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االعالمي مارسيل غامن

بي��روت: وص��ل الرئي��س نبي��ه ب��ري ال��ى باري��س ف��ي زي��ارة
اس��تقطبت االهتمام واملتابعة نظرا لتوقيتها السياسي في ظل احتدام 
األزمة السياس��ية في لبن��ان أو ما بات يعرف ب� »أزم��ة احملكمة الدولية 

والقرار الظني«.
زيارة بري في الدرجة األولى هي »زيارة رس��مية« بصفته الرس��مية 
كرئيس ملجلس النواب بناء على دعوتني رس��ميتني تلقاهما من رئيس��ي 
مجلس��ي النواب والش��يوخ الفرنس��يني، وردا على زيارتيهما الى لبنان. 
والزيارة في الش��كل تأتي اس��تكماال لبرنامج الزيارات الرسمية اللبنانية 
الى العاصمة الفرنس��ية بعدما كانت فرنس��ا دعت الرئيس سليمان العام 
املاضي والرئيس س��عد احلري��ري مطلع العام احلالي، وم��ن الطبيعي ان تكتمل حلقة 
الدعوات بدعوة رئيس مجلس النواب »الشخصية رقم 2« في النظام السياسي اللبناني، 

ومادامت سياسة فرنسا الثابتة هي في دعم الدولة اللبنانية ومؤسساتها.
ولكن الرئيس بري يزور فرنسا أيضا بصفته السياسية وهي األهم، كزعيم لبناني 
سياس��ي »ش��يعي« ميثل موقعا متقدما في املعادلة الداخلية، وتربطه عالقات جيدة مع 
س��ورية وحزب اهلل، الى »دوره الوس��طي« الذي يتيح له ق��درة التواصل مع الرئيس 
ميشال سليمان والرئيس س��عد احلريري، وتدوير الزوايا احلادة بالتنسيق والتعاون 
مع جنبالط. وبالتالي فإن فرنسا تعول على بري في هذه املرحلة احلساسة، خصوصا 

انه متمرس ولديه خبرة وجتربة غنية باألزمات اللبنانية الداخلية وطرق مقاربتها.
مصادر سياس��ية واسعة االطالع تلخص ظروف زيارة بري الى باريس وخلفياتها 

وجدول أعمالها في النقاط التالية:
1 � باري��س قلق��ة جدا ازاء مس��ار الوضع ف��ي لبنان في ض��وء تفاعالت احملكمة 
الدولية والقرار الظني املرتقب. وجهدت الديبلوماس��ية الفرنس��ية في اآلونة األخيرة 
في اس��تجماع املعطيات وتكوين صورة عما سيكون عليه الوضع في حال صدور هذا 
القرار وكيف س��يتعاطى حزب اهلل معه، وكيف س��يكون انعكاسه على مجمل الوضع 
السياس��ي واحلكومي واألمني، وأيضا االرت��دادات احملتملة له على الوضع في جنوب 

لبنان ومهام وأمن قوات »يونيفيل« التي لفرنسا مساهمة أساسية فيها.
ولذلك تعتبر باريس نفسها معنية مبا ميكن ان يتولد عن القرار الظني من تداعيات 
متع��ددة األوجه، وبعملية البحث اجلاري عن مخارج وحلول لهذه املش��كلة التي تنذر 

بنقل لبنان من ضفة الى أخرى.
أهمية زيارة بري تكمن اذن وبالدرجة األولى في ان باريس تريد ان تبحث مع بري 
املواضيع الس��اخنة وعلى رأس��ها موضوع احملكمة الدولية وكيفية تدارك ما ميكن ان 

تثيره من توتيرات داخلية سياسية ومذهبية.
2 � ال تن��وي باريس التدخل ف��ي موضوع احملكمة الدولية والتأثير على مجرياتها، 
ال بل تنصح بعدم ممارس��ة أي تدخل وبعدم الس��عي الى تعطيل احملكمة وتقويضها. 
وهي ستقول للرئيس بري صراحة انها مع احملكمة الدولية التي هي مسؤولة عن تنفيذ 
عدالة دولية، وهي خارج س��يطرة الدول وليس بإمكان أحد القيام بأي ش��يء بالنسبة 
للقرار الظني أو بالنس��بة للمحكمة. وقرار مجل��س األمن ال ميكن الغاؤه اال بقرار من 

مجلس األمن.
كما س��تقول باريس لبري انها تدعم حكومة احلريري التي هي حكومة منبثقة عن 

انتخابات تشريعية ومتثل غالبية ربحت االنتخابات بغض النظر عن موقف جنبالط.
3 � ال يحمل الرئيس بري مقترحات وأفكار حلول لطرحها في لقائه مع املس��ؤولني 
الفرنس��يني، وخصوصا في لقائه املرتقب مع الرئيس س��اركوزي. وسيكتفي بعرض 
وجه��ة نظره التي تتضمن ثالث نقاط أساس��ية: رفض أي ق��رار اتهامي يتهم عناصر 
من حزب اهلل وأي قرار كهذا س��يؤذي لبنان وتكون له انعكاسات سلبية، والرهان على 
العالقة الس��ورية � الس��عودية )س.س( في احتواء األزمة وتوفير شبكة أمان للوضع 
اللبناني، وتش��جيع فرنس��ا على دور أساس��ي لها في لبنان واملنطقة، نظرا لعالقتها 
اخلاصة والتاريخية مع لبنان من جهة، ولعالقتها الدافئة واحلديثة مع سورية من جهة 

أخرى.
4 � فكرة استضافة باريس ملؤمتر حوار يجمع القيادات اللبنانية على طريقة مؤمتر 
س��ان كلو قبل ثالث سنوات طرحت، ولكنها اس��تبعدت لعدة أسباب منها ان الظروف 
احلالية في لبنان مغايرة لتلك التي كانت س��ائدة عندما كان هناك فراغ رئاس��ي وشلل 
مؤسس��اتي، ولم يكن هناك من طاول��ة حوار وطني في حالة انعق��اد منتظم وان كان 
متقطعا، ولم يكن هناك من تفاهم س��وري � س��عودي. وأي محاولة من فرنسا لتنظيم 
مؤمت��ر حوار لبناني عل��ى أرضها لن تكون نتائجه أفضل م��ن محاوالت أجرتها لعقد 

مؤمتر من أجل مساعدة الفلسطينيني أو لعقد مؤمتر قمة سالم مصغرة.
5 � عودة فرنس��ا الى أنش��طتها الديبلوماسية والسياس��ية على الساحة اللبنانية 
بالتزامن مع تكثيف حركة تشاورها العربي واألميركي تتزامن مع وضع دقيق وحساس 
على الس��احتني اللبنانية واإلقليمي��ة، حيث ترتفع درجة التوتر ف��ي لبنان وتنخفض 
وتيرة املفاوضات والتسوية في املنطقة. ولكنه يتزامن أيضا مع وضع فرنسي داخلي 
يضغط على الرئيس س��اركوزي ويش��تت تركيزه ويدفع الى وضع القضايا اخلارجية 

جانبا واهمالها في الفترة احلالية.

معلومات عن تعرض الصديق 
لمحاولة اغتيال في ألمانيا 

مفتي لبنان يجّرد
رجلي دين من مهامهما

بي���روت: كش���فت مص���ادر خاصة
ملوقع بي���روت أوبزرفر االلكتروني 
أن محمد زهي���ر الصديق، الذي يعرف 
بالشاهد امللك في قضية اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، تعرض حملاولة 
اغتيال منذ أيام أثناء تواجده في أملانيا، 
وأكدت املصادر أن الصديق أصيب بثالث 
رصاصات وأدخل املستشفى على الفور 
وهو في حالة حرجة جدا، وقالت املصادر 
أنه مت التعرف على أحد مطلقي النار وهو 

لبناني من اجلنوب.

بيروت ـ خلدون قواص
قال املكتب االعالمي في دار الفتوى في 
بيان له ان مفتي اجلمهورية الشيخ محمد 
رش����يد قباني أصدر قرارا بتجريد كل من 
الشيخ محيي الدين الشالح والشيخ محمد 
علي معروف من كل مهامهما الدينية أي عدم 
تكليفهما أو توظيفهما أو التعاقد معهما، في 
احلاضر واملستقبل، في أي مهمة دينية في 
املساجد والتعليم الديني في املدارس وال في 
أي مؤسسة تابعة لدار الفتوى واالوقاف 
االس����المية، ومتابعة مالحقتهما قضائيا 
وذلك نتيجة للتحقيقات االولية التي أظهرت 
مسؤوليتهما عما حدث مع احلجاج الذين 
تقدموا بطلباتهم من خاللهما عبر الشركة 

اللبنانية � الكويتية للحج والعمرة.

الجيش اللبناني يفكك متفجرات في البقاع 
بيروت � أ.ف.پ: أعلن اجليش اللبناني انه فكك 
عبوات ناسفة عثر عليها مع كمية من املتفجرات 
واالعتدة العسكرية في منطقة البقاع حيث قتل 
االسبوع املاضي ضابط ورتيب في اجليش خالل 
عملية مداهمة. واوضح بيان صادر عن مديرية 
التوجيه في اجليش اللبناني ان دورية من اجليش 
»عثرت على كمية من الذخائر بينها تسع قنابل 
يدوية، وقذيفة آر بي جي، وقطع معدنية محشوة 
باملتفجرات، وعبوة ناس���فة غير معدة للتفجير 
موصولة بقذيفة ه���اون بداخلها كمية من املواد 

املتفجرة« في منطقة مجدل عنجر في البقاع.
وأشار البيان إلى العثور كذلك على »جهازي 

إرسال احدهما موصول على ركيمة مجهزة بلوحة 
الكترونية، وأعتاد عسكرية مختلفة«.

واضاف ان »اخلبير العسكري حضر الى املكان 
حيث قام بتفكيك العبوات، كما بوش���ر التحقيق 

لكشف مالبسات املوضوع«.
وتوجهت دورية اجليش الى املنطقة اثر »توافر 
معلومات لدى مديرية املخابرات عن وجود اجسام 
مشبوهة موضوعة داخل حفرة في محيط بلدة 
مجدل عنجر«. حيث قتل رئيس فرع استخبارات 
اجليش في منطقة املصنع احلدودية الرائد عبدو 
جاس���ر ومرافقه املعاون زي���اد امليس اخلميس 

املاضي.

شدد على متانة العالقات السورية ـ السعودية.. وأشاد بالجنرال عون.. وبجنبالط العائد »كما كنا نعرفه«

األسد يؤكد استمرار »الكيمياء« مع الحريري: الرجل األنسب للمرحلة
بيروت ـ عمر حبنجر

خير عالج للقضايا املستعصية تأجيلها، وهذا ما توصل 
اليه الرئيس ميشال سليمان بالنسبة ملوضوع »شهود الزور« 
الذي طرحته املعارضة بوجه احملكمة الدولية وقرار مدعيها 
الدولي العام، حتت غطاء التسييس والفبركة واالختالقات 
التي بلغت حد وضع مس���تقبل حكوم���ة الوحدة الوطنية 

على احملك.
وهكذا فرضت ديبلوماسية التأجيل نفسها، على امل ان يأخذ 
سعاة اخلير وقتهم في التوصل الى حلول وسطية مرضية 
جلميع االطراف، من خالل تدوير الزوايا احلادة، بحس���ب 
تعبير النائب وليد جنبالط احد الناشطني من اجل تقريب 
وجهات النظر لتجنب استحقاق التصويت على املوضوع في 

مجلس الوزراء وما يترتب عليه من احراج للجميع.
بدورها اشارت مصادر رسمية الى تصورات قيد االجناز 
بناء لتوجيهات رئيس اجلمهورية ميش���ال سليمان وطبقا 
ملطالعة قانونية، تعتبر انه يحق ملن يريد االدعاء في قضية 
شهور الزور التوجه مباشرة الى املجلس العدلي لكون جرمية 
اغتيال الرئيس احلريري مع متفرعاتها، محالة اساسا على 
املجلس العدلي منذ الع���ام 2005، ولم يصدر بعد ما يبطل 

هذا املرسوم وبالتالي ال داعي ملرسوم جديد.
اما الشق الثاني من املطالعة املنتظرة فيستند الى املادة 
35 من قانون اصول احملاكمات اجلزائية، والتي تنص على 
ان تتول���ى الغرفة اجلزائية لدى محكمة التمييز الفصل في 
اي قضية خالفية جلهة االختصاص في القضاء، مبا يعني 
ان مجلس الوزراء لن يكون اجلهة الصاحلة للبت في احالة 

قضية شهود الزور الى القضاء العادي او العدلي.

تجاوز الوضع الحالي

الى ذلك وفيما حتاول االطراف ترتيب ملفاتها استعدادا 
جللسة مجلس الوزراء، قال الرئيس السوري د.بشار االسد 
في حديث جلريدة »احلياة« ان الرئيس سعد احلريري هو 
الش���خص املناسب جدا للمرحلة التي مير بها لبنان، معربا 
عن ثقته في قدرة لبن���ان على جتاوز الوضع احلالي نافيا 
وجود توتر ف���ي العالقة مع الرئيس احلري���ري، وقال ان 
ابواب دمش���ق مفتوحة امامه، مجددا التأكيد على التقارب 

الكيميائي بينهما.
اما عن عالقته بالنائ���ب وليد جنبالط، فقال: انها جيدة 
ج���دا، وقد رجع جنبالط الذي كنا نعرفه منذ زمن، كما لفت 
الى عالقته اجليدة مع العماد ميشال عون مشددا على متانة 
العالقة السعودية � السورية، مشيرا الى اختالف في اآلراء 
مع مص���ر، ومؤكدا على التهدئة في لبنان وتغليب احلوار، 

كما نقل عنه الرئيس عمر كرامي الذي التقاه االثنني.
الرئيس احلريري وحسب مقربني منه اكد انه ليس نادما 
على اي خطوة ايجابية قام بها جتاه سورية، وان ما بدأ به 
هو الصحيح، وهو مستمر فيه ولم يتراجع عنه، وال يعتبر 

ان كلمة من هنا او هناك من شأنها عرقلة هذه العالقة.
وواض���ح في هذا الرد الضمن���ي على تصريحات رئيس 

وزراء سورية ناجي العطري.
مصادر احلريري نفت ان يكون لديه اي اجتاه لالستقالة 

او االعتكاف، الن البديل هو الفراغ بالتأكيد.
املصادر عينها اوحت ل� »األنباء« ان عودة الرئيس احلريري 
الى دمشق قريبة وبقوة، لكن مصادر في 14 آذار قالت ل� »األنباء« 
ايضا ان الرئيس احلريري، ال يرى ان عليه التزامات ما جتاه 
القيادة السورية، بل للعالقة بني الدولتني، وتوقعت املصادر 
ان يكون الرئيس بري تلقى موقفا فرنسيا واضحا يعكس 
املوقف االوروبي والعربي م���ن احملكمة الدولية، خصوصا 
انه ال اجماع لبنانيا ضد هذه احملكمة، فهناك اكثرية نيابية 

وشعبية تدعم هذه احملكمة بشكل مطلق.

اجتماع رباعي في باريس

املصادر كشفت ل� »األنباء« عن اجتماع رباعي اميركي � 
فرنسي � سعودي � مصري انعقد في باريس مؤخرا، وبعيدا 
عن االضواء، خصص للتشاور في احلملة على املقاومة، وانه 

مت التوافق على جتديد الدعم لهذه احملكمة.
وقال���ت املصادر ان زيارة الرئيس االيراني احمدي جناد 
ال���ى لبنان، كانت بنظر 14 آذار ض���ارة نافعة، اذ لوالها ملا 
كان هذا االحتقان العربي � الغربي، بل هذه احلمية املتجددة 

جتاه لبنان.

بري في باريس
بصفتيه الرسمية والسياسية
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جدل حول وقف »كالم الناس« لمدة شهرأخبار وأسرار لبنانية
أبل���غ وزير االعالم بيروت: 
طارق متري مجلس الوزراء 
توصية املجلس الوطني لالعالم 
بوقف بث برنامج »كالم الناس« من 
»LBC« شهرا في ضوء احللقة التي 

بثها عن التسلح في لبنان.
وعبر عدد م���ن الوزراء عن 
رفضه���م ملبدأ وق���ف البرنامج 
ومنهم الوزراء زياد بارود وجبران 
باسيل ووائل أبوفاعور ويوسف 
سعادة، مشيرين الى ان كثيرين 
ال يتقي���دون بضوابط وان ثمة 
مسؤولية على السياسيني، كما 
شدد الوزير جان أوغاسبيان على 
عدم جواز االستنسابية، الفتا الى 
ان برامج أخرى ذهبت أبعد من 
ذلك، وان كان شدد على ضرورة 
التهدئة ووضع  اضفاء أج���واء 

ضوابط.
ونتيجة امل���داوالت لم يتخذ 
مجلس الوزراء موقفا من توصية 
املجلس الوطني لالعالم ولم يأخذ 

بها.

 باريس والقرار الظني: نقلت »السفير« عن مصدر فرنسي 
قوله ان التفاهم الفرنسي األميركي يسعى إلى جتنيب 
لبن���ان مفاعيل القرار الظن���ي، إذا ما أدى ذلك إلى اتهام 
حزب اهلل بعملية االغتيال، وفي حال س���قوط »صيغة 
اقتص���ار االتهام على العناصر غي���ر املنضبطة«، وقال 
إن���ه من مصلحة لبنان، ومن مصلحة التفاهم األميركي 
الفرنس���ي، أال يؤدي صدور القرار إل���ى انفجار لبناني 
واسع وإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، وأن يفضي في 
النهاية إلى شطب حلفاء واشنطن وباريس من املعادلة 

في لبنان.
  مرجعية موحدة للمخيمـات: توقفت مصادر في 14 آذار عند 
كالم الرئيس ميشال س��ليمان، خصوصا جلهة حديثه عن 
»بروز إشكاليات دستورية بعد عشرين عاما من تطبيق إتفاق 
الطائف يجب النظر فيها بهدوء«، مضيفا »أن أحدا ال يسعى 
إلى نزع صالحية من سلطة معينة يعطيها إلى سلطة اخرى 
إمنا املسألة تتعلق باإلجابة عن سؤال كيف نوزع املسؤوليات 
وليس كيف ننتزع الصالحيات«، وقال إن »هناك أمورا عرقلت 
مسار الدولة والتزال، وعلينا إيجاد مفاتيح حللولها ووضع 
احل��ل في يد س��لطة معينة، فإذا كانت هذه الس��لطة تعود 
لرئيس اجلمهورية فليك��ن وإن كانت لغيره فليكن أيضا«، 
وأعلن أن »ليس صحيحا أن رئيس اجلمهورية يسعى لتقوية 
صالحياته إمنا يس��عى ليتحمل أكثر عبء املسؤولية امللقاة 

على كتفيه )...(«.
  اتصاالت إيرانية ـ عربية: توقفت أوساط سياسية مليا عند 
تصريح السفير االيراني في لبنان غضنفر ركن أبادي 
الذي كش���ف عن اتصاالت ايرانية عربية، وزيارات قد 
حتصل العادة األمور الى مجراها الطبيعي على الساحة 
اللبنانية، مذكرا باالتصاالت بني الرئيسني جناد واالسد 

وامللك السعودي.
  »لبننة« العراق و»عرقنة« لبنان: يقول احد النواب العراقيني وهو 
شيعي من البصرة ونائب عن القائمة العراقية: خالل احلرب 
االهلية في لبنان كان هناك مصطلح ش��ائع يفيد بأن االزمة 
اللبنانية لن جتد خامتتها إال بعد ايجاد حل للقضية الفلسطينية، 
اليوم املقولة اصبحت في مكان ثان، وهي ان لبنان لن يستقر 

اال بعد انضاج تسوية لألزمة العراقية.
ويقول نائب آخر: املعروض علينا اآلن في العراق هو لبننة 
النظ��ام، أي جعله نظاما طائفيا، فيم��ا معروض على لبنان 

العرقنة اي جعله مذهبيا.
ويضيف النائب: يبدو ان األمور تس��تقر في كل من العراق 
ولبن��ان على هذه املعادلة، لبننة نظ��ام العراق )أي تطييفه( 

وعرقنة الواقع السياسي في لبنان، أي مذهبته.

أفالم لبنانية تعرض الخلل الوظيفي ـ الطائفي
 تنال اإلعجاب في مهرجان أبوظبي 

أبوظبي � رويترز: يربط خيط 
الوظيفي  واضح يعري اخلل����ل 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي 
بني سلسلة من األفالم اللبنانية 
التي انتزعت اإلعجاب في مهرجان 
أبوظبي الس����ينمائي الدولي هذا 
األسبوع ويس����لط الضوء على 
املجتم����ع اللبنان����ي الذي ميزقه 

التوتر الطائفي.
ويش����هد الش����ارع السياسي 
اللبناني انقساما حادا منذ احلرب 
األهلي����ة التي اس����تمرت 15 عاما 
وانتهت في عام 1990 بينما تفاقمت 
الطائفية بس����بب الدعم األجنبي 

جلماعة وأحزاب وتكتالت.
وسلط االستقبال احلافل الذي 
منحه بعض اللبنانيني للرئيس 
اإليراني محمود أحمدي جناد لدى 
زيارته لبيروت وغضب البعض 
اآلخر من الزيارة الضوء على مدى 

عمق االنقسام في لبنان.
وف����ي فيلم ماهر أبي س����مرة 
»ش����يوعيني كنا« احلاصل على 
جائ����زة أفضل فيلم تس����جيلي 
السينمائي  أبوظبي  في مهرجان 
الذي انتهى يوم السبت، يناقش 
ناشطون س����ابقون كيف حددت 
الشديدة معالم ما بعد  الطائفية 
الرغم من  احلرب األهلية عل����ى 
التي كان����ت حتدوهم في  اآلمال 
مجتمع جديد عندما حاربوا الغزو 

االسرائيلي خالل احلرب.
ويقول ماهر العائد من فرنسا 
في فيلمه إن املقاومة الوطنية لم 
يعد لها وجود، وان ما يعرفه لبنان 

حاليا هو املقاومة الطائفية.
وفي فيلم بهيج حجيج »شتي 
يا دني« الذي حصل على جائزة 

أفضل فيل����م روائي يخرج رجل 
خطف خ����الل احلرب األهلية من 

محبسه بعد 20 عاما.
ويالقي رامز صعوبة في االلتئام 
مرة أخرى بعائلته ويجد السلوى 
مع زوجة شخص آخر مفقود وال 
يعرف مصيره، وتعرف الزوجة 
مصير زوجها الغائب عندما يعترف 
رامز بأنه تشارك الزنزانة نفسها 

معه قبل أن ميوت.
أما فيلم محمد سويد التسجيلي 
»بحبك يا وحش« فيعرض حكاية 
ست ش����خصيات عادية تسكن 
هامش املجتم����ع واقتصاده غير 
الثابتة  الرسمي، متحديا األفكار 
حول لبنان كعاصمة للسحر األخاذ 

في العالم العربي.
ويسترجع الجئ فلسطيني في 
صيدا ذكريات إزالة النساء للشعر 
الزائد عن سيقانهن، بينما يحكي 
بائع فالفل عن األوقات الصعبة 
التي يقضيها في الشارع، ويشرح 
رجل يلتقط صور النساء األجانب 
هوسه بجمع قصاصات الصحف 
بينما يلجأ فراش س����وداني إلى 
مصاحبة أصدقاء أفارقة ليتفادى 
العنصرية. وال يرى سويد غضاضة 
في تصوير العالم الكئيب املتدني 

في مدن كصيدا وبيروت.
ووصف سويد الدولة اللبنانية 
بالفاشلة وقال للجمهور ان معاناة 
الفلسطينيني هناك لم تعد تنفصل 
عن معاناة اللبنانيني، حيث يتركز 
النش����اط االقتصادي حول بيع 

الفالفل.
وقال س����ويد ان اللبنانيني ال 
يعتمدون على الدولة، فالسعودية 
تدفع حتى ثمن الكتب املدرسية، 

وس����خر م����ن الدولة قائ����ال إنها 
موجودة ليشكو الناس منها.

ول����م تظهر مدين����ة طرابلس 
بشمال لبنان بحال أفضل في فيلم 
»طيب، خلص، يلال« للمخرجني 
اللبناني����ني رانيا عطية ودانييل 
جارسيا، والذي فاز بجائزة أفضل 
فيلم روائي ملخرج عربي جديد.

ويحك����ي الفيل����م الذي صور 
باالستعانة مبمثلني غير محترفني 
وعلى طريقة األفالم التسجيلية 
حكاية رجل عاش في البيت مع 
أمه حتى جتاوز الثالثني لكنه يجد 
نفسه وحيدا عندما تنتقل، وتفشل 

طرابلس في ملء فراغه.
الكوميدي  الفيلم  ويكتس����ب 
الطابع صبغة س����وداوية عندما 
يذهب الرج����ل إلى مكتب تخدمي 
الستئجار خادمة آسيوية، ويخبره 
الوكيل ان الراتب سيختلف بحسب 
جنس����ية اخلادمة، مشيرا الى ان 
الفلبينية اجلميلة ستتكلف أكثر 
مش����يرا إلى خدمات جنسية قد 

تقدمها.
ويستأجر الرجل خادمة اثيوبية 
يعاملها بشكل طيب لكنها ترفض 
احلديث معه خوفا من اإلس����اءة 
النهاية تهرب  واالستغالل، وفي 
اخلادمة في عالم����ة أخرى على 

الذكورة العاجزة للشخصية.
ويواصل بعض املش����اهدين 
الكاميرا  الضحك لك����ن حرك����ة 
التي تركز عل����ى األبواب املغلقة 
والشرفات ذات القضبان تكشف 
شيئا فشيئا عن مأساة الظروف 
االقتصادية للعمال، وفي النهاية 
تقدم اخلادمة إفادة عن اإلس����اءة 

التي تعانيها اخلادمات.

]محمود الطويل(وزيرة املالية ريا احلسن مغادرة الوزارة إلى البرملان حلضور جلسة املال واملوازنة

نائبان في كتلة عون يطالبان
بمساءلة وزراء المالية السابقين

بيروت ـ أحمد عزالدين
تقدم عضوا كتلة التغيير واالصالح 
النائبان سيمون ابي رميا وحكمت ديب 
باقتراح ملساءلة واالستماع الى وزراء املال 
منذ الع����ام 1993 على خلفية عدم تقدمي 
حساب املهمة عن املوازنة منذ العام 1993 
حتى العام 2000، وكذلك عدم تقدمي قطع 
احلساب منذ العام 2001 حتى اليوم. وقال 
النائب ابي رميا، في تصريح في مجلس 
النواب، ان الوزراء السابقني للمال املطلوب 
االستماع اليهم هم الرئيس فؤاد السنيورة 
وجورج قرم والياس سابا وجهاد ازعور 
ومحمد شطح. ورد على ما سماه اتهامات 
من تيار املستقبل مبحاولة اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري م����رة ثانية، قال: نحن 
نحاول معاجلة اخللل في وزارة املال على 
ضوء تقدمي نسختني من قطع احلساب 
من العام 2005 مختلفتني مما يشير الى 
مخالفات في وزارة املالية، مشيرا الى ان 
البعض طالب بتجاوز هذا االمر من اجل 
طمأنة الرأي العام ولكي تبقى وزارة املال 

موضع ثقة من الرأي العام.


