ال تصبح جمرد
مظلة تستخدم للتعمية على مشاريع
الدول الثالث ،أو الدول الثالث .3 +
هناك من يتحدث عن تعديالت يف بعثة
ليبيا وجلب دماء غربية إليها ،حتل حمل
املمثل احلالي طارق مرتي.

ورشفانة قصة ليبية مؤملة

ما جرى على مدى عشرة أيام بني
 19و 29كانون الثاني املاضي ،يف
بلدة ورشفانة ،يعبرّ خري تعبري عن
حجم املأساة اليت تعاني منها ليبيا
وتعصب قبلي أعمى.
تفسخ
من
ّ
ّ
اقتحمت ميليشيات إسالمية قبلية
منطقة ورشفانة الواقعة بني طرابلس
والزاوية ،واليت تبعد عن العاصمة 40
كليومرتًا .كان اآلالف من عناصرها
مدججني بكافة أنواع األسلحة الثقيلة
واملتوسطة واخلفيفة ،مبا يف ذلك
مدافع ودبابات وعربات مصفحة
ورامجات صواريخ .عربدت تلك
امليليشيات يف املدينة ،فقتلت 21
شخصًا وجرحت أكثر من مئة ،وخطفت
ّ
وصفت بعض
مواطنني على اهلوية،

املخطوفني بينما أمعنت يف تعذيب
بعضهم اآلخر يف معتقالت سرية .ثالثة
ممن لقوا مصرعهم حتت التعذيب كانوا
مكبلي األيدي بعد إلقاء جثثهم أمام
ّ
إحدى مدارس سوق اجلمعة ،ونقلهم
مواطنون إىل مستشفى احلوادث يف
أبوسليم.
يف العملية مت إحراق مساكن وحمال
جتارية بعد سرقة حمتوياتها ،حسب
شهود عيان من املنطقة ،وقطعت
عنها املياه والكهرباء لعدة أيام،
ودمرت مصانعها ومزارعها وأحرقت
سياراتها وقصفت عشوائيًا ،مبا يف
ذلك مساجدها ،عرف منها مسجد
الصفاء يف منطقة السهلة .ومل
يقتصر التنكيل على املواطنني ،بل
مشل املسؤولني حيث جرى خطف
رئيس جملس الشورى واحلكماء حممد
خمتار تنتوش ،ورئيس اجمللس احمللي
للعزيزية الكربى ،عمر علي تنتوش.
رئيس الوزراء علي زيدان نفى علمه
بأي شيء عن اجتياح ورشفانة .كذلك
قال وزير دفاعه عبداهلل الثين .لكن
املسلحني قالوا إنهم كانوا ينفذون
أوامر جبلب  274مطلوبًا .ورغم اجلدل
حول صحة األمساء وعدد املطلوبني،
فإن معاقبة منطقة عقابًا مجاعيًا على
هذا النحو ينتهك كل قوانني حقوق
ويعد جرمية بكل ما يف
اإلنسان،
ّ
ويرد أهل املنطقة
الكلمة من معنى.
ّ
على األوصياء على األمن يف ليبيا
باحلديث عن قائمة من  5600مطلوب
يف العاصمة طرابلس .ولو ّ
اتبع
األسلوب نفسه يف مطاردة هؤالء،
لدمرت العاصمة مبن فيها .لذلك
يضعون ما جرى يف خانة العنصرية
القبلية اليت متارسها ميليشيات ذات
لون قبلي واحد ،حبق اآلخرين.
مل جيد سكان ورشفانة من يشكون
إليه الظلم الذي مورس حبقهم
بصورة مجاعية داخل ليبيا .فاألمن
ليس بيد أحد ،واجليش الوطين غري
موجود فعليًا .لذلك كانت شكواهم
إىل منظمات حقوق اإلنسان يف اخلارج
وإىل بعثة األمم املتحدة يف طرابلس.

ليبيا أهم مصدر للسالح غري الشرعي
أعلن رئيس جلنة العقوبات حبق ليبيا
يف جملس األمن الدولي ،مندوب
رواندا الدائم يف االمم املتحدة
يودجني-ريتشارد غاسانا (الصورة)
أن غياب الرقابة املركزية على
مستودعات االسلحة يف ليبيا أدى إىل
حتول البالد إىل اكرب مصدر للسالح
غري الشرعي يف العامل .وقال غاسانا
مقدمًا تقرير خرباء اللجنة أمس إن
غالبية املستودعات العسكرية تقع
حتت سيطرة جمموعات «غري حكومية
وشبه عسكرية» .وأكد أنه إضافة إىل
ذلك ،ادى غياب السيطرة الفعالة
على احلدود إىل «حتول ليبيا إىل
اهم مصدر للسالح غري الشرعي ،مبا
يف ذلك الصواريخ احملمولة املضادة
للطائرات» .وحذر الدبلوماسي من أنه
جيري اآلن التحقيق يف تسليم السالح
اللييب بشكل غري قانوني لـ 14دولة،
مبا فيها سوريا ،قائ ًال إن «تهريب
(السالح) من ليبيا يغذي األزمات
وعدم االستقرار ،مبا فيه اإلرهاب ،يف
عدة قارات ،وهيهات أن يتغري الوضع
يف املستقبل القريب».
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جمال

وجــــه
االســـبوع
اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء تانيا البطي حنا

مجال اإلسرة باخالقها وعلمها
مجال االسره وسعادتها هو بالرتبيه
الوطنيه املثاليه وحتصيل العلوم واحرتام
اجملتمع الذي تعيش يف احضانه عندما
تهاجر االسره اىل اوطان جديده طلبا حلياة
افضل .
ومن صبايا اجلاليه اليت حفظت تعاليم
االهل بصدق الشابه تانيا البطي حنا كرمية
السيد تادرس والسيدة ماري البطي وعقيلة
الشاب انطوني حنا وهلما ابنه غاليه يف عمر
الزهور امسياها اوليفيا.
ولدت تانيا يف سيدني وترعرعت فيها
وتعلمت اللغة العربية يف مدرسة مار شربل
وتابعت دراستها العليا ونالت من جامعة
ماكواري اجازة يف جمال العقارات وتعمل
يف حقل اختصاصها.
وهي جتيد اللغة العربية بطالقه اىل جانب
اللغة االنكليزية وتعود جبذورها اىل بلدة
بقرقاشا الوديعة يف الشمال اللبناني حيث
زارتها ومتتعت بلقاء اقاربها واهلها ومجال
لبنان تلك البلده النموذجيه اليت اجنبت
قامات ادبيه وسياسيه وفكرية ومنهم
النائب الرائع االستاذ طوني عيسى نائب
منطقة غرانفيل يف والية نيو ساوث ويلز
.
تقول تانيا  :اشكر اهلي االحباء على
تربيتهم لنا الرتبيه املثاليه مبحبه اسرتاليا
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

العظيمة املتعددة وحمبة لبنان والدول
العربية الن احملبه شعارنا الدائم اهلل حمبه
وهذا ما نعمل به مع زوجي احلبيب انطوني
وابنتنا احلبيبه اوليفيا كما امتنى على
ابناء وبنات اجلاليه ان يسعوا دائمًا اىل
التحصيل العلمي الن االوطان تبنى باحملبة
ونبذ الطائفية والسياسات الكاذبة ولنتعلم
من اسرتاليا العظيمة الدميقراطية الصحيحة
واحرتام املواطنيه ووصول العديد من
ابناء وسيدات من اصل لبناني وعربي اىل
مراكز سيادية رفيعه يف اجملالس الوزاريه
والنيابيه والشيوخ والبلديات وأمجل ما
يطيب لي ان اردده دائمًا  :اهلل يعمرك
يا اسرتاليا.
احلسناء الراقيه تانيا البطي حنا وجه
مشرق ومجيل تعلمت يف بيت اهلها على
احملبه ويف اجلامعة على بناء املستقبل ويف
حياتها الزوجيه االلتزام باملناقبيه وبناء
االسره املتعلمه السعيده ومساعدة زوجها
يف العمل هكذا هي احلياة وهي تقول :
يا رضى اهلل ورضى الوالدين.

Spiritual Healer

معاجل روحاني

FAROUK

0406 281 985
زورونا وستذهلكم النتائج
نعاجل مشاكل :احلب ،الزواج ،العائلة ،الصحة ،العمل،
السحر األسود ،احلظ السيئ ،الضغوط ،االحباط وغريها

ال تعاني من الصمت
خربة  27عاما ..نتيجة مضمونة %100

املــعاجل الروحــاني
مسرت كاجنو
Mr. KANJOU

An international African spiritual healer and
clairvoyant with 20 years experience inherited from
family with a very good reputation of helping people
all over the world. I strongly believe i can solve your
problems in the quickest way even if you have been
let down by other people.
Are you suffering from influence, blockage,
unknown deseases, or an unhappy situation, sexual
problem, bad luck, business matters, black magic,
exams, court cases, unhappy marriage, relationship
;problems.... Please Do Not Hesitate to call

Mr. KANJOU; 0405 901 564

معاجل روحاني افريقي عاملي لديه  20عاما خربة ورثها عن عائلته اليت لديها سجل
ممتاز يف مساعدة أشخاص من سائر احناء العامل.
هل تعانون من إحباط أو ضغوط أو مشاكل جنسية أو أوجاع ظهر أو مشاكل صحية
أو عملية ..هل تعانون من السحر االسود او دعاوى قانونية او زواج غري سعيد او
مــشاكل يف الـعالقات..

إتصلوا بالسيد كاجنو على الرقم
0405 901 564
خــربة  20عـاما
نتيـجة مـذهلة ومـضمونة %100
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أعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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فـرع أول :سـيدني

بادارة محمد هوشر

ثـان :ملـبورن
فـرع ٍ

تــنزيالت كـبرية جــدا بــمناسـبة فـصل الـصيف
تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت
واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا
حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

فرع سيدني
204 B Hume Highway, Greenacre NSW 2190
Tel: 02 9709 3002 - Fax: 02 9707 1417
Next to Anzac ST

زورونا واستفيدوا من
تنزيالتنا الكبرية
www.wickedwickerhome.com.au
sales@wickedwickerhome.com.au

أسعار
ال
تنافس
وصدق
يف
املعاملة

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

صفحة 22

Saturday 15 March 2014

السبت  15آذار 2014

Page 22

Advertisement

بــارغـن وايــرهـاوس
لـصاحبه عـبدو جـاد

تتوفر لدينا كافة
لوازم البناء

جــميع أدوات
وأنـواع الدهان
بأسـعار ال تنافس

صـدق يف الـمعاملة

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

اسـتقامة يف الـعمل

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

هيفاء وهيب تكشف أسرار فيلمها..
والسبكي غاضب!

فستان زفاف شاكريا يثري دهشة مجهورها

مليون دوالر عن كل سنة زواج يف حال
طالق كيم كاردشيان

حالة من الغضب الشديد انتابت حممد السبكي ،منتج فيلم
هيفاء وهيب اجلديد «حالوة روح» ،املزمع عرضه يف أبريل
املقبل،
بعد أن كشفت الكثري من تفاصيله ويأتي ذلك يف الوقت الذي
كانت الفنانة اللبنانية قد وقعت على عقد الفيلم ،الذي يتضمن
بندا هو أحد أهم بنوده ويشرتط عدم اإلدالء بأي تفاصيل من
تفاصيل العمل إىل وسائل اإلعالم حتى ال يساهم ذلك يف
حرق األحداث.

نقل موقع (رادار أونالين) األمريكي عن مصدر مقرب من
النجمني تأكيده أن ويست ( 37عما) وكاردشيان ( 33عاما)
اتفقا على أنه يف حال طالقهما ،ستحصل هي منه على مليون
دوالر عن كل سنة زواج هلما ،على أال يتعدى املبلغ الذي
تقبضه الـ 10ماليني دوالر.

ولكن لقاء هيفاء وعادل جاء مبا ال يشتهي السبكي ،طبقا ملا
أسره أحد أبطال الفيلم املشاركني ،حيث أوضح له السبكي
أنه فضل أن يكون الربومو مثريا حتى يستقطب الفيلم عددا
كبريا من اجلمهور ،وبالتالي جيلب اإليرادات ،وهو بالتأكيد اهلم
األكرب للسبكي.
ولكن صاحبة «بوس الواوا» قد خالفت العقد وحتدثت كثريا عن
الفيلم ،وجاء ضمن لقائها أن ما عرض هو عبارة عن ختيالت من
بعض املشاركني يف الفيلم هلا بأوضاع معينة ،وأن خياهلم هو
الوحيد املسؤول عن هذه الظنون.
وأشارت هيفاء ،حسب موقع «سيدتي نت» ،إىل أنها جتسد
شخصية «روح» ،ضمن األحداث ،وهي إنسانة مدمنة ليس
للمخدرات فقط لكن كل شيء ،يف إجابة مبهمة عن حقيقة
دورها.

كما يقضي االتفاق بأن حتتفظ بكل اهلدايا اليت يقدمها هلا ويست،
فيما يسجل قصرهما الفخم يف كاليفورنيا بامسها ،وستكون
هي املستفيدة من بوليصة التأمني على حياة النجم األمريكي
اليت تقدر قيمتها بـ 20مليون دوالر ،حتى يف حال الطالق.

مسؤولون يف مناصب رفيعة خيافون مرييام
فارس  ..وعالقاتها بالرجال سرية

نشرت النجمة الكولومبية شاكريا ،صورة جديدة هلا على
صفحتها الشخصية على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك،
وهي ترتدي فستان زفاف.
وآثارت هذه الصورة دهشة مجهورها ،متسائلني عن سبب
ارتدائها هلذا الفستان ،فبينما أكد البعض أنها جترى بروفة
لفستان حفل زفافها على العب برشلونة ،تكهن البعض اآلخر
بأن هذه الصورة جزء من أغنية جديدة هلا تقوم بتصويرها.
وفى كل األحوال ،استطاعت الصورة أن حتصل على إعجاب
أكثر من نص مليون معجب ،يف أقل من مرور  5ساعات من
نشرها على صفحتها الشخصية.

والية أمريكية حتظر «التصوير حتت
املالبس»
حظرت والية ماساتشوستس األمريكية
يوم اجلمعة ما يعرف باسم التصوير
"من حتت املالبس" عقب حكم قضائي
مثري للجدل.
وقال مكتب حاكم الوالية ديفال
باتريك إنه وقع مشروع القانون
الذي حيظر ما يسميه "التلصص
اجلنسي غري القانوني" يف خطوة
تهدف إىل حتديث القوانني اجلنائية
اخلاصة باختالس النظر يف الوالية.

كشفت الفنانة اللبنانية مرييام فارس يف برنامج حواري
عن جانب من حياتها الشخصية بالقول إن عالقتها مع الرجل
"سرية" ،مضيفة أن "الكثري من الرجال ممن يشغلون مناصب
رفيعة" خيشونها وينتابهم اخلوف عند االقرتاب منها ،لكن دون
اإلشارة إىل األسباب اليت تكمن وراء هذا "اخلوف" .كما أضافت
أنها ال تتقبل هذا النوع من الرجال ،علما أن "الرجال قليلون"
يف حياتها.
أما عن السرية اليت حتيط بها عالقتها مع الرجال فتعود إىل
أن مرييام فارس تستخدم هذا التكتيك إىل حني التحقق من
جدية العالقة.
هذا وأشارت الفنانة إىل صنف من الرجال الذين ترفض
وبشكل قاطع أن يكونوا جزءا من حياتها ،وهم "من يفقدون
الثقة بأنفسهم" ،وذلك يف حوار مع اإلعالمي اللبناني نيشان
يف برنامج "أنا والعسل".

وذكر مكتب احلاكم يف بيان صحفي أن التشريع اجلديد
حيظر التقاط الصور أو املقاطع املصورة أو التلصص بأجهزة
إلكرتونية على األعضاء اجلنسية أو غريها من العورات «من حتت
املالبس أو حوهلا».
ويعاقب القانون املخالفني بالسجن عامني ونصف العام أو
غرامة تصل إىل مخسة آالف دوالر أو كليهما.
وجاء القانون ردًا على قضية رجل التقط صورًا لعدة نساء من
حتت مالبسهن .وألقي القبض على الرجل وهو يصور امرأة من
حتت مالبسها أثناء سريها.
وأصدرت حمكمة يف بوسطن حكمًا مثريًا للجدل يوم األربعاء
قالت فيه إن القانون ال حيظر مثل هذه الصور إال إذا التقطت
لعورات شخص عار أو شبه عار .ورد احلاكم بتوقيع مشروع
القانون ليصبح نافذًا قبل مرور  48ساعة.

وأكد املصدر أن التوصل إىل اتفاق ما قبل الزواج كان سهال
جدا ،حتى أن ويست كان يعتقد أن ال حاجة إليه ،وكان مستعدا
إلعطاء خطيبته اإلذن بالتصرف بكل ممتلكاته.
ّ
لعل آخرها حني
مرة،
حب ويست لكيم عبرّ عنه أكثر من ّ
جثا ويست على ركبتيه وعرض عليها الزواج وسط إعجاب
احلاضرين ،وقدم هلا خامتا من األملاس  15قرياطا ،منتظرا ردها
على هذا العرض الرومانسي.
وأثناء هذا العرض وضعت كيم يديها على وجهها وهي يف
حالة صدمة ،وكانيي يهديها اخلامت الذي صنعه صائغ املشاهري
لورين شوارتز.
وقالت كيم حينها« :ال أصدق أن هذا حيدث» ،ثم قامت بتقبيل
كانيي ابن طفلتها ،ويف اخللفية شاشة كبرية مكتوب عليها
بصيغة التوسل باللغة اإلنكليزية «رجاء تزوجيين».
هذا ومل يرد يف االتفاق أي بند بشأن الوصاية على ابنتهما
«نورث» البالغة من العمر  8أشهر.
يشار إىل أن ويست وكاردشيان سيتزوجان يف العاصمة
الفرنسية باريس ،يف  24مايو املقبل ،والذي قيل إنه لن
يكون ضخما ،وسيقتصر على حوالي  150شخصا فقط ،مع
إمكانية نقل احلفل مباشرة على اهلواء من أجل حميب ومعجيب
النجمني ،حبسب بعض املواقع الفنية.
ويذكر أن هذا سيكون الزواج األول لويست ،والثالث
لكاردشيان اليت سبق وطلقت مرتني كان آخرها يف عام ،2011
بعد زواج استمر  72يوما فقط من العب كرة السلة كريس
هامفريس.

جينيفر أنيستون تسقي كالبها مياه مضادة للشيخوخة

يعرف جنوم هوليوود بهوسهم يف احلفاظ على شبابهم ،لكن
هوس النجمة األمريكية جينيفر أنيستون ،ال يقتصر عليها بل
يشمل كالبها اليت تسقيها مياه مضادة للشيخوخة .ونقل
موقع رادار اونالين األمريكي عن مصدر مطلع ان أنيستون
تشرتي لكالبها مياه مضادة للشيخوخة تعرف يف هوليوود باسم
" ،"Kangen Waterوهي مياه يتسلمها النجوم يف منازهلم.
وأوضح املصدر ان أنيستون ال تشرب هذه املياه ،بل حترص
على أن تشربها كالبها اليت تربيها مع خطيبها جاسنت تريو،
لكها ال تريد أن تشيخ بسرعة كالكلب "نورمان" الذي كانت
تربيه ونفق قبل سنوات قليلة .وأكد املصدر ان أنيستون
مستعدة للقيام بأي شيء للحفاظ على كالبها.
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اعالنات ملبورن

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..
101 Lygon St, Carlton,
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

 Pizza - PastaSteak - Seafood

www.totospizzahouse.com
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Melbourne

فخامة الرئس ..لسنا زعالنني منك بل عليك
ناقد سياسي

قام مؤخرا الرئيس ميشال سليمان بزيارة اىل السعودية التقى
خالهلا جاللة امللك عبد اهلل بن عبد العزيز وكبار املسؤولني يف
اململكة ،ويف بادرة سخية ونبيلة قرر جاللته مساعدة بثالثة
مليارات دوالر لتسليح اجليش اللبناني بأسلحة ومعدات عسكرية
متطورة ليتمكن من محاية حدوده والسيطرة على اي مترد او فتنة
او وضع شاذ يهدد الوطن واملواطن.
وقد قالت بعض وسائل االعالم وقبل سفر الرئيس سليمان اىل
باريس للمشاركة يف مؤمتر دعم لبنان ان املبلغ اصبح سبعة مليارات
دوالر من غري ان توضح ما اذا كانت السعودية قد اضافت اربعة
مليارات اخرى ام ان احلكومة الفرنسية هي اليت تربعت بها..
املؤسف ان فرنسا اشرتطت على لبنان ان تكون االسلحة
مخسة
مداها
يتعدى
ال
للطائرات
مضادة
صواريخ
كيلومرتات بعد موافقة احلكومة االسرائيلية على ذلك.
املشكلة الكربى اليت تواجه لبنان اليوم هي البيان الوزاري ..فئة
تطالب ببيان بعبدا وفئة بثالثية اجليش والشعب واملقاومة ،وتفاقمت
املشكلة بعد ان صرح الرئيس سليمان ان ثالثية اجليش والشعب
واملقاومة هي خشبية مما استدعى ردا عنيفا من حزب اهلل.

وهنا يكون فخامة الرئيس قد نسي او تناسى ان الرئيس السنيورة
ويف اول بيان وزاري حلكومته يف عهده ورد ذكر اجليش والشعب
واملقاومة ..وبعده يف حكومة الرئيس سعد احلريري ورد ذكر
اجليش والشعب واملقاومة وكذلك يف حكومة الرئيس جنيب
ميقاتي ..والرئيس سليمان نفسه قال يف العام  2010حنن
حنفظ املقاومة بدموع العني هذا واضح امام الرأي العام اللبناني
والعاملي ..ال يا فخامة الرئيس لبنان مش هيك..
اننا اذ نكرر شكرنا للسعودية وجلاللة امللك شخصيا على اهتمامه
اخلاص بلبنان فاننا نطالب فرنسا اال تكون املساعدات مشروطة
مبوافقات اسرائيلية الن هذه ليست النية السعودية ..فاذا مل تكن
املساعدة فعالة للدفاع لبنان وسيادته فلماذا اذن.
اننا نطالب ان يسافر وفد من قيادة اجليش اىل فرنسا والتحدث
مع مسؤوليها حول نوعية االسلحة اليت حيتاجها اجليش اللبناني
واليت تتالءم مع طبيعة االرض واالجواء اللبنانية واليت ميكنها مثال
اعرتاض اي طائرة تنتهك هذه االجواء واسقاطها.
واخريا ..يقول املثل :يا رايح كترّ القبائح ..هذا بالضبط ما فعلته
يا فخامة الرئيس ..اننا لسنا زعالنني منك ولكننا زعالنني عليك!

أفران ّ
عكار

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

برعاية دولة الرئيس
الجنرال ميشال عون
يمثله

معالي الوزير نقوال صحناوي

يتشرف التيارالوطني الحربدعوتكم
لحضورحفلته السنوي
دعماً ملسرية التيار يف بناء الدولة
اللبنانية على اسس العدالة والحرية ..
يف صالة
GREENVILLE RECEPTIONS
13 - 15 GREEN STREET
,THOMASTOWN
) (Off Settlement Rd
وذلك بتاريخ  29اذار  2014الساعة
الثامنة والنصف مسا ًء
ثمن البطاقة  70دوالرا
نأمل تشريفكم ودعمكم
بمثلنا ينهض لبنان
التيار الوطني الحر -ملبورن
للمراجعة الرجاء االتصال

شربل راضي 0413416046:
سليمان ابو خاطر 0409140506:

اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل  -جملس والية فيكتوريا

تكريم الطالب املتفوقني

بإدارة خالد اخلضر

تقدم أشهى املعجنات
حلم بعجني ،مناقيش
بزعرت ،فطاير بسبانخ،
بيتزا بسجق ،عجة بالبيض
وأصنافا أخرى متعددة من
املأكوالت الشهية..اللحوم
واخلضار طازجة يومياً ..نظافة تامّة وخدمة مميزة

نفتح يوميا من الـ  6صباحا حتى الـ  7مساء

254 Sydney Rd, COBURG VIC
Tel: 03 9384 6103

88.6 fm

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء
استديو جانيت
لصاحبيه صبحي وجانيت داغر
عشرات السنني يف خدمة الجالية
خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وجميع املناسبات
تصويرفيديو وفوتوغراف  ..صورة نقية وصوت صافٍ
استديو جانيت يف خدمتكم يف جميع انحاء ملبورن

لالتصال0413101539 :

يف إطار نشاطها الثقايف اهلادف لتشجيع الشبيبة اللبنانية
املتفوقة ،يدعو رئيس اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل
– فيكتوريا 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  ،2013للمشاركة يف حفل التكريم وبدعم من
البنك العربي.
وهلذا تطلب اجلامعة اللبنانية من أولياء الطالللمزيد من
املعلومات حول االشرتاك يرجى االتصال
روزين 0412842382 :او إيف0433773766 :

جلنة ملكة مجال االغرتاب اللبناني لعام 2014
بدعم من اجمللس العاملي للجامعة اللبنانية الثقافية يف
العامل وبدعم من اجمللس القاري السرتاليا ونيوزيلندا
تدعو اجلامعة اللبنانية الثقافية يف العامل – فيكتوريا
فتيات اجلالية اللبنانية من عمر  25 - 18سنة
للمشاركة يف مسابقة ملكة مجال االغرتاب اللبناني يف
ملبورن اسرتاليا لعام 2014
حيث ستتوج ملكة العام  2014مع وصيفة أوىل وثانية
يف مهرجان مجالي وفين بامتياز ،يف شهر حزيران 2014
حكيم
حبضور ملكة مجال لبنان للمغرتبني لعام  2013ريتا
ّ
من كندا
وملكة مجال لبنان اسرتاليا لعام  2013جيسيكا منصور
هذا وستشرتك الفائزة يف حفل االنتخابات النهائية مللكة
مجال االغرتاب الذي سيقام يف لبنان يف شهر آب 2014
برعاية فخامة رئيس اجلمهورية اللبنانية
وسيتم نقل االحتفال من على شاشة MTV
ملزيد من املعلومات وللمشاركة
يرجى االتصال قبل  28آذار 2014
على األرقام التالية :غولدا  – 0447176293إيف 0433773766
جيسيكا  – 0422863747كوزات 0401969915

أمانة االعالم :إبراهيم شربل
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ملبورن

سليمان :لبنان مل يعد...
تتمة املنشور على الصفحة 5

قوات حفظ السالم والشعب املقيم يف اجلنوب.
ومن املؤكد ان هذه الزيارة قد تركت يف قلوبنا
االرادة يف أن نرى السالم يف لبنان يف أسرع
وقت ممكن لكي تتمكنوا من النهوض واعمار هذا
البلد اجلميل اكثر وأكثر.
كما سقط وقف اطالق النار أمس بني غزة
واسرائيل ،هل تتوقعون أن حيصل ذلك بني
اسرائيل ولبنان يف ظل تهديدات من مسؤولني
اسرائيليني ضد لبنان؟ وهل من املمكن أن نعلم
موقف بالدكم من هذه التهديدات فيما أنتم
تشاركون يف عداد قوة حفظ السالم؟
 حنن ندعم بشكل كامل اقرتاح الدولتني اسرائيلوفلسطني .واعرف ان عملية السالم بني اسرائيل
والفلسطينيني ستساعد الوضع يف لبنان ،وآمل
أن تنتهي يف يوم ما هذه االزمة ويف وقت قريب
جدا ،ألنها باتت ازمة مفتوحة منذ زمن طويل.
وأجاب الرئيس سليمان عن السؤال عينه :ان
اسرائيل اساسا مل تتوقف عن خرق القرار 1701
وهي تقوم بهذا اخلرق يوميا ،ولكن بالنسبة اىل
التخوف من اعتداء اسرائيلي جديد على لبنان ،او
احتالل ،فأنا أعتقد أن ذلك اىل حد ما مستبعد ألن
لبنان مل يعد لقمة سائغة يف فم اسرائيل ،وأيضا
فإن دور قوات اليونيفيل مع اجليش اللبناني
يقوم على صد أي اعتداء .وهذا االلتزام معنوي
ودولي ووطين لبناني ،لذلك اعتقد أن هذا االمر
ليس سهال.
سئل الرئيس سليمان :ما هي برأيكم اخلطوات
املهمة بالنسبة اىل حتقيق السالم يف سوريا؟
 إن أهم خطوة هي الرغبة يف السالم ،ويف تنفيذالدميوقراطية واعرتاف مجيع االفرقاء يف سوريا
أن سوريا دولة للجميع ودولة متنوعة تستطيع
أن ترسي نظاما تشرتك فيه كافة اجملموعات يف
ادارة الشأن على اسس دميوقراطية .كيف يتم
ذلك؟ طبعا إن مؤمتر جنيف هو إطار جيد هلذا احلل،
وقد خُ
اتذ قرار يف جنيف 1يقضي بتشكيل حكومة
انتقالية والبحث يف اخلطوات الالحقة ،وما زلنا
يف صدد تشكيل هذه احلكومة االنتقالية ،ومل
ينجح جنيف  2برتسيخ وتطبيق جنيف ،1لكن الباب
ليس مقفال وجيب املتابعة وهذه هي نية الذين
يساهمون يف اجياد حل لسوريا.
وعلى أثر املؤمتر الصحايف ،انتقل الرئيسان
سليمان ونينيستو جمددا اىل صالون السفراء
حيث انضم اليهما رئيس جملس النواب نبيه بري
ورئيس احلكومة متام سالم ،وعقد اجتماع رباعي
مشرتك.
مأدبة غداء
وبعد االجتماع الرباعي ،أقام رئيس اجلمهورية
مأدبة غداء على شرف الرئيس الضيف يف قاعة
 25أيار يف القصر اجلمهوري ،حضرها عن اجلانب
اللبناني :الرئيسان بري وسالم ،وعدد من الوزراء
والنواب وعميد السلك الديبلوماسي السفري البابوي
لدى لبنان املونسنيور غربيالي كاتشا ،وسفراء
اجملموعة االوروبية والدول الدائمة العضوية يف
جملس االمن وعدد من السفراء العرب واالجانب،
وقائد اجليش العماد جان قهوجي ،واملدير العام
لرئاسة اجلمهورية الدكتور انطوان شقري وكبار
املوظفني يف رئاسة اجلمهورية.
وشارك يف املأدبة عن اجلانب الفنلندي الوفد
الرمسي املرافق للرئيس نينيستو.
ويف مستهل املأدبة ،ألقى رئيس اجلمهورية كلمة
وفيها:
يسرني أن أرحب بكم يف لبنان ،وأنتم متثلون
بلدا صديقا يتسم بالعراقة واحلداثة ،وقد سعيتم
دوما لتغليب منطق التوافق واالعتدال ،وحققتم
جناحات باهرة يف جماالت التقدم اإلنساني
واالقتصادي ،وشؤون الرتبية ،ونوعية احلياة يف
خمتلف أبعادها.
إنها مناسبة طيبة كي نبحث معا يف سبل تعزيز
عالقاتنا الثنائية يف خمتلف امليادين ،كذلك لتبادل
وجهات النظر ،يف شأن التطورات اجلارية على
الصعيدين اإلقليمي والدولي ،ومدى تأثريها على
جمتمعاتنا ،يف هذه الظروف الدقيقة اليت جيتازها
حميطنا العربي ،وما تشهده العالقات الدولية

نفسها من توتر وجتاذبات .يكفي ما بتنا نلحظه
مجيعا من تنام يف العديد من الدول والقارات،
لألصوليات الرافضة لآلخر واملعتمدة على التطرف
والعنف واإلرهاب ،كوسيلة لفرض نظرتها ومنط
تفكريها وحياتها على الغري املختلف .وهذا ما
يستوجب فهما أفضل لطبيعة التحديات اليت
تواجهنا ،وحوارا أعمق بني احلضارات والديانات
والثقافات.
وإذ نتطلع معا على الصعيد اإلقليمي اىل إجياد
حل سياسي سريع ومتكامل لألزمة القائمة يف
سوريا ،يصون وحدتها واستقرارها وحقوق مجيع
مكونات شعبها وحرياتهم األساسية ،ويسمح
بعودة الالجئني السوريني إىل بالدهم بصورة
آمنة وكرمية؛ فإننا نعي ،بأنه يصعب تعزيز روح
التسامح واالعتدال ،يف أي دولة من دول العامل،
من دون حبث مواز يف مستلزمات العدالة ،اليت
هي شرط من شروط السالم .وهو سالم ،ال ميكن
إقامته يف الشرق األوسط على وجه التأكيد،
من دون سعي جاد ،إلجياد حل عادل وشامل
لكل أوجه الصراع العربي  -اإلسرائيلي ،مبا يف
ذلك قضية الالجئني الفلسطينيني ،على أساس
قرارات الشرعية الدولية ،ومرجعية مؤمتر مدريد،
واملبادرة العربية للسالم اليت أقرت باإلمجاع يف
قمة بريوت يف العام .2002
على هذا األمل ،وانطالقا من مشاعر الصداقة اليت
يكنها لبنان جتاه بالدكم وشعبكم العزيز ،يسرني
أن أرفع كأسي ،من أجل صحتكم ورفاهكم
الشخصي فخامة الرئيس ،ومن أجل عزة فنلندا
وهناء شعبها.
ورد الرئيس نينيستو بكلمة قال فيها:
رغم البعد اجلغرايف الذي بني فنلندا ولبنان،
ُ
وامل ُثل .فَبَلدانا
إال أننا نتقاسم الكثري من القيم
كالهما صغريان ،وكالهما فخوران باستقالهلما،
وهويتهما وثقافتهما .إضافة إىل ذلك ،فإننا كالنا
كن تقديرا كبريا لألمم املتحدة .وحنن يف فنلندا
ُن ُ
نعرف بأن السيد شارل مالك الذي لعب دورا
أساسيا يف بلورة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
هو دبلوماسي لبناني شغل منصب وزير الشؤون
اخلارجية كذلك.
لقد عانى بلدانا كالهما من احلرب األهلية ،فنلندا
يف عام 1918ولبنان من  1975اىل  .1990وكالنا
بذلنا أقصى جهودنا لنتعلم من جتاربنا ،ولنتوصل
إىل تسوية للخالفات .وكالنا عانينا من اهلجرة
اجلماعية الطوعية ملواطنينا إىل بلدان االغرتاب.
وال يسعنا اليوم إال أن نبدي إعجابنا الشديد
باجلالية اللبنانية الكبرية يف اخلارج ،وحبرصها
على ازدهار لبنان .وقد نشأت عالقة تعاون بني
بعض املغرتبني اللبنانيني ومواطنني فنلنديني،
مما أفضى يف الكثري من األحيان إىل جناحات
أود أن ْ
أذكَر هاهنا على سبيل املثال أن
كبريةُ .
السيدة كايا ساريأهو ،وهي أشهر ملحنة فنلندية،
قد تعاونت مع الكاتب اللبناني أمني معلوف ،وقد
أمثر تعاونهما عن العديد من األعمال األوبرالية.
إن التعاون بني فنلندا ولبنان تعاون واعد ،وأنا
واثق بأن بإمكاننا عقد شراكات أكرب على الصعيد
التجاريْ .
إذ ميكن الحتياطات النفط والغاز
اللبنانية على سبيل املثال أن تستقطب الشركات
الفنلندية.
إن أكثر ما تشتهر به فنلندا يف لبنان هو مشاركة
ُ
حيث أن أكثر من
جنودنا يف قوة اليونيفيل،
ُ
عد الوحدة
وت
لبنان..
 12000فنلندي قد خدموا يف
ُ
العسكرية الفنلندية يف قاعدة الطريي اليوم أكرب
انتشار عسكري فنلندي يف اخلارج .إن التزامنا
باليونيفيل هو التزام باألمم املتحدة وباالستمرار
يف الكفاح من أجل حتقيق السالم يف الشرق
األوسط ومن أجل حفظ أمن لبنان واستقراره.
امسحوا لي أن أدعوكم ألن نشرب خنب صحتكم
وهنائكم الشخصي فخامة الرئيس ،وصحة وهناء
رئيس جملس النواب اللبناني ،وصحة وهناء
رئيس جملس الوزراء ،والشعب اللبناني كافة.
وعند انتهاء مأدبة الغداء الرمسية ،التقى الرئيس
نينيستو رئيس جملس النواب نبيه بري ،ثم عقد
لقاء آخر مع رئيس احلكومة متام سالم ،قبل ان
يغادر والوفد املرافق القصر اجلمهوري يف اجتاه

مأساة الدعارة يف أمريكا:

مضاجعة  50رجالً يوميا مقابل
 25دوالرا لكل مرة

تعاني املهاجرات الشابات يف أمريكا من
قسوة وعنف جتارة اجلنس ومن القصص
املروعة قيام احد جتار اجلنس باجهاض
شابة بالقفز على ظهرها وهي مستلقية
على االرض بينما اجربت امرأة على مضاجعة
عشرات العمال بيوم واحد.
تعاني املهاجرات الشابات الالتي تتوجهن
إىل أمريكا من القسوة والعنف اللذين
تنطوي عليهما الدعارة او جتارة اجلنس
يف الواليات املتحدة وتتسبب هذه التجارة
حبوادث وقصص مأساوية ومروعة بالفعل.
فهناك الضحية اليت اجهضها احد جتار
اجلنس بالقفز على ظهرها وهي مستلقية
على االرض ،واملرأة اليت اجربت مع اخريات
على االنتقال من مزرعة الخرى ومضاجعة
 30 -25عامال يف كل مزرعة ،وغريها من
اجلرائم االنسانية حبق هؤالء املهاجرات.
ويف رسالة وجهتها احدى الضحايا من والية
جورجيا اىل املسؤولني الفدراليني حتدثت عن
قصتها ،وقالت بأن احد جتار اجلنس أجربها
على اإلجهاض وجعلها تستلقي على بطنها
على االرض واستمر بالقفز على ظهرها.
بينما قالت امرأة أخرى  25،عامًا ،بأنه مت
اصطحابها برفقة أخريات إىل مزارع بعيدة
يف كاليفورنيا الشمالية واجلنوبية ،ووجدت
النساء هناك ما بني  25إىل  30عام ًال مهاجرًا

ينتظرون النساء ملمارسة عالقة جنسية
معهن ،ثم مت اصطحاب النساء بعدها إىل
مزرعة أخرى وكررن نفس التجربة مع عمال
جدد متعطشني للجنس وتكررت الواقعة
ذاتها مرارًا وتكرارًا.
ويف قصص لنساء أخريات قلن بإنه كان
يتم اجبارهن على احلمل من زبائن التجار،
وذلك ليتم تهديدهن باطفاهلن يف حال عدم
انصياعهن لألوامر ،فقالت إحداهن 25 ،عاما:
كنت أشعر كأنين مثل القمامة وال قيمة لي.
واضافت إنها تعلم بأنها ليست الوحيدة فهذا
األمر يقع يف كل والية ،وأكدت أن الشبكة
أجربتها على ممارسة الدعارة وبيع اجلنس
مقابل القليل من املال ،وأن احلديث يدور عن
شبكة ضخمة ومتشعبة يف مجيع احناء البالد.
وكانوا ينقلون اىل امريكا النساء الشابات
الفقريات من املكسيك ومن دول أخرى من
اجل إجبارهن على مضاجعة الرجال وممارسة
اجلنس مع ما يزيد عن  50رج ًال يف اليوم،
وذلك مقابل  25دوالرًا كل مرة.
واضافت الشابة املكسيكية انها تشعر
باحلزن ألنه ولسوء احلظ اصبح جتار اجلنس
يبحثون عن فتيات تصغر أعمارهن عن 18
عامًا ،وبداوا يتاجرون باجساد وبراءة فتيات
بعمر  13عامًا ليتم إدخاهلن اىل عامل الدعارة
و البغاء وجتارة اجلنس الرخيصة.

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

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

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

لالتصال على الرقم0457555555 :

**Marriages* *Commitments* *Funerals

جلميع احتياجاتكم يف ما خيص معامالت اهلجرة اتصلوا خببرية اهلجرة
السيدة ديانا احلليب على الرقم0413805930 :
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منوعات

ال تستغربوا وتعرفوا على الدورة
الشهرية عند الرجال

سوف تسعد النساء عند قراءة هذه النتائج ،فالرجال أيضا
لديهم دورة شهرية تسمى بدورة القمر وهي ليست الدورة
الشهرية املعروفة عند النساء ،فعند اكتمال القمر يكون ساطعًا
ويسمى بدرًا أي يف أيامه  ،15 – 14 - 13يصبح عندها جسم
اإلنسان مليء بالسوائل ويتهيج دمه ويف هذه احلالة تكون
نفسية الشخص متقلبة وغري منتظمة.
وقد لوحظ يف أملانيا وبريطانيا وأمريكا يف هذه الفرتة يكثر
الناس يف البارات وأماكن شرب اخلمر وتزداد همجيتهم
وتصرفاتهم الغريبة (متقليب املزاج) فأصبحت الشرطة تستعد
يف هذه األيام أكثر من غريها حتسبا حلدوث أي مشكلة ما،
ثم قام احد العلماء بدراسة احلالة النفسية لدى بعض هؤالء
الناس وأتضح إن الناس يف هذه الفرتة تزيد نسبة السوائل
املوجودة يف أجسامهم مما يؤدي إىل تصرفات غري حممودة.
من الناحية الطبية فان هرمون الذكورة « التستوستريون» ال
حيتفظ بنسبة ثابتة دائمًا ولكنه متغري على مستوى اليوم وعلى
مستوى الشهر وأيضا على مستوى العام  ..ومن اجلدير بالذكر
أن التغري يف نسبة هذا اهلرمون يغري كل من املزاج العام
والنشاط احلركي وأيضا الرغبة اجلنسية لدي الرجل.
األعراض:
يف عام  1929أظهرت دراسه حبثية على أن الرجل لديه دورة
عاطفية كل شهر إلي  6أسابيع عندما تكون نسبة اهلرمون قليلة
يظهر على الرجل التوتر والقلق واخلمول  ..ويف أيام ارتفاع
اهلرمون يشعر الرجل بالسعادة وزيادة الرغبة اجلنسية:
• باإلختالف عن املرأة فإن الرجل لديه عدة دورات هرمونية وليست
فقط شهرية
 -1هرمون التستوستريون خيتلف مستواه  4إلي  5مرات كل
ساعة
 -2هرمون التستوستريون يكون أعلي يف الصباح وخيفض
مساءًا .
 -3هرمون التستوستريون خيتلف على مدار الشهر .
 -4هرمون التستوستريون خيتلف على مدار العام حيث
يكون يف أقل مستوياته يف شهر أبريل وأعالها شهر
نوفمرب حكمة اهلل وحسن صنيعه جعل احلكمة البليغة من
جعل مستوي اهلرمونات يف تغري مستمر سواء للرجل أو
للمرأة  ..هذا التغري مل يشمل فقط اهلرمونات اجلنسية.
ولكنه أيضا يشمل - :
هرمونات التوتر :مثل الكروتيزون واإلبنيفرن الذي يرتفع عند
وجود موقف خطر أو للتعرض لعامل يهدد سالمة الفرد وذلك
لتهيئة اجلسم للتعامل معه.
 هرمون الطاقة :هرمون الثريوكسني :وهذا عندما يستشعراجلسم التعب واإلرهاق على اجلسم يقوم بتحفيز اهليبوثاالموس
الذي حيفز بدوره الغدة الدرقية إلفراز هرمون الثريوكسني
والذي يرفع درجة احلرارة ويزيد من ضربات القلب .
 هرمون النوم :عندما تنطفئ األضواء يتم إفراز هرمونامليالتونني الذي حيفز عملية النوم.

حرصا على مشروعها ..شركة دواء
ترفض انقاذ حياة طفل حيتضر

ترفض شركة أمريكية للصناعات الدوائية بشكل قاطع تقديم
املساعدة إلنقاذ حياة طفل يف السابعة من العمر ،نهش املرض
جسده ،بزعم إن انقاذ الصغري قد يعيق تطويرها لعقار سينقذ
حياة الكثريين .ويعاني الصغري جوش هاردي ،الذي هزم
سرطانات الكلى والغدد الليمفاوية والرئة والنخاع الشوكي،
اآلن من فريوس األدينو البشري  ،adenovirusويرقد حاليا يف
غرفة العناية املركزة مبستشفى يف ممفيس.
وتعكف شركة «شيمريكس»  Chimerixللصناعات الصيدالنية،
ومقرها درام بنورث كاروالينا ،على تطوير عقار ،رمبا يساعد
يف إنقاذ هاردي ،إال أنها ترفض على حنو قاطع املساعدة بزعم
أن «إضاعة» الوقت يف مساعدة الصغري ،وأمثاله من املرضى،
قد يبطئ من جهود تطوير العقار وطرحه يف األسواق بنهاية
عام  .2016ورد الرئيس التنفيذي للشركة ،كينيث موش،
على سؤال بشأن اإلحساس الذي قد ينتابه حال وفاة الصغري
بقوله بأنه سيكون «مريعا» ،لكنه جزم بأن الشركة متمسكة
مبوقفها الرافض لتوفري العقار التجرييب هلاردي ،على أسس
«االستخدام الرحيم» الذي جتيزه السلطات الفيدرالية.
وتسمح «دائرة الدواء والغذاء»  FDAاألمريكية ،مبوجب «االستخدام
الرحيم»  ،Compasionate Useملن يعانون من أمراض خطرية تهدد
حياتهم ،الذين فشلت كافة العقاقري الطبية املطروحة باألسواق
يف عالجهم ،طلب مساعدة الشركات الصيدالنية بتجربة أدوية ما
زالت قيد التجربة والتطوير ،ومل جُتاز رمسيا لالستخدام .وعادة
ما تستجيب
الشركات ملثل
هذه الطلبات،
و أ جا ز ت
ا لد ا ئر ة
ا لفيد ر ا لية
حنو  974حالة
« ا ستخد ا م
رحيم» خالل
العام الفائت،
فيما ترفض
أخرى من بينها

«شيمر يكس »،
والد
مناشدة
رغم
سيموت
صغريه
بأنه

الصغري،
مل
إن

تود
يستخدم

هاردي،
العقار.

وتزعم الشركة إنها تعمل على حنو سريع لتطوير العقار
«برينسيدوفوفري» ،وأن االستجابة لطلب أسرة هاردي ،يعين
حتويل جهود كافة موظفيها ،وعددهم  50عامال  ،للرتكيز
على حالته ،كما تقتضي قوانني «إدارة الدواء والغذاء» ،
وأضاف رئيسها التنفيذي« :إذا كان هنالك طلبا واحدا على
العقار ،فستتواىل علينا طلبات أخرى ..وهذا يعين إما نعم أو
ال للجميع».ويشار إىل أنه خالل الفرتة من  2009وحتى ،2012
استجابت الشركة إىل  451طلب «استخدام رحيم».هذا وقد
توجهت أسرة الصغري املريض إىل مواقع التواصل االجتماعية
ملناشدة مساعدة مستخدميها ،ورد بعضهم من أطلقوا على
أنفسهم «جيش جوش»» بتغريدات غاضبة تدعو املسؤولني
لـ»فتح قلوبهم» ،وقال مسؤولون إنهم تلقوا تهديدات.

سجن كويتية ارسلت صورها عارية
لشاب الغوائه ليمارس اجلنس معها

اصدرت حمكمة اجلنايات يف الكويتيوم أمس برئاسة املستشار
عبد الناصر خريبط حكما يقضي بسجن فتاة ملدة ثالث سنوات
مع الشغل والنفاذ وذلك لقيامها بتصوير نفسها عارية برفقة
شاب ويف أوضاع خمتلفة وقامت بارسال صورها عرب موقع
التواصل االجتماعي (تويرت) ،اىل شابآخرلتحريضه على مواقعتها
وممارسة اجلنس معها.
وتتلخص الواقعة حني أرسلت املتهمة تغريدة عرب تويرت
اىل حساب شاب وتضمنت التغريدة صورها عارية برفقة
شخص آخر وعرضت علىالشاب يف التغريدة ممارسة
الفاحشة معها بدون مقابل مما دفع هذا الشاب لالبالغ
عنها فورا للدارة العامة للمباحث اجلنائية وأدىل ببياناتها.
ومت القاء القبض على املتهمة وخالل التحقيق معها ،اعرتفت
جبرميتها وقالت بأنها ارتكبت فعلتها ألنها ُأعجبت بالشاب
وحاولت اغواءه واستدراجه وقالت انه هو الذي طلب منها
تصوير نفسها عارية يف احلمام وارسال الصور إليه،وبناء على
ذلك تقرر حبسها مدة 3سنوات مع الشغل والنفاذ

طائفة هندية تأكل املوتى
وتستخدمهم كأس ّرة للنوم

قوم قبيلة هندية عجيبة على ضفاف نهر الغانج باهلند باستخدام
هياكل املوتى
كأسرة للنوم وتتخذ من مجامجهم أقداح
ّ
للشرب،
كما يأكل أفراد القبيلة حلوم اجلثث البشرية ويغطون
أجسادهم برماد احملارق ،اعتقادا منهم أنها حتميهم من
الشيخوخة ومتنحهم قوى خارقة .قبيلة "اآلغوري" واليت
تعين بالعربية "الشجاع الذي ال خياف" هي طائفة منشقة
عن الكابالكا يف القرن الـ 14كانت تعبد اآلهلة اهلندية
ومتارس طقوسا مرعبة التقطتها عدسة املصور األيرلندي
داراغ ماسون ( 37عاما) ونشرت يف موقع مريور الربيطاني.
وقضى ماسون وقتا طويال مع هذه القبيلة لتسجيل وتوثيق
عاداتهم وطقوسهم ومعتقداتهم املثرية للدهشة ،والذين
يعتقدون أن السلطة والقوة تأتي من العيش بني األموات
واجلثث.
وعلى الرغم من مسعتها املرعبة فقبيلة اآلغوري مستعمرة خريية
عاجلت سابقا  99.045شخصا من مرض اجلذام متاما وقرابة
 147.503شخص بشكل جزئي من هذا املرض.
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احلاج ابو أمحد مصطفى ال رستم واهالي املنيه يشيعون
فقيد الشباب املرحوم عماد
خضر يتماثل للشفاء
حممود رستم
ويشكر

«خطأ طباعي» فيلم قصري مالكه
طفلة لبنانية يف الثامنة
يتعرض
ساره الشمالي :فيلم قصري ،لكنه
ّ
ملوضوع قد يعترب من الكبائر ،ولو كانت املعاجلة
ال تغالي يف هذا األمر .إنه فيلم «خطأ طباعي»
أو  ،Typoالذي يروي قصة رجل تويف ،فوصل
إىل الربزخ ينتظر حسابه ،ليكتشف بعد قليل أن
طباعيا يف األمر ،وأن موعد موته بعد مثانية
خطأ
ً
أعوام ،وأمامه خيار من اثنني ،االنتظار أو العودة
إىل احلياة ،بعد أن ُتزال ذاكرته عن بكرة أبيها.

وجه املالك

مازال االصدقاء واالقرباء واالهل من مجيع
اطياف اجلالية العربية يف والية نيو ساوث
ويلز وباقي املدن االسرتالية يزورون
ويتصلون برجل االعمال الصادق املؤمن احملب
اخللوق الفاضل احلاج أبو أمحد مصطفى خضر
مدير عام وأحد أصحاب حمالت أبو حسني يف
غرانفيل حيث تعرض حلادث من خالل وقوعه
قضاء وقدرًا على االرض أدى إىل كسرين
ً
يف قدمه وما زال قيد املعاجله وهو بإذن اهلل
يتماثل للشفاء كما تلقى ويتلقى باستمرار
العديد من االتصاالت اهلاتفيه وعرب بريده
االلكرتوني من اقرباء واصدقاء من لبنان
وسورية ودول عديدة عربيه واجنبيه وخاصة
من كرميته اخللوقه السيدة منى وزوجها اخللوق
الدكتور اختصاصي العظام خيسنتو الغوراني
وبناتهما واالقرباء واالهل يف مسقط رأسهم
يف بلدة مرياطه الشماليه اللبنانيه عرين دولة
الرئيس الشهيد رشيد كرامي.
وبدوره يتقدم احلاج الغالي ابو امحد بالشكر
الكبري من مجيع االصدقاء واالقرباء واالهل
الذين عادوه يف املستشفى ويف املنزل وما
وفاء منهم
زلوا يقومون بواجبهم االخالقي
ً
لرجل الوفاء واملناقب الساميه واملصداقيه
ومتنى من كل قلبه ان يكافئ اهلل اجلميع باخلري
واحملبه ان شاء اهلل.
الزميل اكرم برجس املغوش واالهل
واالقرباء واالصدقاء يتضرعون اىل اهلل تعاىل
أن مين عليه بالشفاء العاجل النه قامه رائعه
وخامة اخالقيه وصمام امان النه مع اهلل واهلل
حمبه ،سالمة قلبك يا غالي ابو امحد.

شيع ال رستم واهالي املنيه واجلاليه
االسالميه والعربيه فقيد الشباب ،رجل االعمال
املرحوم عماد حممود رستم الذي وافته املنيه
فجأة ودون سابق إنذار وهو يف عز شبابه
تاركًا زوجته احلزينة واطفاهلما الصغار واخوانه
عبد الكريم وحممد وابراهيم وحسام واعمامه
احلجاج أمحد وعبد احلليم وخالد رستم وعائالتهم
واالهل واالقرباء يف لبنان واسرتاليا يذرفون
الدموع على فقيدهم الغالي حتى جفت مآقيهم
رمحه اهلل وطيب ثراه واسكنه فسيح جنانه
واهلمهم الصرب والسلوان .
وإنا هلل وإنا إليه راجعون
يتقدم الزميل اكرم املغوش واحلاج مصطفى
خضر ابو أمحد وحممد عمر ديب وعموم االصدقاء
الذين يرتبطون بصداقه متينه مع ال رستم
وخاصة عم الفقيد الغالي رجل االعمال الفاضل
احلاج أبو أمحد عبد احلليم رستم باصدق تعازينا
القلبيه سائلني اهلل تعاىل الرمحة للفقيد الغالي
ولعائلته واطفاهلما واهله وعموم ال رستم
واهالي املنيه الصرب والسلوان وانا هلل وانا
اليه راجعون .

مدة الفيلم ال تتجاوز ست دقائق ونصف
دقيقة ،لكنه زاخر مبعان إنسانية كبرية .وتكرب
أكثر ،ألنها ثقيلة على كاهل الطفلة متارا املهتار،
اليت تؤدي أحد الدورين األساسيني يف الفيلم،
إىل جانب جوليان فرحات.
فتمارا ابنة الثمانية أعوام هي املالك األبيض،
الذي يستقبل املوتى يف الربزخ ،ويسجل
دخوهلم وخروجهم ،وحيسب حسناتهم وسيئاتهم،
خصوصا أن لكل منهم شجرة تنمو حبسب ما
ً
يلمونه من حسنات ،وجيمع كل حلظات حياتهم
ّ
يف أرشيف مصور .وهي من جيلس مع ُ
املتويف،
ً
حديثا ،الذي يؤدي دوره جوليان فرحات،
القادم
ً
ميتا اليوم ،بل
معا أنه ليس املطلوب
ليكتشفا ً
بعد مثانية أعوام.
مل تبذل متارا الكثري من اجلهد يف أداء الدور،
كثريا
خصوصا أن الكالم ليس
سريعا،
إذ حفظته
ً
ً
ً
كأي فيلم آخر« ،لكن الصعوبة كانت يف تقديم
الوجه الذي أراده املخرج حسني إبراهيم» ،كما

تقول متارا لـ «إيالف» .تضيف« :ما كنت أعرف
علي أن أستوعب
كيف يكون وجه املالئكة ،فكان
ّ
أولاً كيف جيب أن أكون ،لكن جوليان ساعدني
ألجتاوز ما مل أكن أفهمه ،أي أن أمثل الدور كأي
إنسان».

مسألة خطأ

«وأدركت أن
سريعا،
ختطت متارا هذه العقبة
ُ
ً
املطلوب مين أن اكون أنا ،نفسي ،أن أتكلم كما
أتكلم يف املنزل ،مع أهلي ،وأن أتصرف على
طريقيت ،وهذا مل يكن صعًبا ،بالرغم من أن
إلي ،وعرف جوليان
موضوع الفيلم جديد بالنسبة ّ
كيف يدخلين إىل الدور املطلوب مين ،وعلمين
بتأن كيف ألفظ الكلمات اليت ما مسعت بها من
ٍ
قبل».
استطاعت متارا أن تكون يف الفيلم ،حتت
إدارة حسني إبراهيم ،مؤلف الفيلم وخمرجه ،ذاك
املالك ،فصبغت املشهد بطفوليتها ،اليت جعلت
من املسألة برمتها فعلاً مسألة خطأ طباعي ،ال
أكثر.
ال بد أن اختيار طفلة يف الثامنة من عمرها
قرب
ألداء هذا الدور قدم إىل الفيلم ً
بعدا آخر ،إذ ّ
وجه متارا ،إىل جانب املمثل جوليان فرحات ،الوجه
اآلخر ملا بعد احلياة ،مبعزل عن الروايات الدينية
والتكهنات امليتافيزيقية.
اجلدير بالذكر أن حسني إبراهيم ّ
ألف هذا الفيلم
وأخرجه ،ليكون مشروع خترجه اجلامعي ،ومحله إىل
مهرجان براغ لألفالم القصرية ،فعرضه هناك.

صور من تاريخ اجلالية

تقديم
أكرم املغوّش

النجم الكبري إيلي الشويري :العمالقه هم مثلنا االعلى

ال رستم يشكرون

يتقدم إخوة الفقيد الغالي املرحوم عماد
حممود رستم وعائلته واجناله واعمامه وعموم
ال رستم من مجيع االعزاء الذين واسوهم
سواء باحلضور أو باالتصال
مبصابهم االليم
ً
للفقيد الغالي الرمحه ولكم من
هاتفيا
بعده طول العمر والبقاء  .وإنا هلل وإنا إليه
راجعون.

ليدي غاغا تتحدث حول اجلنس مع شقيقها وتؤكد :احلب
هو احلب

ليدي غاغا تتحدث حول اجلنس مع شقيقها
وتؤكد :احلب هو احلب ليدي غاغا أول شخص
يتجاوز عدد متابيعه يف "تويرت"  25مليون
شخص ال تزال املغنية األمريكية األكثر إثارة
للجدل ليدي غاغا تواصل ما من شأنه أن
جيذب اهتمام أكرب عدد ممكن من اجلمهور يف
العامل ،وذلك بعد تغريدة يف موقع "تويرت"،
تناولت فيها أمرا جتاوز حدود احملظورات،
وذلك باحلديث حول اجلنس مع شقيقها .فقد
جاء يف التغريدة" :إنه عام  .. 2014لو أريد
فمن سيبالي
أن أمارس اجلنس مع شقيقيَ ،
بذلك .إنه أمر خاص بي  ..احلب هو احلب".

نجم الغناء والتلحني الكبري إيلي الشويري يتحدث إىل الزميل أكرم املغوّش

يشار إىل أن الليدي غاغا تتمتع بشعبية هائلة
يف صفوف الشباب ،عالوة على أنها أول
شخص يتجاوز متابعوه حاجز  25مليون معجب
يف موقع "تويرت" ،باإلضافة إىل أنها من أكثر
الشخصيات املؤثرة يف العامل.

قبل عدة سنوات لبى النجم املطرب وامللحن الكبري إيلي الشويري دعوة اجلالية العربية يف
سيدني وأحيا عدة حفالت كانت مبثابة مهرجانات ردد فيها أغنياته اخلاصة به واالغنيات اليت
حلنها للعديد من املطربني واملطربات .
حيث ردد له اجلمهور أغنيته املشهوره :
عالشمس املا بتغيب
بكتب إمسك يا بالدي
على حبك ما يف حبيب
ال هالي وال والدي
ً
وكنت قد اجريت معه مقابله حتدث فيها عن الفن والسلبيات اليت تقف حائال أمام الناجحني من
جراء االحتكارات وتقديم ناس على ناس وهذا ما ال ميت للفن الصحيح بصلة وأضاف قائ ًال:
على كل فنان يريد أن يسلك طريق الفن الصحيح بأن يعود اىل اجلذور ويتخذ من العمالقه
الكبار فريد االطرش ووديع الصايف وفريوز وسواهم مثال حيًا هلم ليصلوا اىل غايتهم املثلى
.يف النجومية.
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إماراتي اشرتى أغلى رقم هاتف يف
العامل بـ  2.2مليون دوالر !!؟

املدن العشر االكثر ازدهارا يف العامل
 41 855املدن العشر االكثر ازدهارا يف العامل 11.03.2014
|  22:35منوعات حجم اخلط املدن العشر االكثر ازدهارا يف

تعترب لندن مثاال للمدينة املفتوحة ،وعلى امتداد قرون طويلة
بقيت مركزا للحياة السياسية والعلمية والثقافية .لندن حتافظ
على تقاليدها يف الفن والثقافة ،اضافة اىل النشاط املصريف
يف اجلزء الشرقي منها .اسعار العقارات ترتفع باستمرار،
حبيث ال يتمكن الربيطانيون من اللحاق بها .سلطات املدينة
حتاول من خالل رفع اسعار البنزين ختفيف االختناقات املرورية.
 – 8تورونتو – كندا.

متكن إماراتي من الفوز بشراء رقم هاتف ُيعد األكثر متيزًا يف العامل
مببلغ  7.8مليون درهم ( 2.2مليون دوالر).
وحبسب موقع "سبق"  ،ان مؤسسة اإلمارات لالتصاالت (اتصاالت)
ُطرحت  70رقمًا "ماسيًا" متثل خنبة األرقام ،وقدمتها يف مزاد
علين ،شهد شراسة يف املنافسة ،أسفرت عن وصول الرقم
( )0507777777إىل مبلغ  7.8مليون درهم؛ أي ما يعادل 2.2
مليون دوالر.
وكان الرقم األكثر متيزًا ،قد شارك فيه أكرب عدد من املزايدين
مشرت ،حاول كل منهم الظفر بالرقم.
بلغت أعدادهم 700
ٍ
ُيذكر أن املزاد أقيم يف مكانني خمتلفني يف الوقت نفسه وعرب
الستااليت؛ حيث كان املزاد األول يف فندق أرماني يف برج خليفة
يف دبي؛ يف حني كان املزاد اآلخر يف ذات الوقت بفندق قصر
اإلمارات يف إمارة أبو ظيب.
وشهد الرقم  0507777777منافسة شديدة بني املزايدين الـ 700؛
إذ حصد مبلغ  7.877.777دراهم خالل املزاد املباشر يف كل من
دبي وأبو ظيب بفندق أرماني بربج خليفة وقصر اإلمارات.
أما األرقام الـ 10األوىل من الباقة "املاسية"؛ فقد بيعت مببلغ
 13.55مليون درهم؛ لكن يف املقابل ،مل يتم كشف اسم املشرتي
للرقم املميز؛ بيد أن الشركة قالت -عرب مديرها التنفيذي -إن
الشاري مواطن وسيستخدم الرقم بشكل شخصي.

سلحفاء قطعت شفة رجل صيين
حاول أن يعطيها قبلة الوداع!
كشفت صحيفة "الديلى
ميل" عن حادثة خطرية
لرجل صيين من مقاطعة
إىل
ذهب
فوجيان،
املستشفى بسبب قبلة
لسلحفاء تسببت يف قطع
شفته.
الصحيفة
وقالت
على
الربيطانية،
اإللكرتوني:
موقعها
إن الرجل الصيين كان
يشاهد ألول مرة هذا
السالحف
من
النوع
بالسالحف
تعرف
اليت
شرسة ،وقرر أن يعطيها

تقع مدينة تورونتو بالقرب من احلدود االمريكية ،وهي احدى
اكرب مدن كندا وعاصمة اقليم اونتاريو .يف املدينة جامعات
ومراكز ثقافية خمتلفة .وبفضل النمو االقتصادي خالل
السنوات االخرية املدينة يف تطور مستمر .اسعار العقارات
يف ارتفاع .اجور النقل يف وسائط النقل العام مرتفعة جدا.
العامل املدن العشر االكثر ازدهارا يف العامل اعدت جلنة هيئة
األمم املتحدة املختصة بدراسة عمليات التوسع العمراني
يف مدن العامل ،تقريرا حول البنى التحتية ،ومناخ االعمال
واالوضاع االجتماعية وتقدم املستوى املعاشي ووضع البيئة.

 – 9نيويورك – الواليات املتحدة.
تعترب نيويورك مركزا ماليا عامليا ،وجتذب السياح من خمتلف احناء العامل.
املستوى املعاشي يف املدينة هو االعلى يف الواليات املتحدة االمريكية.

 – 1طوكيو – عاصمة اليابان AFP KAZUHIRO NOGI .يعيش
يف املدينة  13مليون و 230ألف نسمة .وهي املركز املالي
للبالد ،حيث تتمركز فيها شركات متعددة اجلنسية ،تعرض
انتاجها يف االسواق العاملية .طوكيو من املدن الغالية ،ففي
عام  2013كان فنجان القهوة يباع بسعر  10دوالرات ،أما
اسعار العقارات فحدث وال حرج .اىل جانب ذلك ملدينة طوكيو
جوانب اجيابية ،منها الوظائف الشاغرة باستمرار ،وارتفاع
مستوى اخلدمات الطبية ،اضافة اىل انعدام اجلرمية يف الشارع.
وسائط النقل متطورة وتسمح بالوصول اىل كافة احناء املدينة.
 – 2باريس – عاصمة فرنسا.
احتلت العاصمة الفرنسية املرتبة الثانية بعدد السياح
االجانب ،حيث بلغ عددهم  15.2مليون عام  2013وهذا اكثر
من عددهم عام  2012بنسبة  8.2باملائة .مقابل هذا اخنفض
عدد السياح احملليني بنسبة  7.5باملائة قياسا بعام .2012
 – 3أوسلو – عاصمة النرويج.
حدثت يف أوسلو يف السنوات االخرية تغريات عديدة وخمتلفة.
والنرويج ال تسرع يف االنضمام اىل عضوية االحتاد االوروبي،
وحتتفظ بواردات النفط يف صندوق خاص يستخدم لتغطية نفقات
الدولة .املستوى املعاشي يف العاصمة أوسلو مرتفع جدا ،ومستوى
الغالء مرتفع ،يف حني أن اسعار العقارات اقل من املدن االخرى اليت
تضمنتها القائمة .املدينة حماطة بطبيعة خالبة من غابات ومتنزهات.
 – 4دبلن – عاصمة ايرلندا.

 – 10فيينا – عاصمة النمسا.
يوجد يف هذه املدينة اكرب زمرد يف العامل  2860قرياط ،املدينة
مشهورة بانتظام حركة وسائط النقل العام .تفتخر النمسا بامتالكها
ألفضل مضامري التزجل االليب يف العامل ،وأسعار املواد الغذائية
مرتفعة ولكنها دون اسعار نيويورك

سينما وسط الصحراء يف سيناء

دون النظر اىل االزمة االقتصادية اليت حلت بها واضطرارها اىل
طلب دعم من صندوق النقد الدولي واالحتاد االوروبي ،عادت
ايرلندا اىل وضعها االولي .بدأت املدينة بالتطور واالزدهار يف
قطاعي التكنولوجيا العالية والفندقة .ونظرا الخنفاض الضرائب يف
ايرلندا ،قررت العديد من الشركات مثل جوجل وفيسبوك وياهو
وغريها تسجيل مكاتبها العاملة يف االحتاد االوروبي يف دبلن بالذات.
 – 5هلسنكي – عاصمة فنلندا.

بأنها
معروفة
"العضاضة"،
قبلة الوداع قبل أن يرتكها.

ولألسف ..احلب مل يكن جمزيًا ،على حد قول الصحيفة ،حيث عضت
السلحفاء شفتيه وقطعتهما وذهبت به إىل املستشفى.
وأشارت الصحيفة إىل أن الرجل بعد ذلك نشر صورته على احلساب
اخلاص به على موقع التواصل االجتماعي فيس بوك ،للتحذير من
خماطر تقبيل السالحف العضاضة.
جدير بالذكر أن هذا النوع من السالحف املعروف باسم السالحف
«العضاضة» يعيش يف أمريكا الشمالية ،وهي من أكرب سالحف
املياه العذبة يف العامل ،وميكن أن تنمو ألكثر من مرت ونصف،
وتعيش حنو  160عامًا.

هي البوابة الفاصلة بني االحتاد االوروبي وروسيا .فنلندا ذات
موروث حضاري وثقايف كبري .هلسنكي ،نسبيا مدينة غري كبرية
مقارنة باملدن الكبرية االخرى .يعيش فيها  1.3مليون نسمة
فقط .إن صغر مساحة املدن يسمح بالوصول اىل أي جزء منها
باستخدام دراجة هوائية أو سريا على األقدام .الدراسة يف
فنلندا جمانية ،وهذا جيعل من هلسنكي ملتقى الراغبني يف رفع
مستواهم العلمي واالكادميي .يف فنلندا اكثر من  180ألف حبرية.
 – 6ستوكهومل – عاصمة السويد.
تقع ستوكهومل على عدد من اجلزر .ولالطالع على تاريخ املدينة
جيب زيارة املدينة القدمية ،حيث ميكن مشاهدة القصر امللكي
والكاتدرائية .كما ميكن التنقل داخل املدينة باستخدام وسائط
النقل املتطورة أو بواسطة الدراجات اهلوائية .مدينة ستوكهومل،
مدينة غالية ،ومع ذلك فاالجيارات ارخص من هلسنكي ،يف
حني ان املستوى املعاشي يف السويد اعلى مما يف فنلندا.
 – 7لندن – عاصمة بريطانيا.

التقط املصور اإلستوني كاوبو كيكاس صورا ملقاعد دار
عرض(سينما) مهجورة على بعد كيلومرتات من منتجع شرم الشيخ
يف سيناء .وكان زائر فرنسي قد قرر منذ عشر سنوات إقامة
مشروع للسينما يف اهلواء الطلق وسط الصحراء ،وتوجه إىل
القاهرة لشراء كل ما يلزمه .إال أن األمور مل تسر منذ البداية كما
ينبغي ،ومل يتم عرض الفيلم خالل االفتتاح بسبب خلل يف مولد
الكهرباء .إال أن  150مقعدا خشبيا ال تزال موجودة يف الصحراء
لرتمز إىل نهاية السينما العاملية ،كما ميكن رصدها بواسطة خرائط
غوغل.
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حرمت والدها من  80ألف دوالر بسبب هنأت زوجها على خيانته هلا ..يف إعالن
بالصحيفة
تعليق على فيسبوك

«بيتهوفن املعاصر» خدع اجلمهور
الياباني ملدة  18عاما

املتحدة
الواليات
أتالنتا،
األمريكية ( -- )CNNتبخرت
آمال ناظر مدرسة أمريكي يف
احلصول على  80ألف دوالر
وذلك بسبب مباهاة أبنته على
موقع فيسبوك.
وتبدأ تفاصيل الواقعة عندما أقام باتريك سنيه 69 ،عاما ،ناظر
سابق مبدرسة "غولليفر" التمهيدية يف ميامي بفلوريدا ،دعوى
قضائية ضد املدرسة بدعوى التمييز لرفضها جتديد عقد عمله،
ويف نوفمرب/تشرين الثاني  2011توصل الطرفان إىل تسوية/
تقتضي تلقيه مبلغ  80الف دوالر كتسوية ودفع  60ألف ألتعاب
حماميه.
ينص االتفاق على بند سرية حيظر مبوجبه على سنيه أو زوجته
مناقشة التسوية سوى مع حماميه أو مستشارين.
ولكن قبل أن جيف حرب االتفاق ،تباهت ابنة سنيه ،ويعمل حاليا
كناظر مبدرسة أخرى بالوالية ،بالتسوية وكتبت على صفحتها
بفيسبوك" :أبي وأمي فازا بالقضية ضد غولليفر اليت ستدفع
رمسيا تكلفة عطليت يف أوروبا هذا الصيف..
ووصلت الرسالة إىل  1200من اتباع االبنة على فيسبوك ،من
بينهم بعض طالب مدرسة غولليفر  ،حتى وصلت إىل مسامع
املسؤولني باملدرسة ،الذين سرعان ما اتهموا األب خبرق اتفاق
السرية املوقع بينهما ،ورفض دفع التسوية.
وكسب األب دعوى قضائية تلزم إدارة املدرسة باحرتام االتفاق
ودفع التسوية ،إال أن املدرسة طعنت يف احلكم ،واألسبوع املاضي،
قضت حمكمة االستئناف بوالية فلوريدا ،بأن الناظر السابق ،انتهك
بالفعل بند السرية املتفق عليه ،وبالتالي "تبخرت" التسوية.

طفل يودع حاسة بصره مبشاهدة
مباراة كرة سلة

وقع كلمة قد يكون وقعها أقوى وأقسى من حد السيف ،مثل هذه
األمريكية اليت قررت االنتقام من خيانة زوجها من خالل نشر إعالن
تهنئة يف إحدى الصحف احمللية.
وكتبت يف اإلعالن اليت نشرته يف صحيفة توليدو باند بتكساس
مبناسبة انتظاره مولودًا من عشيقته" :أود أن أهنئ شارا كورميه
وباتريك براون ...إنهما ينتظران مولودًا .أمتنى أن تكونا واقعني
يف احلب فع ًال وأن تنجح عالقتكما .دمت خبري ،زوجة باتريك،
تيميشيا براون".
وعلى الرغم من غياب أي معلومات حول اسم الزوجة أو تاريخ نشر
اإلعالن يف الصحيفة ،لكنه وضع على موقع "ريديت" ()Reddit
نهار اإلثنني املاضي ،بعد أن نشرته على فيس بوك فيما رفض
أصدقاء وأقارب كورميه الذين يسكنون يف تكساس التعليق على
اإلعالن.

توفيت  6سنوات بسيارتها و مل ينتبه أحد
أعلنت الشرطة األمرييكية أنها اكتشفت جثة لسيدة أربعينية ،مكثت
يف سيارتها  6سنوات دون أن ينتبه أحد إليها .وظلت السيدة
متوفاة يف وضعية اجللوس بالسيارة طيلة هذه السنوات،
ومل يلتفت أحد لتغيبها نظرا ألنها كانت وحيدة ،إذ إن أقاربها
يعيشون يف أملانيا وكانت تذهب هي لزيارتهم ،حتى إنها بعد أن
اختفت ظن اجلريان أنها قررت االستقرار هناك ،حسب إفادة أحد
اجلريان يف التحقيقات.
وكانت األقساط الشهرية للسيدة تسدد آليا من حسابها البنكي،
وبعدما نفد رصيدها املصريف ،قرر البنك أن حيجز على منزهلا لسداد
مديونياتها ،وقد اكتشف مندوب البنك جثة السيدة األربعينية يف
سيارتها أمام منزهلا ،عندما ذهب ملعاينته ،حسبما ذكرت شبكة
"سي إن إن" اإلخبارية.
ومل تكشف التحقيقات بعد سبب الوفاة ،وقد أعلنت مصادر أمنية
أنها لن تكشف عن هوية السيدة إال بعد اإلنتهاء من التحقيقات،
وإبالغ أقاربها يف اخلارج.

يو بي آي  -يستعد طفل نيوزيلندي ،للقيام جبولة يف الواليات
املتحدة ملشاهدة أبرز معاملها السياحية ،يف رحلة قدمت هدية
له ،قبل أن يفقد حاسة البصر بسبب إصابته مبرض وراثي.
وذكرت شبكة سي أن أن اإلخبارية أن لويس كوربيت ( 12عامًا)
وأخويه ،مصابون بالتهاب الشبكة الصباغية الذي يؤدي إىل
إصابتهم بالعمى فيما يتقدمون يف السن ،وأشارت الفحوصات
إىل أن املرض يتطور بسرعة عند لويس ،ما يهدد بإصابته بالعمى
قبل إخوته الذين قد يعيشون لعقود وهم يبصرون.
وسعت عائلة كوربيت املقيمة يف أوكلند الصطحاب لويس،
يف جولة كي يشاهد أمجل ما يف أمريكا قبل أن يفقد بصره،
فسيذهب إىل مبنى "أمباير ستايت" ،والـ "غراند كانيون"،
وشالالت نياغرا.
ولكن أكثر ماهو متحمس له مشاهدة مباراة كرة سلة لفريق
بوسطن سلتيك مباشرة على أرض امللعب ،وتكفلت شركة يف
بوسطن هلا فرع يف نيوزيلندا مبصاريف الرحلة.

تويف بنوبة قلبية أثناء حماولته...
سرقة مصرف

أصيب إيطالي بنوبة قلبية أدت إىل وفاته ،أثناء حماولته سرقة
مصرف يف جنوب البالد .وذكرت وكالة أنباء «أنسا» اإليطالية
أن إيطاليا حاول سرقة مصرف يف مدينة باري جنوب البالد،
ّ
براغ لتهديد احلاضرين.
مفك
مستخدمًا
ٍ
غري أنه وبعد شجار مع حارس األمن ،انهار الرجل وسقط أرضًا إثر
تعرضه لنوبة قلبية أدت إىل وفاته.
وهرع عناصر الشرطة إىل موقع احلادثة بغية الكشف عن
مالبساتها.

اعرتف موسيقي شهري يف اليابان ،يدعى مامورو ساموراغوشي
والذي كان يلقب بـ"بيتهوفن املعاصر" يف بالده ،خبداعه جلمهوره
الواسع لسنوات .وأقر املوسيقي املزيف أنه كان ينسب له األعمال
املوسيقية وهي ألستاذ يف املوسيقى منذ  18عاما.
ظهر الياباني ،مامورو ساموراغوشي ،الذي ادعى على مدى عقدين
أنه مؤلف موسيقي أصم ،يف مؤمتر صحايف اجلمعة ليقر باخلدعة
اليت مارسها على اجلمهور ،بعد الشهرة الواسعة اليت حققها يف
بالده مستفيدا من مؤلفات موسيقية ال فضل له فيها.
وقال "انأ أعتذر من كل قليب" .وأقر هذا الرجل الذي عرف بني
اليابانيني على مدى سنوات بأنه "بيتهوفن املعاصر" أو "بيتهوفن
اليابان" ،بنربة رتيبة ونظرة خجولة ،بأن الصمم الذي يعاني منه
ليس إال جزئيا ،وأنه استخدم شخصا آخر على مدى  18عاما لتأليف
املوسيقى اليت نسبها إليه وأكسبته شهرة واسعة.
وكان املؤلف احلقيقي هلذه األعمال أستاذ موسيقى يف طوكيو
يدعى تاكاشي نيغاكي ،دعا الصحافيني قبل أسابيع للكشف عن
حقيقة األمر ،غري أن ساموراغوشي اتهم نيغاكي بالتشهري به،
ونفى أن يكون فعال رفض دعواته مرارا لوقف عملية االحتيال
هذه.
وقال "ليس لدي شعور بأني استغليت أحدا ألصبح مشهورا" ،مقرا
يف املقابل أنه كان خيشى انكشاف أمره دائما
وحبسب الرواية الكاذبة اليت انطلت على اليابانيني لوقت طويل،
فإن "بيتهوفن اليابان" فقد مسعه متاما يف سن اخلامسة والثالثني،
ثم واصل التأليف املوسيقي.
ومن أشهر األعمال اليت نسبها إليه زورا "السمفونية األوىل
هريوشيما" حول القنبلة النووية األمريكية على هذه املدينة اليابانية
يف السادس من آب/أغسطس من العام .1945
وأصبحت هذه السمفونية واسعة االنتشار بعد الزلزال وموجات املد
البحري اليت ضربت اليابان يف العام  ،2011وأطلق عليها حينها
اسم جديد "مسفونية األمل".

خليجية حتجز سيارة بلون طالء أظافرها
وترفض إعطاء الشركة زجاجة الطالء
توجهت سيدة من إحد بلدان اخلليج العربي إىل شركة "بنتلي"
بطلب طالء سيارتها بلون حمدد.
الطلب حبد ذاته عادي لكن ما جيعله غري ذلك هو أن السيدة أرادت أن
يكون لون السيارة مطابقا للون طالء أظافرها .بعد أن أبدى مندوب
الشركة استعداد "بنتلي" لتلبية رغبتها ،كادت السيدة نفسها
أن تنهي األمر على عكس ما تريده إذ رفضت إعطاء زجاجة طالء
األظافر .لكن املندوب احلاذق وجد احلل سريعا بأن وضع الطالء على
أحد أظافره وعاد إىل مقر الشركة للبدء يف العمل على تلبية احلجز.
تفاعل كثري من النشطاء مع هذا اخلرب بالتعليقات ،إذ تساءل هؤالء
عما إذا كانت أظافر السيدة حتمل اللون ذاته دائما ،فيما استفسر
آخرون عن ماهية اللون الذي ستختاره هذه السيدة الحقا ،حبيث
يتناسق لون السيارة مع لون أمحر الشفاه املفضل لديها أو مع
لون حقيبة يدها.

صفحة 31

Saturday 15 March 2014

السبت  15آذار 2014

Page 31

تتــمات

سالم يستقيل مع...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
اليوم السبت على أبعد تقدير النه لن خيضع لضغط املهل
وسيتخذ املبادرة بنفسه ،كما قال
وعاد الوضع يف مدينة طرابلس اىل االشتعال أمنيًا ،فاندلعت
بعد الظهر اشتباكات عنيفة بني مسلحي جبل حمسن وباب التبانة
بعد مقتل شاب من سكان جبل حمسن أطلقت عليه النار يف
املدينة صباحًا ،وأدى جتدد االشتباكات اىل مقتل طفلة وسقوط
أكثر من  16جرحيًا .واضطر اجليش اىل قطع الطريق الدولية
وعن َفت االشتباكات لي ًال ما أدى اىل
اليت تربط طرابلس بعكار.
ُ
سقوط املزيد من اإلصابات.
وفيما سقطت  3صواريخ على بلدة النيب شيت البقاعية مصدرها
اجلانب السوري ،من دون اإلبالغ عن وقوع إصابات ،أعلنت
«جبهة النصرة يف لبنان» مسؤوليتها عنها.
وأصدرت قيادة اجليش اللبناني بيانًا أعلنت فيه أن «تكثيف
التدابري األمنية اليت اختذتها وحداته يف خمتلف املناطق اللبنانية،
أدى اىل تقلص عمليات تفجري السيارات املفخخة يف شكل
ملحوظ ،واليت كان آخرها استهداف حاجز اجليش يف اهلرمل.
وبتقلص عمليات التفجري سحب من التداول يف شكل كبري
موضوع كان مدار انقسام بني القوى السياسية أخريًا حول
أسباب التفجري ودوافعه».
وأكدت قيادة اجليش استمرار اجلهد األمين «بفاعلية قصوى لرصد
السيارات املفخخة واملتورطني يف عمليات التفخيخ والتحضريات
للتفجريات وأمثر هذا اجلهد عن توقيف أبرز املطلوبني وكشف عدد
من السيارات املفخخة وإىل شعور اجملموعات اإلرهابية بضيق
اخلناق عليها بدليل جلوء هذه اجملموعات اىل إطالق الصواريخ
على بعض القرى يف البقاع».
وكان الرئيس سليمان افتتح جلسة جملس الوزراء بعد سلسلة
لقاءات ومشاورات أجراها طوال نهار أمس االول ،فاجتمع على
هامش غداء أقامه على شرف الرئيس الفلنلندي صاولي نينيستو
الذي يزور لبنان ،مع رئيسي اجمللس النيابي نبيه بري واحلكومة
سالم للبحث يف خمارج للخالف على البيان الوزاري ،بعد أن كان
بري اختلى مع سالم.
وقال سليمان للوزراء إنه «يأمل بإجناز البيان الوزاري الليلة،
وليس مقبو ً
ال أن يقف إجنازه عند مجلة واحدة» ،وأضاف« :من
غري املعقول أال نهتم بأمورنا بينما نلمس كل اهتمام من اجملتمع
الدولي ،وهذا كان واضحًا يف املؤمتر الدولي لدعم لبنان الذي
سيعقد
عقد أخريًا يف باريس وقريبًا سنلمسه يف املؤمتر الذي
ُ
يف روما مببادرة من احلكومة اإليطالية لتوفري الدعم للجيش
اللبناني من عتاد وسالح».
ودعا سليمان اىل «ضرورة مواكبة هذا االهتمام الدولي مبوقف
جامع من اللبنانيني من خالل اإلسراع بوضع البيان الوزاري
ليكون يف مقدور احلكومة أن تعمل ،خصوصًا أن أمامنا مشكالت
ال بد من توفري احللول هلا».
وسبق انعقاد اجللسة حركة اتصاالت واسعة بدأت منذ الصباح،
لدعوة الرئيس سالم اىل الرتيث يف االستقالة وانتظار مساعي
التوصل اىل تسوية حول الفقرة املتعلقة حبق املقاومة ودور
الدولة يف البيان الوزاري.
واتصل البطريرك املاروني بشارة الراعي بكل من بري وسالم
هلذا الغرض ،فيما زار السفري الربيطاني توم فليتشر ك ًال من
بري ورئيس كتلة «املستقبل» رئيس احلكومة السابق فؤاد
السنيورة ،الذي استقبل أيضًا القائم باألعمال السعودي عبداهلل
الزهراني ،بينما اجتمع السفري الفرنسي باتريس باولي اىل سالم
وأمل يف أن حتصل احلكومة على ثقة اجمللس النيابي حتى تتمكن
من أخذ القرارات الالزمة بكل الصالحيات الدستورية ملواجهة
األوضاع يف املنطقة وإنعاش املؤسسات واحرتام االستحقاقات
الدستورية.
أما فليتشر ،الذي أجرى اتصاالت بقيادات سياسية عدة فأبدى
قلقه من أن يطيح اخلالف على البيان الوزاري احلكومة ،ومتنى على
السنيورة وسائر الذين اتصل بهم السعي اىل معاجلة اخلالف.
كما استفسر القائم باألعمال السعودي عن أسباب التعثر.
وعلم أن السنيورة أطلع الديبلوماسيني الذين التقوه باتصاالت
جرت بني ليل االربعا ويوم امس االول اخلميس ،إلجياد صياغة
مقبولة لفقرة املقاومة ودور الدولة.
وقالت مصادر وزارية إن وزير الصحة وائل أبو فاعور التقى
السنيورة ليل األربعاء موفدًا من رئيس «جبهة النضال الوطين»
النيابية وليد جنبالط ليعرض عليه صيغة جديدة ،ثم اجتمع أبو
فاعور اىل الرئيس سليمان يف الليلة نفسها ،ثم عاود التواصل
مع السنيورة صباحًا.
وأوضحت املصادر أن هذه االتصاالت أفضت اىل مشروع
صياغة جديدة للفقرة ،حيث توىل السنيورة التشاور مع
زعيم تيار «املستقبل» رئيس احلكومة السابق سعد احلريري
حزبي الكتائب و
يف شأنها ،إضافة اىل اتصاالته مع قيادتي
َ
«القوات اللبنانية» ومع املسيحيني املستقلني يف قوى «14
آذار» والرئيس سالم.
وذكرت هذه املصادر أن جنبالط توىل التشاور مع الرئيس بري،
بعد أن جرت بلورة الصياغة اجلديدة ،حيث توىل أبو فاعور طرحها

على جملس الوزراء.
وأفادت املصادر أن الصيغة اجلديدة نصت على اآلتي« :انطالقًا
من مسؤولية الدولة وواجبها يف الدفاع عن سيادتها ووحدة
أراضيها تؤكد احلكومة على العمل من أجل حترير مزارع شبعا
وتالل كفرشوبا واجلزء اللبناني من بلدة الغجر من االحتالل
اإلسرائيلي ومواجهة االعتداءات ،وعلى حق أبنائها يف مقاومة
االحتالل بالوسائل املشروعة واملتاحة ،يف إطار احلفاظ على
سيادة الدولة».
وتسربت أنباء من جلسة جملس الوزراء أن قوى « 8آذار» طرحت
مالحظات على الصيغة طلبت فيها النص على حق اللبنانيني يف
مقاومة االحتالل عرب ربط هذه العبارة بواجب الدولة ...وأفادت
التسريبات أن الوزراء أخذوا اسرتاحة يف اجللسة اليت امتدت
لي ًال ،إلجراء اتصاالت بقياداتهم للتشاور معها.
وتردد أن هناك أكثر من صيغة طرحت خالل اجللسة استوجبت
إجراء اتصاالت ،ال سيما من قبل وزير املال علي حسن خليل ،ما
قد يستوجب تأجيل البت بالصيغة اىل جلسة ثانية ُتعقد اليوم
السبت.

غزة :هدوء حذر...

تتمة املنشور على الصفة االوىل
املاضي.
ورغم التهديدات اليت أطلقها سدنة احلكومة اإلسرائيلية ضد
التنظيمات الفلسطينية يف قطاع غزة ،بدا أمس االول ان ك ًال
من تل أبيب و»اجلهاد االسالمي» وحركة «محاس» غري معنية
بالتصعيد العسكري.
وقال األمني العام لـ»اجلهاد االسالمي» رمضان شلح يف
مقابلة تلفزيونية مساء أمس االول إن «احلركة تلقت اتصا ً
ال من
األشقاء املصريني للتوصل اىل تهدئة مع العدو الصهيوني،
وأبلغت موقفها للمصريني بأنها ملتزمة التهدئة طاملا التزمها
العدو».
وكان القيادي يف حركة «اجلهاد» خالد البطش ذكر بعد ظهر
أمس االول إنه «بعد جهود واتصاالت مصرية حثيثة مت تثبيت
التهدئة وفقًا لتفاهمات  2012اليت متت يف القاهرة برعاية
مصرية كرمية ،شرط أن يلتزم العدو تفاهمات التهدئة وعدم
خرق االتفاق».
وعلى رغم عدم تأكيد اسرائيل رمسيًا اتفاق التهدئة ،اال
ان اجليش قال انه ال توجد مؤشرات على اطالق اية صواريخ
منذ منتصف صباح أمس االول ،واكتفت تل أبيب باعالنها إن
سيقابل بهدوء مماثل».
«اهلدوء ُ
وذكر مراقبون ان ما ساهم يف التهدئة عدم وقوع خسائر
بشرية لدى الطرفني على رغم عنف القصف املتبادل ،لكنهم
حذروا من ان «األمور قد تفلت» يف حال تسبب تعرض جنوب
إسرائيل إىل القذائف الصاروخية من غزة يف خسائر كبرية يف
األرواح« ،عندها ال ميكن للحكومة اإلسرائيلية أن متر عليها مر
الكرام حتت ضغط الرأي العام».
وقال وكيل وزارة اخلارجية يف حكومة «محاس» يف غزة
غازي محد إن «مصر مل تتصل باحلركة يف خصوص التهدئة،
بل حبركة اجلهاد ،ومل تبلغنا بأي اتفاق .واملفرتض أن تنسق
مع محاس».
ويف مؤمتر صحايف مشرتك مع رئيس الوزراء الربيطاني
ديفيد كامرون يف مدينة بيت حلم أمس االول ،دان الرئيس
الفلسطيين حممود عباس اطالق الصواريخ من قطاع غزة على
اسرائيل ،كما ندد كامرون بـ»اهلجمات من غزة» ووصفها بأنها
«همجية» كونها «تستهدف السكان املدنيني».
على صعيد آخر ،قال كامرون ان هناك «خالفات جدية» و»انعدام
ثقة حول القضايا احليوية» بني الفلسطينيني واالسرائيليني
يعيقان التوصل اىل اتفاق سالم .واضاف انه يتعني على كل
من عباس ورئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتانياهو «اختاذ
قرارات صعبة وال حتظى بشعبية يف بعض االحيان للوصول اىل
ذلك السالم».
وكان وزير اخلارجية األمريكي جون كريي أقر االربعاء بأن
مستوى انعدام الثقة بني اجلانبني هو «االسوأ» وان اتفاق
السالم ما زال «ممكنا ،لكنه صعب».

االبراهيمي يتهم النظام...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

أعضائه ،وروسيا واحدة منهم ،وما فعلته هو أنين أردت جذب
انتباه جملس األمن ملا جيري ،ويعود إىل اجمللس أن حيدد ما
يفعل» .وأشار إىل أن جملس األمن يبحث إمكان إصدار بيان يف
ضوء مناقشاته حول سورية.
وعلم أن اإلبراهيمي سيغادر نيويورك إىل إيران ،اليت يصلها
غدًا السبت بعد مشاركته يف جلسة للجمعية العامة لألمم املتحدة
اليوم اجلمعة .وعطلت روسيا مشروع بيان اقرتحته فرنسا ينص
على «دعم جملس األمن الكامل ملقاربة اإلبراهيمي املتمثلة بإجراء
مفاوضات متوازية حول مسأليت «العنف واإلرهاب» و «تشكيل
هيئة احلكم االنتقالية»» .وطرحت روسيا مشروع بيان مضادًا
ال يتضمن هذه الفقرة ويكتفي بتأكيد دعم اجمللس لإلبراهيمي

واستئناف املفاوضات يف جنيف.
ونقل ديبلوماسيون عن اإلبراهيمي يف جلسة اجمللس ،أن «إجراء
االنتخابات الرئاسية يف سورية سينهي العملية االنتقالية.
ومن الواضح أن احلكومة تعد إلجراء االنتخابات» ،وأبدى «شكوكًا
يف أن انتخاب بشار األسد لفرتة رئاسية أخرى سينهي معاناة
الشعب السوري».
وحتدث اإلبراهيمي لنحو  ٢٠دقيقة يف اجمللس ،واستعرض
«معاناة السوريني اإلنسانية والظروف اليت يعانيها الالجئون يف
الدول اجملاورة» ،وقال -وفق ديبلوماسيني شاركوا يف اجللسة-
إن «احلكومة السورية أصرت على مناقشة مسألة اإلرهاب أو ً
ال
قبل االنتقال إىل حبث تشكيل هيئة احلكم االنتقالية ،يف وقت
قبلت املعارضة مبناقشة املسألتني بالتوازي».
وأضاف أن «حمادثات جنيف ال تتقدم ،واحلكومة السورية أوجدت
انطباعًا قويًا بأنها تستخدم تكتيكات تأخريية» ،وقال إن األمني
العام لألمم املتحدة بان كي مون «ملتزم دعم مفاوضات جنيف،
لكن على األطراف السوريني أن يكونوا يف وضع تفاوضي
أفضل».
وكانت روسيا رفضت فقرة يف مشروع البيان الفرنسي تشري
اىل «دعم إجراء انتخابات يف سورية تنظم يف إطار مسار حمادثات
ً
وفقرة نصت على «ضرورة تطبيق قرار جملس األمن
جنيف»،
 ٢١٣٩بالكامل» ،وهو القرار املتعلق بتسهيل دخول املساعدات
اإلنسانية عرب احلدود ورفع احلصار عن املناطق احملاصرة.
وجاء يف مشروع البيان املضاد الذي اقرتحته روسيا ،أن اجمللس
«يؤكد الدعم الكامل للممثل اخلاص اىل سورية ويقدر جهوده»،
إضافة إىل «دعم استئناف حمادثات جنيف على أساس االخنراط
الفعلي من كل األطراف لتطبيق بيان جنيف.»١

وعلى غرار النص املقرتح من فرنسا ،أشار املقرتح الروسي إىل
أن جملس األمن «يدعم بالكامل أجندة النقاط األربع اليت أعدها
اإلبراهيمي واملتفق عليها بني طريف املفاوضات ،أي احلكومة
واملعارضة ،الستئناف املفاوضات» وهي :العنف واإلرهاب
وهيئة احلكم االنتقالية ،واملؤسسات الوطنية ،واملصاحلة
الوطنية واحلوار الوطين ،كما نص على أن جملس األمن «جيدد
طلبه بأن يعمل كل األطراف حنو التطبيق الشامل لبيان جنيف،١
مبا يؤدي اىل انتقال سياسي يليب تطلعات الشعب السوري
ّ
وميكنه من حتديد مستقبله باستقاللية ودميوقراطية».
وعلم أن رئيس «االئتالف الوطين السوري» املعارض أمحد اجلربا
وجه رسالة اىل رئيسة جملس األمن سفرية لوكسمبورغ سيلفي
ّ
لوكاس ،قال فيها إن «مفاوضات جنيف ستفقد سبب عقدها
يف حال واصل األسد خطته إلجراء انتخابات رئاسية وترشيح
نفسه هلا».
وأضاف« :إن حدث ذلك فإنه يعين أن ال رغبة لنظام األسد
أو أنه ليس جديًا يف شأن االتفاق على االنتقال السياسي
املنصوص عليه يف بيان جنيف.»١
وشدد اجلربا على أن إجراء االنتخابات عم ًال خبطة األسد «سيؤدي
اىل انهيار كل العملية السياسية وستدخل سورية يف عنف
دموي من دون نهاية».

معركة يربود

وأفادت املعلومات يف سوريا صباح امس االول اخلميس عن
مقتل قائد ما يسمى كتيبة «أبدال الشام» فواز الداري مع
جمموعة من كتيبته التابعة للمعارضة املسلحة قرب يربود .يأتي
ذلك بعد يومني على إحكام اجليش السوري سيطرته على منطقة
مزارع رميا املتامخة ليربود.
وكانت معركة مزارع رميا شهدت أعنف املعارك وأقساها بني
اجليش السوري واجملموعات املسلحة املقاتلة يف يربود.
أرتال من جنود اجليش توغلت يف هذه اجلبال ما جيعلها على
متاس مباشر مع مدينة يربود وما يعين إطباق احلصار على شرقها
وتثبيت األمن على الطريق الدولي الذي يصل العاصمة دمشق
مبدينة محص.
مزارع رميا املمر اإلجباري ملدينة يربود من اجلهة الشرقية ،هي
ممر الدعم املباشر الذي استخدمه املسلحون عرب أنفاق تصل
بني املزارع واملدينة يف هذه املنطقة حصن املسلحون خطوطهم
الدفاعية ،وحولوا املعامل املوجودة يف منطقة املزارع إىل خمازن
ومستودعات للسالح.

اجليش املصري حيمل..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
ثالثة آخرين جبروح ،حبسب ما أفاد متحدث عسكري مصري يف
بيان على صفحته على موقع فايسبوك.
وذكر التلفزيون املصري من جهته ،أن شخصني يستقالن
دراجة نارية ارتكبا اهلجوم يف القاهرة.
واتسعت يف األشهر املاضية نطاق اهلجمات والتفجريات ضد
القوات املسلحة ،أبرزها تلك اليت ينفذها مسلحون يف سيناء
ضد أهداف للجيش والشرطة.
وحبسب وكالة «رويرتز» فإن «محلة السلطات املصرية
على مجاعة اإلخوان املسلمني تسببت يف عودتها إىل العمل
السري».
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صحة ومجتمع

التدخني السليب يتسبب يف أضرار
بشرايني األطفال ال ميكن تداركها

اجلوع ليس سبب عدم التقيد
باحلمية

منظمة الصحة العاملية تطالب
بتقليل تناول السكريات

على النساء حامالت «جني جولي»
استئصال املبايض

أظهرت دراسة دولية كبرية نشرت يوم األربعاء
إن التعرض لدخان السجائر يف مرحلة الطفولة
يتسبب يف أضرار ال ميكن تداركها لشرايني
األطفال

وصل باحثون اىل معرفة سبب ختلي الراغبني
يف ختفيض وزنهم ،عن احلمية الغذائية الصحية
اليت يتبعونها ،وتبني أنه ليس الشعور باجلوع.

أعلنت منظمة الصحة العاملية أن البالغني ينبغي
عليهم أن يتناولوا كمية قليلة من السكريات
التزيد عن  6مالعق صغرية يوميا وذلك لتجنب
املشاكل الصحية املتعلقة بالبدانة وتسوس
األسنان.

تساهم عمليات استئصال املبايض الوقائية
للنساء اللواتي حيملن تغريات جينية يف جيين
 BRCA1و BRCA 2بتقليص خطورة تطور
األورام اخلبيثة بنسبة  80باملائة

ويزيد خطر اصابتهم باألزمات القلبية او
اجللطات عندما يكربون.
وخلص البحث وفق وكالة "رويرتز"  ،يعطي
ثقال للحمالت املنادية حبظر التدخني يف
السيارات اخلاصة واملنازل -إىل ان التدخني
السليب يؤدي اىل تضخم مسك جدارن شرايني
األطفال ليضيف حنو  3.3عام لعمر خاليا الدم
حني الوصول لسن البلوغ.
وقالت سيانا جال الباحثة بامراض األوعية
الدموية للقلب اليت قادت فريق الدراسة يف
جامعة تسمانيا "التعرض للتدخني السليب يف
مرحلة الطفولة يسبب أضرارا مباشرة وال ميكن
عالجها لبنية الشرايني".
وقالت إن اآلباء واألمهات أو حتى الذين يفكرون
يف اجناب أطفال عليهم اإلقالع عن التدخني من
أجل صحتهم شخصيا ومحاية صحة أوالدهم يف
املستقبل.
ويسبب التدخني سرطان الرئة الذي عادة ما
يؤدي للوفاة وهو ايضا أكرب سبب للموت املبكر
يف العامل نتيجة للحاالت الصحية املزمنة اليت
يصيب بها اإلنسان مثل مرض القلب وارتفاع
ضغط الدم.
وإضافة اىل ستة ماليني شخص ميوتون سنويا
بسبب تدخني السجائر تقول منظمة الصحة
العاملية إن  600ألف آخرين ميوتون سنويا نتيجة
التعرض لدخان سجائر اآلخرين او ما يطلق عليه
التدخني السليب.
وتقول منظمة الصحة العاملية إنه من بني أكثر
من  4000مادة كيميائية يف دخان السجائر هناك
 250على األقل يعرف عنها انها ضارة وهناك
أكثر من  50يعرف عنها انها مسببة للسرطان
وإن خلق بيئات خالية  100باملئة من الدخان هو
السبيل الوحيد حلماية الناس متاما.
ويتعرض حنو  40باملئة من األطفال للتدخني
السليب بشكل منتظم يف املنزل ويشكل األطفال
حنو ثلث الوفيات النامجة عن التدخني السليب.
وهذه الدراسة احلديثة اليت نشرت يف دورية
القلب األوروبية هي األوىل اليت تتابع األطفال
حتى سن البلوغ للربط بني تعرضهم لتدخني
اآلباء واألمهات ومسك الطبقتني الداخليتني
جلدارن الشرايني.
وفحص باحثون من فنلندا واسرتاليا بيانات
 2401يف فنلندا و 1375يف اسرتاليا وجهت
اليهم اسئلة بشأن عادات تدخني آبائهم
وأمهاتهم .واستخدم العلماء املوجات فوق
الصوتية لقياس مسك جدران شرايني األطفال
فور بلوغهم سن البلوغ

ميكن أن تذهب كافة اجلهود اليت يبذهلا اإلنسان
أدراج الرياح ،يف جلسة مسائية مع األصدقاء أو
األقارب ،خاصة إذا أغرته املشروبات الكحولية
أو أطباق شهية.
تابع باحثون من جامعة بريمنغهام الربيطانية خالل
أسبوع حالة جمموعة مكونة من  80شخصا كانت
تضم من يرغب يف ختفيض وزنه والبعض اآلخر
حياول احلفاظ على وزنه ورشاقته .وطلب منهم
الباحثون تسجيل كافة األحداث والعوامل املؤثرة
يف التزامهم باحلمية الغذائية اليت اختاروها.
بينت نتائج البحث أنه خالل األسبوع برزت فكرة
التخلي عن احلمية الغذائية لديهم  11مرة وأن
 50باملائة منهم أغرتهم األطباق الشهية ،خاصة
بعد تناول املشروبات الكحولية.
يفسر الباحثون هذه القضية ،بأن املشروبات
ختدر اإلنسان وتفقده الشعور
الكحولية
ّ
باملسؤولية ،لذلك ال ميتنع عن تناول أغذية
أكثر من حاجته .كما اتضح أن اإلنسان مييل
اىل التخلي عن احلمية مساء .لذلك ينصح
األطباء بعدم زيارة األماكن املغرية ،ألنه مع
مرور الوقت يتعود اإلنسان على متطلبات احلمية
ويصبح من السهل مراعاتها.

وطالبت املنظمة املنبثقة عن األمم املتحدة
بتحديد سقف جديد من تناول السكريات يوميا
مبا يوازي أقل من  5باملئة من إمجالي مصادر
طاقة اجلسم يوميا.
وقالت املنظمة إن مطالباتها جاءت بعد ما توفر
هلا من أدلة حول العالقة املباشرة بني تناول
السكر ووزن اجلسم وتسوس األسنان.
وقال مدير وحدة التغذية باملنظمة فرانسيسكو
برانكا "البدانة تؤثر حاليا على ما يزيد عن
نصف مليار إنسان حول العامل ويف كل املراحل
العمرية وتنتشر أكثر يف الدول ذات متوسط
الدخل املنخفض أو املتوسط".
ويتضمن مصطلح "السكر" يف بيان املنظمة
مجيع أنواع السكريات الطبيعية املوجودة يف
الفاكهة أو العصائر أو العسل الطبيعي باإلضافة
إىل عناصر التحلية التى تضاف إىل األطعمة أو
احللويات.
وتوازي نسبة  5باملئة من إمجالي الطاقة الداخلة
للجسد يوميا ما يقرب من  25غراما من السكر
أو ستة مالعق صغرية وهي النسبة التى تكفل
لإلنسان احلفاظ على وزن طبيعي.
يف الوقت نفسه حذرت املنظمة من أن تتعدى
نسبة السكر يف طعام اإلنسان يوميا  10باملئة
ألنه يزيد من املخاطر الصحية باإلضافة إىل
زيادة الوزن.

الشوكوالتة الداكنة حتمي القلب
هل تعرف فوائد القرنبيط الغذائية
والدماغ من «اجللطات»
لصحة اإلنسان

بينت نتائج
د ر ا سة
أجراها علماء
أ مر يكيو ن
تناول
أن
ا لشو كو ال تة
احملتوية على
أكثر من 70
يف املئة من الكاكاو تقلل احتمال اإلصابة
بأمراض القلب واألوعية الدموية.
وتوصل العلماء إىل هذا االستنتاج من نتائج
الدراسة اليت أجروها على  44شخصًا يعانون من
الوزن الزائد ،كان عليهم تناول  70غرام من
الشوكوالتة الداكنة يوميًا ملدة شهر كامل.
واتضح للباحثني أن تناول الشوكوالتة بكميات
معقولة بصورة منتظمة يوميًا ،يساعد يف
استعادة مرونة األوعية الدموية ومينع تكون
اخلثرة الدموية وبالتالي يقلل احتمال اإلصابة
باحتشاء القلب والدماغ (اجللطة).
وتعود فعالية الشوكوالته الداكنة إىل احتوائها
على مركبات الفالفونويد  -وهي مركبات نباتية
مضادة لألكسدة .وهذه املركبات موجودة
يف الشاي األخضر والتفاح والبصل والعنب
والباذجنان واحلمضيات وغريها.

القرنبيط يتميز بالعديد من الفوائد الغذائية
لصحة اإلنسان ،نظرا ملا حيتويه من عناصر
غذائية هامة ،فالقرنبيط له القدرة على التخفيف
من عسر اهلضم،
كما يتمتع بقدرة كبرية على احلماية من خماطر
السكري والتهاب القولون.
والقرنبيط له العديد من الفوائد الغذائية
كالوقاية من السمنة وارتفاع ضغط الدم ،كما أنه
مضاد لألكسدة جبانب قدرته على املساعدة يف
تقوية جهاز املناعة والتقليل من خماطر السكتة
الدماغية ،وقد أدرك الكثريون القيمة الغذائية
للقرنبيط لذا ينصح به ألهميته لتقليل خماطر
السكتة الدماغية والوقاية من أمراض السرطان.
وينصح اخلرباء بتناول القرنبيط عند اإلصابة
بأمراض األعصاب املختلفة وجبانب تلك األهمية
الغذائية اليت يتمتع بها القرنبيط فهو له فائدة
غذائية يف احملافظة على صحة العظام والوقاية
من أمراض اجلهاز التنفسي ويقلل من مستوى
الكولسرتول بالدم ومينع اضطرابات القلب
واألوعية الدموية ،كما يعد القرنبيط مصدرا
ممتازا لفيتامني (ج) ومحض الفوليك وهما
مصدران غذائيان مهمان للجسم جبانب ذلك فهو
حيتوي على الكالسيوم واملاغنسيوم والفوسفور
والبوتاسيوم واملنجنيز جبانب احتوائه على أوميجا
 3واأللياف الغذائية اهلامة للجسم.

وتقليص الوفاة املبكرة بنسبة  77باملائة.
توصلت جمموعة علماء دولية اىل أن النساء
اللواتي حيملن تغريات يف " BRCA1الذي يطلق
عليه منذ مدة جني جولي" عليهن إجراء عمليات
استئصال املبايض قبل بلوغهن اخلامسة
والثالثني من العمر ،ألن احتمال إصابتهن
بالسرطان يزداد كثريا ،يف حني تستطيع
النساء اللواتي حيملن  BRCA 2إجراء العملية
دون التقيد بهذا العمرitsmyhealth.com.au .
ترأس العامل ستيفن نارود من جامعة تورنتو
الكندية اجملموعة الدولية اليت ضمت علماء
من كندا والواليات املتحدة وبولندا والنرويج
والنمسا وايطاليا وفرنسا ،واستمر عملها مدة
 16سنة ( ) 2011 – 1995درست خالهلا 6
آالف امرأة حيملن طفرات يف جني  .BRCAوكان
بني النسوة أكثر من  2000مل خيضعن لعملية
استئصال املبايض الوقائية ،ومثل هذا العدد
خضعن للعملية قبل بداية الدراسة ،أما البقية
فقد خضعن هلا أثناء الدراسة .وبعد مضي 6 -5
سنوات على بداية الدراسة أصيبت  186مشاركة
يف الدراسة ،إما بسرطان الربيتون وإما بأورام
خبيثة ظهرت يف املبايض أو قنوات الفالوب،
وتوفيت منهن  68امرأة .وأثبت العلماء أن
استئصال املبيض خيفض خطر اإلصابة
بالسرطان بنسبة  80باملائة ،يف حني أن تأجيل
استئصاله ملن حيملن  BRCA1اىل سن األربعني
يزيد من احتمال إصابتهن بنسبة  4باملائة واىل
سن  50سنة بنسبة  14.2باملائةwww.myjulia. .
 ruكما أثبت نارود وفريقه العلمي ،أن عملية
استئصال املبايض الوقائية تقلص خطر الوفاة
املبكرة بنسبة  77باملائة للنساء اللواتي حيملن
 BRCAألنها تقلل من خطر اإلصابة بالسرطان،
كما تنخفض خطورة اإلصابة بسرطان الثدي
لدى النساء اللواتي حيملن  BRCA1بنسبة 48
باملائة ،وينخفض خطر موتهن املبكر بنسبة 70
باملائة.

السبانخ يزيد املرء صحة وحنافة
دراسة
أشارت
سويدية إىل ان
"السبانخ يساهم
يف حتسني الصحة
على
واحلفاظ
جسم أكثر رشاقة
ً
الفتة
وحنافة"،
إىل ان "مركب
الـ"تيالكوييد" املوجود يف السبانخ وغريه من
األوراق اخلضراء ،يبطئ وترية هضم الطعام
وجيعل املرء يشعر بالشبع لفرتة أطول".
وأضافت ان "هذا املركب يبطئ هضم الدهون،
ما يعين ان األمعاء جتد وقتًا كافيًا للقيام
بوظائفها ،وما أن يدخل الطعام إىل املعي
اخللفي حتى يتم فرز هرمون الشبع الذي يتوجه
إىل الدماغ ويفهم الشخص انه ال داعي لتناول
طعام إضايف".
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من هنا وهناك

قداس وجناز السنة للفقيد جورج حنا بشور
بريطانية ترثي رجالً على
«فيسبوك» بعد اشرتاكها يف قتله

اهلندسة اجلينية تستطيع قهر االيدز

كتبت سيدة بريطانية
رسالة رثاء لضحيتها
على صفحته على
التواصل
شبكة
االجتماعي "فيسبوك"
بعد أربعة أيام من
اشرتاكها يف قتله.

يقام قداس وجناز السنة عن نفس الفقيد

جورج حنا بشور

من كفر حزير  -الكورة ،وذلك يوم غد االحد الواقع
يف  16آذار  2014الساعة الـ  9،30صباحا يف كنيسة
القديس نيقوالوس  -بانشبول.
الداعون يف اسرتاليا:
والده حنا بشور ،شقيقه يعقوب بشور وعائلته،
شقيقاته لور زوجة اميل يونس وعائلتها ،منى
وعائلتها ،لودي زوجة طوني سعد وعائلتها ،جنوى
بشور ،جهاد زوجة جورج جبيلي وعائلتها ،كلري زوجة
ادمون طوق وعائلتها ،غالديس بشور ،ابنتا عمه دنيا
زوجة سامي جبور وعائلتها ،كاترين زوجة نزيه عبيد
وعائلتها.
يف لبنان
عماه انطون بشور وعائلته ونقوال بشور.
ّ
وعموم عائالت بشور وعطاهلل ومجيع االهل واالقارب
ومجيع ابناء بلدة كفر حزير يف الوطن واملهجر.
الرجاء التربع للكنيسة بدل اكاليل الزهر.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء.
الدعوة عامة

حانوتي ينتزع األسنان الذهبية
من أفواه املوتى

ألقت الشرطة اإلسبانية القبض على حانوتي يعمل يف إحدى
مقابر مشال اسبانيا ،ألنه ميارس أنشطة جتارية غري مشروعة وغري
أخالقية ،وهو يبلغ من العمر  52عامًا.
ومت القبض عليه على اثر إتهامات ُوجهت له بسرقة األسنان
الذهبية من أفواه املوتى ،وغريها من مواد الزينة من حمتويات
اجلثث يف املقربة اليت يشرف عليها ،وبيعها مقابل مبالغ نقدية
باهظة.

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

ونقلت وكالة أنباء
الشرق األوسط "أ ش
أ" عن صحيفة "مرتو" الربيطانية ،أن جورجينا مسيث 22 ،عامًا،
كتبت على صفحة سكوت بالكوود 30 ،عامًا ،أنه كان صديقًا
طيبًا ،مضيفة أنها ستتأكد من إلقاء القبض على املسؤولني عن
قتله.
وأضافت الصحيفة أنه رغم ذلك ،إال أنه تبني الحقًا أن مسيث
برفقة آالن نيكول وتوماس موور ،كانوا قد قتلوا بالكوود عندما
نشرت هذه الرسالة ،وعانى بالكوود من  72إصابة خمتلفة ،مبا
يف ذلك كسور يف األضالع وحروق كيميائية.
وتلقى نيكول وموور حكمًا بالسجن  20عامًا لكل منهما ،بعد إدانتهما
بالقتل يف احملكمة العليا يف جالسجو ،وأدينت مسيث بتهمة القتل
العمد ،وسيصدر احلكم عليها يف نهاية الشهر اجلاري.

أمريكية تهنئ زوجها مبولود
ينتظره من عشيقته
تباين ردود أفعال
حني
الزوجات
خبيانة
يعرفن
أزواجهن ،إال أن
الرغبة يف االنتقام
هي دائما القاسم
فقد
املشرتك.
الغضب
يصل
الشديد ذروته حتى
يتملك إحداهن فتقرر التعبري عن شعورها باستخدام أدوات حادة
تقطع بها آخر صلة بزوجها.
بينما قد تتماسك أخرى بسرعة وتقرر الرد باملثل .لكن ما
قامت به األمريكية تيميشيا براون فاق التوقعات ،إذ نشرت
إعالنا يف صحيفة حملية تصدر يف والية تكساس ،تهنئ به
زوجها وعشيقته ،وذلك بعد أن علمت أنهما سريزقان مبولود.
توجهت الزوجة يف "بطاقة التهنئة" هذه لزوجها باتريك براون
وصديقته شارا كورميه متمنية أن يكونا "واقعني يف احلب فعال"
وأن تنجح عالقتهما ،وذيلتها بـ "دمت خبري  ..زوجة باتريك
تيميشيا براون.
هذا ومل تصدر حتى اآلن أية ردود أفعال عن الزوج أو صديقته،
كما فضل أقرباء وأصدقاء شارا كورميه التزام الصمت وعدم
التعليق على األمر.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

دلت التجارب اليت أجريت يف مستشفيات فيالديلفيا على أن
تكنولوجيا التعديل اجليين ميكن ان تكون آمنة وفعالة لإلنسان.
واستخدم الباحثون ألول مرة إنزميات اصطناعية  -ومن
أهمها إنزيم "  - " ZENبهدف تصفية جينات دخيلة يف
خاليا جهاز املناعة لألشخاص املصابني مبرض األيدز.
وقد شارك يف التجارب  12شخصا مصابا مبرض االيدز .وزادت
تكنولوجيا التعديل اجليين من مقاومة املرضى لفريوس االيدز.
فيما حاول فريق من الباحثني يف جامعة بنسلفانيا األمريكية
برئاسة كارل جون وبابلو تيباس القيام بتعديل اجلني التابع
للربوتني "  "CCR5الذي حيضر بشكل دائم يف خاليا اإلنسان،
وذلك باستخدام إنزيم "  ." ZENومتكن العلماء من تغيري اجلني
يف  25%من اخلاليا املأخوذة من كل شخص مشارك يف التجربة
الطبية .ثم أعيدت اخلاليا إىل أجسام املرضى .وأكد العلماء بعد
ذلك زيادة مستوى خاليا "  ، " Tما يدل على ختفيض قدرة
فريوس االيدز على تدمريها.
وتوقف النصف من املتطوعني املشاركني يف التجربة عن تعاطي
العقاقري املقاومة لعودة فريوس االيدز .أما فريق الباحثني فما
زال يتابع مستوى خاليا “  “ Tوخاليا فريوس االيدز يف أجسامهم.
وظل مستوى خاليا “  “ Tعاليا خالل اسابيع.
أما خاليا االيدز فصارت تنمو بسرعة أقل بكثري مما هو عليه
سابقا .ما دفع الباحثني إىل االعتقاد أن فريوس االيدز عجز عن
نقل عدوى إىل اخلاليا املعدلة او تدمريها .ويقول الباحثون أن
تلك التجربة تهدف إىل جعل املرضى املصابني بفريوس االيدز
يعيشون دون تعاطي عقاقري معارضة لعودة فريوس االيدز.
وظل أحد املشاركني يف التجربة يعارض عودة فريوس االيدز
خالل  12اسبوعا.
وبعد أن فحص العلماء شفرته الوراثية وجدوا فيها طفرة جديدة
للربوتني “  ”CCR5قيد احلياة .واستطرد الباحث تيباس قائال”:
لقد نفذت الطبيعة عملها .وبعد إدخال خاليا معدلة صار نصف
خاليا “  “ Tهلذا املريض مقاومة لفريوس االيدز”.

أغنى نساء العامل
نشرت جملة فوربس
بأمساء
قائمة
أغنى نساء العامل،
كريسيت
تتصدرها
وولنت ( 59سنة)،
أرملة جون وولنت
جنل مؤسس شبكة
خمازن Wal – Mart
املشهورة.
تقدر أمالك كريسيت بـ  36.7مليار دوالر ،تليها ليليان بيتانكور
ّ
( 91سنة) صاحبة شركة  L Orealاليت تقدر أمالكها بـ  34.5مليار
دوالر،
واحتلت املرتبة الثالثة يف هذه القائمة اليس وولتون (64
سنة) ابنة مؤسس شبكة  Wal – Martحيث تقدر ثروتها
بـ  34.3مليار دوالر .املركز الرابع من نصيب جاكلني
مارس ( 74سنة) بـ  20مليار دوالر ،اليت ورثت شركة
“مارس” إلنتاج احللويات اليت أسسها جدها عام .1911
جاءت يف املركز اخلامس جونينا راينهارت –  17.7مليار دوالر.
املركز السادس ،سوزان كالتني –  17.4مليار دوالر .وهناك
امرأة روسية واحدة يف نهاية القائمة هي يلينا باتورينا زوجة
عمدة موسكو السابق يوري لوجكوف ،حيث تقدر ثروتها مبليار
دوالر فقط.
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NSW GOVERNMENT WEEKLY UPDATE – 7 March 2014

NSW NUMBER ONE FOR
ECONOMIC GROWTH
• The NSW economy is
now the best performing in
the economy in the country on both a quarterly and
annual basis.
• The ABS National Accounts released this week
showed for the first time
since data collection began, NSW has posted the
strongest demand growth
on a yearly basis of all the
states for two consecutive
quarters and is well above
the national average.
• Treasurer Mike Baird said
despite ongoing national
economic uncertainty the
result shows the NSW
economy remains in a relatively strong position.
• This data is recognition
of the NSW Government’s
sound economic management during challenging
times.

OUTSTANDING IMPROVEMENTS IN EMERGENCY
DEPARTMENT PERFORMANCE
• Patients being treated
more quickly in emergency departments across
hospitals as a result of
a major reform from the
NSW Government.
• The Whole of Hospital
Program has been introduced at 23 hospitals with
most dramatically increasing the number of patients
who leave the emergency
department within four
hours, whether to be
discharged, admitted or
transferred to another
hospital.
• Leading improvers were
Westmead (up 29.5 per
cent), Liverpool (23.5 per
cent), Nepean (16.3 per
cent) and John Hunter
(15.9 per cent).
• Minister for Health Jillian
Skinner said the results
had been made possible
by the NSW Government’s
addition of 4,100 more
nurses, 1,400 more doctors, giving local clinicians more of a say in how
their hospital is run and
introducing smarter ways

of ensuring patients are ers who have recently lost
their jobs through largeseen sooner.
scale restructures.
NSW HOUSING CONFI- • We understand the impact job loss can have on
DENCE BOOST
• NSW has kicked off 2014 families and that’s why the
with yet another rise in NSW Government is dehousing approvals, re- termined to do all we can
cording 4,736 approvals to support those workers
for new homes in Janu- and create new employary – a boost for the NSW ment opportunities.
economy and great news • Fresh Start Support is
an extension of the NSW
for homebuyers.
• Australian Bureau of Sta- Government’s Jobs Actistics figures show hous- tion Plan where a $5,000
ing approvals for Janu- rebate is currently availary are up 5 per cent on able.
December 2013. The 12 • Under the new package
months to January 2014 guidelines an employer
saw 47,987 new homes which makes 100 or more
employees redundant in
approved in NSW.
• Since the NSW Liberal metropolitan areas, or
& Nationals Government 50 for non-metropolitan
came to office there has areas, can be listed as a
been a marked upward designated employer, and
trend in housing approv- former employees of this
designated employer will
als.
• During Labor’s last five activate the Fresh Start
years in office, monthly Scheme $1,000 suppleapproval figures averaged ment when a new employjust 2,657 – we are now er hires them.
averaging 3,346 dwellings
TAXI COUNCIL JOINS
per month.
COWARD PUNCH CAMMORE
PRESCHOOL PAIGN
PLACES FOR REGIONAL • The NSW Taxi Council
had thrown its support
NSW
• The NSW Government is behind the public educagetting on with the job of tion campaign against
increasing the number of drug and alcohol-fuelled
children who attend pre- violence and will display
school in the year before a poster version of Danny
Green’s “one punch can
school.
• A $5.6 million capital ruin lives” ad on the back
works program will cre- of taxis across Sydney.
ate an additional 362 pre- • The Premier joined the
Taxi Council in unveiling
school places in NSW.
• The funding has en- the ads and congratulated
abled the construction of them for joining the camthree new preschools and paign to promote cultural
the extension of 10 pre- change and personal responsibility around drugs
schools across NSW.
• The preschools that ben- and alcohol.
efit from this capital works • The Danny Green ad is
program are largely in re- now being run on TV and
gional areas, which will radio, and with other media
ease to ease the strain on companies now on board,
services in those commu- will soon be installed on
CityLight screens in and
nities.
around Kings Cross and
SUPPORT FOR RE- the CBD, on screens in
pubs and clubs and at petTRENCHED WORKERS
• The NSW Government rol bowsers.
will provide a $6,000 payroll tax rebate to busi- CUSTOMER FIRST: UNnesses that employ work- LOCKING 1,000 RAIL

CAR SPACES FOR COMMUTERS
• More than 1,000 rail staff
car spaces will be handed
over to commuters, as
part of Customer First, a
new program to deliver
benefits to customers.
• The Customer First initiatives to be rolled out over
coming months, include
more than 1,000 rail staff
car spaces handed over to
customers; a comprehensive station refresh program starting with deep
cleans and improved security at 19 key stations
and targeted operations
with the Police Transport
Command and Transport
Officers.
• This is on the back of
recent customer wins including Opal being rolled
out on 120 train stations
across the network, 68
brand new air-conditioned
Waratah trains delivered,
dedicated Twitter handles
for specific lines, and
more than 1,000 services
as part of the new timetable.
• Initially more than 370
staff car parking spaces
will be handed back to
customers at stations including Campbelltown,
Blacktown, Penrith, Liverpool, Gosford, Hornsby
and Woy Woy.

MORE FUNDING FOR
PARKES AND FORBES
HOSPITAL
DEVELOPMENTS
• An additional $45.9 million has been announced
for Parkes and Forbes
Hospitals,
increasing
the total budget for the
Lachlan Health Service
project to $113.4 million.
• The NSW Liberals & Nationals committed $67.5
million toward the redevelopments of the two
hospitals in 2011. Funding will be increased to
$72.5 million for Parkes
Hospital and $40.9 million
for Forbes Hospital.
• Parkes Hospital will be
redeveloped on a new site,
while Forbes Hospital will

be refurbished. Areas to
be upgraded include the
Emergency Department,
Inpatient ward and Ambulatory Care treatment
area.
• The project is on track
to begin construction this
year and is scheduled for
completion in late 2016.

2014 NSW WOMEN OF
THE YEAR AWARD WINNERS
• The winners of the 2014
NSW Women of the Year
Awards were announced
during a special reception
at NSW Parliament House
on the eve of International
Women’s Day.
• The winner of the 2014
Premier’s Woman of the
Year Award is Turia Pitt
- a mining engineer, and
an inspirational burns
survivor and motivational
speaker.
• The winner of the 2014
People’s Choice Community Hero is Faten El Dana,
the President of the Muslim Women’s Welfare of
Australia who has been
recognised for her commitment to improving the
lives of migrant women.
• The inaugural recipient
of the 2014 Young Woman of the Year is Lakshmi
Logathassan, who promotes access to education through a project she
founded sending government-funded laptops that
are no longer needed by
Australian students and
sending them to students
in Kenya and Sri Lanka.
DUKE AND DUCHESS AND
YOUNG PRINCE GEORGE
TO VISIT NSW
• Their Royal Highnesses
The Duke and Duchess
of Cambridge and young
Prince George will visit
Sydney and the Blue
Mountains between 16
and 20 April 2014.
• Her Excellency Professor the Honourable Marie
Bashir AC CVO and NSW
Premier Barry O’Farrell
will co-host a reception at
the Sydney Opera House

welcoming Their Royal
Highnesses to NSW on 16
April.
• The Duke and Duchess
will visit the Blue Mountains to view the recovery and offer comfort and
support to those affected
by the devastating October bushfires.
• The Royal couple will
also visit the Royal Easter
Show, enjoy a surf lifesaving display at Manly
beach, visit Bear Cottage,
visit Taronga Zoo to open
the Bilby enclosure, and
attend the Easter Sunday
church service at St Andrew’s Cathedral.
HONOURING NSW ABORIGINAL AND TORRES
STRAIT ISLANDER DIGGERS
• Minister for Citizenship
and Communities Victor
Dominello has announced
Wartime Legends, a Centenary of Anzac initiative
encouraging special recognition of Aboriginal and
Torres Strait Islanders’
military service during the
First World War.
• The Centenary is an opportunity to deepen our
understanding of Aboriginal and Torres Strait Islanders’ contribution to
Australia’s First World
War campaigns through
local commemorative activities.
• Information about how
organisations can participate in Wartime Legends
and other Centenary of
Anzac initiatives in NSW
can be found at: http://
www.veterans.nsw.gov.
au/centenary/
Follow the NSW Government on Twitter @BarryOFarrell and
Facebook https://www.
facebook.com/barryofarrellmp
Jim Daniel
Office of Glenn Brookes
MP
Member for East Hills
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
PH: (02) 9772 2774 Fax:
(02) 9792 1718
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Parramatta light rail to Mac- Craig Laundy hosts a Morning Tea
with the Prime Minister in Lidcombe
quarie Park in the mix

The proposed route for the Western Sydney Light Rail network.Source:
Supplie

A LIGHT rail line from
Parramatta up to Castle
Hill and out to Macquarie
Park is shaping as a likely
2015 Coalition ¬election
promise.
The state government
has included the concept
in its strategy for lands
it owns in Parramatta
North.
The plans announced
by government planning
agency Urban Growth
NSW includes a map containing light rail through
Parramatta, raising hopes
the light rail lines to Macquarie Park, Castle Hill
and Bankstown could become a reality.
Transport Minister Gladys Berejiklian confirmed
on sunday that it was “in
the mix”.
Her transport officials
were “assisting” Parramatta Council with work
they were doing on the
project. Under a proposal
pushed by the council,
one line would operate
from Westmead through
Parramatta to Eastwood
and to Macquarie Park.
Another line would run
from Parramatta to Castle
Hill. All up, there would be
30km of track with hopes
in the future of adding
a Parramatta-to- Bankstown line.
Ms Berejiklian even
flagged a potential light
rail line west of Parramatta, saying that with the
growth in western Sydney
“it’s more difficult to trav-

el around western Sydney than almost coming
to the CBD”, she said.
The government has ¬already committed to a
$700 million light rail line
in Newcastle and a $2 billion line from the heart
of Sydney past ¬Central
Station through ¬Randwick to Kingsford.
Parramatta Council has
put the cost of both lines
it proposes at about $1.7
billion — less than the
City light rail.
Liberal Parramatta MP
Geoff Lee says he is
pushing for a $20 million government study at
least into the project before next year’s election.
“I’ll push as hard as I can.
The corridor is there from
Castle Hill to Parramatta.
They have the corridor
reserved down Old Windsor Road. It’d be fantastic,” Mr Lee said.
Parramatta mayor John
Chedid said he wanted
to meet Ms Berejiklian
in a month to further the
proposal and said the
council had received interest from private sector
companies in Australia
and overseas to build the
project.
The Minister said if the
project stacked up, the
government would take it
over and compared Parramatta’s work to how
Randwick Council did
studies prior to the government committing to
that line.
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NSW govt merges fund management

THE NSW government is
merging the fund management activities of state financial assets worth $65
billion within the NSW
Treasury Corporation.
NSW Treasurer Mike Baird
and Minister for Finance
and Services Andrew
Constance announced the
move on Tuesday, saying it would create a top
10 Australian investment
manager.
The initiative to consolidate the funds involves
the NSW Treasury Corporation (TCorp), the Safety,
Return to Work and Support Division (SRWSD)
and the SAS Trustee Corporation (STC).
The ministers said responsibility for the investment
objectives, risk manage-

ment and asset allocation
of the funds controlled by
SRWSD, STC and TCorp
will remain with each of
the separate entities and
their boards.
“Today’s announcement
provides a great opportunity for NSW to harmonise
its funds management arrangements, by leveraging
the substantial capabilities that exist across the
three agencies,” Mr Baird
said.
He said the streamlined
approach was expected to
deliver long-term financial
and non-financial benefits
to the three entities’ stakeholders.
A spokeswoman for Mr
Baird said the change was
not expected to result in
any staff cuts.

Labor still ahead, despite poll
slump

Local youth organisations, employment specialists and a host of local young people had an
opportunity to meet the
Prime Minister this morning at an event hosted by
Craig Laundy MP at the
Auburn Lidcombe Youth
Centre at Wyatt Park in
Lidcombe.
The Morning Tea offered
community leaders and
youth employment specialists the opportunity
to discuss youth employment issues with the
Prime Minister the Hon.
Tony Abbott MP.
Mr Laundy said that “The
Prime Minister’s visit this
morning illustrates the
Government’s commitment to tacking youth unemployment.”
Mr Laundy added: “I am
delighted to be able to introduce our Prime Minister to both young people
within our electorate and
those on the ground that
work tirelessly to give our
youth a hand up.”
The Prime Minister stated
that “It’s great to be here

with community groups
that have been working
with migrants for many,
many years now and I salute them.
“I particularly want to
stress today a policy
which the Coalition took
to the election, which I’m
very proud of.
“We call it the Job Commitment Bonus and what
that policy means is that
if you have been unemployed for twelve months
or more and you get a job
and you keep it for twelve
months or more – don’t
go back on social security – there will be a bonus
of $2,500 at the end of
that year. If you keep the
job for two years – don’t
go back on social security – there’ll be a further
$4,000 made available,
because we want to break
the culture of unemployment.”

SUPPORT for federal Labor has dropped in the
past fortnight but the opposition still leads the Abbott government, the latest Newspoll shows.
The poll conducted over
the weekend showed Labor narrowly ahead of the
coalition by 51 to 49 per
cent of the vote, with its
two party vote slumping
from 54 per cent over the
last two weeks.
The coalition has staged
a minor recovery despite
the loss of 5000 jobs at
Qantas and its refusal to
provide assistance to the

airline, with its primary
vote rising from 39 per
cent to 41 per cent.
Labor’s primary vote
dropped from 39 per cent
to 35 per cent, while leader Bill Shorten’s personal
popularity continued to
fall.
Satisfaction with the opposition leader is now 33
per cent, an 11 point drop
since November last year.
Prime Minister Tony Abbott recorded a small rise
in his personal popularity,
with his satisfaction rating
up two points to 38 per
cent.

Australia gives $10m aid to
Somalia

AUSTRALIA will pledge
$10 million in aid to warravaged Somalia.
Foreign Minister Julie
Bishop says $2 million
will be given to support
the African Union Mission to Somalia (AMICRAIG LAUNDY MP
SOM) to combat terrorFederal Member for Reid ism, while a further $8
For further information million will be granted
please contact Mr William for humanitarian efforts
Roberts: 02 9715 7444. such as water access

and medical care.
Ms Bishop said enhancing Somalia’s stability was in Australia’s national interest.
“It will help combat terrorism, improve stability
in the Indian Ocean Rim
and reduce piracy along
important trading routes
for Australia,” she said
in a statement on Monday.
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Telstra leak breached privacy
law: reports

TELSTRA breached privacy laws and industry
codes when it accidentally released the personal information of nearly
16,000 customers, two
separate investigations
have found.
The leaked data, which
included full names, addresses and phone numbers in various spreadsheet files, was accessible
via a Google search between June 23, 2012, and
May 15, 2013.
Telstra says it immediately
disabled all public access
to the data when informed
of the breach in May.
In a report released on
Tuesday, Australian Privacy Commissioner Timothy
Pilgrim found the telco had
breached privacy laws by
releasing the information
and by failing to take reasonable steps to secure it.
However, he noted Telstra “acted appropriately
in responding to the data
breach”.
In a separate report released on Tuesday, the
Australian Communications and Media Authority
(ACMA) found Telstra had
also contravened the telco
consumer protection code.
At the time the breach
was discovered, Telstra
was already subject to a
direction from the communications watchdog
to improve its customer
data protection following
a 2011 breach involving
734,000 customers.
As a result, the ACMA is-

Abbott to put federal reform to COAG
PRIME Minister Tony Abbott is set to put a white
paper on federation reform to state premiers
at the next Council of
Australian Governments
meeting in a move aimed
at cutting inefficiencies
between state and federal
governments, according
to reports.
Fairfax Media reports federal cabinet will soon sign
off on the white paper and
will seek state and territory governments’ input
at the next COAG meeting
on May 2.
Mr Abbott told the Australian Financial Review that
the possibility of Liberal
governments in South
Australia and Tasmania
would make the task of
federal reform easier.
“It is always more helpful
to be working with likeminded people who want
to be constructive,” he
told the AFR.

Polls are tipping the Liberals to take power in
both Labor-held states at
elections scheduled for
this weekend.
If so, every state and territory government in Australia, except the ACT, will
be Liberal.
Before the 2013 federal
election, Mr Abbott reportedly called federation
the nation’s biggest political problem and said it
needed “to be fixed”.
The May COAG meeting in
Canberra is also expected
to discuss school and
disability funding, and receive reports on ways to
accelerate infrastructure
projects.
It is also set to discuss
a report from the new Industry and Skills Council
on the future of manufacturing, following the decision of Holden, Ford and
Toyota to end car-making
in Australia.

Gillard offered Wilkie
seat, MP says

me that she is confident
of making a full recovery and looks forward to
continuing to serve the
people of Carrum as their
elected Member of Parliament,” Dr Napthine said in
a statement on Tuesday.
“The thoughts of all members of Parliament are
with Donna and her family
at this time, and we wish
her a speedy and full recovery.”
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sued Telstra a $10,200 infringement notice, which
Telstra says it paid last
week.
The data breach, which
included more than 1000
customers who had requested anonymity from
phone books, occurred
when Telstra asked a
third-party IT provider responsible for the database
to extend access to authorised partners.
When the third party
did this, it inadvertently
turned off access controls. Google later indexed
the source files, which became discoverable via an
online search.
Telstra said in a statement
that the customer records
in question “were only visible via a complex Google
search and there were no
significant
complaints
from affected customers”.
A spokesman said Telstra
has stopped using the IT
platform responsible for
the breach and invested in
“more stringent” controls.
The telco will engage an
independent third-party
auditor to certify it has implemented better controls.
The results of the two investigations were released
a day before sweeping
new privacy laws come
into force, strengthening
the powers of the Privacy
Commissioner.
“This incident is a timely
reminder to all organisations that they should prioritise privacy,” Mr Pilgrim
said.
Andrew Wilkie

Vic MP undergoes major surgery for
growth
VICTORIAN Liberal MP
Donna Bauer has undergone major surgery.
Mrs Bauer underwent surgery on Saturday after a
growth was found during
a routine medical check.
The Carrum MP last week
advised Premier Denis
Napthine she required
leave from parliament
for recovery and further
tests.
“Mrs Bauer has advised
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FORMER prime minister Julia Gillard asked
Andrew Wilkie to be the
Labor candidate for his
Tasmanian seat, the independent MP says.
Mr Wilkie says Ms Gillard
offered him a chance to
stand for the ALP in Denison, as well as the possibility of no Labor candidate running against him.
He says the topic came
up “out of the blue” at a
regular meeting as he was
considering his support
for the government over

poker machine reform.
“Gillard effectively offered me Denison for
keeps in mid-2011,” Mr
Wilkie writes in an essay
for Island magazine.
“She said I needed to
think about my future
and, in particular, whether I wanted to be the ALP
Denison candidate at the
next federal election or
wanted Labor to not even
run a candidate there at
all.
“The alternative, clearly,
was business as usual
- and by implication a
tough Labor campaign
directed at me come election time.”
Mr Wilkie rejected the
suggestions.
He pulled his support for
the government the following January.
The suggestions were
“surprising” but not improper, Mr Wilkie has told
ABC television.

Celebrating
our local seniors

“A matter for the federal government”: Barry O’Farrell. Photo:
Anthony Johnson

As part of Seniors Week
2014, Parramatta City
Council will host a range
of events to provide seniors with opportunities
to be active, healthy, independent and valued
in our community.
Lord Mayor of Parramatta, Cr John Chedid, said
the theme Live Life! reflects contributions and
achievements of people
over 60.
“I am proud of the great
work Council is doing
to ensure that seniors
receive the support they
need to stay active and
engaged in the community,” Cr Chedid said
“With more than 40
events and activities on
offer, there will be something for everyone, from
the active day-trippers,
to adventurers and
movie buffs.”
Seniors Week 2014
takes place between 13
March and 23 March.
Some highlight events
include:
Seniors Film Festival
Saturday 15 and Sunday 16 March, 10am,
12:30pm, 3:00pm
Riverside Theatres, corner Church and Market
Streets, Parramatta
The 9th ‘Young at Heart’
Seniors Film Festival
brings film premieres
and beloved classics to
the big screen.
Cost: $6 per film. For

tickets call the box office, 8839 3399
Over 55’s Open Day
Tuesday
18
and
Wednesday 19 March,
8:30am – 3.00pm
Ground Floor, Council
Chambers Building, 2
Civic Place, Parramatta
Meet new people while
enjoying Yoga and gentle exercise, Tai-Chi for
Arthritis and Strength
and Balance exercises
Free to attend. Bookings essential – call
9806 5018
Seniors Week Golf Tournament
Thursday 20 march,
7:30am
118 Rawson Road,
Guildford
Come along to Woodville Golf Course for the
20th Annual Seniors
Week Golf Tournament.
Free to attend. Bookings essential call 9632
3582
Walking the Parramatta
River Journey
Tuesday 18, Thursday
20 and Saturday 22
March,
10:30am-11:30am
Parramatta
Rivercat
Wharf, Charles Street,
Parramatta
Join a Parramatta City
Guide on a leisurely
walk along the River to
explore the many stories of the foreshore.
Free. Bookings essential call 8839 3311
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byelection: Bill Shorten urgTroubleshooter appointed as Bill WA
es voters to send Tony Abbott a I support foreign investment:
Shorten faces internal unrest
Joyce
message on cuts
Prime Minister Tony Abbott’s chief of staff Peta
Credlin is frequently criticised for the ‘’command
and control’’ she maintains
over government - but six
months into opposition, Labor MPs are unhappy with
the centralisation of power
under leader Bill Shorten.
Mr Shorten appears to
have acknowledged angst
in ALP ranks caused by the
centralised policy and media units. He has appointed
veteran media strategist
Eamonn Fitzpatrick to
shake up operations and
protect his most vulnerable flank - relations with
the NSW Right.
Mr Fitzpatrick, a former
Sydney Morning Herald
journalist who then cut his
teeth working for former
NSW premier Morris Iemma,
was the lone survivor from
Julia Gillard’s media team
retained by Kevin Rudd on
his return last year.
A Labor source said there
was some confusion about
Mr Fitzpatrick’s role and
whether it would overlap
with Mr Shorten’s most senior media aide, Kimberley
Gardiner. ‘’Eamonn has always been a great tactician
but that is a lot different
from the role of devising a
strategy,’’ the source said.
Mr Shorten’s media unit has
been a particular source
of frustration for MPs. All
media releases and press
conference
transcripts
from the shadow ministry
are sent out centrally.
Shadow ministers are
still required to transcribe
releases but must then
wait for approval from the
leader’s office, resulting in
many releases being sent
out late and falling outside
the media cycle.
Mr Shorten’s office argues
a single, regularly updated
data base is more efficient
to reach all media outlets
and has received no direct
complaints from shadow
ministers.
The Opposition Leader has
allocated himself 30 of the
89 staff granted to the opposition shadow ministry.
The 29 other members of

the shadow ministry receive the 59 remaining
staff.
The leader’s office also
plays a key role in determining which MPs appear
on the ABC and Sky’s 24hour news channels, as
well as on the parliamentary doors, though this
arrangement is similar to
when the Coalition was in
opposition.
At least one shadow minster, Mr Shorten’s vanquished leadership rival
Anthony Albanese, does
not seek approval for his
contact with the media.
Questions have been
raised about Mr Shorten
not employing ‘’advancers’’ to smooth the way for
media events and head off
potential protesters. Mr Abbott had four advancers in
opposition and in government, while shadow ministers and ministers were
allowed to send out media
releases without centralised approval.
One Labor MP said it
was clear the media team
needed to be strengthened. ‘’There is not much
of a coherent strategy. Eamonn coming on board will
strengthen the show and
demonstrate they are getting serious. He will be a
unifying presence.’’
The decision to appoint Mr
Fitzpatrick comes a month
after Mr Shorten was criticised by angry MPs over
his surprise decision to
back a second airport in
western Sydney. They believe Mr Shorten has given
away a potent political advantage in electorates Labor must win back to return
to power.
Mr Shorten’s office is split
between Melbourne and
Canberra, but Mr Fitzpatrick will be based in Sydney in a move interpreted
by MPs as an admission
the leader needs to reach
out beyond his base in the
Victorian Right.
The NSW Right’s numbers
were cut to 14 MPs at the
last election, while Mr
Shorten’s Victorian Right
faction grew from 14 to 15.

Tony Abbott has framed
the six-seat Senate byelection in Western Australia as a referendum on the
carbon and mining taxes,
but Opposition Leader Bill
Shorten says voters are
more concerned about
cuts to health, education
and jobs.
The Prime Minister sympathised with electionweary voters west of the
Nullarbor asking them to
return a decisive result after the ‘’ineptitude’’ of the
Australian Electoral Commission meant a fresh
upper-house
election
was required. Both men,
as well as Greens leader
Christine Milne, descended on the state on Tuesday determined to maximise their chances in the
April 5 rerun.
It is the first electoral
contest in which Mr Abbott and Mr Shorten have
been matched up, albeit
in a race that cannot alter
the government’s lowerhouse majority.
‘’I’m here to, in effect, officially open the Liberal
campaign for the Western
Australian Senate byelection, which we’re having
because of the ineptitude
of the Electoral Commission,’’ Mr Abbott said. ‘’I
can understand the frustration of Western Australians having to go to the
polls yet again.’’
The Liberal Party is desperate to repeat the
strong vote it received in
September, when it won
three of the six spots on
offer.
Labor also wants to repeat the result it got in the
first count, where it had
two senators elected with
the final spot going to
the Palmer United Party’s
Zhenya Wang.
A recount, in which nearly
1400 votes from the first
count went missing - ultimately leading to the
election being voided by

the Court of Disputed Returns - replaced the final
two winners from the ALP
and PUP, with the Greens’
Scott Ludlam, and the
Australian Sports Party’s
Wayne Dropulich.
On the campaign trail
with Labor’s deputy
leader Tanya Plibersek,
Mr Shorten reprised an
approach used in the recent Griffith byelection in
Queensland: depict the
federal and state government as two peas in the
same pod.
‘’West Australians are
very concerned about
the cuts to education and
healthcare in WA,’’ Mr
Shorten said. ‘’There is a
real opportunity to send
a clear message to Tony
Abbott that West Australians don’t like the cuts
that [Premier] Colin Barnett is doing.
‘’The Barnett government
is a mini-me version of the
Abbott government, and
what West Australians
want is a strong Senate
that is not focused on
agreeing with Tony Abbott.’’
■ Meanwhile in Tasmania
the Liberal Party has been
snared in a campaign furore over potential electoral act breaches. The
Liberals, who first complained that a Palmer
United Party advertisement had broken the law
prohibiting the use of an
image or name of a rival
politician without their
permission, had breached
the act themselves, they
admitted.
PUP sparked the controversy with its ad showing
images of the ‘’Three Amigos’’ - rival Liberal leader
Will Hodgman, Labor premier Lara Giddings and
the Greens’ Nick McKim.
Liberal state director Sam
McQuestin admitted a
similar mistake, using the
name of PUP lead candidate Kevin Morgan.

BARNABY Joyce has denied he is against foreign
investment.
But the federal agriculture
minister says the government must be careful when
signing deals with foreign
countries and companies.
Mr Joyce told a Committee for Economic Development of Australia (CEDA)
luncheon in Brisbane on
Wednesday he was a victim of “syllogism”, meaning people were drawing
a wrong conclusion because he did not support
a particular example of
foreign ownership.

“It goes like this: 'Barnaby
doesn't agree with the sale
of GrainCorp, GrainCorp
is a form of foreign investment, Barnaby doesn't
agree with foreign investment'. That's a syllogism,”
he said.
“I support foreign investment.
“If you have a concern
about a particular investment, it doesn't mean you
have a concern about all
investment.”
Mr Joyce said he hoped
his speech would finally
put debate on his position
to bed.

HMAS Darwin seizes 650kg
of hashish
AUSTRALIA’S warships
operating in the Middle
East are turning out to
be the scourge of Middle
East drug smugglers.
In the latest major bust,
HMAS Darwin seized and
destroyed almost 650kg
of cannabis resin, found
in hessian bags marked
basmati rice, aboard a
dhow intercepted in the
Red Sea.
As with the other big drug
busts, many of which
have involved large quantities of heroin, this was a
multinational operation.
The vessel, spotted by a
French maritime patrol
aircraft, was investigated
by the Darwin at the request of the commander
of French ship Jean Bart.
Darwin captain Commander Terry Morrison
says the drugs could have
funded terrorist activities.
“The seizure comes less
then a week after HMAS
Darwin worked closely
with Pakistan to save 13
fishermen shipwrecked
and adrift for five days in
international waters,” he
said in a statement.
In recent busts, HMAS
Melbourne, which recently handed over to Darwin,

seized two tonnes of cannabis resin from one vessel and a total of 575kg
of heroin from two other
vessels.
Seized drugs are analysed then destroyed by
dumping them in the
ocean. Crews of smuggling vessels are sent on
their way.
Afghanistan is the world’s
largest producer of heroin
and is also a significant
producer of cannabis.
There’s rising concern
insurgents are trafficking
drugs to fund their activities.
Darwin is patrolling as
part of the multinational
Combined Maritime Forces and Combined Task
Force 150 responsible for
counter-terrorism maritime operation in the Red
Sea, Gulf of Aden, Indian
Ocean, Arabian Sea and
Gulf of Oman.
CTF-150 is commanded
by Australian Commodore
Daryl Bates, who said this
seizure reinforced concerns smugglers were active in the Red Sea area.
Darwin is the 57th Australian warship to operate in
the Middle East since the
1990 Gulf War.
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االفتتاح الكبري يف ملبورن

تــنزيالت كـبرية بــمناسـبة االفتتاح

تتوفر لدينا تشكيلة واسعة
جدا ومميزة من املفروشات
اخلارجيةوالبالط والفانييت واهلدايا
نفتح من االثنني حتى الجمعة من  9صباحا حتى  5بعد الظهر
السبت من  10صباحا حتى  4بعد الظهر
االحد من  10صباحا حتى  3بعد الظهر

استقامة ..صدق ..أسعار ال تنافس

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

ال مـرياج
لصاحبها سام يونان
املكان األفضل لتحقيق حلم
اللبنانيني والعرب ..صرح شامخ
حيقق حلم اللبنانيني والعرب
حيتضن أرقى األجواء السعيدة
أربع صاالت ال حدود لفخامتها
وديكورها على استعداد الستقبال
مناسباتكم ...زواج  -خطوبة -
أعياد ميالد  -عمادات وغريها..

هدايا قيمة للعرسان العرب من  500اىل  2000دوالر

لقمة
شهية

أسعارنا تناسب اجلميع

نظافة
تامة

مواقف مؤمنة للسيارات مع احلراسة املشددة ..اختصاصيون يف فن الطهي واالشراف على راحة الزبائن

210 HUME HWY, SOMERTON - Tel; (03) 9305 4855

Spiritual Therapist

العامل الروحاني عالء العوادي

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

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

Fax :02 87648062

Tel: 02 87648186

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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:
)02(8764 8186
0403482345

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

سهل االستعمال اللتقاط القنوات

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

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

بامكانكم الغاء االشرتاك عند الرتكيب ان لم يكن يناسبكم

0
0
$6
ا
آل
ن
بـ

حدث كبري يف تاريخ اجلالية احدث جهاز للقنوات العربية 0
5
4
 $فق

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

سارعوا لالتصال لتحصلوا على متعة املشاهدة

ط

Intervision
شركة قانونية
 %100مسجلة يف
الدوائر االسرتالية
مع
ABN & ASIC

تشكيلة واسعة جدا ومتنوعة من القنوات
العربية ترضي جميع أفراد العائلة office 407 / 33 Lexington Drive - Bella Vista NSW
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Web: www.intervision.com.au
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