مطلوب
عمال للعمل
يف مصانع
ألبان وأجبان شتورا

لالتصال من  9صباحا حتى  12ظهرا
على)02( 9793 7359 :

لالتصال بـ سام أو علي :
Mob: 0414 424 275
نتعهد كافة املشاريع من األبنية
الشاهقة حتى املنازل العادية من رسم
الخريطة إىل تسليم املفتاح
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النتائج األولية تشري إىل تق ّدم ائتالف دولة القانون

جعجع حيذر ويعيد الصراع اىل «مشروع الدولة»

عيد العمل
التفاعالت
بات ميكن
االستحقاق

Sydney: Unit 11A,46 - 48 Restwell St, Bankstown NSW 2200, Tel:(02) 87648186

pp: 255003 / 09613

«تعهد بكركي» الرئاسي اىل الواجهة جمددا

مجلس النواب (أرشيف)

الرئاسي منذ راحت ظاهرة
تعطيل نصاب اجللسات
االنتخابية حتكم حصارها
على املسار الدستوري

والسياسي لالستحقاق.
وإذا كان من مؤشر أساسي
على تصاعد التداعيات هلذا
التعطيل املنهجي فهو برز

املالكي« :األصابع البنفسجية» انتصرت على اإلرهاب

مع مالمح تنافر واضح بني
بكركي والفئات املعطلة
للنصاب على خلفية اخالل
املسيحيني
الفريقني
يف حمور  ٨آذار التيار
الوطين احلر وتيار املردة
بالتعهدات اليت مت التوصل
اليها يف لقاءات بكركي
بني األقطاب السياسيني
املوارنة برعاية البطريرك
مار بشارة بطرس الراعي
ومن ابرزها التزام تأمني
النصاب للجلسات وعدم
التغيب عنها.
هذا التنافر بدأ يطل
برأسه من خالل املوقف
املتقدم اجلديد الذي أعلنه
البطريرك الراعي عقب
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www.southwestbuilders.com.au

e-mail: info@meherald.com.au

www.meherald.com.au/myherald

Melbourne: Unit 1, 28 Glasgow Av, Reservoir VIC 3073, Tel/Fax:(03)94604281

خربة طويلة وصدق يف التعامل

الوزراء
رئيس
أكد
العراقي نوري املالكي أن
«االنتخابات كانت معركة
بني األصابع البنفسجية
اإلنتحاريني
وبني
واإلرهابيني» ،وأضاف أن
الذي فاز هي «االصابع
البنفسجية» ،كاشفًا أن

«هناك من حاول التالعب
وتعطيل
باالنتخابات
األجهزة وهم معتقلون
وقيد التحقيق».
ودعا املالكي اجلميع إىل
احلوار «من أجل التوافق
على بناء الدولة من خالل
خطة سياسية أساسها

جرحى يف صدامات بني الشرطة الرتكية
ومتظاهرين يف اسطنبول
الشرطة
استخدمت
الرتكية خراطيم املياه
والقنابل املسيلة للدموع
اخلميس لتفريق مئات
املتظاهرين الذين حاولوا
اقتحام الطوق األمين

للدخول اىل ساحة تقسيم
يف اسطنبول اليت كانت
مركز التظاهرات املناهضة
للحكومة السنة املاضية.
وقال مراسل وكالة
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نتائج اإلنتخابات» ،واعترب
أن «االنتخابات شكلت
صفعة بوجه اإلرهابيني
وبوجه من أراد تزييف
االنتخابات وراهن على
عدم إجرائها».
العملية
يف
ورأى
االنتخابية «ملحمة تارخيية
سطرها الشعب العراقي
برغم التحديات» ،وأنها
متيزت بكونها «متت بإدارة
ومتويل ومحاية من احلكومة
العراقية ،ومل يكن هناك
غريب»،
واحد
جندي
معتربًا أن «محلة الدعاية
االنتخابية مل كانت مقبولة
فقد استخدمت فيها كلمات
وتعابري واتهامات مؤملة»،
حبسب تعبريه.
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روسيا والصني إىل مناورات عسكرية حبرية مشرتكة

بوتني ملريكل :لضرورة انسحاب القوات املسلحة من جنوب شرق أوكرانيا

أعلن الرئيس الروسي
فالدميري بوتني يف مكاملة
هاتفية مع املستشارة

األملانية أنغيال مريكل
ااخلميس إن أهم شيء يف
تسوية األزمة األوكرانية

القوات
انسحاب
هو
املسلحة من جنوب شرق

التتمة صفحة 31

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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اعـالنات

أجواء عائلية ومفاجآت فنية مميزة

صدر اىل االسواق عدد شهر نيسان من مجلة االوبزرفر العاملية،
( )The World Observerالتي تصدر باللغتني العربية واالنكليزية
لصاحبها الزميل الدكتور ممدوح سكرية.
ويتضمن هذا العدد أخبارا ومقاالت هامة وشيقة اسرتالية ،عربية
وعاملية.

Unlimited
Live TV
Package

تشكيلة واسعة من املأكوالت
اللبنانية
مشاوي على أنواعها ومأكوالت
حبرية طازجة
جلسة هادئة مع اركيلة لذيذة
سهرات رائعة مع املطرب جورج خوري
وراقصة شرقية ومفاجآت سارة ومميزة
للحجز االتصال على الرقم

439

$

USD

Ph: 9709 8081

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

.com

+1.416.202.6608

اﻧﻀﻢ ﻟﻔﺮﯾﻘﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﻌﯿﺪی اﻟﺒﯿﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎمل:

apply@glarab.com
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لبنانيات

أبو فاعور :قرار اسس تسعري الدواء سيصدر االسبوع املقبل يف اجلريدة الرمسية وسينفذ
استقبل وزير الصحة العامة
وائل ابو فاعور قبل ظهر امس
االول ،يف مكتبه يف الوزارة،
وفدا من مستشفى محود يف
صيدا ،واستمع اىل مطالبهم
واحوال واوضاع املستشفى.
كما استقبل وفد مجعية «
 »LIFE FOR ROADSبرئاسة
رئيسة اجلمعية زينة قاسم،
اليت لفتت ،بعد الزيارة اىل
ان «الزيارة تهدف اىل دعوة
الوزير ابو فاعور ،اىل حفل
ختريج اول دفعة من املمرضني
واملمرضات ،اليت تقوم اجلمعية
بتغطية تكاليف برامج تطوير
قدراتهم».
واشارت اىل ان اجلمعية
«تلقت وعدا من ابو فاعور،
بانه سيصدر قرار من وزارة
الصحة يلزم املستشفيات يف
لبنان باتباع املعايري الدولية،
لتطوير قدرات اطباء الطوارئ
واملمرضني واملمرضات».

نقابة الصيادلة

كذلك ،استقبل ابو فاعور ،وفد
نقابة الصيادلة برئاسة النقيب
ربيع حسونة ،الذي حتدث بعد
اللقاء متطرقا اىل «موضوع بدل
اتعاب الصيادلة واالمور ،اليت
تهم صحة املواطن وتطبيق
القانون».
وأكد ان «نقابة الصيادلة
تتعاطى مع وزير الصحة من
منطلق الشراكة والتكامل ،وان
البحث جار للوصول اىل افضل
احللول ،اليت تأتي باملصلحة
لصحة املواطن وخدمته ،واليت
يف الوقت عينه حتافظ على
كرامة الصيدلي ،كي يؤدي
دوره بشكل جيد ،من دون
ان يكون هناك اي تعد عليه
من قبل من يريدون العمل
يف هذه املهنة ،من دون اي
اختصاص».
وردا على سؤال حول ختفيض
اسعار االدوية ،أجاب« :ان
نقابة الصيادلة والصيادلة غري
معنيني بتخفيض سعر الدواء،
وهم مل يعرتضوا ابدا على
تسعري اي دواء» ،الفتا اىل
ان «ما يعنيهم هو تعديل بدل
اتعاب الصيدلي من جراء القيام

بواجبه يف صيدليته».
وشدد على «اهمية ان يعيش
الصيدلي حياة كرمية مع كل ما
يتعرض له من غالء معيشة»،
مؤكدا انه «يقف مع كل قرار
لصاحل املواطن والفقري».

ابو فاعور

من جهته ،قال ابو فاعور« :ان
النقاش مع نقابة الصيادلة،
كان حول القرار السابق الذي
اختذه حول اعادة النظر يف
اسس تسعري الدواء ،وختفيض
اسعاره» ،معربا عن «تفهمه
لبعض وجهات نظر النقابة،
ومطالبها ،اليت وصفها باحملقة،
النها تعزز حياة ومعيشة
الصيدلي».
اما بالنسبة للمطالب املتعلقة
باعادة النظر يف اسس التسعري،
أشار إىل أنها «امر مستعص»،
كاشفا انه «سيكون يف االسبوع
القادم اكثر من جلسة ،حملاولة
التجاوب مع بعض املطالب
اليت ال متس بالقرار اليت

اختذه» ،مشددا على ان «القرار
ملزم وهو للتنفيذ» ،مؤكدا انه
«منفتح ومنحاز إىل كل ما ميكن
ان يعزز معيشة وكرامة وحقوق
الصيادلة».
وقال« :هناك امكانية لتعويض
الصيادلة ،الن هناك الكثري من
عمليات التحاليل غري املشروعة
على حقوق الصيادلة ،حبيث
خيسر الصيدلي الكثري من
حقوقه ،وذلك من خالل التشدد
مع الشركات واملستوصفات،
املستودعات
وبعض
والصيدليات ،وقضايا اخرى
حباجة اىل عالج مع وزارة
«انفتاحه
مبديا
املالية»،
للنقاش يف كل هذه االمور»،
مشريا اىل ان «قرار اسس
تسعري الدواء سيصدر االسبوع
املقبل يف اجلريدة الرمسية،
وهو سينفذ» ،واصفا القرار
ب»انه عادل».
واستقبل ابو فاعور ،أيضا،
وفدا من مستشفى اجلامعة
االمريكية يف بريوت.

حرب زار جنبالط وحبث معه يف اإلستحقاق الرئاسي:

الشغور يف موقع الرئاسة يعرض لبنان ملخاطر كبرية
وطنية  -زار وزير االتصاالت
بطرس حرب بعد ظهر امس
االول رئيس احلزب التقدمي
اإلشرتاكي يف منزله يف
كليمنصو ومت البحث يف موضوع
اإلستحقاق الرئاسي وسبل اجياد
املخارج للعملية اإلنتخابية.
وبعد اللقاء ،لفت الوزير حرب
اىل ان اللقاء كان مناسبة
للتشاور وتبادل األفكار يف
كيفية مواجهة املرحلة املقبلة بعد
تعثر إجراء اإلستحقاق الرئاسي،
وكانت املواقف متفقة على
وجوب بذل املزيد من املساعي
اإلستثنائية كي ال يفقد لبنان
فرصة انتخاب رئيس للجمهورية
وحتى ال يفقد اللبنانيون فرصة
اختيار رئيسهم بنفسهم ألن
التأخري والتعقيدات يف هذا
األمر سيؤديا إىل ضياع فرصة
كبرية من أمام اللبنانيني تسمح
بالعمل على إيصال رئيس

أسعار العمالت كما وردتنا من البنك العربي

جديد لرئاسة اجلمهورية يكون
قادرا على إدارة شؤون البالد،
خصوصا أن حصول الشغور يف
موقع الرئاسة يعرض لبنان
ملخاطر كبرية يف ظل التطورات
اإلقليمية واحمللية واليت ترتدي
طابعا خطريا وال سيما يف جو
النزوح السوري الكبري إىل لبنان
وحتول هذا النزوح إىل مأساة
سياسية وأمنية واجتماعية».
وأشار حرب اىل «أن الرأي
كان متفقا على وجوب العمل
ومقاربة القضية بأفكار جديدة
قد تسمح للتوصل إىل توافق
ما حول كيفية إجراء اإلنتخابات
الرئاسية وتسهيل حصوهلا
الدستورية.
املهلة
ضمن
وقد مت التفاهم على مواصلة
التشاور حول هذا املوضوع
والعمل املشرتك بني كل القوى
السياسية على توفري الظروف
املالئمة لتفادي املخاطر اليت
قد حتدق بلبنان يف حال حصول
الشغور يف الرئاسة».

العمال حيتفلون بعيدهم ومرشحو
الرئاسة يتسابقون على زيارة فرنسا
التقط النقابيون املنشغلون
يف
املطلبية
بالتحركات
والسياسيون
الشارع،
املتفرغون ملعركة رئاسة
اجلمهورية اللبنانية اليت يغلب
وتعطيل
الغموض
عليها
الرئيس
انتخاب
جلسات
اجلديد يف الربملان واملخاوف
من الفراغ الرئاسي ،األنفاس
عطلة
يف
االول
أمس
عيد العمال ،قبل معاودة
نشاطهم بدءًا من اليوم،
الذي ينتظر أن ينطلق من
تقرير اللجنة املختلطة النيابية
الوزارية وتضم اختصاصيني
حول أرقام سلسلة الرتب
والرواتب ،والذي يتضمن
خفضًا ألعبائها على اخلزينة
واالقرتاحات ببعض الضرائب
واإلجراءات اإلصالحية ،ما
سيجدد االحتجاجات الشعبية
يف شأنها.
ويفرتض أن تستمر يف
اللقاءات
نتائج
التفاعل
اجلارية يف باريس بني زعيم
تيار «املستقبل» رئيس
احلكومة السابق سعد احلريري
حول االستحقاق الرئاسي،
واليت مشلت لقاءه املطول مع
وزير اخلارجية جربان باسيل
قبل  3أيام ثم مع البطريرك
املاروني بشارة الراعي ،يف
حماولة للخروج من مأزق
استمرار تعطيل نصاب جلسات
الربملان املتوقع أن يتكرر يف
اجللسة الثالثة اليت دعا اليها
رئيس الربملان نبيه بري
األربعاء املقبل ،يف وقت ترى
املصادر املعنية يف العاصمة
الفرنسية اليت تنشط على خط
االتصاالت ملواكبة ما يدور
حول االستحقاق الرئاسي،
أن «الظروف ليست مواتية
بعد إلطالق أي تفاوض حول
مرشح معني ميكنه ان يصل
اىل الرئاسة يف لبنان».
وكرر مطلعون على لقاءات
العاصمة
يف
احلريري
الفرنسية التأكيد أن همه
األساسي هو تفادي الفراغ

دورية اسرائيلية راجلة خرقت اخلط
األزرق يف منطقة حوال

ارشيفأقدمت دورية راجلة
اإلسرائيلي
للعدو
تابعة
قوامها  7عناصر ،على خرق
اخلط األزرق يف منطقة
حوال -مرجعيون مقابل مركز
العباد ملسافة  20مرتا داخل
األراضي اللبنانية ،حبسب
بيان صادر عن قيادة اجليش
 مديرية التوجيه.وأشار البيان إىل أن وحدات
اجليش املنتشرة يف املنطقة
اختذت على األثر اإلجراءات
الدفاعية املناسبة يف مواجهة

الدورية املعادية ،اليت عادت
وانسحبت باجتاه األراضي
الفلسطينية احملتلة ،ولفت
البيان إىل أنه جتري متابعة
اخلرق بالتنسيق مع قوات
األمم املتحدة املؤقتة يف
لبنان.
مراسل املوقع يف اجلنوب
أشار إىل أن قيام  7جنود
خبرق اخلط األزرق ملسافة 15
م يف بلدة حوال ،بعدما ختطوا
بوابة السياج الشائك القريب
من موقع العباد.

الرئاسي.
وكان االهتمام الفرنسي مبا
يدور حول الرئاسة يف لبنان
جتلى باحملادثة اهلاتفية اليت
جرت بني الرئيس الفرنسي
ونظريه
هوالند
فرانسوا
سليمان
ميشال
اللبناني
خالل اتصال أجراه األخري،
ثم باتصال هوالند برئيس
«اللقاء النيابي الدميوقراطي»
وليد جنبالط ليؤكد له اهمية
حصول االستحقاق الرئاسي
يف موعده الدستوري ليكون
مدخ ًال ملزيد من االستقرار
والتفاهم بني اللبنانيني.
وترى باريس أن جلنبالط دورًا
مهمًا يف االستحقاق الرئاسي
من خالل كتلته النيابية وأن
هوالند أراد االستماع اىل رأيه
ومتنى عليه أن يلعب دورًا
بناء.
ويف وقت ينتظر أن يزور
عدد من املرشحني للرئاسة
يف
الفرنسية
العاصمة
األيام املقبلة ،كان للمرشح
حزب
رئيس
الرئاسي
«القوات اللبنانية» مسري
جعجع أمس موقف غري مباشر
من التحركات اخلارجية اجلارية،
فأشار اىل ان «كل ما نقوم
به اليوم ليكون الرئيس صنع
يف لبنان».
وقال يف مهرجان خطابي
حاشد أقامه طالب «القوات»
يف مقره يف معراب« :يعطلون
كي ال يكون الرئيس صنع
يف لبنان ألنه لن يكون كما
يريدونه ،ويعطلون ليأخذونا
جمددًا اىل الدوحة أو اىل
باريس أو أي عاصمة أخرى
من عواصم العامل .لكن
هذه املرة لن نذهب اىل أي
مكان».
وأكد أن «اجلمهورية القوية
(برناجمه االنتخابي) موجودة
بكم انتم وبالشعب اللبناني
ولن نقبل بأن تكون الدولة
صورية ومشلولة ومغيبة».
وأخذ على الفريق اآلخر أنه مل
يسم مرشحه وال أعلن برناجمه،
واعترب «اننا أمام حلظة تارخيية
على طريق مشروعنا» معتربًا
أنه ليس هو املرشح «بل
مشروعنا هو املرشح».
وإذ هتف الطالب خالل
املناسبة ضد «حزب اهلل»
قال جعجع إنه ألن هدفه
عودة الدولة «جن جنونهم
ويتصرفون كيف ما كان
ويعطلون اجللسات».
وكان البطريرك الراعي أعلن
إثر اجتماعه مع احلريري أن
البحث «تناول مواصفات
الرئيس ال األمساء ألنه أمر
يعود اىل الكتل النيابية،
النيابي
اجمللس
وأحرتم
وسأكون مع الرئيس الذي
ينتخبه اجمللس».
وقال ان الرئيس جيب أن
جيمع اللبنانيني وخيفف من

انقساماتهم.
وكرر الراعي وقوفه ضد
الفراغ ،مستغربًا كيف يسمح
البعض لنفسه بالتكلم عنه
فالفراغ «جرم وطين كبري يف
حق لبنان وسنعمل كل جهدنا
لتجنبه».
وقال« :ال حيق للنائب
التغيب عن جلسات االنتخاب
وال يستطيع التصرف بوكالة
الشعب وكأنها ملك له».
وعلى صعيد تقرير اللجنة
املختلطة النيابية – الوزارية
حول سلسلة الرتب والرواتب،
قال أحد أعضائها النائب
غازي يوسف أمس االول إنه
َّ
سيسلم اليوم اىل الرئيس
بري.
وأضاف ردًا على سؤال:
«مل تقرر اللجنة بعد رفع
الضريبة على القيمة املضافة
(من ضمن اجراءات متويل
كلفة السلسلة) لكن األمر
مطروح».
وأقر بأن اللجنة مل تتفق على
بعض اإليرادات املطلوبة لكن
لديها تصور لعدد من األمور.
وأكد ان «التصور العام
يقول إن على اجلميع حتمل
أعباء السلسلة ،وستكون
موزعة على الكل حبيث ال
يقع العبء على فريق معني
من اللبنانيني» ،مشريًا اىل
انه كانت هناك «مبالغة يف
بعض تقديرات اإليرادات
والبنود الضريبية».
وأضاف« :ليس من املمكن
ان منول السلسلة خالل
العام احلالي ،ولكن نستطيع
أن منول جزءًا منها ،إذ إننا
أصبحنا يف منتصف العام
والتمويل سيكون بعد سنة
تقريبًا على إقرارها».
وقال يوسف« :حنن نبحث
يف التقسيط أو التجزئة
وسنتخذ قرارًا نرفعه للهيئة
العامة وهي اليت ستتعامل
مع املفعول الرجعي وستقرر
جزئيًا،
أو
كليًا
الغاءه
واإلصالحات كثرية ،وستؤثر
على عمل اإلدارة ،وستضبط
اهلدر ودوام العمل ،باإلضافة
اىل اتباع الثواب والعقاب يف
اإلدارات العامة».
الشيوعي
احلزب
وكان
اللبناني احتفل بعيد العمال
انتهت
حاشدة
بتظاهرة
مبهرجان خطابي هاجم خالله
األمني العام للحزب خالد
حدادة «حيتان املال» .وفيما
حضر بعض اعضاء هيئة
التنسيق النقابية املهرجان،
أحيا االحتاد العمالي العام عيد
العمال مبهرجان منفصل شدد
فيه رئيسه غسان غصن على
أن ال عدالة اجتماعية من دون
عدالة ضريبية.
ووصف قانون اإلجيارات
اجلديد بأنه جائر ،مطالبًا برده
من قبل رئيس اجلمهورية».
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جعجع يف “يوم اجلمهورية” :يعطلون ألخذنا لعواصم العامل لكن لن
نذهب ألي مكان فهنا ولدنا وهنا ننتخب وهنا نريد ان منوت
ّ
أكد رئيس حزب القوات
اللبنانية الدكتور مسري جعجع
عدم القبول «ببقاء الدولة
ومغيبة
ومشلولة
رية
ُ
َّ
ص َو ّ
ومصادرة ،وسنبقى نناضل،
َ
ونناضل ،ونناضل لتعود
الدولة دولة ،وتقوم الدولة
القوية ،ولو ان البعض ال
يريد دولة قوية أو باألحرى ال
يريد دولة من األساس»…
ورأى أن «الفريق اآلخر
يقوم بالتعطيل كي ال يكون
صنع يف لبنان،
الرئيس
ُ
ّ
ألنه لن يكون كما يريدونه،
يعطلون ليأخذوننا جمددًا اىل
الدوحة ،أو اىل باريس أو اىل
أي عاصمة ثانية من عواصم
العامل ،ولكن هذه املرة لن
نذهب اىل أي مكان! فهنا
ولدنا ،وهنا تربينا ،وهنا
نريد أن ننتخب! وهنا نريد أن
نعيش! وهنا نريد ان منوت!»
كالم جعجع جاء يف مناسبة
«يوم اجلمهورية» الذي نظمته
مصلحة الطالب يف القوات
اللبنانية يف معراب يف حضور
النواب :أنطوان زهرا ،جوزف
املعلوف وشانت جنجنيان
ومجع من مسؤولني وكوادر
ٌ
حزبية باإلضافة اىل حشود
كبرية من الطالب.
فقال»:ان اجلمهورية القوية
موجودة ،اجلمهورية القوية هي
أنتم وبقية الشعب اللبناني،
ليس هدفنا اخرتاع اجلمهورية
القوية بل متثيلها ،باعتبار ان

اجلمهورية القوية املوجودة
ّ
ممثلة جبمهورية
على األرض
ص َورية».
رمسية ُ
وأضاف»:لن نقبل ان تبقى
ومشلولة
رية
الدولة
ُ
ص َو ّ
ومصادرة ،وسنبقى
ومغيبة
َ
َّ
نناضل ،ونناضل ،ونناضل
لتعود الدولة دولة ،وتقوم
الدولة القوية ،ولو ان البعض
ال يريد دولة قوية أو باألحرى
ال يريد دولة من األساس،
جن جنونهم،
من أجل هذا
ّ
ويتكلمون ويتصرفون كيف ما
كان ،ومن أجل ذلك يعطلون
وسيستمرون
اجللسات،
معهم
لنقبل
بالتعطيل،
برئيس ليس رئيسًا ،برئيس
ويبقي
ُيبقي الدولة سائبةُ ،
أبوابها مفتوحة أمامهم إلكمال
ما يقومون به ،وليستمروا
بالنهب ومبا يريدون فعله،
مسيطرين!…
وليظلوا
وبالتالي لتبقى الدولة ليست
دولة!»
ورأى «أننا نعيش اليوم حلظة
تارخيية على طريق مشروعنا
اللبناني الدميقراطي ،فلست
مرشح لرئاسة اجلمهورية…
أنا
ٌ
ّ
املرشح! بشري
بل مشروعنا هو
ّ
املرشح! رينيه
اجلميل هو
ّ
ّ
املرشح! رفيق
معوض هو
ّ
ّ
املرشح! شهداء
احلريري هو
ّ
املرشحون!
ثورة األرز هم
ثورة األرز كلها جمتمعة اليوم
االستحقاق،
هذا
لتخوض
ولتحقق مشروع شهدائها

والشعب اللبناني باجلمهورية
القوية!»
وتابع «بتحب لبنان ،حب
صناعتو!» وكل ما نقوم به
صنع يف
اليوم ليكون الرئيس ُ
لبنان  ،ولكن لألسف حنن ندفع
حنو األمام ،بينما هم يدفعون
بنا اىل الوراء! وهم ُيعطلون
صنع
كي ال يكون الرئيس ُ
يف لبنانّ ،
ألنه لن يكون كما
يريدونه ،يعطلون ليأخذوننا
جمددًا اىل الدوحة ،أو اىل
باريس أو اىل أي عاصمة ثانية
من عواصم العامل ،ولكن هذه
املرة لن نذهب اىل اي مكان!
فهنا ولدنا ،وهنا تربينا ،وهنا
نريد أن ننتخب! وهنا نريد أن
نعيش! وهنا نريد ان منوت!»
حب
واستطرد «بتحب لبنان
ّ
صناعتو …هذا شعار بيار أمني
اجلميل ،وهذا شعار الكتائب،
ّ
وهذا شعار القوات ،وهذا شعار
املستقبل ،وهذا شعار األحرار،
حر يف لبنان،
وهذا شعار كل ّ
ولكن هل بإمكان أحد منكم أن
يقول لي ما هو شعارهم؟ أنا
«حب
سأقول لكم ،شعارهم:
ّ
حالك ،واشرتي من مطرح ما
أنسبلك!»
ولفت اىل ان «الدميقراطية
ليست جمرد كلمة من دون
معنى ،فمن يريد أن يقول
عن نفسه دميقراطي ،عليه
يتصرف بشكل دميقراطي،
أن
ّ
فنحن تكلمنا وفعلنا! تكلمنا
وتصرفنا
بالدميقراطية،
ّ

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

ّ
بدميقراطية ،أمسينا
مرشحًا،
ّ
وأعلنا برناجمًا ،قمنا بزيارة
ّ
وسلمناها
كل الكتل النيابية،
الربنامج ،وطلبنا دعمًا ،وحضرنا
كل جلسات االنتخاب ،ولكن
الفريق الثاني ماذا فعل؟
فحتى اآلن ،وقد اقرتبت املهلة
إلنتخاب الرئيس من االنتهاء،
سم الفريق اآلخر مرشحه،
مل ُي ِ
ومل يعلن برناجمه ،ومل يزر
كتلة من الكتل النيابية… فكل
أنه ّ
ما فعله هو ّ
عطل جلسات
االنتخاب ،وجيول يف بالد اهلل
الواسعة حبثًا عن تأييد مفقود
بالداخل ،وليستقوي علينا،
دميوقراطيتهم ،وهذا
هذه هي
ّ
بتحب لبنان
هو لبنانهم ،فاذا
ّ
حب صناعتو ،ما حتب حالك،
وتروح تشرتي وتبيع من مطرح
اللي أنسبلك!»
وشدد على «أننا نريد بناء
دولة جيد فيها كل متخرج
فرصة عمل ،دولة تشبه
طموحات كل شخص منكم،
دولة ليست للقوات ،وال لـ14
آذار ،بل دولة لكل اللبنانيني،
نريد بناء وتأسيس مراكز
أحباث ليكون للجامعيني جما ً
ال
ليطوروا دراساتهم ويواكبوا
ّ
العامل ،لقد أضعنا وقتًا كثريًا،
نضيع املزيد».
وال جيب أن
ّ
وتابع  »:نريد أن ميارس
اجليل اجلديد السياسة ،ولكن
السياسية النظيفة ملصلحة
لبنان وشعبه ،حان الوقت
الذي ينال فيه الناجح حقه…و

جيب على الدولة واداراتها أن
تشرع له أبوابها… فالدخول
ّ
اىل وظائف الدولة لن يكون
«واسطة»،
لديهم
للذين
فاألخالق يف الوظيفة اساس،
والكفاءة أساس ،والرشوة
سوف نقتلعها من جذورها».
واذ ّ
أكد أن «الدولة هي خلدمة
الناس ،كل الناس ،وفق
القوانني واالصول» ،رأى
جعجع ان «سن االقرتاع جيب
أن يخُ فض اىل 18سنة باعتبار
أن هذا حق طبيعي ،فكما
حيق للشاب أو الشابة اللذين
بلغا  18عامًا أن ميارسا كل
حقوقهما املدنية ،فمن حقهما
بالتالي االقرتاع».
وتوجه اىل الطالب بالقول»:
ّ
انتم مستقبل لبنان ،ال
تيأسوا وال تستقيلوا من
العمل الوطين ،ابقوا ملتزمني
النضال من أجل أنفسكم،
ومن أجل آبائكم وأجدادكم،
وأوالدكم يف املستقبل ،جيب
أن يكون لديكم موقفًا من
كل موقف ،ولكن موقف من
املوقف ،وليس من أصحاب
املوقف».
وأضاف »:كونوا قدوة يف
جمتمعكم،
ويف
جامعاتكم
ابتعدوا عن املخدرات واقرتبوا
بقدر اإلمكان من الرياضة
نريد
والروحية،
اجلسدية
بناء البلد سويًا وفق شروط
الدولة والدستور والقانون…
نريد دولة احلق ،والعدالة

والقانون… لنعيد لبنان أمجل
من ما كان…»
ّ
بكل
وختم جعجع «حنن نقوم
ما يلزم إليصال هذا املشروع
فهذا
االوىل،
للرئاسة
االستحقاق هو جولة من جوالت
قوى  14آذار اليت ختوضها
جمتمعة ،مثلما يريد كل
مجهورها وكما جيب… وكما
انتصرت  14آذار على الظلم
والقهر واالضطهاد والوصاية
من  9سنوات ،هكذا ستنتصر
اليوم على التعطيل والتهويل
والتهديد واالغتيال».
وكان االحتفال الذي قدمته
ُ
استهل
باتريسيا فزع ،قد
بالنشيدين اللبناني والقواتي،
ثم ألقى رئيس مصلحة الطالب
نديم يزبك كلمة استذكر
فيها مراحل النضال املاضية
للقوات .وقال »:اليوم بدأ
احلق ينتصر ،وبات بإمكاننا
أنه ال يصح اال الصحيح ،وان
احملتل لن يعود اىل األبد».
ولفت اىل «أننا سنبقى
موحدين بفضل مصاحلة اجلبل
ّ
الشهداء
ودم
التارخيية،
اجلميل
رفيق احلريري وبيار
ّ
وحممد شطح وكل شهداء
انتفاضة االستقالل ،سنبقى
موحدين بالقسم الذي أطلقه
الشهيد جربان تويين يف ساحة
الشهداء يف  14آذار .»2005
ُ
وختم اللقاء بتوصيات ألقاها
أمني صندوق مصلحة الطالب
شربل غصوب.
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باسيل :نشهد حماولة لتوطني  400الف فلسطيين وتثبيت  1,5مليون سوري بو صعب :املدارس اللبنانية يف االنتشار مناذج للوطن
افتتح وزير اخلارجية جربان
باسيل قبل ظهر امس االول
مؤمترا بعنوان «الديبلوماسية
االغرتابية» يف فندق «لو رويال»
 ضبية ،حضره املطران بولسصياح ممثال البطريرك املاروني
الكاردينال مار بشارة بطرس
أنطوان كالجييان
الراعي ،
ممثال بطريرك األرمن الكاثوليك
نرسيس بدروس التاسع عشر،
وزير الرتبية والتعليم العالي
الياس بو صعب ،النواب :نبيل
نقوال ،سيمون ابي رميا ،حكمت
ديب ،مروان فارس ،عباس
هاشم ،هاكوب بقدرادونيان،
نعمة اهلل ابي نصر وفريد
املؤسسة
رئيس
اخلازن،
اللبنانية لالنتشار الوزير السابق
ميشال إده ونائبه نعمت افرام،
املدير العام للمغرتبني هيثم
مجعة واالمني العام للجامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل
طوني قديسي وعدد كبري من
السفراء والقناصل.

ميشال اده

بداية ألقى إده كلمة قال فيها:
«يطيب لي باسم املؤسسة
املارونية وبامسي شخصيا ،ان
اتوجه بتحية التقدير والتنويه
اىل معالي وزير اخلارجية االستاذ
جربان باسيل على مبادرته اىل
احياء هذا امللتقى املنتدى
بصيغة ورشة العمل واىل دعوته
املؤسسة املارونية لالنتشار،
للمشاركة يف الرعاية والتحضري
هلذه املبادرة .وانه ليسعدني
ان انوه مبشاركتكم مجيعا،
ومن مواقع املسؤوليات اليت
تتسلمون ،داخل لبنان وخارجه
يف هذه الورشة اليت تتطلع اىل
تلمس شواغل االنتشار اللبناني
وهو املاروني باالخص بصفته
موضوعيا هو االعرق واالوسع
يف صلب االنتشار اللبناني
العام وهي شواغل ترمي
بالتأكيد اىل اخلوض يف مسائل
ويف مقاربات عمالنية باجتاه
بلورة احللول والتوجهات على
طريق سد الثغرات والنواقص
القائمة يف هذا اخلصوص».
أضاف« :امسحوا لي ان اعترب
هذه املبادرة يف اطار البحث يف
الديبلوماسية االغرتابية ،انتباها
جديدا اىل السياسة االغرتابية
اللبنانية الرمسية اليت ظلت
ولالسف المد طويل مزمن جمرد
اسم بال مسمى فنظرة لبنان
املقيم اىل لبنان املنتشر ،من
قبل الدولة مبؤسساتها الرمسية
املعنية ،كما من قبل بعض
املؤسسات واهليئات االهلية
املومسية النشاط غالبا ما كانت
نظرة مركتنيلية ،ختتزل يف
معادلة أحادية اجلانب غري عادلة
وال منصفة ،اذ كانت تتحدد
أساسا بل فقط مبا يأخذه لبنان
املقيم من املنتشرين دون ان
حيفل ابدا هذا اللبنان املقيم
مبا يتعني عليه ان يعطيه هو
للمنتشرين من ابنائه السيما
على صعيد االستجابة لتعلقهم
بوطنهم األم ولتمسكهم املثمر
اميا اعتزاز باالنتماء اليه ،رغم
تقادم الزمن ،ومبا يستلزمه
ذلك كله من سياسات وقوانني

وانشطة
واجراءات
وتدابري
شتى ،تظهر بصورة ملموسة
حرص لبنان املقيم على لبنانية
مواطنية املنتشرين بكل ما
تعنيه هذه اللبنانية من احلقوق
الكاملة اليت يتمتع بها املواطنون
املقيمون».
وتابع« :لقد ملست ملس
اليد كما يقال ،وملس العني
واالذن ،ابان حتملي املسؤولية
يف الرابطة املارونية ،ومن خالل
اجلوالت اليت قمت بها يف بعض
بلدان االنتشار ،ومن خالل
االنشطة اليت قامت بها الرابطة
على صعيد تنظيم اللقاءات
وبرامج زيارات املنتشرين اىل
لبنان ،ملست حقا ،صدقوني ان
املنتشرين مبن فيهم وباالخص
املنقطعون طويال عن لبنان،
وكذلك املتحدرون من اصول
لبنانية كانت تتملكهم البهجة
العفوية الطافحة عندما يلتقون
بنا ،عندما جيدون انفسهم
حبضور من حيمل معه رحية من
لبنان ،وكم كانت الفرحة الغامرة
تزهر على مالحمهم وتعابريهم
عندما يهللون قائلني :اجا
لعنا ،وزارنا املسؤول اللبناني
فالن ،او الرئيس اللبناني
وحتديدا الرئيس مشعون يف
اخلمسينات ،وانا هنا الشدد
على اهمية الزيارات املتعددة
اليت يقوم بها نيافة الكاردينال
مار بشارة بطرس الراعي وبعض
املسؤولني الرمسيني واليت
حترك أفئدة املنتشرين واجيال
املتحدرين ،وختلف يف نفوسهم
مشاعر من التعلق بلبنان االم
بالغة األثر».
حيتاجه
ما
«هذا
وقال:
املنتشرون ،هذا ما على لبنان
املقيم ان يقدمه وان يعطيه
اشعارهم
اي
ملنتشرينا،
باالهتمام اللبناني بهم بانهم غري
منسيني وال مهملني حتى ولو
كانوا يف اقاصي االمازون .اجل
هذا هو ما ينشده املنتشرون
بالدرجة االوىل من وطنهم االم،
انهم حمرومون ولالسف من هذا
احلب من عاطفة االمومة هذه.
هذه املعطيات هي ما محلين
على التداول مع صاحب النيافة
غبطة ابينا البطريرك مار نصراهلل
بطرس صفري ،بعد فرتة من
ممارسيت العمل الذي كلفين
به على راس الرابطة املارونية،
بشأن وجوب البحث عن اطار آخر
للعمل وسط االنتشار املاروني،
حبيث يكون مبقدوره ،ان يسهم
معنويا وعمليا يف تشديد اواصر
التواصل واللحمة بني الكنيسة
االم ورعاياها يف بلدان االنتشار
ويف تشديد اواصر التواصل
بني لبنان املقيم ولبنان
املنتشر ،يف هذا السياق أنشئت
املؤسسة املارونية لالنتشار،
واليت كرسها نيافة البطريرك
صفري مبرسوم بطريركي رقم
 1718/2006على ان تكون
قادرة على توفري االمكانات
التنظيمية واملالية والعمالنية،
مبا ميكنها من ختطي العقبات
وتذليل املصاعب اليت تعيق
التواصل وهذا ما نتابعه حتى
اليوم ،يف ظل رعاية صاحب
النيافة غبطة ابينا الكاردينال

مار بشارة بطرس الراعي.
وتقدمنا اشواطا تأسيسية هامة
على هذا الصعيد ،مبا يف ذلك
على صعيد العالقات املنهجية
مع
واملباشرة
املنتظمة،
املنتشرين وهي قد اطلقت فعال
مسارا ملموسا جديدا على مستوى
تسجيل الزجيات والوالدات
والعمل على استصدار قوانني
لبنانية خاصة تسهل االستجابة
اللبنانية الرمسية هلذا االمر
احليوي جدا .ويف ضوء جتربة
السنوات القليلة املنصرمة من
عمل مؤسستنا ختصصت لدينا
مجلة من املعطيات الضرورية
االساسية اوهلا بال منازع اهمية
الدور البالغ الذي ال غنى عنه
وال بديل منه واليت جيب ان
يعود حتديدا اىل وزارة اخلارجية
اللبنانية».
أضاف« :أكتفي هنا باالشارة
اىل ضرورة الرتكيز يف عمل
هذه الوزارة على االنتشار
اللبناني يف بلدان مواطن
اهلجرة اللبنانية االوىل كالربازيل
واالرجنتني وفنزويال وسواها
من بلدان امريكا الالتينية
واملكسيك ،وحتى يف الواليات
املتحدة االمريكية دون حصرها
يف جمرد العمل الديبلوماسي
يف العاصمة ،فأجيال املنتشرين
املتعاقبة يف هذه البلدان حباجة
ماسة قبل غريهم واكثر من
غريهم من املنتشرين يف بلدان
اهلجرة احلديثة او املعاصرة ،اىل
اعادة تأسيس وتوطيد العالقات
والروابط معهم وهو ما يستدعي
من وزارة اخلارجية الرتكيز يف
عملها املتوجه اىل املنتشرين
على تعزيز اجلسم القنصلي اي
على توفري القناصل العديدين،
وحتديدا القناصل الفخريني يف
كل املدن واملقاطعات املختلفة
حيث يتواجد املنتشرون وليس
ان يكتفى كما هي احلال حتى
اليوم ،بالعمل حمصورا يف
عاصمة البلد املعني وحسب».
وتابع« :يف هذا الصدد ،ال بد
من إعادة النظر جذريا بطبيعة
وأشكال الصالت مع مئات الوف
املنتشرين بتحديث أساليبها
وتوسيعها من قبل القنصليات
على وجه خاص ،وهذا يعين
حكما زيادة عدد املوظفني
املوجلني تأمني هذه الصالت
وتسهيلها على املنتشرين كما
يقتضي هذا االمر ايضا حتديث
مراكز القنصليات لتتجلى أبهى
املظاهر اجلذابة املرموقة خارجيا،
وإعادة تأثيثها داخليا حبيث
تغدو زيارتها قبلة املنتشرين،
وليس كما هي حاهلا الرثة االن،
حبيث ال جيد زائرها مقعدا سليما
معافى جيلس عليه وال يقع ،وال
طاولة خملعة يتآكلها الغبار،
وهو واقع مؤسف جيرب السفري
او القنصل اللبناني على عقد
لقاءاته مع املنتشرين يف قاعات
الفنادق او يف املقاهي ،كما انه
بات من الضروري جدا تأمني
مستلزمات االتصال املعاصرة
ال سيما وسائل االتصال
االلكرتونية .فضال عن ذلك كله
يطيب لنا حنن يف املؤسسة
املارونية لالنتشار ،ان نلفت
عناية وزارة اخلارجية املوقرة

اىل ان تولي االهتمام االولي
يف اختيار تعيني افضل السفراء
ليس لدى عواصم الدول الكربى
يف العامل بل يف عواصم البلدان
الصغرى اليت تعج باملنتشرين
واملتحدرين باجياهلم العريقة
واحلديثة مثل الربازيل وفنزويال
والباراغواي
واالوروغواي
واملكسيك والسلفادور وغريها
وغريها».
وختم إده« :انين اذ احيي
جمددا مبادرة معالي االستاذ
جربان باسيل ومشاركة الوزراء
املعنيني بشواغل التواصل
واواصر العالقة بني لبنان
املقيم ولبنان املنتشر ،اصدقكم
القول ان هذا اللقاء جيسد خطوة
جديدة من شأنها ان تتطور اذا
ما توبعت ،اىل نقلة نوعية
يف تأسيس سياسة اغرتابية
لبنانية سليمة حقة لالنتشار
اللبناني قاطبة يكون فيها كل
اخلري العميم للبنان كل لبنان،
مبقيميه ومنتشريه من عائالته
الروحية كافة».

باسيل

وألقى وزير اخلارجية واملغرتبني
كلمة قال فيها« :يشرفين أن
أقف اليوم جمددا أمامكم لنتناول
معا ثروة لبنان االوىل وهي
انتشاره وال أجد سببا لالعتذار
منكم لكون لقائنا يقع يف يوم
عيد العمل ،وهو يوم عطلة
رمسية  ،ألنه ما من عمل ممكن
ان يقوم به لبناني اعظم من
التنقيب عن ثروة انتشاره،اال
انين اشعر باملسؤولية وكربها،
واحلرج حلجمي الصغري يف تناول
قضية كربى كهذه أمام قامات
كبرية كاليت أقف أمامها كالوزير
السابق ميشال إده وقد عملت
على مدار السنني ،يف اجملال
الرمسي واخلاص ،لكي جتعلنا
ندرك أهمية هذه الثروة .وألنين
مهما اجتهدت ،خالل كتابيت
الصباحية هلذه الكلمة أو خالل
استالمي القصري هلذه الوزارة/
اجتهدت
مهما
املسؤولية،
استماعا وقراءة وتفكريا وخربة
لن أمتكن من اختزان أو اختزال
جمموعة األفكار الكبرية والقيمة
اليت حضرت أو كتبت لي،
مشكورة من مدير عام املغرتبني
أو من شخصيات إغرتابية عدة،
فإنين قررت ان أقوم ،أحاول ان
أقوم ،مبقاربة خمتلفة لالنتشار
اللبناني ،من باب فرادته ،من
باب فرادة لبنان ،من باب
رسالة لبنان ،من باب إنسانية
هذه الرسالة وعامليتها ال بل
كونيتها مما يعطيها الفرادة».
أضاف« :املغرتب  -االنسان
فرادة ورسالة .إذا قبلنا بهذه
املعادلة الرباعية املرتابطة،
فعلينا ان نقبل ان نتعاطى مع
كل لبناني منتشر على أنه حالة
فريدة بذاتها ،حبسب ظروف
وتاريخ ومكان اغرتابه ،وعلينا
ان نتعاطى معه إفراديا بعناية.
حنن اخرتنا له اسم «مغرتب
لبناني مغرتب» ،وأكدنا أن
جنسيته هي «لبناني أصيل»،
وهنا بيت القصيد كله على أنه
أصيل وهو ما يربطنا به ويربطه
بنا .ألن االنسان إنسان وله

روابط خمتلفة مع بلده أو مكان
انتمائه ،وألن هذه الروابط
ال تتطابق ما بني املنتشرين
وقد تكون مفقودة حتى عند
البعض أو الكثري منهم ،كرابطة
اهلوية واالنتماء حيث الكثريون
ال ميلكون اجلنسية أي ورقة
التعريف عن لبنانيتهم حتى،
وكرابطة اللغة حيث الكثريون
ال يتكلمون اللبنانية/العربية،
وكرابطة االرض حيث الكثريون
ابتعدوا عن ارضهم منذ عشرات
السنني أو ال ميلكونها حتى،
وكرابطة املال أو االقتصاد
أو املصلحة ،إن أردمت ،حيث
ال منافع أو مصاحل إقتصادية
للكثريين .أما رابطة الروح،
وهي الشعور باالنتماء األصيل
وباألصالة ،فال ميكن فقدانها،
وهي تبقى دفينة دفينة ،وهي
ما جيب أن نتوجه اليه إفراديا
وبتأن لنطاله ،وألن كل هذه
التعقيدات والصعوبات قائمة
ال ميكن أن نواجهها وحنلها إال
باقتناعنا العميق أن القضية
هي قضية الرسالة ،هي قضية
الكيان ،وهي قضية لبنان.
كيف ال ،وحنن اليوم نشهد
حماولة توطني  400الف الجىء
فلسطيين ،وحماولة تثبيت 1,5
مليون سوري ،بعد أن مت جتنيس
ما يزيد عن  250الف أجنيب غري
لبناني وغري مستحق ،ليصل
جمموع هؤالء غري اللبنانيني ما
يزيد عن مليونني أي ما يزيد
عن نصف اللبنانيني ،كيف ال
وحنن حنرم اللبنانيني األصيلني
من إمكانية العيش يف لبنان أو
حتى احلصول على جنسيتهم أو
تسجيلهم ،أي حتى على ورقة
إنتمائهم؟»
وتابع« :وسائل إعادة الروابط،
هذا اإلنسان اللبناني األصيل
املغرتب ،وبعد أن نلتقطه
بالروح ،بالشعور ،بالعاطفة،
نبدأ بالركض وراءه واالهتمام
مبصاحله وحاجاته ،فهو إنسان
جيب أن تعاد اليه روابطه
احلسية املادية مع بلده وهي
ثالثة اهلوية واالنتماء وترتجم
باجلنسية أو التسجيل ،االرض
واحلجر وهو رابط وإن عميق
نفسيا وروحيا فيبقى له طابع
اقتصادين الثقافة واحلضارة
وهي الرابط األهم ولكن ترمجتها
األولية هي باللغة .هذه املرحلة
تقتضي االبتعاد عن تبسيط
شخصية املغرتب واختزاهلا
باملشاعر فقط والتوجه ،كما
قلنا ،اىل مصاحله واهتماماته
على أنه بلغ سن الرشد ،وهنا
أهمية تناول حقوقه».
وقال« :احلقوق عدة ،وال ينتهي
تعدادها ،وإمنا ميكن اختصارها
بأولويات .أوال ،حق التسجيل،
وهي ليست عملية إختيارية
يقوم بها الديبلوماسي أو ال
يقوم بها ،وهي فرض وإلزام
وواجب ،والتخلي او التخلف عن
القيام به هو تقصري وظيفي
يقتضي املالحقة واملساءلة،
وهكذا سنتعاطى معه من
باب أنه على الديبلوماسي أن
يسعى وراء املنتشر لتسجيله
حبسب األبواب األربعة تسهيل
التسجيل لكون املنتشر مستحق

ٍ
ومستوف للشروط وكل ما هو
مطلوب هو عدم إضاعة سنتني
جملرد التسجيل (فينكف عنه)،
وهنا نناشد وزارة الداخلية
ومديرية األحوال الشخصية فيها
بالتعاطي مع املوضوع ليس من
الباب القانوني اإلداري اإلجرائي
الضيق البحت بل من الباب
الوطين امليثاقي العريض.
ثانيا احلصول على اجلنسية
من خالل مرسوم خاص وقد
حصل عليه غري لبنانيني سنة
 ،1995مبئات اآلالف ،وهم غري
مستحقني ،أفال يستأهل بضع
مئات مستحقني( ،ال بل أكثر)،
أن يصدر هلم رئيس اجلمهورية
دوريا مراسيم جتنيس حبيث
تقوم وزارة اخلارجية بالبحث عن
هذه األمساء وتشجيعها والسعي
وراءها حلصوهلا على اجلنسية
اجلنسية
وتشريف
اللبنانية
اللبنانية بها؟ ثالثا القرارات
القنصلية ،وذلك حبسب املادة
 12من املرسوم االشرتاعي سنة
 ،1951حيث تسمح هذه القرارات
بتسجيل العديدين ويتوجب على
القناصل اللجوء اليها .ورابعا
استعادة اجلنسية حيث أن قانون
استعادتها موجود يف اجمللس
النيابي منذ  12سنة على شكل
اقرتاح قانون ،وموجود يف
اجمللس النيابي منذ أكثر من
سنة على شكل مشروع قانون
معجل ،وحنن وضعناه يف رأس
أولوياتنا منذ استالمنا للوزارة.
وأقول لكم اليوم إننا حصلنا على
وعد سياسي (قاطع ومثبت) من
رئيس اجمللس النيابي بوضعه
على جدول أعمال أول جلسة
تشريعية والتصويت له ،كذلك
حصلنا على وعد سياسي (قاطع
ومثبت) من تيار املستقبل
بالتصويت له إجيابا عند وضعه،
وأعي متاما أنه أحد املواضيع
اليت جيمع عليها ويتوحد حوهلا
كل األطراف املسيحيني ،وما
أكثر هذه املواضيع ،إمنا قد
يكون هذا املوضوع فاحتة لعمل
مسيحي وطين جامع».
أضاف« :ثاني حق هو حق
التمثيل واالقرتاع وهو حق
سياسي وطين ال نقاش حوله،
ولكن إن أردنا أن حنوله من
السياسي
واإلنشاء
الكالم
الفارغ اىل عمل حقيقي فاعل،
علينا أن نكون واقعيني ونصارح
املنتشرين باحلقائق .أوهلا أنه ال
جيوز ان يقرر املنتشرون ،وهم
عدديا أكثر من املقيمني ،عن
مصري وحياة هؤالء بل جيوز ال بل
حيق هلم املشاركة يف مصريهم
وحياتهم .من هنا يتوجب أن
يتمثل املنتشرون بعدد من
النواب املخصصني هلم ،واحد
او اثنان ،كحد أقصى عن كل
قارة ،على ان يزيد العدد الحقا،
وبالتالي يكون التمثيل صحيحا
وحقيقيا وينقل هؤالء النواب،
نواب االنتشار ،مشاكل وهموم
من ميثلون ويعملون حقيقة على
حلها ،ويف هذا منفعة كبرية
بتحديد املسؤولية .وثانيها،
ان هناك صعوبة ال بل استحالة
ان يصوت اللبنانيون يف
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مقاالت

باسيل :نشهد حماولة لتوطني  400الف فلسطيين وتثبيت  1,5مليون...
املقرتحة
بالطريقة
اخلارج
واملنصوص عنها بالقانون ،اال
إذا ارتضينا أن يصوت منهم
بضعة آالف ،كما هو حاصل ،ولو
وصل االمر اىل مئة الف ففي
هذا إجحاف كبري .واإلنصاف هو
ان يتمكن اجلميع من التصويت
وذلك عرب وسائل احلداثة ،وهي
ال  ،e- votingأو أقله بالظرف
املضمون واملختوم ،اذا ما حتجج
احد بصعوبة هذه التقنية وهو ما
ال نعتقد به».
وتابع باسيل« :ثالثا ،حق
التواصل .إنه حق للمنتشر
ان يدخل من منزله أو عمله
اىل إدارات الدولة اللبنانية
ويستحصل على كل معامالته،
هذا اذا اعرتفنا انه لبناني
أصيل ولكن له ظروفه اخلاصة
وخصوصياته اليت جيب ان
تراعى بإعطائه كل التسهيالت
للتواصل االجتماعي ،واملعريف
وللتحصيل الثقايف والعلمي
(وهذا ما دفعنا اىل حتضري
مذكرة تفاهم مع وزارة الرتبية
إلنشاء مدرسة لبنانية لكل
جالية يف اخلارج على غرار
املدرسة اللبنانية يف قطر) .ان
اعرتافنا بهذا احلق األخري يأخذنا
اىل مفهومية «عاملية لبنان»،
ووجوب تعزيزها بالتواصل
السهل واملكننة من خالل رابطة
اقتصادية عاملية تربط اللبنانيني
املنتشرين مع بعضهم ومع

وطنهم االم من خالل مفهوم
االقتصادية»
«الديبلوماسية
الذي ناقشناه البارحة وأصدرنا
توصيات خبصوصه».
وقال« :ثروة االنتشار ،ان
شعارنا لوزارة اخلارجية «حدودنا
العامل» وإذا ما سلمنا بعاملية
لبنان ،فهذا يعين اننا نتعاطى
حقيقة مع ثروة وطنية .وهنا،
كخبري بالثروات ،امسحوا لي
ان اعرض لكم أصول التعاطي
معها من خالل ثالثة حماور عامة
هي املسح وهذا ما يفرتض ان
يعطينا صورة واضحة جمتمعية
متخصصة (بنك معلومات) حول
وأعدادهم
املنتشرين
توزع
وخصائصهم .وهذا ما بدأنا به
من خالل تقاربكم ،واالستكشاف
وهو من خالل وضع خطة
لالستفادة من هذه الثروة،
ومكامنها ودرس إمكانيات
استخراجها تبعا خلصائصها،
ولكل دولة مضيفة ،واالستخراج
أي االنتاج ،وهي قضية ال تتم اال
من خالل اقتناع املنتشر باخلطة
وجتاربه معها ومبدأ التبادلية يف
العالقة ما بني لبنان الرمسي
واالنتشار وإقامة شراكة حقيقية
بينهما».
أضاف« :اللوبي .ان االنتشار
إذا ثروة ال تعرف قيمتها اال
باحملافظة عليها ،أوال عرب إعطائها
حقوقها (يف التسجيل والتمثيل
والتواصل) وباستغالهلا ثانيا
عرب شراكة حقيقية وتبادلية
دائمة وليس استغالال مصلحيا

ظرفيا (كما حصل يف استغالل
ثروات دول نفطية يف اخلليج
او افريقيا) .وحبصول هذا
االمر ننتقل حقيقة اىل إرساء
مفهوم «اللوبي اللبناني» الذي
لن أعدد ميزاته وأهميته سوى
بالقول إنه يكون عندها بالنسبة
للبنان املقيم كالصدى بالنسبة
للصوت ،أعلى وأعمق وأبعد
وأفعل».
وتابع« :لقاء الطاقة االغرتابية،
وهذا ما حدا بنا ،يف وقت
قصري ،اىل التحضري إلقامة
لقاء «للطاقة االغرتابية» يف
 30أيار  2014يكون انتقائيا
صحيح جلهة اختبار قصص
جناح لبنانية وأشخاص نافذين
مؤثرين يعربون عن لبنان النجاح
ويؤسسون معا لفكرة «اللوبي
اللبناني» تأسيسا أوليا يتطلب
الكثري الكثري من اجلهد واملتابعة
لتحويله مشروعا حقيقيا دائما
ويفرتض التمهيد له من خالل
توحيد طاقات االغرتاب ونزع
كل أشكال االنقسام وخصوصا
داخل اجلامعة الثقافية يف العامل
حيث نأمل مجعها وتوحيدها
من خالل مشروع جامع ،وليس
من خالل الكالم واللقاءات،
وهذا املشروع امسه «اجمللس
الوطين لالغرتاب» وعدنا مدير
عام املغرتبني ومدير الشؤون
اإلدارية يف الوزارة وبعض
العاملني املخلصني على خط
اجلامعة بتقدميه والعمل عليه
كمشروع جامع موحد وإال فال
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تكون اجلامعة تستحق امسها.
ويتوجب ترسيخ اللوبي اللبناني
خبطوة أوىل هي إقامة «بيت
املغرتب اللبناني» وقد قدمت
بلدية البرتون بناء قدميا إلنشاء
«البيت اللبناني األسرتالي»
متهيدا لتقديم أبنية قدمية أخرى
لقيام هذا اجملتمع االغرتابي
كموطئ قدم أولي يف لبنان
لالنتشار اللبناني».
وختم باسيل« :يكفي املغرتب
اللبناني تغربه ،فهو يعاني أصال
شر ونقمة الغربة ،فال نزيد على
غربته غربة وطنه ،وسياسييه
ووزارته عنه ،بل فليشعر انه
الثروة بالنسبة لنا ،وهي الثروة،
اليت سنحافظ عليها هذه املرة،
وبرموش العني».

بو صعب

بدوره ألقى وزير الرتبية
والتعليم العالي كلمة قال
فيها« :يسعدني أن نلتقي حول
عنوان غين ومتنوع األهداف
وهو الديبلوماسية اإلغرتابية ،
هذا العنوان الذي أطلقه معالي
الوزير األستاذ جربان باسيل
كنموذج لتحريك طاقاتنا الوطنية
والديبلوماسية يف اجتاه بلدان
اإلنتشار  ،من أجل حتويلها
إىل طاقات منتجة وفاعلة على
اكثر من صعيد ،ولكي تكون
املؤسسات الوطنية يف خدمة
هذا التفاعل احليوي مع اإلنتشار
اللبناني  ،لتحقيق التواصل
املثمر مع املتحدرين من لبنان
أينما كانوا».
أضاف« :يف هذا السياق سوف
أحتدث عن اجلانب املتعلق
بالرتبية وهو اجلانب الذي خيص
كل عائلة يف لبنان واخلارج
ويف مقدمه تشجيع ودعم نشر
املدارس اللبنانية يف العامل ،إذ
لدى لبنان  11مدرسة لبنانية يف
اخلارج منتشرة يف العديد من
الدول العربية وإفريقيا وامريكا
الالتينية ،رغم العدد اهلائل
للمنتشرين اللبنانيني ،مغرتب
ومتحدر ،يف كل بقاع األرض.
املساعدة على توفري تعليم اللغة
العربية بواسطة هذه املدارس
أو غريها من املدارس األجنبية
(مقرر اللغة العربية) ،تبادل
الطالب بني جامعات لبنان
وجامعات اخلارج للتخصص
العلمي ،السعي لتأمني املنح
الدراسية اليت تسهم يف إجياد
فرص التخصص العلمي يف
جامعات اخلارج».

وتابع« :يتم راهنا إعداد مشروع
مذكرة تفاهم بني وزارة الرتبية
والتعليم العالي ووزارة اخلارجية
واملغرتبني تهدف إىل تشجيع
اجلاليات اللبنانية يف دول
اإلنتشار على فتح املدارس
اليت تدرس املنهاج اللبناني يف
تلك الدول وتقديم التسهيالت
الالزمة إلجراء اإلمتحانات الرمسية
يف دول اإلنتشار .ومن أبرز ما
نصت عليه هذه املذكرة يف
موجبات ومسؤوليات ال MEHE
هو تأمني النسخ الالزمة من
املراسيم والقرارات والتعاميم
املتعلقة بآلية عمل املدارس
تالمذتها
وشؤون
اخلاصة
والتنسيق خبصوص إرساهلا
عرب  MFAوالربيد اإللكرتوني
اىل البعثات اللبنانية يف اخلارج
واملدارس املعنية ،ومتابعة عمل
املدارس وقبول اللوائح اإلمسية
لتالمذتها عرب  MFAسنويا
وضمن املهل احملددة قانونيا،
وتكليف فريق العمل الالزم
من موظفي  MEHEللمشاركة
يف اإلشراف على اإلمتحانات
الرمسية يف اخلارج لتالمذة
هذه املدارس ،وإعداد أسئلة
اإلمتحانات الرمسية وتأمني
إرساهلا بالطرق اآلمنة والوسائل
السريعة وبسرية تامة قبل
املوعد احملدد هلذه اإلمتحانات،
والقيام بأعمال تصحيح مسابقات
اإلمتحانات الرمسية يف بريوت
وإعالن النتائج النهائية».
وقال« :يف موجبات ومسؤوليات
ال  MFAعرب البعثات الدبلوماسية
نصت املذكرة على دعوة البعثات
الديبلوماسية والقنصلية يف
اخلارج لتشجيع اجلاليات اللبنانية
على فتح مدارس خاصة لبنانية
تعتمد املنهاج اللبناني يف دول
اإلنتشار ،مع ضرورة إستحصاهلا
على موافقة الدولة املضيفة
على فتح مدرسة خاصة لبنانية
على أرضها ،ومن ثم احلصول
على إجازة من املراجع املختصة
يف الدولة اللبنانية بفتح مدرسة
خاصة خارج األراضي اللبنانية،
وقيام البعثات الديبلوماسية
اللبنانية يف اخلارج مبهام
لالجراءات
تنفيذا
MEHE
املعمول بها حاليا واملعممة
عليها جلهة شروط ترخيص هذه
املدارس ،وقبول لوائح تالمذة
هذه املدارس وتربيرها من قبل
السفري أو من يعينه من موظفي
السفارة هلذه املهمة ،وتنظيم
اإلمتحانات الرمسية للشهادتني
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املتوسطة والثانوية العامة يف
مقر السفارة أو يف مكان آخر
حتت إشرافها ،وتأمني تأشريات
الدخول ملوظفي  MEHEاملكلفني
السفر اىل البلدان املضيفة
اإلمتحانات،
على
لالشراف
وتأمني مجع املسابقات بعد
كل إمتحان للشهادات الرمسية
وإرساهلا اىل  MEHEبواسطة
احلقيبة الديبلوماسية بالسرعة
الالزمة».
أضاف« :هذه املذكرة تأتي
كنتيجة لتجربة ناجحة طبقتها
الوزارة منذ العام  2010يوم
بدأت بإجراء اإلمتحانات الرمسية
يف قطر يف حرم السفارة
اللبنانية وبإشرافها  ،وعلى يد
فريق عمل من موظفي وزارة
الرتبية بدعم من اجلالية اللبنانية
هناك  .خصوصا أنه قد صدر
مرسوم جييز إجراء اإلمتحانات
املدارس
لطالب
الرمسية
اللبنانية يف اخلارج .املدرسة
اللبنانية يف قطر حتظى بدعم من
أمري البالد الذي منحها امتيازا
خاصا باعتماد املنهج اللبناني.
وللمدرسة جملس أمناء حيظى
برعاية السفري ويضم أبرز
الشخصيات اللبنانية هناك.
ونأمل توسيع انتشار املدرسة
اللبنانية يف اخلارج ونعتقد أن
مذكرة التفاهم بني الوزارتني
سوف تشكل املنطلق الصحيح
لتسهيل تأسيس هذه املدارس
ومفاوضة سلطات البلد املضيف
للسماح باعتماد املنهج اللبناني
ودعم املدرسة وإجراء اإلمتحانات
الرمسية يف سفارتنا .أما يف ما
يتعلق باملنح اليت تقدم إىل
الطالب اللبنانيني عن طريق
سفاراتنا يف العامل أو عن طريق
الدول الصديقة واملنظمات
الدولية فإنه يتم اإلعالن عنها
على املوقع اإللكرتوني للوزارة
بكل تفاصيلها ليستفيد منها
األكثر كفاءة».
وتابع« :إن الوزارة ترحب
بأي منح ختصصية يف جماالت
وختصصات علمية جديدة وغري
متوافرة يف لبنان راهنا من
شأنها إفادة سوق العمل اللبنانية
وتسعى من خالل ما تعتمده من
معايري علمية يف اإلختيار إىل
إيصاهلا لصاحب احلق .ويف
موضوع املعادالت اجلامعية وما
قبل اجلامعية فإن متطلباتها
مدرجة على موقع الوزارة
وباللغات العربية والفرنسية
واإلنكليزية  ،وهي تتضمن كل
املعامالت والتفاصيل املطلوبة
إلجناز املعادلة .إن الوزارة على
استعداد للتواصل مع اجلهات
املعنية يف اخلارج والداخل
لتسهيل اعتماد الشهادات
اجلديدة غري املشمولة باملعادالت
راهنا ،متهيدا ملعادلتها وقبوهلا
مبا خيدم مصلحة طالبنا».
وختم بو صعب« :إن املدارس
اللبنانية يف دول اإلنتشار هي
مناذج مصغرة للوطن بكل تقاليده
الوطنية واإلجتماعية والرتبوية
والثقافية ،وهي مؤسسات
جاذبة ألهلنا املنتشرين للتعلق
بالوطن وتعلم مناهجه ولغته
األم والعودة إليه».
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لبنانيات

نريد رئيساً قوياً يف بيئته قادراً على مجع اللبنانيني

كنعان بعد اجتماع تكتّل التغيري واإلصالح:
جيب أن تأمني حقوق املو ّظفني ،مع مراعاة
اإلمكانيات واإلصالحات

عقد تكتل التغيري واإلصالح
اجتماعه االسبوعي برئاسة
العماد
الرئيس
دولة
ميشال عون يف دارته يف
الرابية ،وحبث يف التطورات
الراهنة.
حتدث أمني
وعقب االجتماع
ّ
سر التكتل النائب ابراهيم
كنعان ،فقال:
ّ
التغيري
تكتل
«إجتمع
دولة
برئاسة
واإلصالح
الرئيس العماد ميشال عون،
وكان على جدول أعماله ثالثة
مواضيع أساسية.
يتعلق
األول
املوضوع
ّ
يف
الرئاسة.
بانتخابات
ُ
ستعقد اجللسة الثانية
الغد
لإلنتخابات ،ولذلك نريد أن
ّ
نذكر مبوقف تكتل التغيري
واإلصالح حول هذا املوضوع،
الذي كان واضحًا منذ اليوم
األول يف احلديث عن الشأن
الرئاسي ..الرئيس ليس
ضمن معادلة معزولة عن
الدستور وعن امليثاق أو عن
الصيغة امليثاقية اليت يشتهر
بها لبنان.
أمجع
عندما
بالتالي،
املسيحيون يف بكركي ّ
أنهم
يريدون رئيسًا قويًا يف
بيئته ،ويريدون رئيسًا قادرًا
على مجع اللبنانيني ،ما يعين
ّ
أنه من الواجب علينا احملافظة
على هذا اخليار.
إذًا حنن ال نؤمن بالفراغ ،وهو
خيار غري موجود يف حساباتنا
أو ّ
حتى يف مفهومنا داخل
العمل املؤسساتي ..ويف
الوقت نفسه ،نؤمن بالصيغة
وباخليار
كما
امليثاقية،
الوطين اجلدي احلقيقي ال
جبلسات الفولكلور.
إنطالقًا من هنا ،سنتعاطى مع
اإلستحقاق الرئاسي األساسي
والضروري ،الذي جيب أن
تتوفر فيه مجيع املواصفات
ّ
وأعلنا عنها منذ
اليت سبق
البداية ،واليت نتمسك بها
ّ
حتى النهاية.
ّ
ّ
يتعلق
الثاني
املوضوع
باإلعالم ،وقد كانت لنا
يف املاضي مواقف واضحة

ّ
مبعزل
حلرية اإلعالم
ٍ
بالنسبة ّ
أي أداء أو موقف أو مالحظة
عن ّ
لنا أو لغرينا على أداء بعض
اإلعالميني .وكذلك اليوم ،ال
تزال مواقفنا واضحة أيضًا
احلرية اإلعالمية،
يف مسألة
ّ
ولذلك نرفض اإلعتداء على
والسيادة ّ
اللبنانية
القوانني
ّ
يف هذا املوضوع ،خصوصًا
احلرية اإلعالمية ،وقد ظهر
على ّ
السابقة
ذلك من خالل مواقفنا ّ
يف هذا ّ
ّ
لكثري
بالنسبة
الشأن
ٍ
ّ
احملطات اإلعالمية وهنا
من
ّ
ّ
مبحطة الـ OTVوغريها،
أذكر
ولذلك حنن نرى اليوم حجم
التضامن ّ
ّ
اليت تلقاه كل من
قناة اجلديد وجريدة األخبار
ّ
مؤخرًا يف
تعرضتا له
بعد ما
ّ
ً
أن
ا
خصوص
اجملال،
هذا
ّ
هذا األمر ينسحب على كلّ
ّ
ويتعلق باإلعالم
اإلعالم عمومًا
ّ
بشكل خاص.
اللبناني
ٍ
أما املوضوع الثالث فهو
ّ
موضوع اقتصادي اجتماعي
ٌ
أن
عالق ،وكما نعلم مجيعًا ّ
هناك حركة مطلبية تطالب
والرواتب،
الرتب
بسلسلة
ّ
ّ
وأن جملس ّ
النواب يف الوقت
ّ
نفسه يدرس هذا امللف ،إذ
السلسلة ّ
حق ،وال جيب
إن
ّ
ّ
أن ُيفهم هذا املوضوع أو
أن تكون عملية املطالبة به
نية بتطيريه أو
بأية ّ
مرتبطة ّ
متييعه أو تسييسه.
هذا املوضوع جيب أن يأخذ
على
املؤسساتي
مساره
ّ
قاعدة احلقوق واإلمكانيات.
األول،
وكما ّ
حتدثنا منذ اليوم ّ
ّ
تتأمن احلقوق
أن
جيب
فإنه
ّ
ً
ولكن جيب أيضا أن نراعي
واإلصالحات.
اإلمكانيات
ولذلك جيب ّ
أن
أال ُيفهم أبدًا ّ
تنص ٌل
تأجيل هذا املوضوع هو
ّ
من جانب أحد ،إذ ّ
إنه ُيفرتض
أن حَتفظ هذه املسألة سالمة
ومؤسساتها ،وأن
الدولة
ّ
ّ
تتأمن يف الوقت نفسه سالمة
ّ
اجملتمع من خالل تأمني هذه
ّ
نتطلع
املعادلة ،لذلك حنن
إىل نهاية هذه املسألة
يؤمن املعايري
بشكل إجيابي
ٍ
ّ
ّ
حتدثنا عنها اآلن».
اليت ّ

تفاصيل الكمني الذي تع ّرض له اجليش يف الراعي إىل فلسطني :أق َد َم حيث
الرهوة والعملية النوعيّة اليت أعقبته
أح َج َم صفري!

دارت اشتباكات عنيفة أمس
بني اجليش اللبناني واملسلحني
يف منطقة الرهوة شارك فيها
الطريان احلربي اللبناني من نوع
«غازيل» باالضافة اىل طائرات
االستطالع ومتكن اجليش بعد
 4ساعات من االشتباكات اليت
استخدمت فيها االسلحة املختلفة
من السيطرة على منطقة الرهوة،
بعد ان كّبد املسلحني عشرات
القتلى واجلرحى.
وافيد عن اعتقال مسلحني
فيما سقط للجيش اللبناني 11
جرحيا نقلوا اىل مستشفيات
بعلبك واهلرمل وبعضهم غادر
املستشفيات .فيما اشارت
معلومات اىل ان من بني جرحى
اجليش ضابطًا برتبة مالزم اول.
ويف التفاصيل ان معلومات
وصلت ملخابرات اجليش اللبناني
عن قيام مسلحني يف احدى
املزارع يف نطقة «الرهوة» يف

جرود عرسال بتفخيخ جيب من
نوع «باثفيندر» فتوجهت دورية
من اللواء السادس وبوصوهلا
اىل املنطقة وقعت يف كمني
للمسلحني السوريني ،ودارت
اشتباكات بني الطرفني حيث
دفع اجليش اللبناني بتعزيزات
اىل املنطقة من اللواء اجملوقل
الذي نفذ عمليات نوعية ادت
اىل السيطرة على املنطقة وقتل
اعداد كبرية من املسلحني
باالضافة اىل تدمري اسلحة
رشاشة ،وقد فر عدد من
املسلحني اىل عمق اجلرود
واشارت معلومات اىل وجود
اعداد كبرية من املسلحني يف
هذه املنطقة واثناء االشتباكات
نفذ الطريان احلربي السوري
سلسلة غارات على منطقة وادي
طاهر يف جرد عرسال اليت
تشهد انتشارا كثيفا للمسلحني
السوريني.

هل انتهى التصعيد بني إسرائيل وحزب اهلل؟
يحيى دبوق
ميكن التقدير ،حبذر ،أن جولة التصعيد األخرية بني إسرائيل
رد
وحزب اهلل قد انتهت .مرد التقدير مصلحة تل أبيب يف ّ
االعتبار اىل قدراتها الردعية ،اليت تضررت جراء منعها من
حماولة تغيري قواعد االشتباك يف الساحة اللبنانية .يف الوقت
نفسه ،ال ميكن إغفال إشارة األمني العام حلزب اهلل ،السيد
حسن نصر اهلل ،اىل أن عملية مزارع شبعا هي «جزء من رد»،
وهو ما ميكن تفسريه كتحذير ،ويف الوقت نفسه ،كتهديد.
قيل وكتب الكثري ،إسرائيليًا ،عن «ضائقة» حزب اهلل جراء
تدخله العسكري يف سوريا ،و»تداعيات» احلرب الداخلية ضده
يف لبنان ،من تصرحيات ومواقف معادية« .ضائقة» وصفت
كأنها تكاد تنهي احلزب ومتنع عنه املبادرة .ظن املتابع للشأن
اإلسرائيلي أن هذا التوصيف يأتي ضمن احلرب النفسية
واإلعالمية املسوقة ضد احلزب ،سواء يف اجتاه اإلسرائيليني
إلفهامهم بأن عدوهم يف «ضائقة» ،أو يف اجتاه الرأي العام
اللبناني وبيئة حزب اهلل ،لدفعها اىل االعتقاد بأن قيادة احلزب
أخطأت تقديراتها وأفعاهلا ،وتتجه حنو االنكسار.
إال أن متابعة اإلسرائيلي طوي ًال ،تضاف إليها احملاولة األخرية
لتغيري قواعد االشتباك يف لبنان ،من خالل الغارة اجلوية
بالقرب من جنتا البقاعية يف شباط املاضي ،أظهرتا أن
اإلسرائيلي يعتقد بالفعل مبا يقوله .حزب اهلل يف ضائقة كبرية
جدًا ،بل وميكن استغالهلا ضده .كيف
تكون هذا االعتقاد؟
ّ
مسألة تستلزم تأم ًال ،ورمبا تعود إىل خطأ يف قوالب التقدير
االستخباري ،يف ما يتعلق حبزب اهلل حتديدًا.
وللداللة على ذلك ،تكفي معاينة رد الفعل اإلسرائيلي بعد
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بيان حزب اهلل حول غارة جنتا
البقاعية ،إذ كان االعتقاد
السائد بأن احلزب لن يتطرق
إىل الغارة ،وسينفيها كأنها
مل تكن .درجة ارتداع ومأزومية
احلزب كانت راسخة يف
االعتقاد اإلسرائيلي ،مبستوى
تسبب بصدمة بعد صدور بيانه
ّ
الشهري ،وتصويب ما كان
حيكى عن أن الغارة وقعت يف
األراضي السورية .مل تكن تل
ابيب مستوعبة مسبقًا ،اخلط
األمحر حلزب اهلل ،والفاقع،
حيال تغيري قواعد االشتباك،
واستباحة األراضي اللبنانية،
مهما كانت ظروفه ،مع وجود
«ضائقة» او عدم وجودها.

ليا القزي

يكاد ال مير موضوع مثري للجدل اال ويكون البطريرك بشارة الراعي
بطله .فبعد سلسلة مواقفه املتناقضة ،وزيارته اىل سوريا يف
شباط العام  ،2013يقدم الراعي على ما أحجم عنه أسالفه ،ليشارك
يف زيارة احلرب االعظم اىل فلسطني احملتلة الشهر اجلاري.
خالل احلرب االهلية ،حني مدت االحزاب اليمينية يدها السرائيل
طالبة التعاون العسكري معها ،وقفت البطريركية املارونية ضد
هذه العالقات .وذلك على الرغم من وجود عدد من الرهبانيات
املارونية يف تلك االراضي ،وأبرشية مارونية كان على رأسها
املطران بولس صياح فرتة  16عاما ،مستخدما معرب الناقورة ليعرب
ذهابا وايابا .كانت هذه الزيارات حتصل بعلم الدولة اللبنانية
وبإذن منها  .ولكن مل يسبق أن وطأت قدما رأس كنيسة لبنانية
تلك االراضي ،حتى ال تحُ سب عليه اعرتافًا بذاك الكيان ،أو نوعًا
من التطبيع معه.
انطالقا من هنا ،ال ميكن أن متر زيارة البطريرك بشارة الراعي
اىل القدس يف أيار املقبل مرور الكرام ،خصوصا أن أي بطريرك
يصر الراعي على جترع هذه
يكرس هذه السابقة .فلماذا
ّ
لبناني مل ّ
الكأس املرة ،بعكس ما فعل سلفه؟
يروي الكاردينال مار نصراهلل بطرس صفري يف مذكراته اليت
نقلها عنه الصحايف أنطوان سعد أنه مل يقبل أن يرافق البابا
يوحنا بولس الثاني يف رحلته اىل االراضي املقدسة بسبب «وجود
وضع داخلي نراعيه .من الناحية الدينية ،لدينا مطارنة يتنقلون
بني لبنان وفلسطني ،ولكن مراعاة للوضع الداخلي فضلنا عدم
القيام بها» .يزيد سعد لـ»األخبار» أنه «ال توجد عداوة باملعنى
العقائدي ،ولكن صفري كان دائما ضد السياسة االسرائيلية ان
كان يف ما خص القضية الفلسطينية أو ممارساتها يف لبنان».
يضيف سعد أن «موقف البطريركية املارونية كان دائما واضحا
بعدائها إلسرائيل ،واعتبارها أن هذا الكيان لعب أدوارا سببت لنا
العديد من الكوارث» .انطالقا من هنا «طرح صفري ،خالل احلرب
االهلية ،العديد من عالمات االستفهام على عالقة بعض القوى
اللبنانية مع اسرائيل ما استدعى خالفات وتوترا يف العالقة بينه
وبني هذه القوى» ،وخاصة مع القوات اللبنانية .ال جمال للمقارنة
بني الكاردينالني حبسب سعد ،فلكل منهما اعتباراته« ،وجيب أن
ال ننسى أن القوات االسرائيلية مل تكن قد انسحبت بعد حني رفض
صفري املشاركة مع الوفد الفاتيكاني» .من هنا« ،ال أعترب الزيارة
تطبيعا للعالقات .هناك أبعاد تتخطى السياسة والنزاعات ،وهي
متسك الراعي باالراضي املقدسة».
ال يعترب النائب البطريركي العام املطران مسري مظلوم أن اسرائيل
يف حاجة اىل زيارة من هذا النوع لتستغلها سياسيا« ،فالعرب
يقدمون هلا أكثر بكثري» .يؤكد يف حديث لـ»األخبار» أن الذهاب
اىل القدس «ال يعين االعرتاف باسرائيل ،فموقف البطريركية
املارونية معروف .ولكن هناك واجبات جتاه البابا وزيارته أوال
وجتاه أبناء الرعية يف فلسطني ثانيا» .وعلى الرغم من أن البابا
فرنسيس ليس أول حرب أعظم يزور القدس ،يعترب مظلوم الزيارة
«مناسبة تارخيية تفرض على الراعي أن يكون موجودا» .ويدعو اىل
عدم إعطاء املوضوع أكرب من حجمه« ،ال عالقة للموضوع بالتطبيع،
فالبطريرك ليس سلطة سياسية ،هو يزور رعاياه ال أكثر» .ستبقى
اسرائيل يف نظر بكركي «دولة مغتصبة ،حمتلة ،حرمت شعبا من
وطنه واعتدت على لبنان» .أما بالنسبة لرفض صفري هذه الزيارة
«فالنه لديه وضع خمتلف ،والظروف اليوم بنظر الراعي مغايرة».
من جهته ،أحد املطارنة «غري املرتاحني» هلذه الزيارة حياول
فهم الدوافع اليت جعلت الراعي يقبل هذا «املشوار» .يربر بأنه
للبطريركية مطرانًا يف فلسطني احملتلة« ،وبقي لبنانيا رغم تنقله
بني لبنان واالراضي املقدسة» .الراعي يزور الرعايا «وليس
الدولة ،على غرار زياراته لباقي البلدان وخاصة سوريا».
عرض الراعي االمر خالل اجتماع جملس املطارنة املوارنة .أبلغهم
أن البابا سيزور املنطقة« ،لذلك سأستغل هذا االمر لزيارة رعايا
الكنسية» .مل يعارضه أحد علنا ،مع العلم أن بعضهم مل يكن
مرتاحا هلذه اخلطوة .ما زال برنامج الزيارة غري واضح ،ولكن
«االكيد أنه لن تكون هناك لقاءات مع أي شخصية سياسية ،كون
الزيارة ليست لدولة».
قد تكون سوريا بالنسبة للبعض دولة مستفزة أساءت خالل
وصايتها للبنان ،ولكن يكفيها أن مواد قانون العقوبات اليت
تعاقب كل شخص يدخل «بالد العدو» ،ال تنطبق على سوريا .وما
حمطيت الراعي اال «حجة» لتربير زيارة غري ضرورية.
ّ
املقارنة بني
كان بامكان الراعي عدم املشاركة يف الوفد الفاتيكاني ،خاصة
بوجود مطران يهتم بأمور الرعية .من يدري ،رمبا مل يقصد الراعي
إثارة هذا اجلدل .السؤال هنا ليس ختوينًا وال اتهامًا بالعمالة
بالتأكيد .ولكن ال يستطيع الراعي ،وال املطارنة الذين يصفون
إسرائيل بـ»الدولة املغتصبة» ،التذرع بعالقات بعض حكام العرب
بإسرائيل .زيارة الكاردينال حمصورة بالرعايا املوارنة ،ولكن هل
يثق بأن اسرائيل لن «تورطه» بأن جتعله يصافح أحد مسؤوليها
أمام عدسات الكامريات؟
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العرب والعالم

ورقة اطار يف مفاوضات أديس أبابا بني
جنوب السودان واملتمردين

استؤنفت فى أديس ابابا
بني
املباشرة
املفاوضات
حكومة جنوب السودان وحركة
يتزعمها رياك
التمرد التى
ُ
مشار النائب السابق للرئيس،
ُ
ِ
التنمية احلكومية لدول
وهيئة
ِشرق أفريقيا( إيقاد ) تطرح
للتفاوض تتضمن
ورقة إطار
ِ
حكومة انتقالية.
ِ
إنطلقت املفاوضات
وقد
ِ
حكومة جنوب
املباشرة بني
ُّ
تعثر
بعد
السودان واملتمردين َ
 ،لكنها انطالقة ٌمل جَير خاللهَ ا
َ
مباشر بني الطرفني ،
حوار
إن مطالَبهم
قالوا
املتمردون
َّ
تشمل حكمًا فدراليا ودميقراطية
حيكمها القانون.
ُ
َ
جنوب
حكومة
ترض
وام
ِ
مقرتح
تضمني
السودان
َ
انتقالية
حكومة
الوسطاء
ًفى جنوب السودان ،وقال

سيعملون على
مفاوضوها إنهم
َ
تثبيت وقف العدائيات الذى
َّ
كانون الثاني/
توقيعه فى
مت
َ
ُ
يناير املاضي.
ِ
التعنت
وتسود حال من
َ
مواقف احلكومة واملتمردين
َ
مطالبات
وس َط
اآلن
حتى
ْ
ٍ
ضغوط من اجملتمع
مبمارسة
الدولي على اجلانَبني لتذليل
َ
العقبات.
ِ
املفاوضات
وتعترب جولة
َ
الثالثة بني حكومة
احلالية
جنوب السودان واملتمردين
ِ
منذ ُاندالع ِاحلرب يف كانون
األول /ديسمرب املاضي.
ِ
متباعدة فى
وهناك مسافة
جنوب
فى
األفرقاء
املواقف بني
ِ
السودان ،وواقع على األرض
َ
مأساة املدنيني  ،أمران
يحَ كي
الباب امام قرارات
يفتحان
رمبا
َ
دولية حلماية السكان.

اعالناتكم يف اهلريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0403482345

جندي اسرائيلي يصوب سالحه على
رؤوس مراهقني فلسطينيني

فيلم فيديو جنديا
أظهر
اسرائيليًا يصوب سالحه حنو
رأسي مراهقني فلسطينيني
اثنني ،وقد قالت منظمة
تصرفات اجلندي
اسرائيلية ان
ّ
بالكاد تعترب متطرفة مقارنة
االسرائيلي
اجليش
بسلوك
اليومي يف األراضي الفلسطينية
احملتلة».
فقد تلقى جندي اسرائيلي
علقت مهامه بعدما ظهر يف
فيديو وهو يصوب سالحه حنو
مراهقني فلسطينيني ،دعما
كبريًا على االنرتنت ،على ما نقل
اإلعالم.
وبعد ساعات على فتح صفحة
جديدة على موقع فيسبوك
الثالثاء لدعم جندي فرقة حنال
لنخبة املشاة الذي عرف عنه
باسم «ديفيد» فحسب ،حصلت
الصفحة على حواىل  60الف
«اليك».
«كسر
منظمة
ونددت
الصمت» للسالم املؤلفة من
جنود اسرائيليني سابقني بهذا
النوع من الدعم مؤكدة ان
«الوضع الذي يظهره الفيديو
ليس استثنائيا».
ويبدو اجلندي الشاب يف
الفيديو املنشور على موقع
يوتيوب وهو يرفع سالحه بعد

مشادة كالمية مع احد املراهقني
وتصويبه حنو الفتى.
وأفاد موقع «واي نت نيوز»
ان «اجلندي نقل من موقعه
القتالي يف الكتيبة على ما يبدو
بعد تصويره وهو يصوب سالحه
اىل مراهق فلسطيين يف اخلليل
يف وقت سابق هذا االسبوع».
وأفاد جندي خدم معه فرانس
برس ان «هذا النوع من احلوادث
معتاد يف اخلليل» بالضفة الغربية
«حيث ضاق ذرع اجلنود النهم ال
ميلكون وسائل الرد على هجمات
يومية للفلسطينيني باحلجارة او
غريها».
وأكد بيان للجيش تعليق
مهام اجلندي يف وحدته قبل
انتشار الفيديو «بسبب اعمال
عنف ارتكبت ضد رؤسائه».
كما اعلن عن فتح حتقيق.
ونقل «واي نت» عن مصدر
عسكري ان «احد املراهقني
ابرز اداة لتوجيه اللكمات قبل
املشادة».
واكدت «كسر الصمت» ان
«رد فعل جندي حنال بالكاد تعترب
متطرفة مقارنة بسلوك اجليش
االسرائيلي اليومي يف االراضي
(الفلسطينية) احملتلة».
شيع
على صعيد آخر
يْ
مدينت البرية
الفلسطينيون يف
وجنني رفات اربعة من شهداء
مقابر األرقام الذين احتجزتهم
اسرائيل عشرات السنني،بعد
افراج اسرائيل عن تسعة
وعشرين شهيدًا من أصل مثانية
وثالثني اكتشفوا يف مقربة
سرية يف النقب.
والشهداء هم عز الدين
املصري من كتائب عز الدين
القسام ومنفذ عملية سبارو يف
القدس اليت اوقعت عشرات
القتلى واجلرحى يف صفوف
االسرائيليني والشهيد توفيق
حماميد من كتائب االقصى
الذي استشهد يف العام 2002
اثناء زرعه عبوة ناسفة قرب
ام الفحم داخل املناطق احملتلة
عام مثانية واربعني شيعا اىل
مثواهما االخري يف مدينة جنني،
والشهيدان عماد وعادل عوض
اهلل شقيقان من قادة عز الدين
القسام طاردتهما اسرائيل
طويال واغتالتهما يف العام
مثانية وتسعني لكن مصريهما
بقي جمهوال لسنوات عديدة
اىل ان عادا رفاتا اىل عائلتهما
يف مدينة البرية حممولني على
اكتاف رفاقهم.
وقد أفرجت اسرائيل عن
تسعة وعشرين شهيدًا من أصل
مثانية وثالثني اكتشفوا يف
مقربة سرية يف النقب.
الشهداء األربعة هم جزء من
جمموعة مكونة من مثانية وثالثني
شهيدا من شهداء مقابراالرقام
ستفرج اسرائيل عنهم على
دفعات.
ويشار اىل ان اسرائيل افرجت
عن رفات الشهداء بعدما كشفت
مؤسسات قانونية وجود مقربة
سرية يف النقب ضمت رفات
عشرات الشهداء الفلسطينني
ابان انتفاضة
الذين سقطوا ّ
االقصى.

هآرتس :ساركوزي يصف
نتنياهو بالكاذب

ساركوزي
«هآرتس»
صحيفة
اإلسرائيلية :وصف الرئيس
الفرنسي نيكوال ساركوزي،
بنيامني نتنياهو بـ «الكاذب»
وقال إنه «ال يطيقه» فيما رد
الرئيس األمريكي باراك أوباما
عليه قائال »:دعك منه ،أنا من
يتعني عليه مواجهته يوميا».
وأضافت الصحيفة ،اآلن جاء
دور جون كريي ،فهو قال إن
«حل الدولتني هو اخليار الوحيد
ودولة واحدة ستكون دولة
فصل عنصري».
عرضه
الصريح
كالم كريي
ّ
هلجمات سياسية وشخصية
ما اضطره إىل اإلعراب عن
األسف الستخدامه كلمة فصل
عنصري.
أن
«هآرتس»
واعتربت
ّ
الكلمات اليت قاهلا كريي وإن
كانت « ليست لالقتباس» إال
أنها قدمت عمليا وصفا للواقع:
ال ميكن إلسرائيل أن تبقى دولة
يهودية ودميقراطية من دون حل
الدولتني ،دولة واحدة ستكون

دولة فصل عنصري ،اجلمود
يف العملية السياسية من شأنه
أن يقود اىل انتفاضة جديدة،
التغيري يف تشكيلة احلكومة
ويف هوية من يرأسها من شأنه
تغيري الصورة.
واعتربت صحيفة «إسرائيل
أن تزايد حماوالت املس
هيوم» ّ
باجلنود يف الضفة الغربية اجتاه
مثري للقلق يف الضفة الغربية:
سجل
منذ بداية عام ُ 2014
ارتفاع قوي يف حماوالت املس
باجلنود على احلواجز.
اليت
املعطيات
وحبسب
ب َحنيه» ،حتى
نشرتها جملة « مَ ِ
شهر أبريل من هذا العام وقعت
 11حادثة خطرة نتيجة حماولة
املس جبنود عند معابر الضفة
الغربية ويف حميط القدس،
فيما شهد عام  2013باكمله
 15حادثة من هذا النوع .اهلدوء
السائد مربك ،فكلما سجل
تقدم يف بناء اجلدار الفاصل،
ارتفع عدد الفلسطينيني الذين
حياولون التسلل اىل إسرائيل.

دعــوة
برعاية رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمري جعجع
وبحضور اإلعالمية الدكتورة مي الشدياق
يدعوكم حزب القوات اللبنانية اسرتاليا للمشاركة يف املناسبات
التالية
*ملبورن :
نهار السبت الواقع يف  ٣أيار عشاء تكريماً للدكتورة مي
الشدياق الساعة السابعة مسا ًء
على العنوان التالي  La Mirage Reception 210 :يف قاعة
Hume Hwy Somerton
للمزيد من املعلمومات الرجاء االتصال :
سعيد خليفة 0434379437 :
سعيد حداد 0419877577 :
*سدني:
نهار الجمعة الواقع يف  ٩أيار  ٢٠١٤لقاء املقاومة السنوي
الساعة الثامنة مسا ًء
يف قاعة  Croatian clubعلى العنوان التالي:
921 Punchbowl rd,Punchbowl
للمزيد من املعلومات الرجاء االتصال :
تريز 0400846158 :
اسحاق 041471449 :
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اسرتاليات
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أبوت يقلص االجازة الوالدية املدفوعة الشيخ اهلاللي :املقاتلون خارج أسرتاليا عميان

يستعد رئيس الوزراء طوني
ابوت خلفض عتبة خطة اإلجازة
150
الوالدية املدفوعة من
ألف دوالر من  100ألف.
ويواجه السيد ابوت تزايد
صفوف
داخل
املعارضة
االئتالف على خطته السخية
هلذه االجازة.
وسيوضع سقف لالجازة الوالدية
املدفوعة  50ألف دوالر ملدة
 26أسبوعا مقارنة بـ  75ألف
دوالر كما كانت سابقا ،كما
ذكرت نيوز كورب.
ومن املرجح أن جتتذب هذه

العتبة اجلديدة دعم حزب اخلضر
الذي من احملتمل ان يسهل
مرور تشريع العتبة املخفضة
عرب جملس الشيوخ.
ومل تقدم احلكومة الفيدرالية
حتى اآلن العتبة املخفضة
كمشروع قانون امام الربملان.
وكانت السناتورة االحرارية سو

بويس  Boyceمن بني نواب
املقاعد اخللفية احلكومية اليت
كانت تشعر بالقلق إزاء اقرتاح
اخلطة األصلية العالية األجر،
حيث قالت لراديو « ABCانها
سخية جدا».

حركة مترد أسرتالية ضد تعديالت
التمييز العنصري

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -حتدى بعض
أعضاء الربملان رئيس الوزراء
األسرتالي توني أبوت بشأن
اعتزام حكومته إجراء تعديالت يف
قوانني التمييز العنصري ،وحذف
كلمة إساءة من قائمة املمارسات
اليت حتتاج إىل عقاب.
ويقود عضو املقاعد اخللفية
بنيو ساوث ويلز ديفيد كوملان
محلة اعرتاض على التغيريات
املقرتحة ،ويشرف بنفسه على
صياغة مسودة تعديالت بديلة،
بدال من تلك اليت أعلن عنها
جورج براندس املدعي العام
الفيدرالي ،واليت أثارت جدال
شديدا داخل أوساط اجملتمع
األسرتالي ،خوفا من أن تكون
بابا لإلهانات العنصرية.
محلة كوملان وجدت تأييدا
من أعضاء مقاعد خلفية داخل
االئتالف أمثال جون ألكسندر
نيكوالس ،وكريغ كيلي يف نيو

ساوث ويلز ،وعضوي الربملان
يف فيكتوريا سارة هندرسون
وشارمان ستون باإلضافة إىل
تريزا غامبارو عضو الربملان
بوالية كوينزالند.
ومل ينكر ألكسندر تعاونه مع
كوملان يف مسودة تعديالت
جديدة ،بالرغم من عدم إعالنه
ذلك بصورة رمسية ،وكذلك
أفادت تقارير أن غامبارو التقت
مع كوملان وأعضاء اجملموعة
الثائرة على تعديالت التمييز
العنصري ،لكنها نفت ضلوعها
يف إبرام مسودة التعديالت
اجلديدة.
وردا على سؤال حول أسباب
معارضتها لتعديالت حكومة
أبوت ،قالت غامبارو« :حتى
تتعرض فعال لإلهانة العنصرية،
لن ميكنك ختيل مدى قسوتها»،
وأشارت إىل تعرضها شخصيا
إلهانات مماثلة ،كونها تنحدر
من أصول إيطالية.

أبوت :احلكومة العمالية أكرب كارثة
يف تاريخ أسرتاليا
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -رفض رئيس
وزراء أسرتاليا طوني أبوت
زيادات
فرض
استبعاد
ضريبية جديدة يف موازنته
األوىل ،معتربا أن االئتالف
حياول إصالح تركة الديون
اليت خلفتها احلكومة العمالية،
السابقة.
وأضاف أبوت أنه لن يتهاون
يف حجم التحدي الذي جيابه
حكومته بإصالح املوازنة.
ورفض أبوت التعليق على
إجراءات حمددة تعتزم حكومته

اختاذها يف املوازنة القادمة،
واكتفى بالقول إن العدل
هو النهج الذي ستسري عليه
األمور.
الوزراء
رئيس
ووصف
احلكومة العمالية السابقة
بأنها األكثر كارثية يف تاريخ
أسرتاليا.
وتابع السيد أبوت قائال:
«ال أستطيع التأكيد بشأن
قدرتنا على جمابهة الكارثة
املالية اليت ورثناها ،لكننا
نفعل بكل إخالص ما يتوافق
مع التزاماتنا االنتخابية.

(ترمجة:
اسرتاليا
سيدني,
العنكبوت االلكرتوني)  -كان
الشيخ تاج الدين حامد اهلاللي
أكثر شيوخ اإلسالم إثارة للجدل،
لكنه حاليا يفضل احلديث إىل
املوتى ،واصفا املقاتلني خارج
أسرتاليا بالعميان الذين حيملون
أسلحة.
وبعد عام من اإلقامة املؤقتة
يف الشرق األوسط ،عاد الشيخ
اهلاللي إىل سيدني برؤية جديدة،
معتربا أن اجملتمع اإلسالمي ممزق
وحيتاج إىل توجيهات أفضل من
القادة الروحيني.
اهلاللي ،اإلمام السابق ألكرب
مسجد يف أسرتاليا يتعهد اآلن
بزيارة قبور املسلمني يف مقربة
روكوود يوميا ،للعثور على
السالم بني املوتى.
ومضى يقول « :حلمت منذ حوالي
شهر بالكثري من األشخاص يرتدون
أكفانا ،وطرقوا بابي ،وقالوا إنهم
ماتوا منذ  15عاما ،ومل يفكر أي
من ذويهم يف زيارة قبورهم ،لقد
حركين ذلك احللم كثريا».

وانتقد الشيخ اهلاللي حالة العنف
اليت باتت تسود اجملتمع ،وكأن
البشرية تستعد خلوض غمار
حرب عاملية جديدة ،دون القيام
بواجباتهم جتاه أوطانهم.
اهلاللي  ،إمام مسجد الكمبا
السابق ،حتدث عن مشاعر قلقه
إزاء أحوال اجلالية اإلسالمية يف
أسرتاليا ،ال سيما يف ظل إقدام
العديد من الشباب على محل
السالح للمشاركة يف صراعات
خارجية ،واصفا هؤالء بأنهم أشبه
مبجموعة من العميان الذين أمسكوا
بأسلحة.
وتابع أن مشكلة اجلالية اإلسالمية
هي افتقاد العديد من القيادات
للمعرفة الالزمة.
وكان اهلاللي قد سبب جدال كبريا
عام  2006عندما شبه أجساد
النساء الالتي ال يرتدين مالبس
حمتشمة باللحم املكشوف.
لكن اهلاللي قال إنه مل يكن
يقصد توجيه اإلساءة ألحد ،وقدم
اعتذاره ألي شخص غضب من
تصرحياته.

معاش التقاعد..مشكلة تؤرق أسرتاليا
العنكبوت
(ترمجة:
اسرتاليا
االلكرتوني)  -بالرغم من صناديق
املعاش السوبر superannuation
اليت طبقتها احلكومة منذ عام
 1992كإجراء لتشجيع املواطنني
على االبتعاد عن االعتماد املطلق
على الدولة يف دعم املعاش ،إال
أن اإلحصائيات تشري إىل حقائق
مفزعة للموازنة.
جو هوكي وزير اخلزانة الفيدرالي
صرح مؤخرا أن عدد الذين
سيعتمدون بشكل كلي على
دعوم معاش احلكومة الفيدرالية
لن يتناقص حتى عام  ،2050كما
تشري اإلحصائيات إىل أن شخصا
واحدا من كل مخسة أسرتاليني
على املعاش يعتمد على صناديق
املعاش السوبر  ،فيما يتكئ
الباقون بشكل كلي على الدعم

احلكومي.
وأفادت أرقام أخرى بأن 14
 %فقط من أصحاب املعاشات
يعتمدون على أنفسهم يف معاش
التقاعد ،وهو الوضع املرجح
استمراره حتى عام .2050
بتكلفة سنوية تبلغ زهاء  40مليار
دوالر ،يأكل الدعم احلكومي
للمعاش حنو  % 10من حجم
اإلنفاق احلكومي ،وهو ما يتجاوز
املوازنة املخصصة للدفاع أو قطاع
املستشفيات أو املدارس ،وما
يعمق من حجم املشكلة توقعات
بتضاعف أعداد الفئة العمرية بني
 65-84عاما حبلول عام 2050
يذكر أن نصف عدد أصحاب
املعاشات حاليا حيصلون على
معاشات تقاعد كاملة ،بينما
حيصل  % 30على معاش جزئي.

شركة اسرتالية :حطام حمتمل للطائرة
املاليزية ..باجلانب اآلخر من احمليط اهلندي

دبي ،اإلمارات العربية املتحدة
( -- )CNNقالت شركة اسرتالية
تعمل يف جمال املسح البحري
واجلوي ،إنها استثمرت الكثري من
مواردها العلمية يف جمال البحث
عن الطائرة املاليزية املفقودة،
وقد متكنت من حتديد موقع وجود
حطام طائرة قد تكون الطائرة
املاليزية املفقودة ،وذلك يف
مياه خليج البنغال ،على بعد 190
كيلومرتا جنوبي بنغالديش.
وقالت شركة «جيو ريسونس»
يف بيان هلا ،إنها ال جتزم بأن
احلطام عائد للطائرة ،ولكنها
تأمل بأن تقوم اجملموعات
املتخصصة بالبحث بالنظر إىل
تلك البقعة.
من جانبه ،قال وزير النقل
املاليزي ،هشام الدين حسني،
إن بالده «على علم بهذه التقارير
وتعمل مع الشركاء يف اجملتمع
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الدولي من أجل تقييم مصداقية
هذه املعلومات».
ويقع املكان الذي تشري إليه
الشركة االسرتالية على بعد ثالثة
آالف ميل مشال نقطة البحث
احلالية اجملاورة السرتاليا ،وهو
أمر يعكس حجم التفاوت يف
اآلراء العلمية حول اجتاه الطائرة
اليت كانت تقل  227راكبا و12
من أفراد الطاقم وفقدت منذ
الثامن من مارس/آذار املاضي
بعدما كانت بطريقها من
كواالملبور إىل بكني.
االسرتالية
الشركة
وتقول
إنها رصدت مواد تدخل يف
صناعة الطائرات املدينة يف
املوقع احملدد خبليج البنغال،
وقد تأكدت من أن تلك املواد
مل تكن موجودة قبل اختفاء
الطائرة ،باالعتماد على أجهزة
مسح متطورة متتلكها.

وزیرة اخلارجیة االسرتالیة يف زیارة
رمسیة اىل االردن
قامت وزیرة اخلارجیة االسرتالیة
معالي السیدة جولي بیشوب
بزیارة رمسیة اىل اململكة ،یوم
االثننی املوافق  21نیسان،
حیث ركزت الزیارة على موقف
اسرتالیا الداعم لالردن يف ظل
التحدیات اليت تواجهها اململكة
نتیجة للوضع املأساوي واملستمر
بسبب االزمة السوریة.
والتقت معالیها خالل الزیارة
جباللة امللك عبدهلل الثاني
ورئیس الوزراء السید عبدهلل
النسور ووزیر اخلارجیة السید
ناصر جودة والفریق اول
فیصل الشوبكي مدیر املخبارات
العامة.
واثنت السیدة بیشوب ،خالل
حمادثاتها اليت اجرتها ،على
الدور االنساني االردني من خالل
استضافتها لالجئنی السورینی.
كما ركزت احملادثات على
املقاتلنی األجانب يف سوریة
واجلهود االسرتالیة واالردنیة
املشرتكة يف جملس االمن
الدولي يف االمم املتحدة
باإلضافة إىل عملیة السالم
يف الشرق االوسط واليت یعترب
رئیسيا.
األردن فیها العبا
ً
من جانبها اعلنت وزیرة اخلارجیة
االسرتالیة عن تقدیم مساعدات
مالیة بقیمة  20ملیون دوالر
امريكي لالطفال الذین جلأوا
اىل لبنان واالردن نتیجة
لألزمة السوریة .ویهدف الدعم
املقدم اىل أالمم املتحدة حتت
مبادرة «ال اجیال ضائعة» اىل
املساهمة يف بناء مستقبل
افضل ألولئك االطفال من

خالل حتسنی مستوى تعلیمهم
وتناول القضایا املتعلقة بالعنف
والتهجری اليت واجهوهها.
ومن اجلدیر بالذكر أن اسرتالیا
قد قدمت حتى االن ما یزید
عن  130ملیون دوالر امریكي
كمساعدات انسانیة يف مواجهة
االزمة السوریة منذ بدئها يف
عام  ، 2011باإلضاف ة إل ى
 2ملیون دوالر امریكي لتدمری
االسلحة الكیمیائیة السوریة.
ویذكر ان االطفال یشكلون
السورینی
الالجئنی
نصف
والبالغ عددهم  2.7ملیون
الجيء وان ما نسبته % 70
منهم ال یرتادون املدارس.
ویعترب االطفال أكثر الضحایا
تأثرا بتداعیات االقتتال الدائر
يف سوریة ،حیث یرسم اخلوف
والعنف مالمح جیال ًباكمله تزداد
سوءا مع غیاب التعلیم.
باإلضافة إىل ذلك ستقدم
اسرتالیا مبلغ  9ملیون دوالر
امريكي اىل مكتب املفوضیة
السامیة لألمم املتحدة لشؤون
و  9مالینی دوالر امریكي اىل
منظمة األمم املتحدة للطفولة
(الیونیسیف) و  2ملیون
( )UNHCRالالجئنی دوالر
امريكي اىل مؤسسة انقاذ
الطفل.
وحسب تقدیرات االمم املتحدة
فإن  9.3ملیون شخص داخل
سوریة حباجة اىل املساعدة
االنسانیة مما جیعل من االزمة
السوریة اعظم ازمة انسانیة
وامنیة مقوضة للسالم تواجه
العامل يف هذا الیوم.

اسرتالیا تقدم  20ملیون دوالر امريكي مساعدات
مالیة لألطفال املتضررین من األزمة السوریة

اعلنت وزیرة اخلارجیة االسرتالیة
معالي السیدة جولي بیشوب
عن تقدیم مساعدات مالیة
قیمتها  20ملیون دوالر امريكي
لألطفال السورینی الذین هربوا
اىل األردن ولبنان طلبا للجوء
جراء األزمة الدائرة يف سوریة.
ویهدف الدعم املقدم اىل األمم
املتحدة حتت مبادرة «ال أجیال
ضائعة» اىل املساهمة يف بناء
مستقبل أفضل ألولئك االطفال
من خالل حتسنی مستوى
القضایا
وتناول
تعلیمهم
املتعلقة بالعنف والتهجری اليت
واجهوها.
ویذكر ان االطفال یشكلون
السورینی
الالجئنی
نصف
والبالغ عددهم  2.7ملیون
الجيء وان ما نسبته % 70
منهم ال یرتادون املدارس.
ویعترب االطفال أكثر الضحایا
تأثرا بتداعیات االقتتال الدائر
يف سوریة ،حیث یرسم اخلوف
والعنف مالمح جیال بأكمله تزداد
سوءا مع غیاب التعلیم.
وتقوم اسرتالیا بتنسیق جهودها
مع الدول االخرى لضمان دعم
هؤالء االطفال يف املنطقة حتى
یتمكنوا من العودة اىل بلدهم
سوریة بعد استقرار األزمة.

باإلضافة إىل ذلك ستقدم
اسرتالیا مبلغ  9ملیون دوالر
امريكي اىل مكتب املفوضیة
السامیة لألمم املتحدة لشؤون
 )UNHCRالالجئنی ) و  9مالینی
دوالر امريكي اىل منظمة األمم
املتحدة للطفولة (الیونیسیف)
و  2ملیون دوالر امريكي اىل
مؤسسة انقاذ الطفل.
ومن اجلدیر بالذكر أن اسرتالیا
قد قدمت ما یزید عن 130
ملیون دوالر امریكي كمساعدات
انسانیة يف مواجهة
االزمة السوریة منذ بدئها يف
عام  ، 2011باإلضاف ة إل ى
 2ملیون دوالر امريكي لتدمری
االسلحة الكیمیائیة السوریة.
وحسب تقدیرات االمم املتحدة
فإن  9.3ملیون شخص داخل
سوریة حباجة اىل املساعدة
االنسانیة مما جیعل من االزمة
السوریة أعظم أزمة انسانیة
وأمنیة مقوضة للسالم تواجه
العامل يف هذا الیوم.
ومن شأن التمویل االسرتالي
ان یساعد يف ختفیف األعباء
اجملتمعات
تواجهها
اليت
اجملاورة واليت تأوي الجئینی
سورینی نیجة لألزمة الدائرة
يف البالد.
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موازنة هوكي االوىل تتضمن خفض للنفقات و «ضرائب َّ
الدين» على ذوي الدخول املرتفعة

«تقاسم األمل»  4سنوات لتقليص العجز اهلائل يف املوازنة

سيتكبد دافعو الضرائب
مبلغا إضافيا قدره  800دوالر
يف السنة للذين يتقاضون 80
ألف دوالر سنويا.
ويتقاضى شخص من كل
مخسة أشخاص يف نيو ساوث
ويلز مبلغ  78ألف دوالر أو
أكثر يف السنة.
وتستهدف ضريبة «تقاسم
األمل» ( )sharing the painجلو
هوكي بشكل اكرب ذوي الدخل
العالي الذين سوف يدفعون
أكثر بكثري من باقي دافعي
الضرائب.
اليت
اجلديدة،
والضريبة
ستفرض يف موازنة وزير
اخلزانة األوىل يوم  13ايار
احلالي ،سوف تكون كرسم
على الدخل اخلاضع للضريبة
 على غرار الرسم اإلضايفعلى امليديكري.
كما املح رئيس الوزراء
السيد طوني ابوت اىل أن
تاركي املدارس سيعانون من
صعوبة الوصول إىل مساعدات
وسيضطرون
السنرتلينك
للدراسة أو العمل لالستمرار
يف تلقي هذه املساعدات.
ففي كلمة له أمام معهد
سيدني ()Sydney Institute
يف سيدني  ،أكد السيد أبوت
أيضا على التشديد يف العتبات

الضرائب)
من
(املعفاة
ملتقاعدي السن ،واملشاركة
يف رسوم امليديكري
وتنطبق ضريبة
الدين فقط
َّ
على العمال ذوي الدخل الذي
يبلغ  80ألف دوالر وما فوق
وسوف تزيد الضرائب متاشيا
مع الشرائح الضريبية.
ومن املرجح أن يدفع دافعو
الضرائب ،الذين يدفعون
 37سنتا لكل دوالر والذين
تبلغ دخوهلم من  80ألف اىل
 180ألف دوالر ،مبلغا إضافيا
بنسبة  1يف املئة .
والذين يكسبون  180ألف
دوالر وما فوق من املرجح أن
يدفعوا مبلغا إضافيا مبعدل 2
يف املئة.
وعلى غرار ضريبة حكومة
غيالرد للفيضانات ،فإن
ضرائب الديون أيضا ستكون
مؤقتة ،وتطبق فقط طاملا أن
املوازنة تعاني من العجز .
فبموجب الضريبة اجلديدة
فالذين يتقاضون  150ألف
دوالر سيكون عليهم دفع
مبلغ إضايف قدره 1500
دوالر يف السنة ،والذين
يبلغ دخلهم  200ألف دوالر
سيدفعون مبلغ  4000دوالر
اضايف يف السنة ،يف حني
أن الذين يكسبون  400ألف

صحيفة :الصني جتسست على
برملان أسرتاليا ملدة عام
نقلت صحيفة أسرتالية عن
مصادر حكومية وأمنية أن
وكاالت املخابرات الصينية
رمبا متكنت من الوصول إىل
الشبكة الداخلية للربملان
األسرتالي ملدة عام كامل
منذ اهلجوم اإللكرتوني على
تلك الشبكة عام .2011
احلاسوب
أجهزة
وشبكة
الربملانية عبارة عن نظام داخلي
غري سري يستخدمه املشرعون
وموظفوهم
االحتاديون
لالتصاالت
ومستشاروهم
اخلاصة وللمناقشات بشأن
اإلسرتاتيجية.
اإلعالم
وسائل
وذكرت
احمللية األسرتالية موضوع
االخرتاق ألول مرة يف 2011
على الرغم من أنه كان يعتقد
يف ذلك الوقت أن عمالء
صينيني اخرتقوا النظام ملدة
حنو شهر واحد فقط.
لكن صحيفة فاينانشال ريفيو
ذكرت اليوم االثنني نقال عن
مصادر حكومية وأمنية أن
معلومات جديدة أوضحت أن
اهلجوم كان أكثر مشوال مما
كان يتوقع سابقا ،وأنه منح
املخرتقني السيطرة على حنو
فعال على النظام بالكامل.

وأضاف مصدر للصحيفة أن
الشبكة كانت مبثابة «منجم
مفتوح» وأنه كان لدى
املخرتقني إمكانية الوصول
إىل كل شيء.
وذكر التقرير أنه عندما يدخل
املتسللون للنظام يكون
بوسعهم الوصول إىل رسائل
الربيد اإللكرتوني وقواعد
بيانات االتصال وأي وثائق
أخرى خمزنة على الشبكة،
األمر الذي ميكن أن يكون
قد منح الصني فهما أكثر
تطورا للسياسة والروابط
املهنية واالجتماعية للقيادة
األسرتالية ورمبا يكون قد
اشتمل على نقاشات حساسة
بني املشرعني والعاملني
معهم.
ويأتي الكشف عن هذا
ازدياد
بعد
االخرتاق
التسريبات اليت تؤكد أن
الواليات املتحدة جتسست
على شبكات اإلنرتنت وعلى
اتصاالت العديد من احلكومات
حول العامل ،وكذلك بعد تزايد
اهلجمات اإللكرتونية وعمليات
االخرتاق مما جعل مسألة أمن
اإلنرتنت أولوية لدى العديد
من الدول.
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دوالر سيكون عليهم دفع
مبلغ  8000دوالر إضايف.
الديلي
الزميلة
وذكرت
تلغراف ان املوازنة ستكشف
ألول مرة أن العجز املوروث
عن حكومة راد سيكون 30
مليار دوالر يف العام املالي
.18-2017
ولكن مع هذه االجراءات
االنفاق
خلفض
الصارمة
وفرض مزيد من الضرائب
فان السيد اهلوكي يتوقع ان
تتم ازالة العجز حبلول عام
.2018 - 2017
وهذا يعين أن تطبيق هذه
الضريبة سيكون فقط ملدة
أربع سنوات ،على ان يتم
الغاؤها بعد ذلك.
وسوف تبني املوازنة انه اذا
مل نفعل شيئا فان العجز
سريتفع على االقل  160مليار

دوالر على مدى السنوات
اخلمس املقبلة ( مبا يف ذلك
السنة احلالية - ) 14-2013
يأتي هذا اضافة اىل 190
مليار دوالر من العجز يف
السنوات اخلمس األوىل من
حكومات راد  -غيالرد.
وقد احملت احلكومة اىل عدد
من تدابري التقشف يف نفقات
املوازنة .
التدابري
هذه
وتشمل
يف
الكبرية
التخفيضات
اخلدمة العامة ومنها دفع 6
دوالرات لدى زيارة االطباء
العامني.
وقد مت تصميم ضريبة العجز
لضمان اال تقع تكلفة اإلصالح
على الناس الذين يف حاجة إىل
املساعدة وان اصالح املوازنة
سيقع بشكل كبري على عاتق
ذوي املداخيل املرتفعة.

ضبط بطل السباحة االومليب جيف
هيوجل وزوجته حبيازة خمدرات

جيف هيوجل وزوجته سارة هيل

باملر :نيومان سيدفع مثن تشهريه

اعلن النائب الفيدرالي كاليف
باملر ان رئيس والية كوينزالند
سيدفع مثنا باهظا لـ «خفشته
الدماغية» ( )brain snapوان فعل
التشهري مكفول ومضمون.
وقال السيد باملر انه سيقاضي
كامبل نيومان بعد زعم رئيس
الوالية ان قطب التعدين
النائب الفيدرالي (باملر) حاول
«شراء» حكومة االحرار الوطين
يف كوينزالند.
واوضح باملر أن املسألة ليست
املال ،وإمنا التأكد من حماسبة
رئيس الوالية إلدالئه بأقوال
كاذبة وتشهريية.
وعندما سئل عن املبلغ الذي
يطلبه بدل الضرر قال السيد
باملر لـ « : AAPال أعرف ،مل
افكر يف ذلك بعد ..املسألة
بأغلبها حول ما ادىل به من
ادعاءات خطرية».
وكان السيد نيومان قد اتهم
يف مؤمتر صحفي مع رئيس
الوزراء طوني ابوت يوم االحد،
السيد باملر مبحاولة شراء حكومة
كوينزالند.
وتساءل أيضا عن «اإلغراءات»
اليت قدمها للحصول على ثالثة
نواب يف املقاطعة الشمالية
لالنضمام اىل حزبه السياسي.
وقال السيد نيومان للصحفيني
«هذا هو الرجل الذي حاول
شراء احلكومة ،حكوميت».
واضاف « قلنا اذهب بعيدا go
 ..awayقلنا لسنا للبيع».
وتابع يقول «انين اسأل ما هي
االغراءات اليت ُعرضت على هؤالء
النواب الثالثة (يف املقاطعة
الشمالية)؟ ما هي الوعود ،ما
اإلغراءات اليت ُقدمت هلم للقفز
من السفينة؟»
وقال باملر ان السيد نيومان
كان رجال غاضبا وهو سيدفع
مثن ما ميكن وصفه بـ «خفشة
دماغية (. »)brain snap
واعلن السيد باملر لـ AAP
«سيكون له يوم يف احملكمة..
هذا (االدعاء) سيودي به اىل

احملاكمة».
وقال باملر ان نواب املقاطعة
االبورجيينيني
الشمالية
أليسون أندرسون ،الريسا
كزافييه
وفرانسيس
لي
 Kurrupuwuyمل ُتعرض عليهم
أي إغراءات لالنضمام حلزب
باملر يونايتد.
وقال انهم يف الواقع هم طلبوا
منه االنضمام حلزبه.
وكان نواب املقاطعة الشمالية
الثالثة قد تركوا ruling Country
 Liberal Partyيف وقت مبكر من
نيسان نتيجة خالف بني السيدة
اندرسون ورئيس املقاطعة آدم
غايلز ،قائلني انهم يريدون
تأسيس حزب سياسي خاص
بهم يف املقاطعة.
وقال السيد باملر ،الذي
سيتحكم قريبا مبيزان القوى
يف جملس الشيوخ مع غريه
من النواب املستقلني واالحزاب
الصغرية ،ان اخلالف االخري مع
السيد نيومان لن يؤثر على
تعامله مع احلكومة الفيدرالية،
موضحا «لن استعمله ضد طوني
ابوت».
ويواجه السيد نيومان بالفعل
قضية تشهري ال عالقة هلا
(مبسألة باملر) من قبل رئيس
شركة هاناي للمحاماة كريس
هاناي بعد أن قال رئيس
الوالية ان احملامني الذين ميثلون
عصابات الدراجات النارية bikies
اخلارجة عن القانون هم جزء من
ماكينة عصابة إجرامية.
وقال زعيم املعارضة الفيدرالية
بيل شورتن انه ال يريد تأجيج
الوضع.
لكنه قال ان تعليقات السيد
نيومان كانت «ساخنة نسبيا»
مما أثار تهديد السيد باملر
باختاذ إجراءات قانونية .
وقال السيد شورتن للصحفيني
«لن اسدي املشورة لـ كامبل
نيومان يف هجماته على كاليف
باملر ..بصراحة ،أن ذلك
خيصهم».

جيف هيوجل وزوجته سارة هيل وابنتهما ميال

بعد فوزه بالذهبية يف دلهي

سوف ميثل جنم السباحة
االسرتالي األسبق جيف هيوجل
 Huegillوزوجته سارة هيلز،
امام احملكمة الشهر احلالي
بتهمة حيازة خمدرات غري
مشروعة يف مضمار السباق يف
راندويك يوم السبت.
وقد أكدت شرطة نيو ساوث
ويلز اقتياد الزوجني إىل
السجن بعد ان نبهت شركة
 Australian Turf Clubاالمنية
الشرطة اىل سلوكهما يف مربع
خاص يف الطابق الرابع من
املدرج اجلديد.
وقال متحدث باسم الشرطة
ان ضباط الشرطة عثروا حبوذة
هيوجل  Huegillوزوجته سارة
هيل على «كمية صغرية من
مسحوق أبيض ُيعتقد أنه
كوكايني».
«كانت
املتحدث
واضاف
الشرطة تقوم بدوريات يف
ميدان اخليل يف راندويك كجزء
من واجباتها العامة اخلاصة بها
عندما مت ارشادها إىل جناح يف
املدرج من قبل عناصر شركة
األمن اخلاصة».
وتابع املتحدث قائال «حتدثت
الشرطة اىل رجل يبلغ من
العمر  35عاما وزوجته البالغة
من العمر  30عاما وزعمت أن
يف حيازتهما كمية صغرية
من مسحوق أبيض ،يعتقد أنه

كوكايني».
للزوجني
الشرطة
ووجهت
تهمة واحدة هي حيازة خمدرات
حمظورة ومن املقرر أن ميثال
امام حمكمة ويفرلي احمللية يف
 14ايار احلالي.
وادعى شهود ان هيوجل
وهيل ِ
أخرجا من صالة مويت
وشاندون  Moet & Chandonمن
قبل الشرطة.
وامتنع متحدث باسم شركة
 Australian Turf Clubاالمنية اخلاصة
اليت تدير مضمار راندويك
التعليق ،قائال «كونه أمرا يعود
للشرطة ،ليس لدينا تعليق».
وبعد فوزه مبيداليتني فضية
وبرونزية يف حوض السباحة
يف دورة االلعاب االوملبية
يف سيدني عام  ، 2000عانى
هيوجل  Heugillمن زيادة هائلة
يف الوزن حيث وصل وزنه اىل
 138كلغ ،ملقيا يف اللوم يف
ذلك على منط احلياة واحلفالت
املفرطة ،قبل ان يعود وخيسر
 40كلغ من وزنه ويفوز
مبيداليتني ذهبيتني يف دورة
العاب الكومنولث عام  2010يف
دهلي .
وفشل هيوجل  Huegillيف
التأهل الوملبياد لندن.
وهيوجل سفري ملعهد الكلب
األسود  Black Dog Instituteلزيادة
الوعي حول االكتئاب.
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اسرتاليات

Australian News

سيدني تدفع مثن فقر املواصالت العامة وزير اخلزانة :ال شيء باجملان

سيدني ,اسرتاليا (ترمجة:
العنكبوت االلكرتوني)  -قد
تدفع سيدني مثنا باهظا جراء
الفقر الذي تتسم به وسائل
رغم
العامة،
مواصالتها

أن العديد من مدن العامل
باتت تطبق العوملة فتؤسس
شبكة مواصالتها على أسس
متكن
متقدمة،
تكنولوجية

كولز وولورث تهددان شعار
«صنع يف أسرتاليا»
العنكبوت
(ترمجة:
اسرتاليا
االلكرتوني)  -منذ سنوات قليلة،
كانت العديد من النكات الساخرة
تطلق على املنتجات األسرتالية
حملية الصنع ،لكن حرب املتاجر
األسرتالية ،وحتديدا بني كولز
وولورث أكرب سلسليت متاجر يف
أسرتاليا ،غريت من ذلك الوضع،
لكن بشكل احتكاري ،وتضر بروح
املنافسة رغم جودة املنتجات
احمللية لسلسليت املتاجر.
وأسهمت تلك املنافسة يف خلق
اسرتاتيجيات أكثر تطورا تتعلق
باملنتجات احمللية ،لكن املشكلة
احلقيقية تتمثل يف استحواذ كولز
وولورث بأكرب قدر من املنتجات
احمللية ،وتسميتهما حتت شعار
املتجرين يف بعض األحيان،

مبا يشكل صعوبة بالغة على
اآلخرين.
وأشارت إحصائيات إىل أن نسبة
استئثار املتجرين بسوق املنتجات
احمللية تتجاوز  %25ويتوقع أن
تالمس مستوى يرتاوح بني 40
إىل  %50حبلول عام 2020
ويعين ذلك املزيد من مليارات
الدوالرات اليت سوف تصب يف
خزائن كولز وولورث مع املزيد من
الضغوط على شركات املنتجات
احمللية ،واليت ستضطر حتت وطأة
نقص األرباح إىل جتاهل االستعانة
بتكنولوجيات إنتاج جديدة.

املنظومة ككل من التقارب.
من جانبه وصف تيم ويليامز
الرئيس التنفيذي ملنظمة
سيدني»
أوف
«كومييت
األهمية القصوى للمواصالت
العامة قائال « مفهوم االقتصاد
املعلوماتي ككل أضحى مرتبطا
اليت
العامة،
باملواصالت
تتجاوز أهميتها الطرق».
اقتصاد سيدني مر بتغري
واضح خالل اجليل األخري،
فخالل التسعينيات من القرن
املاضي ،ساهمت الصناعة
بالقسط األكرب من اقتصاد
عاصمة والية نيو ساوث
ويلز ،لكن اآلن الوضع تغري،
وباتت مساهمات املؤسسات
املالية تعادل ضعفي إيرادات
قطاع الصناعة على األقل،
بل أن قطاع اخلدمات املهنية
كاحملاماة واهلندسة يساهم
بدرجة أكرب من الصناعة.
لكن ذلك خلق فجوة واضحة ما
بني اقتصاد يقوم على املعرفة
واملعلومات ،ونظام مواصالت
فقري وهش
ورغم مشروعات املواصالت
العامة اليت ميكن لرئيس حكومة
الوالية مايك بريد إجنازها ،مثل
توسيع شبكة السكك احلديدية
 33كم إضافية ،إال أن نظام
املواصالت العامة يف سيدني
سيظل يتسم بعدم الكفاءة،
وعدم القدرة على مواكبة
عصر املعلومات ،ما مل حتدث
تغيريات جذرية.

اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال وزير
اخلزانة الفيدرالي جو هوكي إن
األسرتاليني سيدفعون املزيد
مقابل اخلدمات احلكومية،

كما يواجهون اختبارات أكثر
شدة للحصول على الدعوم
االجتماعية ،وأضاف قائال:
«ال شيء باجملان».
وتابع هوكي يف تصرحيات

وزير الصحة :لن
نعاجل األثرياء جمانا
اسرتاليا (ترمجة :العنكبوت
االلكرتوني)  -قال بيرت
داتون وزير الصحة األسرتالي
إن أثرياء أسرتاليا ال جيب أن
يتوقعوا أن تتاح هلم زيارات
جمانية لألطباء ،مضيفا أنهم
جيب أن يتحملوا قسطا أكرب
من الرعاية الصحية املقدمة
هلم.
ورفض داتون التأكيد على
أن فرض رسوم لزيارة
الطبيب سيطبق مع املوازنة
اجلديدة املقرر إعالنها يف
مايو القادم ،لكنه أشار يف
تصرحيات أدىل بها يف كانبريا
إىل حوار شفاف يتعلق بكيفية
بناء نظام صحي متطور.
وتعهد الوزير األسرتالي
احلكومة
دعم
باستمرار
الصحي للفقراء وأصحاب
العجز ،قائال« :سنعتين دائما
بهؤالء العاجزين عن رعاية

أنفسهم ،لكن يف ذات الوقت
فإن أصحاب الدخول السنوية
املرتفعة ال جيب أن يتوقعوا
زيارات جمانية لألطباء ،أريد
أن أوضح أنه ال ميكن لبلد
مثل أسرتاليا االستمرار يف
مثل هذا النظام الصحي
الذي يقدم دعما سنويا مبئات
املاليني من الدوالرات».
وكانت جلنة مراجعة اإلنفاق
احلكومي اليت شكلتها حكومة
أبوت قد أوصت بفرض 6
دوالرا رسوما عن كل زيارة
لطيب ،لكن حكومة أبوت
مل تؤكد بعد تطبيق اخلطة
املذكورة.
ويف املقابل ،انتقد قائد
املعارضة العمالية الفيدرالي
بيل شورتن أي خطوات
لفرض رسوم على زيارة
األطباء احلكوميني ،معتربا
ذلك انتهاكا حلق عاملي.

أدىل بــها األربــعاء إن
املــوازنة القادمة ،املنتظر
إعالنها يف يونيو القادم
بعض
فقدان
ستشهد
األشخاص ملدفوعات كانوا
حيصلون عليها كما لو كانت
أمرا مسلما به.
ووصف الوزير األسرتالي
تلك التعديالت بأنها «حقيقة
ال مناص منها» ،معتربا أن
تقرير جلنة املراجعة املقرر
نشره اخلميس القادم ،يؤكد
وجود مشكلة إنفاق خطرية،
معاش
موازنة
تتصدرها
التقاعد ،املفرتض أن تبلغ
تكاليفها خالل العقد القادم
حوالي  72مليار دوالر،
وكذلك تكاليف امليديكري
املنتظر أن تبلغ  38مليار
دوالر خالل ذات الفرتة ،ما
مل حتدث تغيريات جوهرية.
وأشار وزير اخلزانة السيد
هوكي إىل أن معدل اإلنفاق
احلكومي تضاعف ثالث مرات
خالل األربعني سنة املاضية
ليبلغ  15ألف دوالر لكل
أسرتالي.
وكانت تكهنات قد أشارت
إىل حدوث تغيريات جذرية
تتعلق باملعاش يف املوازنة
القادمة ،لكن رئيس وزراء
أسرتاليا توني أبوت أكد
باملعاش
املساس
عدم
خالل الوالية األوىل احلالية
حلكومته.

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

العنكبوت االلكرتونية

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

51 Philip St, Parramatta
Opposite Crowne Plaza Hotel

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

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658

For all your glazing needs

االتصال بـ برنار0408 888 777 :
0404 015 551

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

BG

Glass & Glazing

للخياطة الرجالية

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

تسعرية مجانية

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
30 Hoskins
Banlstown
2200
0410 606Ave786
على الرقم:

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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مقاالت وتحقيقات

ال أحد مستعجل النتخاب الرئيس
وحدها صورة الرئيس ميشال سليمان
يف اجتماعات جملس الوزراء توحي
بأنه على وشك مغادرة القصر ،ألن
رئيسًا جديدًا سيحل حمله .باستثناء
محاسة جعجع االستثنائية ،ال يبدو
أحد مستعج ًال انتخاب الرئيس.
كان يف وسع حزب التضامن أن
ينظم ،قبل أسبوعني ،مهرجانًا يف
الفوروم دو بريوت ،يدعو إليه كل
قوى  ٨آذار وتكتل التغيري واإلصالح
وأصدقاء احلزب ،ليطل عليهم
مرددًا ما
رئيسه النائب إميل رمحةّ ،
كتبته له شركة استشارية كربنامج
ترشح لالنتخابات الرئاسية .ما كان
العماد ميشال عون وال النائب
سليمان فرجنية وال حزب اهلل وال
حركة أمل سريفضون اإلمجاع على
تبنيه يف اجللسة االنتخابية األوىل،
ليحقق انتصارًا عظيمًا أول.
وكانت وسائل إعالمية عدة ستتسابق
اهلوائي بأفكاره ،فيحقق
مللء فراغها
ّ
انتصاره العظيم الثاني ،فيما نائبه
يف حزب التضامن جيول على خمتلف
الكتل السياسية إلقناعها بربناجمه
الرئاسي .كانت صورة موفده إىل
ّ
صحايف
معراب ستحظى باهتمام
وافرتاضي واسع .ما كانت العملية
لتكلف أكثر من تفرغه أسبوعني،
تصديقه نفسه ،ومئيت ألف دوالر.
كان النائب اهلرملي سيحصد مثانية
ومخسني صوتًا على األقل ،بفارق
عشرة أصوات أقله عن أقرب
منافسيه ،صديقه السابق رئيس
حزب القوات اللبنانية مسري جعجع،
فيحقق انتصاره الثالث .وكان
كثريون سيتأثرون بهذه املسرحية:
يعجبون بإثبات رمحة نفسه ،يذهلون
حبصوله على كل هذه األصوات،
ويصدقون أنه كان على وشك الفوز
بالرئاسة األوىل وأنه مرشح جدي
ورقم صعب وناخب رئيسي ،فيحقق
انتصارًا رابعًا .إال أن رمحة مل يعلق
نفسه حببال اهلواء؛ هو ال حيتاج إىل
أن يثبت لنفسه واآلخرين شيئًا وال
يلهث خلف بطوالت وهمية .إنه غري
«الكائن الذي ال حتتمل خفته».
طويت مع انتهاء األسبوع صفحة
ترشيح جعجع .أحد النواب املطلعني
يف قوى  ٨آذار يقول إن أحد
نوابهم ،وليس نائبًا كتائبيًا ،من
انتخب الرئيس أمني اجلميل بوصفه
«أحد ضحايا جعجع» ،وكان يفرتض
بنائب آخر أن يضع اسم النائب
ميشال املر يف السياق نفسه .أما
النائب سليم كرم فاستأذن رئيس
كتلة املردة النائب سليمان فرجنية
النتخاب صديقه النائب هنري
احللو .وذهبت ست أوراق من قوى
 ٨آذار إىل أمساء من ُي ّتهم جعجع
باغتياهلم .ومع كل ذلك ،تقدم خيار
الورقة البيضاء ،بكل ما حيمله من
دالالت ،على جعجع بأربعة أصوات.
ال أحد يتوقع أن يرتاجع النائب وليد
جنبالط عن وصفه انتخاب جعجع بأنه
مقدمة حرب أهلية جديدة ،لينتخبه
وكتلته .وال أن يذهب نواب احلزب
القومي وحزب البعث إىل اجمللس
النتخاب جعجع .مشكورًا ،أعلم جعجع
املشككني أن قادة امليليشيات
يوزرون بعد استصدارهم
العاديني
ّ
قانون عفو خاص بهم ،أما املتهمون
وقتل
اجملازر
يف
باملشاركة
أسرتهم،
يف
أبنائهم
مع
السياسيني
ّ
صب الباطون
وإعدام رفاقهم عرب
ّ

غسان سعود

حديث السفارات :التقارب
العوني ـ املستقبلي هو احلل
ميسم رزق

عون ينتظر الجواب الحريريّ حول ترشيحه لحسم أمر النصاب (هيثم املوسوي)
فوقهم داخل الرباميل ورميهم يف
البحر ،على حد وصف القواتية
السابقة رجيينا صنيفر ،فيرتشحون
للرئاسة وحيوزون ثقة أكثر من ثلث
اجمللس النيابي.
ينتظر الرئيس نبيه بري مطلع
األسبوع املقبل ليتأكد من عقد
العماد عون اتفاقًا حتت الطاولة مع
تيار املستقبل أو ال .منذ أتت كلمة
سر للمقربني
السر احلكومية وهو ُي ّ
منه بوجود اتفاق سري .وخالل
شهرين ،تراوحت تقديراته بهذا
الشأن بني يوم وآخر .أما مصادر
حزب اهلل فسحبت نهائيًا التداول
بأمساء حمتملة أخرى لتولي رئاسة
اجلمهورية .اخلطاب اآلن واحد على
خمتلف املستويات :مرشحنا األول
هو ميشال عون ،والثاني واألخري
من يسميه عون ،ومل يعط حزب
اهلل وعودًا جانبية ألحد .أما العماد
عون فيذهب إىل احلفلة الثانية
بوصفه مرشحًا توافقيًا .هو آثر عدم
الرتشح يف املرة السابقة حتى ال
يظهر مبظهر اخلصم املواجه جلعجع.
وتصرف مع تيار املستقبل باعتباره
جمربًا على السري بالرتشيح اجلعجعي
العبثي يف أول جلسة .أما هذه املرة،
فينتظر فريق عون السياسي اجلواب
احلريري بشأن ترشيحه ،حلسم أمر
ّ
النصاب :إما مياطل احلريريون أكثر
ويطيرّ ون ،بالتنسيق مع حلفائهم،
النصاب ،أو يعلمون عون مبوقفهم
احلقيقي الذي توحي تصرحيات
نوابهم بسلبيته الشديدة ،فيتعاون
مع حلفائه لتطيري النصاب ،ويبدأ
البحث يف اخليارات املتوافرة أمامه
كمرشح غري توافقي .ومع أن نواب
املستقبل ومسؤوليه ال يقولون ،حتى
يف جمالسهم اخلاصة ،كلمة إجيابية
واحدة عن عون ،إال أن احلريري
ومستشاره نادر احلريري يوحيان
بالعكس متامًا لعون والوزير جربان
باسيل .وتشري بعض املعلومات
هنا إىل احتمال جلوء الرئيس سعد
احلريري إىل مناورة تقضي باإليعاز
سعوديًا للنائب جنبالط بالتصويت
لعون ،فيحظى األخري بأكثر من
مخسة وستني صوتًا الضرورية
لفوزه بالرئاسة وحيافظ احلريري
على ما تبقى من ماء وجهه جتاه
مجهوره وحلفائه املسيحيني .إال
أن مصادر جنبالط تنفي وجود أي

اتصاالت مع الزعيم االشرتاكي يف
هذا الشأن .وبعيدًا عن التعليقات
اليت تراوح تقديرها لرتشيح جعجع
بني اجلرأة والوقاحة ،مل يسجل هذا
األسبوع يف كليمنصو أي اتصال
جدي بشأن االستحقاق الرئاسي.
وال أحد يعلم ما إذا كان جنبالط
سريفض فع ًال طلبًا جديًا من حزب
اهلل بتسمية عون رئيسًا ،بعدما جتاوز
األخري الفيتوات احلريرية والسعودية
واألمريكية عليه ،وخصوصًا أن
تداعيات انتخاب عون رئيسًا أقل
بالنسبة إليه من تسمية الرئيس
جنيب ميقاتي لتشكيل احلكومة غداة
إسقاط احلكومة احلريرية ،وتوقيعه
بالتالي على قرار نفي احلريري.
دبلوماسيًا ،يلتقي السفري األمريكي
كثريين ،لكنه ال يدلي مبوقف أبدًا.
يقول إنه ضد الفراغ وغري ذلك من
املواقف الدبلوماسية التقليدية ،من
دون أن يزكي مرشحًا على آخر ،أو
ينصح أي طرف سياسي خبارطة
طريق ما .أما السفري السوري
فيلتزم يف جمالسه اخلاصة القول
إن التفكري يف حصول االنتخابات
الرئاسية يف لبنان قبل إجرائها يف
سوريا شبه مستحيل ،مقابل تراجع
حضور الدبلوماسية السعودية يف
امللف اللبناني على حنو غري مسبوق،
يف ظل التغيريات اليت تشهدها
اململكة وعدم وجود السفري معظم
الوقت يف بريوت ،بينما ال جتد
احلماسة الفرنسية للعب دور ما
يف الساحة اللبنانية العبني يرتدون
القمصان الزرق .والذين يلتقون
السفراء األجانب يكررون القول
إنه ما من أحد لديه الوقت ملتابعة
تسوية لبنانية شاملة أو تعديل
موازين القوى أو إجراء مقارنة جدية
بني إجيابية كل مرشح وسلبياته
بالنسبة إىل هذه الدول.
ال شيء يوحي بانتخاب رئيس
األسبوع املقبل ،أو األسبوع الذي
يليه .سبق الرئيس نبيه بري أن
دعا إىل  ١٨جلسة قبيل انتخاب
ميشال سليمان رئيسًا .ويف دوائر
مؤثرة عدة يتكرر احلديث نفسه عن
استقرار األوضاع األمنية وقيام
احلكومة بواجباتها وعدم وجود أمر
طارئ يستدعي التسرع يف انتخاب
رئيس ال يالئم املرحلة املقبلة اليت
مل تتضح معاملها بعد.

من قال إن لبنان مرتوك ملصريه
يف انتخابات رئاسة اجلمهورية؟
صحيح أن اليد اإلقليمية ـــ الدولية
مل تضغط بقوة ،بعد ،يف اجتاه
اتفاق يفضي إىل انتخاب رئيس،
إال أن األحاديث يف الصالونات
الدبلوماسية ال تنتهي.
املاضي،
يوم اجلمعة
حتولت
ّ
الصالة التذكارية اليت أقامتها
السفارة األسرتالية يف لبنان،
ملناسبة يوم «( »Anzacجيش
أسرتاليا ونيوزيالندا) إىل ما
ُيشبه «جلسة فضفضة».
يف هذا اليوم الذي يستذكر فيه
عدة خاضتها
األسرتاليون حروبًا ّ
بالدهم،
تلهى احلاضرون ،من
ّ
وديبلوماسيني
ىسياسيني
وسفراء ،مبناقشة دورة االنتخاب
األوىل اليت
ُعقدت األربعاء
املاضي .أحد احلاضرين استغرب
أن ينشغل املدعوون عن احلدث
األساسي للسفارة ،باحلديث عن
االستحقاق الرئاسي ،ما يعين
أن «االهتمام الغربي والعربي
بامللفات اللبنانية دخل دائرة
التعاطي
اجلدي» ،حبسب ما قال
ّ
لـلزميلة »األخبار».واألغرب هو
«التطرق أكثر من مرة ،وبشكل
ّ
جدي ،إىل االنفتاح الذي ظهر
ّ
بني النائبني ميشال عون وسعد
احلريري يف الفرتة السابقة».
وحبسب املصدر« ،مل يظهر أي
من الديبلوماسيني أو السياسيني
ّ
املوجودين تفضيل بالدهم
مرشحًا
ّ
على آخر ،من بني األمساء
املرشحة
رمسيًا ،أو املتداول بها».
ال أحد منهم «عبرّ عن رغبة يف
وصول عون إىل قصر بعبدا»،
لكن «زبدة احلديث أو اخلالصة»
كما أشار املصدر ،تكمن يف
«اقتناع هؤالء بأن هذا االنفتاح ال
بد أن يستمر ،وأن
يتطور بشكل
ّ
ّ
«سيسهل موضوع
إجيابي» ،ألنه
ّ
االنتخابات الرئاسية بداية ،ومن
ثم تأليف حكومة جديدة ،ومن
ّ
بعدهما حصول انتخابات نيابية
يتم االتفاق على قانونها ما بني
ّ
أكرب كتلتني مسيحية
ّ
وسنية يف
البلد» .من بني احلضور من مل
ينس رمي اسم رئيس القوات
ّ
اللبنانية مسري جعجع،
مرشح
واملستقبل
فريق  14آذار
جلس
ّ
ً
النبض ،متسائال عن «إمكانية
ّ
ختلي احلريري عن جعجع» ،وأيضًا
عن «إمكانية أن يرتاجع املستقبل
حاليًا عن دعم جعجع والذهاب إىل
دعم اسم آخر ،ليس بالضرورة أن
يكون عون نفسه ،ولكن باالتفاق
ذمة
مع التيار الوطين احلر» .على ّ
املصدر «حتدث مندوبو الدول
عن القوات بوصفها تفصي ًال
صغريًا يف إطار الصفقة اليت
يمُ كن أن
تتم» .فهذه الصفقة
ّ
«ستطال كل االستحقاقات اليت

تنتظر لبنان ،ال رئاسة اجلمهورية
وحسب ،ولن يكون أحد خارجها،
حتى القوات اللبنانية اليت يمُ كن
التعويض عليها مبناصب وزارية
سيادية ،أو بقانون انتخابي
ّ
يناسب
تطلعاتها» .عند هذا
احلد ،انتهى كالم الدبلوماسيني
ّ
االجانب احلاضرين.
حتى اللحظة ،ال يزال تيار
صر على لسان نوابه
املستقبل ُي ّ
أن «جعجع هو
مرشحنا الوحيد».
ّ
أمساء
أما البحث يف
مرشحني آخرين
ّ
فـ»ينتظر االجتماع التنسيقي الذي
ستعقده
املكونات اآلذارية ،كي
ّ
تقرر ما إذا كانت ستستمر يف
دعم جعجع ،أم ستذهب إىل تبنيّ
اسم آخر ،تكون حظوظه مرتفعة».
ّ
تؤكد مصادر مستقبلية أن «ال
ميارس على
ضغط عربيًا وال غربيًا َ
ّ
التيار لدعم عون أو أي
مرشح
من خارج فريق الرابع عشر من
آذار» ،لكن «موقف الدول صريح
وواضح يف دعم أي اتفاق يفتح
الباب أمام االنفراج» .تعرتف
هذه املصادر بأن «االتصاالت
بني الرابية والوسط مل تنقطع،
لكن تفاصيلها ال يعلم بها
إال أصحاب الدائرة الضيقة
القريبة من اجلنرال والشيخ
سعد» .برأيها «ليس سه ًال على
املستقبل التخلي عن جعجع ،لكن
املصلحة الوطنية أكرب من املصلحة
ترميها
عبارة
السياسية».
«التمسك
املصادر للقول إن
ّ
بقائد معراب لن يستمر ،يف حال
ّ
اقتضت الظروف
التخلي عنه».
ورأت أن «التصويت جلعجع يف
الدورة األوىل كان نتيجة غياب
ّ
مرشح معتدل أو توافقي ،فلو
ّ
كان
مرشح جبهة النضال الوطين
ً
هنري حلو
مقبوال لكان نواب
صوتوا له».
املستقبل قد
ّ
ّ
ال
شك يف أن «املستقبل» مرتاح
لفكرة أن فريق  8آذار يمُ كن أن
يأخذ على عاتقه مسؤولية تطيري
النصاب .بذلك سيصيب التيار
عصفورين حبجر واحد .األول أنه
ّ
لن يظهر كأنه
ختلى عن جعجع
مباشرة بعد سقوطه يف الدورة
األوىل ،والثاني كسب الوقت
الضائع إىل حني ُتصبح التسوية
قابلة للتنفيذ ،حبيث ال يستطيع
املستقبل الوقوف يف وجهها،
فيقول حينها إن الظروف تفرض
ّ
على اجلميع الذهاب إىل
مرشح
آخر .يف املبدأ ال تنفي مصادر
املستقبل وجود
جو االرتياح
ّ
هذا داخل التيار ،لكنها حتى
اآلن ال تزال «غري مقتنعة بأن
لدى الفريق اآلخر القدرة على
عدم حضور اجللسة املقبلة»،
معولة على
«تطورات ستحصل
ّ
ّ
يف األيام املقبلة على صعيد
االتصاالت بني خمتلف القوى».

صفحة 14

Saturday 3 May 2014

السبت  3أيار 2014

Page 14

مقاالت وتحقيقات

«جهاديّو الشيشان» :من أرض الكنانة إىل بالد الشام
صهيب عنجريني

حموريًا يف
يلعب «اجلهاديون» الشيشانيون دورًا
ّ
ً
احلرب السورية .ورغم أن توافدهم بدأ فرديا عام
اعتباطيًا،
 ،2012غري أن هذا التوافد مل يكن
ّ
بل مربجمًا بعناية منذ حلظته األوىل ،وبتوجيه
استخباراتي غري مباشر ،و»شرعي» مباشر.
ميكن اعتبار «االستثمار اجلهادي الشيشاني»
يف األزمة السورية ،أحد العناوين التوافقية
لكثري من أجهزة االستخبارات ،وعلى رأسها
املثلث القطري ــــ السعودي ــــ الرتكي .ورغم
أن العالقة القطرية بـ «اجلهاد الشيشاني» هي
فاعلية.
األحدث يف هذا املضمار ،غري أنها األكثر
ّ
فيما لعب السعوديون دورًا «شرعيًا» ،واألتراك
لوجستيًا.
دورًا
ّ

سوريا أخريًا.
ً
ً
ُ
إجباريا لكل «اجلهاديني
وتعترب تركيا معربا
ّ
الشيشان» إىل سوريا .وقد وصل التدفق إىل
«اجلوية»
ذروته يف الشهرين األخريين مع معركيت
ّ
يف حلب ،وكسب يف الساحل السوري.

أبرز «القادة» الشيشانيني

عمر الشيشاني ...حكاية «رأس الحربة»
اجلورجية
يف أيلول  2010اعتقلت السلطات
ّ
طورخان باتريشفيلي بتهمة شراء األسلحة
وختزينها .مل يكن الرجل يعلم أن اهلدف األول
«جهاديًا»،
من االعتقال كان التمهيد الستثماره
ّ
ّ
ليتحول الحقًا إىل واحد من أشهر «قادة املشروع
اجلهادي اجلديد» ،وليشتهر باسم عمر الشيشاني.
ُولد عمر عام  ،1986يف وادي بانكيسي (مشال
شرقي جورجيا) ،املنطقة اليت يتحدر معظم
سكانها من أصول شيشانية .سارت حياته بشكل
طبيعي ،حتى التحاقه باخلدمة العسكرية اإلجبارية
عام ،2006إذ ُعرف عن الشاب الفقري ُ
ميله حنو
االنطوائية ،وولعه بتعلم الفنون القتالية .األمر
ّ
الذي قاده إىل التعاقد مع اجليش اجلورجي بعد
انتهاء اخلدمة اإلجبارية عام  .2008وبعد ّ
أقل من
سّرح إلصابته مبرض السل .ويف أيلول
عامُ ،
جديد يف املعلومات
 ،2010ألقي القبض عليه .ال
َ
السابقةُ ،معظمها صار معروفًا ّ
لكن
ومت تداوله،
ّ
«جهاديًا» وثيق الصلة بالشيشاني يوافق
مصدرًا
ّ
على ملء الفراغات املوجودة يف الرواية .يوضح
أن «العامني الفاصلني
املصدر لـ»األخبار» ّ
بني تسريح الشيخ عمر وسجنه لعبا دورًا يف
ّ
تشكل وعيه اجلهادي» .ووفقًا للمصدر،
تعرف باتريشفيلي يف تلك الفرتة «على عدد
ّ
التواقني إىل اجلهاد» .أما فرتة
من األصدقاء
ّ
السجن القصرية ،فلعبت دورًا حامسًا يف حياته،
حممد ،وهو سعودي خ َرب
«تعرف إىل األخ
حني
ّ
ّ
اجلهاد ،وعرف رموزه .حكى له الكثري عن دور
السعوديني يف دعم اجلهاد ،وعن البطل ّ
خطاب
(ثامر بن صاحل السويلم ،سعودي اجلنسية ،وأحد
أبرز الرموز اجلهادية يف الشيشان) .وازداد
توق الشيخ إىل اجلهاد ،حتى إنه راح يرى نفسه
ضد الكفار الروس» ،وفقًا
يف املنام جماهدًا
ّ
للمصدر ،الذي يضيف« :كان األخ حممد يبشره
خبالص قريب ،وبأن تلك الرؤى ليست سوى
إهلية».
إشارات
ّ
املفارقة أن اخلالص جاء سريعًا ،ويف شكل إطالق
سراح بسبب مرض السل« .غادر الشيخ السجن
مزودًا بدعاء األخ حممد ،وبأمساء مشايخ ذوي باع
ّ
وطرق للتواصل معهم» ،يقول
يف دعم اجلهاد،
ٍ
املصدر.

شيشان وإخوان على «أرض الكنانة»
يضيع الشيشاني وقتًا .سارع إىل التواصل
مل
ّ
مع اثنني من أولئك «املشايخ» عرب االنرتنت.
وقد «أبلغاه عن وجود مساع حثيثة إلحياء العصر
الذهيب للجهاد .وسرعان ما اتفق مع أحدهما
على اللقاء بعيدًا عن بالد الكفار .وحتديدًا يف
أرض الكنانة»! سافر طورخان إىل مصر (ال جيزم
املصدر بتاريخ دقيق لوصوله ،ولكن ُيرجح أنه
«تعرف إىل عدد من اإلخوة
شباط  .)2011وهناك
ّ
الداعمني ،من بينهم شيخ سعودي ،ورجل أعمال
إخوانية بارزة ،وشاب تركي
قطري ،وشخصية
ّ
يسمى منصور الرتكي».
ّ
ً
مطروحة
مل تكن فكرة «اجلهاد» يف سوريا
بعد .كان طورخان يظن أنه سيغادر مصر إىل

يرجع التعاون الرتكي مع «الجهاد» الشيشاني إىل عهد السلطان عبد الحميد األول
القوقاز ،مع دعم جديد ومستدام لـ»اجلهاد ضد
املرجح أن خطة «استثمار
الروس هناك» .ومن
ّ
اجلهاديني» كانت ُتعد بوصفها اخلطة «ب» يف
مصر ،اليت كانت تعيش بدايات الغليان .وكان
اإلخوان وداعموهم (القطريون واألتراك يف
الدرجة األوىل) قد وضعوا نصب أعينهم الوصول
إىل السلطة بأي طريقة.
ويبدو أن تطور احلدث املصري الحقًا بطريقة
«دميقراطيًا» ،إضافة إىل
تكفل حتقيق هدفهم
ّ
استعار األزمة السورية ،دفعا إىل توجيه البوصلة
«اجلهادية» حنو «أرض الشام» .كان منصور
ّ
الرتكي قد حتول إىل مرافق دائم لطورخان خالل
فرتة إقامته يف مصر .ولعب دورًا يف «عوملة الفكر
اجلهادي» لديه .إذ ينقل املصدر عن الشيشاني
أن «النقاشات الدائمة مع الشيخ منصور جعلتين
أؤمن أن اجلهاد ضد الكفر واحد يف ّ
كل مكان.
وسبيل لعودة اخلالفة الراشدة ،ومتكينها من حكم
العامل» .ويبدو أن سهولة التأثري على طورخان
كانت أحد أهم أسباب اختياره لقيادة «اجلهاد
الشيشاني يف سوريا» ،بد ً
ال من االستعانة بأحد
أصحاب التاريخ «اجلهادي» .فهؤالء ،بطبيعة
احلال ،يكون والؤهم األكرب للتنظيمات اليت سبق
و»جاهدوا» حتت لوائها («القاعدة» على وجه
التحديد).

«الهجرة» إىل سوريا
يف أواخر  ،2011وجد الشيشاني نفسه وقد
انتقل إىل تركيا ،متهيدًا لدخول سوريا ،و»اجلهاد
ضد الروس وحليفهم البعثي ،الذي ال خيتلف
ّ
يف كفره عن الشيوعيني» .إضافة إىل أن
«دولة اإلسالم مل تقم هلا قائمة إال بعد هجرة
املسلمني من مكة إىل املدينة .ثم عادوا بالفتح
إىل بالدهم» .وهذا هو «اهلدف األمسى» لدى
معظم «اجلهاديني الشيشان» يف سوريا ،وسبب
تبنيهم اسم «املهاجرين» .يف آذار ُ 2013أعلن
عن تشكيل «جيش املهاجرين واألنصار» بزعامة
أول األمر ،ثم استبدل اللقب
عمر (القوقازي ّ
بالشيشاني).
ويؤكد املصدر «اجلهادي» لـ»األخبار» أن
«الشيخ عمر مل يكن يرغب يف تشكيل جمموعة
مستقلة .كان يبحث عن مجاعة واضحة الراية،
صحيحة املنهج» .ويف سبيل ذلك عقد جلسات
عدة مع عدد من «قادة اجلهاد الشامي» .وينقل
عنه قوله «جلسنا مع أمرائهم ففوجئنا بعمالتهم.
ووجدنا فيهم كربًا كبريًا ،وعجبًا بأنفسهم» .كما
ٍ
«عهد من جماهدي
أن الشيشاني كان يبحث عن
الشام مبؤازرة جماهدي القوقاز مستقب ًال» ،األمر
الذي مل ُيقدمه له سوى تنظيم «الدولة اإلسالمية
يف العراق والشام».

يف رحاب «داعش»
تعرف يف ريف حلب بـ»أبو األثري
كان عمر قد
ّ
عرابه اجلديد (وهلذا
إىل
ل
حتو
الذي
العبسي»،
ّ
ّ
الرجل دور حموري يف عمل اجلهاديني يف
سوريا) .ومن خاللهُ ،رتب لقاء بني الشيشاني
وأبي بكر البغدادي (زعيم «داعش») .وعنه
يقول الشيشاني« :وجدنا عنده تواضعًا مل جنده
وتعهد بدعم اجلهاد يف القوقاز .لقد
عند سواه.
ّ
فرح بنا فرحًا كبريًاّ ،
وأكد أنهم يبحثون منذ زمن
طريقة للمساعدة هناك» .بايع «اجليش» الوليد
«داعش» على «اجلهاد ضد النظام فقط»،
ُمفض ًال عدم «املبايعة على اخلالفة» ألسباب
عدة ،من بينها «عدم إثارة حفيظة األمري دوكو
عمروف (مل يكن قد ُقتل بعد) ومؤيديه من اإلخوة
اجملاهدين» ،وفقًا للمصدر عينه .رغم ذلك ،سارع
صالح الدين الشيشاني إىل االنفصال برفقة 800
من «جماهدي القوقاز يف سوريا» عن جمموعة
عمر ،يف تشرين الثاني  .2013والالفت ان هذا
االنفصال كان شبه توافقي بني الرجلني .وقد
قال صالح الدين يف بيان االنفصال« :قيادة
الدولة اإلسالمية يف العراق والشام عرضت على
مجاعتنا جيش املهاجرين واالنصار أن نبايعها
بيعة عامة ،وقد بايع جزء من جماهدينا أبو بكر
البغدادي ،ورفض باقي اجملاهدين إعطاء البيعة
العامة... .واحلمد هلل أن لكل جماهد حق االختيار.
مل نصبح أعداء بسبب ذلك .حنن إخوة ،وسنتحد
معها عندما حتتاجنا ونقاتل معًا ضد العدو ،ولن
نرفض اعطاء البيعة العامة عندما يكون هناك أمري
واحد حيكم الشام كلها ،وعندها سنعطيه البيعة
العامة بإذن اهلل».

الدور الرتكي
حتول البوصلة «اجلهادية» حنو سوريا ،كان
منذ ّ
االعتماد يف الدرجة األوىل على الدور الرتكي.
ويرجع التعاون الرتكي مع «اجلهاد» الشيشاني
العثمانية .وحتديدًا إىل عهد السلطان
إىل احلقبة
ّ
عبد احلميد األول ،الذي استعان بـ»الشيخ منصور
الشيشاني» يف احلرب مع اإلمرباطورة الروسية
كاترين عام  .1787ولبى منصور النداء «حفاظًا
على اخلالفة».
ومن املنطلق نفسه ،مت تأجيج مشاعر «اجلهاديني»
الشيشان يف األزمة السورية .انطالقًا من أن
«اجلهاد ضد الروس يف أرض الشام املباركة،
متهيد لعودة اخلالفة .ومقدمة لنقل اجلهاد إىل
ٌ
عقر دار الروس».
وقد استثمرت أنقرة عالقات استخباراتها بعدد
من «رموز اجلهاد الشيشاني» ،الذين انتقلوا إىل

إضافة إىل عمر ،وصالح الدين ،ظهر عدد من
«القادة» الشيشانيني ،أبرزهم:
ــــ سيف اهلل الشيشاني ،الذي كان يعيش يف
تركيا بعد أن ترك «وادي بانكيسي» بسبب
خالفات عائلية.
انضوى أول األمر حتت سلطة عمر الشيشاني ،ثم
نشب خالف بينهما ،على خلفية اتهام األول الثاني
بـ «االختالس ،وإثارة االستياء ضد القوقازيني
بني السكان احملليني».
انفصل سيف اهلل وجمموعة تابعة له امسها «جند
اخلالفة» يف أيلول  ،2013معلنًا انضمامه إىل
«جبهة النصرة» .ثم ُقتل يف شباط املاضي
ً
حماولة فاشلة القتحام سجن حلب
خالل تزعمه
املركزي.
ــــ أمري مسلم الشيشاني ،وينحدر أيضًا من
بانكيسي .خدم يف اجليش السوفياتي يف
حربي الشيشان ،ضد
منغوليا ،ثم شارك يف
َ
الروس .واكتسب خربة قتالية خالهلما .وكان
من قادتهما البارزين ،حيث توىل قيادة قطاع
سونغا .اعتقلته السلطات الروسية عام .2008
ُأطلق سراحه عام  .2009ويف  2012دخل إىل
سوريا ،مفض ًال القتال على جبهة الساحل ،حيث
تزعم «كتائب جند الشام».
ّ
وهي جمموعة تضم مقاتلني ليبيني وتونسيني
وشيشانيني وسوريني .ثم انتقل مطلع العام
اجلاري إىل حلب ،ليصبح أحد أبرز قادة «غرفة
عمليات أهل الشام».
ــــ أبو موسى الشيشاني ،قائد عملية كسب .كان
أحد «جماهدي» قطاع سونغا بقيادة مسلم ،ثم
انتقل للقتال حتت إمرة املال عمر يف أفغانستان.
ويشغل اآلن منصب «األمري العسكري حلركة
أنصار الشام» التابعة لـ»اجلبهة اإلسالمية».
ـــ عبد الكريم القرمي ،كان نائب صالح الدين
ّ
ً
ً
خاصة به ،امسها
سرية
وشكل أخريًا
الشيشاني.
«سرية القرم» وتقاتل يف حلب ،حتت لواء «جيش
املهاجرين واألنصار» بزعامة صالح الدين.

اإلعداد والتأهيل ...و»العهدة
الشيشانية»
ال يقتصر العنصر الشيشاني على أولئك اآلتني
من القوقاز ،أو املوجودين مسبقًا يف تركيا ،بل
ينضم إليهم عدد كبري من الطالب القوقازيني
الذين كانوا موجودين قبل «الربيع العربي» يف
عربية ،بغية دراسة اللغة العربية والشريعة
دول
ّ
اإلسالمية .إضافة إىل آخرين يفدون من دول
ّ
االحتاد األوروبي ،حيث ُيقيمون كالجئني.
وخيضع املقاتلون الشيشانيون اجلدد لدورات
«تأهيل شرعي وتدريب عسكري» .يسلمون
وثائقهم إىل «األمري الشرعي» للمجموعة اليت
ينضوون حتت لوائها ،ثم يتلقون تدريبًا عسكريًا
ملدة  45يومًا .أما أبرز «املنطلقات الشرعية»
يتم تكريسها لديهم ،فهي« :كل أرض ال
اليت ُّ
حتكم باإلسالم هي دار كفر»« .العلمانية مبختلف
كفر بواح وكل من يؤمن بها
راياتها وعقائدها
ٌ
ليس مبسلم»« .انطلق اجلهاد على أرض الشام،
ويستمر فيها إىل يوم القيامة .فهذه أرض
الشام ،وعيسى عليه السالم سينزل هنا .وهنا
سيخرج الدجال» .ومثة توافق بني كل «األمراء»
الشيشانيني ،على تلقني «جماهديهم» قاعدة
أساسية« :اجملاهد الشيشاني ال يقاتل جماهدًا
شيشانيًا مهما كان السبب ،ورغم تفرقهم بني
ّ
عدة ،إال أنهم سيلتحمون جمددًا حتت
جمموعات ّ
راية واحدة».
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مقاالت وتحقيقات

هنري حلو :أنا «قابض» ترشيحي ج ّد
غسان سعود
يف اجمللس النيابي ،كائنات مستفرسة ،وأخرى جشعة يستحيل
إشباعها .لكن هناك ،أيضًا ،كائنات لطيفة ،أوصلتها الصدف
إىل ساحة النجمة ،أحدها النائب هنري حلو .تظن هذا الكائن
اللطيف عضوًا يف مجاعة  .Free Hugsتكفي ساعة برفقته لتتحول
من مستهزئ برتشحه إىل رئاسة اجلمهورية إىل متعاطف معه.
ميكن أن تقرر يومًا ما اإلنصات إىل النائب فادي األعور
لتكتشف ما
يود هذا اخلارج عن بيت الطاعة املذهبية قوله،
ّ
قبل أن يفاجئك بقول الشيء يف مكتبه وعكسه خارجه .وميكن
أن تقصد بلدة مريوبا ،يف أعالي كسروان ،لتكتشف أنه
ميكن النائب يوسف اخلليل جتيري ألفني أو ثالثة آالف صوت
لالئحته.
وستجد ألف سبب وسبب لتطرق باب النائب وليد اخلوري من
أجل أن تكتشف سر فوزه على الرئيس ميشال سليمان ،يف
بلدته عمشيت ،يف استحقاق تلو اآلخر .لكنك لن تفكر أبدًا يف
طرق باب مكتب النائب هنري حلو ،سواء كان املوضوع الذي
تكتبه تشريعيًا أو مناطقيًا أو سياسيًا :إنه جمرد أثاث مجيل يف
املنزل
اجلنبالطي .مثة مناسبة واحدة جتعل احتمال التعرف ـــ
ّ
صحافيًا ـــ إليه واردًا ،هي أرشفة بعض املعلومات عن والده
النائب الراحل بيار حلو أو جده ميشال شيحا.
فجأة خُيرج النائب وليد جنبالط احللو من العلبة .جيلسه إىل
جانبه ويعلنه مرشحًا إىل االنتخابات الرئاسية .وقبل أن يصيح
الديك ثالثًا وينكره زعيم املختارة ،حيوز احللو ستة عشر صوتًا
نيابيًا .سبق والده وجده مرة واحدة يف كتاب التاريخ.
ّ
جييب «فخامته» بنفسه على هاتفه،
يتعثر اللقاء األول فيعاود
هو االتصال .ويف املكتب ،يربكه اجللوس خلف الطاولة.
«أقرأ امسي يف كل الصحف .أنا يف قلب املعادلة الرئاسية.
أشعر بالفخر .أنا من بيت سياسي يعطي بدل أن يأخذ كغالبية
البيوتات السياسية .إذا جنحت ،املسؤولية كبرية».
كميه .تسبق حركة يديه النطق .الشيب ،الساعة
يطوي احللو ّ
ا
عم
التعبري
عن
وعجزه
والنظارة
يف معصمه،
يود فع ًال قوله...
ّ
ّ
كلها ترسم صورته.
يروي أصدقاؤه أنه ال يزال يقصد ،يوميًا ،الورشة اليت
ّ
النيابي.
يتعهدها قبل التوجه إىل اجمللس
تذكر ثيابه بذلك.
ّ
ّ
يكرر العبارة اليت يتلطى خلفها غالبية النواب القليلي اإلنتاج:
«ال أطل إعالميًا ،لكنين أعمل يف منطقيت» .ترتبك قلي ًال ،آم ًال
يدعي أنه التشريعي األول
أال يبدأ سرد بطوالته ،لكنه لن ّ
وال نائب اخلطاب السياسي أو نائب األمة .يعدد بضعة
ملفات يتابعها يف الوزارات .أساسًا ،هو من الثابتني يف
بالط املختارة حني يستقبل البيك الناخبني يوم السبت .يغيب
الوزير أكرم شهيب ،وال يغيب احللو .وفجأة ،يعلمك أنه آثر
عام  ٢٠١٠العودة إىل اجلامعة إلكمال دراسته ،فتسجل يف
ّ
اجلامعة األمريكية يف بريوت .ال حتتاج إىل
تصنع اإلعجاب
مبشروع إمنائي إذًا ،وهو ال ينتظر تطبي ًال وتزمريًا .ميكن أن
تسأل ما تشاء وسيبحث بهدوء عن اجلواب املالئم.
ال فرق بالنسبة إليه بني اقرتاحه الرتشح على جنبالط أو طلب
جنبالط منه الرتشح .بدأ األمر بدردشة مع أصدقائه ،ومل يكن
البيك معهم ،وانتهى بإعالن ترشيحه .املهم النتيجة .وال
مشكلة يف إعالن ذلك من بيت جنبالط ال من بيت بيار حلو؛
أنا ولدت يف بيت جيتمع فيه اإلمام موسى الصدر وكمال بيك
جنبالط ،ال أعاني من عقد على هذا الصعيد .وردًا على سؤال:
«نعم ،أقبض ترشيحي جد» .يكرر احللو نفي وجود مناورة
بد من رئيس
جنبالطية« .يستحيل اجمليء برئيس طرف .ال ّ
وسطي ،واللقاء الدميقراطي هو الكتلة الوسطية الرئيسية يف
اجمللس النيابي».
ً
هو باملناسبة صديق جنبالط أكثر منه عضوا يف كتلته .وحتى
حني خرج من الكتلة قبل ثالثة أعوام احتجاجًا على إعادة متوضع
جنبالط مع قوى  ٨آذار ،بقيت عالقة األسرتني وطيدة .وخيلط
بوضوح يف هذا السياق ،من دون قصد رمبا ،بني اهلامش
املعطى له كصديق يف بعض االجتماعات ملناقشة جنبالط
وإبداء وجهة نظره ،واهلامش املعطى للحزبيني وأعضاء الكتلة
اجلنبالطية حني يتحدث عن دميقراطية البيك وحصول نقاش
دميقراطي مميز يف غالبية االجتماعات.
تلميذ الليسيه ،تابع دراسته اجلامعية يف الواليات املتحدة ،ثم
انتقل للعمل يف اخلرب يف السعودية ،فربيطانيا ملتابعة الدراسة،
ثم مهندسًا لقصر أمري قطر السابق يف كان الفرنسية ،والحقًا
ـــ بعيدًا عن احلرب ـــ يف مونرتيال الكندية .وكان ،دائمًا،
حبسب سريته الذاتية ،ضمن فريق املستشارين اخلاص بوالده

يف حال انتخابي سأكون أنا الرئيس وليس جنبالط (هيثم
املوسوي)

حتى رحيله .واجه احللو النائب حكمت ديب يف انتخابات ٢٠٠٣
الفرعية ،وغلبه .كان كثريون يشككون بل ويستهزئون ،يقول
احللو« .لكنين جنحت .وأنا كل يوم أتعلم جديدًا .هذه هي
السياسة واحلياة» .ويضيف« :أنا ال أرى أن هنري حلو قبل
ترشحه إىل االنتخابات الرئاسية شيء ،وبعدها شيء آخر .كنت
يف الظل ،أما اآلن فاألضواء كثرية .أنت ال تعلم عدد املقابالت
اليت أجريها .أحاول يوميًا حتسني أدائي» .يروي أصدقاؤه
أن والدته (ابنة ميشال شيحا) تلعب دورًا قياديًا يف حياته،
وهي ال ختفي شعورها بأن بيت بيار احللو استعاد عافيته منذ
بضعة أيام فقط .أما الربنامج الرئاسي فال حاجة إىل املطوالت:
«سجل عندك .أو ً
ال ،احرتام الدستور .ثانيًا ،تطبيق الدستور.
ّ
ثالثًا ،الرئيس حكم وليس فريقًا .وباختصار أكثر ،املادة ٤٩
من الدستور .جيب على املرشحني إىل الرئاسة التمعن يف هذه
املادة أكثر».
قبل بضعة أيام ،يقول أحد أصدقاء احللو ،كان األخري يتساءل
كيف أسقط بعض زمالئه اسم رئيس حزب القوات اللبنانية
مسري جعجع يف صندوق االنتخاب .مل يسأل نفسه ،حبسب
قوله ،من انتخبه ومن ال ،علمًا بأن عدد أصدقائه املقربني
يف اجمللس النيابي أكثر بكثري من عدد األصوات اليت فاز
بها .هو متفائل« :يد واحدة ال تصفق .أنا قادر على مجع
اليدين»« .ال ،يف حال انتخابي ،لن يكون جنبالط الرئيس،
سأكون أنا الرئيس»« .أنا أمسع جيدًا ،هكذا يقولون عين،
لكين أقرر وحدي»« .لن أزور الكتل النيابية لطلب الدعم،
برناجمي واضح»« .البلد يتجه إىل فراغ ،أنا احلل».
يرافق الصحايف حتى املصعد ،هو جاهز يف حال وجود أي
استفسار أو توضيح ملعلومة .يستعني مبثل فرنسي للقول إنه
ال يراهن على جلسة اليوم .فحني تبقى املعطيات هي نفسها
ستكون النتيجة هي نفسها .واألهم من األصوات اليوم هو
توفري النصاب .يشري إىل قراءته أخريًا كتبًا للرئيس بشارة
اخلوري ومذكرات الوزير فؤاد بطرس ،وهذه زادته اقتناعًا بأن
الصراع السياسي موجود دائمًا .املشكلة يف التهجم الشخصي،
يود لو
وتفضيل احلسابات الشخصية على املصلحة الوطنيةّ .
ينتبه اللبنانيون إىل مضمون خطابه أكثر من أي شيء آخر.
هو يسمع بائع اخلضر والدركي وسائق األجرة حني يوقف
سيارته بقربه عند اإلشارة احلمراء ،مجيعهم يريدون رئيسًا
حيل املشاكل بدل أن يعقدها .يقول إنه ال يريد القول إنهم
يتحدثون عنه ،لكنهم بالفعل يقصدونه.
حني يكون النائب متام سالم رئيسًا جمللس الوزراء ،ال شيء
حيول دون أن يكون حلو رئيسًا للجمهورية .ولعل النائب عقاب
صقر يعود عندها لينتخب رئيسًا للمجلس النيابي .تكفي
قراءة بعض أمساء ممثلي الشعب يف اجمللس النيابي ،ليتأكد
املشككون أن كل شيء وارد .وال ميكن ،صراحة ،من يرأس
ميشال سليمان مجهوريتهم أن يستصعبوا التعامل مع ترشيح
هنري حلو جبدية.

الغازي أردوغان ،تذك ٌري ّ
لعشاق العثمانية اجلديدة
ناهض حرت
التفاهم العميق ،ورمبا العاطفي ،بني رجب أردوغان واجلماعات
اإلرهابية الناشطة يف سوريا والعراق ،ال يشبه ما يقوم به الغرب
املنافق من استخدام سياسي لتلك اجلماعات .فأردوغان متماه متامًا
معها ،وال يشعر بأي انفصال نفسي إزاءها .وعلى الرغم من ذقنه
احلليقة وبذلته احلديثة ،فإن قلب الرجل وعقله ،عثمانيان .وهو متعلق
كليًا بتاريخ أجداده الذين ال خيتلفون ،من حيث اجلوهر ،عن اإلرهابيني
الشيشان و»داعش» و»النصرة» اخل.
بنو عثمان قبيلة رعاة قزوينية ذات ميول همجية ،مل متتلك سوى
القدرة غري املقيدة بأي قيد أخالقي على القتل والتنكيل (اقرأ:
عززها إدعاء لإلسالم ليس له وظيفة أيديولوجية
جئناكم بالذبح) وقد ّ
توحيدية حضارية ثقافية لغوية ــــ كما كان احلال يف الفتح العربي ــــ
وإمنا له وظيفة سيكولوجية مجاعية هي حتييد الضمري اإلنساني واسباغ
القداسة على اجلرمية واللصوصية .القبيلة الصاعدة على هامش ّ
أحط
مترد همجي ضد احلضارة ،املتمثل بالغزو املغولي ،تعلمت ذلك
الدرس جيدًا.
حني اجتاحت جحافل العثمانيني ،سوريا ،يف العام  ،1516كانت البالد
ختتزن عناصر تقدمية تؤهلها لإلفالت من فوضى النمط اآلسيوي إىل
احلداثة الرأمسالية؛ ومنها :غنى ثقايف كثيف وتعددية دميوغرافية ــــ
اجتماعية وانتاج زراعي مؤهل للتوسع ومتويل االنتقال حنو الصناعة،
وخربات وتقاليد حرفية.
يف تلك اللحظة التارخيية ،كان ميكن لكونفدرالية جتمع شتات البالد
أن تدفع حنو التقدم الذاتي ،لكن قبيلة الرعاة القزوينية اليت مزجت
دينها بالدماء ،استطاعت أن تضم سوريا إىل امرباطوريتها؛ أسوأ
امرباطورية عرفها التاريخ ،العثمانية اليت مجدت التطور السوري ألربعة
قرون ،بل قل أخرجت سوريا من التاريخ.
اإلدارة العثمانية ،كما يليق بقبيلة همجية ،مل تزد عن كونها
نظامًا لصوصيًا؛ مل تقم بأي خطوة حنو التنظيم السياسي واألمين
واالقتصادي واخلدمي الداخلي ،وإمنا شجعت وأدارت الصراعات
احمللية ومنعت كل حماوالت التوحيد احمللية (ومنها إمارتا املعنيني
والشهابيني) وأشعلت الفنت دائمًا ،مبا يكفل سيطرة اسطنبول على
اجلميع ،واحلصول على األتاوات خلزانة السلطان .األسوأ أن ذلك
الرتاكم من النهب مل يتحول إىل ّ
تركز رأمسالي ورأمسالية ،وإمنا جرى
تبديده يف اإلنفاق السلطاني.
ّ
والتخلف جاءت من
احملاولة الكربى لكسر الدائرة املفرغة من اجلمود
مصر اليت أخضع واليها ،حممد علي ،مواردها إلنشاء الصناعة وحتديث
الدفاع وإحداث القفزة حنو الرأمسالية احلديثة .يف ثالثينيات القرن
ّ
املنظم
التاسع عشر ،كان ميكن ملصر أن تلعب يف سوريا دور
لقدراتها ومواردها ومتكينها من التحول إىل دولة قومية؛ فشل
املشروع بسبب تدخل غربي استدعاه العثمانيون.
حتولت «اخلالفة العثمانية» ،احملبوبة
منذ وقت بعيد من تارخيها األسودّ ،
لدى قطاعات جمهلة من شعبنا ،إىل حممية أوروبية ،حتمي مصاحل
اإلمربياليني يف بالدنا ،وتشكل قفص اجلمود التارخيي للشرق أمام
التقدم الغربي .ومن الداخل ،انطوت تلك «اخلالفة» على ّ
أحط تنظيم
سياسي عرفته البشرية .وسوف نرتك لـ «خط كلخانة شريف» الصادر
يف العام  ،1839يف مسعى إلصالح الدولة ــــ بسبب ضغوط التحدي
يقرر اخلط« :منع
املصري ــــ أن يصف واقع اخلالفة يف ذلك الوقتّ ،
بيع املناصب واالمتيازات ،ووقف الربا والرشوة واالعدامات بال حماكمة
ومصادرة املمتلكات وفرض الضرائب التعسفية ،وانهاء التعدي على
حرمات احلياة والشرف ،ومنع استخدام السم واخلنجر والتعذيب ،ومنع
احتكار الغذاء ،والغاء تلزميات مجع الضرائب ،والشروع يف املساواة
بني أتباع األديان ...اخل».
إال أن كل ذلك استمر ،بشكل أو بآخر ،حتى آخر يوم من حياة خالفة
كانت أعظم مأساة يف تاريخ سوريا والعرب .وكما بدأت اخلالفة
العثمانية تارخيها مبذابح على اجلملة ،مل تغادر التاريخ قبل أن ترتكب
مذحبة القرن العشرين حبق مليون ونصف املليون أرمين؛ هذه املذحبة
ليست فحسب جرمية ضد اإلنسانية ،وإمنا ،على اخلصوص ،جرمية ضد
مستقبل الشعب األرمين؛ حرمته من خنبه يف كل اجملاالت ،ومنعت
تواصل أجياله ،وقدرته على إعادة بناء نفسه بوصفه أمة عريقة من
أمم الشرق.
عثمانية أردوغان ال تتبدى فقط يف كراهيته العميقة لسوريا ،وأطماعه
ّ
اخلاصة يف حلب ،ومتاهيه مع َمن يشبهون أسالفه ،بل كذلك ،حتديدا،
يف استغالله احلرب على سوريا إلرضاء حقده الدفني على األرمن،
وتعقبهم ،وتوجيه ميليشياته للعدوان على بلداتهم وأحيائهم يف
مالذهم السوري ،وإعادة تهجريهم.
وبالنسبة لسوريا كان األتراك قد أضعفوها حبيث مل تستطع أن تهزم
جزأها إىل
املستعمرين األوروبيني ،وال اتفاق سايكس بيكو الذي ّ
أربع دول ــــ اغتصب الصهاينة إحداها ــــ وال حتى احلفاظ على وحدة
ساحلها وجمتمعها ،حني سلب األتراك ،لواء االسكندرون بالتعاون مع
االستعمار الفرنسي.
النموذج األردوغاني هو نسخة عصرية من العثمانية ،بكل همجيتها
وفسادها وعدائها للعرب واستخدام امليليشيات والتعصب الديين
املذهيب لتربير القمع و العدوان والذبح ،والتبعية لالستعمار الغربي
من عضوية حلف الناتو إىل بالون النمو املنفوخ باخلصخصة والديون
ّ
ّ
يشقف تركيا ،ويعيد العثمانيني اجلدد
واملرشح النفجار رمبا
اخلارجية،
إىل مراعي أسالفهم يف قزوين.
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مقاالت وتحقيقات

لقاء حاشد يف نقابة الصحافة بنصاب إعالمي كامل

استمرت موجة االعرتاض على قرار احملكمة الدولية اخلاصة
بلبنان يف حق قناة «اجلديد» وصحيفة «األخبار» ،القاضي
مبحاكمتهما بتهمة حتقري احملكمة وعرقلة عملها .وغصت قاعة
نقابة الصحافة يوم االثنني املاضي بصحافيني وسياسيني
ملبني دعوة ناشر جريدة «السفري»
وناشطني ومواطنني وطالبّ ،
األستاذ طالل سلمان اىل لقاء تضامين.
أبرز الغائبني كان وزير اإلعالم رمزي جريج .الوزارة اليت من
املفرتض أن تكون املدافع االول عن املؤسسات االعالمية ،نأت
بنفسها .كسر جريج صمته ،مسج ًال تضامنه بتحفظ ،ومكتفيًا
برسالة ألقاها عنه نقيب احملررين الياس عون.
الوجوه اليت حضرت اىل نقابة الصحافة االثنني« ،من أهل
البيت» .أغلبيتها تتناغم مع موقف «األخبار» و»اجلديد»
سياسيو  14آذار .لكن الوسط اإلعالمي كان
السياسي .غاب
ّ
ممث ًال «بنصاب (سياسي) شبه تام» .حضر صحافيون وممثلون
عن مؤسسات اإلعالم املتعددة التوجهات السياسية :أل بي
سي ،املنار ،أن بي أن ،أم تي يف ،أو تي يف ،اجلديد ،السفري
(صاحبة الدعوى) والنهار.....
نواب ووزراء حاليون وسابقون وممثل عن الرئيس عمر كرامي
وأحزاب وقوى وشخصيات سياسية وهيئات اجتماعية ونقابية
حضروا .هنا كانت كفة امليزان «طابشة» .الغالبية من قوى
 8آذار ،مع بعض االستثناءات ،كاملستشار اإلعالمي للرئيس
جنيب ميقاتي ،فارس اجلميل ،الذي حضر بصفته إعالميًا،
والسياسي دافيد عيسى.
افتتح اللقاء التضامين بالنشيد الوطين ،ثم كلمة نقيب الصحافة
شدد على «صدمة» الرأي العام اللبناني
حممد بعلبكي الذي
ّ
«بقرار احملكمة الذي اختذ على عجل» ،قبل أن يستنكر استدعاء
صحافيني ،لكون هذا االمر «يتناقض مع قانون اإلعالم اللبناني
الذي ال ُيعطي صالحية ألي جهة مبحاكمة أو استدعاء أي زميل
إال ضمن نطاق البلد مبوجب شروط نص عليها القانون» ،مؤكدا
أنه «ليس ألي جهة خارجية أن تقاضي صحافيًا لبنانيًا» ،متمنيًا
أن «يكون هذا الرفض اجلماعي حافزًا إلعادة النظر يف قرار
احملكمة».
ويف كلمته ،قال سلمان إن «اللقاء يف نقابة الصحافة للتضامن
مع املواطن يف حقه بأن يعرف ولالعرتاض على الظلم الذي
حلق باالعالم يف لبنان» ،وطالب بـ»إحالة القضية املثارة أمام
القضاء اللبناني حلفظ كرامة الناس» .وأكد أن «اإلعالم هو يف
ّ
وختطي العواقب ،ومن جيب أن حُياسب
خدمة احلقيقة والشعب
ً
سرب ال من نشر» ،مضيفا أن «املشهد التضامين يقول
هو من ّ
ما ال نقوله ،تضامنوا حول احلقيقة والختافوا من أي جهة».
رئيس جلنة اإلعالم واالتصاالت النيابية النائب حسن فضل
اهلل لفت اىل أن «ما حصل اعتداء على دستورنا وعلى حريتنا
وسيادتنا» ،مؤكدًا أن هذه احملكمة «لن تنتصر على اإلعالم
احلر» .ووضع الدولة أمام مسؤولياتها ،مطالبًا إياها باختاذ
موقف« ،وحنن على مستوى اجمللس النيابي سنكون يف صدارة
املدافعني عن حرية اإلعالم ،وجلنة اإلعالم واالتصاالت ستعترب
هذه القضية قضيتها احملورية ،وسيكون هلا موقف ونقاش
جتاه هذا االعتداء» ،داعيًا أهل احملكمة اىل البحث «عن أسباب
فشلهم بعيدًا عن فشة خلقهم يف اإلعالم اللبناني».
وطلب النقيب عون «من وزير العدل وجملس القضاء التدخل يف
موضوع استدعاء االعالميني» ،مشريًا اىل أن «احملكمة الدولية
بالنسبة إىل الكثريين باتت غري نافعة» ،قبل أن يدعو باسم
«نقابة احملررين اىل اعتصام يوم  6أيار ،مطالبًا وسائل االعالم
بالتوقف عن العمل يف  13أيار ،تاريخ استدعاء نائبة مديرة
األخبار يف «اجلديد» كرمى اخلياط ورئيس حترير «األخبار»
إبراهيم األمني أمام احملكمة الدولية .وقرأ عون رسالة جريج
الذي اعتذر عن عدم مشاركته «النشغاله مبواعيد سابقة»ّ ،
وأكد
«تضامين مع االعالم يف ممارسته حلرية التعبري» ،وأنه «ليس
من شرعية احملكمة أن متنع اإلعالم اللبناني من انتقادها» .لكن
جريج دعا «وسيليت اإلعالم اىل اإلدالء بكل االعرتاضات خالل
التحقيق من أجل إثبات براءتهما من التهمة املنسوبة إليهما»،
مضيفًا أنه انطالقًا من «شرعية احملكمة والتزام لبنان بتنفيذ
قراراتها ،أرى أن من مصلحة اإلعالميني ،اللذين مت دعوتهما
للتحقيق ،تلبية هذه الدعوة ،ألن هذا هو السبيل الوحيد إلثبات
براءتهما».
ممثل اجمللس الوطين لإلعالم املرئي واملسموع ،نائب رئيسه،
إبراهيم عوض ،نصح «ممثلي احملكمة باالعتماد على لغة عاقلة
مع اإلعالم» ،فيما رأى األمني العام الحتاد احملامني العرب عمر
زين أن «احملكمة جتنح عن صالحياتها وتنتهك احلريات بالولوج
اىل قضايا فرعية مفتعلة».
احملامي رشاد سالمة رأى «أننا نواجه معركة من نوع خاص،
فنحن يف حالة صراع بني العدالة واحلرية ،وهذا مستغرب

جدًا» ،داعيًا اىل «قراءة املغالطات من قواعد اإلجراء واإلثبات
املادة  60اليت ختتص مبعاقبة احملامني ،واملادة  60اليت حتكم
األخبار واجلريدة ،فأقالم الصحافة جيب أن ال تكسر».
ويف كلمته ،رأى رئيس جملس إدارة «أل بي سي آي» بيار
الضاهر أن «حرية اإلعالم حق مقدس واجلسم اإلعالمي يدفع
شهداء منذ أيام العثمانيني .فواجبات الصحايف هي البحث عن
احلقيقة وكشف اجلديد ونقل األخبار احلقيقية» .ولفت اىل أنه
علي
رغم مالحظاته الكثرية على الزمالء وعلى احملكمة« ،لكن ّ
يعز ّ
أن جزءًا كبريًا من اإلعالم غري موجود اليوم» ،مضيفًا أنه «جيب
أن نسعى إىل أن يكون اإلعالم اللبناني جسمًا واحدًا وجنتمع يف
هذا املكان للتضامن واحملافظة على حريتنا» .اإلعالمي فارس
اجلميل دعا وسائل االعالم اىل «وقفة تضامنية واحدة بوجه كل
احملاوالت اليت تسعى اىل ترهيب االعالم اللبناني ،ألن املسألة
ال تتعلق فقط باألشخاص بل باملؤسسات أيضًا».
ورأى رئيس جملس إدارة تلفزيون «اجلديد» حتسني خياط أن
«احملكمة الدولية خرجت عن مسارها ،وال بد للحكومة اللبنانية
من أن تصحح هذا املسار» ،مشددًا على «أننا لن نرضخ لوصاية
احملكمة الدولية وال ألي وصاية أخرى» .وقال« :يف كل مرة
صرفت على احملكمة الدولية،
أفكر يف الـ 500مليون دوالر اليت ُ
لو صرفها اللبنانيون على القضاء لكان أصبح لدينا قضاء عادل
وعظيم».
وألقى األمني كلمة «األخبار» ،معتربًا أن «احملكمة تصرفت بهذه
الطريقة وقامت باستدعاء صحافيني ألنها قالت إن احلكومة
اللبنانية تسمح بذلك ،وال تقف يف وجهها كما تقوم حكومات
أخرى يف بلدان أخرى ،حيث ال جترؤ احملكمة على أن تقوم
خبطوة مماثلة» .وعن غياب جريج ،علق األمني بأنه «ال ميكن
جتاهل أن وزير اإلعالم ال يقوم بدوره ،وأي حماولة لتقديم
احرتام القانون على احرتام احلرية فيها خطأ كبري جيب أن يتحمل
مسؤوليته» ،مراهنًا «على خطوة تتجاوز التوصية من خالل جلنة
اإلعالم واالتصال يف الربملان».
وانتهت الوقفة التضامنية باجتماع ُعقد يف مكتب نقيب
ضم ممثلي الوسائل االعالمية املشاركة ،قبل أن
الصحافة،
ّ
مساء للقاء
يتوجه وفد منهم اىل وزارة االعالم ،عند الرابعة
ً
جريج .ويف املؤمتر الصحايف الذي عقده بعد انتهاء االجتماع،
أكد الوزير «أننا سنسعى للدفاع عن احلريات اإلعالمية من
ّ
وذكر بالكلمة
ضمن آلية احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان».
اليت ُألقيت عنه يف نقابة الصحافة« ،واليت أعربت فيها عن
تضامين مع اإلعالم باعتبار أن احلرية اإلعالمية مقدسة ومكرسة
يف الدستور اللبناني» ،مؤكدًا من جديد أنه «بالرغم من أن
احملكمة شرعية ومنبثقة عن قرار اختذه جملس األمن هو القرار
 1757حتت الفصل السابع ،إال أن من حق اإلعالم أن ينتقد
هذه احملكمة حبرية تامة ،كأن يعرتض على بعض تصرفاتها أو
على العبء الذي تشكله على اخلزينة أو على بعض قراراتها»،
قبل أن يشري اىل «أن التهمة املوجهة إىل اإلعالميني من قبل
احملكمة القت اعرتاضات كثرية جلهة أنه كان أجدر باحملكمة أن
تبحث عن املسؤول عن التسريبات ال عمن نقلها ،وقلت إن من
مصلحة اإلعالميني االثنني تلبية دعوة احملكمة» .وأضاف« :أيًا
أميز متييزًا واضحًا بني املوقف
كان موقف اإلعالميني ،فإنين ّ
أؤيد قيامها وبني موقف احملكمة من اإلعالم
من احملكمة اليت ّ
اللبناني واإلعالميني اللذين استدعتهما» ،مؤكدًا أنه «سيسعى
إىل مساعدتهما يف إظهار براءتهما وكشف احلقيقة» .أما
التضامن مع اإلعالم ،فيتمسك به جريج «باعتبار أن للحرية يف
لبنان قدسية لن تنال منها أي اختالفات يف الرأي».

متضامنون
استنكر قرار احملكمة الدولية حبق «األخبار» و»اجلديد» النائب
أغوب بقرادونيان والنائب السابق امساعيل سكرية ورئيس
الرابطة السريانية حبيب افرام ،وجبهة العمل اإلسالمي ،ونائب
رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي األعلى الشيخ عبد االمري
قبالن ،واجمللس الوطين لإلعالم يف سوريا .وعقد لقاء يف منزل
رئيس التجمع الشعيب العكاري النائب السابق وجيه البعريين،
استنكر فيه القرار .وحتدث مطران عكار للروم األرثوذوكس
املطران باسيليوس منصور الذي قال« :إذا كانت جريدة األخبار
أو تلفزيون اجلديد قد قاال كالما ،فهو حق هلما أن يقوال ما
يشاءان ،ألن لبنان بلد الكلمة احلرة عرب كل العصور».
ودان قرار احملكمة كل من رئيس اجملمع الثقايف اجلعفري
الشيخ حممد حسني احلاج ورابطة الشغيلة ورئيس «احتاد
بلديات بعلبك» حسني عواضة ورئيس «احتاد العطاء لنقابات
التجارة» عامر احلاج حسن ،و»جلنة عائلة وأصدقاء األسري يف
السجون اإلسرائيلية حييى سكاف» ونقابة اخلطاطني.

معاً من أجل احلريّة
بيار أبي صعب

وجه إىل رمزي جريج ،وزير االعالم
هناك إنتقادات ّ
عدة ميكن أن ُت ّ
اللبناني احلالي .علمًا أن عمره القصري يف الوزارة ،ال يكفي ـــ
رغم املؤشرات غري املطمئنة ـــ الصدار حكم عادل على تعاطي
معاليه مع هذه املهنة الشاقة اليت حتمل أوزار احلياة
السياسية،
ّ
العبثية ،يف موطن األرز .على ذكر
العبثية ،كان جريج ،نقيب
ّ
ّ
احملامني السابق ،ليأخذ راحته أكثر يف وزارة أخرى ،كالعدل
السحرية واملعادالت
مث ًال ،لوال أن اخللطات
السوريالية اليت
ّ
ّ
ّ
السياسية
تتحكم باحلياة
اللبنانية شاءت غري ذلك .علينا إذًا،
ّ
ّ
ّ
حتى اشعار آخر ،أن نكتفي بربناجمه الطموح« :حتويل وزارة
حريات».
وزارة
إىل
االعالم
ّ
«احلريات» بالتمنيّ كما يعرف اجلميع .ويف انتظار
لكن ما نيل
ّ
ّ
أن «تؤخذ الدنيا غالبا» ،اكتشفنا أن معاليه
يتمتع بروح النكتة،
أو يربع
حبس املفارقة .فقد اختار توقيتًا غريبًا ،ليوصل إىل
ّ
جدًا حول
احلريات .مل تسمح
الرأي العام فلسفته اخلاصة ّ
ّ
الظروف للوزير جريج أن يشارك
شخصيًا يف مؤمتر التضامن مع
ّ
«اجلديد» و»األخبار» الذي أطلقه ناشر «السفري» الزميل طالل
سلمان والقى جتاوبًا واسعًا ،ومطمئنًا ،على املستوى الوطين.
وجه رسالة قرأها نقيب حمرري
وما كان من معاليه إال أن ّ
الصحافة إلياس عون .رسالة
موجهة إىل االعالميني اجملتمعني
ّ
ً
ة
الوطني
السيادة
عن
ا
دفاع
االثنني يف نقابة الصحافة
واحلريات
ّ
ّ
العامة يف لبنان،
وضد بولدوزر القمع الدولي وترهيب االعالم،
ّ
يقول فيها ما معناه :أنا مع
املرة!
ّ
احلريات ،ولكن ...ليس هذه ّ
رسالة قاطع احلاضرون قراءتها بصيحات االستنكار ،فأكالوا
ّ
سيتذكرها لبنان طوي ًال.
لوزيرهم لألسف صفعة
مقدمة لطيفة ّ
الطيبة جتاه
تؤكد على نواياه
بعد
احلريات ،نصح
ّ
ّ
ّ
كرمى
الزميلني
وزيرنا
خياط وابراهيم األمني ،أن يذعنا للمحكمة
ّ
الدولية« ،ألن هذا هو السبيل الوحيد إلثبات براءتهما»! كيف
ّ
يصر على ّ
ذلك وهو
أنهما غري متهمني؟ بتعبري آخر ،قال
ّ
الوزير لالعالميات واالعالميني احملتشدين يف النقابة :ال داعي
لوجودكم هنا ،إفرنقعوا اىل بيوتكم ،ال سيادة للدولة
اللبنانية
ّ
وال كلمة هلا يف حضرة احملكمة
الدولية (وهذا غري دقيق ،إذا
ّ
استعدنا املادة  178من قانون االجراءات واإلثبات للمحكمة
احلريات» ،فإن
اخلاصة بلبنان) .حسب «وزير
احلرية الوحيدة هي
ّ
ّ
اخلضوع هلذه احملكمة .وحدها تعرف مصلحة لبنان ،وتقرر أين
حرية الصحافةّ .
إنها املصدر األوحد للعدالة،
تبدأ وأين تنتهي ّ
والضمانة األعظم
حلرية االعالم يف لبنان .احملكمة نفسها اليت
ّ
ّ
ّ
َ
ّ
تعدل القانون كلما تغيرّ اجتاه
يذكر احملامي رشاد سالمة بأنها ّ
الريح ،ليناسب مقاسها وينسجم مع أجندتها وأهوائها ،مستغرباً
اليوم ،يف هذه
القضية الشاذة ،أن تقف «العدالة» يف مواجهة
ّ
ّ
«احلرية» .الوزير جريج
مع
يفضل «العدالة» ولو على حساب
ّ
ّ
ّ
ة.لعل معاليه ال يعرف
الدستوري
احلريات والسيادة
جيدًا
ّ
ّ
امللف ّ
كما أوحى للوفد االعالمي الذي التقاه مساء االثنني ،أو ّ
لعله
ّ
متأثر ببعض جتارب
الفن املعاصر اليت تقوم على إلغاء احلدود
ّ
واملتخيل.
الواقعي
بني
ّ
خلفية
يتحرك على
إن رمزي جريج
سياسية
يبقى تفسري آخرّ :
ّ
ّ
ّ
باملعنى األضيق للكلمةّ .
نيب
الليربالية
وأنه ،ال مسح اهلل ـــ مثل ّ
ّ
«حرية»،
الذي أفتى على صفحته حول ما جيوز أو ال جيوز اعتباره
ّ
ومثل مرتكيب املقاالت
الكيدية أو املتشفية على بعض املواقع
ّ
ّ
الرخيصة ـــ
يصفي حساباته مع اخلصوم ،وينتظر بفارغ الصرب
ه
هم
وآخر
منهم،
االنتقام»
«حلظة
حرية االعالم .لكن لننتظر
ّ
ّ
جتاوبه مع مطالب اهليئة املنبثقة من مؤمتر التضامن ،قبل أن
حنكم عليه.
السيدات والسادة ،ليس وقت اخلالفات
أيتها
السياسية،
ّ
كال ّ
ّ
وال ّ
املهنية ،بل ان
حتى املنافسة
التحدي مطروح على كل
ّ
ّ
ّ
االعالم اللبناني ،وعلى كل اللبنانيني .وعند هذا
احملك يظهر
حرية التعبري.
فع ًال من هم الغيارى على ّ
ّ
ولعل من مصادر اعتزازنا كاعالميني أن يكون يف عداد
املتضامنني يوم االثنني مع «اجلديد» و»األخبار» يف نقابة
اعالمية
وشخصيات
الصحافة ،وجوه من اجملتمع املدني
وحقوقية
ّ
ّ
ّ
قد خنتلف معها هنا أو هناك يف الرأي أو يف املوقف .بيار
الضاهر رئيس جملس ادارة «املؤسسة
اللبنانية لالرسال» لفت
ّ
األنظار ،حني الحظ أن جزءًا من أهل االعالم ّ
ختلف عن املوعد.
ّ
يوجه دعوة إىل اجلميع كي يلتحقوا بالركب عند احملطة
كأننا به ّ
املقبلة :لنقف معًا دفاعًا عن
حريتنا ومهنتنا ،مبعزل عن كل
ّ
االختالفات.
ّ
«إنها فرصة لوحدة اللبنانيني بالتضامن مع احلرية االعالمية»،
كما قال نقيب الصحافة حممد البعلبكيّ .
إنها فرصة مثينة أمام
االعالم اللبناني اليوم ليثبت لنفسه وللرأي العام ّ
أنه على
ّ
مستوى االمانة ،وعلى مستوى الصيت الذي ما زالت تتمتع به
ً
للحريات.
عاصمة لالعالم العربي ،وموئ ًال
بريوت،
ّ

صفحة 17

Saturday 3 May 2014

السبت  3أيار 2014

Page 17

مقاالت وتحقيقات

احلريري حيسم :ال لعون يف بعبدا
مل يكتمل نصاب الثلثني الالزم النعقاد جلسة
جملس النواب االربعاء .ولن تنعقد جلسة قبل
التوافق على اسم رئيس جديد للجمهورية.
حتى ذلك احلني ،قررت قوى  14آذار ،وحتديدًا
تيار املستقبل ،إخراج النائب ميشال عون من
الئحة املرشحني التوافقيني .إذ أبلغ الرئيس
سعد احلريري حلفاءه بأنه لن يسري يف ترشيح
اجلنرال.
فيما كان الرئيس سعد احلريري يستقبل
الوزيرين جربان باسيل والياس بو صعب يف
باريس ألثالثاء ،كانت كتلة املستقبل النيابية
تعلن تأييدها ترشيح مسري جعجع لرئاسة
اجلمهورية.
عد موقف الكتلة واحدًا من مواقف اجملاملة
ميكن ّ
بني تيار املستقبل وحليفه حزب القوات
اللبنانية .لكن ربطه مبا جرى قبله بني احلليفني،
تسرب بعده من اجتماع باريس ،يتيح اجلزم
ومبا
ّ
بأن التقارب بني احلريريني والعونيني وصل
إىل حائط مسدود رئاسيًا .هذا االستنتاج جتاوز
يتحدث به مسؤولون يف قوى 14
التقديرات ،إذ
ّ
آذار عمومًا ،وتيار املستقبل خصوصًا ،بصفته
حمسومًا ال جدال فيه.
تقول مصادر التيار األزرق ،وأخرى من فريق 14
آذار ،إن الرئيس احلريري أبلغ حلفاءه وعددًا من
أعضاء فريق عمله أن أمره الرئاسي بات حمسومًا،
وأنه لن يرضى بالعماد ميشال عون رئيسًا
للجمهورية .وحبسب املصادر ،حرص احلريري
على إبالغ حلفائه بهذا املوقف قبل استقباله
باسيل ،مؤكدًا هلم أنه سيواصل التشاور مع
عون ،لكن ليس على قاعدة وصول األخري إىل
قصر بعبدا.
بعض مسؤولي املستقبل حرصوا على نشر هذه
املعلومات ،مضيفني أن احلريري طمأن مجيع
حلفائه إىل عدم فك حتالفه معهم .مصادر نيابية
مقربة من احلريري ربطت هذا املوقف بأمرين:
ّ
املوقف السعودي الرافض لوصول عون إىل
الرئاسة؛ وزيارة الوزير باسيل األخرية للعاصمة
الروسية موسكو وحديثه عن النفط والغاز
وتسليح اجليش هناك .وتقول املصادر إن
املفاوضات اليت كانت جُترى بني التيارين يف
شأن النفط والغاز «مل ِ
تصل إىل أي مكان».
كذلك تكشف املصادر عن انزعاج احلريري «من
املؤمتر الذي عقده الوزير باسيل يف روسيا مع
وزير اخلارجية سريغي الفروف ،حتديدًا عندما
عرض على روسيا شراء النفط والغاز من لبنان».
وأشارت مصادر املستقبل إىل أن «النفط والغاز
ليسا زيتًا ميكن عرض شرائه على أي كان».
ومن األمور اليت أزعجت احلريري ،كما تقول
املصادر« ،حديث باسيل يف روسيا عن إمكانية
تقدميها مساعدات للجيش اللبناني» .ومن جهة
أخرى أكدت املصادر أن «التقارب األمريكي ـــ
اإليراني بات يف خواتيمه ،األمر الذي سينعكس
إجيابًا على كل املنطقة ،مبا فيها العالقة مع
حزب اهلل» ،مشرية إىل أنه «حني توضح الصورة
ستصبح االتصاالت بني املستقبل وحزب اهلل أي
األصيل مباشرة ،لذا مل نعد حباجة إىل وكيل
بيننا».
يف املقابل ،استغربت مصادر التيار الوطين احلر
احلديث الذي يشاع عن تراجع احلريري عن موقفه
اإلجيابي جتاه اجلنرال عون.
وأكدت املصادر أن «اللقاء الذي مجع احلريري
وباسيل الثالثاء أكثر من مخس ساعات يف
باريس ،يدحض كل هذه التسريبات اليت ال
أساس هلا من الصحة» .ولفتت املصادر إىل
أن «من يلجأ اىل إشاعة هذه األجواء السلبية
هو جناح الرئيس فؤاد السنيورة داخل تيار
املستقبل ،ألنه الوحيد املنزعج من التقارب
احلاصل» ،والدليل ما «صدر أخريًا على لسان
نواب مقربني منه».
وأكدت املصادر أننا «يف التيار الوطين احلر مل
نعلن يومًا أن هذا التقارب سيؤدي إىل تبنيّ
اجلنرال عون رئيسًا للجمهورية ،وحنن سبق
أن قلنا إن االتصاالت جتري بشأن العديد من
امللفات الداخلية» ،مشرية إىل أن «ما يقوم
به بعض املستقبليني هو رسالة للرئيس سعد

احلريري من قبل البعض يف تياره».
وعشية اجللسة الثانية النتخاب الرئيس اجلديد
أكد رئيس اجمللس نبيه بري أن كتلته النيابية
ستحضر ،ولن تشارك يف إفقاد النصاب تأكيدًا
ملا قاله قبل انعقاد جلسة  23نيسان ،وهو «أن
كتلة التنمية والتحرير تكون أول من حيضر اجللسة
وآخر من يغادر» ،ولفت إىل أنه سينتظر اكتمال
النصاب القانوني نصف ساعة ،حتى إذا تيقن من
عدم التئامه رفع اجللسة إىل موعد الحق.
ورغم أنه مل حيدد املوعد التالي ،مؤكدًا أنه ينتظر
ما قد يستجد يف جلسة اليوم ،قال بري إن
أمامه موعدين حمتملني جللستني أخريني ،فإذا مل
يكتمل نصابهما ،لن يقف عندئذ موقف املتفرج
وحصر دوره بتحديد مواعيد اجللسات ،بل سيبادر
إىل التحرك ،من موقع مسؤوليته رئيسًا للمجلس،
يف حماولة إلخراج االستحقاق من مأزق .مع ذلك،
مل خيف قلقه من استمرار إفقاد النصاب ،ما
يوصل البالد إىل أيام قليلة تسبق  25أيار ،وهو
موعد نهاية املهلة الدستورية .وقال« :املعطيات
املتوافرة حاليًا تشري إىل أن ال توافق بعد
على الرئيس اجلديد ،وتاليًا لن يكتمل نصاب
الثلثني».
وأوضح أنه مل يتلق بعد معلومات عن نتائج
اجتماعات باريس بني الرئيس احلريري والوزير
باسيل ،وقال« :إذا حصل أمر إجيابي أو اتفاق،
فإن ترمجته ستستغرق بعض الوقت ريثما يتوىل
كل من الفريقني ترتيب االتفاق لدى حلفائه.
لكن ال شيء ملموس حتى اآلن بعد .ما إن حيصل
أي اتفاق ينتخب الرئيس يف غضون يومني حدًا
أقصى».
وهل ملس حتركًا خارجيًا حيال االستحقاق؟ قال
رئيس اجمللس« :كنت أبلغت إىل السفراء الذين
التقي بهم ضرورة احلرص على اللبننة اليت أمتسك
بها ،وبعض املواقف اليت تصلين من اخلارج
مباشرة من السفراء أو على حنو غري مباشر تؤيد
هذا التوجه .تبلغت مث ًال من األمريكيني موقفهم
من االنتخابات الرئاسية اللبنانية ،وهو أنهم
ليسوا مع مرشح ضد آخر ،وال يضعون فيتو على
أي مرشح ،ومع إجراء االنتخابات يف موعدها».
على صعيد آخر ،دار سجال بني نائب رئيس
اجمللس النيابي فريد مكاري ووزير الصحة وائل
بو فاعور .ففي تصريح له قبل ظهر الثالثاء،
استبعد مكاري إمكان حصول توافق بني تيار
املستقبل والتيار الوطين احلر .إال أنه رأى أن
«احلسنة الوحيدة لتوافق املستقبل والوطين احلر
هو إلغاء دور رئيس جبهة النضال الوطين النائب
وليد جنبالط كبيضة قبان بني األكثريتني يف
الربملان».
ورد بو فاعور على مكاري ببيان ّ
أكد فيه أنه «مل
ّ
حمبة نائب رئيس اجمللس النيابي فريد
تفاجئنا
ّ
مكاري لنا ،كما مل ُيفاجئنا حجم ضيقه من دور
رئيس جبهة النضال الوطين النائب وليد جنبالط،
الذي يشهد له اجلميع ّ
حد كبري يف
بأنه ساهم إىل ٍّ
حفظ السلم األهلي وتغليب اخليارات الوفاقية
ومحاية االستقرار» .ولفت إىل أن «هذا الدور
يقدره العقالء ،وال يغيظنا أن
جلنبالط يكفينا أن ّ
وقصر نظره يف
شحت بصريته
ال يفقه معناه من ّ
ُ
رؤية األمور».

إلستحقاق الرئاسي :إىل الفراغ حتماً؟
نقوال ناصيف
بعد متريين  23نيسان و 30منه ،كل موعد
النعقاد جملس النواب النتخاب الرئيس اجلديد
سيكون يف مأمن من أي جمازفة .موعد بعد
آخر ،ينقص تدرجيا النواب الذين حيضرون.
املتمسكون باكتمال النصاب القانوني
واملتسببون بفقدانه .هكذا ُيبعث استحقاق
حيا يف استحقاق .2014
ّ 2008
اىل ان تنقضي املهلة الدستورية يف  25ايار،
بعد اقل من شهر ،ويغادر الرئيس ميشال
سليمان قصر بعبدا ،ال نصاب مرجحًا الي
جلسة انتخاب تعقد من اربعاء اىل آخر .بذلك
يذهب االفرقاء مجيعًا اىل الفراغ حتمًا ،وبدء
مرحلة جديدة عنوانها
التكيف مع شغور يف
ّ
رئاسة اجلمهورية ،واحلؤول دون ان تطول
اىل ابعد من الوصول اىل مهلة دستورية
ثانية تنتظر قوى  8و 14آذار.
بني  20ايلول و 20تشرين الثاني يبدأ
استحقاق آخر ال يقل تعقيدًا عن انتخابات
الرئاسة ،هو انتهاء والية جملس النواب يف
 20تشرين الثاني ،ما يقتضي
التحوط من
ّ
فراغ حمتمل ،بدوره ،يف السلطة االشرتاعية
ما مل ُيصر اىل اجراء انتخابات نيابية عامة يف
االيام الـ 60هذه او التمديد للمجلس املمدد
له بضعة اشهر جديدة.
تعين املشكلة املقبلة،
املكملة لشغور منصب
ّ
الرئيس ،ان على جملس النواب ليس متديد
واليته فحسب ،كما فعل يف جلسة  31ايار
 ،2013بل كذلك سبل اخراج اصدار قانون
التمديد ونشره يف اجلريدة الرمسية من
غري ان يوقعه رئيس اجلمهورية ،وقد شغر
منصبه.
قد يتعينّ على حكومة الرئيس متام سالم ـــ
عندما تتسلم صالحيات رئيس اجلمهورية بعد
شغور املنصب عمال باملادة  62من الدستور
ـــ احلصول على تواقيع وزرائها الـ 24مجيعا
يف مرسوم اصدار قانون متديد والية جملس
النواب ،ما دام جملس الوزراء جمتمعًا َمن
يتوىل صالحيات الرئيس وكالة.
ّ
بالتأكيد قد ال
تشكل املهلة الدستورية
اجلديدة ،ما بني ايلول وتشرين الثاني ،الدافع
احلتمي الذي يستعجل انتخاب رئيس جديد
للجمهورية .اال ان فراغًا حمتم ًال يف الرئاسة
ّ
لكم من املشكالت.
يتحضر
يقتضي ان
ّ
منذ جلسة االربعاء ـــ واالصح ايضا منذ
اجللسة االوىل يف  23نيسان ـــ ليس امام
االستحقاق سوى معرب الزامي حتى اشعار آخر:
ال اكتمال لنصاب الثلثني اللتئام اجمللس،
واستطرادا ال اقرتاع للدورة الثانية ايا يكن
عدد اجللسات.
بانقضاء الشهر االول من املهلة الدستورية
لالنتخاب يكون رئيس اجمللس نبيه بري
قد عينّ جلسة واحدة ،وبات امامه للشهر
الثاني اربع جلسات او مخس حدا اقصى
قبل الوصول اىل اليوم االخري منها ،احداها
البارحة .يف استحقاق  2007ـــ  2008عينّ 20
موعدا ،مخسة منها فقط يف املهلة الدستورية
بني  25ايلول و 24تشرين الثاني .2007
بعد ذلك ،مع سريان الشغور ،حدد  15موعدا
النعقاد اجمللس ،بيد انه مل يلتئم اال يف
املوعد االخري  25ايار .2008
مل تكن املهلة الدستورية حينذاك ثقيلة
الوطأة على االفرقاء اياهم ،يف قوى  8و14
آذار ،كي حتملهم على توفري نصاب الثلثني
النتخاب الرئيس ،مبا يف ذلك اقرتاع الدورة
االوىل .وال تبدو اليوم كذلك ثقيلة الوطأة يف
ّ
ّ
ظل واقع ساوى بني فريقي النزاع
ومكن كال
ّ
منهما ،وخصوصا الطائفتني الكربيني
السنة
والشيعة ،من االمساك مبفتاح النصاب .بذلك
ال تعدو املهلة الدستورية كونها ،بالنسبة
اىل الفريقني معا ،حمطة ليس اال على طريق
االستحقاق ،وليست واجبا دستوريا حتميا

النتخاب الرئيس.
اال ان ذلك يعين ايضا:
 1ـــ تتعامل قوى  8و 14آذار مع الشغور
احملتمل على انه احد ادوات الصراع يف
املرحلة املقبلة .ال يثري قلقهما باملقدار
الكايف ما دامت حكومة سالم مؤهلة،
بوزراء ميثلون الفريقني ،الدارة هذا الشغور
وتنظيم استخدام صالحيات رئيس اجلمهورية
واحملافظة على االستقرار ،دومنا وضع احلكم
برمته بني ايدي حكومة متثل فريقا دون اخر
على غرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة
ابان شغور  2007ـــ  .2008اضطر السنيورة
آنذاك ،غداة انتهاء والية الرئيس اميل حلود
من دون انتخاب خلف له ،لزيارة البطريرك
املاروني مارنصراهلل بطرس صفري وتطمينه
اىل ان جملس وزراء حكومته سيستخدم
صالحيات الرئيس املاروني يف اضيق نطاق
ممكن.
 2ـــ لن يتزحزح اي من فريقي  8و 14آذار
عن موقفيهما من مسار االستحقاق اال يف
مرحلة متقدمة من الشغور ال يسعهما باكرا
التكهن بظروفها احمللية واالقليمية .محل ذلك
الرئيس ميشال عون من دون ان يرتشح حتى
على استمرار رهانه على توافق حمتمل مع
تيار املستقبل ،ومحل رئيس حزب القوات
اللبنانية مسري جعجع على التمسك برتشيحه
يف كل جلسة حيدد رئيس اجمللس موعدها.
ال احد منهما ،حتى اآلن على االقل ،جاهز
لالعرتاف بأن تشبثه مبوقفه يقود االستحقاق
اىل مأزق حمكم ال يسع اخلروج منه سوى
خبروجهما معا منه .كذلك يفعل تيار املستقبل
وحزب اهلل .كالهما يقف حبماسة وراء مرشحه.
يرتكانهما ميضيان يف رهان عبثي اىل ان
يتعبا من تلقائهما ،ويشعرا فعال بأنهما انهكا
االستحقاق ُ
وأ ِ
نهكا معه .بل سيكون ضربا من
الوهم االعتقاد بان تيار املستقبل الذي اخرج
املرشحني املوارنة الثالثة اآلخرين من صدارة
الرتشح لالنتخابات واحلصول على تأييده،
سريغم جعجع على االنكفاء .كذلك حزب اهلل
حيال عون.
حتول نصاب االنعقاد واالقرتاع ـــ وهو
بذلك ّ
القاعدة اجلوهرية النتخاب الرئيس ـــ مسألة
هامشية يف ادارة اخلالف على االستحقاق.
يف ّ
ظل االشتباك احلالي لن حيوزه اي من
الطرفني لرتئيس مرشحه.
لكن املهم ايضا ان النائب وليد جنبالط
لن يقدم نصاب النصف  1+اىل كليهما
ـــ وبالتأكيد ليس الحدهما ــــ اال من ضمن
تسوية سياسية تستبعد املرشحني املعلن
واملضمر.
 3ـــ ال اشارات اقليمية ودولية صرحية تنبىء
بتحرك خارجي عاجل حنو انتخاب الرئيس
ّ
يف املهلة الدستورية .ورمبا يقتضي انتظار
بعض الوقت ،يف ظل الشغور ،قبل الوصول
اىل االنتخاب.
لعل بعض املعطيات احمليطة مبوقف الرياض،
كجزء ال يتجزأ من فحوى التواصل الدائر بني
التيار الوطين احلر وتيار املستقبل ،يعكس
عدم العجلة هذه:
ـــ رغم جتنبها اخلوض يف التفاصيل ،ال مرشح
هلا يف الوقت احلاضر سوى جعجع .وليست
يف وارد اعادة النظر يف موقفها منه.
ـــ عدم ممانعة اململكة حوارا بني احلريري
ميس جوهر القرار.
وعون ال
ّ
ـــ حرص احلريري عرب موفده الدائم على
تطمني جعجع اىل استمرار وقوفه اىل جانبه،
ودعم ترشيحه ترمجة للموقف السعودي.
ـــ دوران السؤال الذي يطرحه عون مع املوفد
الدائم للحريري ،على هامش االتصاالت اليت
جيريها باسيل ،من غري ان يلقى جوابا عنه
التمسك برتشيح جعجع؟
بعد :ملاذا
ّ
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قضاء وقدر

امـنيات لبنانية يف اسبوع
طلب اإلعدام لـ 38يف «أحداث طرابلس»
أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان قرارين اتهاميني
حبق جمموعتني يف «أحداث طرابلس» ،ضمت األوىل  20متهمًا
بينهم موقوفان ،والثانية  18متهمًا بينهم موقوف واحد .وطلب هلم
حدها األقصى اىل اإلعدام .وأحاهلم أمام احملكمة
عقوبة تصل يف ّ
العسكرية الدائمة لبدء حماكمتهم جبرائم االنتماء اىل تنظيم مسلح
بهدف القيام بأعمال إرهابية وحماولة قتل عسكريني وإثارة الفتنة
بني أبناء األمة .وكان صوان قد استجوب االثنني موقوفًا يف
«أحداث طرابلس» وأصدر حبقه مذكرة توقيف وجاهية.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه اىل
أنه فجر أمس ويف ساحة دفرتدار باب الرمل ،طاردت دورية من
شعبة املعلومات املطلوب :ر .ب 26( .عامًا) ،لدى حماولته الفرار
ومتكنت من توقيفه بعد إطالق النار يف اهلواء ،وهو مطلوب للقضاء
مبوجب مذكرات توقيف عدة جبرائم :إطالق نار من سالح حربي
وحماولة قتل .وأودع املوقوف القضاء املختص بناء إلشارته.

تقطيع جثته ورميها يف حاويات يف األوزاعي
سوريان ميثّالن جرمية قتل مواطنهما

ّ
مثل سوريان جرمية قتل مواطنهما يف حملة األوزاعي قاما بتقطيع
جثته ورميها يف حاويات للنفايات.
وقد اعرتف املوقوفان باجلرمية اليت ارتكباها بهدف السرقة.
وأصدرت املديرة العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أشارت فيه
اىل انه بتاريخ  2014/04/14حصلت جرمية قتل السوري مصطفى
ناصيف السعد (مواليد عام  )1969يف منزله مبحلة االوزاعي.
وعلى أثر ذلك أوقفت قطعات سرية درك الضاحية اجلنوبية وشعبة
املعلومات عددا من املشتبه بهم ،وأحيلوا اىل مفرزة الضاحية
اجلنوبية القضائية للتوسع بالتحقيق معهم يف جرمية القتل
املذكورة.
وبنتيجة التحقيق مع ع .خ 25( .عامًا) ،أنكر بادئ األمر أي عالقة
له باجلرمية املذكورة ،وتبني انه كان يقيم يف منزل باحمللة نفسها
حيث تركه يف اليوم الثاني لوقوع اجلرمية .وبالكشف على املنزل،
الذي كان خاليا من أي أثاث ،عثر على أدلة حسية .ومبواجهة
املوقوف بهذه الدالئل واملعطيات ،عاد واعرتف بإقدامه على قتل
وتقطيع جثة املغدور باالشرتاك مع خاله السوري أ.ب 38( .عامًا)،
عرب إستدراجه اىل منزله طمعا باالستيالء على مبلغ سبعة آالف دوالر
امريكي كانا يعتقدان انه حبوزته .وقاما بتقطيع اجلثة بواسطة خنجر
حربي بهدف إخفاء معامل اجلرمية وتسهيال إلخراجها من املنزل.
كما اعرتف بأنهما وجدا مع املغدور مبلغ ثالمثئة ومخسني الف
لرية لبنانية وبطاقيت هوية بامسه واسم إمرأة أقدما على رميهما
يف أحد الـ «ريغارات» ومت العثور عليهما الحقا ،واعرتف ايضا،
انهما أقدما على دخول منزل الضحية يف احمللة ذاتها وسرقا مبلغ
مخسمئة دوالر امريكي .وادعى أن خاله موجود يف البقاع لكنه
جيهل العنوان .ومت ضبط الدراجة النارية العائدة للضحية واليت
نقال األشالء بواسطتها ورميها يف احلاويات يف حملة االوزاعي
على ثالث دفعات .وبنتيجة املتابعة اليت قامت بها مفرزة الضاحية
اجلنوبية القضائية يف وحدة الشرطة القضائية ،توافرت معلومات
عن مكان تواجد املتهم الثاني املشتبه به يف حملة برج الرباجنة،
فقامت دورية منها مبداهمته وتوقيفه يف حي اجلورة يف منزل
شقيق املوقوف األول ،ومت ضبط اخلنجر املستخدم يف عملية القتل
والتقطيع .بالتحقيق معه اعرتف مبا نسب إليه .وجرى أمس متثيل
اجلرمية حبضور كل من :احملامي العام االستئنايف يف جبل لبنان
القاضي سامر ليشع وآمر مفرزة الضاحية اجلنوبية القضائية العقيد
حسني خشفة وعدد من ضباط ورتباء املفرزة».

توقيف  4بأشكال مع حاجز أمين يف صيدا

شهدت حملة نزلة صيدون يف صيدا مساء االثنني ،إشكا ً
ال بني
حاجز لقوى األمن الداخلي وبني عدد من األشخاص ،تطور اىل
إطالق نار ،ومت توقيف أربعة أشخاص وهم «حممد ن .حممد ص.
وطارق ع ،.وحممد أ».
ومت إيداعهم نظارة خمفر صيدا القدمية بانتظار إشارة القضاء
املختص .وكانت قوة من قيادة منطقة اجلنوب اإلقليمية يف
قوى األمن الداخلي أوقفت املدعو رامي ر( .املنتمي اىل التنظيم
الناصري) والصادرة حبقه ثالث مذكرات توقيف وحبث وحتٍر جبرم
إطالق نار وإيذاء وحيازة أسلحة.

«فان» ..لسلب الركاب
إدعى لدى خمفر االوزاعي يف وحدة الدرك االقليمي السوري
ياسر العلي أنه أثناء انتقاله على منت سيارة «فان» من حملة
خلدة إىل حملة صربا يف داخله شخصان ،شهر أحدهما سكينًا يف
وجهه وسلبه مبلغ أربعمائة دوالر أمريكي وأربعني ألف لرية لبنانية
وهاتفًا خليويًا ،ثم أنزاله على أوتوسرتاد املطار والذا بالفرار.
وبنتيجة االستقصاءات والتحريات املكثفة متكنت دورية من شعبة

املعلومات من معرفة هوية ومكان تواجد السائق وتوقيفه بعد
مداهمته وهو :ح.ب 21( .عامًا) ،وبالتحقيق معه اعرتف مبا نسب
إليه.
التحقيق جار بإشراف القضاء املختص والعمل جار لتوقيف
شريكه.

مساع شاهد يف «ملف الضمان»

واصل قاضي التحقيق االول يف بريوت غسان عويدات حتقيقاته
يف ملف اختالس اموال عامة من الصندوق الوطين للضمان
االجتماعي ،فاستمع اىل افادة شاهد.

قتيل سقوطاً يف الغبريي

قضى غ.احلاج إثر سقوطه من على شرفة منزله يف الطابق السابع
من مبنى «عروس» يف شارع عبداهلل احلاج يف حملة الغبريي يف
الضاحية اجلنوبية.
وقد حضرت القوى األمنية وفتحت حتقيقًا يف احلادث.

جريح باجتياح سيارة حمالً يف قرطبا

إجتاحت سيارة حم ًال لبيع اخلضر على أوتوسرتاد حراجل ،ما
أدى إىل إصابة شخص جبروح خطرة ،نقل على إثرها إىل احد
مستشفيات املنطقة بواسطة عناصر الصليب األمحر.

توقيف  78مطلوباً

قامت االجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام خالل
الفرتة املمتدة من تاريخ  2014/4/12لغاية  ،2014/4/27وبإشراف
النيابات العامة ،بتوقيف عدد من االشخاص بتهم ارتكاب افعال
جرمية وذلك على الشكل اآلتي:
ـ واحد ومخسون شخصا جبرم تزوير مستندات سفر لتسهيل عمليات
انتقال ألشخاص من لبنان اىل دول اوروبية وآسيوية وافريقية.
ـ ستة اشخاص جبرم االنتماء اىل تنظيمات إرهابية.
ـ ثالثة اشخاص جبرم السرقة وتهريب االشخاص والتواصل مع
اشخاص داخل فلسطني احملتلة.
ـ مخسة اشخاص جبرم القيام بأعمال خملة باآلداب العامة.
ـ ثالثة اشخاص جبرم دخول البالد خلسة وخمالفة نظام االقامة.
ـ أربعة أشخاص جبرم استعمال مستندات غري عائدة هلم وانتحال
صفة.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني أحيلوا مجيعا اىل القضاء
املختص.
من جهتها ،متكنت مفرزة استقصاء بريوت من توقيف ستة مطلوبني
بينهم هندي جبرائم خمتلفة ،كما حجزت  10دراجات نارية و5
سيارات خمالفة.
ففي حملة الروشة مت توقيف م.م.ج.أ بعدما ضبط حبوزته مسدس
حربي غري مرخص.
ويف حملة احلمراء مت توقيف ف.ف.خ وهو مطلوب مبوجب مذكرة
توقيف جبرم حماولة قتل وإطالق نار من سالح حربي غري مرخص.
ويف حملة وسط بريوت مت توقيف ع.ز.أ وهو مطلوب مبوجب خالصة
حكم.
ويف حملة طريق الشام مت توقيف ع.غ.ز املطلوب مبوجب مذكرة
توقيف وإطالق نار من سالح غري مرخص.
ويف حملة النهر مت توقيف و.أ بعدما ضبط حبوزته كمية من احلبوب
املخدرة .كما أوقفت هنديًا يف احمللة نفسها بعدما ضبط حبوزته
كمية من حشيشة الكيف.

ضبط كوكايني يف علب حلويات مع ّدة للتهريب
توقيف أحد كبار جتار املخدرات يف فاريا
حققت القوى االمنية اجنازًا جديدًا بالقبض على احد اكرب
جتار املخدرات عادل ن .يف احدى الشاليهات يف منطقة فاريا،
واقتادته اىل املديرية العامة لقوى االمن الداخلي للتحقيق معه.
وأصدرت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا جاء فيه أنه
بعد عملية رصد ومتابعة متكن مكتيب مكافحة املخدرات املركزي
واألقليمي يف اجلنوب يف وحدة الشرطة القضائية بتاريخ يوم
 2014/4/29من توقيف املدعو :ع.ن( .مواليد  )1983لبناني،
يف حملة فاريا .وامللقب بـ»النايس غاي» وهو أكرب تاجر ومروج
خمدرات يف بريوت وجبل لبنان عرب شبكة من املروجني املنتشرين
يف مناطق عدة من احملافظتني املذكورتني يقومون بالرتويج داخل
املالهي الليلية وغريها من األماكن .وهو مطلوب بأكثر من 56
مذكرة توقيف وإلقاء قبض وخالصات أحكام كل منها ال تقل عن
 50مليون لرية وتصل اىل  100مليون لرية لبنانية .و 3بالغات حبث
وحتٍر مجيعها جبرائم جتارة وترويج خمدرات».
من جهة اخرى ،أحبط مكتب مكافحة املخدرات املركزي يف الشمال
حماولة تهريب خمدرات إىل اخلارج موضبة داخل ست علب من
احللويات .وأوقفت صاحب البضاعة يف املنية.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بناء
ملعلومات توافرت لدى مكتب مكافحة املخدرات اإلقليمي يف الشمال

يف وحدة الشرطة القضائية عن حماولة تهريب كمية من املخدرات
اىل اخلارج ،بتاريخ  2014/4/28متكنت عناصر املكتب املذكور من
ضبط  6علب من احللويات بداخلها مادتي كوكايني وافدرين معدة
للتهريب اىل احدى الدول األجنبية.
وبتاريخ  2014/4/29وبناء إلشارة القضاء دهمت قوة من املكتب
منزل صاحب البضاعة يف حملة املنية ومتكنت من توقيفه بعد ان
حاول اهلرب من امام الدورية ،وتبني انه يدعى :م.م 30( .عامًا)،
وضبطت داخل املنزل كمية من مادة األفدرين املطحونة معبأة داخل
زجاجات دواء ،وآلة طحن حبوب.

شغب يف «رومية» بعد رفض سجناء املثول للتحقيق يف ملفات
خمدرات

عمد عدد من السجناء يف «مبنى األحداث» يف سجن رومية اىل
القيام بأعمال شغب عصر الثالثاء رفضًا القتيادهم اىل التحقيق
يف املديرية العامة لقوى االمن الداخلي مبلفات تتعلق باملخدرات
وتروجيها داخل السجن.
وأفادت مصادر قضائية أن مفوض احلكومة املعاون لدى احملكمة
العسكرية القاضي داني الزعين طلب من القوة الضاربة التابعة
لشعبة املعلومات يف قوى االمن الداخلي استخراج حواىل  16سجينًا
من السجن واقتيادهم اىل املديرية للتحقيق معهم .غري أنهم
رفضوا ذلك .وبعد مراجعة القاضي الزعين اشار باحضار السجناء
اىل التحقيق بالقوة ،يف حال أصروا على موقفهم .وأصدرت
املديرية العامة لقوى األمن الداخلي بيانًا أوضحت فيه أن قوة من
قوى األمن الداخلي قامت بدخول مبنى األحداث يف السجن املركزي
يف رومية بغية اخراج ثالثة أشخاص يؤلفون عصابة تقوم بابتزاز
السجناء واملواطنني للتحقيق معهم بناء إلشارة القضاء املختص،
األمر الذي أدى اىل اعرتاض البعض ،والحقًا ُعلم انه مت توقيف
املطلوبني.

حوادث صدم حتصد قتيلني
سقط قتيالن يف حادثي صدم على أوتوسرتاد انطلياس
وفرن الشباك.
وأفادت غرفة التحكم املروري عن سقوط قتيل نتيجة حادث
صدم عند حتويطة فرن الشباك أوتوسرتاد الياس اهلراوي باجتاه
الصياد.
كما قضت سريالنكية حبادث صدم على أوتوسرتاد انطلياس.
وصدمت سيارة فان خمصصة لنقل الركاب ،فاطمة اخلليل ،أثناء
مرورها أمام «أفران قلقاس» يف الغبريي ،ونقلت إىل املستشفى
للمعاجلة.
كذلك سقط جريح حبادث سري وقع بني  3سيارات على أوتوسرتاد
شارل حلو الصيفي .ونقل إىل مستشفى اجلامعة األمريكية
للمعاجلة.
وانقلبت سيارة مبجرى للمياه مبحاذاة طريق عام الفوار  -انطلياس
ما أدى إىل إصابة سائقها جبروح.

ضبط سيارات مسروقة يف عرسال
متكنت فصيلة درك عرسال الثالثاء من ضبط  3سيارات مسروقة
يف منطقة جرود عرسال ،وهي :هوندا اكورد لون رصاصي من
دون لوحات ،ميتسوبيشي مونتريو لون زييت من دون لوحات
وجيب مورانو لون فضي عليه لوحة سورية .جتري التحقيقات
الالزمة بإشراف القضاء املختص ،ملعرفة مصدرها وهوية مالكيها
ووجهة استعماهلا.

 3قتلى بإشكال فردي يف حرار
ادى اشكال فردي وقع يف بلدة حرار يف عكار اىل مقتل الشقيقني
عاهد وهادي رجبية من بلدة حرار وخالد بكر من بلدة فنيدق ،وذلك
اثر تبادل الطالق النار.

توقيف  5بإطالق نار يف الضاحية
أعلنت قيادة اجليش عن توقيف مخسة مطلوبني بينهم سوري أطلقوا
النار على اجليش وباجتاه املواطنني يف منطقة الضاحية اجلنوبية.
وأفادت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه يف إطار احلفاظ على األمن
واالستقرار ومالحقة املطلوبني للعدالة ،أوقفت قوة من اجليش
يف منطقة الضاحية اجلنوبية ،كال من املدعوين :علي مجال الدين،
حسن رفيق املقداد ،عباس علي ناصر الدين وماهر عصام العلي،
املطلوب توقيفهم مبوجب وثائق عدة القدامهم بتواريخ خمتلفة على
ارتكاب جرائم اطالق النار وشهر أسلحة باجتاه مواطنني ،واالعتداء
على عناصر من اجليش ،كما أوقفت املدعو فيصل صاحل إخليف
من التابعية السورية القدامه فجر اليوم على اطالق النار يف منطقة
بئر حسن.
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وجه االسبوع

املــعاجل
الروحــاني
ساجني جي
معاجل
روحاني
هندي عاملي

Astrological Centre

World Renowned Spiritualist Astrologer

PANDITH SANJEEV JI

اعداد :أكرم املغوّش

احلسناء مروى نشار متخصصة
برعاية االطفال

االطفال أمل املستقبل

Speaking
English
Hindi

Astrological Centre

0426 411 133
0405 959 672

خـربة عـائلية هندية متـوارثة ألجـيال وأجـيال
نوفـّر حلوال مضمونة  %100لـ:

مشاكل يف العالقات الزوجية والعالقات يف العمل  -الضغط واالحباط  -مشاكل
صحية  -مشاكل عائلية وزوجية  -الغرية  -القلق على األحباء  -التعاسة يف
احلب  -مشاكل قانونية  -مشاكل مالية  -أوجاع الظهر  -اجناب األوالد..اخل

نـزيل السـحر األسـود اخلطر واألرواح الـشريرة
نـتيجة
مضـمونة
%100

وجــــه
االســـبوع

نفتح  7أيام يف األسبوع
لالتصال0405 959 672 - 0426 411 133 :

امجل ما يسعد ويفرح االسرة وخاصة يف
بالد االغرتاب عن الوطن هو التحصيل العلمي
لالبناء والبنات وتكون الشهادات العلمية
مقرونة بالرتبية الفاضلة واالخالق احلميدة
ومن صبايا اجلالية العربية الواعدات اللواتي
اخذن بتعاليم االهل باملثابرة على الدراسة
من أجل املستقبل الشابة احلسناء مروى نشار
كرمية السيد توفيق والسيدة حسنه نشار.
ُولدت مروى يف سيدني وترعرعت فيها
وتابعت دراستها يف املعهد العالي وحصلت
على إجازة بادارة االعمال وإجازة ثانية برعاية
باالطفال وهي تعمل يف حقل إختصاصها
النها تؤمن بان االطفال هم أمل املستقبل
والعناية بهم واجب كبري علينا وهي تتحدث
العربية اىل جانب االنكليزية.
وتعود مروى جبذورها اىل مدينة طرابلس
عاصمة الشمال اللبناني تلك املدينة الرائعة
برتاثها واهلها وقاماتها الروحية والسياسة
والعسكرية وهي مدينة الشعراء واالدباء
واملناضلني االحرار والشهداء االبرار وقد
زارتها مرارا وهي تقول  :انين أزور مسقط
رأس أهلي يف طرابلس الغالية وافرح كثريًا
بلقاء أهلي وأقاربي ويف كل عام أقوم بزيارة

لبنان احللو الننا بالنتيجة نعترب أسرتاليا
الغالية ولبنان الغالي وطن يعيش يف قلوبنا
وازور بقية املدن اللبنانية اجلميلة ويطيب لي
أن أردد مع املطرب الكبري وديع الصايف:
يا مهاجرين ارجعوا
غالي الوطن غالي
أمتنى على أبناء وبنات اجلالية العربية أن
يتابعوا التحصيل العلمي ويتفاعلوا مع اسرتاليا
احلبيبة الغالية املتعددة احلضارات والثقافات
وان يتواصلوا دومًا مع لبنان وبالدنا العربية
وان نكون مجيعًا خري سفراء لبالدنا واوطاننا
االم وحنن اسرتاليني بالوالدة واالنتماء هلذه
البالد العظيمة اخلرية .
احلسناء مروى نشار صبية مجيلة ورائعة يف
تفكريها النها تربت قي بيت كريم ونشأت
على حمبة الناس وهي تقول ان الفضل الكبري
لوالديها الكرميني وتردد دائمًا يا رضى اهلل
ورضى الوالدين

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
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اعالنات

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات
والتجهيزات املنزلية

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

بالط سرياميك وبورسالن  ..هدايا على انواعها

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

أشهر املاركات بأرخص األسعار

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

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

& Head Office
Showroom:
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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
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National

Strata Management

لجميع حاجاتكم من
بيع وشراء وتأجري
العقارات السكنية
والتجارية اتصلوا
بـ جو على الرقم:

C

M

Y

9721 1611
لصيانة وادارة ( )Strataاألبنية السكنية والتجارية
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:
0418 845 865 -- 02 9721 1511
خربة التقل عن  30عاماً نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة
358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
 Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.aumichael.k@nationalre.com.au

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

CM

MY

CY
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كتابات

مصاهرة لبنانية -هوليوودية:

النجم جورج كلوني خيطب احملامية أمل علم الدين
ذكرت جملة بيبول نقال عن
مصادر مل تسمها أن علم
الدين البالغة من العمر 36
عاما شوهدت وهي تضع خامتا
كبريا األسبوع املاضي يف مطعم
بلوس أجنليس حيث يبدو أنها
كانت حتتفل مع كلوني البالغ
من العمر  52عاما وأصدقاء
خبطبتها.
ونقلت بيبول عن أحد املصادر
قوله «حياول جورج وآمال أن
حيتفظا بكل شيء يف نطاق
ضيق لكنهما أيضا ال حياوالن
إخفاء هذا حقا ال يبدو األمر كذلك» .ومل
يرد ستان روزنفيلد ممثل كلوني على بريد
الكرتوني أرسلته رويرتز سعيا للحصول على
تأكيد .وقال لصحيفة (نيويورك بوست)
يوم اجلمعة إنه ال يعلق على احلياة الشخصية
للممثل ،لكن الصحيفة أكدت نبأ اخلطوبة.
وتقول تقارير إعالمية إن كلوني وعلم الدين
يلتقيان منذ تشرين األول (أكتوبر) ،2013
وتعمل علم الدين يف جمال القانون الدولي
وحقوق اإلنسان أما كلوني فهو نشط دولي
يف جمال حقوق اإلنسان .وتزوج كلوني
الذي فاز مرتني جبائزة األكادميية األمريكية
للعلوم والفنون السينمائية (أوسكار) مرة
واحدة لكن منذ طالقه يف  1993لزوجته تاليا
بالسام ظل واحدا من أشهر فناني هوليود
العزاب.
يذكر انه بعد أن عرض النجم العاملي جورج
كلوني فيلمه األخري « »Monuments Menيف
البيت األبيض يف فرباير /شباط املاضي،
ّ
خاصة له
ظهرت صور
تؤكد اصطحابه
ّ
احملامية اللبنانية أمل علم الدين خالل هذا
اخلاص
احلدث
واملهم.
ّ
ّ
ووفق ما نشره موقع صحيفة (ميل أون
الين  )MailOnline-الربيطانية من صور ،بعد
مرور أسبوع على هذا احلدث ،ظهر كلوني
برفقة احملامية اللبنانية ،اليت كانت عرضة
إلشاعات
حتدثت عن عالقة عاطفية جتمعها
ّ
بالنجم اهلوليوودي.
والالفت يف حدث البيت األبيض ذلك ،هو
اقتصار احلضور على أبطال الفيلم داني
مات وبيلي راي وخمرج الفيلم ،إضافة اىل
قوي
والدي كلوني نينا وجورج نيك ،ما كان ّ
االحتمال القائل بأن اصطحاب أمل مل يكن
نتيجة عالقة سطحية تقتصر على الصداقة أو
األعمال اخلاصة باألمم املتحدة.
ورغم أن الصور التقطت بعد العرض يف
مطعم فندق ويالرد «  »WillardHotelأثناء
االحتفال مع األصدقاء هناك ،إال أن مصدرًا
يف داخل البيت األبيض ّ
أكد وجود احملامية
خالل عرض الفيلم يف
وضعية محيمة مع
ّ
كلوني وأهله.
وعند االستفسار رمسيًا من البيت األبيض
حينها ،إن كانت أمل علم الدين من
أي جواب نظرًا إىل
احلاضرين ،مل يصدر ّ
حساسية وضعها كونها حمامية جوليان أسانج
العدو األكرب للرئيس األمريكي أوباما.
يذكر أن الكثري من التساؤالت كانت قد
ظهرت بعد التقاط البابراتزي صورًا للنجم
كلوني يتناول العشاء مع اللبنانية أمل علم
الدين يف تشرين األول (أكتوبر)  2013يف
لندن ،بالرغم من نفي كلوني أن تكون بينه
أي عالقة عاطفية.
وبني الفتاة اللبنانية ّ
يذكر ان أمل علم الدين ،هي لبنانية األصل
عمرها  36عاما ولدت يف بريوت درست يف
كلية احلقوق يف جامعة نيويورك وتعيش

حاليًا يف لندن متمرسة باللغة الفرنسية،
العربية واإلنكليزية .وعلم الدين حمامية
بارعة متخصصة يف القانون الدولي ،حقوق
اإلنسان ،تسليم اجملرمني والقانون اجلنائي
لدوتي سرتيت تشامربز وهي شركة حماماة
يف لندن.
بدأت بتمثيل مؤسس
ويف عام 2011
ويكيليكس جوليان أسانج يف معركته ضد
تسليمه من السويد .ومت تعيينها أيضا من
قبل العديد من جلان األمم املتحدة ومن
مستشار األمني العام لألمم املتحدة السابق
كويف عنان.
وكانت أمل علم الدين حازت شهادة يف
القانون من جامعة أوكسفورد الربيطانية
وسافرت للدراسة يف كلية احلقوق جبامعة
نيويورك يف عام  ،2000لفصل دراسي
واحد .وبعد خترجها من جامعة نيويورك،
إنضمت إىل قسم التقاضي سوليفان
وكرومويل يف نيويورك ومارست القانون
الدولي هناك ملدة ثالث سنوات.
ويشار اىل انه قبل حذف صفحتها على
تويرت ،كان لديها ما يقارب 1.800متابع منهم
أشتون كوتشر وجوليا جيالرد رئيسة الوزراء
السابقة ألسرتاليا ،ويف العام املاضي ،مت
التصويت هلا يف أحد املواقع كأكثر حمامية
إثارة ووصفت بأنها مجيلة بشكل مذهل
وناجحة بشكل الفت.
أما املمثل جورج كلوني ،الذي ينتمي ألصول
أيرلندية كاثوليكية ،هو ابن الصحايف نيك
كلوني وابن عارضة األزياء السابقة نينا
كلوني وكان أول ظهور له على شاشة
التلفزيون وهو يف اخلامسة من عمره وذلك
يف الربنامج الذي كان يقدمه والده وبعدها
مل يظهر مرة أخرى إال عندما أصبح يف 20
من عمره.
انتقل إىل جورج التمثيل وقام بتمثيل العديد
من األفالم وسطع جنمه يف مساء هوليوود،
وعني سنة  2008سفري السالم التابع لألمم
املتحدة.
ومنذ االنتخابات األمريكية  2004وكلوني
يشارك يف اجملال السياسي ،فقد كان من
الداعمني للمرشح الدميوقراطي جون كريي،
يف عام  ،2005قام بإخراج أول فيلم ،الذي
محل اسم (مساء اخلري ،حظا سعيدا) ،دار
حول املكارثية السياسية.
وقام كلوني بزيارة أقليم دارفور يف السودان
يف عام  ،2006وهو يعترب من أكرب الداعمني
النفصال جنوب السودان وقام بزيارة إىل
جوبا العاصمة املنظرة لدولة جنوب السودان
اجلديدة ،مما حدا بالبعض ،للتكهن بأن
لكلوني طموحات سياسية ،كزميله املمثل ذو
امليول اجلمهورية ،وحاكم والية كاليفورنيا،
آرنولد شوارزنيغر ،لكنه نفى ذلك.

ايالف

نوال الزغيب :ال أنفع ملكة للبطيخ وجرأتي بالكلمة
يف إطاللة جريئة وخمتلفة من خالل برنامج احلكم
مع وفاء الكيالني على شاشيت  MBC1و MBC
مصر ،إنضمت النجمة اللبنانية نوال الزغيب اىل
قائمة الشجعان الذي قبلوا بالوقوف أمام مرآة
اجلمهور واإلستماع حلكمه الذي قد يكون قاسيًا
إحيانًا ومنصفًا يف أحيان أخرى وكانت جنمة مميزة
من جنوم املوسم األول من الربنامج.
يف البداية وبعد عرض ريبورتاج يلخص مسرية
نوال الزغيب حبلوها ومرها ،بنجاحاتها وإخفاقاتها،
مرورًا مبشاكلها الصحية والعائلية ،أقرت وفاء بأن
العز الذي عاشته نوال مل تعرفه فنانة أخرى من
بعدها ،فهي مل تر اجلمهور من قبل يرفع سيارة
جنمة عن األرض إحتفاءًا بها ،يف إشارة ملشهد
من وثائقي شارع النجوم الذي عرض يف ،2003
ويظهر اجلمهور املصري وهو حييط بسيارة نوال
وعللت نوال ذلك بأنها
ويرفعها عن األرض.
كانت تغرد وحيدة يف وقتها بينما متتليء الساحة
اآلن باملنافسة .لذا فإن العز الذي عاشته يشبه
بالعز الذي عرفته الشحرورة صباح من قبلها.
مل يسلب مجهور احلكم لقب ملكة األناقة من نوال
فجاءت النسب بإمجاع  %78لتؤكد بأنها كانت
وماتزال ترتبع على عرش املوضة وتعترب مث ًال أعلى
يف األناقة رغم املنافسة وظهور جنمات أنيقات على
الساحة .نوال أثنت هنا على أناقة إليسا وقالت
بأنها تلفتها وحتب فيها كالسيكيتها ،رغم أنهما
ال تتشابهان يف أسلوب لبسهما  -وكأنها تغازل
إليسا اليت سبق وأطلت يف احللقة األوىل من احلكم
وإمتدحتها معتربة أنها جنمة كبرية .ونفت أن تكون
هناك حربًا باردة بينهما ،ومل تستبعد إحتمالية أن
تصبحا صديقتان يف وقت من األوقات.
نوال قبلت وبشجاعة أن تسمع حكم اجلمهور فيما
إذا كانت جنوميتها قد تراجعت أم ال ،ووافقت
على أن تضع وفاء السؤال على الشاشة وأن تقبل
بالنتيجة مهما كانت ،مؤكدة على ان الفنان بعد
مسرية متتد لعشرين عامًا البد أن يشهد فرتات
ّ
صعود وهبوط لكنها متاكدة من أن
مؤشر سهمها

ً
ً
وسعادة،
حياة،
ال يزال يرتفع ألن قلبها ينبض
وطموحًا ،وبأنها متأكدة من أن بريقها لن خيتفي
ابدًا وهذا االهم.
رجحت
ومن بني اإلحتماالت املطروحة على الشاشة ّ
نوال أن تكون املشاكل الشخصية سببًا لرتاجع
جنوميتها يف هذه املرحلة ،وجاءت نتيجة اإلستفتاء
مطابقة لتوقعها .حيث رفض اجلمهور فكرة ان
يكون بريقها قد إنطفأ بسبب بروز جنمات أخريات
وجاءت النسب لصاحل إحتمال»مل تفقد بريقها»
بنسبة .%62
ويف سؤال آخر حول حاجة نوال لتقديم
عمل صادم
ٍ
كي تعود اىل صدارة املشهد الفين ،اتت النتيجة
بنعم بنسبة  . %82فإستغربت نوال النتيجة مؤكدة
بأنها ال ميكن أن تصطدم اجلمهور بالصورة ،ولكن
من املمكن أن تصدمه بالكلمة  .وبأنها ال حتبذ
الرقص يف أعماهلا املصورة.
وردًا على سؤال حول جرأة الفنانة نانسي عجرم يف
كليب «ما جتي هنا» وفيما إذا كانت نوال توافق
أن تكون «ملكة البطيخ» ردت بالنفي ،معتربة أن
هذا العمل يليق بنانسي ألنها بدأت مسريتها بهذا
الشكل وأحبها اجلمهور بهذا اللون ،لكنه بعيد عن
شخصيتها هي ،ووعدت اجلمهور بعمل صدام
بشكل إجيابي لكن مبوضوعه وليس بصورته.
ونفت نوال أنها تفكر حاليًا بالزواج للمرة الثانية
ونفت أن تكون مغرومة ،وقالت بانها بعد جتربة
صعبة حباجة لبعض الوقت قبل ان يدق قلبها
جمددًا .بينما صوت اجلمهور بنسبة  %77إلحتمالية
زواجها مرة أخرى ،وهو األمر الذي أضحك نوال،
وقالت بأنها رمبا ختتار الزواج املدني يف حال
قررت اإلرتباط بعد ما عانته يف السنوات السابقة
باحملاكم الكنسية وهي حتاول احلصول على حريتها،
وإعتربت أن وضعها املعلق حاليًا صعب جدًا ،لكنها
عادت لتقول بانها يف حال قررت الزواج جمددًا ال
يعقل أن تفكر بالطالق ،وبأنه يفرتض أن يكون
زواجًا لبقية العمر ،وبالتالي قدد تتزوج كنسيًا.

صور من تاريخ اجلالية

شيماء صايف  -ايالف

تقديم
أكرم املغوّش

رجل االعمال العصمامي بشارة كريوز يكرم النجم احملبوب فارس كرم

النجم فارس كرم يتوسط بشاره كريوز وفريد ملحم والزميل أكرم املغوّش ( من االرشيف )

كرم رجل االعمال املعروف الصديق العزيز بشاره
كعادته املعروفه عنه بكرم النفس واالخالق ّ
كريوز جنم الشباب فارس كرم حبضور الصديق املشرتك رجل االعمال الناجح فريد ملحم وعدد
من االصدقاء يف رحلة حبرية يف مركب فخم حيث حتدث االستاذ بشاره مرحبا بالنجم فارس
كرم والضيوف االعزاء .وبعد تناول العشاء والضيافة على انواعها طلب النجم فارس كرم من
الفرقة املوسيقية العزف وبدأ الغناء الكثر من  4ساعات متواصلة واملركب يطوف يف عمق
البحر والضيوف يرقصون ويدبكون يف هذا اجلو الساحر واملناظر اخلالبة وصوت املطرب فارس
يرتاقص مع االمواج واحلسناوات واالغنيات اجلميلة (لي بتقصر تنوره بتلحقها عيون الشباب
وهي حباهلا مغروره ) و(اللي بيكذب على مرتو ) و(دخيلو) و(ختيار على العكازي) و (أم
الفستان البين) وغريها من أغنيات مجيلة استمتع بها الضيوف يف أجواء طبيعبية وال امجل بني
زرقة السماء وزرقة البحر وغناء املطرب فارس كرم والكرم والضيافة اليت عودنا عليها االخ
العزيز االستاذ بشاره كريوز يف أجواء احملبة واأللفة واألخاء واألنسانية الصحيحة .
شكرًا لالخ الغالي بشارة كريوز ابن البيت الكريم والعائلة العريقة وبشري جربان خليل
جربان.
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اعالنات ملبورن

Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
;Sydney

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

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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رئيس الوزراء املغربي مير أسفل الشريط
األمحر بدالً من قصه
تداول رواد املوقع االجتماعي "فيسبوك" باملغرب ،وعلى نطاق
واسع ،فيديو يتعلق خبطأ بروتوكولي فادح لعبد اإلله بنكريان،
رئيس احلكومة املغربية مبناسبة افتتاحه معرض صناعة الطريان
"أيرو شـو" ،الذي حتتضنه القاعدة العسكرية اجلوية مبراكش.
وكان رئيس احلكومة مدعوًا لتدشني الرواق األمريكي باملعرض،
وبعد أن قدم كلمة ال ختلو من قفشات وقهقهات ،رفع الشريط
املعد للتدشني وانسل من حتته مسرتس ًال يف الضحك ،وتبعه
اجلنرال عبدالعزيز ّ
بناني ،املفتش العام للقوات املسلحة امللكية،
لكن السفري األمريكي بالرباط ،دوايت بوش ،تدارك األمر
باإلشارة إىل رئيس احلكومة لكي يعود ويقص الشريط كما
تقتضي الضوابط الربوتوكولية.
الفيديو أثار تعليقات ساخرة تراوحت بني مؤيد ومعارض لسلوك
رئيس احلكومة.،
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Melbourne

تأخرت عن حفل زفافها فحلّت
أختها مكانها

آيس كريم بالفياغرا يف األسواق!

ّ
ّ
تعذر
حلت إمرأة يف الصني مكان أختها لتتزوج صهرها بسبب
وصول العروس يف الوقت املناسب إىل حفل الزفاف.
وذكرت صحيفة (غلوبال تاميز) الصينية ،أن العريس ليو وي
( 30عامًا) ،أقنع شقيقة عروسه بأن ترتدي الفستان األبيض
ّ
وحتل مكان أختها يف حفل الزفاف الذي أقيم مبدينة شينزين ،يف
مقاطعة غواندونغ ،جتنبًا خلسارة آالف الدوالرات اليت أنفقها حلجز
صالة الزفاف.
وأشارت الصحيفة إىل أن العروس األصلية شيونغ يانيب (25
عامًا) علقت يف بلدتها يف سيشوان ومل تتمكن من العثور على
تذكرة سفر لتصل إىل احلفل باملوعد املناسب.
وقالت األخت إنها ترددت يف البداية ،ولكنها قبلت بالزواج
قبلت العريس.
«وهميًا» بدل أختها أمام  300ضيف ،حتى أنها ّ

قدمت شركة ساوث ويلز الربيطانية آيس كريم بالفياغرا يساعد
على حتسني األداء اجلنسي للرجال.
وحبسب موقع «دايلي مايل» الربيطاني ،فإن كوب البوظة حيتوي
على  25ميليغرام من الفياغرا.
ونسب املوقع عن مبتكر اخللطة السرية «شارلي هاري فرانسيس»
قوله انه يلتزم بالسرية التامة يف مثل هذا النوع من الطلبات،
ُمشريًا إىل أنه تلقى طلبًا من أحد املشاهري دون أن حيدد هويته
لتحضري خلطة آيس كريم منشطة ،واستغرق العمل منه عدة أيام
قبل أن تصبح خلطة البوظة جاهزة.

طفل يقود والديه إىل كنز حتت املاء

قاد طفل يف اخلامسة من العمر والديه إىل كنز مثني حتت
مياه حبرية صغرية جنوب أملانيا.

أفران ّ
عكار
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

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

وقالت الشرطة األملانية ،أول من أمس ،إن الطفل الصغري
أثار انتباه والديه ،خالل نزهة معهما ،عندما شاهد بريقًا
الفتًا ينبعث من حتت سطح املياه.
وأضافت الشرطة أنه حينما اقرتبت األسرة من مصدر الربيق،
اكتشفت العديد من قطع اجملوهرات.
وقدر رجال الشرطة قيمة الكنز بصورة أولية بأكثر من 10
آالف يورو.

العالناتكم يف
الهريالد االتصال
بمدير مكتب ملبورن
الزميل كميل مسعود
على الرقم:
0405272581
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ملبورن

لكي تصبح مليونرياً ما عليك سوى اتباع هذه اخلطوات
أظهرت دراسة حديثة نشرتها صحيفة
"التاميز" يف بريطانيا إمكان أي شخص
التحول إىل مليونري عرب ثالث خطوات سهلة
وبسيطة .وحبسب الدراسة فكل ما عليك
فعله أن تذهب اىل هونغ كونغ ،وحتصل
على شهادة دكتوراه من أفضل جامعاتها،
ثم تعمل يف ظل نظام بريطاني ،وسيتكفل
النظام القانوني يف البالد جبعلك واحدًا من
أثرى أثرياء العامل.
واستخلصت الدراسة الربيطانية هذه اخلطوات
الثالثة بعدما أجرت مسحًا مشل ألف شخص
من أغنى أغنياء العامل ،من الرجال والنساء،
ودرست الظروف اليت جعلت منهم "رجال
أعمال عظماء".
ووجدت أن الدول اليت تتمتع بضرائب
منخفضة ،مع أقل قوانني منظمة لألعمال
والبزنس ،وتتمتع أيضًا مبؤسسات تعليمية
وأكادميية رفيعة املستوى ،اضافة اىل
نظام قانوني "أنغلو سكسوني" تعترب البيئة
األفضل الجياد املليونريات.
وخلصت اىل أن هونغ كونغ لديها البيئة
األفضل لتكاثر املليونريات واملليارديرات،
كما أنها البلد األكثر صداقة هلم على وجه
األرض ،مشرية إىل وجود ثالثة رجال أعمال
ناجحني من بني كل مليون شخص يف هونغ
كونغ .وحبسب الدراسة ،فان هونغ كونغ

هي أفضل دولة لألعمال ولتحويل الشخص
إىل مليونري ،تليها اسرائيل ،ثم الواليات
املتحدة ثم سويسرا وسنغافورة.

من «فيسبوك» الكتشافه ثغرة أمنية
كافأت إدارة موقع "فيسبوك" اهلاكر املغربي
عمر أزكاغ مببلغ مالي ،وذلك الكتشافه "ثغرة
خطرة" تسمح باخرتاق أكرب للصفحات ،وإخطاره
موقع التواصل االجتماعي املعروف بشأنها.

ولفتت إىل أن الواليات املتحدة أفضل بالنسبة
لألعمال والبزنس بأربعة مرات مقارنة بدول
غرب أوروبا ،كما أنها أفضل من اليابان
بثالث مرات .وعلى رغم السمعة اليت تتمتع
بها بريطانيا بأنها مركز املال واألعمال،
وأنها "بلد املستثمرين" فان الدراسة وخالفًا
لذلك أدرجت اململكة املتحدة يف املرتبة 11
من حيث الدول األفضل لألعمال ،ولصناعة
األثرياء ،وجاءت بعد أسرتاليا ،لكن ك ًال من
أملانيا وفرنسا جاءت يف مراكز الحقة على
القائمة.
وأضافت أن بني عامي  1996و 2010فان
بريطانيا استطاعت أن تنتج  32مليارديرًا
فقط ،متكنوا من مجع مليار دوالر أو أكثر،
وهذا العدد من املليارديرات ليس كبريًا جدًا
مقارنة بالدول األخرى .وقال تينو سانانداجي،
أحد املشاركني يف إعداد الدراسة الصادرة
عن مركز الدراسات السياسية يف لندن:
"يف بعض الدول مثل فرنسا ،فان معظم
األثرياء لديهم ثروات موروثة ،لكن يف
بريطانيا هناك نسبة كبرية منهم كونوا
ثرواتهم بأنفسهم" ،وهو ما يفسر ملاذا
تتفوق اململكة املتحدة على دول مثل فرنسا
وأملانيا.

شاب مغربي حيصل على املكافأة األعلى

بلغت قيمة املكافأة  4250دوالر أمريكي،
باإلضافة إىل وضع اسم اهلاكر املغربي على
الئحة الشرف اليت تتضمن أمساء خمتصني
ساعدوا "فيسبوك" أمنيا ،ليضيف عمر
بذلك امسه إىل  3من مواطنيه يف الالئحة
املعروفة باسم "اصحاب القبعات البيض".

وأضاف سانانداجي" :نسب الضرائب
املنخفضة يف لندن ،وكونها عاصمة للمال
واألعمال يشرح جزئيًا أسباب الثراء ،ولكن
وجود مراكز للمعرفة مثل أكسفورد وكامربدج
أمر بالغ األهمية أيضًا".
يشار اىل أن نسب الضرائب احلكومية على
دخول األفراد ،وعلى الشركات ،ميثل أمرًا
بالغ األهمية بالنسبة لقطاع األعمال يف خمتلف
أحناء العامل ،كما أن الضرائب املرتفعة يف
أوروبا متثل عبئًا كبريًا على السكان ،سواء
كانوا رجال أعمال أم موظفني عاديني.

يشار إىل أن اهلاكر النزيه البالغ من العمر
 22عاما أحاط فريق محاية املوقع علما
بالثغرة اليت تسمح بـ "دمج أي صفحة
فيسبوك دون احلاجة إىل أن ميتلك املهاجم
صالحية املدير العام" ،وهو ما اكتشفه عمر
املقيم يف طنجة يف مارس/آذار املاضي.
لكنه تلقى رسالة من فريق احلماية بأنه سبق
لناشط أن عثر على هذه الثغرة وأخطر بها،
ليعود املوقع بتوجيه رسالة ثانية يقدم بها
اعتذاره ،ويعلمه بأنه أول من لفت انتباه
القائمني على الـ "فيسبوك" إىل هذه الثغرة.
اجلدير بالذكر أن موقع "فيسبوك" يكافئ
كل من يكتشف ثغرات أمنية يف املوقع مببلغ
 500دوالر.

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب
Master License No: 409566317

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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من هنا وهناك

طائرة تناور على ارتفاع
منخفض فوق فتيات يرتاقصن

سيارة شرطة تصدم
شابا وتغادر املكان

على الرغم من رفعه على موقع الـ "يوتيوب" منذ أشهر ،إال أن
هذا الفيديو مل حيقق نسبة املشاهدة العالية اليت يستحقها .فقد
رصدت الكامريا جمموعة من الفتيات وهن يؤدين رقصة بالقرب
من شارع عام،
تبني أنه قريب من مطار .اثناء أداء هذه الرقصة ظهرت يف الصورة
طائرة يف طريقها للهبوط وكانت على مستوى منخفض جدا ،حبيث
ظهرت وكأنها على بعد خطوات من رؤوس الفتيات .مل يكتف قائد
الطائرة بذلك بل قام مبناورة خطرة كتلك اليت ينفذها احملرتفون
من طياري املقاتالت العسكرية ،إذ رمبا أثارت املوسيقى والرقصة
إعجابه فاقرتب من الشابات ال شعوريا ،رغبة باالنضمام إليهن وهن
يؤدينها .مل تكرتث مصورة اللقطة إىل الفتيات اللواتي توقفن
بكل تأكيد عن الرقص ،كما يبدو من الصوت املرافق للحظات
األخرية من التسجيل ،لتتابع بعني الكامريا الطائرة "الراقصة" اليت
ظهرت فجأة.

تناقل نشطاء تسجيل فيديو التقط لسيارة دورية شرطة يف
الواليات املتحدة تقف أمام رصيف مشاة،
لتتحرك فجأة وتصدم شابا كان واقفا على بعد مرتين أو رمبا ثالثة،
عن السيارة مما أدى إىل سقوطه عن لوح تزحلق كان يقف عليه.
يصعب التكهن بسبب احلادث لكن من املرجح أن رجال الشرطة يف
الدورية تلقوا مكاملة تفيد بضرورة مالحقة خمالف للقانون ،فأدت
رغبتهم اجلاحمة للقيام بذلك إىل حتوهلم إىل خمالفني للقانون.
حلظات قليلة مرت قبل أن تغادر سيارة الشرطة املكان سريعا
وكأن شيئا مل حيدث.

سياسي هولندي يتحرش بامللكة بشكل
فاضح اثناء العيد الوطني ويثري ضجة عارمة
احتفلت هولندا،
أول من أمس،
بعيد امللك وهو
عيد وطين كان
حيتفل به من
قبل يف 30
أبريل وتغري هذا
التاريخ ليوافق
عيد ميالد امللك
فيليم
اجلديد
اليكسندر ،بعد
أن تنازلت له
امللكة
والدته
بياتريس عن العرش العام املاضي.
وقد التقط صحفي أمريكي مقاطع فيديو تظهر سياسيًا حمليًا كان
جبوار امللكة ماكسيما أثناء االحتفال بعيد ميالد زوجها ،وسارعت
مواقع اإلنرتنت اهلولندية بنشرها ،وبالتالي انتشرت بسرعة الربق
عرب مواقع التواصل االجتماعي.
ويثور اجلدل يف هولندا اآلن حول ما إذا كان فريد دي جراف عمدة
امستيلفني كان مالصقًا للغاية هلا ،حيث أظهرت مقاطع الفيديو
يده وهي تالمس ظهر امللكة وهما يتحدثان مع املهنئني يف احتفال
عام يف ضاحية أمسرتدام.
وكان امللك واقفًا جبوار دي جراف.
ونفى دي جراف أن يكون قد المس امللكة.
وقال للتلفزيون اهلولندي «ال أستطيع أن أتذكر أنين فعلت ذلك،
وعلى أية حال ال ميكن أن أكون قد فعلت ذلك عن قصد».
وتظهر امللكة ودي جراف وظهرهما للكامريا ،وقال العمدة إن
زاوية الكامريا ال تسمح للمشاهد حتديد ما إذا كان فع ًال قد المس
ماكسيما.

معنويات الرابية عالية :ال عون = ال رئيس
غسان سعود

لن يعلن رئيس تكتل التغيري واإلصالح العماد ميشال عون انسحابه
من السباق الرئاسي ،ال اليوم وال غدًا .ولن يرمي الوزير جربان
باسيل اإلسفنجة وينزل عن حلبة املالكمة .هذا كله غري وارد.
ليس الرئيس سعد احلريري من يؤثر يف معنويات الرابية :ال عون
= ال رئيس.
يعدد ،يف عشاء
قبل بضعة أيام ،كان الوزير الياس أبو صعب
ّ
دعا إليه النائب آالن عون بعض أصدقائه ،ما وصفه بـ «أدلة
ستتوج بانتخاب العماد ميشال عون رئيسًا وعودة
التسوية» اليت
ّ
النائب سعد احلريري إىل رئاسة احلكومة .من «األدلة» :التشكيل
العاجل للحكومة والبيان الوزاري ،خطة طرابلس األمنية ،سلة
التعيينات ،والتقارب العوني ــ املستقبلي يف شأن سلسلة الرتب
والرواتب .وأبو صعب أكثر واقعية ممن جعلوا تسريبة يف صحيفة
سعودية أساسًا لتحليلهم .الرابية ،عمومًا ،أخذت تشكك يف نوايا
اجلازمني بعدم وجود أرضية حقيقية لكل هذا التفاؤل.
احلريري .مثة من
تعامت ،عرب مربرات خمتلفة ،عن كل «العقص»
ّ
أقنع اجلنرال بأن وجوده يف بعبدا حاجة أمريكية ،وأن األمريكيني
سيتكفلون مبحو ما علق يف الذاكرة اخلليجية من مواقف عونية.
لكن العائدين من السعودية ،وليس الوزير وائل أبو فاعور وحده
حيملون االتفاق
من زار اململكة هذا األسبوع ،يؤكدون أن العونيني ّ
اللبناني ــــ اللبناني أكثر بكثري مما حتتمل األوضاع اإلقليمية .ليست
املنطقة يف شهر عسل ،وال السعودية روميو وإيران جولييت.
يشرح أحد املوثوق فيهم أن ما تشهده اململكة من إعادة ترتيب
للبيت الداخلي هو متهيد الستعادة املبادرة ،ال إفالتها بالكامل.
ويف حسابات السعودية ،أن فوز احلريري برئاسة جملس الوزراء
سلب منه ،ال جتوز مقايضته عليه اآلن برئاسة مجهورية
حق مشروع ُ
أو غريه ،بعكس سالح حزب اهلل .أما امللفات العالقة بني الرياض
وطهران فكثرية ومعروفة ،آخرها لبنان.
ال ميكن أن تعطي اململكة ،هنا ،رئاسة اجلمهورية حلليف حزب
اهلل الوثيق من دون أن تأخذ يف املقابل ،ولو يف مكان آخر .وال
يصدق أن اإليرانيني ميكن أن يضحوا بنفوذهم
أحد ،يف املقابل،
ّ
يف اخلليج والعراق وسوريا مقابل رئاسة اجلمهورية اللبنانية .مع
العلم أن السعوديني ،حبسب املصدر نفسه دائمًا ،يف معرض

الذم باألمريكيني وانتقاد سياستهم
ال تنفيذ أوامرهم من دون اعرتاض.
وهم مل يدخلوا يف مفاوضات جدية
من أي نوع كان مع اإليرانيني.
وال يوحي جدول األعمال السعودي
يف سوريا بوجود نية لالستسالم.
وعليه ،مل يكن ما حصل لبنانيًا
أكثر من تقاطع أمين بني مصلحة
حزب اهلل واملصلحة األمريكية ــــ
السعودية مبحاربة اإلرهاب .وهذا

على  ١٤آذار إعطاء
عون ما يريد أو أن
تقرتح على  ٨آذار
من يمكنها اإلعتذار
معه من الجنرال

ــــ وهنا املفارقة ــــ ما يكرر املطلعون من شبّاك حزب اهلل على
العالقات اإليرانية ــــ السعودية قوله ،وال يصدقهم أحد مبا يف
ذلك الرابية وعني التينة.
لعل احلريري مل يقل لضيفيه العونيني ،الثالثاء ،كل ما سبق ،أو
بعضه حتى .الوزير جربان باسيل رأى يف الساعات اخلمس بداية
حوار ،علمًا أن احلوارات اللبنانية ال تنتهي غالبًا .ولعل «املراقبني
املتابعني للقاء الباريسي» الذين اتكلت عليهم قناة املستقبل
ألثالثاء ،كانوا األكثر صراحة يف التعبري عن خالصة الساعات
التهرب من إعطاء موقف نهائي
اخلمس ،بقوهلم إن «احلريري حاول
ّ
عن طريق ابتداع صيغ لفظية ،خصوصًا مطالبة عون بتوسيع مروحة
اتصاالته لتشمل القوات والكتائب ومسيحيي  14آذار حتى ُيصار
اىل تبين ترشيحه من هؤالء ،طاملا أن االستحقاق الرئاسي (حبسب
مصادر املستقبل ال تيلي لوميار) مسيحي بامتياز» .وعليه ،يكون
احلريري قد رمى كرة عون الرئاسية يف ملعب النائب دوري
مشعون ورئيس حزب الكتلة الوطنية كارلوس إدة ،إضافة إىل
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع طبعًا .وتتقاطع مصادر
املستقبل التلفزيونية مع مصادره احلزبية اليت تتساءل ،منذ أكثر
من أسبوعني ،عن كيفية إعالم احلريري عون بعدم قدرته على تبين
ترشيحه من دون أن يزعزع ذلك عالقتهما الناشئة ،الستفادة
املستقبل من اللعب على بعض التناقضات الصغرية بني عون
وقوى  ٨آذار.

احلريري وهو راغب ،لكن هذا لن ّ
يقلل من تفاؤل عون:
ال يتمنع
ّ
ما زال يف النقطة األقرب يف مسريته السياسية إىل رئاسة
اجلمهورية ،لن خيذل طموحه اآلن .حزب اهلل معه ،وبالتالي حركة
أمل ،والنصاب الضروري النعقاد جلسة انتخاب الرئيس .ستضغط
الرابية على حزب اهلل ،ليضغط عبثًا على النائب وليد جنبالطّ ،
عل
النواب الذين أتوا بالنائب جنيب ميقاتي رئيسًا للحكومة يأتون به
رئيسًا للجمهورية .ويف حال تعثر ذلك ،وسيتعثر حتمًا ،ال مشكلة
يف أن يتأجل انتخاب الرئيس أسابيع وأشهرًا ،ورمبا سنوات.
عناوين الالفتات الربتقالية لتلوين شرفات اجلماهري كثرية :رئيس
قوي أو ال رئيس .بلد من دون رئيس أفضل بألف مرة من رئيس
بدون حيثية .الرئيس ال كرسيه .تطيري النصاب حق دستوري.
سيثري هذا غضب البطريركية املارونية طبعًا ،ورمبا الكرسي
الرسولي ،ويوفر للنائب السابق فارس سعيد مادة جديدة يعقد
املؤمترات يف أمانته العامة يف شأنها .قبل أن تكتشف كتلة
املستقبل ،بعد بضعة أشهر ،أن مواقفها وجعجع غدت مملة وغري
مؤثرة .أما عون ،فلديه ما يكفيه من املربرات خلبط يده مرارًا
وتكرارًا على منربه رافضًا ذهاب النواب إىل اجمللس النيابي،
وسيجد تضامنًا شعبيًا حقيقيًا .فليس عون وحده من ال يريد رؤية
ميشال سليمان آخر يف قصر بعبدا.
حتى اآلن مل تنضج التسوية السعودية ــــ اإليرانية ،وال أرضية
سياسية مشرتكة تتيح االتفاق على عون رئيسًا .لكن ال أحد يعلم،
يف نظر الرابية ،ماذا سيحصل بعد بضعة أشهر .مثة أشخاص ال
ميزقون ورقة اللوتو بعد انتهاء السحب اخلاص بها .حيتفظون بها
ّ
عل إدارة اللوتو تقرر يومًا ما إعادة سحب قديم الكتشافها عملية
غش أو غريه يف السحب السابق .ومن يطلب من عون متزيق
الورقة اليت يف يده مقابل تزكيته أحد املرشحني أو غري املرشحني
(على غرار النائب السابق جان عبيد) وتسميته قائد اجليش وضمان
حقيبة وزارية طوال العهد املقبل لباسيل ،ال يعرف سخافة ما
يقرتحه يف نظر اجلنرال .ال عون = ال رئيس ...حتى إشعار آخر.
ما على قوى  ١٤آذار ،بالتالي ،سوى إعطاء عون ما يريده ،أو
البحث عمن ميكن أن تقرتحه على قوى  ٨آذار لتضطرها إىل اإلعتذار
من عون لعدم تضامنها معه حتى النهاية.
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النجم الكبري طوني رباط حييي حفلة من أمجل ليالي العمر
كتب :أكرم املغوّش

املطرب طوني رباط

صاحب اغلى لسان
بالعامل

"جينارو بوليتشا"؛ ميتلك أغلي لسان يف العامل حيث تصل
قيمه التأمني على لسانه "عشره ماليني يورو" ،وظيفته
متذوق للقهوة وحمدد ملدى جودتها يف كوستا كافيه يف
بريطانيا.

الزميل أكرم املغوّش والسيد ظافر العايق وحضور

وزير باكستاني يقطع الكهرباء عن رئيس
البالد بسبب مستحقات غري مسددة

الزميل أكرم املغوّش والسيد ظافر العايق وحضور

سهرة عامرة

حضور

حضور

أحيا النجم الضيف احملبوب طوني رباط مبناسبة عيد
الفصح اجمليد حفلة رائعة كانت من أمجل ليالي العمر
يف قاعة الوايت كاستل يف ضاحية الكمبا حبضور السيدة
الفاضلة والدته ام طوني وصهره الدكتور املهندس
املثالي بشار القهواتي وعقيلته السيدة املثالية ريم
رباط قهواتي واجناهلما الصيدالني كريستوفر وعروسه
واملعلمة بشرى وزوجها وجوزيف قهواتي وحشد كبري
من االهل واالصدقاء وعشاق فنه من اجلمهور الذي كان
قد عرف يف حلب وخاصة يف مطعمه املشهور يف كسب
ويف حفالته ومطعم السمرالند يف سيدني حيث ابدع
املطرب طوني رباط بالغناء وهو ميتلك موهبه مميزة
يف صوته وحضوره واخالقه وعزفه على العود وقدرته
على الغناء جبميع االلوان واللهجات وتنوع االداء بني
الشعيب والطربي واملوشحات والقدود احللبية وكانت
فرحة اجلمهور به كبرية النهم مل يرتكوا حلبة الرقص
حتى الساعات االوىل من الصباح واملطرب الكبري طوني
رباط يصدح بصوته اجلميل واغنياته املختاره لنجوم كبار
باحساسه وادائه الرائع.
حقًا النجم طوني رباط جنم كبري باخالقه وفنه وصوته
وحضوره املميز ويستحق كل حمبة واحرتام .

كشفت وزارة الطاقة الباكستانية أنها قطعت الكهرباء عن
"مكاتب رئيسية ،بينها مكتبا الرئيس ورئيس الوزراء"،
وذلك ضمن محلة تطال املستهلكني املتقاعسني عن
تسديد فواتري الكهرباء املستحقة عليهم .يذكر يف هذا
الشأن أن االقتصاد الباكستاني يعاني ظروفا قاسية
يف الفرتة الراهنة ،مما يؤدي إىل انقطاع الكهرباء عن
املواطنني ملدة زمنية تصل إىل  12ساعة يف اليوم.
يعود ذلك إىل عدة أسباب منها أن العائالت الثرية اليت تتمتع
بنفوذ يف البالد ،والساسة وكبار املوظفني احلكوميني ال
يسددون الفواتري لقاء استخدامهم الكهرباء ،فيما يعجز الفقراء
غالبا عن دفع قيمة الفواتري املتزايدة ،حبسب صحيفة "احلياة".

رقص وفرح

يذكر ان السيد شيف كوثراني مدير مطعم السمرالند كان
يشرف على تنظيم احلفلة مع مدراء صالة الويت كاستل
السيد مسري عنداري والشيف شايان الذي قدم الربنامج
والنجم طوني رباط بلباقته املعهودة.

تصوير أراكس

من جانبه تعهد رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف
"مبعاجلة" انقطاع التيار الكهربائي ،منوها بأن هذا امللف
يتصدر قائمة األولويات لديه ،فيما شدد وزير الدولة للمياه
والطاقة على أن "محلة القضاء عل ظاهرة عدم دفع الفواتري
لن تستثين أحدا".
كما أكد الوزير على أنه "سيتم فصل التيار الكهربائي
عن مجيع مؤسسات الدولة واملستهلكني األفراد الذين مل
يسددوا األموال املستحقة عليهم  ..لن يكون هناك متييز".
وعمال مبا صرح به الوزير فإنه أمر شركة إمداد الكهرباء يف
إسالم أباد بقطع التيار عن مبنى الربملان ومقر إقامة كبري
القضاة  ،وغريها من املكاتب الرمسية األخرى يف البالد،
باإلضافة إىل مقر الرئيس ومكتب رئاسة الوزراء.
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منوعات

بيونسيه تؤثر يف العامل أكثر سر  120ألف حنلة تغطي
من أوباما وبوتني
سيدة عارية  ..ويف احد أكثر
األماكن حساسية!

تفوقت فنانة
وممثلة أمريكية
على عدد كبري من
أهم الشخصيات
يف
السياسية
وذلك
العامل،
القائمة
يف
اليت
السنوية
جملة
نشرتها
«التايم» ألكثر
شخصية
100
وتأثريًا
نفوذًا
املستوى
على
العاملي.
الفنانة
وحلت
ا ملشهو ر ة
بيونسيه اليت تعود أصوهلا إىل والية تكساس
األمريكية يف مركز متقدم على كل من الرئيس
األمريكي باراك أوباما ،ونظريه الروسي فالدميري
بوتني ،فض ًال عن هيالري كلينتون ،وغريها من
الشخصيات السياسية املعروفة يف أمريكا وخارجها.
وخصصت جملة «التايم» األمريكية الغالف كام ًال
يف عددها األخري للفنانة األمريكية ،فيما تصدرت
القائمة شخصيات أخرى ،مثل الفنان األمريكي روبرت
ريدفورد ،والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز»
ماري بارا.

ارتسمت الدهشة على وجوه الصحفيني واالعالميني حني
دخل جون كريي ،وزير اخلارجية األمريكي ليدلي بتصرحياته،
ومعه كلبه .لكن ما لبث هذا الكلب أن حاز اهتمام الصحفيني
احلاضرين .فقد كان كريي يتحدث إليهم بينما يربت
على ظهره ،ويشري إليه بإصبعه تارة وبيده تارة أخرى.
مرارا.
لكن الكلب جتاهل أوامر كريي ،حتى أنه مترد عليه
ً
حاول كريي إجالس كلبه ،الذي دب فيه الذعر من مرأى
الصحافيني ،إال أنه فشل يف السيطرة على كلبه ،حتى عال
الضحك يف القاعة.

«حالوة روح» بـ 25جنية
علي أرصفة الشوارع !!

ووصفت مرية العمليات يف شركة «فيسبوك» شريلي
ساندبرغ على صفحتها الفنانة بيونسيه بالقول« :إنها
الزعيمة».
وأضافت« :بيونسيه ال جتلس فقط على الطاولة ،وإمنا
تبين واحدة ثانية أفضل منها» ،يف إشارة إىل تصدرها
الدائم وتأثريها يف أي مكان حتل عليه.
وتقول جريدة «ديلي ميل» يف تقرير هلا إن ك ًال من
ساندبرغ وبيونسيه كانتا قد اشرتكتا سابقًا يف محلة
تهدف إىل منع وصف النساء بأنهن «متسلطات».
لكن الغريب واملثري أن الفنانة بيونسيه اليت كانت
ضمن احلملة املشار إليها ظهرت ضمن قائمة «اجلبابرة»
يف جملة «التايم» ،إىل جانب مغين الراب األمريكي
الشهري فاريل ويليامز ،ووزيرة اخلارجية األمريكية
السابقة هيالري كلينتون ،إضافة إىل رجل األعمال
واملستثمر األمريكي الشهري جيف بيزوس.
واجلدير بالذكر أن قائمة الـ 100شخصية األكثر تأثريًا
يف العامل اليت تنشرها جملة «التايم» سنويًا ،تتوزع على
جمموعة من القوائم ،هي :اجلبابرة ،الرواد ،الفنانون،
القادة ،الرموز.
وكانت الفنانة األمريكية بيونسيه قد أبهرت منتقديها
واملعجبني بها دفعة واحدة عندما كشفت العام املاضي
عن ألبوم سري هلا يتضمن  14أغنية و 17فيديو ،وهو
األلبوم الذي خطف األضواء يف الواليات املتحدة.
وكتب املخرج املعروف باز لورهمان« :متى أجنزت
بيونسيه األلبوم؟ ومتى غنت األغاني؟ ومتى فعلت كل
هذا؟ إنها بالفعل مؤثرة بشكل واسع».
يشار إىل أن الفنانة بيونسيه من مواليد العام ،1981
لكنها تستحوذ على شعبية واسعة داخل الواليات املتحدة،
إال أن ألبومها املفاجئ املشار إليه يبدو أنه هو الذي
جعلها حتتل مركزًا متقدمًا على قائمة الشخصيات األكثر
تأثريًا يف العامل ،وفقًا جمللة «التايم» األمريكية.

وزير خارجية امريكا  ..مبوقف
حمرج مع (كلب) امام الصحافة

ُتغطي  120ألف حنلة صدر وجسم امرأة عارية يف
أوريغون بالواليات املتحدة األمريكية،
حيث تقوم برقصة انسيابية مجيلة وهي تتمشى بهذا
العدد الكبري من النحل.
«مابيلي» ( 44عامًا) بدأت هذه املغامرة منذ عام ،2001
حني اكتشفت قدرتها على حتمل حركة النحل فوق
جسدها ،بل يف أحد أكثر األماكن حساسية يف جسمها.
وتفسر مابيلي ما جيري بوجود عالقة «روحية» بينها
وبني النحل ،وقد كتبت على فايسبوك «حلظات تأمل»
وهي تفوم برقصاتها االنسيابية ،بينما يستمر النحل
يف تسلق كل جزء من جسدها».
وتقول مابيلي عن هذا الشعور «أشعر وأنا يف حالة
تأمل عميق كأنين أنا خلية النحل اليت تلتصق بها 120
ألف حنلة ،وهذا يدفعين للتمدد جبسدي أكثر فأكثر».
أما بشأن سر تعلق  120ألف حنلة جبسدها ،فهي تقول
إنها «تضع على بشرتها وعلى عنقها حتديدًا زيتا يعادل
أرجيه رائحة  100ملكة» ،وهذا ما خيلق حالة انصياع
تام لدى عامالت النحل ،وجيعلهن يف حالة انسجام مع
جسمها.
وتعرتف مابيلي أن الطبقة األوىل من النحل تكون مؤملة
جدًا ألن النحل يتمسك بإبطيها ،وشعرها ،وثدييها
وذقنها .وهلذا هي تنصح بعدم جتربة األمر يف البيت
ألنه شيء مدمر.

أشيع أن فيلم النجمة اللبنانية هيفاء وهيب "حالوة روح" ّ
مت
ويباع على أرصفة الشوارع يف القاهرة مببلغ
تسجيله وتسريبه ُ
 25جنيه مصري.
وقد عرب مؤلف الفيلم علي اجلندي ملوقع "اليوم السابع" انه اذا
تأكد ان هذه املعلومات صحيحة وبالفعل يتم بيعه يف الشوارع
ّ
مببلغ  25جنيه مصري فهذا يسمى انتهاكا حلقوق امللكية الفكرية
وتعدي على اجلهة املنتجة للعمل املمثلة باملنتج حممد السبكي،
ّ
كما وناشد اجلندي انه جيب على الدولة التدخل يف هذا الشأن
بعدما طالب رئيس جملس الوزاراء املصري بسحب الفيلم من دور
العرض ومنعه من املشاهدة".
يذكر ان "حالوة روح" من اكثر االفالم اليت اثارت جدال يف الرأي
العام بالسنوات االخرية حيث اصبحت قصته على كل لسان يف
العامل العربي وباألخص بعد منعه من العرض يف جمموعة من الدول
مبا فيهم مجهورية مصر العربية

ألعالناتكم معنا االتصال بــ
02 87648186
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من هنا وهناك

لينزي لوهان هليفاء وهيب:
ال أستطيع االنتظار حتى أقابلك!

أفعى برأسني يف اهلند

لطاملا اعترب قطع رأس احلية رمزا إىل التخلص من أساس الشر،
حبسب العديد من ثقافات ومعتقدات شعوب العامل .لكن ظهور
أفعى يف اهلند برأسني سيمنح هذه الرمزية بعدا آخرا.
وعلى الرغم من أن الكامريات ترصد يف اآلونة األخرية الكثري
من حاالت حليوانات تولد برأسني ،لكن تظل لألفعى مكانة مميزة
بني املخلوقات ،ملا حتمله من دالالت لدى الكثري من الشعوب.
رأسي األفعى
ويؤكد اخلرباء الذين اطلعوا على هذا االمر بأن
ّ
مستقلني بذاتهما ،حتى أنهما حياوالن اهلجوم على بعضهما ،بل
وابتالع أحدهما اآلخر .هذا وال تعيش األفاعي ذات الرأسني أكثر
من بضعة أشهر ،علما أن أتباع الديانة اهلندوسية يقدسونها
ويعبدونها ويتفاءلون بها خريا.

كلب يستلم دعوة للتصويت يف
انتخابات برملانية!
الرغم من أزمة فيلمها حالوة روح األخرية إال أن اللبنانية هيفاء
وهيب ما زالت تستمر يف الوصول إىل العاملية.
وفوجيء متابعو النجمة اللبنانية على حسابها مبوقع "تويرت"
للمدونات القصرية بتغريدة قادمة من النجمة األمريكية املثرية
للجدل دائما لينزي لوهان إىل هيفاء وهيب.
وقالت لينزي يف تغريدتها "لتوي اكتشفت هيفاء وهيب ،أحببت
موسيقاها ...ال ميكنين االنتظار ملقابلتها يوما (قبالت وعناق)".
ومل تكتف هيفاء مبجرد إعادة نشر التغريدة ولكنها ردت على
لوهان «إنه شيء لطيف للغاية منك يا لينزي .سعيدة بسماع ذلك،
وبالتأكيد أحب أن أقابلك قريبا يف يوم ما».
وكانت هيفاء وهيب بدأت عالقتها بالنجومية بعد ظهورها بسنوات
قليلة ،بعد أن أدت أغنية أثناء حفل املطرب األمريكي شاجي يف
القاهرة عام .2006

أمريكي يطالب طبيبيه مبليون دوالر
لسخريتهما منه فيما كان حتت التخدير
رفع أمريكي دعوى قضائية ضد طبيبيه يطالبهما فيها بدفع تعويض
قيمته مليون دوالر بعد أن سجل على هاتفه اخلليوي حديثهما وهما
يسخران منه بعد ختديره ليخضع لعملية تنظري القولون.
وحبسب الدعوى املرفوعة فإن املريض كان يسجل عرب هاتفه
اخلليوي تعليمات األطباء ملا عليه فعله حني يستيقظ من التخدير
حتى ال ينساها.
ويف التسجيل ،مزح الطبيبان حول كيف "سيطلقان مسدسًا يف
مؤخرة" املريض ،كما تساءال حول ما إذا كان مثليًا جنسيًا.
ويطالب املريض بتعويض بقيمة مليون دوالر باإلضافة إىل
غرامات عقابية بـ 350ألف دوالر.

استلم كلب امسه زيوس – Zeus
من فصيلة روت فايلر دعوة
لإلدالء بصوته يف انتخابات
الربملان األوروبي ،املقررة يوم
 22مايو/أيار املقبل .تضمنت
بطاقة الدعوة املرسلة اىل الكلب،
امسه ولقبه ولقب رب العائلة،
ورقمه يف سجل الناخبني ،وتاريخ
االنتخابات وموعدها.
جرى كل هذا بسبب مزحة صاحب الكلب الذي يسكن يف قرية
نورتون الواقعة يف الشمال – الشرقي من بريطانيا ،يف إثناء
االحصاء السكاني الذي جرى مؤخرا .يقول صاحب الكلب ،راسل
هويل ( 45سنة) ،إنه جرى يف القرية قبل فرتة وجيزة احصاء
للنفوس ،ويبدو انهم سجلوا احليوانات يف قوائم الناخبني.
ويضيف "اتذكر اني قلت للمسجل ،يف البيت أنا وزوجيت من
البالغني فقط ،أما ولدنا فصغري وال حيق له املشاركة يف
االنتخابات .ثم تابعت احلديث ،يف البيت زيوس عمره  63سنة".
وعندما استلمت هذه الدعوة املرسلة اىل "زيوس هويل" مل اصدق
عيين .دون النظر اىل هذا ،قرر راسل وزوجته أخذ الكلب معهما
لإلدالء بصوته يف انتخابات الربملان األوروبي .وحاليا ال يعرفان
ملن سيصوت كلبهما ،ولكنهما يأمالن يف أال يصوت لصاحل حزب
احملافظني.

قنبلة تنفجر بوجه ايرلندي
بسبب التوقيت الصيفي
أشارت صحيفة "ديلي مريور" الربيطانية إىل ان "الشرطة
اإليرلندية تطارد رج ًال ُأصيب جبروح جراء إنفجار قنبلة بوجهه كان
حياول زرعها يف سيارة ميلكها رجل أعمال ،ألنه نسي ضبطها
على التوقيت الصيفي الذي بدأ العمل به يف بريطانيا يوم األحد
املاضي".
وأضافت ان "الشرطة فتحت حتقيقًا بشأن ما إذا كان ضبط توقيت
إنفجارها على حنو خاطئ هو سبب اإلنفجار".

فاطمة ترفض دخول فلسطني عن
طريق الكيان الصهيوني

« أعلنت اجلهة املنظمة الستقبال املمثلة الرتكية «بريين سات»،
الشهرية يف العامل العربي باسم «فاطمة» ،أنها رفضت دخول
األراضي الفلسطينية احملتلة عرب الكيان الصهيوني ،و ذلك يف
إطار مشاركتها يف أسبوع املوضة الفلسطيين املزمع إقامته يف
مدينة «رام اهلل» مطلع الشهر املقبل.
دفع قرار املمثلة الرتكية منظمي الدعوة إىل تغيري مسار رحلة النجمة
الشابة من تركيا إىل األردن ،و منها إىل فلسطني احملتلة.
و عن سبب رفض «فاطمة» اجملئ إىل فلسطني احملتلة عن طريق
الصهيوني يرجح أحد منظمي املناسبة أن األمر يعود إىل «التخوف
من اخلتم الصهيوني على جواز سفرها.
هذا و من املقرر أن جتري الفنانة الرتكية جولة سياحية يف
املواقع السياحية اليت تتحكم يف إدارتها السلطات الفلسطينية،
باإلضافة إىل أنها ستزور املسجد األقصى.
من املعروف أن الفنانة الرتكية تهتم بعروض األزياء و حتل ضيفة
شرف على الكثري منها.انتظار جنمتهم احملببة اليت أعلنت عن
موافقتها السريعة للقدوم إىل رام اهلل.

أغرب أكلة يف أندونيسيا مصنوعة من
بيض النمل

الغرائب
آسيا
يف
والعجائب ال ولن تنتهي
 ،ففي أندونسيا طبقا
مصنوع من بيض النمل
الذي حيتوي على مواد
بروتينات وفيتامينات
كما يزعمون .

جتارة بيض النمل يف
أجنونسيا جتارة رائجة
وعليها ضغط كبري ،
وميكن ملربي النمل أن ينتج  300باوند من بيض النمل كل شهر ،
وتوضع عادة داخل مطربان زجاجي رأسا على عقب يف غرفة رطبة
ذات حرارة عالية  ،حيث أن مستعمرة النمل حتتاج إىل مثل تلك
الظروف  ،ثم بعد ذلك تفصل النمالت عن البيض وتشحن للسوق
احمللية لصنع أطباق النمل مع األرز أو مع السلطة .

صيين يتزوج مرتني يف حفل
يواجه رجل يف الصني مشاكل قانونية بعد أن نشر صورًا حلفل
زفافه من امرأتني يف الوقت عينه ،على الرغم من انه " ال يزال
أعزب رمسيًا يف سجالت مكتب الشؤون املدنية".
أيا من الزواجني ولكن ذلك
وقال املسؤولون إن الرجل مل يسجل ّ
ال يعفيه من املالحقة القضائية.
وبدأت الشرطة احمللية التحقيق بالقضية حيث أن تشي قد يواجه
عواقب قانونية يف حال كان يساكن املرأتني حتى لو مل يسجل
الزواج رمسيًا.
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تتــمات

املالكي« :االصابع البنفسجية»...
تتمة املنشور على الصفة االوىل

وقال املالكي إن «االنتخابات يف األنبار حتققت بنسبة 50
 ،%على عكس ما قيل سابقًا من أنه لن يكون هناك انتخابات
فيها».
وأعلن رئيس الوزراء العراقي أن ال عودة إىل احملاصصة أو
إىل الدميوقراطية التوافقية ،وأن «الدميقراطية هي حكم األغلبية»،
وبالتالي فإن احلكومة جيب أن تكون «حكومة أغلبية» ،داعيًا
ٍ
مبرحلة جديدة« ،ألننا جيب أن نكون مجيعًا حتت طائلة
إىل البدء
املسؤولية الوطنية لبناء وطننا».
ويف موضوع التحالف الوطين ،رأى املالكي أن التحالف لن
يؤسس كما حصل سابقًا بل «على أسس جديدة وصحيحة»،
كاشفًا عن أن جهات من املعارضة اتصلت به معلنة نيتها التحالف
معه.
واعترب أن «األغلبية السياسية بالتحاور مع القوى السياسية
هي اليت تقرر من هو األصلح لرئاسة اجلمهورية» ،داعيًا الوزراء
إىل الكف «عن عرقلة املشاريع اخلدماتية ولنمضي فيما بدأناه من
مشاريع».
وشكر املالكي املفوضية العليا لالنتخابات «على ما قدمته من
جهود للحفاظ على نزاهة وشفافية االقرتاع» ،واملرجعية الدينية
اليت «على موقفها احليادي رغم بعض التشويش من قبل بعض
اجلهات» ،معتربًا ان هلا الفضل يف جناح االنتخابات ،كما تقدم
بالشكر لوسائل اإلعالم العربية والدولية واحمللية اليت كانت
ً
شاهدة على هذه االنتخابات.
ِ
االنتخابات التشريعية
وتواصل عمليات فرز األصوات يف
العراقية منذ اغالق صناديق اإلقرتاع يف العاصمة بغداد
واحملافظات العراقية.
وأعلنت املفوضية العليا لالنتخابات العراقية أن نسبة املشاركة
يف عمليات االقرتاع بلغت حوالي التسني باملئة حيث وصل عدد
املصوتني إىل اثين عشر مليونًا و 101ألف مقرتع.
َ
َ
ِ
ستعلن يف أسرع وقت
النهائية
النتائج
أن
وأكدت املفوضية ّ
َ
ممكن ،لكن بعد بت مجيع الشكاوى والطعون.
ويف مؤمتر صحفي عقدته ،أكدت الناطق بإمسها أن النتائج
النهائية ستعلن يف أسرع وقت ممكن لكن بعد البت جبميع
الشكاوى والطعون.
يف غضون ذلك أفادت مصادر ّ
مطلعة بأن النتائج األولية
ِ
لالنتخابات أظهرت تقدما الئتالف دولة القانون.
الناخبني نسبة
س َّجلت مشاركة
العراق،
كردستان
اقليم
ويف
َ
َ
وي َّ
ٍ
توقع ابناء
السابقة،
االنتخابية
بالدورات
مقارنة
ضعيفة
مشاركة
َ
أن تأتي االنتخابات خبارطة جديدة ِ
للقوى السياسية بعيدًا
االقليم ْ
ِ
احلزبني التقليديني.
ثنائية
عن
ِ
رد فعل بعيد انتهاء اإلنتخابات التشريعية العراقية،
ويف ّ
أعربت اخلارجية االيرانية يف بيات صادر عنها عن أملها أن تكون
اإلنتخابات العراقية سبيال لرتكيز دعائم الدميقراطية و الوحدة
الوطنية يف هذا البلد.
وهنأ مساعد وزير اخلارجية اإليراني حسني أمري عبد اللهيان
الشعب و احلكومة العراقية بإجراء االنتخابات العراقية
ووصف عبد اللهيان االنتخابات بأنها شاهد أمام العامل على أن
العراق يتحرك على طريق االستقرار يف مواجهة اإلرهاب وشدد
على العالقات اجليدة بني طهران و بغداد اليت وصفها بأنها تصب
مبصلحة املنطقة و أمنها.

بغداد تجتاز االستحقاق االنتخابي ..أمنياً
حبماسة كبرية حتاكي محاوة مشس هذا البلد ،توجه العراقيون
إىل مراكز االقرتاع بعيد فتحها بوقت قصري .محاسة اختلفت بني
حد كبري دورًا مؤثرًا.
حمافظة وأخرى ،االعتبارات األمنية لعبت إىل ّ
يستدل على ذلك من اإلقبال الكثيف للناخبني يف احملافظات
املستقرة أمنيًا.
ال كثيفاً
فقد شهدت احملافظات العراقية املستقرة أمنيًا إقبا ً
للناحبني على صناديق اإلقرتاع ،فيما شهدت احملافظات األخرى
كبغداد مث ًال إقبا ً
ال مل يرق إىل التوقعات اليت سادت قبيل
االنتخابات.
مشهد العاصمة مع بداية اليوم االنتخابي الذي امتد من الساعة
السابعة صباحًا حتى السادسة مساء طغى على كل ما عداه.
إجراءات أمنية غري مسبوقة ،حظر التجوال للمركبات ،ثالث نقاط
أمنية على مسافات متباعدة أمام كل مركز اقرتاع ،وإجراءات
تفتيش حتسبًا لوجود انتحاريني .إجراءات استساغها البعض
لتأمينها سالمة الناخبني ،اعتربها عامل طمأنينة تدفع العراقيني
إىل مغادرة بيوتهم وختطي املخاوف األمنية .فيما أعاقت وصول
آخرين إىل مراكز االقرتاع ال سيما كبار السن الذين وجدوا أنفسهم
مضطرين للمشي ملدة عشرين دقيقة قبل الوصول إىل مركز
االقرتاع .يقول أحد الناخبني إن والدته مل تتمكن من إكمال الطريق
وبالتالي مل تقرتع.
مع بداية النهار كانت نسبة اإلقبال ضعيفة بدأت ترتفع تدرجييًا
مع انتصاف النهار ،علمًا أنه حتى إعداد هذا التقرير ال أرقام

حمددة بعد لنسب االقرتاع يف احملافظات كافة وإن أشار مراقبون
إىل معدل عام تراوح بني  55و %60يف بغداد.
تصدر املشهد،
جهاز فحص بطاقة الناخب اإللكرتونية هو اآلخر
ّ
هي جتربة العراقيني األوىل يف التحقق اإللكرتوني من بيانات
مترس املوظفني
الناخب عن طريق بصمته .البعض اشتكى من عدم ّ
يف استخدام هذا اجلهاز حبيث تأخذ العملية وقتًا مضاعفًا مبا قد
يؤثر يف نسبة االقرتاع.
مراقبون حتدثوا عن تعطل بعض األجهزة قبل أن يعاد تشغيلها،
ّ
مصنع يف أوروبا حيث الظروف املناخية
يقول أحدهم «إن اجلهاز
خمتلفة عن طقس العراق احلار» .رغم ذلك أشاد الناخبون العراقيون
بسالسة التصويت وسهولته قياسًا باالنتخابات املاضية .نهار
مر بهدوء.
بغداد االنتخابي ّ
ما قبل االستحقاق االنتخابي ،كانت كل العيون شاخصة
باجتاهها وكيف ستجتاز هذا االستحقاق بعيدًا عن اإلرهاب الذي
يضربها كل يوم .أما وقد متكنت العاصمة من اجتياز هذا االختبار
بنجاح ،فإن األنظار تتجه جمددًا إليها .ولكن هذه املرة ملعرفة من
اختارت بغداد لتمثيلها يف الربملان الذي متلك حصة األسد فيه
مبقاعدها اإلحدى وسبعني .اليوم قالت بغداد كما كل احملافظات
العراقية كلمتها ،غدًا تستأنف العاصمة صخبها املعتاد ،زمحة
سري ،وحواجز ،ومارة ..على أمل أن ينسحب اهلدوء األمين الذي
ساد اليوم االنتخابي على املقبل من أيامها.

جرحى يف صدامات..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
فرانس برس انه بعد اعطاء انذار اخري ،حترك مئات عناصر شرطة
مكافحة الشغب مستخدمني خراطيم املياه ضد املتظاهرين اثناء
حماولتهم اقتحام احلواجز املؤدية اىل ساحة تقسيم.
وانتشر عشرات االف عناصر الشرطة يف حميط هذه الساحة ،ما
يصل اىل  40الفا حبسب وسائل االعالم الرتكية ،ملنع الوصول
اليها.
لكن مسح الحتاد العمل «تورك-اس» بوضع اكليل من الزهر يف
ساحة تقسيم يف ذكرى  34شخصا قتلوا خالل تظاهرة  1ايار/مايو
عام  1977حني اطلق متظاهرون مل تعرف هوياتهم النار يف اهلواء
متسببني حبالة ذعر.
ونظمت النقابة جتمعا اخر يف هذه املناسبة يف اسطنبول
قرب ساحة قاضيكوي ،معقل املعارضة على الضفة اآلسيوية
السطنبول.
وشلت حركة وسائل النقل العام يف هذه املدينة اليت تضم 13
مليون نسمة حيث اغلقت السلطات الطرقات وعلقت خدمات العبارات
واغلقت حمطات املرتو ملنع جميء حشود من املتظاهرين.
وكان رئيس الوزراء الرتكي رجب طيب اردوغان انذر املتظاهرين
األسبوع املاضي بضرورة «التخلي عن امل» الوصول اىل ساحة
تقسيم لكن ناشطي اليسار والنقابات ابدوا تصميما على حتدي
هذا املنع.
وبرر حمافظ اسطنبول حسني عوني موتلو األربعاء منع التظاهرات
باحلديث عن تهديدات «جمموعات ارهابية غري مشروعة» قد تكون
خططت الثارة اضطرابات يف تقسيم.
والسنة املاضية جرت مواجهات حادة بني الشرطة ومتظاهرين
خالل عيد العمل بعد منع مماثل ،ثم تلتها حركة احتجاج واسعة
ضد احلكومة.

بوتني ملريكل :لضرورة..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
أوكرانيا ووقف العنف وبدء حوار وطين واسع.
وأفاد املكتب الصحفي للكرملني« :واصل اجلانبان مناقشة
تطور الوضع السياسي واالجتماعي يف أوكرانيا.
ودعت مريكل روسيا إىل املساعدة يف اإلفراج عن املراقبني
العسكريني احملتجزين جنوب شرق أوكرانيا».
وأضاف املكتب الصحفي« :أشار بوتني إىل أن أهم شيء اآلن
هو انسحاب الوحدات العسكرية من األقاليم اجلنوبية والشرقية
ووقف العنف وبدء حوار وطين واسع بأسرع وقت ممكن يف
إطار عملية اإلصالح الدستوري ومبشاركة كافة األقاليم والقوى
السياسية».
كما أشار اجلانبان إىل أهمية الوساطة واسعة ملنظمة األمن
والتعاون يف أوروبا لتسوية األوضاع يف أوكرانيا.
من جهة أخرى ،أعلن مصدر يف هيئة األركان األوكرانية أن
اجليش يعتزم يوم اجلمعة اقتحام مناطق جنوب شرق أوكرانيا تقع
حتت سيطرة قوات الدفاع الشعيب.
وأضاف أن مهمة اإلشراف على العملية اخلاصة جنوب
شرق أوكرانيا انتقلت من أرسني أفاكوف القائم بأعمال وزير
الداخلية األوكراني إىل رئيس جهاز األمن األوكراني فالينتني
ناليفايتشينكو.
وقال« :قرر تورتشينوف حتييد وزير الداخلية عن قيادة
العملية» .وتابع« :إن ناليفايتشينكو يدرك عدم جدوى استخدام
القوات املسلحة يف مقاطعيت لوغانسك ودونيتسك لذلك فقد
عمد بعد مشاورات مع زعيم «القطاع األمين» دميرتي ياروش
لتنظيم كتائب خاصة لـ «القطاع األمين» مبساعدة مدير جهاز األمن
األوكراني للقيام يف  2مايو/أيار بعملية اقتحام املنشآت ونقاط

املرور يف مقاطعة لوغانسك».
وأضاف املصدر أن رئيس جهاز األمن األوكراني ّ
كلف باستعادة
السيطرة على مقاطعة لوغانسك قبل  3مايو/أيار وبأي مثن كان.
كما أشار اىل ان ألكسندر تورتشينوف الرئيس األوكراني
املعني من قبل الربملان يناقش احتمال إجراء العملية اخلاصة شرق
أوكرانيا مع ياروش.
على صعيد آخر افادت وسائل اعالم رمسية اخلميس ان الصني
وروسيا ستجريان مناورات حبرية مشرتكة يف حبر الصني الشرقي
يف وقت الحق هذا الشهر فيما يدور خالف حول اراض يف املنطقة
بني بكني وطوكيو.
واملناورات اليت ستجري قبالة شنغهاي مقررة يف وقت الحق
هذا الشهر كما اوردت وكالة انباء الصني اجلديدة الرمسية نقال
عن وزارة الدفاع الصينية.
ووصفت التدريبات على انها «مناورات معتادة» وتاتي بعدما
اجرى البلدان مناورات مماثلة السنة املاضية قبالة ساحل اقصى
الشرق الروسي كما اضافت الوكالة.
وتطالب كل من الصني واليابان بارخبيل صغري غري مأهول يف
حبر الصني الشرقي وتتوىل اليابان ادارته وتطلق عليه اسم جزر
سنكاكو فيما تعرف الصني عنها باسم جزر ديايو.
واخلالف مستمر منذ عقود لكن التوتر تصاعد منذ العام 2012
حني اشرتت طوكيو بعض اجلزر اليت مل تكن متلكها يف االرخبيل.
ومنذ ذلك احلني تتخذ الصني موقفا متشددا حول املسالة.
وتقوم سفن وطائرات من البلدين بدوريات منتظمة يف املياه
احمليطة باجلزر املتنازع عليها وكادت ان تصل عدة مرات اىل
مواجهة مسلحة.

«تعهد بكركي» الرئاسي اىل..

تتمة املنشور على الصفة االوىل
االربعاء املاضي يف باريس الرئيس سعد احلريري مبا يوازي حتريم
تعطيل النصاب  .وبنربة حادة مل ختف استياءه من تعطيل اجللستني
السابقتني لالنتخابات الرئاسية أعلن الراعي انه « ال حيق للنائب
الغياب عن جلسات االنتخاب الن حضوره واجب وطين ودستوري
وضمريي» وذهب أيضًا اىل وصف الفراغ الرئاسي بانه « جرم
وطين كبري حبق لبنان» .ولعل املوقف االخر الذي ال يقل داللة متثل
يف نفي البطريرك تكرارا ان يكون لديه اي مرشح رئاسي اذ قال
انه ال يسمح لنفسه بطرح امساء.
وإذ لوحظ ان وزير العمل الكتائيب سجعان قزي اثار بدوره أمس
مسألة تعهد بكركي لالقطاب املوارنة الذي تعرض لالنتهاك يف
اجللستني توقعت أوساط معنية ان يتخذ هذا االمر بعدا ساخنا
يف قابل االيام وسط تنامي احلديث جمددا عن عودة كرة االزمة
الرئاسية يف حيز أساسي منها اىل مرمى القوى املسيحية يف ظل
عاملني  :االول معرفة مدى استعداد القوى املسيحية يف فريق ٨
آذار للمضي يف لعبة تعطيل النصاب للجلسات وتاليا حتمل الوزر
االساسي خلطر االقرتاب من نهاية املهلة الدستورية من دون
انتخاب رئيس جديد ما دامت القاعدة اليت باتت حتاصر االستحقاق
هي اما الفراغ وأما انتخاب مرشح غري معلن بعد لفريق  ٨آذار .
والثاني استكشاف حقيقة ما أشيع عن ان احلوار احلريري  -العوني
أفضى من مجلة ما أفضى اليه اىل ضرورة حتقيق توافق مسيحي -
مسيحي للعبور اىل املرحلة احلامسة من االنتخابات .
يف ظل هذه املعطيات املعقدة ال تبدو االوساط املعنية متفائلة
باي تطور إجيابي وشيك من شأنه تبديل وترية التعطيل اجلارية
خصوصا بعد الكالم الصريح للرجل الثاني يف « حزب اهلل « الشيخ
نعيم قاسم الذي استبعد صراحة انتخاب رئيس جديد للجمهورية
يف ظل الوقائع الراهنة واعرتف جهرا باملضي يف تعطيل النصاب
 .كما ان االوساط نفسها توقفت عند املواقف البارزة لرئيس حزب
«القوات اللبنانية» مسري جعجع أمس االول االول امام حشد طالبي
يف معراب واعتربت انها مواقف تكتسب دالالت مهمة خصوصا جلهة
حتذير جعجع بعد يوم من وصفه لتعطيل نصاب جلسة االنتخاب بانه
 ٧أيار اخر  .ذلك ان جعجع أعاد الصراع أمس االول وتكرارا اىل
سوية صراع على مشروع الدولة متهما فريق  ٨آذار بانه يريد
رئيسًا يضمن خمططه بعدم قيام الدولة.
وإذ اعترب ان ترشحه ميثل ترشح بشري اجلميل ورينه معوض ورفيق
احلريري وبيار اجلميل وسائر شهداء ثورة األرز حذر من انهم
يريدون اخذنا جمددا اىل الدوحة او باريس او اي عاصمة اخرى
«ولكننا هذه املرة لن نذهب اىل اي مكان» .ورأت االوساط ان
تركيز جعجع على البعد املتعلق باستدراج اخلارج اىل التدخل يف
االستحقاق ينطوي ضمنا على تنبيه من إمكان تطور موقف  ٨آذار
اىل ما يتجاوز التعطيل الدستوري وهو امر يستدعي التوقف عنده
مليا .
يف اي حال تقول االوساط املعنية نفسها ان االيام القليلة املقبلة
مرشحة لتوسيع رقعة املشاورات الداخلية يف كل االجتاهات .
وكان اللقاء الذي مجع رئيس جبهة النضال الوطين النائب وليد
جنبالط والوزير بطرس حرب الفتا يف سياق توسيع االتصاالت
حبثا عن أفكار وآفاق جديدة إلخراج املأزق الرئاسي من املراوحة
والتعطيل  ،خصوصا ان مثة من يتوقع تفعيال لدور جنبالط يف
السعي اىل فتح ثغرة توافقية يف ظل االتصال الذي تلقاه اول من
أمس من الرئيس الفرنسي فرانسوا هولند والذي كان من شأنه
ان أضاء على دور جنبالط يف هذا املعرتك .
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صحة ومجتمع

تع ّرف اىل فوائد الكركم تعرف على فوائد الشوفان

توصل باحثون إيرانيون إلي إنتاج نوع من األدوية
بعصري الكركم ،وهو نبات من فصيلة الزجنبيل،
بإمكانه اكتشاف اخلاليا السرطانية وإزالتها.
وأنتج الباحثون يف جامعة "تربيت مدرس"
اإليرانية هذه األدوية اليت تتسم خبفضها لسرعة
منو األورام السرطانية وإزالتها مبرور الزمن.
ومت استخدام مادة الكركمني  -العنصر النشط
يف نبات الكركم واليت هلا القدرة على إيقاف
انتشار اخلاليا السرطانية  -يف ناقالت النانو
البوليمرية حيث تشكل هيكلية كروية حبجم 140
نانومرتا وتنتقل إلي اخلاليا السرطانية للقضاء
عليها.
ونشرت نتائج دراسات الباحثني اإليرانيني يف
جملة . International Journal of Nanomedicine
وتشري الدراسات إىل أن نبات الكركم يتمتع
إىل جانب املذاق الطيب يف الطعام ،خبصائص
عالجية ووقائية عديدة جتعل منه واحدا من أهم
التوابل للحفاظ على الصحة ومقاومة أمراض
عديدة.
ومن أهم فوائد الكركم تقليل االلتهابات
اليت ترتبط بتطوير جمموعة من أمراض القلب
والسرطان وهو يتمتع بفاعلية مثل فاعلية
األدوية املضادة لاللتهابات دون آثار جانبية
وخيفف آالم التهابات املفاصل ويساعد على
إبطاء تطور مرض الزهامير إلي جانب تنظيف
السموم اليت ترتاكم على الكبد مع الوقت.

دراسة امريكية تقول  :امحي
قلبك بالتفائل
كشفت دراسة أمريكية حديثة – أن التفاؤل
ميكنه أن يقلل من خطر اإلصابة بقصور القلب.
وقام الباحثون خالل الدراسة اليت نشرت مؤخرًا
على املوقع اإللكرتوني لصحيفة «Medical News
 ،»Todayبقيادة الدكتور إريك كيم ،من قسم
علم النفس يف جامعة ميشيغان ،بالتعاون مع
باحثني من جامعة هارفارد ،بتحليل املعلومات
األساسية ،من حيث بيانات التاريخ الصحي
والنفسي لكبار السن البالغني ،ومتت متابعة
مجيع املشاركني ملدة  4سنوات .وأخذ الباحثون
يف االعتبار عوامل معينة ميكن أن تؤثر يف
القلب ،مثل السلوكيات الصحية ،واألمراض
املزمنة ،والعوامل البيولوجية والدميوغرافية.
ومن ثم وجدوا أن األفراد الذين لديهم
مستويات أعلى من التفاؤل لديهم خماطر أقل
بنسبة  %73لقصور القلب خالل فرتة الدراسة،
مقارنة بأولئك الذين كانوا متشائمني .وأضاف
كيم أنه «ال ميكن أن نقول بشكل قاطع إن
التفاؤل يؤدي إىل صحة القلب ،ولكن املواقف
اإلجيابية من املرجح أن تقلل أي ضرر .وكانت
دراسات سابقة أشارت إىل أن مستويات عالية
من التفاؤل ،مثل توقع حدوث أمور إجيابية ،قد
تكون مفيدة للصحة العامة.
يذكر أن أكثر من  5.1مليون شخص يف
الواليات املتحدة يعانون من األزمات القلبية،
وحوالي  %50من الذين يعانون من هذه احلالة
ميوتون يف غضون  5سنوات من التشخيص.

سعره زهيد ومكوناته مفيدة للصحة .بات منتشرًا
يف خمتلف احناء البلدان يف العاملُ .يستخدم يف
ويلجأ إليه للعناية الصحية من
وصفات ّ
عدةُ ،
البشرة مرورًا باألعصاب واحلمية الغذائية .حيتوي
على الكثري من األمحاض االمينية ،وفيتامينات
كفيتامني  B1وفيتامني  PPوفيتامني  ،Dوعلى
معادن مثل احلديد ،الفوسفور ،البوتاسيوم،
الكالسيوم ،املاغنيزيوم ،الصوديوم وهيدرات
الكربون.

حيمي القلب

علمية قامت بها جامعة «تافتس»
حبسب دراسة
ّ
يف والية بوسطن ،ونشرت يف جملة «Free
 »radicals biology and medicineعن فوائد
«الفينول» املوجودة يف نبات الشوفان ،تبينّ
أن هذه املادة املضادة لألكسدة قادرة على منع
الدم من االلتصاق بالشرايني ،وبالتالي
خاليا
ّ
التسبب بانسداد شرايني القلب على
من
منعها
ّ
املدى الطويل.

خيفض مستوى الكوليسرتول

هولندية أن الشوفان قادر
كشفت دراسة
ّ
على خفض نسبة الكوليسرتول الضار يف
اجلسم .ونتيجة التجارب اليت أجريت باشراف
استاذ علم القلب يف املركز الطيب يف شيكاغو
الدكتور ميشيل ديفيدسون ،إخنفض مستوى
الكوليسرتول من  10اىل  %16عند الذين أجريت
عليهم الدراسة ،وذلك بعد تناول الشوفان.
ويعزو ديفيدسون ذلك إىل أن الشوفان حيتوي
على مادة «غلوكانات بيتا» اليت تعمل على
الدم
امتصاص معظم الكوليسرتول الضار من
ّ
وبالتالي تنخفض نسبته .الالفت يف النتائج أن
تأثري الشوفان على الكوليسرتول يتفاوت من
فعالية عند األشخاص
شخص اىل آخر .وهو أكثر
ّ
الذي يعانون مستويات عالية من الكوليسرتول،
ّ
فعاليته عند الذين يتمتعون
ختف
يف حني
ّ
مبعدالت متوسطة أو منخفضة.

حيارب السمنة

ّ
توصل باحثون امريكيون من مركز حبوث نيويورك
التابع ملستشفى «سان لوكيس روزفلت» ،اىل
أن تناول الشوفان على وجبة اإلفطار من شأنه
الشهية ،وبالتالي يساعد كل من
أن يقطع
ّ
غذائية .وأضافوا أن االلياف
محية
التزام
حياول
ّ
عملية اهلضم
تبطىء
الشوفان
يف
املوجودة
ّ
وتعمل على ابقاء الطعام ألكرب وقت ممكن
يف املعدة ،مما يعطي احساسًا بالشبع لفرتة
طويلة.

ضد السرطان
ّ

بعدما اكتشف العلماء أن الشوفان خيفض نسب
توصل حبث عاملي حديث
العالية،
الكوليسرتول
ّ
ّ
اىل نتيجة جديدة وهي أن الشوفان حيتوي على
نوع من الفينول (مضاد لألكسدة) ال يوجد يف أي
من املأكوالت األخرى وهو الـ Avenanthramide
ّ
احلكة وحتارب
قوية جدًا متنع االتهابات،
وله آثار
ّ
السرطان.

ضد اإلكتئاب

يستخدم الشوفان ملكافحة حاالت احلزن
واإلكتئاب البسيط ،إذ يعمل على تنظيم معدل
«السريوتونني» يف اجلسم اليت يعمل بدوره على
حتسني املزاج وزيادة النشاط ،وهي أمور نفقدها
عند اخنفاض معدالت هذا اهلرمون املعروف
باسم هرمون السعادة .ولكون الشوفان بطيء
يستمر لفرتة طويلة .وقد بات
اهلضم ،فمفعوله
ّ
بعض األختصاصيني يصفون الشوفان عوض
جدي.
بعض العقاقري ملا له من مفعول
ّ

الرمان حيمي األوعية الدموية
والقلب من األزمات
و جد ت
د ر ا سة
جد يد ة
تناول
أن
ت
متمما
غذ ا ئية
حتتوي على
ا لر ما ن
يساعد على
محاية صحة
األوعية الدموية وحيمي بالتالي من أزمات القلب
والسكتات الدماغية.
وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الربيطانية أن باحثني
يف معهد "كاتاالن لعلوم القلب والشرايني" يف
أسبانيا وجدوا أن الرمان قد يقضي على بعض
ّ
ختلفه املأكوالت السريعة ،فهو
الضرر الذي
يساعد األوعية الدموية ويقي من األزمات القلبية
والسكتات الدماغية.
ونظر العلماء يف تأثري حبة دواء مغلفة مبواد
كيميائية مأخوذة من الرمان تدعى "بوليفينول"
على الدورة الدموية عند احليوانات.
ومل يكن مفاجئًا بأن إطعام هذه احليوانات أطعمة
أضر بأوعيتها الدموية وخصوصًا البطانة
دهنية
ّ
وهي اليت تفرز مواد تضبط متدد وتقلص هذه
األوعية.
ويعد تضرر هذه البطانة اخلطوة األوىل يف طريق
ّ
تصلب الشرايني الذي ميكن أن يؤدي إىل أزمات
قلبية وسكتات دماغية.
وبدت األوعية الدموية عند احليوانات اليت تناولت
أطعمة دهنية أقل مرونة ،وبرزت كذلك مؤشرات
أخرى على مشكالت يف القلب.
لكن تناول جرعة يومية من متمم حيتوي على
"بوليفينول" مستخرج من الرمان ألغى الكثري من
هذه التأثريات.
وقالت الباحثة املسؤولة عن الدراسة لينا
بادميون ،إن "تدعيم النظام الغذائي بالبوليفينول
املستخرج من الرمان ميكن أن يساعد على احلماية
من مشكالت البطانة اليت تشكل أول املؤشرات
على تصلب الشرايني وسكتات الدماغ".
وكانت دراسات سابقة اشارت اىل دور الرمان
يف خفض ضغط الدم عرب خفض كمية هرمونات
اإلجهاد اليت يفرزها اجلسم.

رجييم قشر الليمون
لقد تعددت وتنوعت الوسائل اليت تلجأ هلا املرأة
خلسارة وزنها واحلصول على جسم رشيق وحنيف
ال مثيل له،
فقد دخل الليمون يف وصفات عالجية عديدة
ويستخدم حملاربة السمنة وخفض السعرات
احلرارية .وبعد دراسات عدة ثم إكتشاف أن قشر
الليمون يساعد على التخلص من الدهون الزائدة
من دون إتباع محية غذائية صارمة بل صحية
وبكميات قليلة مع شرب كوب من هذه الوصفة
قبل كل وجبة بربع ساعة.
الطريقة:
 -1يغسل كيلو من الليمون ويعصر ثم يوضع يف
زجاجة ويرتك يف وعاء مع قشر الليمون الضروري
للرجيم .يف قدر تغلى كمية وافرة من املياه.
 -2يوضع يف داخلها قشر الليمون وترتك ملدة
 30دقيقة.
 -3بعد أن تربد املياه خيلط عصري الليمون مع هذه
املياه وتوضع يف زجاجة يف الثالثة.
 -4للحصول على أفضل النتائج وخسارة الوزن
الزائد ،قومي بتقليل وجباتك وتناول  4وجبات
خفيفة كل يوم.
 -5قبل البدء بتناول وجبتك بفرتة ربع ساعة إشربي
كوبا من عصري الليمون الذي سيساهم يف حرق
ً
الدهون املرتاكمة واملكدسة يف اجلسم.

 8عادات يومية تؤذي صحتنا دون
أن نشعر
حيرص الكثريون على
اتباع عادات صحية تساعد
يف احلفاظ على صحتهم
والوقاية من األمراض
املختلفة ،وذلك من خالل
تناول األطعمة املفيدة
واملغذية وممارسة التمارين
الرياضية.
أشارت إحدى الدراسات إىل أن اجللوس لوقت
طويل مع وضع إحدى الساقني فوق األخرى ميكن أن
يسبب ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إىل  %7يف
الضغط االنقباضي و %2يف الضغط االنبساطي،
وينصح أن ال تزيد فرتة اجللوس بهذه الوضعية
عن  15دقيقة إال أن هناك بعض العادات اليومية
الشائعة اليت يغفل الكثريون عنها وتشكل خطرًا
على صحتهم على املدى الطويل ،وفيما يلي أبرز
هذه العادات اليت جيب جتنبها حبسب ما أوردت
صحيفة "تاميز أوف إنديا".
 -1وضع رجل فوق األخرى
أشارت إحدى الدراسات إىل أن اجللوس لوقت
طويل مع وضع إحدى الساقني فوق األخرى ميكن
أن يسبب ارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إىل
 %7يف الضغط االنقباضي و %2يف الضغط
االنبساطي ،وينصح أن ال تزيد فرتة اجللوس بهذه
الوضعية عن  15دقيقة.
 -2شد الركبتني أثناء الوقوف
ينصح األطباء بعدم شد الركبتني أثناء الوقوف
ألن ذلك يؤدي إىل زيادة الضغط واإلجهاد على
املفاصل ،ويفضل ثين الركبتان بشكل بسيط
والتأكد من اسرتخائهما أثناء الوقوف.
 -3النوم على املعدة
يظن البعض أن النوم على املعدة يساعد على
التخفيف من الكرش ،ويؤكد األطباء خطأ هذا
االعتقاد ،باإلضافة إىل أن هذه الوضعية يف النوم
تسبب مشاكل يف عضالت الظهر والرقبة ،وميكن
أن تعيق الدورة الدموية.
 -4ارتداء األحزمة الضيقة
يسبب ارتداء األحزمة الضيقة مشاكل يف اهلضم
من خالل الضغط على البطن ومنع الطعام من
النزول حبرية إىل األمعاء ويقود ذلك إىل الشعور
باحلموضة واحلرقان يف املعدة ،كما أن األحزمة
الضيقة أثناء اجللوس تشكل ضغط كبري على
العمود الفقري.
 -5التمطمط عند االستيقاظ
ميكن أن تسبب حركات التمدد عند االستيقاظ
أذى كبري للظهر والعمود الفقري ،ويفضل القيام
ببعض النشاطات البسيطة عند الصباح بد ً
ال من
ذلك.
 -6مضغ العلكة طوال الوقت
ينصح األطباء بعدم مضغ العلكة لوقت طويل ،حيث
تزيد السكريات املوجودة فيها من احتمال إصابة
األسنان بالنخور والتسوس ،باإلضافة إىل إن
احلركة املستمرة ميكن أن تؤذي عضالت الفكني.
 -7محل احلقيبة لوقت طويل
يشكل محل احلقائب سواء كان ذلك باليد أو
على الكتفني ضغط شديد على العمود الفقري
والعضالت ،لذلك ينصح بعدم محل احلقائب لوقت
طويل وحتقيق التوازن على كلى اجلانبني من خالل
محل أثقال متساوية.
 -8ارتداء السراويل الضيقة
يسبب ارتداء السراويل الضيقة العديد من املشاكل
الصحية وخاصة من النواحي اجلنسية والتناسلية،
ويف حال كان السروال يشكل عائقًا أمام احلركة
جيب استبداله بآخر يوفر املزيد من احلرية يف
احلركة.
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من هنا وهناك

اصطادها عرب اإلنرتنت والنتيجة»:جنس وابتزاز»
خالت أنها أفلتت أخريًا من بني أنيابه ،لتكتشف متأخرة انها غائصة
يف متاهاته الالمتناهية .مايا ما زالت تعاني تبعات طيشها ،الذي
قادها اىل معاشرة من استغلها جنسيًا باإلكراه عرب االنرتنت.
تروي مايا ما حدث هلا مع "( "Angel 72عنوان الربيد االلكرتوني)
ّ
علي فأقنعين أنه
الذي وجدت نفسها مصادفة تتواصل معه.
"كذب ّ
فتاة تدعى أجنل" ،تقول ابنة الـ 17ربيعًا يف حماولة اللتماس العذر
لنفسها .ترتدد بداية يف البوح ،قبل ان تشرع يف الكشف عن لعنة
ّ
"مذاك انقلبت حياتي رأسًا
طاردتها منذ اكثر من ثالث سنوات.
على عقب" ،تعرتف الفتاة .تذكر أنها كانت ما تزال يف بدايات
سين مراهقتها ،عندما انزلقت يف اجواء العامل االفرتاضي .حاصرتها
الشبكة العنكبوتية من كل جوانب براءتها ،حتى كادت تصيبها مقت ًال.
مايا "الطفلة" ،ما عادت كذلك .يبدو ذلك جليًا من ثبات شخصيتها
ونضج انفعاالتها اليت تشي بامرأة ،بعدما اقدمت على االنتحار مرتني،
وفشلت .كان كل شيء عاديًا ،وكانت احملادثات شبه يومية ،تستمر
ّ
تشغل
ساعات طويلة ومتأخرة من الليل ،إىل أن طلب منها ان
الكامريا خاصتها .يف البدء ترددت الفتاة مشرتطة الطلب عينه،
فأفهمها اجني أنه يستخدم كومبيوترًا قدميًا ليس فيه كامريا ،فانطلت
عليها كذبة أخرى .أصبحت الكامريا من صلب طقوس الغش اليومي،
ُ
ترك وحيدة يف املنزل ،بانتظار
فتزايدت الطلبات" ...اذكر اني كنت أ َ

تعزية

بأحر التعازي من
يتقدم حزب الدميقراطيني األحرار – أسرتاليا،
ّ
الصديق الربوفيسور جورج ملحم بفقدانه والده املرحوم نديم ملحم،
راجني من اهلل تعاىل أن يسكنه فسيح جناته.
أبو جورج الذي هاجر إىل أسرتاليا يف أوائل السبعينات ،أجنب وربى
مع السيده الفاضله إم جورج ،عائله من خرية الشباب والشابات،
تفتخر اجلاليه اللبنانيه يف أسرتاليا ،بهم وبإجنازاتهم.
أبو جورج الذي عاصرالعهد الذهيب يف لبنان ،عهد فخامة امللك
الرئيس كميل منر مشعون ،عشق الشمعونيه حتى يف غربته ،حرقت
قلبه الوديع ،حادثة إستشهاد القائد النمر داني وعائلته ،ستبقى
ذكراك يف قلوب حمبيك وقلوب كل الشمعونيني األوفياء إىل
األبد.

أمانة اإلعالم  -سيدني

دعوة

يتشرف املركز الثقايف العربي االسرتالي – منتدى
بطرس عنداري -
بدعوتكم لالحتفال بالذكرى الثانية لغياب بطرس
عنداري – ابو زياد –
وذلك مساء الثالثاء يف  2014/5/20الساعة السابعة
يف قاعة مجعية كفرحلدا اخلريية على العنوان التالي:
Level 2 / 925 Canterbury Road, Lakemba
يتخلل املناسبة :قصائد للشاعرين جورج منصور
وفؤاد نعمان اخلوري
توزيع جوائز لطالب فائزين مبسابقة بطرس عنداري
عرض كتب لكتاب حمليني .لذلك نطلب من كل
الكتاب احملليني االتصال بنا لعرض كتبهم.
الدعوة عامة
ملزيد من املعلومات الرجاء االتصال
بالرقم0434631501:

عودة اهلي من العمل" .طلب منها الكشف عن ثدييها" .خجلت لكين
ابديت موافقة سريعة" ،تؤكد مايا ،موضحة أنها قامت حبركات أخرى
مل تكن تفطن اىل معناها آنذاك ،لكن ختجل اليوم من استحضارها.
تلتقط الفتاة غصتها وتنهداتها مع انفاسها الالهثة وراء الكلمات
احلارقة .تنبش املاضي القريب ،فتحتبس دمعة مكابرة داخل عينيها
الواسعتني .عندما حصلت املقابلة االوىل يف حديقة عامة جماورة
مهدت لصدمات متتالية الحقًا.
ملنزل الفتاة ،كانت الصدمة اليت ّ
باجياز" ...هددني بفضح امري ونشر الفيديوهات والصور على
اإلنرتنت ،ما مل انفذ كل ما يأمرني به" ،تقول مايا بغضب تعتصره
حسرة .رضخت الفتاة مكرهة البتزازات مادية وجنسية ،بعدما ادركت
انه قواد حمرتف" .أجربني على ممارسة اجلنس الفموي" ،تقول،
مشرية اىل انه مل حيصل بينهما عالقة جنسية كاملة .بقي طيف
اجني يالحقها حتى اكتشفت موته جبرعة زائدة من املخدرات قبل
ّ
وفكت أسري
ونيف" .شعرت حينذاك بأن العناية االهلية تدخلت
سنة ِّ
اخريًا" ،تقول الفتاة ،مصطنعة ابتسامة مبتسرة يف الفراغ .مايا،
واحدة من عشرات احلاالت حمليًا ،ممن ما زالوا حتى اليوم يعانون
هزات نفسية بالغة األثر من جراء ماض أرعن.
عد االستغالل اجلنسي على االنرتنت ظاهرة جديدة قدمية ،تتفاوت
ُي ّ
حدتها ما بني دولة واخرى ،تبعًا لثقافة البلد ،واالساليب الرتبوية
ّ
واالجتماعية ،والقوانني املعمول بها داخل منظومة اجملتمع .هذه
الظاهرة ،اليت باتت مثار قلق شديد لدى املهتمني وأرباب االسر
الواعني ،كانت الطفرة التكنولوجية اهلائلة على صعيدي االتصاالت
واملعلومات ،السبب االساس يف حتوهلا من مشكلة افرتاضية اىل
حقيقة ملموسة تتطلب حتركًا دوليًا سريعًا على صعيد الوزارات
واللجان واجلمعيات املعنية للسيطرة عليها واحلد من تفاقمها.
وتؤكد أحدث األرقام العلمية أن املدة اليت ميضيها االوالد يف تصفح
عد بريطانيا يف طليعة
االنرتنت هي  6اىل  10ساعات يوميًا .عامليًاُ ،ت ّ
الدول االجنبية اليت دقت ناقوس اخلطر (عشرات اجلرائم يف األعوام
األخرية) ،فأجربت عمالقي حمركات البحث  Googleو Microsoftعلى
الشروع يف محلة واسعة النطاق ،ملناهضة التحرس اجلنسي باألوالد
تروج ملواد ذات مضمون إباحي.
واستخدام صورهم يف املواقع اليت ّ
أضف اىل ذلك احملاوالت احلثيثة ،بالتعاون مع االنرتبول الدولي،
مروج او متصفح ملواد خالعية يعاني
ملالحقة عنوان ( )IP addressكل ّ
الشذوذ اجلنسي وأمراض البيدوفيليا (التحرش اجلنسي باالطفال).
يف القانون
جيرم اللبناني مبا ال يقل عن  6سنوات سجن مع اشغال
يف لبنانّ ،
يتم  18سنة) على ممارسة الفحشاء،
شاقة ،كل من يكره قاصرًا (مل َّ
مستخدما التهديد واإلكراه وممارسة الضغوط بوسائل عدة .اال ان
القانون عينه يغفل حترشًا مماث ًال على االنرتنت ،يف ظل غياب قانون
معلوماتية لبناني فاعل.
بالعودة اىل مايا ،فـ"إن الوحدة اليت عانتها داخل عائلتها كانت
السبب االساس يف احنرافها على هذه الشاكلة" ،تقول املستشارة
االجتماعية نور كرم ،مشرية اىل ان غياب االهل وعدم وجودهم يف
املنزل إلحاطة مايا ،كاد ان يودي حبياتها ،إذ ان النقص العاطفي
وغياب الروابط العائلية جعالها تلتفت اىل اخلارج وتصطدم باجملهول.
يف املقابل ،تلقي املتخصصة يف علوم االجتماع ميشلني منور اللوم
على املدرسة ،اىل جانب العائلة طبعًا ،مِلا ميكن ان تقوم به االوىل
على صعيد الرتبية والتوجيه والتحذير من االستغالل الذي ميكن ان
يواجهه املراهقون على صعيد الشبكة العنكبوتية ،مشددة على تطوير
مناهج التعليم يف املدارس إلدراج حصة او اثنتني اسبوعيًا من
شأنها تثقيف الولد وتوعيته على كيفية استخدام الوسائل الرقمية
احلديثة ،خصوصًا جلهة تعامله مع اإلنرتنت.
ً
أخريًا ،مع التوسع الكبري ملستخدمي التواصل االجتماعي حديثا ،حيذر
خرباء يف جمال األمن االلكرتوني من ان فئة االوالد او القاصرين،
هي املستهدفة من املواقع االعالنية االباحية واملصطادين يف املاء
العكر .من هنا ،فإن إنشاء مجعية سالمة اإلنرتنت ،بالتعاون مع
وزارتي االتصاالت والداخلية ،بات حاجة ملحة أكثر من كل وقت
مضى ،اىل جانب تعزيز الرتبية اإلفرتاضية يف املدارس وداخل
العائلة.

موتها مل مينعها من معرفة
تفاصيل حياة عائلتها !

رغم أنها توفت منذ زمن طويل اال ان حب زوجها هلا مل يتغري،
بل على العكس فال زال يرتدد على قربها بشكل دوري كاتبًا هلا
على جدران قربها يوميات حياته وحياة ابنتهاها.
هذه صورة مدفن امرأة تدعى منى بالرغم من أنها توفت منذ زمن
طويل ومل تشاهد تفاصيل حياة عائلتها اال ان زوجها كان حريصا
على نقل كافة التفاصيل على حجار قربها  ،زوجها مل ينسها يف
أي تفصيل يف ويف ما يلي بعض ما كتبه زوج منى هلا:
 زوجتى وحبيبتى الغاليه منى  ،النهار دة رانيا بنتنا جنحت جابت%٨٦
 النهار دة فرح بنتك ألف مربوك يا منى أنا عندي مشكلة مضايقاني جاي أحكيهالك وحيكى ليهاويكتبها
 فى الشغل زودوىل املرتب عاوز اجيبلك فستان جديد ابننا جنح بتفوق وبيسلم عليكى أوى يا منى وهو جنبى وبيحبك وحشتينى أوووى كان نفسي تكوني معايا ونربى العيال معبعض .
 على فكره انا بدعى ربنا آجى قريب ليكى لكن ملا أكمل تربيةالوالد زي منتى عاوزه .
 جاه عريس لبنتنا ولد طيب أوى وأنا عارف إنك موافقه عشانأنا موافق وهو طيب .
 حببك أوي  ..هجيلك يا منى وبدعيلك وفاكرك وعمرى ما نسيتكويف قلبى داميًا .
 تعبت أوى يا منى عشان أربى الوالد لكن ملا باجي هنا مشحبس بتعب .
 كلهم بيحبوكى وبيدعولك وحشتينى أوى يا حبيبيت معلش اجلمعه اللى فاتت معرفتش آجى عشان خطوبة بنتكوحاسس إنك معانا.
 فاكره يا منى األيام احللوة اللى قضيناها مع بعض فاكره كنتحببك قد إيه كنتى شايله عنى كتري أوووى ومتخفيش بعمل زى
منتى كنتى عاوزه للوالد .
 -عاوز أفضل جنبك على طووول واحكيلك وجعي وحشتينى أوى.

شرطية برازيلية تلقي قنبلة يدوية
باخلطأ على زمالئها
ظهر فيديو ُبث عرب موقع يوتيوب شرطية برازيلية أثناء تلقيها
تدريبًا خاصًا بإلقاء القنابل اليدوية،

لصاحبها السيد
جان فريد دكان

0415 41 42 43

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال

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

فريد جان دكان
97505588

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

52 KING STREET, ST MARYS

168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588

كادت أن تتسبب بوقوع جمزرة يف صفوف زمالئها .والفيديو ُيظهر
ّ
تتحضر لرمي القنبلة باجتاه اهلدف الذي حدده الضابط
الشرطية وهي
ً
املسؤول ،لكنها بدال من أن تلقي القنبلة يف االجتاه الصحيح،
ألقتها يف االجتاه اآلخر ،حيث كان جيلس العشرات من زمالئها
على األرض ،بانتظار دورهم .وعم الذعر والصراخ املكان وهرول
األشخاص الذين كانوا على مقربة من القنبلة يف حماولة للنجاة
بأرواحهم ،وحلسن حظهم مل يصب أي منهم جبروح جراء انفجارها.
ويف وقت مل ُيعرف بعد إذا كانت متت معاقبة الشرطية جراء خطئها
ردة فعل زمالئها
الذي كاد أن يتسبب مبجزرة ،فإن الفيديو يظهر ّ
اليت كانت مليئة بالضحك والتصفيق.
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Olympic medallist Geoff Huegill and wife Sara
charged over party drugs at Randwick races

Huegill with his wife Sara and Daughter Mila. Source: News Limited

Comeback king: Huegill wins the 50m butterfly final during the 2010
Australian championships in Sydney. Source: News Limited

FORMER
Australian
swimming star Geoff
Huegill and his wife, Sara
Hills, will appear in court
this month after being
charged for possession
of illicit party drugs at
Randwick races.
NSW Police have confirmed the pair were taken into custody around
5:45pm, after Australian
Turf Club security alerted
officers to their behaviour
in a private box on level
four of the new grandstand.
A police spokesman said
officers found Huegill and
Hill in possession of a
“small quantity of white
powder, which is believed
to cocaine”.
“Police were patrolling
Randwick racecourse as
part of their general duties
when they were directed
to a suite in the grandstand by security personnel,” a police spokesman
said.
“Police spoke to a 35year-old old men and his
30-year-old wife, who
were alleged to be in possession of a small quantity of white powder, believed to be cocaine.”
The couple have been
charged with one count of
Possess Prohibited Drug

and are scheduled to appear in Waverley Local
Court on 14 May.Witnesses claimed Huegill and Hill
were escorted from the
Moet & Chandon lounge
by police. A spokesman
for Australian Turf Club,
which operates Randwick
Racecourse, declined to
comment. “As this is a
police matter,we have no
comment,” he said.
After winning silver and
bronze medals in the pool
at the 2000 Sydney Olympics, Heugill endured a
much publicised weight
battle that saw him reach
138kg. He blamed a poor
lifestyle and excessive
partying, before making
an inspirational comeback, dropping 40kg, that
delivered two gold medals at the 2010 Commonwealth Games in Dehli.
Huegill failed to qualify
for the London Olympics.
He is an ambassador for
the Black Dog Institute
which raises awareness
about depression.
An ATC spokesman told
The Daily Telegraph they
do not tolerate illicit drugs
at the race track.
“We have a zero tolerance
policy when it comes
to illicit drug use.” The
spokesman said

Newman will pay for ‘brain
snap’: Palmer

FEDERAL MP Clive Palmer says the Queensland
premier will pay dearly for
his “brain snap” and defamation action is guaranteed.
He says he will sue Campbell Newman after the
premier alleged the mining magnate turned MP
had tried to “buy” Queensland’s Liberal National
Party government.
Mr Palmer says it isn’t
about the money, but
rather making sure the
premier is held to account
for making false and defamatory statements.
Asked how much he
would seek in damages,
Mr Palmer told AAP: “I
don’t know, I haven’t
thought about it.
“It’s more about that he
has made serious allegations.”
At a media conference
with Prime Minister Tony
Abbott on Sunday, Mr
Newman accused Mr
Palmer of trying to buy
the Queensland government.
He also questioned what
“inducements” were offered to get three Northern Territory MPs to join
his political party.
“This is a man who tried
to buy a government, my
government,” Mr Newman
told reporters.
“We said ‘go away’. We
said ‘we’re not for sale’.
“I ask what inducements
were offered to these
three (Northern Territory)
MPs? What promises,
what inducements were
offered to them to jump
ship?”
Mr Palmer said Mr Newman was an angry man

who would pay for what
could only be described
as a “brain snap”.
“He will get his day in
court,” Mr Palmer told
AAP.
“This will be going to trial.”
Mr Palmer said Northern
Territory indigenous MPs
Alison Anderson, Larisa
Lee and Francis Xavier
Kurrupuwuy weren’t offered any inducements
to join his Palmer United
Party.
In fact they called him
about joining the party,
he said.
The three MPs quit the
NT’s ruling Country Liberal Party early in April as
a result of a rift between
Ms Anderson and Chief
Minister Adam Giles, saying they wanted to create
their own regional political party.
Mr Palmer, who will soon
hold the balance of power
in the Senate with other
cross-benchers, says his
latest spat with Mr Newman won’t affect his dealings with the federal government.
“I don’t hold it against
Tony Abbott,” he said.
AAP has sought comment
from the premier.
Mr Newman is already
facing an unrelated defamation case by Hannay
Lawyers principal Chris
Hannay, after the premier
said lawyers who represent outlaw bikies are
part of the criminal gang
machine.
Federal Opposition Leader Bill Shorten said he
didn’t want to inflame the
situation.
But he said it was Mr Newman’s “fairly hot comments” that sparked Mr
Palmer’s threat of legal
action.
“I’m not going to give advice to Campbell Newman
on his attacks on Clive
Palmer, he told reporters.
“Frankly, that’s their business.”

No inducement made to MP: Palmer party
CLIVE Palmer’s party
has admitted talking to a
Newman government MP
about switching political
allegiances, but denies an
illegal inducement was offered.
Burleigh MP Michael Hart
has told The Courier-Mail
an emissary claiming to act
for the Palmer United Party
(PUP) made him an offer on
April 9.
He said he made a complaint to police, alleging
he was invited to name his
price for abandoning the
Liberal National Party in favour of Mr Palmer’s party.
Mr Hart did not name the
envoy, saying only that it
was someone known on
the Gold Coast.
PUP’s Queensland leader
Alex Douglas, who holds
the Gold Coast hinterland
seat of Gaven, has told AAP
someone representing the
party had approached Mr
Hart.
But he said Mr Hart’s claims
about an inducement being
offered were entirely false.
“Number one, I didn’t speak
to him,” Dr Douglas said.
“And the inducement issue
is an absolute lie and we’re
going to compel him to retract it.”
It’s illegal in Queensland
to offer an MP any type of
incentive to influence their
electoral behaviour.
Asked if anyone from the
Palmer party had spoken to
Mr Hart, Dr Douglas said:
“Yes there’s people who
have spoken to him. Yes
they have.
“It was basically to say:
‘Michael we know you’re
not going to be pre-selected or endorsed by the party
(at the next election) and if
you want to have a career,
you are welcome to come
and discuss that with us.”
Mr Palmer has told The
Courier-Mail he had no
knowledge of an approach
to Mr Hart, and he did not
use intermediaries to do
his political work.
Comment is being sought
from Mr Palmer and from
police about any complaint
from Mr Hart.
Mr Hart’s claims follow alle-

gations by Premier Campbell Newman on Sunday
that Mr Palmer had tried to
“buy” his government.
Mr Newman also questioned whether inducements had been used to
get three Northern Territory MPs to join Mr Palmer’s
party over the weekend.
Dr Douglas said the PUP
didn’t need to resort to inducements when so many
of Mr Newman’s backbenchers had lost faith in
his leadership.
He attacked Mr Hart as
a “very, very poor local
member who’s giving his
electorate very, very poor
representation”.
Asked why the PUP would
want to recruit someone
like that, Dr Douglas said:
“I can rehabilitate virtually
anyone.”
The Courier-Mail said the
PUP had been speaking to
at least three sitting members, including one who
was ready to jump ship.
It noted any new defections
could give the PUP - in alliance with Katter’s Australian Party and independent
MPs - the numbers to oust
Labor as the official Opposition in Queensland.
Dr Douglas said Mr Palmer had been speaking to
MPs over the last six to 12
months.
“I know somewhere between 12 and about 20 of
them have spoken to Clive
Palmer directly, or I think
they have.”
He said he didn’t believe
the PUP could form an alliance to rival Labor as the
official Opposition before
the election.
“As for the Katter party,
there’s an open invitation
for them to join the PUP
and I believe they will join
us. I believe it’ll happen before the election.”
Mr Palmer later told AAP he
had not met with Mr Hart
and he was not concerned
about the MP’s claims.
“There was no approach by
me,” he said.
“I haven’t met Michael Hart.
I haven’t seen him and I’ve
got no knowledge of what
was said.”
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Racial Discrimination Act changes outrage Canter- Aussie taxpayers’ $800 hit: four years of sharing the
bury Council and Banks and Watson federal MPs pain to reduce the huge Budget deficit

Banks federal Liberal MP David Coleman

Canterbury mayor Brian Robson with deputy mayor Karl Saleh

Watson federal Labor MP Tony Burke says the government doesn’t understand modern Australia. Source: News Corp Australia

The Attorney-General Senator George Brandis has been criticised for his
proposed changes to the Racial Discrimination Act. Source: News Corp
Australia

CANTERBURY
Council will forward a letter
to Prime Minister Tony
Abbott and AttorneyGeneral Senator George
Brandis to vent their anger against the Australian
Government’s proposed
changes to the Racial Discrimination Act.
The proposed changes
would repeal section 18C,
which makes it unlawful
to “insult, offend and humiliate” a person or group
on the basis of race.
The government also
hopes to add a prohibition against racially vilifying people.
The reforms attracted
criticism in CanterburyBankstown due to the

hugely diverse and multicultural local population,
which includes residents
from more than 130 nationalities.
Councillor Karl Saleh
brought forward an urgent motion on the topic
as council united as one
at their ordinary meeting
on Thursday night, with
Liberal Cr Michael Hawatt
labelling comments made
by Mr Brandis as “unAustralian”.
“I was watching TV and
saw the Attorney-General
say it’s okay to be a bigot
and racist,” Cr Hawatt.
“I thought what planet is
this minister from? I don’t
think he sees Australia
consists of a multicultural

community.
“His comments were unAustralian and his actions
are not the actions of a responsible person.”
Canterbury-Bankstown’s
federal representatives
have also united in opposition to the Australian
Government’s proposed
changes.
Banks federal Liberal MP
David Coleman and Watson federal Labor MP
Tony Burke have both
said Attorney General
George Brandis’ legislation needs to be changed.
Mr Coleman said in recent
weeks he had spoken to
members of the Banks
electorate about the issue.
“The Government has released an exposure draft
of legislation which attempts to strike the balance between free speech
and protection from racial
discrimination,” he said.
“In my view, the exposure
draft does not achieve
this balance and needs
to be amended to provide
greater protection against
racial discrimination.”
Mr Coleman said he would
make his views known to
his colleagues in government.
Mr Burke said raciallymotived hate speech is
“always unacceptable”.
“It is not right to mask this
as free speech,” he said.
“Any government that defends bigotry as a right
has failed the leadership
test and doesn’t understand modern Australia.”
Submissions on the legislation can be put forward
until April 30 at s18cconsultation@ag.gov.au.

Prime Minister Tony Abbott / Picture: Gary Ramage Source: AFP

TAXPAYERS will be
slugged with a debt levy
taking an extra $800 a
year from someone earning $80,000.
One in five people in
NSW earn $78,000 or
more a year.
And Joe Hockey’s “sharing the pain’’ deficit levy
will be tiered so that higher income earners will
pay significantly more
than other taxpayers.
The new tax to be imposed in the Treasurer’s
first Budget on May 13,
will be a levy on taxable
income — similar to the
Medicare surcharge.
The debt levy news
comes as the Prime Minister flagged that school
leavers will be ¬denied
easy access to the dole
and would be forced to
study or work under a
budget ¬welfare crackdown.
In a speech to the Sydney
Institute in Sydney, Tony
¬Abbott also confirmed
aged-pension thresholds
would be tightened, indexation scaled backand
a Medicare co-¬payment
imposed.
The debt levy will only
apply to workers on incomes of $80,000 and
above and the rates will
increase in line with tax
brackets.
Taxpayers in the 37c tax
bracket — on incomes of
$80,000 to $180,000 —
are likely to pay an extra
1 per cent.
Those earning above
$180,000 are likely to
pay an extra 2 per cent.

Like the Gillard government’s flood levy, the
debt tax will also be temporary, applying only
while the budget is in
deficit. Under the new
levy someone earning
$150,000 will pay an extra $1500 a year.
A worker on $200,000
will be slugged an extra
$4000 a year, while a taxpayer earning $400,000
will pay $8000 in extra
tax.
The Daily Telegraph understands the budget will
reveal for the first time
that the deficit inherited
from the Rudd government was going to still be
$30 billion in 2017-18.
But with tough measures
to cut spending and this
tax levy, Mr Hockey will
predict the deficit will
be largely ¬eliminated
by then. This means the
levy should apply only
for four years.
The legislation will have
a sunset clause, terminating it after the 201718 year.
The deficit levy shows

that the government is
deadly ¬serious about
swiftly fixing the deficit
and sharing the pain of
doing so.
The release on Thursday
of the Commission of
Audit’s report will show
the size and seriousness
of the budget deficit position.
The budget will show
that to do nothing would
mean deficits adding
to at least $160 billion
over the next five years
(including the current
2013-14 year) — coming
on top of the $190 billion
of deficits in the first five
years of the Rudd-Gillard
governments.
The government has signalled a number of belttightening measures on
the spending side of the
budget. They include
savage cuts to the public
service and the $6 GP copayment. The deficit levy
is designed to ensure the
cost of fixing the deficit
does not fall only on people in need of budget assistance and that a major
contribution will be made
by those earning taxable
incomes; with the highest earners making the
biggest contributions.
On top of that, the vast
majority of taxpayers pay
the Medicare levy of 1.5
per cent of their taxable
income. And the Gillard
government upped the
Medicare levy by 0.5 per
cent.

LNP chooses ambo to
take on PUP leader

THE Liberal National Party has chosen an ambulance officer to take on
the Palmer United Party’s
Queensland leader at the
next state election.
The LNP has preselected Sidney Cramp to
run against incumbent
Alex Douglas in the Gold
Coast hinterland seat of

Gaven.
Dr Douglas quit the LNP
to become an independent before joining Clive
Palmer’s party in April
last year.
LNP state director Brad
Henderson said Mr
Cramp had a solid track
record and would be a
strong local member.
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ICAC inquiry: trouble ahoy for NSW Liberals over allegations of illegal donations

Premier Mike Baird and Deputy Premier Andrew Stoner / Picture: Adam Geoffrey Watson, counsel assisting the commission. Source: News Limited
Taylor Source: News Corp Australia

THE Baird government is
in crisis over ICAC allegations that more than $1
million in illegal donations
were made to Liberal MPs
through slush funds linked
to former minister Chris
Hartcher and former chief
fundraiser Paul Nicolaou.
Some of the funds were
allegedly pocketed by
Central Coast Liberal candidates who became MPs,
Chris Spence and Darren
Webber.
Energy Minister Anthony
Roberts and Police Minister Mike Gallacher have
also been dragged into the
scandal amid allegations
they had connections to
those giving the illegal
funds.
Mr Roberts admitted yesterday he did not declare
on parliament’s pecuniary
interest register a holiday
at Hamilton Island on a developer’s yacht in 2007,
after ICAC revealed he
went on the holiday with
Mr Hartcher.
The family who owned the
yacht, the Gazal Family,
are alleged to have donated $137,000 to the false
marketing and government relations company
EightbyFive.
More than $414,000 in illegal donations were made
to that slush fund connected to former Liberal
minister Chris Hartcher.
The ICAC also alleges up
to $700,000 in illegal donations were made to an
organisation linked to Mr

Nicolaou called the Free
Enterprise
Foundation
which then funnelled the
money through to the Liberal Party.
On monday, the ICAC
claimed another scalp with
Marie Ficarra becoming
the fourth MP after Chris
Hartcher, Mr Spence and
Mr Webber to stand aside
from the Liberal Party and
move to the cross bench
over allegedly soliciting a
donation for the EightbyFive fund.
Counsel Assisting Geoffrey Watson SC in his
opening address for Operation Spicer outlined that:
- Chris Spence received
$105,000 and Darren Webber “just under $50,000”
from EightbyFive which
they used as income as
they campaigned for the
2011 election.
- Mr Nicolaou had explained to Simon McInnes,
the man who until yesterday was Acting State Director of the NSW Liberal
Party, how the Free Enterprise Foundation racket
worked.
“That included sending
donations — including
donations from prohibited
donors — to the Free Enterprise Foundation, and
then requesting that they
be re-donated straight
back to the NSW Liberal
Party,” Mr Watson said.
- Meriton’s Harry Triguboff
was among developers
who donated to the Free
Enterprise Foundation.

- Mr Hartcher “laundered”
$4,000 in donations
through a firm of solicitors
and “his own nephew unwittingly (was lured) into
an illicit enterprise and
into the misuse of a trust
account”.
- Australian Water Holdings gave $183,000 in payments to EightbyFive and
Nathan Tinkler’s Buildev
Group gave $66,000 in illegal donations and that
Mr Hartcher personally
pursued Buildev for their
payments.
- Mr Hartcher and Ms
Ficarra had already misled
the Commission.
Mr Watson also alleged
that another Hartcher-connected business, Mickey
Tech, was used “in a way
similar to EightbyFive” to
solicit smaller donations.
The Daily Telegraph has
also established that Mr
Nicolaou was paid a commission on donations he
raised for the Liberal Party
until 2009.
The party would only confirm that it was less than
10 per cent.
Mr Nicolaou, who has gone
on leave from his job as
Australian Hotels Association CEO, said last night he
would like to comment but
his lawyers had advised
him not to.
Mr Nicolaou resigned as
honorary chair of the Millennium Forum on April
21.
The Treasurer and President of the Liberal Party

at the time of the alleged
scandal was Senator Arthur Sinodinos who has
since stepped aside as
federal Assistant Treasurer.
“Mr Nicolaou and Mr
McInnes could hardly be
alone. They must have
been reporting to someone,” Mr Watson said.
“There will be evidence
that Chris Hartcher’s office used the Millenium
Forum and then The
Free Enterprise Foundation to rechannel around
$165,000 in donations
received from property
developers, mainly from
the Central Coast. More
disturbing will be the evidence that some of these
‘donors’ had planning applications in the pipeline at
the time that the donations
were made.”
The inquiry heard Mr
Hartcher and Mr Roberts
were guests on a luxury
yacht called “Octavia” in
Hamilton Island in 2007,
which was owned by the
Gazal family, the owners
of Gazcorp, when the pair
were in opposition.
Mr Hartcher went on another trip on the yacht in
2008.
Mr Watson said the “proper
inference” drawn from the
payments from Gazcorp
to EightbyFive is that Mr
Hartcher agreed “to assist
the Gazal family and assist
Gazcorp in relation to (the
proposed) Orange Grove
(development)”.

“Gazcorp got its desired
outcome,” he said. The
state government approved a rezoning for the
site last year.
Mr Roberts said he had received clearance from the
Legislative Assembly Clerk
Ronda Miller for the nondeclaration of the yacht
trip when he checked with
her yesterday.
“I paid my own airfares
and costs associated with
my attendance. For these
reasons, I understood at
the time that I did not need
to make a gift related disclosure,” he said.
Mr Watson alleged of Ms
Ficarra’s role in EightbyFive that she “solicited
a $5,000 donation from
property developer Tony
Merhi.
“Each knew they were doing the wrong thing,” he
said.
The inquiry also heard
there were more than 50
phone calls between Mr
Hartcher and Buildev boss
Darren Williams, and texts
between Mr Williams and
Central Coast right wing
minister Michael Gallacher.
Mr Watson said: “It seems
that there may have been
others on the Central Coast
who knew as well [about
EightbyFive]. It is probably
better not to name names
— I will let the evidence
take itscourse.”
Premier Mike Baird said
last night he was open to
the idea of banning political donations and was
“shocked and appalled” at
the allegations.
CHIEF NSW Liberal fundraiser Paul Nicolaou attempted to smear former
Sydney Water boss Kerry
Schott through the Alan
Jones show on 2GB at a
time when she was blocking a lucrative government
deal for Liberal donors
Australian Water Holdings.
During the same period
in 2010, Tim Koelma, a
staffer for Liberal MP Chris

Hartcher, got his brother
to make a false ¬corruption complaint against Dr
Schott — exclaiming “yay
black ops!” in an email.
The ICAC heard yesterday Mr Nicolaou and Mr
Koelma were part of a “disgusting episode” designed
to bring down Dr Schott to
give AWH a $1 billion government contract.
Counsel Assisting the
Commission,
Geoffrey
Watson, SC, tendered a
letter from Mr Nicolaou to
broadcaster Alan Jones
that had “the apparent
purpose of encouraging
him to use his radio program to ¬denounce Sydney Water and traduce Dr
Schott.”
The letter, which was sent
on the letterhead of Liberal
fundraising arm the Millennium Forum, alleged: “A
¬culture of cover-ups and
¬¬buck-passing
which
stems from the ineptitude
of the managing ¬director,
Dr Kerry Schott, and her
executive team.”
A previous ICAC inquiry
heard the family of Labor powerbroker Eddie
Obeid had a secret stake
in AWH, and that Mr Obeid
had urged his colleague,
then water minister Phillip
Costa to “sack the bitch”
— meaning Dr Schott.
In a private hearing, Mr Nicolaou agreed with ICAC
that the email he sent to Mr
Jones alleged “Dr Kerry
Schott was a base, corrupt
criminal.”
Mr Nicolaou also agreed
he alleged Dr Schott was
corrupt without checking
the facts.
A few months later Mr
Koelma got his brother to
send a false corruption
complaint about Dr Schott
to the ICAC.
At the time, AWH was ¬allegedly funnelling money
to Mr Koelma’s Liberal
slush fund — Eight by
Five.
The complaints against Dr
Schott were found to be
false.
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Commission of audit recommendations released

Treasurer Joe Hockey said it proves the country has inherited a “mess”
Source: News Corp Australia

ENDING universal healthcare, selling state-owned
assets and ditching the
Prime Minister’s signature
paid parental leave scheme
are among a series of drastic recommendations made
in today’s commission of
audit report.
The $2.5 million report
— commissioned by the
Abbott government —
also recommended cutting 15,000 public sector
jobs and instigating a $15
charge to see the doctor
amid a list of 86 recommendations designed to
save the government $70
billion a year and produce
a one per cent budget surplus by 2023.
ANALYSIS: Audit report
reveals how wasteful the
Australian Government is
Some of the most significant recommendations include:
• End of universal health
care and a $15 charge for
doctors visits
• Cutting 15,000 public
service jobs and selling
state-owned assets
• Slower rollout of the NDIS
and raising the pension
age to 70, while including
the family home in means
testing for the aged pension.
• Abolish seven Commonwealth agencies, merge 35
and privatise nine
• Reject paid parental leave
in favour of focusing on
child care
• Strip the dole from young
unemployed people who
don’t move to areas with
jobs and freeze the minimum wage for 10 years
• Premiers should have the

power to decide income
tax rates in their states
The report warns if Australia continued with “business as usual” we could
face 16 years of consecutive budget deficits
— where the government
spends more than they
take in taxes and revenue
— with net debt rising to
$440 billion by 2023-24
Treasurer Joe Hockey said
some of the recommendations will be ignored, but
the ultimate reply will be
on budget night when we
find out what the government has in store.
“Some of this the government will not proceed with,
others are clearly in the
public domain for debate
and discussion,” he said.
“What this report proves
is that we’ve inherited a
mess.”
Keep reading for more on
what the commission recommends.
FAREWELL UNIVERSAL
HEALTHCARE
High income earners
should be shut-out of full
Medicare cover and into
private insurance, in what
would amount to the end
of universal health care.
And even low income earners would have to make “a
small contribution” to their
costs.
The commission wants
a surcharge on all health
costs and not just the $6
on GP services the Government is expected to announce in the Budget. The
report states there should
be a $15 surcharge for GP
services up to safety net
threshold, and $7.50 after

that. Even concession card
holders should pay $5 per
service and $2.50 after the
safety net threshold.
The private health insurance market should be reviewed to provide greater
incentives for take-up. The
commission said: “People
on higher incomes should
take greater individual responsibility for the cost of
their health care. They are
better placed to take out
private health insurance
and should be required to
do so.”
SAY GOODBYE TO THE
LOCAL POSTIE
The nation needs a leaner
government with Australia
Post and the Snowy River
dam among the assets recommended for sell off, and
even processing of visas
privatised.
It says 99 of the Commonwealth’s 194 authorities
and agencies need “attention” with seven abolished,
35 merged with other bodies, nine privatised and the
remainder consolidated or
reviewed.
The report listed the core
Commonwealth responsibilities were communications, Treasury, Finance,
border control, the Attorney-General, foreign affairs
and trade, and defence.
It urges the privatisation of
10 Commonwealth organisations including Defence
Housing, the Royal Mint,
the MPs’ taxi service COMCAR, NBN Ltd, as well as
Australia Post, the Snowy
Hydraulic Ltd and the Australian Rail Track Corporation.
The audit commission
found
Commonwealth
spending is set to increase by $280 billion over
the next 10 years unless
changes are made. Some
70 per cent of the increase
would come from 15 programs, such as the age
pension.
“The commission recognises the unfairness of saddling today’s children with
our debts,” said commission chairman businessman Tony Shepherd.
“With an ageing population
there will be fewer people
of working age to look af-

ter the retired.
“They should not inherit
our debt as well as the burden of looking after us.”
BUT YOU MIGHT GET A
NANNY
The report also rejects the
Prime Minister’s “signature” $5 billion paid parental leave scheme and says
the focus should be on
child care.
It wants its costs pared
back and the savings put
into child care, including
for in-house nannies.
Mr Abbott has had to compromise to keep his PPL
option alive buy limiting
the payout to a maximum
possible of $50,000 for
six months rather than his
preferred $75,000.
But the commission of audit said the limit should be
average earnings or about
$29,000 over six months.
The savings should go to
expanded child care assistance. The 1.5 per cent tax
on big business proposed
by Mr Abbott should go
ahead so that the program
is Budget neutral.
The recommendation is
unlikely to be picked up
by the Government but it
will make it harder for the
Prime Minister to defend
his scheme.
The commission option
supports the view of many
parental and welfare organisations that high child
care costs are a bigger
problem for families than
well paid maternity leave.
The report says the current child care subsidies
should remain with 80 per
cent paid for low income
earners and a base of 50
per cent for all families. But
it should include in-home
care such as nannies currently not covered.
Recognising that access to
child care is a fundamental
for many women who are
seeking to enter the workforce, the commission proposes that savings that
arise from the commission’s recommendations
on paid parental leave be
redirected to fund this proposal to expand eligibility
for child care assistance,”
says the report.
DON’T EXPECT TO

BLUDGE ON THE DOLE
The report calls for a leaner Commonwealth government, and in some cases
that will be interpreted as a
meaner government.
The commission report
says young unemployed
people should lose the
dole if they don’t move to
areas with jobs. It would
help reduce the $10 billion
paid each year to job seekers.
To create jobs it says the
minimum wage should be
set at 44 per cent of average weekly earnings effectively frozen at its present
rate — about $622 a week
— for 10 years.
OR AS A STUDENT
Students should start paying back their HELP loans
when they earn the minimum wage of $32,354 instead of the current threshold of more than $51,000,
the Commission recommends.
FAMILY TAX BENEFITS
UNDER FIRE
The commission urges the
Government to alter the
Family Tax Benefit A and
B to better target those
in need and to ensure the
concessions don’t remove
the incentive to find work.
It says there should be a
new, single means test up
to $48,837 taxable income
a year, after which the benefits phase out.
Family Tax Benefit B
should be abolished.
Sole parents with a child
aged under eight should
be covered by a new Family Tax Benefit A supplement of about $4200.
EXPECT TO WORK UNTIL
YOU’RE 70
And it wants the family
home included in means
testing for the age pension,
a measure the Government
has rejected.
The audit commission
wants the qualifying age
for the pension to rise to
70 by 2053.
The Government has said
it will not touch the age
pension unless it gets a
mandate at the next election.
STATES DECIDE THEIR
OWN TAX
Premiers should have the
power to decide income
tax rates in their states

with the Federal Government collecting the money
and handing it over with no
conditions attached.
That’s the radical proposal
in the Commission of Audit report which would see
a partial return to the days
of state income taxes.
The commission believes
the measure would give
states greater control over
the funds they get from the
Commonwealth and create competition among the
states to attract industry
by altering tax rates.
The proposal could be a
topic tonight as Premiers
gather in Canberra for a
dinner ahead of Friday’s
Council of Australian Governments meeting.
The report recommends
“substitution of a new untied source of revenue to
the states” using income
tax money to replace specific purpose grants from
the Federal Government.
The idea is for 10 per cent
of income tax revenue to
go to the state governments to provide them collectively with revenue of
about $25 billion a year.
The Federal Government
would take $25 billion from
the $45 billion it gives the
states in tied grants.
Premiers would have the
ability to ask the Federal
Government to vary the income tax rate in their state
to bring in less money. This
lower rate could be used to
promote the state to business and job creators, with
states competing for them
to set up within their borders.
“It would be possible to
extend the incomer tax
sharing arrangement by
allowing the states to periodically adjust the surcharge rate (either up or
down y several percentage
points),” says the report.
“This has the potential to
inject further competition
tension within the Federation as states would have
the autonomy to set rates
and compete among themselves.”
The report’s authors believe Prime Minister Tony
Abbott will be interested
in the idea as he favours
reducing Federal Government involvement in state
affairs.

صفحة 39

Saturday 3 May 2014

السبت  3أيار 2014

Page 39

Advertisemeht

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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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
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وتشاهدوا هذه القنوات بأنفسكم..

لالستفسار يمكنكم االتصال بقسم املبيعات يف سيدني وملبورن ليقدموا لكم
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