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Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia

نتعهد كافة املشاريع من األبنية الشاهقة حتى 
 املنازل العادية من رسم اخلريطة إىل تسليم املفتاح

خربة طويلة وصدق يف التعامل

Mob: 0414 424 275
95793230

10 Nicholsen St, Penshurst
www.southwestbuilders.com.au

 لالتصال بـ سام أو علي :

 Plumbing- Building -   Carpentry-
 Tiling -Cement Rendering  - Painting
 - Bricklaying - Mechanic - Cabinet
 Maker -  Concreting -Demolition and
many more

أدوات صــحية - بــناء - نجارة خشب 
تعمري   - دهان   - تلييس   - تبليط   -
تصنيع   - ميكانيك  )بريك(-  حجارة 
منازل  باطون- هدم  - صب  خزانات 

والعديد غريها..

*(RTO(  نتعامل مع شبكة واسعة من تنظيمات مهنية مسجلة حكوميًا
*Registered Training Organisation

رسمية  لشهادة  تحتاج  هل 
تؤهلك للحصول على رخصة 
حكومية )Licence( يف املهن 

التالية:

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

نوفر دورات قصرية للحصول على شهادة يف:

كافة الشهادات معرتف بها رسميًا

We also offer traineeships benefiting both employers and workers

Eddy Sarkis
MANAGING DIRECTOR

m. 0425 34 8000

p: 02 9897 0700    f: 02 9897 0711

eddy@easytrainingsolutions.com.au

www.easytrainingsolutions.com.au

P.O. Box 516, Merrylands NSW 2160    4/6 McFarlane St, Merrylands NSW 2160

E A S Y  T R A I N I N G  S O L U T I O N S
Attain your skills... the EASY way

Short Courses.
First Aid

 White Card
 Blue Card
 RSA & RCG
 Forklift
 Warehouse, Road Operations
 Safe Handling of Food

Get Certified NOW!
Call (02) 9897 0700 

Trades Assessment.
Plumbing  Confined Spaces 

 Bricklaying  Driver Fatigue 
 Painting  Wall/Floor Tiling
 Electrical  Certificate IV OH&S
 Carpentry  Asbestos Awareness
 Working Safely at Heights
 Building/Construction
 Certificate IV Training and Assessment
 Certificate IV Property Services

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

Experienced & in need for a 
Licence? We can help.

 بإدارة:  آدي سركيس

M: 0425 34 8000    Ph: 02 9897 0700   F: 02 9897 0711

info@easytrainingsolutions.com.au 
www.easytrainingsolutions.com.au

Suite 4 / 6 McFarlane St, Merrylands  NSW 2160

حرب على تكرار الرئيس سالم الدعوة اىل انتخاب رئيس للجمهورية 

خطة أمنية يف البقـاع وهزة »سياسية«  يف جملس الوزراء
مع أن االنظار اجتهت امس 
االول اىل البقاع الشمالي 
اخلطة  تنفيذ  بدأ  حيث 
كالم  طول  بعد  االمنية 
اجلديدة  اهلزة  فإن  عنها، 
جملس  شهدها  اليت 
الوزراء يف جلسته اخلميس 
اخرتقت املشهد السياسي، 
كما ان التحضريات الحياء 
الغتيال  العاشرة  الذكرى 
احلريري  رفيق  الرئيس 
تبلور  بدأت  السبت  غدًا 
العناوين العريضة للموقف 
الرئيس  سيعلنه  الذي 
هذه  يف  احلريري  سعد 

املناسبة.
وزارية  مصادر  وكشفت 
ما جرى يف جملس  وقائع 
االول،  امس  الوزراء 

حاصلة على عدة شهادات تنويه 
من سلطة صناعة اللحوم يف نيو 

HCCP ساوث ويلز
تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم 

الغنم والبقر الطازجة يوميا
مقانق - كفتة - همربغر - كبة وكل 
ما يطلبه املطبخ اللبناني من لحوم 

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

26 Good Street Granville 2142  - Tel; 96371759  Fax: 96371294
أكثر من 30 سنة يف خدمة الجالية

مداخلة  بعد  إنه  فقالت 
سالم  مّتام  الوزراء  رئيس 
يف مستهل اجللسة، توالت 
تباعًا  السياسية  املداخالت 

للوزراء بطرس حرب ونبيل 
درباس  ورشيد  فريج  دو 
وأشرف  قزي  وسجعان 
ريفي وحممد فنيش وجربان 

 

IMPRESSIVE BUILT-IN 
WARDROBES

Custom design to suit your needs at FACTORY PRICES

15 YEARS EXPERIENCE     10 YEARS GUARANTEE
Visit our showroom at 54 Canterbubry Road, Bankstown     • OPEN 7 DAYS

Ph 9796 1022     Fax 9796 3355 
www.impressivewardrobes.com.au

We provide standard and custom designed 
wardrobes in affordable prices with 15 years 
written guarantee.

Special
$588
inc GST

Special
$888
inc GST

Safety mirrors, federation, heritage, craft wood, 
specialised in hinged and sliding solid timber and 
polyurethane doors.
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مالالت للجيش يف طريقها اىل ساحة بريتال أمس االول وسط تساقط الثلوج. )وسام اسماعيل(

العالناتكم يف 
اهلريالد االتصال على 

احد الرقمني:
)02( 8764 8186
0403 482 345
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السوري  اجليش  يواصل 
عسكرية  عملية  تنفيذ 
ريف  حمور  على  واسعة 
الغربي  الشمالي  درعا 
وحيكم  القنيطرة،  وريف 
من  عدد  على  السيطرة 
بلدات ريف دمشق اجلنوبي 
الغربي، ووزير الدفاع يزور 
وحدات اجليش يف املنطقة 

ويثين على بطوالتهم.
الدفاع  وزير  زار  وقد 
السوري العماد فهد جاسم 
اجليش  قوات  الفريج 
املنطقة  يف  السوري 
عددًا  تفقد  حيث  اجلنوبية، 
اليت  واملواقع  البلدات  من 
يف  اجليش  عليها  سيطر 

األيام األخرية.
وأثنى الفريج على النجاحات 
اجليش  حيققها  اليت 
الشعبية  الدفاع  وجمموعات 
اجلنوبية،  املنطقة  يف 
مؤكدًا أنها »جتسيد حقيقي 

للدعم الكبري الذي يتلقونه 
الشعب  أبناء  بوقوف 
السوري خلفهم يف مواجهة 
أدوات العدو الصهيوني«.
يواصل  ذاته،  السياق  يف 
تنفيذ  السوري  اجليش 
عملية عسكرية واسعة على 

الروسي  الرئيس  أعلن 
فالدميري بوتني امس االول 
النار  إطالق  اخلميس وقف 
من  الشرقي  اجلزء  يف 

أوكرانيا بدءًا من 15شباط 
يأتي  واإلعالن  احلالي، 
حضرها  حمادثات  عقب 
بيرتو  األوكراني  الرئيس 

واملستشارة  بوروشينكو، 
مريكل،  أنغيال  األملانية 
الفرنسي  والرئيس 

التتمة صفحة  31

بوتني يعلن التوصل إىل اتفاق على وقف النار يف أوكرانيا

اجليش السوري يواصل عملياته 
املوسعة بأرياف درعا ودمشق والقنيطرة

باسيل. وأثنى الوزير حرب 
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الشمالي  درعا  ريف  حمور 
دمشق  وريف  الغربي 
وريف  الغربي  اجلنوبي 

القنيطرة.
سيطرته  اجليش  وأحكم 
على بلدات دير ماكر وتل 

تـهنئة
تـتقدم اسـرة جـريدة اهلـريالد 

بـأحـر التهاني من الدكـتور الروحـاني 
والـباراسيكولوجي

عـالء الـعوادي
بـمناسبة حصوله على درجـة الدكتوراه يف 
عـلم الـنفس والـباراسيكولوجي وانـتخابه 
رئيسا جلمعية الباراسيكولوجي االماراتية 

نفي وزير اخلارجية العراقي 
ابراهيم اجلعفري أن تكون 
بالده قد طلبت عونًا أجنبيًا 
بريًا حملاربة داعش، ووزير 
أي  بدوره  ينفي  الدفاع 
القوات  مع  لبالده  اتفاق 
الربي  للتدخل  األمريكية 
وقال  داعش،  حملاربة 
األركان  هيئة  رئيس 
مباحثاته  بعد  األردنية 
األردن  أن  العبيدي  مع 
واحد  خندق  يف  والعراق 

وأن معركتهما مشرتكة.
قال وزير اخلارجية العراقي 
إبراهيم اجلعفري إن بالده 
مل تطلب عونًا عسكريًا بريًا 

العراق ينفي طلب 
عون بري أجنيب 

حملاربة داعش
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*انتزعتم مقعد ايست هيلز من حزب العمال بعدما شغله عشرات 
السنني.. فما هي التحسينات واالجنازات اليت حققتموها لسكان 

املنطقة خالل السنوات االربع املنصرمة؟
اللقاءات  من  وتواصل  دائم  اقامة جسر  ما حققناه هو  اهم   -
العلنية والعامة بيننا وبني ابناء املنطقة، اذ طيلة السنوات االربع 
كنت اقوم بلقاءات شبه يومية مع سكان املنطقة لالستماع اىل 
اكثر من  اوضاعهم وظروفهم.  واالطالع على  مطالبهم وحاجاتهم 
االثنني  من  اجلميع  امام  مفتوحة  كانت  مكتيب  ابواب  فان  ذلك 
حتى السبت حيث ان َمن ال يتمكن من االجتماع بي يف ايام العمل 
مشكلته  لشرح  وذلك  السبت  ايام  املكتب  اىل  احلضور  بامكانه 

واملساعدة يف حلها.
*نعلم ان املنطقة كانت حباجة اىل حتسينات صحية، ماذا فعلتم 

كحزب احرار يف هذا الصدد؟
- يف اجملال الصحي حققنا العديد من االجنازات غري ان اهمها 
ملستشفى  الكلى  لغسل  جديدة  ماكينات   5 على  حصولنا  هو 
الوالية حواىل 2000 ممرض  بانكستاون، كما وّظف االئتالف يف 
يف  يعمل  بدأ  كما  منهم   30 بانكستاون   حصة  كانت  وممرضة 

مستشفى بانكستاون حواىل 19 طبيبا خترجوا مؤخرا من اجلامعة.
الشغب  اعمال  ملكافحة  فعلتم  وماذا  للشرطة  بالنسبة  ماذا   *

والعنف واجلرمية يف حمطات القطار؟
بانكستاون قرابة  بزيادة عدد عناصر الشرطة يف  - لقد قمنا 
45 عنصرا، كما عملنا على نقل املركز الرئيسي لشرطة القطارات 
اىل بانكستاون لتصبح بذلك حمطة قطار بانكستاون حتت محاية 
الشرطة وليس شركات االمن اخلاص. وهذا املركز يضم حواىل 
القطار يف سيدني وضواحيها  600 عنصر يتولون محاية حمطات 
بأمان  يشعرون  وهم  القطارات  استقالل  املسافرون  ليستطيع 
واطمئنان.، وقد عاد ذلك بالفائدة االقتصادية ايضا على املنطقة 

وساهم يف ازدهارها.
* ماذا على الصعيد التعليمي والرتبوي؟

- منذ فوزي مبقعد ايست هيلز قمت بايالء التعليم اهمية خاصة 
قناعة مين انه دون وجود جيل متعلم ومثقف ال ميكن بناء وطن 
متقدم، سليم ومعافى حيث ان التعليم والرتبية يبعدان املواطنني 
 Glenn عن اجلرمية والعنف، ولذلك قمت عام 2011 بانشاء جائزة
على  الطالب  تشجيع  بهدف  وذلك   Brookes Literacy Award
الذين يف  للطالب  اجلائزة  هذه  ُصممت  وقد  والدراسة  االجتهاد 

مستوى اقل من املتو.
جعل  من  بد  ال  وازدهارها  املنطقة  حتسني  يف  *للمساهمة 
الوزراء، وخاصة وزراء النقل والصحة والتعليم والشرطة، يقومون 
بزيارات اىل املنطقة لالطالع على اوضاعها والتعرف اىل حاجاتها 

ومطالبها، فماذا فعلتم على هذا الصعيد؟
االخرية  النيابية  االنتخابات  يف  الساحق  االئتالف  فوز  منذ   -
بشكل  زيارات،  بتنظيم  قمنا  هيلز  ايست  مبقعد  بالطبع  وفوزنا 
مستمر، لرئيس الوالية وللوزراء اىل املنطقة لالطالع على حاجاتها 
والتعرف عن كثب على اوضاعها بهدف املساعدة على حتسينها 
وخدمة سكانها وهذا الشيء مل تعهده املنطقة خالل حكم العمال. 
* نعلم ان العديد من مواطين املنطقة حبالة مادية صعبة وهم 
حباجة اىل مساكن شعبية لصعوبة دفع بدالت االجيارات املرتفعة، 

فكيف يقوم مكتبكم خبدمة هؤالء؟
- بالنسبة ملسألة االسكان الشعيب فقد كان مكتبنا مفتوحا امام 

ونقوم  حاالتهم ومطالبهم  اىل  املواطنني احملتاجني حيث نستمع 
الروتني  طريقة  اتباع  دون  املختصة  الدائرة  اىل  مباشرة  بنقلها 
البريوقراطي حيث يقوم النائب بارسال رسالة اىل الوزير املختص 
الذي يقوم بدوره بارسال رسالة اىل دائرة االسكان اليت تقوم 
طاقة  ال  طويال  وقتا  يستغرق  مما  النائب  اىل  رسالة  بارسال 
للمواطن على حتمله..  اما حنن فكنا نعمد اىل االتصال املباشر 
الناس  ان  درجة  اىل  شخصيا  املسألة  ونالحق  االسكان  بدائرة 
اصبحوا يأتون اىل مكتبنا لتقديم طلباتهم للحصول على مسكن 

شعيب بدل الذهاب اىل املكاتب املختصة.
واود ان اشري هنا اىل ان مكتبنا كان يعمل على تقديم مساعدات 
فيما خيص غرامات السري والطرق حيث ننقل قضية  احملّرر يف 
حقه حمضر ضبط للمراجع املختصة يف الوالية ونقوم بشرحها هلا 
وهي تقرر بعد درسها ما اذا كان من املمكن اعفاؤه من الغرامة 

ام ال.
* تعترب السياحة موردا مهما الي بلد والي منطقة حتى انه يف 
بعض البلدان يساهم الدخل السياحي جبزء ال بأس به من امجالي 

الدخل القومي، ماذا فعلتم لتشجيع السياحة يف بانكستاون؟
- للتمكن من تشجيع السياحة ال بد من الرتويج هلا وذلك يكون 
وحدائق  منتجعات  من  السياحية  االماكن  على  املواطنني  بتعريف 
الصدد قمنا بطباعة منشورات  عامة وحمميات وغريها، ويف هذا 
على نفقتنا اخلاصة حتتوي على اهم ما لدينا من اماكن سياحية 
ومنتجعات وحدائق عامة ووزعناها على املنازل يف املنطقة الطالع 
السكان عليها مما يعود بالفائدة وتوفري آالف الدوالرات على من 
االموال يف  املنطقة حيث تساعد  الرتفيه وكذلك على  يقصدون 

ازدهارها.
* هل حصلتم على أي منح من حكومة الوالية للبلدية واجلمعيات 
ايست هيلز يف  بانكستاون وخاصة يف  والدينية يف  االجتماعية 

السنوات االربع املاضية؟
- بالطبع فقد حصلنا سنويا على العديد من املنح:

 املنح للعام 2011:
 40 النتبول،  مليون دوالر ملالعب  بانكستاون 125  بلدية  منح 
ألف دوالر لتوسيع حممية المبث، 26488 دوالر ملدرسة بوردوالك 
و  كانرتبري  بانكستاون  يف  التنس  مللعب   59600 غيالوارنا،   -

48912 جلمعية الشباب املسيحي.
املنح للعام 2013:

10 آالف دوالر للكنيسة االنغليكانية يف سيدني لتجديد الصالة 
االجتماعية يف ريفزبي، 80 ألف دوالر لبلدية بانكستاون لتجديد 
مرافق حوض السباحة يف ريفزبي، 25 ألف دوالر جلمعية كانرتبري 
ألف   30 بانانيا،  التنس يف  مالعب  لتحسني  للتنس  بانكستاون 
يف  كيالرا  حممية  من  املسقوف  القسم  وتوسعة  مللبريا  دوالر 
بانانيا، 15 ألف دوالر لنادي البولينغ يف بيكنيك بوينت، 10 آالف 
دوالر ل )Scouts Australia( الصالح املطابخ يف صاليت بانانيا 
وايست هيلز، 30 ألف دوالر جلمعية السيخ يف سيدني لبناء مطبخ 

اجتماعي  يف معبد السيخ يف ريفزبي.
املنح لعام 2013:

الكنيسة االنغليكانية يف بادستو 26 ألف دوالر، اجلمعية  منح 
القديس  كنيسة  دوالر،  آالف   10 احلضارات  املتعددة  املسيحية 
 7 هيلز  ايست  يف  البايسبول  نادي  دوالر،   17500 كريستوفر 
 the ،40 ألف دوالر East Hills District Men’s Shed ،آالف دوالر

االئتالف متكن من اعادة حتريك االقتصاد والبناء وهناك Cranes 125 تعمل يف سيدني
منافسي العمالي من سكان الكينغزكروس وهو غريب عن حاجات  املنطقة ومطالب سكانها

اجلالية العربية تساهم يف اقتصاد ايست هيلز وأبواب مكتيب مفتوحة للجميع

نائب ايست هيلز  غلني بروكس لـ »اهلريالد«:

من النواب النشيطني الذين لم تغريهم النيابية ولم تؤثر غليهم 
مكتبه  كان  الذي  بروكس  غلني  ايست  مقعد  نائب  البريوقروطية 
ايام  واحيانا  الجمعية  حتى  االثنني  من  سنوات  االربع  طيلة  مفتوحا 

السبت لخدمة املواطنني وخاصة يف مقعده االنتخابي.
وقد تمكن النائب بروكس من تحقيق عدة انجازات يف مستشفى 
بانكستاون ويف مخفر شرطتها ويف مدارس املنطقة وخاصة ايست 
ومؤسسات  بانكستاون  لبلدية  املنح  من  العديد  على  وحصل  هيلز 

وجمعيات املنطقة.
ويف هذا الحوار يسرد علينا بالتفصيل االنجازات واملشاريع التي 
قام بها يف مقعد ايست هيلز ويف بانكستاون وكذلك االنجازات التي 
حققتها حكومة الوالية يف سيدني وضواحيها خالل السنوات االربع 

املنصرمة.
غلني  السيد  هيلز  ايست  نائب  شخصية  على  أكثر  وللتعرّف 
خاصة  االنتخابية  منطقته  لسكان  حققها  التي  واالنجازات  بروكس 
لها  وكان  ريفزبي  يف  مكتبه  »الهريالد«  قصدت  عامة،  وبانكستاون 

معه هذا الحوار:

حاوره أنطونيوس بو رزق

النائب بروكس مع موظف مكتبه مارك نعمه والزميل انطونيوس بو رزق

 the La’u Samoa دوالر،   5500   Georges River Bull-Sharks
Society  5000 دوالر، نادي احملاربني القدامى يف ايست هيلز 10 
آالف دوالر،  the Revesby Presbyterian Church 40 ألف دوالر، 
ثانوية سري جوزيف بانكس 15 ألف دوالر، نادي الفةتبول لكنيسة 
كريستوفر 40 ألف دوالر، كنيسة القديس لوقا الكاثوليكية 2000 
دوالر، مجعية الشباب املسيحي يف باكستاون لبناء ملعب لالطفال 
8 آالف دوالر. اضافة اىل مئات آالف املنح لبانكستاون ومنطقتها 
تربعات شخصية   ،2015 االول  كانون  نهاية  حتى  تنفق  ان  على 
حبواىل 20 ألف دوالر لعدة مجعيات وافراد، مواصلة جائزة القراءة 
مقعد  احلكومية يف  وغري  احلكومية  املدارس  العاشرة يف  للسنة 
ايست هيلز االنتخابي، موقف لسيارات املتسوقني يف بادستو، 
االنتهاء من العمل يف مدرسة كارولني تشيزهومل مبوجب برنامج 
بانكستاون  لبلدية  دوالر  ألف   75 والصيانة،  اإلضايف  التحسني 
للمساعدة يف مكافحة الكتابة على اجلدران يف مقعد ايست هيلز 

االنتخابي.
* هل لك ان تضعنا يف اجواء اجنازات حكومة االئتالف للسنوات 

االربع املاضي؟
- اجنازات حكومة االئتالف عديدة منها:

منها  املستشفيات  بناء  مليارات دوالر العادة   5 انفاق حواىل 
ماونت درويت )322 مليون دوالر(، واغا واغا )282(، متوورث 
)211(، بيغا )187(، كامبلتاون )134(،  هورنزبي )120(، بورت 

ماكواري )104(، وولونغونغ )91(.
 2015  -  2014 للعام   رئيسية  بتحسينات  للبدء  كما خصصت 
ملستشفيات سانت جورج )300 مليون دوالر(، ساذرالند )60(، 

ويستميد )400( وغوسفورد )350(.
كما استثمرت 150 مليون دوالر يف اسرتاتيجية خدمة االسعاف 
يف ضواحي سيدني يف بينرث وليفربول وبانكستاون وبالكتاون 
وكوغراه، اضافة اىل معاجلة 100 ألف مريض يف دوائر الطوارئ 
منذ نيسان 2011. ويف موازنة العام 2014 - 2015 رصدت 300 

مليون دوالر اضافية الستيعاب اعداد  املرضى.
اعلى مستوى حيث  اليوم يف  الشرطة فهي  اعداد عناصر  اما 
اب  حبدود   16665 اىل  برفعها  تعهد  مع  نفرا   16485 اصبحت 

.2015
M5 مما رفع  الغربي من   القسم  الطرق توسيع  وعلى صعيد 

قدرة االستيعاب مبعدل 50 يف املئة ملسافة 22 كيلومرتا.
ولناحية اخلطة الوطنية لتأمني العجز )NDIS( فقد رصدت حكومة 
لضمان   2015  -   2014 لعام  للتمويل  دوالر  مليار   2،9 الوالية 
انتقال سلس اىل هذه اخلطة مما يضمن بقاء العجزة واملعاقني يف 
منازهلم واملساهمة يف اجملتمع ودعمهم ودعم عائالتهم واملشرفني 

على رعايتهم. اضافة اىل اجنازات عديدة اخرى.
* من هم منافسك العمالي على مقعد ايست هيلز؟

- منافسي على مقعد ايست هيلز هو املرشح العمالي كامريوم 
موريف الذي يسكن منطقة الكينغزكروس يف مدينة سيدني، وقد 
ومبا  فيه  ال يسكن  انه  غري  بادستو  منزل يف  بشراء  مؤخرا  قام 
انه غريب عن املنطقة فهو ال يعرف شيئا عن حاجاتها ومطالب 
يف  ميثلهم  نائبا  يريدون  هل  املواطنني:  نسال  وهنا  سكانها. 

الربملان ام يريدون نائبا ميثل احلكومة ال أكثر وال اقل.
احلكم  االئتالف  تسلم  قبل  الوالية  اقتصاد  لنا  * كيف تصف 

واآلن؟
- قبل تسلم االتئالف احلكم كانت نيو ساوث ويلز يف املرتبة 
الثامنية اي يف منزلة تازمانيا واقل وقد استطاع االئتالف اعادتها 

اىل املرتبة االوىل.
العجلة االقتصادية وخاصة يف  وقد متكن االئتالف من حتريك 
نذمر  ان  ويكفي  البناء  صعيد  على  وخاصة  وضواحيها  سيدني 
ان يف سيدني االن 125 رافعة )Cranes( تعمل بشكل دائم و4 

ماكينات حلفر االنفاق.
* كيف تنظرون اىل اجلالية اللبنانية والعربية يف ايست هيلز؟

وهي  فعالة  جالية  هيلز  ايست  والعربية يف  اللبنانية  -اجلالية 
تساهم مساهمة كبرية يف ازدهار اقتصاد املنطقة، وانا شخصيا 

تربطين صداقات متينة مع العديد من ابناء هذه اجلالية.
وانوه هنا انين ذهبت اىل لبنان حلضور سيامة املطران انطوان 

شربل طربيه مطرانا للكنيسة املارونية يف اسرتاليا.
* هل ملست اي حتول يف هذه اجلالية لصاحل حزب االحرار يف 

انتخابات الوالية واالنتخابات البلدية؟
- بالطبع هناك حتول ملموس حصل، حيث بدا العديد من ابناء 
الوالية  سياسة  الدارة  افضل  االئتالف  ان  يدركون  اجلالية  هذه 

وكذلك شؤونهم احلياتية واليومية.
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لبنانيات

إختاذ  آلية  على  اخلالف  أطاح 
اليت  احلكومة  جلسة  القرارات، 
انعقدت امس االول يف السراي 
متام  احلكومة  رئيس  برئاسة 
سالم وهي ليست املرة األوىل 
من  استياءه  فيها  يبدي  اليت 
طريقة النقاش يف داخل جملس 

الوزراء ويرفع اجللسة.
أفادت  اإلطار،  هذا  ويف 
سالم  الرئيس  ان  املعلومات 
حصل  ما  معاجلة  على  سينكب 
السياسيني  مجيع  مع  بالتنسيق 
جملس  رئيس  مع  وحتديدا 
النواب نبيه بري، إلجياد صيغة 
تسمح جمللس الوزراء بالعمل وأال 
يكون التعطيل هو سيد املوقف 
يف جلسات جملس الوزراء أو ان 
تكون اآللية املعتمدة حاليا حتول 
عالقة  هلا  قرارات  اختاذ  دون 

بقضايا كربى.
وقد بدأ اخلالف عندما طرح وزير 
الشؤون اإلجتماعية رشيد درباس 
اإلقتصادية يف  املنطقة  مسألة 
إدارة  جملس  وتعيني  الشمال 
فوقع  املنطقة  هذه  أجل  من 
درباس  الوزيرين  بني  خالف 
وحممد املشنوق، ما دفع باألول 
اىل اإلنسحاب من جملس الوزراء 

وأيده وزراء طرابلس.
عندما  فوقع  الثاني  اخلالف  اما 
بطرس  اإلتصاالت  وزير  أجرى 
عن  خالهلا  حتدث  مداخلة  حرب 
التعطيل وان هناك قرارات هلا 
عالقة بوزارته يتم تعطيلها، فرد 
صعب  بو  الياس  الرتبية  وزير 
الذي كان  بأنه هو  متهما حرب 
يعرقل ومينع التوقيع على عدد 
عالقة  هلا  اليت  املراسيم  من 
تكتل  وزراء  يتوالها  بوزارات 

التغيري واإلصالح.
وعندما الحظ الرئيس سالم هذا 
اجلو رفع اجللسة ملعاجلة املوضوع 

بالطريقة اليت يراها مناسبة.
استهل  احلكومة  رئيس  وكان 
واطلع  خمتصرة  بكلمة  اجللسة 
الوزراء على نتائج مؤمتر ميونيخ 
مؤمتر  اىل  أيضا  التطرق  ومت 
واشنطن الذي كان عقد من أجل 
قيام حتالف دولي ضد اإلرهاب 

ومل يشارك فيه لبنان.
بيان احلكومة

وزير  تال  اجللسة  رفع  وبعد 
املقررات  جريج  رمزي  اإلعالم 

الرمسية اآلتية:
احلكومة  رئيس  دعوة  على  بناء 
جلسته  الوزراء  جملس  عقد 
برئاسة  السراي  يف  االسبوعية 
الوزراء  وحضور  سالم  الرئيس 
الطاقة  وزيرا  منهم  غاب  الذين 
نهاد  والداخلية  نظاريان  ارثور 

املشنوق.
يف مستهل اجللسة، كرر رئيس 
جلسة  كل  يف  كما  احلكومة 
املطالبة بضرورة انتخاب رئيس 
مجهورية يشكل رأس البلد ورمز 
الوحدة الوطنية وحامي الدستور، 
مؤكدا أن التأخري يف امتام هذا 
على  سلبا  ينعكس  االنتخاب 
وعلى  العليا  الوطنية  املصلحة 
عمل سائر املؤسسات الدستورية 
وآمال ان جيري انتخاب الرئيس 

يف أقرب وقت.
احلكومة يف  رئيس  استذكر  ثم 

درباس انسحب بعد خالف مع وزير البيئة على املنطقة االقتصادية اخلالصة

تباين بني حرب وبوصعب اطاح جبلسة جملس الوزراء وسالم ينكب على معاجلة ما حصل واجياد صيغة متنع التعطيل
على  اعوام  عشرة  مرور  مناسبة 
استشهاد الرئيس رفيق احلريري 
هذا الرجل الكبري الذي كان رمز 
االعتدال واالقدام ومحل مشروع 
واالعمار  االقتصادي  النهوض 
فذهب مع رفاقه يف 14 شباط 
نأمل  نكراء  جرمية  ضحية   205
احلقيقة  كشف  اىل  نتوصل  ان 

بشانها واحقاق احلق.
بعد ذلك أمل الرئيس سالم يف 
األمنية  اخلطة  تنفيذ  يكون  ان 
 - اليوم  بدأت  اليت  البقاع  يف 
امس، حازما وحامسا حبيث يتم 
استتباب االمن يف هذه املنطقة 

وسائر املناطق يف لبنان.
ثم تطرق سالم اىل املؤمتر الذي 
حضره يف ميونيخ، وشارك يف 
يتعلق  ما  يف  سيما  وال  اعماله 
وكان حضور  السوري،  بالنزوح 
هذا املؤمتر ضروريا لنقل صورة 
موضوعية عن الوضع يف لبنان، 
وعما ميكن ان يقدم له من دعم 
على الصعيد االمين للتصدي ملا 

يتعرض له يف هذا اجملال.
اليت  العاصفة  تناول  كذلك 
وما  يومني  منذ  لبنان  ضربت 
احلقت من اضرار كبرية، مطالبا 
اختصاصه،  ضمن  كال  الوزراء، 
بإجراء مسح لتلك االضرار، وبأن 
االستعداد  اهبة  على  يكونوا 
وآثار  نتائج  ومعاجلة  ملواجهة 

هذه العاصفة.
املقررات

بعد ذلك، انتقل جملس الوزراء 
اىل البحث يف املواضيع الواردة 
على جدول اعمال اجللسة، فتمت 
التداول،  وبنتيجة  مناقشته، 
اختذ اجمللس بصددها القرارات 

الالزمة، واهمها:
- عدم املوافقة على طلب وزارة 
التابعة  السيارات  اعفاء  الزراعة 
ملشروع التكيف مع تغري املناخ 
الطلب  ادارة  حتسني  خالل  من 
املروية  الزراعة  يف  املياه  على 
تكنولوجيات  ادخال  طريق  عن 
املمارسات  وافضل  جديدة 
من   ،)ACCBAT( الزراعية 
ورسوم  اجلمركية  الرسوم 

التسجيل.
- الطلب اىل وزارة املالية اعادة 
يرمي  مرسوم  مشروع  صياغة 
اىل تعديل املرسوم النافذ حكمًا 
 2007/8/22 تاريخ   635 رقم 
البنود  بعض  تصحيح  جلهة 
التعريفية الواردة فيه وافادتها 
ضوء  يف  الصناعي  االعفاء  من 

مالحظات الوزراء.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
اتفاقية  عقد  للحكومة  باالجازة 
مقدمة  فائدة  دون  من  قرض 
الصني  مجهورية  حكومة  من 
الشعبية، للمساهمة يف مشاريع 
والفين  االقتصادي  التعاون 
وعلى  عليها  التوقيع  وتفويض 
اىل  باحالته  مرسوم  مشروع 

اجمللس النيابي.
قانون  مشروع  على  املوافقة   -
اتفاقية  عقد  للحكومة  باالجازة 
الفرنسية  الوكالة  مع  قرض 
للتنمية بقيمة /30/ مليون يورو 
للمساهمة يف متويل استثمارات 
توفري  جمال  اخلاص يف  القطاع 
املتجددة  والطاقة  الطاقة 

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

االمناء  جملس  رئيس  وتفويض 
هذه  على  التوقيع  واالعمار 
اإلتفاقية وعلى مشروع مرسوم 

باحالته اىل اجمللس النيابي.
- املوافقة على مشاريع مراسيم 
من  اعتمادات  نقل  اىل  ترمي 
اىل  العامة  املوازنة  احتياطي 
العامة  اإلدارات  بعض  موازنة 
لعام 2015 على اساس القاعدة 

االثنيت عشرية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
اإلجازة  جتديد  العامة  الصحة 
واملواد  األدوية  بشراء  هلا 
الطبية  واملستلزمات  املخربية 
املرضى  لزوم  والصيدالنية 

مبوجب اتفاقات رضائية.
وزارة  طلب  على  املوافقة   -
قرار  تعديل  والتجارة  االقتصاد 
تاريخ   51 رقم  الوزراء  جملس 
بتفويض  املتعلق   2014/11/27
بالرتاضي  اتفاقات  عقد  الوزير 
املشاركة  لتنظيم  شركات  مع 
ميالنو  معرض  يف  اللبنانية 

.2015
قانون  اقرتاح  على  املوافقة   -
يرمي اىل تعديل القانون الرقم 
املتعلق  تاريخ 2014/4/15   272
بانشاء جملس لكتاب العدل يف 

لبنان.
- املوافقة على مشروع مرسوم 
يرمي إىل إنهاء خدمة مدير عام 
جملس  رئيس  بتصرف  موضوع 
السن  بلوغه  بسبب  الوزراء 

القانونية.
أسئلة وأجوبة:

احلكومة  رئيس  رفع  ملاذا   *
اجللسة؟

استنسب  سالم  الرئيس  ان   -
حصل  نقاش  بعد  اجللسة  رفع 
بني الوزيرين الياس بو صعب 
موضوع  حول  حرب  وبطرس 
فيه  البحث  أرجاء  الذي  معني 

للمزيد من التشاور.
*ما كان موقف الوزير درباس؟

- ان املداوالت اليت حتصل داخل 
عن  أحيانا  تصل  الوزراء  جملس 
طريق التسريب ولكن ال تنتظروا 
اإلدالء  بإسم احلكومة  ناطق  من 
بكل ما حصل من مناقشات بني 

الوزراء.
*ماذا عن آلية عمل احلكومة؟

- ان رئيس احلكومة جيري بعض 
املشاورات مع األطراف من أجل 
اليت  اآللية  تعديل  يف  البحث 
بالتوافق  األصل  يف  اعتمدت 
من  طرفني  طلب  على  وبناء 
احلكومة  يف  املمثلة  األطراف 
انها  تبني  وقت  بعد  ولكن 
تعرقل احلكومة لذلك الرجوع عن 
املتوقع  من  اآللية  هذه  إعتماد 

ان يسهل عمل احلكومة.
بوصعب

بوصعب:  قال  اجللسة  وبعد 
انه  حرب  لتذكري  اضطررت 
عمل  السابق  عرقل يف  من  هو 
جملس الوزراء مرات عدة، إضافة 
اىل توقيع مراسيم تابعة لوزارة 
الرتبية وبعد شهرين وقع عليها 
نريد  وال  باملثل  نعامل  ال  حنن 
عرقلة أي عمل. حنن نسري بناء 
على طلب رئيس جملس الوزراء 
امل  على  املراسيم  كل  بتوقيع 
مبسؤولية  الوزير  يتصرف  أن 

لتسهيل امور الناس.
قبيل  قال  بوصعب  وكان 
اجللسة: حرب هو من ابرز العوامل 
الداعية إىل املطالبة بتعديل آلية 
التصويت يف احلكومة اذ انه من 

املعرقلني يف شكل مستمر.
بدوره، قال وزير الصناعة حسني 
احلاج حسن: حنن مع تفعيل عمل 
احلكومة واملشكلة ليست باآللية 

بل بالعقلية.
درباس

وكان درباس اوضح ان املنطقة 
االقتصادية يف طرابلس صدرت 

العام  منذ  التطبيقية  مراسيمها 
2008 وهي اصبحت امرا واقعا، 
دون  من  اليوم  حتى  زالت  وما 
انه  اىل  مشريا  ادارة،  جملس 
اذا مل يعاجل جملس الوزراء هذا 
عن  سيمتنع  فانه  اليوم  االمر 

توقيع املراسيم.
واكد يف حديث اىل اذاعة صوت 
لبنان: ان ال نكايات يف امتناعه 
اىل  الفتا  املراسيم،  توقيع  عن 
ان وزراء طرابلس أبدوا تأييدهم 
الذي  اجمللس  وان  ملوقفه، 
ادارة  تعيني جملس  يفشل يف 

وهو فاشل ايضا يف تعيني اي 
شيء آخر.

واذ رأى ان اآللية املعتمدة يف 
جملس الوزراء تعطل كل شيء، 
اىل  االصلي  اخللل  درباس  عزا 
عدم انتخاب رئيس للجمهورية.

طبيعة  عن  سؤال  على  وردا 
يبحثها  اليت  اجلديدة  اآللية 
رئيس احلكومة متام سالم، قال 
ان  يعترب  سالم  ان  درباس: 
االمجاع جيب ان يكون يف االمور 
حنن  بينما  وامليثاقية  الوطنية 

خنتلف على ملفات عادية.

اإلعالمي  املكتب  عن  صدر 
البيان  كنعان  إبراهيم  للنائب 

التالي:
يف  ورد  ما  على  تعقيبا 
وزير  ملعالي  الصحايف  املؤمتر 
عن  حرب  بطرس  االتصاالت 
اهلاتف  من  البلديات  عائدات 
يف  لألمور  ووضعا  اخللوي، 
املكتب  يهم  الصحيح،  نصابها 
إبراهيم كنعان  اإلعالمي للنائب 

أن يوضح ما يلي:
- إن يف حتويل عائدات البلديات 
وزارة  إىل  اخللوي  اهلاتف  من 
ألحكام  صرحية  خمالفة  املالية 
الفقرة 2 من املادة 55 من قانون 
املضافة  القيمة  على  الضريبة 
االتصاالت  بوزارة  أناطت  اليت 
املختصة  اإلدارة  بوصفها 
عائدات  تأدية  وواجب  صالحية 
االتصاالت اهلاتفية مباشرة إىل 
أي  دون  املستفيدة،  البلديات 
ثابت  هاتف  عائدات  بني  متييز 

وعائدات هاتف خلوي.
ال  املرتاكمة  املبالغ  إن   -
تقتصر على مبلغ ال 673 مليار 
وزير  معالي  حوله  الذي  لرية 
املالية،  وزارة  إىل  االتصاالت 
العائدات  مجيع  على  وإمنا 
املرتاكمة منذ العام 1994 تاريخ 
واليت  اخللوي،  اهلاتف  إنشاء 
خطيا  معاليه  باعرتاف  بلغت 
قد  واليت  لرية،  مليار   /1.503/
تصل إىل أكثر من ذلك بنتيجة 

التدقيق واملقارنة.
 55 املادة  من   2 الفقرة  إن   -
من قانون الضريبة على القيمة 
املضافة تنص على تأدية كامل 
عائدات البلديات إىل مستحقيها 
دون مقاصة أو اقتطاع. ولذلك 
كان االعرتاض على نص املادة 
مبلغ  توزيع  مشروع  من  الرابعة 
حوله  الذي  لرية  مليار   673 ال 
الوزير إىل وزارة املالية  معالي 
حيث يصل االقتطاع مبوجب هذه 
عائدات  من   %90 إىل  املادة 
البلديات لتغطية أكالف شركات 
مقدمتها سوكلني  النظافة ويف 
من دون أي سند قانوني. ولو 
االقتطاع  بإمكانية  جدال  سلمنا 
حصول  عند  جترى  أن  فيجب 
البلديات على كامل عائداتها من 
مبلغ  كامل  أي  اخللوي،  اهلاتف 

ال 1.503 مليار لرية.
الضجة  خبصوص  أما  وختم: 
اإلعالمية اليت أشار معاليه إليها، 
للنائب  اإلعالمي  املكتب  فيهم 

أن  يوضح  أن  كنعان  إبراهيم 
ولالجتماعات  الرد،  هلذا  الدافع 
املال  جلنة  يف  املتواصلة 
واملوازنة عن عائدات البلديات، 
كنعان  النائب  حرص  من  نابع 
القانونية  األحكام  احرتام  على 
وعلى  تطبيقها  على  والعمل 
حقوقها  إىل  البلديات  أيصال 

يف عائداتها من اهلاتف اخللوي 
 ،1994 العام  منذ  املرتاكمة 
لئال  القطاع،  هذا  إنشاء  تاريخ 
عائدات  كمصري  مصريها  يكون 
البلدي  الصندوق  من  البلديات 
وزارة  لدى  املرتاكمة  املستقل 
 1980 العامني  بني  ما  املالية 

و1992 ضمنا.

كنعان ردا على حرب: حتويل العائدات إىل املالية خمالفة

الدميوقراطي  اللقاء  عضو  قال 
النائب نعمة طعمة، يف تصريح: 
وليد  النائب  اليه  تطرق  ما  ان 
االستحقاق  بشأن  جنبالط 
مقاربة  عرب  جاء  امنا  الرئاسي، 
رمزية  احرتام  سياق  وطنية يف 
والوطين  املسيحي  املوقع  هذا 
يتعرض  مل  وبالتالي  آن،  يف 
الي  الدميوقراطي  اللقاء  رئيس 
من الرموز والقيادات املسيحية، 
يف  السباق  كان  الذي  وهو 
احلوارات  كل  ودعم  تشجيع 
القائمة اليوم وكانت له صوالت 
وجوالت يف هذا االطار ولطاملا 
ازالة  على ضرورة  ابدى حرصه 
املذهبية  االجواء  مسببات  كل 
الشارع  واراحة  والطائفية 
املرحلة  هذه  يف  خصوصا 
احلساسة والبالغة الدقة اليت مير 
بها لبنان واملنطقة وذلك بولوج 

احلوار بني مجيع االفرقاء.
النائب  ان  اىل  طعمة  ولفت 
سائر  وحيرتم  يقدر  جنبالط 
والسياسية  الروحية  املرجعيات 
وعليه  واالسالمية،  املسيحية 
بصدد  كالمه  يفسر  اال  جيب 
االستحقاق الرئاسي خارج اطاره 
الوطين وحيث دأب نواب اللقاء 
اىل  النزول  على  الدميوقراطي 
اجمللس النيابي يف كل اجللسات 

بري  نبيه  الرئيس  حددها  اليت 
النتخاب رئيس للجمهورية حرصا 
املوقع  هذا  اهمية  على  منهم 
وداللته وكذلك قلقهم على هذا 

الفراغ املتمادي.
واعترب ان السياسة اليت تنتهجها 
اململكة العربية السعودية حيال 
لبنان مل ولن تتبدل، مشريا اىل 
الشريفني  احلرمني  خادم  ان 
العزيز  عبد  بن  سلمان  امللك 
وله  اللبناني  بالشأن  ضليع 
معظم  مع  وثيقة  صداقات 
اللبنانية،  السياسية  القيادات 
وبالتالي تسريع وصول السالح 
فرنسا  من  اللبناني  اجليش  اىل 
املساعي  بفعل  هو  امنا  قريبا 
خالل  من  احلثيثة  السعودية 
قدمتها  اليت  السخية  املكرمة 
دعم  على  منها  حرصا  اململكة، 
االمن  لرتسيخ  املؤسسة  هذه 
ومكافحة  لبنان  يف  واالستقرار 
ان  اىل  مشريا  االرهاب،  ودحر 
صادقة  رغبة  لديها  السعودية 
رئيس  انتخاب  يف  وواضحة 
وقت  اقرب  يف  للجمهورية 
وداعمة  مسهلة  وهي  ممكن، 
هذا  اجناز  اىل  يؤدي  ما  لكل 
االستحقاق دون اي تدخالت او 
وال  قريب  من  ال  امساء  فرض 

من بعيد.

طعمة: مقاربة جنبالط للملف الرئاسي وطنية
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لبنانيات

اخلازن: الكل معين بانتخاب الرئيس
بري استقبل اجمللس املاروني

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
االول يف عني  امس  بري  نبيه 
املاروني  العام  اجمللس  التينة، 
السابق  الوزير  رئيسه  برئاسة 
مناسبة  وكانت  اخلازن،  وديع 

لعرض االوضاع.
وقال اخلازن بعد اللقاء: تشرفت 
يف  التنفيذية  اهليئة  وأعضاء 
بلقاء  املاروني  العام  اجمللس 
بري،  نبيه  الرئيس  دولة 
روحية  مناسبة  يرتك  مل  الذي 
ووطنية إال شاطرنا فيها حضورا 
ومتثيال، وآخرها القداس االهلي 
شفيع  مارون  مار  كنيسة  يف 

الطائفة.
عن  دولته  عرب  اللقاء،  وخالل 
املراوحة  من  وامتعاضه  مرارته 
برغم  الرئاسي  االستحقاق  يف 
كل ما بذله من حماوالت لتأمني 
النصاب، ملا هلذا االستحقاق من 
بعد ميثاقي ووطين ميس انتظام 
تتوجها  اليت  الرئاسات  حلقة 

رئاسة الدولة.
دولته  مع  متفقا  الرأي  وكان 
على ان يفهم اجلميع ويستوعب 
ان هذا االنتخاب ليس مقصورا 
على فئة بعينها، بل انه العروة 
الوثقى يف نظامنا الدميوقراطي، 
وليد  النائب  عنها  عرب  واليت 
وهنا  الوطين،  بالبعد  جنبالط 
قصد النائب جنبالط ان العملية 
هلا  ولكن  وطنية،  عملية  هي 

ومارونية  مسيحية  مميزات 
حتديدا، ولكن الكل معين بانتخاب 
رئيس اجلمهورية. من هنا موقف 
النائب جنبالط الذي صدر حرصا 
منه على مراعاة املناصفة، النه 
والتوازنات  املناصفة  على  ركز 

اليت حتكم تاريخ لبنان.
استنزفت  ان  أضاف: مل يسبق 
االنتخابات الرئاسية هذه الفرتة 
تصور  اىل  للتوصل  الزمنية 
املرشحني  تتجاوز  رؤية  وإطار 
اىل مواصفات الرئيس املطلوب 
اىل  الدستورية  اللحمة  العادة 
أعرب  اليت  الدولة  مؤسسات 
عن  سالم  متام  احلكومة  رئيس 
بانتخاب  اال  تعافيها  استحالة 

رئيس للجمهورية.
وختم: متنينا على دولة الرئيس 
مساعيه  مواصلة  اخريا  بري 
يعيدنا  الذي  االجتاه  هذا  يف 
حترتم  اليت  الدول  مصاف  اىل 
ودوراتها  الدستورية  مواعيدها 
االنتخابية. وشكرناه على حفاوة 
الطويل  الوقت  وعلى  استقباله 
نتشاور  لكي  إياه  منحنا  الذي 
معه ونتفاهم على أمور عديدة، 

وتفهم اجلميع موقف دولته.
مطران  استقبل  بري  وكان 
صور وصيدا للروم االرثوذكس 
كفوري  الياس  املرتوبوليت 
واالرمشندريت جاك خليل واالب 

غريغوريوس سلوم.

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com

A J LAWN MOWING SERVICES

لجميح حاجاتكم 
من أعمال 

قص العشب 
وتنظيف 
الحدائق 

* Lawn Mowing * Garden Rubbish Removal

االتصال على الرقم: 350 683 0406
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تيار  ل  العام  األمني  شارك 
امس  احلريري  أمحد  املستقبل 
امللتقى  افتتاح  يف  االول، 
العربي األول للشباب والرواد، 
الشباب  جملس  نظمه  الذي 
املتكاملة، يف  للتنمية  العربي 
مقر جامعة الدول العربية، حتت 
عنوان وسطية االسالم غايتنا، 
االزهر  من  وإشراف  برعاية 
الشريف، وبالتعاون مع وزارة 

الشباب والرياضة املصرية.
إىل  اإلفتتاح،  يف  وحتدث 
شيخ  ممثل  من  كل  احلريري، 
أمحد  الدكتور  الشريف  األزهر 
للجنة  العام  األمني  الطيب 
االسالمية  للدعوة  العليا 
األمني  ذكي،  حممد  الشيخ 
العربية  الدول  جلامعة  العام 
السادة  نقيب  العربي،  نبيل 
الشريف،  حممود  االشراف 
ورئيسة جملس الشباب العربي 
أبو  مشرية  املتكاملة  للتنمية 

غالي.
ولفت احلريري يف كلمته إىل 
العربي  امللتقى  انعقاد  أن 
حتت  والرواد  للشباب  األول 
غايتنا  اإلسالم  وسطية  عنوان 
يتزامن  اإلرهاب،  ملواجهة 
عشية الذكرى العاشرة الغتيال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
بألف ومئيت كيلوغرام من املواد 
أريد  الشديدة اإلنفجار، واليت 
لبنان،  مبستقبل  العبث  منها 
حنو  أجياله  مسرية  وتغيري 
يومها  واإلزدهار.  اإلستقرار 
شابات  الساحات  إىل  نزل 
للجرمية،  رفضا  لبنان  وشباب 
واإلرهاب  العنف  مواجهة  ويف 
بالدي قد  الذي كانت  املنظم 
عرفته طيلة عقدين من الزمن، 
وذهب ضحيته عشرات اآلالف 
اآلالف  ومئات  الضحايا،  من 
واملهاجرين،  املهجرين  من 
ودمرت مدننا وقرانا وأسواقنا، 
وانهارت  جمتمعاتنا،  وتفككت 
أرضنا،  واحتلت  دولتنا، 
وساد  سيادتنا،  وضاعت 
امتداد  على  والتطرف  العنف 

الوطن احلبيب.
من  عشر  الرابع  يف  وأضاف: 
شباط 2005 كنت ورفاقي من 
اجليل األول الذي ينعم بأطول 
واألمل  اإلستقرار  من  زمن 
مضى  قد  يكن  ومل  والرخاء، 

على خترجنا يف اجلامعات سوى 
رفيق  جيل  كنا  قالئل.  أشهر 
برعايته،  نعم  الذي  احلريري 
واملعرفة،  بالعلم  وإميانه 
والشراكة  واإلنتاج،  والعمل 
ورفع  املستقبل،  صناعة  يف 
سنوات  أنقاض  أمامنا  من 
بناء ما  الطويلة، وأعاد  احلرب 
تهدم، وعادت بالدنا مرة أخرى 
جسرا لألخوة والصداقة، وكنا 
للحياة  نسعى  اليوم  ذلك  يف 
األفضل واإلضافة األمجل إىل 

حياتنا ووطننا.
هذا  تزامن  أن  إىل  وأشار 
للشباب  األول  امللتقى 
العاشرة  الذكرى  مع  العربي 
الشهيد  الرئيس  الغتيال 
رفيق احلريري كان حيتم علي 
من موقع املسؤولية أن أكون 
واإلنشغال  اإلهتمام  غاية  يف 
الذكرى  هلذه  التحضري  يف 
من  وكان  الكبرية،  الوطنية 
املشاركة  تفوتين  أن  املؤسف 
يف هذا امللتقى األول للشباب 
العربي يف هذا الظرف العربي 
رغبة  أن  إال  اهلول،  الشديد 
سعد  الشاب  الرئيس  دولة 
تيار  رئيس  احلريري،  رفيق 
نكون  أن  كانت  املستقبل، 
معكم يف إطالق هذه املسرية 
الواعدة لشاباتنا وشبابنا ويف 
بيت  الشريف،  األزهر  أحضان 
والتنوير  والوسطية  اإلعتدال 
على مدى ما يزيد على األلف 

عام.
مع االزهر الشريف

الرئيس سعد  أن  على  وشدد 
احلريري أكد أننا سنكون دائما 
الشريف،  األزهر  يكون  حيث 
وسنبقى مؤمنني جبامعة الدول 
الكبري،  العرب  بيت  العربية، 
ومحى  استقالهلم  رعى  الذي 
قضاياهم  ومحل  سيادتهم، 
املنظومة  هذه  باتت  حتى 
جاء  واليت  العامل،  يف  األعرق 
العامة  اجلمعية  قبل  تأسيسها 
باتت  حتى  املتحدة،  لألمم 
السوء  يريد  من  لكل  هدفا 
وهويتنا  الكبري  العربي  لوطننا 

اإلنسانية العربية.
الكبار  اآلمال  نعلق  أننا  وأكد 
العربية  الدول  جامعة  على 
يف  العربية  اإلرادة  وعلى 
العربي  العمل  ثقافة  جتديد 

بني  وبالتعاون  املشرتك، 
الشقيقتني الكبريتني، اململكة 
بقيادة  السعودية  العربية 
الشريفني  احلرمني  خادم 
العزيز،  عبد  بن  امللك سلمان 
العربية،  مصر  ومجهورية 
شقيقة العرب الكربى، بقيادة 
الزعيم الشاب سيادة الرئيس 
ومعهم  السيسي،  الفتاح  عبد 
قادة دول االعتدال واالستقرار 
العربي من احمليط إىل اخلليج.
يف  الشباب  احلريري  وخاطب 
أعرف  كما  تعرفون  امللتقى: 
أننا ما زلنا يف بداية الطريق، 
وكبرية  كبرية  التحديات  وأن 
أن  كيف  معا  ونشاهد  جدا، 
دوال عربية عزيزة تنهار وتدمر، 
اآلالف من  مئات  فيها  ويقتل 
وختسر  والشباب،  الشابات 
استقرارها ومنوها، وحتتاج إىل 
سنوات طوال لتعود حيث كانت 
قبل اندالع النزاعات. وتعرفون 
كما أعرف أن مخسني يف املئة 
هم  العامل  يف  الالجئني  من 
اآلن من العرب. وتعرفون كما 
أعرف أن كلفة إعادة إعمار ما 
تهدم حتى اآلن تساوي مئات 
وتعرفون  الدوالرات.  مليارات 
أيضا كم من شبابنا ميوتون يف 
البحار يف طريقهم إىل اللجوء 
واملاليني  آمن،  مكان  إىل 
الذين  والشباب  الشابات  من 
عامل  إىل  وأسرهم  هاجروا 
أوطانهم  عن  بعيدا  اإلغرتاب 
وأمتهم، والقوافل من العقول 
اليت  اخلالقة  والطاقات  النرية 
الدول  أحضان  يف  ارمتت 
املستقرة لتستفيد من علمهم 

ونبوغهم.
موجات  أعرف  كما  وتعرفون 
تقتل  اليت  واإلرهاب  العنف 
صورة  لقتل  األعناق  وتقطع 
ليصبح  العامل  أمام  شبابنا 
بالتطرف  متهما  منا  واحد  كل 
أن  من  وبدال  واإلرهاب. 
يف  ورغبتنا  إنسانيتنا  نؤكد 
الشراكة مع شباب العامل لبناء 
لشعوب  واألمان  اإلستقرار 
جاء  مكان،  كل  يف  األرض 
سابق  عن  ليضعنا  اإلرهاب 
تصور وتصميم يف حالة دفاع 
أهلنا  العظيم، وعن  ديننا  عن 
أيضا  وتعرفون  وجمتمعاتنا. 
أننا ما زلنا يف بداية الطريق، 
فمتوسط األعمار يف جمتمعاتنا 
وعشرون  مخسة  هو  العربية 
شابة.  أمة  أننا  أي  عاما، 
من  نعانيه  ما  أيضا  وتعرفون 
العلوم  وتأمني  التعليم  جودة 
احلديثة يف مدارسنا وجامعاتنا 
تزال  ال  اليت  األمية  لنحارب 
حال  وكذلك  مرتفعة.  نسبها 
البطالة اليت يبلغ معدهلا مخسة 
من  وهي  املئة،  وعشرين يف 
أعلى نسب البطالة يف العامل.

تعاظم  تعلمون  وأضاف: 
واملذهبية  الدينية  النزاعات 
وحدة  تهدد  اليت  والطائفية 
جمتمعاتنا، وتتناقض مع هويتنا 
العربية العميقة، اليت احتضنت 
وكانت  واألعراق  األديان 

أمحد احلريري من القاهرة: نكون حيث االزهر وأملنا 
مبصر والسعودية لتجديد العمل املشرتك

األديان  بني  للتفاعل  منوذجا 
والثقافات  السمحاء  السماوية 
أيضا  تعرفون  كما  اإلنسانية، 
أننا يف أمس احلاجة اىل تبادل 
لنعرف  والتجارب  اخلربات 
بعضنا أكثر. وحنن كجيل جديد، 
لألسف الشديد، مل نتعرف إىل 
جغرافيتنا إال من خالل متابعاتنا 
دولة  من  واحلروب  للنزاعات 
إىل  مدينة  ومن  أخرى،  إىل 
نتابع  أن  نتمنى  وكنا  أخرى. 
ازدهارها وتقدمها بدل دمارها 
وضياعها، وإن حماربة اإلرهاب 
والتطرف ليست قضية إعالمية، 
بل هي مسألة صراع خيارات. 
أسباب  كل  نبدد  مل  ما  وإننا 
نرفع  ومل  والبطالة،  اجلهل 
نفوس  من  واليأس  البؤس 
أن  لن نستطيع  فإننا  أجيالنا، 
والتطرف،  اإلرهاب  حنارب 
وكلي ثقة بأننا بتوحيد إرادتنا 
اإلمنائية،  أهدافنا  وحتديد 
قادرون  وإجتماعيا،  إقتصاديا 
على منع هذه الفوضى العارمة 

من تفكيك دولنا وجمتمعاتنا.
من  عشر  الرابع  إن  وختم: 
الشرارة  كان   2005 شباط 
الكبري  احلريق  هلذا  األوىل 
الذي يفتك بدولنا وجمتمعاتنا، 
لإلرهاب  تصدينا  كما  وإننا 
منذ اللحظة األوىل، نتطلع إىل 
توحيد اجلهود ورص الصفوف 
وطويلة  متينة  أسس  على 
األمد وبرعاية دائمة من األزهر 
الشريف، وبالتعاون مع جامعة 
واحلكومات  العربية  الدول 
اإلنتاجية  اخلاصة  والقطاعات 

واهليئات األهلية املدنية.
وأهدى تكرميه بدرع الريادة إىل 
شهداء اجليش املصري البطل 
وكل  املصرية،  األمن  وقوات 
املصريني،  واألخوة  األخوات 
كما نهديه إىل الشهيد البطل 
وإىل  الكساسبة،  معاذ  الطيار 
األمن  وقوى  اجليش  شهداء 
اللبناني، وجنودنا املخطوفني، 
املشردين  األطفال  كل  وإىل 
واإلرهاب،  العنف  وضحايا 
وجملس  غالي  أبو  شاكرا 
للتنمية  العربي  الشباب 
املبادرة  هذه  على  املتكاملة، 
وإنين  واملميزة،  اإلستثنائية 
على يقني بأن الشباب العربي 
أهدافه  حتقيق  على  قادر 
مبجتمعاته  والنهوض  النبيلة 
والعمل  واملعرفة،  بالعلم 
واإلميان  والتكافل،  والتعاون 

واإلعتدال.
من  تسلم  احلريري  وكان 
العربي وأبو غالي درع الريادة 
سنويا  تقدم  اليت  التكرميية 

دعما للشباب.
لقاء مع العربي

العام ل  األمني  أن  يشار إىل 
تيار املستقبل استبق مشاركته 
يف املؤمتر بزيارة جلامعة الدول 
أمينها  التقى  حيث  العربية، 
العام نبيل العربي يف مكتبه، 
املستجدات  يف  معه  وحبث 
واالقليمية،  والعربية  اللبنانية 

وأهداف املؤمتر.

فرجنية استقبل وفد العربي 
الدميقراطي

املرده  تيار  رئيس  استقبل 
يف  فرجنيه  سليمان  النائب 
من  وفدا  بنشعي،  يف  دارته 
احلزب  يف  السياسي  املكتب 
شكره  الدميوقراطي  العربي 
لوقوف املرده اىل جانب اهالي 
جبل حمسن خالل حمنتهم االخرية 
وتقديم وفد منه التعزية بشهداء 

االنفجار الذي طاول املنطقة.
فيه  شارك  الذي  اللقاء  وختلل 
يف  السياسي  املكتب  عضو 
رفلي  طرابلس  مسؤول  املرده 
التطورات  يف  حبث  دياب، 
املنطقة  بها  متر  اليت  واالوضاع 

بشكل  ولبنان  عام  بشكل 
خاص.

وكان تأكيد الستمرار التواصل 
بني املرده والعربي الدميوقراطي 
التحلي  ضرورة  على  وتشديد 
الطريق  لقطع  واحلكمة  بالوعي 
اىل  البلد  جر  حياول  من  على 
الفتنة اليت لن جتلب إال اخلراب 

على لبنان وأمنه.
الوقوف  على  إصرار  كان  كما 
والقوى  اللبناني  اجليش  خلف 
االمنية يف مواجهة االرهاب، مبا 
يضمن أمن لبنان عموما والشمال 

خصوصا.
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لبنانيات

التغيري  تكتل  عضو  لفت 
سيمون  النائب  واالصالح 
أبي رميا، يف مقابلة مع قناة 
الرئيس  أن  اىل  املستقبل 
إنضم  احلريري  رفيق  الشهيد 
شباط   14 يف  باستشهاده 
2005 اىل قافلة شهداء الوطن 
وعسكريني  سياسيني  من 
مجهورية  رؤساء  بينهم  ومن 
معوض  ورنيه  اجلميل  كبشري 
كرشيد  وزراء  جملس  ورئيس 
كرمي وغريهم، مشريا اىل أن 
لتشكل  كانت   2005 آذار   14
بني  جتمع  وطنية  فرصة 
لوال  اللبنانية  املكونات  كل 
الضيقة  السياسية  احلسابات 
اليت ذهب يف اجتاهها البعض، 
أطاح  الذي  الرباعي  كالتحالف 
أحالم التحرك الشعيب العفوي 

آنذاك.
وذكر بان التيار كان أول من 
طالب مبحكمة ذات طابع دولي 
أي لبنانية-دولية مشرتكة يف 

قضية إغتيال الرئيس احلريري، 
احملكمة  أن  إال  وأضاف: 
وقعت  بلبنان  اخلاصة  الدولية 
التناقضات  من  العديد  يف 
ورأينا يف أنظمتها وممارساتها 
اليها يف  أشرنا  كبرية  ثغرات 
من  الكثري  أفقدها  ما  حينه، 

صدقيتها.
عضوية  تعليق  عن  وقال 
تيار  الضاهر يف  خالد  النائب 
تيار  حاول  لقد  املستقبل: 
ضمان  جهة،  من  املستقبل، 
الضاهر  للنائب  مشرف  خروج 
عرب قبول تعليق عضويته، ومن 
يعتمد  انه  التأكيد  أخرى  جهة 
أن  اىل  الفتا  االعتدال،  نهج 
بها  أدىل  اليت  التصرحيات 
النائب الضاهر إمنا تشكل جرما 
قانون  عليه  يعاقب  مشهودا 
 295 املواد  يف  العقوبات 
مشمولة  غري  وهي  يليها  وما 
باحلصانة النيابية حبسب املادة 

40 من الدستور.
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عقد  الذي  اللقاء  يندرج 
االربعاء بني جلنة حوار بكركي 
وحزب اهلل يف اطار االجتماعات 
علما  الطرفني،  بني  الدورية 
ان وتريتها غري مرتبطة مبوعد 
تتباطأ  او  تتسارع  بل  حمدد 

وفقا للتطورات...
يف الشكل، هو االجتماع الثاني 
بعد  واالول  امليالد،  عيد  بعد 
ملف  قماطي  حممود  تسلم 
العالقة بني حزب اهلل وبكركي 
بعد استقالة غالب ابو زينب. 
فأوضح  املضمون،  يف  أما 
الوطنية  اللجنة  عام  أمني 
االسالمية - املسيحية للحوار، 
مع  للحوار  بكركي  جلنة  ممثل 
شهاب  حارث  االمري  احلزب، 
ان  املركزية  االنباء  لوكالة 
اطار اللقاء العام كان الوضع 
حنن  الذي  جدا  االستثنائي 
نكون  ان  علينا  وحيّتم  فيه 
دائما متنبهني ملا جيري حولنا 
كما  الينا.  ميتد  ان  وامكانية 
التطورات  حول  جولة  كانت 
مع التأكيد ان ما يهم بكركي 
االسراع  االوىل  الدرجة  يف 
انتخاب رئيس للجمهورية  يف 
الذي يشكل رأس املؤسسات 
وجوده  خالل  من  وحيقق 
عليه  املنصوص  التوازن 
املشرتك.  للعيش  كأساس 
وأضاف الرئاسة من املواضيع 
لكن  طرحت،  اليت  االساسية 
جلنة بكركي ال تطرح شيئا ال 
يندرج ضمن اطار ما يعرب عنه 
البطريرك املاروني مار بشارة 
بطرس الراعي، وهو ال يدخل 
يف لعبة االمساء، بل يقول ان 
بانتخاب  تقضي  اطرا  هناك 
اليوم.  قبل  االمس  رئيس 
من  نطلب  ان  الطبيعي  ومن 
كل من له دور ان يساعد يف 
اهلل  وحزب  االنتخاب،  حتقيق 
واملؤثرة  الفاعلة  القوى  من 

جدا يف هذا االستحقاق.

ارتياح لالنفتاح
أبدينا  أننا  اىل  وأشار شهاب 
على  القائم  لالنفتاح  ارتياحا 
اكثر من صعيد، املتمثل باحلوار 
املستقبل  وتيار  احلزب  بني 
وكان لنا استفسار عما جيري 
بينهما، مع متن ان يستمر وان 
واال  الساعة  مواضيع  يطرح 
واذ  الرئاسة.  موضوع  يغفل 
أكد ان اللقاءات مستمرة بني 
ارتياح  عن  أعرب  الطرفني، 
أمس  لالجتماع  بكركي  جلنة 
رغبة  اجلميع  عند  ملسنا  حيث 
جدية باعتماد احلوار. وبكركي 
احلوار، الن  على هذا  حريصة 
لبنان مل يقم اال على احلوار، 
آخر  وال خيار سواه، واي حل 
كما  ومتهورا.  جمنونا  يكون 
برفع  اجلميع  لدى  رغبة  ملسنا 
عن  من خيرج  كل  عن  الغطاء 
االنتظام العام والقوانني، وال 
رغبة بتغطية أي خمل يف هذا 

اجملال.
من  الراعي  ان  شهاب  وذّكر 
ينتطر  ملاذا  دائما  القائلني 
وهذا  اخلارج؟  كلمة  اللبناني 
ندعيه  ما  اىل  بالنسبة  معيب 
اللعبة  ممارسة  عراقة يف  من 
جيب  فأمورنا  الدميوقراطية، 
ان حتل يف الداخل ضمن اطار 
عيشنا املشرتك، لكن ال ننكر 
ان هناك تطورات اقليمية ميكن 
ان تؤثر على موضوع الرئاسة، 
االساسي  الدور  ان  ويبقى 
للبنانيني. ويف هذا السياق، 
كانت هناك قناعة لدى اجلميع 
ان االمور يف الواقع اخلارجي 
تتجه حنو احللحلة خصوصا يف 
اجلارية  النووية  املفاوضات 
الست.  والدول  ايران  بني 
يريح  ان  ذلك  شأن  ومن 

االجواء الداخلية.

لقاء دوري بني جلنة حوار بكركي 
وحزب اهلل

امس  النيابي  اجمللس  شهد 
للجان  نشاطات  سلسلة  االول 
النيابية ناقشت خالهلا املواضيع 

املدرجة على جداول أعماهلا.
فقد عقدت اللجنة الفرعية املنبثقة 
واملكلفة  املشرتكة  اللجان  عن 
انشاء  قانون  اقرتاح  درس 
اخلاصة  االقتصادية  املنطقة 
برئاسة  جلسة  البرتون  بقضاء 
ابراهيم  النائب  اللجنة  رئيس 
كنعان وحضور النواب االعضاء: 
اوغاسابيان،  جان  اجلسر،  مسري 
حكمت ديب، نعمة اهلل ابي نصر 
الوطين  االقتصاد  وزارة  وممثل 

املستشار القانوني غادة سفر.
اللجنة  رئيس  قال  اجللسة،  بعد 
عقدت  كنعان:  ابراهيم  النائب 
اللجنة الفرعية املنبثقة عن اللجان 
النيابية املشرتكة واملكلفة درس 
اقرتاح القانون الرامي اىل انشاء 
املنطقة االقتصادية اخلاصة يف 
النائب  برئاسة  البرتون  قضاء 
النواب  وحضور  كنعان  ابراهيم 

اعضاء اللجنة الفرعية.
اقرتاح  درس  اللجنة  وباشرت 
القانون املذكور وناقشت بعض 
السادسة  للمادة  وصوال  املواد 
بعض  اضيفت  حيث  منه 
وستعود  الطفيفة،  التعديالت 
يف  درسه  متابعة  اىل  اللجنة 
اخلميس  يوم  املقررة  اجللسة 

الواقع فيه 2015/2/19.
تكنولوجيا املعلومات

عقدت جلنة تكنولوجيا املعلومات 
اجمللس  يف  اليوم  ظهر  جلسة 
سامر  النائب  برئاسة  النيابي، 
سعادة وحضور عبد املنعم يوسف 
بطرس  االتصاالت  وزير  ممثال 
حرب، النواب وليد خوري، حممد 
عباس  اجلميل،  نديم  احلجار، 
االقتصاد  وزارة  وممثلي  هاشم 

ليندا قاسم وعلي بيطار.
اثر اجللسة، قال سعادة: عقدت 
جلنة تكنولوجيا املعلومات جلسة 
خصصت ملوضوع يهم املواطنني 
وهو  أساسي،  وبشكل  مجيعا 
موضوع مقدمي خدمات االنرتنت. 
بني  القائم  التعاون  جيدا  نثمن 
العام  والقطاع  اخلاص  القطاع 
اوجريو  شركة  بني  وخصوصا 
ولكن  لبنان،  يف   )P.S.A(و
حنن كمجلس نواب اليوم، تلقينا 
مئات الشكاوى على موضوع خدمة 
االنرتنت ونوعية هذه اخلدمة من 
مقدمي اخلدمات املرخص هلم من 

قبل الدولة اللبنانية.
مع  اجتماعنا  ويف  اليوم  تابع: 
الدكتور عبد املنعم يوسف مدير 
يف  والصيانة  االستثمار  عام 
ومع  واوجريو  االتصاالت  وزارة 
املسؤولني عن محاية املستهلك 
ونتيجة  االقتصاد،  وزارة  يف 
ذلك، رفعنا توصية اىل كل من 
وزير االتصاالت ووزير االقتصاد 
وهو  بالذات  املوضوع  هذا  حول 
اخلدمة اليت يشرتيها املواطن من 
مقدمي خدمات االنرتنت واليت ال 
حيصل عليها كما جيب، امنا تصل 
سيئة جدا. وقد اعطينا مهلة شهر 
هلاتني الوزارتني العداد تقريرها 
جلنة  اىل  وتسليمه  الشأن  بهذا 
لتحسني  املعلومات  تكنولوجيا 
مصلحة  ولتأمني  اخلدمة  هذه 

وستتخذ  اجملال،  بهذا  املواطن 
هذه  لضبط  الالزمة  االجراءات 
بني  نوعيتها  وحتسني  اخلدمة 
والشركات  املستهلك  املواطن 

اخلاصة بتقديم اخلدمات.
دعوات

ودعا رئيس جلنة املال واملوازنة 
النائب ابراهيم كنعان اىل جلسة، 
تعقد عند العاشرة والنصف من 
احلالي،   17 الثالثاء  ظهر  قبل 
ومناقشة  حبث  ملتابعة  وذلك 

املواضيع التالية:
الصندوق  عائدات  توزيع   -1
عن  املستقل  البلدي 
 2013  -  2012  - االعوام:2011 

.2014 -
اهلاتف  عائدات  توزيع   -2
لغاية   1994 العام  منذ  اخلليوي 

العام 2014.
العامة  االشغال  جلنة  وتعقد 
جلسة  واملياه،  والطاقة  والنقل 
قبل  من  والنصف  العاشرة  عند 
برئاسة  املقبل،  الثالثاء  ظهر 
النائب حممد قباني، وذلك لبحث 

جدول االعمال االتي:
اىل  الرامي  القانون  اقرتاح   -1
االوتوبيسات  سيارات  حتويل 
صغرية  صفائح  اىل  العمومية 
سيارات  وصفائح   Bus Mini
اىل صفائح سيارات   Bus Mini
من  املقدم  عمومية،  اوتوبيس 

النائب انطوان زهرا.

رقم  القانون  تنفيذ  متابعة   -2
243 الصادر بتاريخ 2012/10/22 

قانون السري اجلديد
املنبثقة  الفرعية  اللجنة  وتعقد 
عن جلنة االشغال العامة والنقل 

والطاقة واملياه واملكلفة متابعة 
جلسة  الصحي،  الصرف  موضوع 
عند االوىل من بعد ظهر االربعاء 
جوزف  النائب  برئاسة  املقبل، 

معلوف.

فرعية اللجان باشرت درس انشاء املنطقة االقتصادية للبرتون

جلنة التكنولوجيا: العداد تقرير عن خدمة االنرتنت

املستقبل  كتلة  عضو  أشار 
ان  اىل  جمدالني  عاطف  النائب 
سعد  السابق  احلكومة  رئيس 
خالل  من  يؤكد  سوف  احلريري 
ثوابت  اهلل على  احلوار مع حزب 
على  القائمة  املستقبل  تيار 
والتفاهم  واالنفتاح  االعتدال 
ورفض  املشرتك  والعيش 
واجملموعات  واالرهاب  التطرف 

التكفريية.
اىل  حديث  يف  جمدالني  ورأى 
اذاعة صوت لبنان ان ما صرح 
به النائب خالد الضاهر جاء خمالفا 
خلط ونهج الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري ولتيار املستقبل بشكل 
عام، وبالتالي كان من الطبيعي 
يف  عضويته  تعليق  يطلب  ان 

الكتلة اليت قبلت على الفور.
حزب  مع  احلوار  موضوع  ويف 
احلوار مستمر  ان  اىل  اشار  اهلل 
اعلن  اليت  احللول  اىل  للوصول 
عنها الرئيس سعد احلريري بدءا 
املذهيب  االحتقان  ختفيف  من 
انتخاب  اىل  ووصوال  وازالته 

يتوافق  للجمهورية  جديد  رئيس 
عليه اجلميع.

الصحي  الشأن  خص  وفيما 
الطبية  والوصفة  للمواطن 
بها  العمل  سيتم  اليت  املوحدة 
بدءا من اول آذار، اثنى جمدالني 
بعد  اتت  اليت  على هذه اخلطوة 
انتظار وجهد مشرتك بني  طول 
وزارتي الصحة والعمل والضمان 
على  التوفري  بهدف  االجتماعي 
املواطن والدولة وايضا ملساعدة 
مستوى  رفع  خالل  من  االطباء 

معاشات تقاعدهم.
وذكر جمدالني ب ضرورة تقيد 
االطباء بالوصفة الطبية املوحدة 
واليت  نسخ  ثالث  من  املؤلفة 
تسمح للصيدلي تبعا ألرشادات 
الدواء  استبدال  بإمكان  الطبيب 
التجاري بدواء بديل او جينرييك 
ميلك جودة ونوعية عالية وال توجد 
باعتباره  اعتماده،  يف  اشكالية 
وزارة  ومراقبة  إلشراف  خيضع 
العاملية  الصحة  ومنظمة  الصحة 

والشركة األم يف اخلارج.

جمدالني: تصريح ضاهر خمالف خلط الرئيس الشهيد



Page 6صفحة 6     

لبنانيات

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

احياء  آذار اىل  تستعد قوى ١٤ 
الستشهاد  العاشرة  الذكرى 
ورفاقه  احلريري  رفيق  الرئيس 
باحتفال اليوم السبت يف جممع 
بفيلم وثائقي  البيال، ويستهل 
الشهيد  الرئيس  حياة  عن 
واجنازاته، وخيتتم بكلمة للرئيس 
سعد احلريري يتناول فيها جممل 
واملنطقة،  لبنان  يف  األوضاع 
وأهمية  اهلل،  حزب  مع  واحلوار 

انتخاب رئيس للجمهورية.
املستقبل  كتلة  عضو  وأشار 
ان  اىل  جمدالني  عاطف  النائب 
من  سيؤكد  احلريري  الرئيس 
على  اهلل  حزب  مع  احلوار  خالل 
القائمة  املستقبل  تيار  ثوابت 
على االعتدال واالنفتاح والتفاهم 
ورفض  املشرتك  والعيش 
واجملموعات  واالرهاب  التطّرف 

التكفريية.
بهية الحريري

احلريري  بهية  النائبة  وعرضت 
على  الذكرى  الحياء  التحضريات 
اليت ستشهدها  األنشطة  صعيد 
صعيد  وعلى  باملناسبة  صيدا 
مشاركة املدينة يف مهرجان احياء 
السبت  يوم  البيال  يف  الذكرى 
ترؤسها  خالل  وذلك  املقبل، 
مدير  ضم  اجتماعا  جمدليون  يف 
مؤسسة احلريري يف صيدا حميي 
الدين القطب ورئيس مجعية جتار 
الشريف  علي  وضواحيها  صيدا 
املستقبل يف  تيار  عام  ومنسق 
محود  ناصر  الدكتور  اجلنوب 
ومسؤول دائرة صيدا يف التيار 
ثانوية  ومديرة  احلريري  امني 
رندة  صيدا  يف  احلريري  رفيق 
درزي الزين واملشرف العام يف 
مدرسة احلاج بهاء الدين احلريري 
مجعية  عن  وممثلني  بواب  نبيل 
وفريق  املستقبل  لبنان  كشافة 
عمل من مؤسسة احلريري ودارة 

جمدليون.
محود  من  احلريري  واطلعت 
التحضريات  على  واحلضور 
ورياضيا.  واهليا  تربويا  اجلارية 
واكدت ان صيدا كانت وستبقى 
ذكرى  احياء  يف  حضورها  متيز 
بالنسبة  انه  رغم  الشهيد  ابنها 
للمدينة حاضر على مدار السنة.

مدار  على  تشعر  وقالت: صيدا 
جراء  الكبرية  باخلسارة  العام 
احلريري،  رفيق  ابنها  اغتيال 
ومن الطبيعي ان متيز مشاركتها 
استشهاده،  ذكرى  احياء  يف 
بهذه  ستكمل  املدينة  واكيد 
الرئيس  خطها  اليت  الطريق 
باالنفتاح  الرسالة  بهذه  الشهيد 
الدائم وهذا  والتطور  واالعتدال 
هناك  يكن  مل  لو  ليتم  كان  ما 

اميان حقيقي بهذه الرؤية.
االجتماع حتدث محود فقال:  اثر 
شهر  شباط  تسمي  صيدا 
استذكار الرئيس الشهيد وحنن 
بدأنا  الشهر  هذا  بداية  ومنذ 
بالنشاطات الرتبوية والرياضية، 
افتتاح  هناك  سيكون  وغدا 
رفيق  الشهيد  الرئيس  لدورة 
احلريري الرياضية واليت اصبحت 
تعبريا سنويا عن مشاركة القطاع 
للذكرى،  احياء  يف  الرياضي 
كما ان االنشطة موسعة تشارك 
وثقافية  تربوية  مؤسسات  فيها 
السنة  وانها  سيما  واهلية، 
العاشرة على استشهاد الرئيس 

احلريري.

احلريري  رفيق  الرئيس  وختم: 
باستشهاده صحيح ذهب كجسد 
ولكن بقي كنهج وهذا النهج حنن 
كتيار مستقبل وبقيادة الرئيس 
به.  نتابع  احلريري  سعد  الشيخ 
عشرة..  الذكرى  هلذه  والشعار 
سنبقى  سنة..  الف..  مية.. 
احلريري  رفيق  نهج  على  مجيعا 
اليت  العريضة  اخلطوط  وعلى 
رمسها قبل استشهاده ان كان 
وان  االجتماعية  او  االقتصادية 

كان باالعتدال والدميقراطية.
فتفت

املستقبل  كتلة  عضو  واوضح 
الرئيس  ان  فتفت  امحد  النائب 
سعد احلريري سيؤكد يف كلمته 
غدًا على الثوابت اليت يلتزم بها 
آذار،   ١٤ وقوى  املستقبل  تيار 
 ١٤ وحدة  على  سُيشدد  كما 
املرحلة  توّجهاته يف  وعلى  آذار 
وكيفية  املقبلة  السياسية 
النريان  وابعاده عن  البلد  انقاذ 

امُلشتعلة من حولنا.
االحتفال  برنامج  ان  اىل  ولفت 
يلقيها  واحدة  كلمة  سيتضّمن 
املناسبة  الن  احلريري  الرئيس 
خالفا  شباط،   ١٤ بذكرى  خاصة 
ملا اوحي به بهدف اعطاء معاٍن 

اخرى للذكرى.
وردًا على سؤال عّما اذا ُوّجهت 
حلضور  اهلل  حزب  ل  دعوة 
واملستقبل  انه  باعتبار  االحتفال 
يف حوار مباشر، قال من السابق 

الوانه القيام بهذه اخلطوة.
مواقف

اجمللس  رئيس  نائب  ورأى 
االعلى  الشرعي  االسالمي 
الوزير السابق عمر مسقاوي يف 
تصريح: تأتي ذكرى ١٤ شباط، 
احلريري،  رفيق  الشهيد  ذكرى 
العشر  السنني  وقر  وهي حتمل 
من التفكك يف كل صعيد. تفكك 
أخرج املبادئ من مدلوالتها حتى 
السياسي  اإلنقسام  لعبة  غدت 
وامليثاقية  امليثاق  ستار  حتت 
يعطل  وجدل  إستئثار  دولة 
مفهوم الدولة. و لعل ما أوحى 
الوزير  معالي  تصريح  مؤخرا  به 
درباس يف تدوير ما وعدت به 
مدينة طرابلس اىل مكان آخر خري 

مثال على ذلك.
اضاف: لقد نشر رفيق احلريري 
مع إطاللته األوىل مناخ استقرار 
وأمل. ليس فحسب عند مؤيديه، 
بل عند معارضيه. فكان احلريري 
يف األفق اإلقتصادي واإلجتماعي 
اخلارجني  النهار جلميع  كلمة  هو 
من ظلمة غار األحداث السبعينية 
اىل مرابع جديدة يف كل شأن، 
العلم  يف  كما  اإلقتصاد  يف 
اللحاق  اىل  املسارعة  يف  كما 
مبا فات، و تأسيس ما وسعت 
له مرابع االستقرار يف ظل أمن 
احلياة  زخم  مع  ترافق  نفسي 

اليومية يف تفتح آفاقها.
تلك  احلريري  أعطى  لقد  وتابع: 
من  جناحه  أوجز  ما  كل  املرحلة 
بنية  العطاء  فيه  فاض  تاريخ 
تأسيس جليل يرث احلاضر بعزمية 
الوحدة اإلجتماعية والثقة بالدولة 
الطائف  بإتفاق  إرتسمت  اليت 
شعارات  دولة  غدت  ثم  من  و 
السياسة.فلقد أصابت  لعبة  يف 
العيش  شعار  امليثاقية  صرعة 
املشرتك. فعطلت احلياة اإلدارية 
واحلياة  املواقع  تقاسم  يف 

و  الدولة،  مسار  يف  السياسية 
ال  معطال  امليثاقية  دوالب  بات 
يقف عند رئيس مجهورية حيمي 
تناقض  الطائف ال سلطة  شعار 

العيش املشرتك.
كتبت  أن  لي  سبق  لقد  وقال: 
عدة مقاالت أكدت فيها أن هذه 
إتفاق  بنود  من  األخرية  العبارة 
املبدأ  عن  تستقل  ال  الطائف 
العشرة. ألنها  البنود  األول من 
سيد  لبنان  معنى  حصاد  هي 
مستقل وطن نهائي جلميع أبنائه 
ومؤسسات  وشعبا  أرضا  واحدا 
عليها  املنصوص  حدوده  يف 
يف الدستور املعرتف به دوليا. 
فعبارة ال سلطة تناقض العيش 
املواطن  حق  تعين  املشرتك 
الدولة  أصول  بكافة  االشرتاك 
بالتالي  و  والثقافية.  املادية 
له  عالقة  ال  املشرتك  فالعيش 
بالطوائف، بل باملواطن اللبناني 
نفسه الذي له احلق بكافة هذه 
بكامل  التعبري  األصول.فهذا 
وظيفة  مع  يتناقض  وضوحه 
الطائفة. ألن الطائفة قوة جذب 
يف بناء وحدة األداء االجتماعي، 
بينما الدين الذي متثله كل طائفة 
روح  صفاء  يف  رسالتها  هو 
الفضاء الوطين.يف هذا اجلانب، 
جيري  ما  جانبا  وضعنا  اذا  و 
الطوائف،  ممثلي  فإن  اليوم، 
السياسية،  األحزاب  وكذلك 
ينبغي أال يكونوا فريقا يف قسمة 
العيش املشرتك، بل أن يكونوا 
توفري  يف  مشرتكة  قيم  محاة 

العدالة لكل مواطن.
معاني الصفاء

ذكرى  يف  هذا  أقول  اضاف: 
ال  اليت  الشهيد  الرئيس  دولة 
تزال ترفرف يف مسائها الزرقاء 
معاني  بكل  سعد  الشيخ  مع 
املنبعث  الروحي  الصفاء  ذلك 
 ١٤ هلت  كلما  اجليل  روح  يف 
شباط. ذلك مناخ ما مضى لكنه 
يبقى فورة أمل يقي مصارع ما 
يتهدد مصري لبنان أمام تطورات 
التطورات  هذه  من  األحداث. 
باألمس،  طرابلس  يف  جرى  ما 
وزير  معالي  قرار  تنفذ  والدولة 
يف  املشنوق  نهاد  الداخلية 
لصاحل  والصور  الشعارات  إزالة 
أمر  هو  و  األمين،  اإلستقرار 
وحتذير  تأمل  وقفة  اىل  يدعو 
الثالثني  يقارب  ما  منذ  وخجل. 
عاما وضع شعار طرابلس قلعة 
عهد  يف  لبنان  يف  املسلمني 
الشيخ سعيد شعبان رمحه اهلل، 
أضيف  ثم  العمر،  هو صديق  و 
فوقه شعار اهلل . وقد إعرتضت 
آنذاك على هذا الصنيع، لعلمي 
العقيدة  مفهوم  يف  مبخاطره 
وحينما  السياسية.  مفهوم  ويف 

14 آذار حتيي الذكرى العاشرة الستشهاد احلريري يف البيال اليوم  ورئيس املستقبل سريكز على األوضاع واحلوار مع حزب اهلل واألزمة الرئاسية

National 

Strata Management

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

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية والتجارية 
اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.com.au  - 

michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة

كل  مع  إزالته  السلطة  حاولت 
بني  صراع  يف  سياسي  شعار 
بأنه  يقول  من  جاء  السياسيني 
كما  بالسنة،  خاص  ديين  شعار 
اجلميع  بينما  طائفة شعار.  لكل 
وضع  سياسي  شعار  أنه  يعلم 
القلعة. خارج  هم  من  ليخاطب 
نور  هو  وتعاىل  سبحانه  فاهلل 
والقرآن  واألرض.  السموات 
بديع  يف  اهلل  نرى  أن  يدعونا 
اهلل  كلمة  نذكر  وحني  خلقه. 
نردفها بكلمة جل جالله ألن جالل 
كل  من  واألعلى  األكرب  هو  اهلل 
شيء. أما جتسيم و جتسيد كلمة 
أو  العربية  اللغة  اهلل يف حروف 
قلعة  عن  للتعبري  العربية  غري 
املدينة  ومصادرة  املسلمني 
حلساب من وضعوا هذا الشعار، 
و  العبادة  جادة  عن  خروج  فهو 
القرب من اهلل تعاىل و هو جهل 

بأساس العقيدة.
حمبة  بكل  أرجو  انين  وقال: 
اىل  الساحة  تعاد  أن  للجميع 
بروح  لتزينها  البلدية  سلطة 

املدينة و ثقافتها املستمدة من 
احلضارة االسالمية، وانين اقرتح 
استشارة مؤرخ طرابلس الدكتور 
عمر تدمري بهذا االمر. علما انين 
اعرتضت على اقامة متثال الزعيم 
الراحل عبد احلميد كرامي بتارخيها 
يف مقال نشر يف جريدة اإلنشاء 
بأن  حينها  قلت  و   ١959 عام 
مقام مفيت طرابلس يليق مبكتبة 

عامة تسمى بإمسه.
معالي  صديقي  مسقاوي  ودعا 
املشنوق  نهاد  الداخلية  وزير 
باحلكمة  املشكلة  هذه  حل  إىل 
واحلوار اليت إتسمت بها مواقفه 
مدرسة  من  منابعها  وإستقت 

رفيق احلريري.
النجادة  حزب  رئيس  أكد  و 
تصريح،  يف  احلكيم،  مصطفى 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  ان 
انتفاضة  فجر  احلريري  رفيق 
حصول  اىل  أدت  عارمة  شعبية 
الثاني،  استقالله  على  بلدنا 
بعد عقود من الوصاية السورية 
ان  وقال:  والسياسية،  االمنية 
النظام  مع  اللبنانيني  مشكلة 
هي  السوري  والسياسي  األمين 
التسلط واهليمنة لنظام اختار ان 
والغاء  الديكتاتورية  على  يقوم 

احلريات.
السفري  تدخل  بشدة  وانتقد 
علي  لبنان  يف  السوري 
الشؤون  يف  علي  عبدالكريم 
الداخلية اللبنانية، وهو ال يفوت 
فرصة اال ويتدخل فيها وحياول 
فرض آراء نظامه على كل شاردة 

وواردة يف السياسة اللبنانية.
وختم: اننا يف الذكرى العاشرة 
الشهيد  الوطين  الرمز  الغتيال 

رفيق احلريري، ندعو اىل متابعة 
من  الكبري  الشهيد  بدأه  ما 
القادرة  الدولة  لقيام  خطوات 
صيغة  ودعم  وتعزيز  والعادلة 
العيش املشرتك بني اللبنانيني 
اال  يقوم  ال  الذي  لبنان،  وبناء 
جبناحيه املسلم واملسيحي، على 
أسس حديثة ال ميكن الحد هزها 

او اإلطاحة بها.
اقليم  الوطين يف  اللقاء  وشدد 
ملناسبة  بيان  يف  اخلروب 
الستشهاد  العاشرة  الذكرى 
على  احلريري،  رفيق  الرئيس 
ضرورة التمسك بثوابت وخيارات 
الرئيس الشهيد الذي كان رمزا 
من رموز التنوع واالعتدال واحلوار 
واالنفتاح وقبول االخر املختلف، 
مشريا اىل ان الرئيس احلريري 
سيبقى يف وجدان وقلب اهالي 

االقليم.
الوفاء  ان  اىل  اللقاء  ولفت 
للرئيس الشهيد، يكون برتسيخ 
مشروع الدولة والتمسك بالطائف، 
والعيش الوطين املشرتك، بعيدا 
عن احلسابات الضيقة والتالعب 
اىل  مشريا  اللبنانية،  بالصيغة 
ان الرئيس الشهيد وحد بدمائه 
من  اطلقوا  الذين  اللبنانيني 
سلمية  انتفاضة  وحدتهم  خالل 
دميوقراطية اكدت االصرار على 
التمسك بلبنان كيانا جامعا يتسع 

للجميع.
املناسبة  هذه  يف  اللقاء  ودعا 
اجلميع اىل تغليب مصلحة لبنان 
الطوائف واملذاهب  على مصاحل 
اثارة  عن  واالبتعاد  والتيارات، 
والسجاالت  الطائفية  النعرات 

االعالمية العقيمة.
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اجتماعه  واالصالح  التغيري  تكتل  عقد 
دولة  برئاسة  الرابية  يف  االسبوعي 
الرئيس العماد ميشال عون وحبث يف 

ملفات سياسية واقتصادية وامنائية.
وعقب االجتماع حتّدث امني سر التكتل 

النائب ابراهيم كنعان فقال:
عمومًا  اللبنانيني  التكتل  1-يعايد 
بعيد  املوارنة خصوصا  و  واملسيحيني 
ما مسعه  مارون، ويتمنى يف ظل  مار 
من مواقف تتعلق باالستحقاق الرئاسي، 
اي  اللبناني،  بالعامل  مجيعًا  بااللتزام 
نتيجة  اىل  بالوصول  اللبنانية،  االرادة 
ومبادرات  تسويات  انتظار  عن  بعيدًا 
لكنها  االحيان،  بعض  يف  مشكورة 
اللبنانيني،  حمل  حتل  ان  تستطيع  ال 
بشكل  املعنيني  املسيحيني  خصوصًا 
هذا  وعلى  االستحقاق.  بهذا  اساس 
احلوارات  يف  شركاء  حنن  الصعيد، 
املسيحي- احلوار  والسيما  القائمة، 
املسيحي بني التيار الوطين احلر وبني 
علينا  ان  ونعترب  اللبنانية،  القوات 
الوطن،  يف  شركائنا  مع  مسؤولية 
الشرعية  حترتم  نتيجة  اىل  بالوصول 
والشرعية  بنودها،  بكامل  الدستورية 
اخللل  لتصحيح  حنتاجها  اليت  الشعبية 
املزمن على مستوى النظام واملؤسسات 

الدستورية والشراكة.
2- استعرض التكتل الدراسات القانونية 
واجلدوى االقتصادية يف ما يتعّلق مبرفأ 
املوقتة  اللجنة  ان  لنا  وتبنّي  بريوت. 
املشكلة، تعين ان الدولة هي من يدير 
االموال  وان  املرفأ،  مباشر  شكل  يف 
للمرفأ  القانوني  الوضع  وان  العمومية 
احلكومة  من  القانونية  لالصول  خيضع 
اىل رقابة ديوان احملاسبة يف ما يتعّلق 
بأي قرار، ومن بينها قرار الردم.وحنن 
نعترب أن هناك خمالفات قانونية كبرية، 
اذ تبنّي ان اللجنة املوقتة غري منتظمة 
والعادية  الدستورية  القوانني  حبسب 
ان  التكتل  ويرى  املالية.  واالصول 
املطلوب هو العودة اىل جملس الوزراء 
ان  جلهة  القانوني  اخللل  لتصحيح 
جلنة  ال  عامة،  مؤسسة  هناك  تكوزن 
موقتة عمرها 25 سنة، وان يكون هناك 
باالمالك  التصرف  جلهة  كامل  وضوح 
ما خيضع  وهو  الدولة،  واموال  العامة 
واراء  واستنساب  ملزاجية  ال  لالصول 

غري قانونية وغري دستورية.
من  البلديات  عائدات  اىل  بالنسبة   -3
اىل  حتتاج  ال  فهي  اخللوي،  اهلاتف 
الكثري من التفكري، وختضع للمادة 55 
اىل  السعي  فلماذا   ،tvaال قانون  من 
تطبيق مواد مرتبطة بالصندوق البلدي 
تنص   55 املادة  ان  طاملا  املستقل، 
التوزيع املباشر لالموال من قبل  على 
ثالثة  كل  مباشرة  االتصاالت  وزارة 
هذا  ان  الوزير  يعترب  اشهر.واليوم، 
اىل  الجئًا  للتطبيق،  قابل  غري  األمر 
الصندوق البلدي املستقل. وحنن نعترب 
ان تغيري املعايري او اقرتاحات اخرى، ال 
والذهاب  القانون  اطالقًا خمالفة  يعين 
 %90 باقتطاع  اجملال  يتيح  ما  اىل 
اكالف  اىل  لتذهب  العائدات  هذه  من 
النظافة و سوكلني. وحنن نعترب ان هذا 
االمر غري مقبول، السيما ان البلديات 
وهو   ،1995 العام  منذ  حقوقها  تنتظر 

ما ال جيوز.
وزراء  بأن  القول  ان  التكتل  ويعترب 
تزوير  هو  التوزيع  يرفضون  التكتل 

كنعان بعد اجتماع التكتل:
لاللتزام باملبادرة اللبنانية يف الرئاسة.. 

على الوزارات احرتام حّد ممارسة 
السلطة...وقرار الشورى انصف سد جّنة تعيينات  ودخلت  »احملظور«،  وقع 

جلنة الرقابة على املصارف يف دائرة 
املعنيني.  األقطاب  بني  التجاذبات 
اجتماع  يف  قررت  املصارف  مجعية 
املاضي  الثالثاء  يوم  إدارتها  جملس 
احلالية  اللجنة  عضو  ترشيح  إعادة 
اللجنة  يف  هلا  ممثاًل  عّواد  أمني 
الرغم من  العتيدة. حصل ذلك على 
تبّلغ أعضاء اجمللس قرار رئيس تكتل 
التغيري واإلصالح ميشال عون تسمية 
التطور  هذا  »املاروني«.  املرّشح 
التكهنات  باب  فتح  املتوقع«  »غري 
حول مغزى الرسالة وأهدافها وهوية 

موّجهها.
جملس  انعقد  املاضي،  الثالثاء  يوم 
جلسة  يف  املصارف  مجعية  إدارة 
أعماله  جدول  على  يكن  مل  عادية. 
بند يتعلق بتعيينات جلنة الرقابة على 
اجمللس  عضوي  أن  إال  املصارف، 
طرحا  طربيه  وجوزف  األزهري  سعد 
األعمال،  جدول  خارج  من  املوضوع 
نظرًا إىل ضيق الوقت وقرب انتهاء 
آذار   11 يف  احلالية  اللجنة  والية 
املقبل، وألنه سبق لوزير املال علي 
برفع  التزامه  أعلن  أن  خليل  حسن 
لتعيني  الوزراء  جملس  إىل  اقرتاحه 
اللجنة اجلديدة قبل 28 شباط اجلاري. 
أعضاء  مداوالت سريعة بني  حصلت 
اجمللس وانتهت اىل خالصة مفادها 
عّواد  أمني  احلالية  اللجنة  »ان عضو 
وبالتالي  فيها،  اجلمعية  ممثل  هو 

سيبقى مرشحها«.
مكرم  للجمعية  العام  األمني  حاول 
صادر لفت نظر أعضاء اجمللس إىل 
واالصالح  التغيري  تكتل  رئيس  أن 
ميشال عون يريد أن يسّمي العضو 
وأن  العتيدة،  اللجنة  يف  املاروني 
لديه مرشح  عّواد ليس مرشحه، بل 
مل  املوجودين  من  أحدًا  أن  إال  آخر، 
يعر هذه املالحظة أي اهتمام. انتهى 
االجتماع على اقتناع لدى العديد من 
احلاضرين بأن هناك من يسعى اىل 
خلق مشكلة مع عون ألسباب قد ال 
وتعييناتها،  باللجنة  متصلة  تكون 
املشكلة  هذه  أن  البعض  رأى  فيما 
تداركها،  عدم  حال  يف  تؤدي،  قد 
للجنة  التجديد  خيار  طرح  إعادة  اىل 
احلالية أو تكرار سيناريو الفراغ الذي 

حصل يف شباط عام 2010.
يؤكد رئيس اجلمعية فرانسوا باسيل 
لـ«األخبار« أن تسمية مرشح اجلمعية 
أعمال  جدول  على  مقّررة  تكن  »مل 
هذا  درسنا  بل  اإلدارة،  جملس 
على  اجللسة،  هامش  على  املوضوع 
كتاب  أي  يصلنا  مل  أنه  من  الرغم 
رمسي من وزير املال لتسمية مرشحنا 

أو مرشحينا«.
حاليًا  لدينا  الواقع،  »يف  ويوضح: 
عواد،  أمني  هو  اللجنة  يف  ممثل 
علمًا  غريه،  مرشحون  لدينا  وليس 
رأيه  عن  ممثلنا  نسأل  مل  بأننا 
بعد«. ويشري باسيل إىل أن اجلمعية 
املهنة  مصلحة  على  احلفاظ  »هدفها 
وعلى املصلحة الوطنية، وهي توافق 
على الشخص املناسب، وال تريد أن 
تدخل يف إشكال مع أحد، وليس لدينا 
التجديد، لكننا علمنا  أي مشكلة يف 
بأن رئيس اللجنة )أسامة مكداشي( 
ال يريد االستمرار ويرغب يف االبتعاد 

عن هذا املوقع«.
إدارة  جملس  اجتماع  يف  حصل  ما 
مصريف  برأي  مفاجئًا،  كان  اجلمعية 

للحقائق. فما نرفضه هو حتويل االموال 
بغري وجه حق وبغري سند قانوني اىل 
بالغاء  نطالب  لذلك  النظافة.  شركات 
البند الرابع من املرسوم، ونطالب يف 
الوقت عينه بتوزيع فوري لالموال اىل 
دون  من  البلديات،  اي  مستحقيها، 

اقتطاع.
اليت  االستشارة  عن  كذلك  ونسأل 
وعد وزير االتصاالت بطرس حرب من 
وقد  واالستشارات،  التشريع  هيئة 
مل  النوع  هذا  من  طلب  اي  ان  علمنا 
املطالبة  التكتل  يكرر  لذلك،  يوّجه. 
اهليئات  واالحتكام  االستشارة،  بهذه 
مل  ولو  حتى  واالستشارية،  القضائية 

يكن رأيها ملزما.
الوزارات  بعض  للمارسة  4-عرضنا 
على  ان  التكتل  ويعترب  ملهامها، 
من  الناس  بشؤون  املعنية  الوزارات 
السلطات  حترتم  ان  وسواها،  صحة 
االدارية وتتعاطى معها حبسب االصول 
وما  القوانني،  وان حترتم  والقوانني، 
تقرره السلطات التشريعية، والضوابط 
او  باالطباء  يتعّلق  ما  يف  احملددة 

سواهم.
السلطة  حد ممارسة  أن  التكتل  ويرى 
التنفيذية  السلطة  احرتام  اواًل  هو 
للقضائية،  واالدارية  لالدارية، 
وال  العدلية.  للضابطة  والقضائية 
ميكن ألي وزير ان يتحّول اىل حمافظ 
وقاض ودركي، واملطلوب احرتام كل 
هذه املفاصل ليكون املوضوع قانونيًا 

وسليمًا ولنضمن النتائج املرجوة.
كنا  فاذا  جنة،  سد  اىل  بالنسبة   -5
وحياتية  اجتماعية  مطالب  عن  نتحّدث 
القرار  اىل  االحتكام  فيجب  القضية، 
الصادر عن جملس شورى الدولة الذي 
اتى منسجمًا مع حقوق الناس باملياه، 
وكسروان  جبيل  اىل  بالنسبة  السيما 
اخذ  عدم  وجيب  لبنان.  جبل  واقضية 
التمرد  ضرورة  ثقافة  اىل  الناس 
احلقوق،  اىل  للوصول  واالعرتاض 
ادارات  يف  نلحظه  خطري  امر  وهو 
باعتماد  ونطالب  ومؤسساتها.  الدولة 
االصول واحلاجة واملعايري القانونية، ال 

السياسية والكيدية.
مدير  بتعيني  يتعّلق  ما  يف  اما   -6
فنعترب  طرابلس،  يف  االعالم  لكلية 
الشروط  يستويف  تعيني  كل  ان 
القانونية واالنتخاب كما جرى يف هذا 
القضية، جيب ان ال خيضع للمساومة، 
و العتبارات لشعارات طائفية ومذهبية 
البعض  حياول  ومناطقية  وسياسية 
تكريسها، وهو امر غري مقبول. وندعو 
رئاسة اجلامعة اللبنانية اىل الرتاجع عن 
قرارها، ونوّجه الدعوة اىل السياسيني 
ما  خطورة  يعوا  ان  اىل  الطرابلسيني 
حيدث، فاحلرص على العيش املشرتك 
ويؤّمن حبسب  وحيمى  ان حيرتم  جيب 
االصول واملصلحة الوطنية والقوانني.

سنتابعها  االصالحية  املطالب  7-هذه 
والرقابية  احلكومية  االوساط  كل  يف 
نعترب  الننا  والقضائية،  والتشريعية 
املضمون،  سياسة  هي  السياسة  ان 
ال العناوين والشعارات، وهي مصلحة 
هذه  ان  ونعترب  واجملتمع،  املواطنني 
واالجتماعية  االقتصادية  امللفات 
والوطنية يف حاجة اىل متابعة، ونأمل 
يف ان نكون على تفاهم تام يف شأنها 

مع كل الكتل.

 . بع متا
فقد 

ن  كا
ك  هنا
ق  تفا ا
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م  عد
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شح  مر
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بعد  إال 
تسمية 

مجعية املصارف تستفّز العماد ميشال عون

رئيس مجعية املصارف اتصل بوزير 
املال وطلب موعدًا للقائه. مت حتديد 
يف  املقبل.  االثنني  يوم  املوعد 
خليل  الوزير  سيتسّلم  الوقت،  هذا 
باسيل  جربان  اخلارجية  وزير  من 
الوزراء  جملس  جلسة  هامش  )على 
اليوم( أمساء مرشحي عون )ماروني 
من  سيتسّلم  كذلك  وأرثوذكسي(. 
سالم  متام  الوزراء  جملس  رئيس 
لرئاسة  املستقبل  تيار  مرشح  اسم 
وحبسب  ملكداشي.  خلفًا  اللجنة 
املعلومات، زار مدير مكتب الرئيس 
سعد احلريري، نادر احلريري، رئيس 
أيام،   3 قبل  سالم،  متام  احلكومة 
وأبلغه رغبة احلريري يف تعيني مسري 
محود يف رئاسة اللجنة. وكذلك حسم 
الرئيس نبيه بري خياره بإعادة تسمية 

عضو اللجنة احلالي أمحد صفا.
يشري  املعلومات،  هذه  من  انطالقًا 
املستقبل  تيار  أن  اىل  مصرفيون 
وحركة أمل هما من مّسيا املرّشحني 
السيّن والشيعي، وبالتالي على مجعية 
املصارف أن تقبل بأن يسّمي التيار 
الوطين احلر املرشح املاروني على أن 
يسّمي حزب الكتائب أحد املرشحني 
)من  الكاثوليكي  أو  األرثوذكسي 
حصة مؤسسة ضمان الودائع( ويبقى 
جلمعية املصارف حق تسمية املرشح 
املسيحي الثالث، علمًا بأن الكتائب 
مل يكشف علنًا عن اسم مرّشحه بعد.
يعزون  املصرفيني  بعض  أن  إال 
تسمية اجلمعية عواد إىل كونه »ممثل 
اللجنة يف الوالية القائمة حاليًا الذي 
مل يكن عليه أّي فيتو من التيار الوطين 
احلّر، أي إن تسميته ال يفرتض أن 
احلر«،  الوطين  التيار  قيادة  تستفز 
إدارة  جملس  أعضاء  بعض  أن  إال 
مجعية املصارف يربطون تسمية عواد 
بالرّد على »االنقالب العوني على ما 
اتفق عليه مع رياض سالمة حول خّطة 
تدم  مل  يومها  الكازينو«.  »تنظيف 
طوياًل موافقة قيادة التيار على خّطة 
الكازينو،  موظفني يف  إلقالة  سالمة 
التيار  عليها  انقلب  ما  سرعان  بل 
القيادات  مع  لسالمة  إحراجًا  مسّببًا 
السياسية اليت منحت موافقتها على 
متفقني  اجلميع  ليس  اخلّطة«.  هذه 
مع هذا التحليل، إذ يشري مصرفيون 
العلن  اىل  خترج  مل  أخرى  عقد  اىل 
اجلمعية،  أو  عون  مبرشح  تتعلق  وال 
بل مبرشح تيار املستقبل اىل رئاسة 
التيار  بأن  هؤالء  يفيد  إذ  اللجنة، 

منقسم بني اجتاهني:
ــ األول بقيادة رئيس كتلة املستقبل 
فؤاد السنيورة الذي يسعى إىل تعيني 
كبري االقتصاديني يف بنك ميد مازن 
سويد. والسنيورة لديه هدف واحد، 
املطلعني،  أوساط  بني  يرتدد  كما 
وهو إجراء توازن بني حاكمية مصرف 
املصارف.  على  الرقابة  وجلنة  لبنان 
وينقل عن السنيورة رغبته يف تكرار 
كان  الذي  الدين  علم  وليد  جتربة 
جياري  يكن  ومل  واضح  موقف  لديه 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة يف 
لديه  كان  بل  القطاع،  إدارة  طريقة 
مصرف  عن  استقاللية  أكثر  حيثية 
لبنان رغم تبعية اللجنة ملصرف لبنان 

ماليًا.
ــ االجتاه الثاني يدعم ترشيح املدير 
يف بنك ميد مسري محود، الذي تريده 
عائلة احلريري، وحتديدًا نازك احلريري 

وسعد احلريري.

محمد وهبة

فرانسوا 
باسيل:

يمثلنا يف 
اللجنة

أمني عواد
ألي  تداركًا  وذلك  ملرشحه   عون 
يف  مستحبًا  »ليس  عون  مع  صدام 
ظل الظروف الراهنة«. ويستغرب هذا 
سيما  ال  االستعجال،  سبب  املصدر 
أن وزير املال مل يطلب )حتى اآلن( 
املؤسسة  ومن  اجلمعية  من  رمسيًا 
تسمية  الودائع  لضمان  الوطنية 
مشاوراته.  إجناز  بانتظار  مرشحيهما 
الطريقة  »إن  املصدر  هذا  ويقول 
اليت متت بها االمور بدت كما لو أن 
هناك من أوعز إىل أعضاء يف جملس 
استباقية  خبطوة  بالقيام  االدارة 

للقوطبة على عون وإحراجه«.
رئيس  يؤّكد  نفسه،  السياق  ويف 
ضمان  مؤسسة  إدارة  جملس 
لـ«األخبار«  حبيب  أبو  خاطر  الودائع 
وفق  تتبلغ  »مل  أيضًا  املؤسسة  أن 
اإلجراءات الرمسية أي طلب بتسمية 
يف  ممثلها  »إن  ويقول  مرشحها«، 
اللجنة احلالية هو منري اليان« )عنّي 
يف عام 2010 من ضمن حّصة القوات 
قرار  أن  على  مشددًا  اللبنانية(، 
اإلدارة  جملس  يف  يتخذ  التسمية 

»باإلمجاع«.
نّص   67/28 القانون  أن  إىل  يشار 
على إنشاء جلنة مستقلة للرقابة على 
لبنان  مصرف  لدى  تنشأ  املصارف 
ممارسة  يف  خاضعة  غري  ولكنها 
ف اللجنة  أعماهلا لسلطة املصرف.تؤلَّ
مبرسوم  يعّينون  أعضاء  مخسة  من 
على  بناًء  الوزراء  جملس  يف  يتخذ 
بينهم  من  املال،  وزير  اقرتاح 
عضو تقرتحه مجعية املصارف، وآخر 
الودائع.  ضمان  مؤسسة  تقرتحه 
ويقضي العرف بتشكيل اللجنة وفقًا 
للمحاصصة الطائفية، فيكون رئيسها 
شيعيًا  وتضم  السنية،  الطائفة  من 

ومارونيًا وأرثوذكسيًا وكاثوليكيًا.
ما حصل يف مجعية املصارف فرض 
تداعيات  أي  الحتواء  مكثفًا  حتّركًا 

حمتملة.
وزارة  يف  مطلعة  ملصادر  ووفقًا 
كتابني  املال  وزير  أعّد  فقد  املال، 
اجلمعية  اىل  توجيههما  سيتم 
واملؤسسة اليوم لتسمية مرشحيهما. 
خليل  الوزير  بأن  املعلومات  وتفيد 
استعادة  عرب  »األزمة«  إدارة  قرر 
كل  تسّمي  بأن  يقضي  قديم  عرف 
جهة من هاتني اجلهتني 3 مرشحني 
الوزير  قرر  كذلك  أحدهم.  الختيار 
خليل أن يعقد اجتماعات منفصلة مع 
كل مرشح قبل أن يرفع اقرتاحه اىل 
إن  املصادر  وتقول  الوزراء.  جملس 
ذلك قد يتيح خمارج للجميع إذا كانوا 
اللجنة،  تعيينات  إجناز  فعاًل  يريدون 
وال سيما أن وزير املال أبلغ عون يف 
اتصال جرى بينهما أنه لن يقّدم أي 

اقرتاح ال يرضيه.



صفحة 8    

عرب وعالم

Page 8

أوباما يطلب تفويضاً حملاربة »داعش« ثالث سنوات
أوباما  باراك  الرئيس  طلب 
من  تشريعيًا  تفويضًا 
تنظيم  حملاربة  الكونغرس 
»الدولة اإلسالمية« )داعش(، 
تنحصر  ال  مناطق  يف  حتى 
فرتته  وسورية،  العراق  يف 
طلب  وتضمن  سنوات.  ثالث 
الرئيس صالحيات حلرب على 
لضرب  سنوات  ثالث  مدى 
جغرافية  مساحة  يف  التنظيم، 
»مفتوحة« تشمل عمليات جوية 
تدخل  أي  على  ضوابط  مع 
بري مع امكانية تنفيذ عمليات 

حمدودة للقوات اخلاصة.
األبيض  البيت  وأرسل 
إىل  التفويض  مشروع  طلب 
اجتماعات  بعد  الكونغرس 
مع  أوباما  ماراثونية ملساعدي 
األيام  يف  احلزبني  من  نواب 
صحيفة  وحبسب  األخرية. 
طلب  تضمن  »بوليتيكو« 
التفويض صالحية للحرب ضد 
سنوات  ثالثة  تستمر  التنظيم 
بعد  ما  حتى 2018 وحتى إىل 
خروج أوباما من البيت األبيض 
خللفه  يتيح  شكل  يف  بعام 
التفاوض مع الكونغرس حول 

أي صيغة جديدة للحرب.
اليت  األوىل  املرة  هي  وهذه 
الكونغرس  فيها  سيصوت 
منذ  تفويض  هكذا  على 
قاد  أوباما  كون  عامًا،   1٣
على  »داعش«  ضد  العمليات 
اعتداءات  تفويض  أساس 
يف  العراق  وحرب  أيلول   11
200٣. ولفتت صحيفة »وول 
أن  إىل  جورنال«  سرتيت 
تفويض  عن  سيتخلى  أوباما 
حرب العراق الذي طلبه سلفه 
وسيستعيض  بوش  جورج 
عنه باملرسوم اجلديد يف حال 

املوافقة عليه.
ويستند نص طلب التفويض 

إىل ثالثة أسس:
األول جغرايف ومفتوح املساحة 
الضربات  ونطاق  أهداف  يف 
شكل  يف  »داعش«  ضد 
باستهداف  لواشنطن  يسمح 
أي منطقة للتنظيم حتى خارج 

العراق وسورية.
يستمر  حبيث  زمين  الثاني، 
التفويض حتى ربيع 2.18 يف 
حال إقراره مع إمكانية تعديله 
الرئيس  قبل  من  جتديده  أو 

األمريكي املقبل.
األكثر  وهو  الثالث،  البند 
حساسية فيشرتط عدم السماح 
بري  بتدخل  األمريكية  للقوات 
طويل وإبقاء أي تدخل من هذا 
النوع يف إطار حمدود ووسط 
انقسام بني احلزبني اجلمهوري 
والدميوقراطي حوله وأيضًا بني 

البيت األبيض واجليش.
ويريد صقور احلزب اجلمهوري 
اجليش  قيادة  ومعهم 
األمريكي تقويضًا مفتوحًا حتى 
حال  يف  الربية  العمليات  يف 
اضطر اجليش لتنفيذها، فيما 
يعارض البيت األبيض واخلط 
ويريد  األمر.  هذا  الليربالي 
مواجهات  أي  تفادي  أوباما 
توقع  قد  »داعش«  مع  برية 

ضحايا أو رهائن أمريكيني.
صيغة  األبيض  البيت  واعتمد 
يف  تتيح  النص  يف  وسطية 
»عمليات  اخلاصة  احلاالت 
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الرئيس اوباما

برية حمدودة وقصرية املدى« 
للعناصر املوجودة على األرض 
إعادة  دون  من  العراق  يف 
تلك  إىل  األمريكي  اجليش 
الدولة أو املخاطرة بنشر قوات 

يف أرض املعارك.
أن  أمريكي  مسؤول  وأكد 
تدريب قوة  التفويض يضمن 
املعتدلة  السورية  املعارضة 
أن  على  وشدد  وجتهيزها. 
»هذه القوة« ستحظى »بغطاء 
جوي يف أرض القتال« إمنا ِمن 

دون دعم بري.
اجلمهوري  السناتور  ويتخوف 
غياب  من  غراهام  ليندسي 
يف  خصوصًا  الربي  اخليار 
أن  ويرى  السورية،  الساحة 
)مخسة  املدربة  القوة  حجم 
لقلب  يكفي  لن  آالف( 
أو  »داعش«  ضد  احلسابات 
قوة  يوازي  وال  األسد  نظام 

اجليش العراقي.
موثوق فيها  وكشفت مصادر 
عن استعدادات لبدء نشر هذه 
املقبل،  الصيف  مطلع  القوة 
يف  كبري  حتسن  عن  وحتدثت 
لفصائل  والقدرات  التنسيق 

املعارضة يف اجلبهة اجلنوبية.
بعد  الكونغرس  وُسيصوت 
مشروع  تقديم  من  أيام 
التفويض اثر جلسات استماع 
أوباما  إدارة  أركان  من  لعدد 
أو  العسكريني  بعض  وحتى 
ويعول  االستخبارات.  رجال 
تأييد  على  األبيض  البيت 
احلزبني  من  الوسط  خط 
لنيل  الدميوقراطي واجلمهوري 
التفويض.  لصاحل  األكثرية 
وقد ميتنع عن التصويت نواب 
لديهم طموح خبوض االنتخابات 
مثل   2016 يف  الرئاسية 
السناتور تيد كروز أو السناتور 
راند بول من احلزب اجلمهوري. 
ويساعد الزخم القتالي لألردن 
مشاركة  إىل  اإلمارات  وعودة 
اجلوية  العمليات  يف  التحالف 
ضد التنظيم يف تسويق البيت 
األبيض للتفويض وإبقاء طابع 

دولي للتحالف.
وتباينت املواقف وردود الفعل 
حول نص التفويض مع حتفظ 
تقويض  على  اجلمهوريني 
وطلب  الربية  القوات  خيار 
أكثر  تفاصيل  الدميوقراطيني 

حول اخلطة.
الشيوخ  جملس  زعيم  وقال 
ميتش  اجلمهوري  السناتور 
الكونغرس  بأن  ماكونيل 
من  يكفي  ما  النص  »سيمنح 
التفكري وسيستمع اىل نصائح 
ووجه  العكسرية«  القيادة 
زعيم جملس النواب جون بينر 
بصيغته  للتفويض  انتقادات 
احلالية اليت متنع القيام مبهام 
بينر  وقال  طويلة«.  »برية 
شأن  يف  »خماوف«  لديه  إن 
يضع  لكونه  املقدم  الطلب 
القادة  على  القيود  من  كثريًا 

العسكريني.
وأضاف يف بيان »أي تفويض 
ال  العسكرية  القوة  باستخدام 
بد أن يعطي قادتنا العسكريني 
اليت  والصالحيات  املرونة 
وحلماية  للنجاح  حيتاجونها 

شعبنا«.
اجلمهوري  السناتور  وقال 
رئيس جلنة العالقات اخلارجية 
بوب  الشيوخ  جملس  يف 
كوركر انه »سيبدأ بسرعة عقد 
حول  مكثفة«  استماع  جلسات 

التفويض.
األقلية  زعيمة  وتعهدت 
جملس  يف  الدميوقراطية 
بيلوسي  نانسي  النواب 
نواب  واستشارة  بدرسه 
التيار  بني  املنقسمني  احلزب 
الليربالي املتحفظ على احلرب، 
لوجهة  املتبنني  واملعتدلني 

نظر االدارة.
الوطين  املركز  مدير  وحتدث 
نيكوالس  اإلرهاب  ملكافحة 
امام  شهادة  يف  رامسوسن 
جملس النواب امس االول عن 
»تدفق غري مسبوق« للمقاتلني 
مقّدرًا  سورية،  إىل  األجانب 
قدموا  ألفًا  بعشرين  عددهم 

من تسعني بلدًا.

يف ظل التدهور األمين وتدحرج 
مجاعة  انقالب  تداعيات  كرة 
احلوثيني يف اليمن على العملية 
هاجم  التوافقية،  االنتقالية 
مسلحون من تنظيم »القاعدة« 
 19« اللواء  معسكر  أمس 
مشاة« يف اجليش، املرابط يف 
حملافظة  التابعة  بيحان  منطقة 
كل  على  واستولوا  شبوة، 
عتاده، قبل أن يشن الطريان 
الدبابات  لتدمري  احلربي غارات 
الثقيلة قبل خروجها  واألسلحة 

من املعسكر.
أعضاء  احلوثيون  ودعا 
إعالنهم  حّله  الذي  الربملان 
اجتماع  إىل  »الدستوري«، 
اإلثنني  اجلمهوري  القصر  يف 
املقبل، وسط أنباء عن موافقة 
أحزاب »اللقاء املشرتك« على 
جملس  وإنشاء  اجمللس  حل 
خاطب  حني  يف  بديل،  وطين 
املتحدة  لألمم  العام  األمني 
األمن  جملس  مون  كي  بان 
أن  قائاًل  خاصة،  جلسة  يف 
السلطة  إعادة  احلوثيني  على 
ميكننا  »ال  و  الشرعية.  إىل 
أمام  ينهار  اليمن  نشهد  أن 
عيوننا«. يف الوقت ذاته اعترب 
بنعمر  مجال  األممي  املبعوث 
أن العملية االنتقالية يف البلد 
حمذرًا  الريح،  مهب  يف  باتت 
يقيم  قد  »القاعدة«  أن  من 

»مناطق آمنة« يف اليمن.
وأكد تنظيم »القاعدة« يف بيان 
على »تويرت« قتل مخسة جنود 
وجرح  مسلحيه  أحد  وسقوط 
اهلجوم  خالل  آخرين،  تسعة 
التاسع  اللواء  معسكر  على 
عشر يف سالح املشاة، والذي 
إىل  مشريًا  ساعات،  استمر 
أنه استوىل على أسلحة ثقيلة 
وعربات  وذخائر  ومتوسطة 
مصادر  وكشفت  للجيش. 
قبلية  حملية وعسكرية وساطة 
قادت مفاوضات بني اجلانبني، 
وأسفرت عن استسالم »اللواء« 
قادته  سالمة  ضمان  مقابل 
أسرهم  الذين  جنوده  وإطالق 

التنظيم.
واصل  ذلك،  غضون  يف 
إىل  املتحدة  األمم  مبعوث 
اليمن مجال بنعمر لليوم الرابع، 
مجاعة  بني  املفاوضات  رعاية 
السياسية  واألطراف  احلوثيني 
اليمنية للتوصل إىل حل لفراغ 
السلطة، وإقناع اجلماعة بالرتاجع 
عن »إعالنها الدستوري« وسط 
أنباء عن موافقة أحزاب »اللقاء 
الربملان  حل  على  املشرتك« 
وإنشاء جملس وطين بديل، طبقًا 
ويرفضه  احلوثيون  يطرحه  ملا 
)حزب  الشعيب«  »املؤمتر  حزب 

الرئيس السابق علي صاحل(.
الثورية«  »اللجنة  ودعت 
االول  أمس  للحوثيني  التابعة 
اجتماع  إىل  الربملان  أعضاء 
اإلثنني  اجلمهوري  القصر  يف 
حماولة  يف  للتشاور،  املقبل 
لاللتحاق  النواب  على  للضغط 
الذي  الوطين«  »اجمللس  بـ 
إعالنها  يف  اجلماعة  قررت 
بدياًل  تأسيسه  »الدستوري« 

عن الربملان.
اليمين  التجمع  حزب  ودان 
املسلمون(  )اإلخوان  لإلصالح 
احلوثيني  قمع  بيان  يف 
التظاهرات املناهضة، واستهجن 
اتهامات زعيم اجلماعة للحزب، 
معتربًا أنها »حماولة للبحث عن 
خصومة ميرر من خالهلا مشروعه 
االنقالبي على الشعب«. وجاء 
رد »اإلصالح« يف ظل حتركات 
قبلية يف حمافظة اجلوف )مشال 
صنعاء( يقودها الزعيم القبلي 
القيادي يف احلزب احلسن أبكر، 
ترفض  مسلحة  مقاومة  إلنشاء 
انقالب احلوثيني، وتسعى إىل 
منعهم من التمدد يف حمافظات 
البيضاء واجلوف ومأرب )إقليم 
مصادر  كشفت  كما  سبأ(، 

قبلية مطلعة.
إىل ذلك، رأت اجلماعة يف ردٍّ 
غربية  دول  قرارات  على  أول 
صنعاء،  يف  سفاراتها  إغالق 
مربرة«.  »غري  اخلطوة  هذه  أن 
العالقات  عن  املسؤول  وقال 
حسني  اجلماعة  يف  اخلارجية 
الرمسية  األنباء  لوكالة  العزي 
عليها  تسيطر  اليت  )سبأ( 
اجلماعة: »هذه القرارات تندرج 
على  الضغط  سياق  يف  فقط 
شعبنا يف ما صنعه من حتوالت 
عزته  طريق  على  عظيمة، 
واستقالله  وسيادته  وكرامته 

وامتالك قراره السياسي«.
املتحدة  الواليات  وكانت 
وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا 
واالحتاد األوروبي قررت إغالق 
سفاراتها يف صنعاء إىل موعد 
موظفيها  وأجلت  حمدد،  غري 
ونصحت رعاياها مبغادرة اليمن 
غربيًا  توجهًا  اعترب  ما  سريعًا، 
ديبلوماسية  عزلة  فرض  حنو 
مجاعة  سلطة  على  واقتصادية 
على  إلجبارهم  احلوثيني، 
الرتاجع عن تصعيدهم االنقالبي 
العملية  مسار  إىل  والعودة 

االنتقالية التوافقية.
يف واشنطن )رويرتز( أصدرت 
األمريكية  البحرية  مشاة 
)املارينز( بيانًا ليل األربعاء - 
»املارينز«  أن  يوضح  اخلميس 
الذين غادروا صنعاء لدى إغالق 
سفارة الواليات املتحدة، دّمروا 
أسلحتهم يف مطار العاصمة ومل 
البيان  وأشار  ألحد.  يسّلموها 
التابعة  األمنية  القّوة  أن  إىل 
حتمل  تكن  مل  »املارينز«  لـ 
سوى أسلحتها الشخصية عندما 
تدمري  بعد  املطار  إىل  غادرت 

األسلحة األخرى يف السفارة.
وحني ُسئل ناطق يف البنتاغون 
اليت  األسلحة  كانت  إذا  عما 
املطار،  إىل  »املارينز«  أخذها 
أجاب  احلوثيني،  إىل  مت  سلِّ
األمر ليس واضحًا، معربًا  بأن 
مت  »ُسلِّ بأنها  االعتقاد  عن 
يف  حكوميني  مسؤولني  إىل 
عناصر  صعود  قبل  املطار« 

مشاة البحرية إىل الطائرة.
سّلموا  أنهم  البيان  وأوضح 
أسلحتهم تالفة »ومل يسّلم أي 
من املارينز سالحًا إىل حوثي - 

أو ُأِخذ منه«.

ذر من انهيار  بان كي مون يحُ
اليمن »امام عيوننا«
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عرب وعالم

قرارًا  الدولي  األمن  أقر جملس 
خينق تنظيم »الدولة اإلسالمية« 
)داعش( ماليًا، وجددت املندوبة 
املتحدة  األمم  يف  األمريكية 
بالدها  رفض  باور  سامنتا 
السوري  النظام  »الشراكة« مع 
يف احلرب ضد التنظيم، يف وقت 
أعلن »اجليش احلر« صد هجوم 
وامليليشيات  النظام  لقوات 
دمشق  قرب  معه  املتحالفة 
عشرات  وجرح  قتل  عن  أسفر 
الذي  فاطميون«  »لواء  من 
أفغانستان  من  عناصر  يضم 
والعراق وإيران. وجاء ذلك يف 
وقت طالب األكراد بربط إقليم 
اجلزيرة يف مشال شرقي سورية 
)كوباني(  العرب  عني  بإقليم 

مشااًل. )للمزيد(
تبنى  األمن  جملس  وكان 
القرار  االول  أمس  باإلمجاع 
السابع  الفصل  حتت   ٢١٩٩
لتعزيز القيود ضد »داعش« و 
»جبهة النصرة« وتضييق اخلناق 
على املوارد املالية، ال سيما من 
واآلثار  ومشتقاته  النفط  جتارة 
مقابل  والفدية  املسروقة، 
األفراد  من  والتربعات  اخلطف 

واهليئات.
مببادرة  قدم  الذي  والنص 
النظام  حليفة  روسيا  من 
أيضًا  رعايته  تولت  السوري، 
أطراف  أبرز  بينها  دولة   37
مثل  سورية  يف  بالنزاع  معنية 
بريطانيا،  املتحدة،  الواليات 
إيران  العراق، سورية،  فرنسا، 

واألردن.
األمريكية  املندوبة  ورفضت 
»العمل  إىل  الدعوات  باور 
بالشراكة مع نظام بشار األسد« 
اإلرهابية،  التنظيمات  ملواجهة 
قائلة إن »أفضل وسيلة لتجنيد 
املزيد من املقاتلني يف صفوف 
نفسه  األسد  نظام  هو  داعش 
شعبه  ضد  القمع  مارس  الذي 

وزجه يف السجون«.
»إظهار  اىل  اجمللس  ودعت 
ضد  اليوم  نراه  الذي  اإلمجاع 
نظام  وحشية  إلدانة  اإلرهاب 
شرعية  فقد  الذي  األسد 

القيادة«.
حممود  األردن  مندوب  وأكد 
احلمود إصرار بالده على »حماربة 
داعش بكل الوسائل املشروعة« 
يف وقت شنت مقاتالت أردنية 
مراكز  على  غارات  االول  أمس 
السفري  وشدد  »داعش«.  لـ 
احلكيم  علي  حممد  العراقي 
الدولي  القرار  أهمية  على 
الثقايف  واإلرث  اآلثار  حلماية 
أن  وأكد  والعراق.  سورية  يف 
يف  مشاركًا  طرفًا  كان  العراق 

إعداد مشروع القرار.
لكن  القرار،  روسيا  وأعدت 
والدول  املتحدة  الواليات 
األوروبية واألردن ودواًل عربية 
أبرزها العراق، أضافت العناصر 
اليت عززت نظام العقوبات على 

»داعش« و »جبهة النصرة«.
السوري  »املرصد  وكان 
أمس  أفاد  اإلنسان«  حلقوق 
»وحدات  مقاتلي  بأن  االول 
مدعمة  الكردي  الشعب  محاية 
ولواء  الشمال  مشس  بكتائب 
ثوار الرقة، سيطروا على ما ال 

جملس األمن خينق »داعش« و»النصرة«

أصل  )من  قرية   ١56 عن  يقل 
ريف  من  قرية(   300 من  أكثر 
عني العرب عقب اشتباكات مع 
اإلسالمية««.  »الدولة  تنظيم 
لـ  املشرتكة  الرئيسة  وكشفت 
الدميوقراطي«  االحتاد  »حزب 
الرئيس  أن  عن  عبداهلل،  آسيا 
وعد  هوالند  فرانسوا  الفرنسي 
يف لقائهما بباريس قبل أيام بـ 

»إعادة إعمار كوباني«.
»اجملتمع  عبداهلل  وناشدت 
آمن  لفتح ممر  بالسعي  الدولي 
يوصل كانتون اجلزيرة بكانتون 
إعمارها«،  إعادة  كوباني بهدف 
من  جزء  اإلقليمني  أن  علمًا 
أعلنها  اليت  الذاتية  اإلدارات 
معارضة  وسط  سورية  أكراد 

أنقرة لـ »كردستان« سورية.

استمرت  واألردن،  دمشق  بني 
قوات  بني  العنيفة  املعارك 
النظام وحلفائه من »حزب اهلل« 
اللبناني وعناصر إيرانية من جهة 
وفصائل املعارضة من جهة ثانية 
ودرعا  القنيطرة  حمافظات  بني 
نشطاء  وقال  دمشق.  وريف 
معارضون إن مقاتلي املعارضة 
دير  قرية  يف  اهلجوم  صدوا 
ريف  يف  االسرتاتيجية  العدس 
عنصرًا   ١40 »قتلوا  و  درعا 
يضم  الذي  فاطميون  لواء  من 
وأفغانستان  إيران  من  عناصر 

والعراق«.
وحتدث بعض املصادر عن مقتل 
الثوري  »احلرس  يف  ضابط 

اإليراني«.
السورية  األنباء  وكالة  وأعلنت 
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أمس  ظهر  )سانا(  الرمسية 
فهد  الدفاع  وزير  أن  االول 
يف  قواته  تفقد  الفريج  جاسم 

»اجلبهة اجلنوبية«.
رئيس  دعا  أخرى،  جهة  من 
السوري«  الوطين  »االئتالف 
إىل  خوجة  خالد  املعارض 
»توفري وسائل الدفاع« للشعب 
الغوطة  »أهل  قائاًل:  السوري، 
يف  الوعر  وحّي  دمشق  يف 
محص )وسط( ال يطلبون تدخاًل 
مبشاركة  حتالفًا  وال  عسكريًا، 
فقط  يطلبون  بل  دولة،  ستني 
وفتح  النظام  قصف  وقف 
احلصار  وفك  إنسانية  ممرات 
من  أكثر  منذ  عليها  املضروب 
عامني ومتكني شعبنا من أسباب 

الدفاع عن نفسه«.

رئيس  استقالة  تزال  ال 
هاكان  الرتكي  االستخبارات 
الذي  السياسي  والدور  فيدان 
العام  الرأي  يشغالن  ينتظره 
أنقرة،  السياسة يف  وكواليس 
رجب  الرئيس  يغيب  وقت  يف 
يقوم  الذي  أردوغان  طيب 
جبولة يف أمريكا الالتينية أليام 

عدة.
وبينما تصر املعارضة واالعالم 
دورًا  سيلعب  فيدان  أن  على 
وأن  املستقبل  يف  جدًا  مهمًا 
غري  بأنه  أردوغان  تصرحيات 
االستخبارات  تركه  عن  راٍض 
سياسية،  مسرحية  اال  هي  ما 
الدور  جاءت أول خطوة تكشف 
املستقبلي الذي سيلعبه الرجل 
الذي وصفه أردوغان بـ »كامت 
رئيس  من  واملقرب  االسرار« 
الوزراء أمحد داود أوغلو، حيث 
فيدان،  أن  احلكومة  أكدت 
منصب  حاليًا  يشغل  الذي 
مستشار لرئيس الوزراء متهيدًا 
لدخوله االنتخابات يف الصيف، 
احلوار  متابعة  يف  سيستمر 
العمال  حزب  زعيم  مع  اجلاري 
أوجالن  عبداهلل  الكردستاني 
بلقاءات سريه يف  بدأه  والذي 

السجن قبل أكثر من عام.
تأكيد  مع  اخلطوة  هذه  وجاءت 
أن املفاوضات  قيادات كردية 
احلكومة  والعلنية بني  املباشرة 
قريبًا  ستبدأ  وأوجالن  الرتكية 
رئيس  نائب  أكده  ما  وهو 
الوزراء يالتش أكضوغان املتابع 

للملف الكردي ممثاًل للحكومة.
القيادي  دجله  خطيب  وقال 
الدميوقراطي  اجملتمع  حزب  يف 
الذي  الربملاني  الوفد  وعضو 
من  سجنه  يف  أوجالن  يزور 
أجل تأمني التواصل بينه وبني 
اجلناح العسكري يف جبال قنديل 
مشال العراق، »إننا نتوقع اعالنًا 
النوروز  عيد  يف  مهمًا  تارخييًا 
بزيارة  سنقوم  املقبل،  الشهر 
اىل جبال قنديل أواًل ثم جنلس 
نعود  بعدها  ومن  احلكومة  مع 
وأمتنى  أوجالن،  اىل  للحديث 
أن نتمكن من التوصل اىل هذه 

اخلطوة يف املوعد احملدد«.
يف  التصريح  هذا  وانعكس 
مقربني  لدى  خمتلفني  شكلني 
من احلكومة واملعارضة، فبينما 
أنها  احلكومة  أوساط  تتحدث 
تتوقع إعالنًا نهائيًا الطالق النار 
عقودًا  ينهي  أوجالن  قبل  من 

املعارضة  تقرأ  القتال،  من 
متهيد  أنه  على  التصريح  هذا 
ذلك  أوجالن يف  الطالق سراح 
التاريخ أو اصدار عفو عنه وبدء 
احلكومة  بني  رمسية  مفاوضات 
تركيا«،  يف  لالكراد  و»ممثل 
الشعب  حزبا  منه  حذر  ما  وهو 

اجلمهوري واحلركة القومية.
املتحدث  كوتش  هالوك  وأكد 
هذه  أن  الشعب  حزب  باسم 
والرمسية  املباشرة  املفاوضات 
ان بدأت فعاًل فسيكون تسجياًل 
الرتكية  الدولة  قبل  من  خطريًا 
ميثله  كرديًا  »طرفًا  هناك  بأن 
أوجالن« وهو ما ترفضه الدولة 
على  وتصر  عقود  منذ  الرتكية 
ضمن  الكردية  القضية  حل 
والدميقراطية  احلريات  توسيع 
خاص  وضع  إعطاء  دون  من 

للقومية الكردية.
حزبه  قلق  كوتش  سجل  كما 
والقيادات  احلكومة  تأكيد  من 
الكردية معًا ضرورة التوصل اىل 
االنتخابات  موعد  قبل  »اتفاق« 
)يونيو(  حزيران  من   7 يف 
»صفقات  من  حمذرًا  املقبل، 
يف  التأثري  هدفها  سياسية« 

آراء الناخبني وخداعهم«.

مجلس االمن خالل تبني القرار

تفاؤل كردي باإلفراج عن أوجالن يف عيد النوروز

يف  احلروب  تكف  مل  كأنه 
اآلن  يأتي  العشرين حتى  القرن 
ليؤدي  األبيض«  »الطاعون 
يف  السكان  عدد  تناقص  إىل 
اآلباء  ألجلها  ضحى  اليت  صربيا 
واألجداد بسبب انعدام األمل يف 
إىل  السكان  دفع  ما  املستقبل 
يف  أو  اإلجناب  يف  الرغبة  عدم 
الشرعية  وغري  الشرعية  اهلجرة 

إىل أي مكان يف العامل.
بعد سلسلة احلروب اليت خاضتها 
صربيا يف القرن العشرين ألجل 
»صربيا  أو  الصرب«  »توحيد 
الكربى« وصواًل إىل حرب ١٩٩٩ 
وما متخض عنها من دولة معزولة 
غارقة يف املشاكل ومرتددة بني 
الشرق )روسيا( والغرب )االحتاد 
يف  احلياة  تعد  مل  األوروبي( 
كافح  اليت  القومية«  »الدولة 
مقنعة  واألجداد  اآلباء  ألجلها 
األمل يف  انعدام  بسبب  لألوالد 

املستقبل.
تدفع  الريف  يف  احلياة  فظروف 
املدن  إىل  اهلجرة  إىل  الشباب 
ما  واحلياة،  العمل  عن  للبحث 
من  بالتدريج  تفرغ  القرى  جعل 
إىل  اهلجرة  وتؤدي  سكانها. 
على  التنافس  تزايد  إىل  املدن 
املوجودة  الضئيلة  العمل  فرص 
يف  البطالة  تزايد  إىل  وبالتالي 

صفوف الشباب املتعلم.
وجدوا  الذين  الشباب  وحتى 
عماًل وأصبحوا خرباء يف جماالتهم 
الرواتب  ضآلة  من  يشكون 
ويتطلعون إىل اهلجرة إىل الدول 
)النمسا  اجملاورة  األوروبية 
وأملانيا( اليت تستقطب الكفاءات 
ومهندسون  )أطباء  الصربية 

اخل(.
ختسر  الوضع  هلذا  ونتيجة 
كل  سكانها  من  جزءًا  صربيا 
حتى  مقلقًا  أصبح  مبعدل  سنة 
توميسالف  الرئيس  دفع  أنه 
مؤخرًا  التصريح  إىل  نيكوليتش 
كل  مدينة  »ختسر  صربيا  بأن 
سنة«. ويف الواقع أن ما نشره 
يف  لإلحصاء  اجلمهوري  املعهد 
شهر كانون الثاني املنصرم عن 
٢0١3 يدفع للقلق حول مستقبل 
تويف  العام  ذلك  ففي  صربيا. 
بينما مل  ألف صربي  مئة  حواىل 
يولد سوى 65 ألف طفل تقريبًا، 
ألف   35 ختسر  صربيا  أن  أي 
نسمة يف كل سنة أو ما يعادل 
واملقلق  متوسطة.  مدينة  سكان 
يف األمر أن الريف، الذي يعترب 
خزان االستقرار الدميوغرايف، مل 
يعد يقوم بدوره، حتى أن ١458 
والدة  أية  فيها  تسجل  مل  قرية 
عدد  بذلك  ويتزايد   ٢0١3 يف 
القرى اليت تصبح خالية أو شبه 

خالية من السكان.
ومن ناحية أخرى تتعرض صربيا 
الكفاءات  هجرة  مع  نزيف  إىل 
اجملاورة  األوروبية  الدول  إىل 
أفضل  رواتب  عن  للبحث  نتيجة 
يف  املهين  التقدم  من  واملزيد 
جماالت العمل. ففي العقد األخري 
من  أكثر  صربيا  من  هاجر  فقط 
الكفاءات  ذوى  من  ألف   ١46
وخباصة  اجملاورة،  الدول  إىل 
الصرب  يعد  مل  ٢0١0 حني  بعد 
حباجة إىل تأشرية سفر إىل دول 

االحتاد األوروبي.
يعود  ال  الظروف  هذه  ويف 
»توحيد  ألجل  »الكفاح« 
الصرب« أولوية بل أن األولوية 
تأمني  ألجل  لالقتصاد  تصبح 

يف  تساهم  خارجية  استثمارات 
خلق فرص عمل للشباب املتعلم 
الريف  املدن وتشجع سكان  يف 

على البقاء.
يعانى  الصرب  جانب  وإىل 
من  أيضًا  األلبان  جريانهم 
يف  سواء  األبيض«  »الطاعون 
الذي  كوسوفو،  يف  أو  ألبانيا 
أصبح حالة تدعو إىل قلق اجملتمع 
الدولي كما عرب عنه األمني العام 
لألمم املتحدة بان كي مون يف 3 

شباط )فرباير( اجلاري.
كوسوفو  يف  األلبان  خسره  فما 
خالل تعّسف حكم ميلوشيفيتش 
-١٩٩8 التحرير«  »حرب  وخالل 
١٩٩٩ نسوه اآلن أمام »اهلروب 
فرحوا  اليت  الدولة  من  الكبري« 
بها يف ١٩٩٩ واستقلوا بها عن 
خسرت  فقد   .٢008 يف  صربيا 
بعد  سكانها  ربع  حواىل  الدولة 
لـ«الطاعون  نتيجة  االستقالل 
خالل  تضخم  الذي  األبيض« 
»موت  مع  األخرية  الشهور 
املخرج  عنه  عرب  كما  الدولة« 
درادان  الصحايف  والكاتب 
إسالمي يف جريدة »زيري« )عدد 

.)٢0١5/٢/3
مبشاهد  حفلت  األخرية  األسابيع 
بكاء يومية يف حمطات الباصات 
يف كوسوفو خالل توديع اآلالف 
الذين يغادرون يوميًا إىل بلغراد 
ومنها يتدبرون أمرهم يف شكل 
لالنتقال  شرعي  وغري  شرعي 
االحتاد  دول  إىل  اجملر  عرب 
األوروبي حيث يوقفون وينقلون 
أن  ويالحظ  اللجوء.  مراكز  إىل 
»اهلروب الكبري« من »جنة دولة 
الشباب  يشمل  ال  االستقالل« 
حتى  بكاملها  عائالت  يشمل  بل 
أن جريدة »كوها ديتوره« )عدد 
٢0١5/٢/4( تتحدث عن هجرة ١١0 
أفراد من أسرة ممتدة تشمل ١60 
فردًا يف مرتوفيتسا. وإذا استمر 
أو عدة  األمر كذلك عدة أسابيع 
شهور من دون تدخل احلكومة أو 
االحتاد األوروبي فكوسوفو مقبلة 
على مأساة إنسانية تشابه ما حدث 
بغياب  ولكن   ١٩٩-١٩٩٩8 يف 
ميلوشيفيتش وحضور »األبطال« 
من  كوسوفو  »حرروا«  الذين 

»االضطهاد الصربي«.
املؤسسات  شلل  كشف  فقد 
خالل ستة  الكوسوفية  واألحزاب 
حزيران  انتخابات  بعد  شهور 
بقيت  حيث  املاضي،  )يونيو( 
كوسوفو من دون حكومة وبرملان 
نتيجة للخالفات والصراعات بني 
يف  سبقها  تدعي  اليت  األحزاب 
كبار  أن  كوسوفو،  »حترير« 
على  اغتنوا  الذين  املسؤولني 
يهمهم  يعد  مل  الشعب  حساب 
دولة  أفقر  كوسوفو  كون 
البطالة  نسبة  وأن  أوروبية 
يهدد  مما  املئة  يف   50 تقارب 
الداخل  يف  اجتماعي«  بـ«انفجار 
أو انفجار دميوغرايف حنو اخلارج. 
االجتماعي  االنفجار  كان  وإذا 
الثاني  كانون   ٢7 يف  حدث  قد 
)يناير( املاضي، حتى أن شوارع 
مدن  »تشبه  أصبحت  بريشتينا 
تعبري  حد  على  األوسط«  الشرق 
وزير الداخلية اسكندر حسيين ، 
فإن الدميوغرايف تسارع أكثر بعد 
الصحف  أن  حد  إىل  اليوم  ذلك 
صورًا  يوم  كل  تنشر  أصبحت 
يف  الكبري«  »اهلروب  ملشاهد 
حمطات الباصات للذين يغادرون 

كوسوفو إىل اجملهول.

»الطاعون األبيض« يضرب البلقان: صربيا 
ختسر مدينة كل سنة... وكوسوفو ربع سكانها
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طوني  الوزراء  رئيس  اشرتى 
احلامسة  االشهر  لنفسه  أبوت 
قيادته  بناء  إلعادة  الالزمة 
باعرتافه  للضرب  تتعرض  اليت 
االوىل  املوازنة  الفشل يف  بان 
جدا  »جريئا  كان  أنه  مرده  له 
وطموحا«، واعدا بتبين املزيد من 

السياسات الصديقة للعائلة.
وكان السيد ابوت قد قال »لقد 
تغريت  ولقد  تعلمت  استمعت، 

واحلكومة ستتغري معي.«
ووعد السيد ابوت بـ »مبجتمعية« 
مؤكدا  القرار  صنع   )socialise(
احلاق  بامكانه  ان  لزمالئه  أيضا 

اهلزمية ببيل شورتن.
النظر   »اعادة  تشمل  وسوف 
ضريبية  ختفيضات  االبوتية« 
الصغرية،  واملصاحل  للشركات 
طريقة  على  حتسينات  وإدخال 

عمل حكومته داخليا.
زيادة  أيضا  هناك  سيكون 
تشاور مع نواب املقاعد اخللفية 
موظفيه  كبرية  دور  وتقليص 
الذاتي  بزيادة احلكم  مما يسمح 
وااللتزام  الوزاري،   )autonomy(
جبوانب  فقط  قدما  باملضي 
اليت  الطبية  الرعاية  إصالح 
حظيت فيها احلكومة بتأمني دعم 

واسع من األطباء.
يف  بالفشل  ضمنيا  ومعرتفا 
عمله  من  األوىل   17 الـ  األشهر 
يف منصبه، أعلن السيد ابوت ان 
»حكومة جيدة تبدأ اليوم«. لكنه 
األشهر  يف  حادة  مهمة  يواجه 
القليلة املقبلة  تتمثل يف العمل 
ظروف  يف  موازنة  صياغة  على 
مالية وسياسية صعبة مع ارتفاع 

العجز وتدني شعبية احلكومة.
ابوت الصالح  انتقل السيد  كما 
وقال  الداخلية،  االنقسامات 
لزمالئه ان حماولة حتدي  القيادة 
كانت مبثابة »جتربة اإلقرتاب من 

املوت«.
وكان قد جنا السيد ابوت، يوم 
االثنني، من عملية تغيري القيادة 
املقرتحة بنسبة 61 صوتا مقابل 
39. ولكن الذين صوتوا له منحوه 
االداء  بتحسني  مشروطا  دعما 

احلكومي وزيادة شعبيتها.
مقابلة  يف  ابوت  السيد  وصرح 
مع ABC، أنه أفضل رجل للفوز 
يف االنتخابات املقبلة، مؤكدا ان 

له سجال مدعما بالدالئل.
أعرف  أنا  مقاتل..  »أنا  وقال 
حزب  قادة  على  التغلب  كيفية 
العمال. انا هزمت كيفن راد، انا 
قادر  وأنا  غيالرد،  جوليا  هزمت 
شورتن  بيل  على  الفوز  على 
فيه  جيدا  لست  ما  اما  كذلك. 

فهو مقاتلة حزب االحرار«.
وأشار رئيس الوزراء اىل موازنة 
ضاربا  املستقبل  يف  حمتملة 
وتقليص  بنيوزيلندا  املثل 
اإلنفاق احلكومي يف فرتة زمنية 

قصرية.
فور  االتهامات  بدأت  وكانت 
مزاعم  مع  الزعامة  حتدي  فشل 
باستخدام وزراء االقرتاع السري 

والتصويت لصاحل التغيري.
االقرتاع،  أنصار  أحد  وقال 
ان   Sinodinos آرثر  السيد  وهو 
قد  القيادة  تغيري  ديناميكية 

تتكرر.
الذين  الزمالء  معظم  ولكن 
يدركون  ابوت  للسيد  صوتوا 

احملاصر  الوزراء  رئيس  ان 
متكن من كسب الوقت للتعايف 
معرتفني انه سيتم استبداله رمبا 
من قبل الزعيم السابق مالكومل 
أداؤه  يتحسن  مل  إذا  تورنبول، 
يف  بالتدني  له  الدعم  واستمر 

استطالعات الرأي.
وحاولت املعارضة االستفادة من 
وسألت  احلكومة،  يف  الفوضى 
كيف ميكن السيد ابوت توقع أن 
اذا  النواب  جملس  بثقة  حيظى 

كان قد فقد ثقة حزبه.
ورددت املعارضة كلمات السيد 
يف  املستخدمة  اخلاصة  ابوت 
سؤال مماثل جلوليا غيالرد عندما 
كانت تتعرض للهجوم من كيفن 

راد.
يف  العمال  حزب  زعيم  وسأل 
بداية وقت األسئلة يوم االثنني 
يقرب  ما  أن  إىل  »بالنظر  قائال 
من نصف زمالئه الربملانيني، مبا 
من  االحرار  نوابه  ثلثا  ذلك  يف 
القاعد اخللفية، قد أعربوا اليوم 
)األثنني( عن عدم الثقة برئيس 
رئيس  ميكن  كيف  الوزراء، 
الوزراء االدعاء أن له والية هلذا 

البلد؟« .
تقريبا  مطابقا  ذلك  وكان 
السيد  طرحه  الذي  للسؤال 
قبل  غيالرد  السيدة  على  ابوت 
ثالث سنوات بعد أن فازت على 
زعامة  انتخابات  يف  راد  السيد 

حزب العمال.
بعد  صحفي  مؤمتر  يف  ومتحدثا 
ابوت  السيد  اعرتف  االقرتاع، 
اليت  السياسية  بالتحديات 
ذلك  يف  مبا  قيادته  تواجه 
والية  يف  االنتخابات  نتائج 

أبوت يشرتي الوقت بعد »اقرتابه من املوت« ويتعهد بالتغيري
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كوينزالند يف 31 كانون الثاني 
بـ  بأنها  اياها  واصفا  املاضي 

»الرهيبة«.
وتابع السيد ابوت »من الواضح 
صعبة«  كانت  النتيجة  ان 
بالتوتر  يشعر  مل  »َمن  متسائال 
النتيجة  مشاهدة  بعد  والعصبية 

يف كوينزالند؟« .
إجراء  كان سيتم  اذا  عما  سئل 
كبرية  أو  وزارته  يف  تغيريات 
السيد  تهرب  مكتبه،  موظفي 
»كلنا  قائال  السؤال  من  ابوت 
مستوى  رفع  على  عازمون 
مباراتنا والنقطة األساسية للحل 
هي حكومة جيدة، وتبدأ احلكومة 

اجليدة اليوم«.
كان  اذا  ما  حول  سؤال  ويف 
سيحصل تغيري يف احلكومة نتيجة 
الصراع اجاب السيد ابوت انه ال 
يريد أن تكون هناك معارك على 
جبهات كثرية يف وقت واحد أو 

من دون سبب.
معارك  نشرتي  لن  »اننا  وقال 
نستطيع  ال  الشيوخ  جملس  مع 
الفوز فيها، إال تلك اليت ندرك 

متاما اننا حباجة خلوضها« .
تعلمت  استمعت،  »لقد  وتابع 
ستتغري  واحلكومة  وتغريت 

معي.«
وعندما سئل حتديدا عن رئيسة 
موظفي مكتبه بيتا Credlin قال 
على  فاحصة  نظرة  إلقاء  »علينا 

أنفسنا«.
كانت   Credlin السيدة  ولكن 
اآلونة  يف  واضح  بشكل  غائبة 
األخرية، ومل حتضر خطاب نادي 
الصحافة، واول اجتماعي جمللس 
واالجتماع  يومني،  ملدة  الوزراء 

ابوت مع بعض زمالئه

األول للربملان.
وقال السيد ابوت »انا، زمالئي 
زمالئي يف  الوزراء،  يف جملس 
كلنا  املوظفني،  كبار  احلكومة، 
متفقون للقيام بعمل أفضل«،.

واتصلت وسائل اعالم فريفاكس 
فشل  بعد  النواب   من  بالعديد 
االطاحة بأبوت -منهم من صّوتوا 
انهم  فقالوا   - االقرتاع  لصاحل 
يريدون االن اعطاء السيد ابوت 
»اهلواء النقي« وستة أشهر يف 
احلكومة  حظوظ  لزيادة  حماولة 

ورفع اسهمها.
ومع ذلك حذر العديد من هؤالء 
النواب، من أنه إذا ارتكب السيد 
ابوت ووزير اخلزانة جو هوكي أو 
نواب أخرون خطأ آخر، فان نواب 
صربهم  سينفد  اخللفية  املقاعد 

بسرعة.
حذر  االثنني  يوم  ظهر  وبعد 
 LNP سيناتور حزب االحرار الوطين
ماكدونالد،  إيان  كوينزالند  يف 
االقرتاع،  حركة  يدعم  مل  الذي 
أنه  فريفاكس  لراديو  وقال  
»إذا ال يتغري طوني، فان وقته 
أنا  »ولكن  مستطردا  حمدود« 

واثق من أنه سوف يتغري«.
هذه  طوني  »قدم  واضاف 
يف  أسلوبه  ]لتغيري  االلتزامات 
احلكم[، اعتقد انه رجل شريف، 

اعتقد انه سوف يفعل ذلك«.
أشاروا  والناس  »اعتقد،  وقال 
إليه وأنا من بينهم، أنه إذا كان 
وأن شعب  يعمل،  ال  أنه  يفهم 
نتجه  فنحن  معه  ليس  اسرتاليا 
إىل حطام القطار يف االنتخابات 
طوني  على  أن  أعتقد  املقبلة، 

فعل الشيء الصحيح«.

ابوت وحيدا يف الربملان بعد خروج النواب

اعلنت الشرطة انها حالت دون 
مرتبط  وشيك«  »هجوم  وقوع 
القبض  بعد  اإلسالمية  بالدولة 
يف  سيدني  يف  رجلني  على 

مداهمات ملكافحة االرهاب.
يبلغان  رجلني  اعتقال  مت  فقد 
بزعم   عاما   25 و   24 العمر  من 
مبؤامرة  للقيام  حتضريهما 
مداهمات  يف  وذلك  ارهابية 
نفذتها شرطة نيو ساوث ويلز 
االسرتالية  الفيدرالية  والشرطة 
على منزل يف ضاحية فريفيلد، 
الساعة  بعد  سيدني،  غرب 
الرابعة من بعد ظهر الثالثاء من 

االسبوع احلالي.
وقالت نائبة شرطة نيو ساوث 
ان   Burn برين  كاثرين  ويلز 
كانا  الرجلني  ان  تزعم  الشرطة 
يعزمان تنفيذ هجوم مميت يوم 

الثالثاء.
الثالثاء  يوم  الشرطة  وأكدت 
وسكني  ساطور  على  العثور 
ميثل  الصنع  حملي  وعلم  صيد 
اإلسالمية وفيديو  الدولة  شعار 
تنفيذ  يتحدث عن  »يصور رجال 
يوم  مداهمات  يف  هجوم«، 
طريق  على  يقع  ملنزل  الثالثاء 

.the Riverview
  وقالت نائبة مفوض الشرطة 
كاثرين برين ان الرجلني  كانا 
يف »مرحلة متقدمة من التحضري« 
هلجوم »يتفق مع رسائل الدولة 

االسالمية«.
الرجلني  أن  »نعتقد  واضافت 
األذى  احلاق  احملتمل  من  كانا 
ما،  شخص  قتل  ورمبا  بأحد، 
اليت  االدوات  أحد  باستخدام 

توقيف رجلني يف سيدني على 
خلفية القيام بعمل ارهابي وشيك

)الثالثاء(،  امس  عليها  عثرنا 
حيتمل أن تكون سكينا«.

اليت  االدلة  ان  الشرطة  وقالت 
عثر عليها تشري اىل وقوع هجوم 

حمتمل »وشيك )الثالثاء(«.
وقالت نائبة شرطة نيو ساوث 
»ان   Burn برين  كاثرين  ويلز 
احد العناصر اليت سيتم تقدميها 
ويف  فيديو،  شريط  هو  كأدلة 
واحدا  أن  نزعم  حنن  الفيديو، 
من الرجلني أشار إىل أن هجوما 

كان على وشك ألتنفيذ«.
ان  اىل  برين  السيدة  وأشارت 
خطة  املتهمني باإلرهاب ليست 

متطورة على حنو خاص.
يستخدما  مل  »انهما  واضافت 
متطورة  وسائل  بالضرورة 

لتنفيذ ما ينويان القيام به«.
مثل  قد  يكون  أن  املقرر  ومن 
فريفيلد  حمكمة  أمام  املتهمان 
بتهمة  الثالثاء  يوم  احمللية 

التخطيط لعمل إرهابي.
ومل يكن الرجالن معروفني لدى 
أنها  الشرطة  وتقول  الشرطة، 
علمت مبا خيططان له  يف اآلونة 

األخرية فقط.
الشرطة  مفوض  نائب  وقال 
lPhe  الفيدرالية مايكل فيالن
جيري  كان  التهديد  ان   an
أسرع  يف  ليحصل  له  التحضري 

وقت ممكن.
جديد  منوذج  »هذا  واضاف 
بالنسبة لنا مجيعا.. هذه األمور 

تأتي علينا بسرعة كبرية«.
وشيكا  كان  »اهلجوم  وقال 
تصرفنا  وقد  )الثالثاء(.  أمس 

بأسرع ما ميكن«.

من االرشيف
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Australian Newsاسرتاليات

خسر وزير اهلجرة السابق سكوت 
موريسون قرار رفض منح الجئ 
على  محاية  تأشرية  باكستاني 
أساس »املصلحة الوطنية« يف 

احملكمة العليا.
فقد وجدت احملكمة باإلمجاع أن 
منت  على  وصل  الذي  الرجل، 
قارب اىل كرمساس ايالند يف 
تأشرية  منحه  عام 2012، جيب 
رفض  قد  كان  دائمة  محاية 
منحه  الوزير  قبل  من  مندوب 

اياها يف وقت سابق.
وكان السيد موريسون قد قال: 
على  قد وصل  الرجل  كان  ملا 
منت قارب باعتبار هذا »الوصول 
غري مصرح به للبحرية« كان من 
اعطائه   عدم  الوطنية  املصلحة 

تأشرية دخول.
جتادل  العليا  احملكمة  ولكن 
وفقا  يكن  مل  القرار  هذا  بأن 
الوزير ال ميكن  أن  ثم  للقانون 
أن يرفض تأشرية تستند فقط 
الرجل كان قد  أن  على حقيقة 
طريق  عن  أسرتاليا  يف  وصل 

القوارب.
وزير  مسح   ،2012 ايلول  يف 
العمالي يف ذلك احلني  اهلجرة 
بتقديم  للرجل  بوين  كريس 
للحصول  وصاحل  صحيح  طلب 

على تأشرية محاية دائمة.
قدم  احملكمة،  لوثائق  ووفقا 
قد  كان  الذي  الطلب،  الرجل 
مندوب  قبل  من  آنذاك  ُرفض 
الوزير. وسعى املدعي ملراجعة 
هذا القرار من قبل حمكمة النظر 

وزير اهلجرة السابق موريسون خيسر يف 
احملكمة العليا ضد الجئ باكستاني

يف طلبات واوضاع الالجئني.
الرجل  أن  الوثائق  وتقول 
احملكمة.  قبل  من  الجئا  ُوجد 
يف  يبّت  مل  بوين  السيد  لكن 

القضية.
وجدت   2014 حزيران  ويف 
احملكمة العليا ان الوزير، السيد 
»دراسة  عليه  موريسون، جيب 
للحصول  الرجل  طلب  وحتديد« 
على تأشرية محاية دائمة وفقا 

للقانون.
رفض،  موريسون  السيد  لكن 
قائال انه من املصلحة الوطنية 
عدم منح الرجل تأشرية دخول.

برفض  قراره  أن  أيضا  وأعلن 
على  هو  التأشرية  اعطائه 
الوطنية«  »املصلحة  اساس 
قبل  من  مراجعته  ميكن  وال 

احملكمة.
واعرتف وزير اهلجرة اجلديد بيرت 
العليا،  احملكمة  بقرار  داتون 
الرجل  منح  سيتم  انه  قائال 
تأشرية محاية يف غضون سبعة 

أيام.
وقال متحدث باسم وزير اهلجرة 
ومحاية  اهلجرة  »وزارة  ان 
احلدود تنظر يف اآلثار املرتتبة 
أنها  يبدو  ولكن  القرار،  على 

ستكون حمدودة«.
واضاف املتحدث قائال ان هذا 
سياسة  على  يؤثر  لن  القرار 
الالجئني  منح  بعدم  احلكومة 
الذين وصلوا على منت قوارب 

تأشريات احلماية الدائمة.
اإلنسان  حقوق  حمامي  ولكن 
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Dulux  Wash & Wear    15 L  $165
Dulux Weathershield 15 L     $175
Finess     20 L   From $98
Apco   20 L    $110
Taubmans Endure   15L   $165

بــارغـن وايــرهـاوس

تتوفر لدينا كافة 
لوازم البناء

جــميع أدوات 
وأنـواع الدهان 
بأسـعار ال تنافس

اسـتقامة
يف الـعمل

صـدق يف 
الـمعاملة

لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350 Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196

قاد  الذي   ،Manne ديفيد 
اىل  للرجل  االساسية  القضية 
القرار  ان  قال  العليا  احملكمة 
أوسع  آثار  له  تكون  أن  ميكن 

نطاقا لطاليب جلوء آخرين.
عن  القرار  ندرس  »حنن  وقال 
كثب ملعرفة ما إذا كان احلكم 
أيضا على كثري من  قد ينطبق 
على  وصلوا  الذين  الالجئني 
رفض  مت  ولكن  قوارب  منت 
منحهم تأشرية محاية دائمة يف 

عام 2013«.
وتابع يقول »إن احملكمة العليا 
املستخدمة  الوسيلة  أن  وجدت 
لاللتفاف  احلكومة  قبل  من 
من  الناس  ومنع  القانون  على 
محاية  تأشرية  على  احلصول 

ليست وفقا للقانون.«
دائرة  باسم  املتحدثة  وقالت 
سارة  اخلضر  حزب  يف  اهلجرة 
السيد  ان  يونغ  هانسون 
موريسون كان جيب أن يعرتف  
الدولية  أسرتاليا  بالتزامات 
ومنح هذا الرجل تأشرية محاية 

عندما ُوجد انه الجئ.
واضافت تقول »ان وزير اهلجرة 
ليس فوق القانون، على الرغم 
لتقويض  املستمرة  جهوده  من 

الربملان واحملكمة العليا«.
الجئ،  هو  الرجل  »هذا  وقالت 
جاء اىل اسرتاليا لطلب املساعدة 
ومل يتم منحه التاشرية اال بعد 
ان ّجر اىل احملاكم اليت حكمت 
تعرتف  ان  احلكومة  على  بأن 

بواجبها وتقدم له احلماية.«.

قال رئيس الوزراء طوني أبوت 
عثرت  »الشرطة  ان  الربملان 
الدولة  لتنظيم  كبري  علم  على 
وسكني  وبساطور  االسالمية 
يظهر  الفيديو  وتسجيل  صيد، 
على ما يبدو ركوعا احد املشتبه 
 ISIL داعش  علم  أمام  بهما 
وحيمل سكينني بينما كان يكتب 

بيانا باللغة العربية«.
القيام  اهبة  على  »كانا  واعلن 
اسرتاليا  يف  وشيك  بهجوم 
 Daesh أو ISIL باحياء من داعش

عّبادي املوت.
خطرية  قضية  »هذه  واضاف 
سوءا  تزداد  سوف  أنها  وأظن 
من  ... هناك  تتحسن  أن  قبل 
ويريدون  وسطنا  يف  يعيشون 

إحلاق األذى بنا.«
الرجلني  ان  الشرطة  وتزعم 
الساعة  الثالثاء  يوم  اعتقال 
يف  الظهر  بعد  من  الرابعة 
فريفيلد، وان االعتقال مت قبل 
ساعات من هجومهما املقصود. 
وتتضمن األسلحة، سكني صيد 
وساطورا، فضال عن علم حملي 

الصنع للدولة اإلسالمية.
ذاهبان  »حنن  البيان  ويف 
واإلخوة  أخواتنا  مع  للمساهمة 
اسم  يف  واألمهات  واآلباء 

اخلالفة«.
طوني  الوزراء  رئيس  وروى 
أبوت تفاصيل من الفيديو امام 
هلا  تقشعر  االربعاء  الربملان  
الرجلني  االبدان، وقال ان احد 

ابوت يروي امام الربملان تفاصيل »فيديو 
املتهمني« تقشعر هلا االبدان

ركع أمام علم الدولة اإلسالمية 
وحيمل ساطورا وسكني صيد.

عمر  املتهمني  احد  والد  وقال 
القطيب )24 عاما( إنه دفع آالف 
اىل  ابنه  الرسال  الدوالرات 
اسرتاليا يف عام 2009، ليبعده 
وان  العراق.  وطنه  العنف  عن 
ابنه أحب اسرتاليا وحصل على 
اجلنسية االسرتالية عام 2013.

وقال والده املتهم عمر القطيب 
لوسائل  القطيب  امحد  السيد 
ان  أملانيا  من  اعالم فريفاكس 
ولده عمر، 24 عاما، كان يعمل 
واالثاث  املفروشات  نقل  يف 
التمريض  ودرس   removalist
على  العثور  يف  فشل  أن  بعد 
تكنولوجيا  جمال  يف  وظيفة 

املعلومات، مضيفا »، قال لي 
ألنه  إليه  آلتي  عديدة  مرات 

يشعر بالوحدة«.
Al- وكان املتهمان عمر القطيب
 25(  Kiad كيعاد  وحممد   Kutobi

عاما( يتدربان يف رياضة كمال 
تفصلهما  وكانت  االجسام، 
قطع  حماولة  من  ساعات  فقط 
تزعم  كما  عام  مكان  رأس يف 
الشرطة وقد مثال امام احملكمة 

امس االول اخلميس.
االول(  )امس  اخلميس  ويوم 
اإلفراج  طلبات  سحب  جرى 
وقالت  الرجلني.  عن  بكفالة 
 ،Deone Provera املتهمني  حمامية 
ُأؤجلت  قد  الكفالة  طلبات  أن 

ملدة أربعة أسابيع.

املتهمان عمر القطبي ومحمد كيعاد
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

 أسعار مدروسة ... صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل
نفتح 6 أيام )األحد مبوعد مسبق(

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف الهريالد اتصلوا على الرقم:
87648186

Sim Card

B G 
Glass & Glazing

For all your glazing needs

Lic: 185750C

0408 888 777

لسائر حاجاتكم من تركيب الزجاج للمنازل واملشاريع 
التجارية حسب الطلب

االتصال بـ برنار: 

*Shower screens* Tables tops* Splash 
Back* Frameless Glass

مرايات * واجهات املحالت وغري ذلك
تسعرية مجانية - نتعامل مع شركات التأمني

0404 015 551

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

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

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

LAW FIRST
IMMIGRATION SPECIALISTS

Mark Mahfouz
Solicitor/ Migration Agent

MARN; 1382887

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

0404 772 772
Suite 2, 440 Blaxcell St, Guildford.
Email;findmyvisa@gmail.com
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مقاالت وتحقيقات

احلكم يف  دّفة  إدارة  حنو  أوىل  خطوة 
اليمن تبدو أشبه خبيار الضرورة الذي 
األحزاب  فشل  احلوثيني  على  فرضه 
احملادثات  من  أيام  بعد  اليمنية، 
يضع  حل  إىل  التوصل  يف  املكثفة، 
حدًا لألزمة السياسية وميأل الفراغ يف 
الرئيس  استقالة  الذي خلفته  السلطة 

واحلكومة بضغط خارجي.
بعد أشهر من مراكمة اإلجنازات امليدانية 
والتقدم على امتداد احملافظات اليمنية 
ترمجت  متفرقة،  مكتسبات  وحصد 
»أنصار اهلل«، أخريًا، حراكها بلغٍة هي 
األوضح سياسيًا، عندما أمسكت بزمام 
السلطة،  تتوىل  أن  دون  من  احلكم، 
تستمر  انتقالية  حكم  فرتة  بتنظيمها 
دستوري«  »إعالن  عرب  وذلك  عامني، 
القصر  يف  كبري  حفل  عنها يف  صدر 

الرئاسي اليمين.
ال شك يف أن كثرًا سيصفون ما جرى 
األسابيع  معطيات  لكن  انقالبًا.  بكونه 
املاضية، تظهر أن نشاط اجلماعة كان 
اجلديدة  تثبيت وضعيتها  يتمحور حول 
إال  الشراكة.  قاعدة  على  اليمن،  يف 
جاءت  واحلكومة،  الرئيس  استقالة  أن 
الفراغ، دافعًة  لتضغط عليها بواسطة 
يف  الفوضى،  يف  الغرق  حنو  إياها 
الذي تستعد فيه قوى داخلية  الوقت 
احلوثيني.  مع  مسلحة  بصراعات  للبدء 
ما  على  اللعبة،  فهمت  اهلل«،  »أنصار 
بدا واضحًا. انتظرت نتائج احلوار بني 
دولية،  برعاية  السياسية  األحزاب 
للتوصل إىل حلٍّ ينقذ البلد من الفراغ. 
على  للضغط  ثالثة  أياٍم  مهلة  أعلنت 
معينة،  قوى  أن  غري  املتفاوضني. 
)إخوان  »اإلصالح«  حزب  مقدمها  يف 
مسلمون(، قابلت مهلة احلوثيني مبزيد 
على  مصّرًة  والتسويف،  املماطلة  من 

ترك البالد يف حالة شلٍل تامة.
هذه  جاء  الذي  احلسم  من  بد  ال  كان 
املرة من القصر الرئاسي يف صنعاء، 
التابعة  الثورية«  »اللجنة  أعلنت  حيث 
أمس،  عصر  اهلل«،  »أنصار  جلماعة 
احتفاٍل  يف  الدستوري«،  »اإلعالن 
حاشد. اإلعالن ينظم املرحلة االنتقالية 
فراغًا  البالد  عاشت  بعدما  اليمن،  يف 
حّل  على  اإلعالن  ينص  ألسبوعني. 
الربملان وتشكيل جملس وطين انتقالي 
اللجنة  من  ل  »ُيشكَّ عضوًا،   551 من 
الثورية«، وحيل حمل الربملان، ويشمل 
املكونات غري املمثلة فيه. ثم ينتخب 
اجمللس الوطين، »جملس رئاسة« مكّون 
من 5 أعضاء يتوىل رئاسة اجلمهورية، 
على أن تصّدق عليه »اللجنة الثورية« 
احلوثي.  علي  حممد  يرأسها  اليت 
ويكلف اجمللس الوطين تشكيل حكومة 
انتقالية من الكفاءات الوطنية. كذلك، 
املديريات  إىل  ثورية«  »جلان  تتفرع 

واحملافظات اليمنية كافة.
مبثابة  البعض  رآه  الذي  اإلعالن 
فضاًل  تضّمن،  واحد«،  رقم  »بيان 
إشارتني  املذكورة،  اإلجراءات  عن 
الدولة  التزام  حدد  هو  أواًل،  هامتني: 
العمل على  خالل مدة أقصاها عامان، 
االنتقالية  املرحلة  استحقاقات  إجناز 
الوطين  احلوار  مرجعييت  إىل  باالستناد 
واتفاق »السلم والشراكة«، من دون 
ذكر للمبادرة اخلليجية، ما يعين نسفًا 
بالكامل،  السابقة  االنتقالية  للعملية 
الوصاية  عهد  إلنهاء  واستكمااًل 
مؤسسات  على  األمريكية  ـ  السعودية 
الدولة وآليات احلكم يف البالد. ثانيًا، 
تضمن حتديدًا لشكل السياسة اخلارجية، 
اليت ستقوم مبوجبه، على »التزام مبدأ 

»أنصار اهلل« ميسكون باحلكم وال يتولون السلطة
جملس رئاسي خبمسة أعضاء ينتخبه جملس وطين تعّينه »اللجان الثورية«

جوي سليم

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

أعلنت قبائل مأرب لجوءها إىل السالح رفضًا إلعالن الحوثيني )األناضول(

من  مريمشاير  الباحثني  صدقنا  إذ 
جامعة شيكاغو ووالت من هارفارد، 
يف دراستهما الشهرية حول سيطرة 
مفاصل  على  االسرائيلي  اللوبي 
اعتبارها  ميكن  ال  عندها  واشنطن، 
متصلة،  وغري  منفردة  عشوائية 
والسياسية  امليدانية  الظواهر  تلك 
فرتة.  منذ  املتتالية  واإلعالمية 
واحدًا،  منطقيًا  بيانيًا  خطًا  مثة  كأن 
على  االسرائيلية  الغارة  بني  يربط 
صحيفة  باكتشاف  مرورًا  القنيطرة، 
أن  أيام  بعد  بوست«  »واشنطن 
املخابرات املركزية األمريكية هي من 
حّضر الغتيال عماد مغنية، بالتعاون 
مع املوساد االسرائيلي، انتهاء بسبق 
مغنية  أن  تاميز«  »نيويورك  صحيفة 

نفسه من اغتال رفيق احلريري.

زعيق  على  معطوفًا  ذلك،  كل 
أوباما.  وجه  يف  املستمر  نتنياهو 
مشهد  يف  متقاربة  متفرقة  نقاط 
إال  املنطقة، ال يفسرها وال يربطها 
مقولة أن اسرائيل مذعورة من جمرد 
التفاوض الغربي ــــ اإليراني، فكيف 
واشنطن  بني  االتفاق  بإرهاصات 
للمراقب  ميكن  أنه  حتى  وطهران. 
سلوكيًا  منطًا  يسجل  أن  االنطباعي 
يف ردود فعل تل أبيب، يكاد يشبه 
اكتشافه  حيال  املراهق  انفعاالت 
خيانة عشيقته. أو هسترييا العشيقة 
أو  منافسة  وجود  إدراكها  حيال 
السيكولوجيا  هذه  من  شيء  بديلة. 
التصرفات  بعض  ينتاب  السياسية 
مواقف  كانت  وإن  االسرائيلية. 
وعمقًا  جدية  أكثر  وأفعاهلا  الدول 
من توصيف كهذا، غري أن األحداث 
املذكورة ال بد إال أن تشي بصبيانية 
العشيق  مع  التعامل  يف  اسرائيلية 
األمريكي، حيال املنافسة اإليرانية.

األرض،  على  احتجاج  رسالة  أول 
للخطوة  طبعًا  القنيطرة.  غارة 
ميدانية،  وغايات  عسكرية  أهداف 
ورسائل مشّفرة إىل كل من طهران 
الغارة  خلف  يظل  لكن  والضاحية. 
األمريكي.  على  »التمريك«  من  نوع 
احلميمة  النزهة  تلك  قناة  من  غمز 
نتنياهو  كأن  وظريف.  كريي  بني 
وللوبيه  األمريكي،  لشارعه  يقول 
الفدرالي:  املثلث  يف  الصهيوني 
الذين  هم  ها  بعيونكم،  أنظروا 
هم  األبيض،  البيت  إدارة  تغازهلم 
كياننا،  لضرب  يتحضرون  أنفسهم 
الطفل املدلل لواشنطن، عرب حدوده 
بيد،  يدًا  وظريف  كريي  الشمالية. 
مصوب  سليماني  مسدس  فيما 
فهل  القنيطرة...  يف  صدغنا  إىل 

تقبلون؟!
مل يصدر أي رد فعل أمريكي جدي. 
استنكار  أصوات  استمرت  بل  ال 
إىل  جميئه  يف  نتنياهو،  وقاحة 
الكونغرس من دون دعوة رئاسية. 
رفع  يف  أكثر  االسرائيلي  ذهب 
األمريكي  العشيق  واستمر  صوته، 
العشيقة  جنون  ثار  جتاهله.  يف 
حتريض  ينفع  مل  أكثر.  االسرائيلية 
وحتريض  االنقالب  فقررت  احلبيب، 
منافستها: فجأة تقرير يف واشنطن 
بوست عن أن واشنطن قتلت عماد 
»النسواني«  الكيد  صار  مغنية. 

حسن اجلوار وعدم التدخل يف الشؤون 
الداخلية واعتماد الوسائل السلمية يف 

حل املنازعات«.
ولكن ملاذا »اإلعالن الدستوري« اآلن؟

منذ سيطرة »أنصار اهلل« على العاصمة 
البعض:  تساءل  صنعاء،  اليمنية 
»ماذا يريد احلوثيون؟«. كان تقّدمهم 
امليداني الذي مل يواجه مقاومة تذكر، 
ألسئلة  ومثريًا  وسرعته،  حبجمه  الفتًا 
تسّلم  عن  احلوثيني  امتناع  سبب  عن 
البالد، رغم قدرتهم على  السلطة يف 

ذلك.
مسمى  حتت  اجلماعة  عناصر  م  تقدَّ
عمران  حمافظة  من  الشعبية«  »اللجان 
احُلديدة  ثم  صنعاء،  حتى  مشااًل، 
الساحلية غربًا، وصواًل إىل البيضاء وإب 
يف الوسط، حيث خيوضون معارك مع 
آل  طرد  استطاعوا  »القاعدة«.  تنظيم 
اليمين  »التجمع  حزب  حمّجمني  األمحر، 
اتفاقية  بعقد  اكتفوا  ثم  لإلصالح«، 
»السلم والشراكة« مع الرئاسة اليمنية. 
مل يطلبوا أكثر من »احرتام« وضعيتهم 
امليدانية اجلديدة يف اليمن، بعد عقود 
من التمييز واالضطهاد واحلروب. غري 
اخلليجية«،  املبادرة  بعد  ما  »دولة  أن 
يف  مطلبهم  احلوثيني  على  استكثرت 
الشراكة، ماضيًة يف قراراتها وأدائها 

على قاعدة الوصاية.
إجناز  عليه  ينطوي  ما  أهم  يكون  قد 
أبعاده  هو  أمس،  يوم  احلوثيني 
اليمن،  احلوثيون  حيكم  أن  اإلقليمية. 
فهي  العابر.  أو  السهل،  باألمر  ليس 
اليمن  دولة  سقوط  منذ  األوىل  املرة 
اليت تتمّكن فيها  اجلنوبي عام 1991، 
قوة مناوئة للسعودية من الصعود إىل 
احلكم بهذا الشكل، يف بلٍد ُيعترب خاصرًة 
للمملكة، وميتلك ثقاًل اسرتاتيجيًا وأمنيًا 
كبريًا، تأتي يف مقدمته أهمية مضيق 

باب املندب ودوره.
اليوم، يف  طرحها  ميكن  كثرية  أسئلة 
مرحلة ما بعد حكم احلوثيني. أواًل كيف 
اخلليجية«،  املبادرة  »رعاة  سيتصّرف 
على  ردًا  السعودية،  مقدمتهم  ويف 
يف  خصوصًا  الدستوري«،  »اإلعالن 
عن  ترد  بدأت  اليت  اإلشارات  ظّل 
اتصاالت بني الرياض واجلماعة، يف ما 
يشبه »تسليمًا« سعوديًا بالواقع الذي 
فرضه احلوثيون يف اليمن، وقرارًا ببدء 
التعاطي مع األحداث بواقعية، القتناص 
ما يتيّسر من مكتسبات، خصوصًا يف 
ما يتعّلق باجلنوب اليمين، حيث تصّب 
داعمًة  اليوم،  اهتمامها  جّل  اململكة 

مطالبه باالنفصال.
ثانيًا، كيف ستتعاطى اإلدارة األمريكية 
عمالنيًا مع احلدث اليمين، بعد إعالنها 
مساء أمس رفضها قرار احلوثيني حّل 
الربملان. فاآلن من املفرتض أن حيكم 
اليمن، أصحاب شعار »املوت ألمريكا«، 

حلفاء  أهم  إحدى  صنعاء  كانت  بعدما 
واشنطن يف منطقة شبه اجلزيرة، يف 

إطار »مكافحة االرهاب«.
شك  فال  الداخلي،  املستوى  على  أما 
احلوثيني،  تنتظر  كربى  حتديات  أن 
مدًة  حددوهما  اللذين  العامني  خالل 
ردود  إرهاصات  االنتقالي.  للحكم 
حيث  بالظهور،  بدأت  الداخلية،  الفعل 
أعلنت قبائل مأرب اللجوء إىل السالح، 
وهو  للحوثيني«،  »اخلضوع  رافضًة 
قوى  سترتجم  حيث  متوقعًا،  كان  ما 
داخلية موقفها من حكم احلوثيني، عرب 
تسعري بعض اجلبهات اليت ختوض فيها 
اجلماعة معارك، إما بواسطة »القاعدة« 
يف وسط البالد، أو بواسطة »عناصر 
تكفريية«، حبسب وصف احلوثيني، يف 
باتت  اليت  مأرب«  لـ«معركة  استدراٍج 
أن  خصوصًا  أدنى.  أو  قوسني  قاب 
»أنصار اهلل« تؤكد نية بعض األطراف 
األغنى  احملافظة  يف  الوضع  تفجري 

بالنفط يف اليمن.
يف  احلوثيون  جنح  األحوال،  مجيع  يف 
بعدما  الثوري«،  »حراكهم  استكمال 
ال  وداخلية  خارجية  قوى  أن  فهموا 
خّط  السلطة.  يف  إشراكهم  تريد 
حراكهم الذي بدأ منذ الصيف املاضي 
على  اخلليجية  اهليمنة  فصول  نهاية 
بـ«اإلعالن  أمس  يوم  ليتّوج  اليمن، 
مرحلة  بداية  أعلن  الذي  الدستوري«، 
جديدة كليًا. ويف انتظار ترمجة مواقف 
هذا  من  واإلقليمية  الدولية  القوى 
املقبلة  الفرتة  أن  شّك  ال  اإلعالن، 
اليمن واليمنيني،  ستكون صعبة على 
خصوصًا، إذا احتكمت هذه القوى إىل 

خيار السالح انتقامًا من احلوثيني.
رئيس »اللجنة الثورية«... معتقل 

سابق
»اللجنة  احلوثي  علي  حممد  يرأس 
الثورية العليا« التابعة جلماعة »أنصار 
االنتقالية.  املرحلة  ستدير  اليت  اهلل«، 
ما يعين أنه سيكون عمليًا مشرفًا على 
البالد خالل الفرتة املقبلة. ولد احلوثي 
عام 1979، يف منطقة صحيان حمافظة 
صعدة، معقل احلوثيني. وهو أحد أبرز 
بعالقات  ويتمتع  اجلماعة،  يف  القادة 
سياسية واجتماعية واسعة، فضاًل عن 
خالل  السياسي  بنشاطه  ُعرف  كونه 
»ثورة فرباير« عام 2011، حني أشرف 
على ساحات االعتصام والتظاهر. اعتقله 
األمن السياسي ملدة 4 سنوات بتهمة 
ُأوقف  أنصار اهلل«، كما  »االنتماء إىل 
اليمن  ل إىل  ُيرحَّ أن  األردن، قبل  يف 
عام 2002، كأول سجنٍي بتهمة ترداد 
شعار »الصرخة« اخلاص باجلماعة )اهلل 
أكرب، املوت ألمريكا، املوت إلسرائيل، 
لإلسالم(،  النصر  اليهود،  على  اللعنة 
وذلك قبل احلروب بني الدولة اليمنية 

واحلوثيني.

مقلوبًا: مل يرد علينا أوباما، حسنًا، 
اإلعالم  بواسطة  طهران  سنخاطب 
األمريكي نفسه: من يغازلك اليوم، 
هو من تآمر معنا باألمس على قتل 
املنطقة.  يف  األول  األمين  رجلك 
األبيض،  البيت  برجال  اآلن  تثقون 
من  أنفسهم  هؤالء  أن  إعرفوا  لكن 

حرضنا على قتلكم من قبل!
لكن رد فعل طهران مل خيتلف عن رد 
فعل واشنطن: التجاهل نفسه. ذاك 
صغرية«،  بضربات  »يقتلك  الذي 
كما تقول أغنية بيكو. ال بل األسوأ، 
االسرائيلية،  الغرية  نار  تصعيد  أن 
إيراني  ــــ  أمريكي  كالم  مع  ترافق 
يف  االتفاق  إجناز  نية  عن  متبادل 
آذار، ومع خطوات عسكرية تصعيدية 
ـــ السوري  من جانب املثلث اإليرانيـ 
ــــ احلزبالالهي عند احلدود الشمالية 

للكيان الصهيوني.
اهلسترييا  أبدعت  جديدة،  مرة 
على  واشنطن  ترد  مل  املراهقة. 
الغارة يف القنيطرة، ومل ترد إيران 
اغتيال  يف  أمريكا  توريط  على 
االستعانة  من  بد  ال  إذن  مغنية، 
اهلل  وحزب  إيران  تفضلوا،  بآخرين: 
احلريري. وكما  رفيق  هم من قتلوا 
باحث  التوقيع  اكتشاف،  كل  عند 
صهيوني. هكذا صارت الدعوة إىل 
الرياض واخلليج وكل سّنة املنطقة، 
»النصرة«،  و  »داعش«  إىل  ورمبا 
ال  العشيقني.  صراع  يف  للتدخل 
يكفي أن واشنطن ختون تل أبيب. 
لكن أكثر من ذلك، إنها ختونها مع 
األبرز  السياسي  رمزكم  قتل  الذي 
يف لبنان واملنطقة. فهل تقبلون أو 

تسكتون؟!
هذا  أن  إىل  تشري  التقديرات  كل 
ال  يتوقف.  لن  الصهيوني  الصراخ 
األقل  على  وحيتّد.  سيتصاعد  بل 
حتى إمرار حمطات خطاب نتنياهو يف 
الكابيتول يف 3 آذار املقبل، ومن ثم 
اجتماع إيران مع اخلمسة زائدًا واحدًا 
يف 16 منه. بعده انتخابات تل أبيب 
يف اليوم التالي. وصواًل إىل موعد 
األشهر  مبهلة  وانتهاء  آذار،  نهاية 
الستة الغربية ــــ اإليرانية اليت بدأت 
املاضي.  الثاني  تشرين   24 يف 
صراخ لن يتوقف عن حماولة العرقلة 
مرّكب  صراخ  والتهديد.  والتهويل 
انتخابي  بعٌد  طبعًا  ففيه  اخللفيات. 
بعد  وفيه  نتنياهو.  قياس  على 
تنافسي مصلحي، إزاء مشهد الشرق 
اإلقليمية  والدول  اجلديد،  األوسط 
اسرائيل  وحسابات  فيه.  الكربى 
فيه  يظل  لكن  وإيران.  تركيا  بني 
إيران  آخر وجودي. ال من جهة  بعٌد 
وعدائها للكيان االسرائيلي. وال من 
جهة حزب اهلل ومقاومته على حدود 
بالنسبة  األخطر،  بل  الكيان.  هذا 
إىل اسرائيل، أن اخلطر يأتي اليوم 
بالذات.  واشنطن  ومن  الغرب،  من 
الصهاينة  إحساس  نوع  من  خطر 
باتوا  واألمريكيني  الغربيني  بأن 
ال  هل   – بصمت  ولو   – يتساءلون 
صارت  أم  حاجة،  اسرائيل  تزال 
عبئًا؟ هل هي ضرورة، أم عقبة؟ هل 
هي مضطَهدة، أم مضطِهدة؟ أسئلة 
هي األخطر يف تاريخ اسرائيل، ويف 

سببية هسترييتها.

هسترييا اسرائيل العاشقة 
املخدوعة

جان عزيز
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األمنوذج املوّحد للوصفة الطبية، الذي يتيح للصيدلي )بشروط( ختيري 
املريض بني دواء باسم جتاري )patented( وآخر مطابق باسم علمي، أي 
جنيسي )generic(، هو اجراء اصالحي، ولو جزئيا، اقّر قانونا يف عام 
2010. يساهم هذا االجراء يف خفض فاتورة استهالك الدواء الباهظة 
جدا على االسر واملؤسسات الضامنة والدولة. يضّر مبصاحل احملتكرين 
املنتفعني  مصاحل  وتعرقله  االدوية.  استرياد  اليات  على  املسيطرين 
)ومجاعاتهم( يف نقابة االطباء يف بريوت والصندوق الوطين للضمان 

االجتماعي... وصوال اىل »ممثل العّمال« غسان غصن!
مل جيرؤ احد على اعالن معارضته العلنية لتطبيق املادتني 46 و47 من 
قانون مزاولة مهنة الصيدلة يف لبنان. مجيع الفاعلني واصحاب املصاحل 
اعلنوا  لبنان،  يف  بالدواء  املتاجرة  سوق  املباشرة يف  وغري  املباشرة 
العكس من ذلك. اعلنوا تأييدهم االهداف املتوخاة من اعتماد أمنوذج 
اجراءات  برفض  اجملاهرة  ترف  هؤالء  ميتلك  ال  الطبية.  للوصفة  موحد 
ادارية، ال متس اساسات بنية املصاحل، بل »تهّذب« االحتكار وتشّذب 
»ريوعه« وتعيد توزيع بعضها. هؤالء مل يعارضوا االهداف ولكنهم عمدوا 
لتأخري  الشكلية  احلجج  وتوسلوا  للعرقلة،  النفوذ  مواقع  استخدام  اىل 
يناسبها  ال  الدواء  استرياد  على  املسيطرة  الشركات  القانون.  تنفيذ 
استبدال  الية  على  يفرضها  اليت  القيود  من  الرغم  على  االجراء،  هذا 
امساء االدوية التجارية. فهو يعّكر صفو احتكارها وجيربها على اعادة 
وحصصهم  العامني  واالداريني  واالطباء  بالصيدليات  عالقاتها  هيكلة 
من ريوع »احتكار السوق«. وهناك شرحية من االطباء »التّجار« ختاف 
من تقّلص مداخيلها من تورطها يف شبكات تصريف »املاركات«، اليت 
تستوردها الشركات احملتكرة وتصل اىل املرضى بضعف اسعارها يف 
بلدان املنشأ، حبسب ما تؤّكده التقارير الكثرية. شركات احتكار جتارة 
الدواء وهذه الشرحية من االطباء تكتال معا يف حماولة لتكريس »االمر 
الواقع« القائم منذ نفاذ هاتني املادتني اعتبارا من عام 2010. ُوضعت 
نقابة االطباء يف بريوت يف الواجهة، نظرا لنفوذها الكبري وتأثريه البالغ 
على قدرة وزير الصّحة على فرض تطبيق القانون، اذا كان جّديا يف 
ذلك طبعا. كذلك، جرى استخدام الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
العرتاض تنفيذ االجراء املطلوب يف الوقت احلالي. فهو ميثل اكرب زبون 
لشركات االدوية واالطباء والصيدليات واملؤسسات الصحية املختلفة، 
اذ يشمل بتغطيته اكثر من مليون مضمون/ مستهلك لالدوية، وجتري 
االدوية  ماركات  من  كميات ضخمة  استهالك  متويل  عمليات  بواسطته 
اكيدة  مصلحة  ميتلك  هو  وبالتالي،  ارخص.  بأخرى  لالستبدال  القابلة 
بتطبيق »الوصفة الطبية« من اجل ضبط استهالك االدوية وفاتورتها 
الثقيلة وختفيف العجز املالي يف صندوق ضمان املرض واالمومة، الذي 
نهاية  تعويضات  املضمونني يف صندوق  مدخرات  على  بالسطو  ميّول 
اخلدمة، لكن يبدو ان نفوذ حمتكري جتارة االدوية واالطباء املتاجرين 
بالدواء يف جملس ادارة الضمان اقوى بكثري من حافز حتقيق املصلحة 
دوالر  مليون   200 بنحو  منفعتها  الضمان  مصادر  تقّدر  اليت  االكيدة، 
الطبية«  »الوصفة  تطبيق  البحث يف كيفية تسهيل  فبدال من  سنويا. 
ذهب جملس االدارة، ومنه رئيس االحتاد العمالي العام غسان غصن، 
مسري  الفنية  اللجنة  رئيس  خلفها  تلطى  شكلية  مالحظات  تبين  اىل 
عون عرقلت تنفيذ القانون ووضعت وزير الصّحة امام اختبار الرتاجع 

واالنكسار.
أي حجج للعرقلة؟

ان  تستطيع  ال  انها  بريوت  االطباء يف  نقابة  حّجة  كانت  البداية،  يف 
تلتزم النموذج املوّحد للوصفة الطبية اال بعد تعديل نص املادة 42 من 
النظام الطيب يف الصندوق الوطين للضمان االجتماعي، هذه املادة جاء 
يف نّصها احلريف: »ال يدفع الصندوق إال مثن الدواء واملواد الصيدالنية 
اليت يصفها طبيب متعاقد مع الصندوق«. حيتمل النص التأويل، ولكنه 
اصبح حبكم امللغى مبوجب القانون الصادر يف عام 2010. هذا القانون 
نص على انه »خالفًا ألي نص آخر. حيق للصيدلي أن يصرف إىل حامل 
 Generique or Brand Generic الوصفة الطبية، دواء حتت اسم جنيسي – 
غري املذكور فيها، وذلك ضمن شروط )...(«. صمتت ادارة الضمان 
فرتة عن حّجة نقابة االطباء يف بريوت، وتبنّي الحقا ان نقابة االطباء 
يف طرابلس باشرت من جهتها تطبيق »الوصفة الطبية«، اال ان ادارة 
هلذه  وفقا  االدوية  فواتري  معامالت صرف  عرقلة  اىل  عمدت  الضمان 
»الوصفة«. هذه احلّجة »الساقطة« دفعت باللجنة الفنية يف الضمان 
اىل التلطي وراء احكام قانون عام 2010 نفسه، لتقول ان »النموذج 
املعتمد من وزارة الصّحة« ال يلتزم حرفيا القانون املذكور، اذ ال مينع 
الطبيب  وضع  اذا  اال  الدواء  استبدال  من  الصيدلي  املعتمد  النموذج 
حتذيرا يف خانة خمصصة لالدوية اليت ال يقبل الطبيب استبداهلا، فيما 
على  إلزاميًا  الطبيب  موافقة  تظهر  »أن  على  نص   2010 عام  قانون 
الوصفة من خالل موافقته على االستبدال أو عدمه وفق النموذج الذي 
حال  »يف  انه  القانون  هذا  يف  وجاء  العامة«.  الصحة  وزارة  تعتمده 
عدم وجود أية مالحظة على الوصفة الطبية، ال حيق للصيدلي استبدال 
شعار  وحتت  النص،  هذا  يف  ضالتها  الفنية  اللجنة  وجدت  الدواء«. 
االلزامية  الطبيب  موافقة  يفرض  الذي  القانون  بنص  احلريف  االلتزام 
على االستبدال او عدمه، رفضت املوافقة على »أمنوذج وزارة الصّحة« 
النه ال يشرتط سوى اظهار عدم موافقة الطبيب على استبدال الدواء. 
بهذا املعنى بدت وزارة الصّحة اكثر حرصا على تطبيق اهداف »الوصفة 

الطبية« من صندوق الضمان نفسه.
اليت  الذهبية  احلّجة  اىل  املصاحل«  »تكتل  يلجأ  احلجج،  ضعف  بسبب 
ولذلك،  والضبط،  الرقابة  عن  الدولة  عجز  وهي  أمر،  كل  تصلح يف 
يرفض املعرقلون تعريض حياة »املستهلكني« ملخاطر جيدر تفاديها. 
برأيهم، ستكون »السوق« مفتوحة امام االدوية »املزّورة« و«املنخفضة 

النوعية« الرخيصة، إذا شّرعت »الدولة« هامشا معينا من »املنافسة« 
باسم  متشددة  قانونية  حلماية  اخلاضعة  التجارية«،  »العالمات  بني 
»امللكية الفكرية«، وبني »االدوية املعممة«، اليت حتتوي على املادة 
الفعالة نفسها يف العقار األصلي، وتباع باسم العالمة التجارية نفسه أو 
بامسها العلمي غري املقيد حبقوق امللكية الفكرية واملوافق عليه دوليًا. 
علي  السابق،  الصّحة  فوزير  وحامسا،  قويا  »التكتل«  ظهر  اآلن،  حتى 
حسن خليل، مل ينجح يف تطبيق »الوصفة الطبية« على الرغم من انه 
طالب نقابيت االطباء بذلك، وجرى وضع األمنوذج يف عهده. اّما وزير 
الصحة احلالي، وائل ابو فاعور، فال يزال حياول، وهو يواجه ضغوطا 
»التكتل«  جبعل  املقابلة  ضغوطه  تنفع  ومل  الرتاجع،  على  حلثه  هائلة 
يرضخ، وهو ما عّرض مصاحل مجيع االطباء للضرر، اذ جلأ ابو فاعور اىل 
اجراء غري قانوني ضد االطباء، قضى بتجميد اليات فصل اتعاب االطباء 
عن املستشفيات يف معامالتهم مع وزارة الصّحة، اي الزبون املهم لدى 

االطباء واملستشفيات.
قوّة »تكتل املصالح«

يستغرب البعض استشراس »التكتل« يف قتاله ضد »الوصفة الطبية 
القيام به وزير  »االجراء« ال يوازي باهميته ما حاول  املوحدة«، فهذا 
»الفاعلني«  مصاحل  ضده  تكتلت  يومها  بيطار.  اميل  الراحل  الصّحة 
انفسهم، وُدفع اىل االستقالة يف اواخر عام 1972، من حكومة الرئيس 
الراحل صائب سالم يف بداية رئيس اجلمهورية الراحل سليمان فرجنية. 
طرح بيطار مشروعا يفرض على الصندوق الوطين للضمان االجتماعي 
االسترياد املباشر لعدد من االدوية االساسية وصرفها اىل املضمونني 
الكلفة  من دون اي وسيط. برر بيطار طرحه باحلاجة اىل حتديد سعر 
احلقيقي، وبالتالي خفض الكلفة اليت يتحملها الصندوق بسبب ضخامة 
ادوية  ُفقدت  بالفعل،  للدواء.  منهم  قّلة  واحتكار  املستوردين  ارباح 
اساسية من الصيدليات كرد فعل سريع، وهددت نقابتا املستوردين 
عندها اصطف  االضراب.  بتنفيذ  التجار،  من مجعية  بدعم  والصيادلة، 
رئيس اجلمهورية والعديد من الوزراء والنواب ضد بيطار الخراجه. متاما 
مشروع  طرح  عندما  حّناس  شربل  السابق  العمل  وزير  مع  حصل  كما 

التغطية الصحية الشاملة جلميع اللبنانيني املقيمني.
ال يبدو أبو فاعور مهددا باخراجه، وال سيما يف ظل احلماية السياسية 
الطائفية اليت يوفرها له الزعيم الدرزي وليد جنبالط، وهو ليس يف 
موقع مستقل كبيطار وحناس، وبالتالي ال يبدو انه يف وارد التحّدي 
إذا اراد جنبالط الكف عن احملاولة. ولكنه يف لقاء قبل يومني عقده 
مع أطباء أقضية راشيا والبقاع الغربي وحاصبيا يف مركز كمال جنبالط 
الطبية  »الوصفة  أإن  فاعور  أبو  قال  راشيا،  يف  االجتماعي  الثقايف 
املوحدة، مطلب أساسي ال ميكن الرتاجع عنه، ولو كان هناك سبب واحد 
النظر فيه، ولكن ليس  أعيد  علمي للرتاجع عنها، لكنت مستعدا لكي 
هناك من سبب واحد علمي، على االطالق، وال أي دافع علمي موضوعي، 
امنا الدوافع مشبوهة«. ورأى أبو فاعور أن »نقابة االطباء حتى اللحظة 
ال تلتزم هذا القانون، ومن ال يلتزم تنفيذه عليه أال يطالب اآلخرين 
بالتزام القوانني، وباحلد االدنى، اذا ما خالفنا القانون، فنخالفه ملصلحة 
القانون ملصاحل  فيخالف  غرينا  أما  أساسي،  على حنو  الفقري  املواطن 
النقاش اىل  تأدية دورهم، و«ان ينقل  األطباء اىل  مشبوهة«، داعيا 
النقابة، ألن هناك أطباء هم جزء من هذه النقابة، وميكن أن يؤثروا، 
وهي نقابة منتخبة«، وقال إن »دليلي على حسن النوايا، ان نقابة اطباء 
الشمال عندما طبقت الوصفة الصحية الغيت هلا قرار فصل االتعاب، 
وانا مستعد الن اسري به مع أي طبيب يلتزم هذا االمر، مثة من يريد 
أن تطبق الوصفة الطبية، حتى لو مل تلتزم النقابة، ولكن، هناك دور 
لالطباء جيب ان ميارسوه مع النقابة، واالصالح لن يكون ضد االطباء 

على االطالق، امنا ملصلحتهم«.
يشري مصدر مسؤول يف وزارة الصحة لـ »األخبار« أن اعرتاض نقابة 
األطباء على أي خطوة اصالحية حتاول أي جهة رمسية القيام بها ليس 
جديدا. يف السنوات السابقة طرح املكتب الوطين للدواء مشروع »ترشيد 
استخدام الدواء«، لكن الضغط الذي مارسته شركات مستوردي االدوية 
أن هذا  علما  أساسه،  املشروع من  الوزارة اللغاء  االطباء دفع  ونقابة 
املشروع كان ميكن أن خيفض 30% من القيمة االمجالية لكلفة الدواء 
يف لبنان، عن طريق التدخل املباشر من وزارة الصحة يف اختيار مصادر 
االسترياد. والنجاح الوحيد الذي حققته الوزارة يف هذا اجملال، كان عرب 
بدعم من  املزمنة واملستعصية،  األدوية  برنامج حتسني كلفة )بعض( 
بعض املنظمات العاملية )منها منظمة الصحة العاملية( اليت تقدم للدولة 

اللبنانية أسعار مقبولة لبعض أصناف هذه األدوية«.
ملاذا يعرتض االطباء؟

خياف بعض األطباء من »فضح« مداخيلهم الفاحشة، فهم ليسوا ملزمني 
التصريح عن هذه املداخيل يف ظل نظام ضرييب يسايرهم، اذ مبوجب 
اجناز  بعد  االطباء  مداخيل  مراقبة  ايضا  ميكن  املوحدة  الطبية  الوصفة 
املكننة. يرى عدد من االطباء أن الوصفة الطبية املوحدة ستفتح اجملال 
)كما  الطبيب  او من دون وصفة  مع  اجلنيسي  الدواء  لبيع  للصيادلة 
حيصل عادة حني يبيع الطبيب نفسه املريض دواء جتاريا ال حيتاج إليه 

فعال(، بالتالي ستنقص مداخيل أطباء لتزيد مداخيل صيادلة.
حبسب رئيس مجعية املستهلك )الطبيب( زهري برو، فان مصدر اخلوف 
األدوية.  شركات  مع  اطباء  يعقدها  اليت  الصفقات  على  هو  الرئيس 
الدواء  بيع  تريد  املفسدين،  »ترعاه شبكة من  برمته  الصحي  فالقطاع 
لـ«األخبار« أن األشكال املعتمدة  التجاري املرتفع الثمن«. يشرح برو 
لالفساد تشمل »املعدات الطبية للمستشفيات أو األطباء«، كما تتضمن 
عقود األطباء مع شركات الدواء »اذ يتقاضون نسبا مئوية من بيع الدواء 
علمية  مؤمترات  حلضور  دعوات  إىل  اضافة  بالشركة،  اخلاص  التجاري 

»الوصفة الطبية املوّحدة«: صندوق الضمان يف خدمة احتكارات الدواء

تقول نقابة االطباء انها ال تستطيع ان تلتزم الوصفة الطبية اال بعد تعديل 
املادة 42 من النظام الطبي يف الصندوق الوطني للضمان )مروان طحطح(

حسني مهدي

اليت  اجملانية  الدواء  وعينات  طبية  ومساطر  عدة  دول  اىل  وسفريات 
يدفع املواطن مثنها وغريها«.

االقتصادية  األهمية  الستيعاب  الزمالء  األطباء  »إىل  نداًء  برو  يوّجه 
اساسيا يف  وجزًءا  مهما  مدخال  متثل  اليت  الطبية  للوصفة  واالجتماعية 
املعركة ضد الفساد يف القطاع الصحي«، مشريا إىل أّن ادخال الوصفة 
الطبية يف هذه املهاترات يرمي إىل ختريب هذه اخلطوة، لكن األطباء 
الناشط يف جمال حقوق املستهلك،  ليسوا كّلهم متفقني مع زميلهم 
اجلنيسي  الدواء  اعتماد  سالمة  مدى  عن  احدهم  يسأل  برو.  زهري 
generique، »يف ظل منظومة الفساد والبناء املصدي يف البالد، ويف 
ظل عدم وجود خمترب مركزي يفحص هذه األدوية«، طبيب أخر مّلح اىل 
امكانية تزوير األدوية، »فال شيء يضاهي األدوية املزورة يف تأثريها 
يف صحة املواطنني، ال سالمة الغذاء وال غريه«. زميل له حياول أن 
يدعم موقفه من اعتماد الوصفة الطبية، يقول »نوعية الدواء أهم من 
مسألة التسعري وخفض الفاتورة على املواطنني«. ويسأل طبيب »ملاذا 
نسمح للصيدلي بأن يرّكب الدواء اجلنيسي؟ ملا ال يتوىل الطبيب ذلك 

بنفسه؟«.
التجاري،  للدواء  نفسها  الرتكيبة  اجلنيسي حيمل  الدواء  أن  برو  يؤكد 
أوروبا  الدواء املستخدم يف  الفاعلية نفسها. 92 % من  وبالتالي له 
جنيسي، والصيدلي هناك حيّول اىل الدواء البديل، اال اذا أصر املواطن 
على شراء الدواء التجاري، وهذا ال حيصل اال نادرا، طاملا أن الدواء 
اجلنيسي أرخص بنحو 50% من الدواء التجاري. فحتى الدول األوروبية 
توقفت عن تصنيع األدوية، وبدأت باستريادها من اهلند )األوىل عامليا 
يف توريد األدوية اجلنيسة(، تليها الربازيل ثم الصني. وترّكز الدول 
السرطانية وغريها من األدوية  األمراض  أدوية  األوروبية على تصنيع 

اليت تعاجل األمراض اخلطرية.
»ال حاجة إىل اخرتاع أي الية جديدة لتطبيق الدواء اجلنيسي يف لبنان، 
يكون  أن  على ضرورة  برو، مشددا  وفق  األوروبية«  التجربة  فلنعتمد 
هناك رقابة جدية من مصدر التوريد، وانشاء خمترب مركزي يتوىل مراقبة 

األدوية عرب حتليلها وضبط السوق.
اذ  الشرعي،  للقطاع  موازيا  دواء  قطاع  لبنان  يف  أن  إىل  برو  يشري 
هناك كميات من األدوية تدخل إىل لبنان دون أن جتري مجركتها، ألنها 
تصنف يف خانة العروض أو تدخل حتت مسميات التجريب وغريها، وتباع 

للمستهلك اللبناني.
مندوب احدى شركات األدوية، يروي أن عددا كبريا من األدوية اليت 
تستورد ال تباع يف بلد املنشأ! مثل فيتامني fresh v الذي يباع يف لبنان 
بثمن مرتفع جدا، علما بأن هناك فيتامينات أخرى تصنع حمليا باجلودة 

والرتكيبة نفسيهما ولكن بأسعار أقل بكثري.
الصحية  السياسات  منط  كبرية يف  مصاحل  ترّسخت  طويلة  عقود  منذ 
الدواء بادخال املزيد من »الفاعلني« اىل شبكة  املتبع. وجنح حمتكرو 
مصاحلهم، وبات بعض االطباء جياهر بتورطه يف تسويق »عالمات جتارية« 
دون غريها وفرضها على مرضاه، لقاء رشى او اكراميات او هدايا او 
رحلة استجمام او مشاركة يف مؤمتر يف اخلارج. يشعر املستوردون بان 
االطباء سيعّكر صفو  الطبية املوحدة« على  بـ«الوصفة  االلتزام  فرض 

احتكارهم لواحدة من اهم احلاجات »االنسانية«: الدواء.
يف لبنان 10 شركات استرياد تسيطر على حنو 90% من جتارة االدوية، 
مؤسسة  وحبسب  التجارة.  هذه  من   %50 حنو  حتتكر  منها  شركات   4
البحوث والدراسات االقتصادية )BMI( وصل حجم جتارة االدوية احمللية 
اىل 1,48 مليار دوالر يف 2014، علما ان نقابة مستوردي االدوية، اليت 
تعتمد مقياس »سعر املبيع للسوق«، تقدر حجم هذه التجارة يف لبنان 
)عام 2013( بنحو 970 مليون دوالر موّزعة كاآلتي: البيع عرب الصيدليات 
745 مليون دوالر، واملستشفيات 115 مليونا، واملؤسسات العامة 110 
ماليني. وتقّدر BMI نصيب الفرد من االنفاق على األدوية بنحو 285,2 
دوالرا يف عام 2014، وتتوقع ان يرتفع اىل 292 دوالرا يف هذا العام 
و345,5 دوالرا عام 2018. وتعزو ارتفاع االنفاق على األدوية اىل اعتماد 
السوق املفرط على األدوية املستوردة واىل كثرة الوصفات الطبية يف 
لبنان. وباالستناد اىل تقديرات BMI متثل األدوية املوصوفة طبيًا حنو 
73,8% من امجالي مبيعات االدوية. وعّدت هذه النسبة املرتفعة بسبب 
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املالصق  املوقع  اعتماد  البيئة  وزارة  إعالن  بعد 
لنفايات  مطمرًا  خلدة  يف  برافا  كوستا  ملسبح 
كان  املوقع  هذا  أن  يّتضح  وضواحيها،  بريوت 
اخليار األساسي الذي اعتمد منذ ما قبل إقرار خطة 
النفايات يف جملس الوزراء، وأن خمتلف األفرقاء 
السياسيني ال يعارضون هذه اخلطوة ، علمًا بأن 
على  النفايات  وطمر  البحر  لردم  البيئي  األثر 
ملكّب  البيئي  االثر  عن  بأضعاف  يزيد  الشاطئ 
األتربة من خملفات عدوان متوز ٢٠٠٦ اليت ميكن 

إعادة استخدامها بطريقة مالئمة بيئيًا.
تدّرج موقف وزير البيئة حممد املشنوق يف موضوع 
إنشاء مطمر للنفايات املنزلية الصلبة على عقار 
على الشاطئ يف منطقة الشويفات العقارية قرب 

مسبح كوستا برافا.
قبل يومني، أعلن املشنوق أنه بالتشاور مع جملس 
اإلمناء واإلعمار سيعرض على جملس الوزراء ضم 
لتكون  املرشحة  املواقع  الئحة  اىل  املوقع  هذا 
أمام  الثاني  اليوم  ليشرح يف  للنفايات،  مطمرًا 
وفد من لقاء األحزاب الوطنية أسباب اختيار وزارة 
البيئة موقعًا قرب الكوستا برافا لطمر العوادم، 
ما يشري اىل أن هذا املوقع لن يكون ضمن قائمة 
املواقع اليت سيتم إبالغ العارضني بها، بل إنه 
بات شبه مؤكد أن هذا املوقع استقر عليه الرأي 
ليكون مطمرًا لنفايات بريوت اإلدارية وضواحيها 
يزيد  مبا  منها  الناجتة  النفايات  كمية  تقدر  اليت 

على ١٧٠٠ طن يوميًا.
وحبسب قرار جملس الوزراء الصادر يف ١٢ كانون 
الثاني املاضي، فإن املتعهد عليه أن يؤمن على 
نفقته موقعًا لطمر النفايات على أن توافق عليه 
وزارة البيئة وجملس اإلمناء واإلعمار. كما تنص 
القواعد الرئيسية للخطة على اسرتداد ما نسبته 
٦٠ باملئة من النفايات من خالل الفرز والتدوير 
السنوات  خالل  الطاقة  واسرتداد  والتسبيخ 
الثالث األوىل من االلتزام، على أن ترتفع النسبة 
اىل ٧٥ باملئة يف السنوات الالحقة، وصواًل اىل 
يقع  الوزراء  جملس  قرار  لكن  احلراري.  التفكك 
ينص  إذ  مسبوقني،  غري  وتعارض  تناقض  يف 
على أن منطقة بريوت اإلدارية وضواحيها ستطمر 
اليت  املطامر  يف  النفايات  من  الناجتة  العوادم 
برج  بعد معاجلتها يف معملي  يلتزم بها املتعهد 
محود والعمروسية بعد حتسني قدراتهما، وشرط 
عدم توسعتهما جغرافيًا! ومن املعلوم أن السبب 
بتسبيخ  سوكومي  شركة  التزام  لعدم  الرئيسي 
توسعة  عدم  العضوية  للنفايات  اإلمجالية  الكمية 
معمل التسبيخ يف الكورال الذي يستوعب ٣٠٠ 
طن يوميًا كحد أقصى. وتؤكد مصادر متابعة هلذا 
ال  الكورال  معمل  التحسني يف  أعمال  أن  امللف 
ميكن  ال  ذلك  وأن  التسبيخ،  كمية  زيادة  تعين 
معمل  لتوسيع  آخر  عقار  بإضافة  إال  حيصل  أن 
التسبيخ وهو ما ترفضه بلدية برج محود مدعومة 
من النواب األرمن وكتلة التغيري واإلصالح. وبناًء 
جمموعة  كانت  سواء  اجلديد  املتعهد  فإن  عليه، 
أخرى  أي شركة  أو  أفريدا )سوكلني وسكومي( 
بأعمال طمر ما يزيد على ٧٠ باملئة من  ستقوم 
النفايات يف املطمر اجلديد يف خلدة، أي ما يزيد 
على ١٠٠٠ طن يوميًا، وبذلك سيتحول هذا املطمر 
اىل نسخة منقحة عن مطمر عني درافيل، مع فارق 
أن أعمال الطمر ستتم عرب ردم البحر، األمر الذي 
عصار  من  هائلة  كميات  تسرب  اىل  سيؤدي 
اتفاقية  مع  يتعارض  مبا  املتوسط  اىل  النفايات 

برشلونة حلماية البحر املتوسط من التلوث.
تستند وزارة البيئة يف اختيارها ملوقع الكوستا 
برافا اىل الفقرة ٣-٢ من قرار جملس الوزراء رقم 
»التخّلص  تاريخ ٢٠١٥/١/١٢، وحتديدًا وجوب   ١
النهائي من العوادم الناجتة من معاجلة النفايات 
من خالل تأهيل املواقع املشّوهة )degraded(، أي 
املكّبات  مواقع  و/أو  والكّسارات،  املقالع  مواقع 
العشوائية و/أو أّي مواقع أخرى حباجة إىل إعادة 
املواقع  ضمن  من  إّن  الوزارة  وتقول  تأهيل«. 
األخرى اليت حتتاج إىل تأهيل، موقع الكوستا برافا 
على الساحل يف منطقة األوزاعي الذي استخدم 

اليت  تلك  وخاصة  واملخلفات،  للردميات  مكبًا 
اجلنوبية  الضاحية  أصاب  الذي  الدمار  من  نتجت 
لبريوت خالل العدوان اإلسرائيلي يف عام ٢٠٠٦. 
املوقع  هذا  اعتماد  »أن  املشنوق  الوزير  ويؤّكد 
للتخلص من العوادم سيكون فرصة إلعادة تأهيله 
واستخدام الردميات الصاحلة املوجودة حاليًا لردم 
مساحة من البحر بعد إنشاء حاجز للحماية البحرية، 
وذلك بعد جتهيز هذا املوقع وفق املعايري البيئية 
العوادم«. هل  املناسبة ليصبح مؤهاًل الستقبال 
إقامة مطمر للنفايات هو احلل البيئي األمثل ملوقع 
دراسة  أن  وخصوصًا  برافا؟  الكوستا  الردم يف 
لربنامج األمم املتحدة للبيئة أعدت عقب العدوان 
اإلسرائيلي يف عام ٢٠٠٦ أوصت بوجوب التعامل 
السليم مع خملفات أعمال التدمري والتخلص منها 

وإعادة استعماهلا بأسلوب مستدام بيئيًا.
ويتبني من تقرير األمم املتحدة أن التلوث الناتج 
من استخدام موقع الكوستا برافا لتجميع األتربة 
وخملفات  احلرب  يف  املدمرة  األبنية  من  الناجتة 
بانتشار  حصرًا  ترتبط  اإلعمار  إلعادة  احلفر 
األبنية  تدمري  نتجت من  اليت  اهلوائية  اجلزيئيات 
والبنى التحتية. ومن خالل املراقبة اليت قام بها 
املواقع،  من  للعديد  البيئي  املتحدة  األمم  فريق 
املنبعثة.  الغبار  كميات  يف  ارتفاع  تسجيل  مت 
وبعد مقارنة القيم املسجلة بقيم املعايري الوطنية 
لنوعية اهلواء، تبني ارتفاع يف تركيز الغبار يف 
موقع الكوستا برافا وصل اىل ١8٦4 ميكروغرام/ 
املرت املكعب، ورأى التقرير أن هذا املعدل غري 
مقبول للغبار وسوف يؤثر سلبًا على صحة املارين 
والعاملني يف هذه املواقع، إذ إن النسبة املقبولة 
النتشار اجلزيئيات اهلوائية جيب أن ال تتجاوز ١٥٠ 
ميكروغرام/ املرت املكعب. لكن توقف أعمال الردم 
يف هذا املوقع منذ سنوات وسقوط مياه األمطار 
بنسبة  خففا  قد  املاضية  السنوات  امتداد  على 
عاليه جدًا كمية انتشار اجلزيئيات اهلوائية، وبقيت 
املخاطر احمليطة به ترتبط بقيام جتار جتميع اخلردة 
بأعمال حرق للكابالت الكهربائية بهدف التخلص 
من أغلفة البالستيك احمليطة بها وبيع النحاس، 
القانوني  غري  النفايات  رمي  أعمال  اىل  إضافة 
اليت جترى بني احلني واآلخر وال يتم قمعها رغم 
من  بالقرب  اللبناني  للجيش  أمنية  نقاط  وجود 
املكب. يؤكد اخلبري يف التلوث بالسموم الدكتور 
ناجي قديح أن احملرك الرئيسي للخطط احلكومية 
واسرتاتيجيتها يف اختيار مواقع الطمر، هو العمل 
على تلويث بقعة على الشاطئ، ليصار يف ما بعد 
اىل العمل على استصالحها، وردم ماليني األمتار 
يف البحر، حبجة النفايات وإدارة النفايات. وهذا 

مطمر كوستا برافا للنفايات:
ألف طن يومياً تلّوث البحر وختنق اهلواء

مطمر كوستا برافا نسخة منّقحة عن مطمر عني درافيل وسيستقبل ما يزيد على 1٠٠٠ 
طن يوميًا )هيثم املوسوي(

بسام القنطار

ما حصل يف ضبية، ويف الكرنتينا، وهو ما حيصل 
اآلن يف صيدا، وبالتأكيد ما خيطط حلصوله يف 
»الكوستا برافا« على شاطئ الشويفات ــ خلدة، 

ورمبا يف أماكن أخرى من لبنان.
ويضيف قديح: »تنص خطة احلكومة احلالية على 
طمر النفايات، ومن ثم االنتقال إىل احلرق وطمر 
فإن  النفايات،  طمر  حالة  ويف  السام.  الرماد 
إنشاء مطامر يف مواقع مردومة يف البحر سيؤدي 
احلاجز  أن  وخصوصًا  املياه،  تلوث  اىل  حكمًا 
على  قادرًا  يكون  لن  ارتفاعه  بلغ  مهما  البحري 
حجز تسرب عصارة النفايات اىل البيئة البحرية، 
أضف  البيولوجي.  التنوع  على  القضاء  وبالتالي 
اىل ذلك انتشار الروائح مع اجتاه الريح السائد، 
واملنتجعات  السكنية  املناطق  على  سيؤثر  ما 
احلالة  هذه  يف  إذ  املنطقة؟  هذه  يف  السياحية 
يتم تعرض البحر للتلوث، والقضاء على شاطئ 
الروائح  بعث  ويتم   ، عدة  كيلومرتات  بطول 
الريح  باجتاه  الواقعة  املنطقة  كل  إىل  والغازات 
اجلنوبي ــ الغربي. أما يف حالة إنشاء حمرقة يف 
هذا املوقع )حبسب ما تنص عليه اخلطة( فالكارثة 
البيئية والصحية سوف تطاول ماليني اللبنانيني 
السفح  وسكان  والضاحية  بريوت  يف  القاطنني 
الغربي للسلسلة الغربية إىل كيلومرتات طويلة، 
يف  الغربي  ــ  اجلنوبي  السائد  الريح  الجتاه  تبعًا 
معظم أيام السنة، وصواًل إىل جونية وما بعدها، 
علمًا بأن الرماد السام الناتج من احلرق سيطمر 
خطر  من  يفاقم  الذي  األمر  نفسه،  املوقع  يف 
اللبنانيني،  جلميع  الصحي  األمن  ويهدد  التلوث 
يف  السباحة  رياضة  ميارسون  الذين  وخصوصًا 
األخضر  يؤكد رئيس مجعية اخلط  بدوره،  البحر. 
د. علي درويش رفضه القاطع لردم البحر حبجة 
أن  اىل  درويش  ويلفت  للنفايات.  مطمر  إقامة 
التجارب السابقة اليت شهدها لبنان بفعل املشاريع 
السنوات  مر  على  أنشئت  اليت  االستثمارية 
املاضية، وخصوصًا على الشاطئ من طمر للبحر 
يف منطقة ضبية والنورماندي وغريهما، مل ينجم 
عنها باحلقيقة وكما هو ظاهر للعيان سوى عمليات 
ختريب وتشويه للجبال وللشاطئ ووضع اليد على 
املفرتض  من  كان  اليت  البحرية  العامة  األمالك 
والطبيعي أن تبقى مباحة جلميع اللبنانيني، حسب 
اللبنانية،  والتشريعات  القوانني  عليه  نصت  ما 
اليت  احملدودة  غري  البيئية  األضرار  عن  فضاًل 
تلحق بالثروة السمكية وبالتنوع البيولوجي احمليط 
بالبيئة البحرية واجلبلية وبالتغيري القسري الالحق 
السلبية  اآلثار  بالطبيعة وعواملها، باإلضافة اىل 
االقتصادية واالجتماعية على اجملتمعات احمليطة 

بها.

االخرتاع  براءة  احلائزة  األدوية  استخدام  »انتشار 
االنفاق  امجالي  من   %٦٢,٦ متثل  اليت   ،»)patented(
على األدوية املوصوفة طبيًا و4٦,٢% من االنفاق على 

املنتجات الصيدالنية.
ال نصاب يف مجلس ادارة الضمان

الوطين  الصندوق  إدارة  جمللس  األخرية  اجللسة  يف 
للضمان االجتماعي، سقط نصاب اجللسة، للمرة الثانية، 
بسبب انسحاب ممثلي العمال منها )جملس اإلدارة موّزع 
كاآلتي: ١٠ ممثلني للعمال، ١٠ ممثلني ألصحاب العمل، 
النقاش  وصل  عندما  ذلك  حصل  للدولة(.  ممثلني   ٦
بينهم إىل طريق مسدود، فانقسموا حول تطبيق الوصفة 
املوحدة مبا متليه من تعديالت على املادة 4٢ من النظام 
الطيب. وحبسب بعض أعضاء اجمللس، فإن ممثلي العّمال 
أن  الفنية، ومفاده  اللجنة  أعدته  الذي  بالتقرير  متّسكوا 
مهنة  مزاولة  قانون  من   4٧ املادة  بني  تباينات  هناك 
الصيدلة اليت أنشأت الوصفة الطبية املوّحدة، ومضمون 
وبالتالي  الصحة،  وزارة  اعتمدته  الذي  الوصفة  منوذج 
ال بد من إزالة التباينات قبل تعديل املادة 4٢ اليت ال 
الرأي  بتفاصيلها. هذا  املوحدة  الوصفة  باعتماد  تسمح 
»الشكلي« مل يلغ وجود نقاش يف نتائج اعتماد الوصفة 

ميكن اختصاره على النحو اآلتي:
ــ بعض ممثلي العّمال قالوا إنه جيب أال نغامر حبصول 
املضمونني على الدواء بنوعية غري جّيدة من أجل التوفري 

املالي.
الضمان  بإصدار  اإلدارة  جملس  أعضاء  بعض  طالب  ــ 
أمنوذجه اخلاص من الوصفة الطبية اال ان القانون ينيط 

ذلك بوزارة الصحة.
ــ هناك موافقة مبدئية على أن يقبل الضمان اعتماد أدوية 
اجلينرييك اليت تعتمدها وزارة الصحة، ألن الضمان ليس 
لديه  وليس  املسجلة،  االدوية  لتحديد  الصاحلة  اجلهة 
القدرة الفنية والتقنية على إبداء الرأي الطيب يف اعتماد 

األدوية، سواء كانت جتارية أو جينرييك.
ــ أبدى بعض أعضاء اجمللس قلقهم من عمليات التالعب 

باألدوية اليت قد تطاول أدوية اجلينرييك.
صدر عن اجمللس النيابي، بتاريخ ٦ آذار ٢٠١٠، قانون 
يقضي بتعديل املادتني 4٦ و4٧ من قانون مزاولة مهنة 
الصيدلة يف لبنان. تنص املادة االوىل من هذا القانون 
على الغاء نص املادة 4٦ من القانون الرقم ٣٦٧ تاريخ 
١994/8/١ )قانون مزاولة مهنة الصيدلة(، واالستعاضة 

عنه بالنص اآلتي:
»تكون الوصفة الطبية وفق األمنوذج الذي تعتمده وزارة 
كل  ليحفظ  نسخ  ثالث  على  ومطبوعة  العامة  الصحة 
جيوز  ال  منها.  نسخة  واملريض  والصيدلي  الطبيب  من 
للصيدلي من تلقاء نفسه أو باتفاق مع حامل الوصفة أن 
يغري من كميات املواد املذكورة فيها، أو أن يستعيض 
عن مادة مبادة أخرى. وال جيوز للطبيب أن يعني معماًل 
خاصًا إذا كان املستحضر أو املادة مدرجة يف احد أنظمة 
األدوية حتت امسها العلمي، وال جيوز للصيدلي أن جيهز 
وصفة طبية مكتوبة بعبارات مصطلح عليها مع كاتبها. 
فال  الطبية،  الوصفة  كتابة  خطأ يف  الصيدلي  رأى  إذا 
جيوز له أن يغري من تلقاء نفسه أو مبوافقة حاملها نصها 
أو أن يعِدل املقادير املذكورة فيها، بل عليه أن يلفت 
نظر الطبيب إىل األمور اليت إسرتعت انتباهه فيها، وأن 

يطلب تأييدًا خطيًا ملضمونها«.
من   4٧ املادة  نص  الغاء  على  الثانية  املادة  وتنص 

القانون نفسه، واالستعاضة عنه بالنص اآلتي:
يصرف  أن  آخر،  نص  ألي  وخالفًا  للصيدلي،  حيق  »أ - 
 – جنيسي  اسم  حتت  دواء  الطبية،  الوصفة  حامل  إىل 
Generique or Brand Generic غري املذكور فيها، وذلك 

ضمن الشروط اآلتية:
االدوية  الئحة  يف  مشمواًل  البديل  الدواء  يكون  أن   -١
معايري  وفق  العامة  الصحة  وزارة  تعتمدها  اليت  البديلة 

منظمة الصحة العاملية، على أن:
املواد  ذات  من  مركبًا  يصرف  الذي  الدواء  يكون  أ- 
الدواء املذكور يف الوصفة  الداخلة يف تركيب  الفاعلة 
الطبية وبذات املقادير، وله ذات التكافؤ احليوي والشكل 

الصيدالني.
ب- يكون سعر املبيع من العموم يف لبنان للدواء الذي 
يصرفه أقل من سعر املبيع من العموم يف لبنان للدواء 

املذكور يف الوصفة الطبية.
٢- أن يكون املريض موافقًا على االستبدال.

من  الوصفة  على  إلزاميًا  الطبيب  موافقة  تظهر  أن   -٣
خالل موافقته على االستبدال أو عدمه وفق النموذج اذي 
أي  وجود  عدم  حال  يف  العامة.  الصحة  وزارة  تعتمده 
مالحظة على الوصفة الطبية، ال حيق للصيدلي استبدال 

الدواء.
ب- يسجل الصيدلي، بعد تأكده على مسؤوليته من توافر 
الذي صرفه على اإليصال  الدواء  أعاله، اسم  الشروط 
الذي يسّلمه إىل حامل الوصفة، مع ذكر عبارة: استبدل 
عماًل باملادة 4٧ جديدة من قانون مزاولة مهنة الصيدلة. 
وجيب على املؤسسات الضامنة، الرمسية واخلاصة، قبول 
الدواء املستبدل وصرف الثمن وفقًا للنسبة واملبادىء 
املعتمدة لدى كل منها، دون فرض وصفة طبية تعني 

الدواء املستبدل«.
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»شفاء  إىل  وصواًل  الصوارم«  »صليل  منذ 
السينمائية  النقلة  مالحظة  كان سهاًل  الصدور«، 
اإلنكليزية  واعتماد  األفالم،  هذه  على  حّلت  اليت 
جتربة  أمام  حنن  عرضها.  يف  أساسية  كلغة 
تكمن يف  واملصيبة  رمبا،  األوىل  للمرة  نشهدها 
حرق  فيلم  عند  وقفة  وصادقة.  حقيقية  كونها 
الطيار األردني معاذ الكساسبة الذي يعّد األعنف 

واألقسى واألشد بطشًا ووحشيًة.
لفرتة طويلة، اقتصرت األفالم اجلهادية  رام اهلل | 
أنواعها.  مبختلف  القتالية  العمليات  توثيق  على 
املعارك،  لتسجيل  حاضرة  دائمًا  الكامريا  كانت 
يصدر  مفّصل  كتقرير  واحد  شريط  يف  ودجمها 
كانت  اليت  املضادة  الدعايات  ضمن  فرتة  كل 
حتاول ممارستها تلك اجلماعات يف مواجهة اإلعالم 
الفضائي املوّجه بكثافة ضدها. كانت تلك مرحلة 
القول  كن  ويمُ وسنبقى«.  »موجودون  بأّننا  الرد 
إّن رحلة اإلنتاج املرئي اجلهادي، قد أخذت وقتًا 
وهي  هذه.  اجلاف  التوثيق  مرحلة  لتجاوز  طوياًل 
على  العسكرية  املعطيات  تغرّي  مع  إال  تتغرّي،  مل 

األرض.
الروس يف  »جحيم  فيلم  كان  التسعينيات،  يف 
الشيشان« سابقة مل نعتدها. تسابق بعض الشبان 
على مشاهدة الفيلم وتوزيعه، وانتشرت األناشيد 
اجلهادية على أشرطة الكاسيت. عاش املقاتلون 
اإلسالميون جمدهم يف أفغانستان. كانت قصص 
حول التأييد الرباني هلم بإرساله املالئكة للقتال 
يدرك  أن  قبل  هذا  للتشكيك.  قابلة  غري  معهم 
اجلميع بعد سنوات، أن تلك املالئكة مل تكن إال 

صواريخ أمريكية فائقة الدقة.
وفكر  متامًا،  خمتلف  عصر  أمام  فنحن  اليوم،  أما 
جهادي متقّدم بدرجات عن أي شيء شهدناه. يف 
املقابل، حنن أمام مجهور أكثر صعوبة من ذلك الذي 
كان قبل سنوات. اجلمهور يكنه الوصول اليوم 
إىل مصدر املعلومة، ويكنه التدقيق يف أي مشهد 
يراه. إنه يعيش يف أجواء بالغة التقّلب، سيطرت 
عليها فكرة املؤامرة، ما دعاه إىل التشكيك يف 
أي شيء. يكننا الربط املباشر بني هذه النفسية 
اجلديدة للجمهور، واإلنتاج املرئي املتجدد لتنظيم 
»داعش«. العالقة مباشرة. ازدياد الشك جيب أن 

يقابله حجم أكرب من الربوباغندا.
أمُوىل  ظهور  حكايات  اجلهادية  املنتديات  تروي 
وحدات املتابعة اإلعالمية لدى اجلماعات اجلهادية 
سيناريو  على  املبين  التصوير  عصر  بدأت  اليت 
مجاعة  لدى  حتديدًا  بسيطًا،  األمر  كان  مسبق. 
السيناريو  اقتضى  اجملاهدين«.  شورى  »جملس 
وتصويره  االنتحاري  مبتابعة  املصّور  يقوم  أن 
يف حلظات خمتلفة يبدو فيها مندفعًا حنو احلياة. 
االنتحاري يسبح يف النهر، يأكل الفاكهة، يلقي 
التصوير  آلة  إىل  يتوجه  أن  قبل  خفيفة  دعابة 
التالي،  املشهد  يف  اجلهاد.  نعيم  عن  ويتحدث 
يركب  وهو  معه  ننتقل  ثم  وصيته،  الرجل  يتلو 
السيارة املفخخة يف عتمة الليل. يلمس السيارة 
بيديه، يتحسسها كأنها قطة أليفة اعتاد وجودها. 
تلمع عيناه بسبب استخدام املصّور لتقنية التصوير 
الليلي. يبدو كل شيء أخضر، ثم يربز من بني 
الزر  أّن هذا  زّر ممّيز. خيربنا  املوّحد،  اللون  هذا 
البسيط والصغري، هو مفتاحه للجنة وحور العني. 
تشعر  لن  الزر.  هذا  اضغط  فقط  بسيط،  األمر 

بشيء.

عصر »داعش«

منذ بروز اسم »داعش« كتنظيم أعلن نفسه دولة 
إسالمية يف منطقة العراق والشام، شاهدنا مراحل 
عدة شّكلت مبجملها الوجه اإلعالمي الكبري له. ورغم 
إبداعية كربى قياسًا  عترب نقلة  تمُ أّن هذه املراحل 
مع سابقتها، إال أّنه يهمنا احلديث عن هذا التطّور 
كانت  أنها  رغم  الفنية.  ميزته  عن  ال  ومغزاه، 
اإلنتاج  مع  نالحظ  بدأنا  أننا  إال  سابقًا،  موجودة 
الداعشي وجود اسم »مؤسسة احلياة« اليت تصدر 
عنها أفالم »داعش«. هنا حنن أمام حتّول كبري، 
باالنتقال من كامريا تسّجل األحداث، إىل مؤسسة 

إعالمّية مهمتها حتديد معامل الرسالة القادمة إىل 
»بدأوا  الذين  اجملاهدين  رسالة  ونقل  العامل، 
لألّمة  النصر  من  جديدًا  عصرًا  بدمائهم  يسّجلون 
يف صفحات التاريخ«. من خالل اإلشارة السابقة، 
يكن لفرضّية قوية طرح نفسها هنا ترتكز إىل أّن 
ما يّيز »داعش« عن غريه من احلركات اجلهادّية 

أنه استطاع استقطاب مسلمي أوروبا.
فيلم إحراق الطيار األردني اشرتك

خسارة  عن  مبقدمته  السابقة  املرئية  املواد  مع 
»العدو« وهالك أعوانه

»داعش«،  قبل  ما  منذ  موجودة  التوليف  برامج 
وآالت التصوير فائقة الدّقة أيضًا كانت موجودة. 
ملاذا ظهرت اآلن حتديدًا األفالم الناطقة باإلنكليزية 
اليت مت تقطيعها والتعديل عليها بطريقة احرتافية 
ال تصدر عن هاو؟ العاملون املتخصصون يف جمال 
صناعة وتوليف األفالم ال يكن لعينهم أن ختطئ 
املختص مثلهم. من قام بصنع هذه األفالم كان 
إبداعّية  قد درس هذه احلرفة مسبقًا، ويف بيئة 
أوروبية واضحة، ال عرب فيديوهات موقع يوتيوب 

التعليمّية.
»صليل  بـ  بدءًا  األخرية،  »داعش«  أفالم  عرب 
الصوارم«، ومرورًا بـ »هليب احلرب«، و«ولو كره 
الصدور«  »شفاء  فيلم  إىل  وصواًل  الكافرون«، 
من  أول  الكساسبة  معاذ  األردني  الطيار  )حرق 
أمس(، كان سهاًل مالحظة النقلة السينمائية اليت 
حّلت على هذه األفالم، واعتماد اإلنكليزية كلغة 
أساسية يف عرضها. يف »هليب احلرب« مثاًل، مت 
عالية غري  البطيئة حبرفية  احلركة  توظيف مشاهد 
االنتحاريني  أحد  كهذا.  حقيقي  أمر  يف  مسبوقة 
يقتحم مركزًا للعدو، ويفّجره. يتقدم بعده رفاقه 
املسلحون. أثناء ركضهم، يسقط أحدهم مصابًا. 
يعلو صوت أبو مصعب الزرقاوي بكلمات محاسية. 
يندمج معه صوت أنشودة حزينة. ما زلنا نستطيع 
مشاهدة بقية جنود »داعش« وهم يركضون يف 
اخللفية. ما زال الرجل مصابًا على األرض أمامنا. 
يستمر املصّور يف التقاط هذا املشهد الثمني من 
بعيد. ينزف الرجل لفرتة طويلة، ويستمر املصّور 
صاب.  يف تنويع لقطاته. خترج الروح من اجلندي املمُ
لقطته  على  املصّور  حصل  املشهد.  ينتهي  ثم 

أخريًا. تعود اللقطات إىل سرعتها الطبيعية.
رض  ينتهي »هليب احلرب« مبشهد من أقسى ما عمُ
على اإلطالق. يقف املتحدث اإلنكليزي الداعشي 
الرجال  التنظيم، وخلفه يقوم عدد من  أمام علم 
باحلفر يف األرض. نعرف بعد ثوان أّنهم حيفرون 
يتبعها  اليت  املنهجية  تتمتع  بأيديهم.  قبورهم 
االعتذارات  ببث  املرئي،  انتاجه  يف  »داعش« 
والتأّسفات اليت يبديها األسرى قبل موتهم. نعرف 
فهو  باألسرى،  االحتفاظ  يطيق  ال  »داعش«  أّن 
يقتلهم فقط. مع ذلك، يظهر دومًا األسري الذي 
حياول استعطاف جنود »داعش« لكن بال جدوى. 
يف  األسرى  اصطفاف  نرى  املشهد،  إىل  رجوعًا 
وضعية اإلعدام. أيديهم مكّبلة إىل اخللف جيلسون 
َكبهم. مبسّدسات صغرية هذه املرة، يطلق  على رمُ
اجلنود طلقات عدة على رأس كل ضحية. بزاوية 
ثانية، نشاهد سقوطهم مجيعًا يف تلك احلفرة اليت 

حفروها قبل قليل.
لكن  وقته.  يف  غريبًا  هذا  اإلعدام  مشهد  كان 
)األخبار  الكافرون«  كره  »ولو  فيلم  صدور  بعد 
اإلنتاج  إّن  القول  يكننا  القصري،   )2014/11/26
عدًا جديدًا هذه املرة.  املرئي لـ »داعش« اختذ بمُ
اجلديد هنا هو وجود أوامر إخراجية واضحة، تعتمد 
على سيناريو جاهز ومتفق عليه. لكن تبقى األوامر 
اإلخراجية موجهة هنا إىل اجلالد، ال الضحية. يبدأ 
جبنسيات  »داعش«  جنود  من  بعدد  املشهد 
كل  يسك  مالحمهم.  من  واضح  هو  كما  خمتلفة 
إىل  منحنون  األسرى  آخر.  رجل  برقبة  منهم  فرد 
ذاحبها.  إىل  اخلراف  ساق  تمُ كما  ساقون  يمُ األمام، 
يربز  خشيب  صندوق  يظهر  الشاشة،  جانب  على 
جندي  كل  ير  اجلديدة.  السكاكني  من  عدد  منه 
من  الصندوق، يسحب سكينه  جوار  إىل  داعشي 
اجلميع يف  الكامريا. يسري  إىل  حتى  النظر  دون 

طابور حتى تنتهي السكاكني.
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يف املشهد التالي، يتم رّص األسرى يف وضعية 
اخلاص. حبرفية  ذاحبه  منهم  وفوق كل  اإلعدام، 
األغلب،  على  كامريات  ثالث  من  وبأكثر  عالية، 
أصابعهم،  بني  بسكاكينهم  اجلنود  لعب  نشاهد 
ونظرات التيه بادية على وجوه األسرى. يبدأ أحد 
االنكليزية.  باللغة  بالكالم  »داعش«  لـ  املنتمني 
ثم يبدأ املشهد األكثر إتقانًا عرب تاريخ التصوير 

اجلهادي على اإلطالق: مشهد الذبح.
يكنك أن تسمع صوت اهلواء فقط، فبقّية األصوات 
حنن  الرتقب.  أجواء  خلق  أجل  من  عمدًا  تمت  كمُ
نتعامل هنا مع مادة عرض، هكذا أرادها »داعش« 
وهكذا نتعامل معها بال وعي. تبدأ السكني عملها 
على رقبة األسري. يكنك مساع صوت قطع اللحم 
بوضوح. أحدهم كان قادرًا على احلصول على هذا 
الصوت عرب مواقع املونتاج األجنبية، وقام مبزجه 
يف هذا املشهد بعناية كبرية. بعدها، يتدفق الكثري 
من الدماء، يكنك مساع تدفقها أيضًا. بقليل من 
»السلو موشن«، ينظر إلينا زعيم الذّباحني، نظرة 
ال تتكرر كثريًا، ال معنى هلا إال املوت. هذه هي 
نظرة املوت، اليت ال يكن أبدًا تفسريها، إال أنها 
الرجل  يقوم  بأن  حبت  إخراجي  ألمر  نتيجة  جاءت 
بالنظر إىل الكامريا قبل أن يكمل عمله يف رقبة 
على  الرؤوس  باصطفاف  املشهد  ينتهي  الرجل. 

أجسادها املفصولة عنها.

حرق معاذ الكساسبة

الطيار  إحراق  ظهر  يمُ الذي  األخري  »داعش«  فيلم 
األردني الشهيد معاذ الكساسبة أثناء حبسه يف 
قفص، اشرتك مع مجيع أفالم اإلنتاج املرئي لـ 
»داعش« مبقدمته عن خسارة العدو وهالك أعوانه. 
ردت  لكن اجلديد هذه املّرة، هو اإلتقان الذي سمُ
الفيلم.  من  األول  النصف  يف  املعلومات  فيه 
إّن هذه احلرفية يف استخدام برامج  يكن القول 
إىل حمطة  األقل،  على  تنتمي  املختلفة،  التوليف 
تلفزيونية حمرتمة. إال لو افرتضنا فعاًل أّن إعدام 
معاذ الكساسبة جاء قبل شهر من إصدار الفيلم. 
هنا يكن تفسري هذا التأخري، إىل جانب التربيرات 
الفيلم  إمتام صنع  اجل  من  كان  أنه  السياسية، 

الذي يستغرق وقتًا طوياًل.
يف سلسلة التربيرات اليت يعرضها »داعش« يف 
الطّيار  من  الطويل  السرد  أواًل  نشاهد  الفيلم، 
التنظيم  يد  يف  وقوعه  إىل  أدت  اليت  لألحداث 
اليت  األسباب  مجيع  نشاهد  حنن  هنا  اإلرهابي. 
»تدعو« إىل إعدام الرجل، وهذه املرة خيربنا هو 
بها كاملًة، حبيث يدرك املشاهد أن هذا الرجل ال 

بد من أن يوت اآلن. لكن كيف؟
ويبدو  األمحر،  الرداء  ارتدى  وقد  الطّيار  يتقدم 
يف حالة ضياع، أو استسالم رمبا. تتخلل مشيته 
الغريبة جدًا مشاهد »فالش باك«. تقنية يقوم بها 
املخرج بدمج املشهد احلالي، مع مشاهد ألحداث 
األغلب  على  وتستخدم  سابق،  زمن  يف  حصلت 
لربط القصة احلالية مبسبباتها السابقة. نرى هنا 
استخدام التربير الثاني من »داعش« للمشاهدين. 
اعتدنا على أمر واحد لديهم، كلما زادت املقدمات 

والتربيرات، كلما كانت النهاية أفظع.
يظهر الطيار بني ركوبه طائرته وقصفه األهداف، 
جمموعة  أمام  املهيب  السينمائي  وقوفه  وبني 
من اجلنود الذين يظهرون بالزي املوّحد يف أحد 
األماكن املدّمرة، رمبا من قصف طائرات التحالف 
نفسها. هذا الزي العسكري يشبه ذلك الذي ظهر 
عندما سقطت  أّواًل  بأسره  قاموا  الذي  اجلنود  به 
يف  متطابقة  رشاشات  مجيعهم  حيملون  طائرته. 

الشكل.
يقف الرجل. ال نعلم مَب يفكر. انتهى كل تفكريه، 
احلالة  هذه  تفسري  يكن  ال  متامًا.  نضب  أو 
االستسالمية الرهيبة لدى كل من يقوم »داعش« 
بإعدامه إال بإحدى نظريتني: النظرية األوىل، وهي 
كبري  بعدد  يقومون  »داعش«  جنود  أن  األرجح، 
من عملّيات اإلعدام الوهمّية اليت يتعرض الضحية 
أن  قبل  املرات،  عشرات  احلقيقي  للموت  خالهلا 
الوقت  مع  فيصل  اآلن،  يوت  لن  أنه  يكتشف 

إىل درجة عالية من الالمباالة. أما النظرية الثانية، 
معنّي،  ختدير  لعملية  تعّرضوا  الضحايا  أّن  فهي 
جعلتهم يبدون يف حالة ضياع وعدم اكرتاث، بل 

استسالم تام لسكني »داعش«.
عودة إىل الفيلم. نشاهد استمرار مشاهد الفالش 
الطّيار  وجه  ثم  »داعش«،  لـ  جثث  صور  باك. 
ببدلته احلمراء تائهًا، وحماطًا بكل هؤالء املسلحني. 
صوت  فقط  ليظهر  الصوت،  »املونتري«  يكتم 
اهلواء وبعض األنفاس، مع صور لوجوه املسلحني 
الغاضبة، ووجه الطيار املستسلم. يتواصل عرض 
هذه املقارنة بني الوجوه حتى ينتقل إىل املشهد 

التالي.
فجأة. الطيار داخل قفص، مالبسه مبللة، نفهم 
رأسه  لالشتعال.  قابلة  مبادة  مبلل  أّنه  الحقًا 
مهارة  هنا  الفيديو  صانع  يارس  األسفل.  إىل 
احلائر،  بوجهه  الطيار  بني  والتوليف  القطع  يف 
والطيار املبلل الذي ينظر حنو قدميه. ثم هنالك 
اجلنود، دائمًا هنالك اجلنود. وال صوت إال صوت 
لتعلو  اخللفية،  بالظهور يف  أنشودة  تبدأ  اهلواء. 
شيئًا فشيئًا. براعة عالية يف الدمج بني الصوت 
وتسارع الصورة. حان وقت اإلعدام. أحد اجلنود 
علوية.  زاوية  من  الكامريا  ترصده  النار.  يشعل 
الفيلم  يف  األوىل  للمرة  الزاوية  هذه  تستخدم 
بزاوية  تصويره  عرب  الضحية  حتقري  يف  كزيادة 
يبدو صغريًا. هذا معروف يف عامل  علوية جتعله 
)أي  العكس  استخدام  حيث  السينمائي،  اإلخراج 
يبدو  البطل  زاوية سفلية( سيجعل  من  التصوير 
عظيمًا، باإلضافة إىل كونه مشهدًا ختاميًا، جرت 

العادة بتصويره من زاوية علوية.
اجلديد والنوعي يف هذا الفيلم أّن األوامر جاءت 
من املخرج إىل الضحية نفسها ال إىل جالدها كما 
حصل يف فيلم »ولو كره الكافرون«. أول األوامر 
نشاهدها يف مشية الطّيار ببدلته احلمراء يف أول 
مشهد اإلعدام الذي حتدثنا عنه. ثم نالحظ ذلك 
ثانية عند مرحلة التقطيع السريع بني وجه الطيار 
احلائر ووجهه الناظر إىل أسفل، حيث يرفع األسري 
فجأة. هذا  الكامريا  إىل  وينظر  األعلى  إىل  نظره 
جاء بالتأكيد بأوامر املخرج. حيمل يف ثانية واحدة، 
للمشاهد  النفسي  واهلالك  اإلذالل  معاني  أكرب 
الذي يعرف الضحية عن قرب. ها هو ينظر إليكم 

عرب العدسة، نظرته األخرية التائهة.
استغرق التصوير وقتًا ال بأس به. ندرك ذلك من 
أشعة الشمس اليت ظهرت واضحة بعد فرتة من 
وقوف الضحّية أمامنا. لكن موقع التصوير مل يتغري 
هو  الفيلم  الغريب يف  بعضهم.  يعتقد  كما  أبدًا 
القفص احلديدي الذي يكن تفسريه كداللة على 
ببدلة  رجاًل  نشاهد  يعين، حنن  املصري.  مأساوية 
اإلعدام داخل قفص. هذا مشهد اعتيادي نراه يف 
حماكم الدول املختلفة. لكن أن تكون أسريًا لدى 
»داعش«، فمشكلتك هي ما بعد القفص والبدلة. 
بالنسبة إىل الشهيد معاذ الكساسبة، كان التوقع 
إعدامه بطريقة موجعة إن مل تتم صفقة إلخراجه. 
لكن أكثر العقول شّرًا مل يَر أن احلرق هو مصريه. 
التفنن يف صناعة  الكساسبة وتصلنا عرب  حيرتق 
أن  إال  يبق  ومل  املمكنة،  األحاسيس  كل  الفيلم 
تصل إلينا رائحة الشواء. ثم خترج أمام الشاشة 
كلمات البن تيمية، وهي التربير الثالث واألخري لـ 
»داعش« يف هذا الفيلم: أن ال عليكم، ما نفعله 

هو جزء من العقيدة.
حتققه  الذي  املرئي  االنتصار  إغفال  يكن  ال 
نشهدها  جتربة  أمام  حنن  الداعشّية.  الربوباغندا 
رمبا للمرة األوىل. التنظيم اإلسالمي هو من يقود 
توثيق  على  رده  يقتصر  وال  اإلعالمية،  احلرب 
لكن  العراق.  يف  يفعل  كان  كما  لألحداث  جاف 
يف املقابل، بدأت نظرّيات املؤامرة بطرح نفسها 
جمددًا. قال بعضهم إن هذه مشاهد مصّورة يف 
استديوهات ذات ميزانية ضخمة، وال بد من أنها 
املتابع  لكن  األمريكية.  املخابرات  من  مدعومة 
للتطور اإلنتاجي لدى اجلماعات اجلهادية، يعلم أن 
هذه النظرية ال أساس هلا، بل إّنها غري مزيفة كما 
كونها  يف  مصيبتها  تكمن  حيث  بعضهم،  ادعى 

حقيقية وصادقة... حقيقية وصادقة جدًا!
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تركة ميشال سليمان: »دولة املرامل« يف 
جرود كسروان

يف جرود قضاء كسروان »دولة« يقبض 
الوضع  على  املرامل  أصحاب  فيها 
كل  وعلى  البيئة  على  يعتدون  االمين. 
من حياول املّس مبصاحلهم. بعدما وّفر 
ميشال سليمان هلؤالء  السابق  الرئيس 
والقضائي،  واألمين  السياسي  الغطاء، 
على  وفعالياتها  املنطقة  أهل  يعّول 
ووجود  السليماني«،  »العهد  انتهاء 
حملاربة  االمين  الفلتان  مبحاربة  قرار 
الظاهرة، برغم أن االمل ضعيف. هذه 

قطعة  الكسروانية  بقعتوتا  بلدة  يف 
اسم  االهالي  عليها  يطلق  أرض 
اللبنانية  القوات  كانت  »الدهليز«، 
على  سيطرتها  إبان  تستخدمها، 
»اكتشف«  مدفعيًا.  مربضًا  املنطقة، 
آل احلاج الذين كانوا يعملون يف تربية 
بالرمل:  االرض غنية  أن هذه  املواشي 
باعوا ماشيتهم، واشرتوا جرافة وبدأوا 
سبون،  هؤالء حيحُ كان  اجلديدة.  جتارتهم 
فارس  السابق  النائب  على  سياسيًا، 

آنذاك. اهلراوي  العهد  بويز، صهر 
وأفراد  املهنة،  هذه  احلاج  ر.  ورث 
ببيت  )املعروفة  مهنا  عائلتيَ  من 
الضربة( وسعادة، وآخرون من البلدات 
اجملاورة، »أشهرهم« احملامي ج. خليل 
ميشال  الرئيس  شقيق  من  املقّرب 
لبنان  )وجبل  البقاع  حمافظ  سليمان 

سليمان. أنطوان  سابقًا( 
وأمين  سياسي  بغطاء  هؤالء  حظي 
توالي  برغم  ثابتًا  بقي  وقضائي 
العهود، لكنه مل يكن يومًا »على عينك 
سليمان.  عهد  يف  كان  كما  تاجر«  يا 
املرامل  أصحاب  األخري، بسط  أيام  يف 
سيطرتهم على مناطق اجلرد الكسرواني 
»دولة  عليه  يطلق  بات  ما  وأقاموا 
السالح  »دولة« ينتشر فيها  املرامل«: 
أصحاب  فيها  ويأخذ  الشرعي،  غري 
ويغرّيون  بالقوة،  »حقهم«  املرامل 
على  ويعتدون  البيئية،  املنطقة  معامل 
والبلديات  السكان  وعلى  االراضي 

ورؤسائها.
وعني  اجلوز  وطى  حراجل،  مريوبا، 
اجلبل  املتضررة.  البلدات  هي  الدلبة 
من  اهلواء  وصول  مينع  كان  الذي 
شق  كفرذبيان  اىل  القاطع«   « هذا 
الداخلية  الشوارع  يف  التوّغل  ه.  وِّ وشحُ
السيارات  على  صعب  البلدات  هلذه 
بني  الفاصلة  املنطقة  يف  الصغرية. 
احلياة.  مالمح  تندثر  وجبيل  كسروان 
جبال من الرمل حتيط بك من اجلانبني، 
عيون  املعّدات.  من  كثري  اىل  اضافة 
متلصص،  أي  لرصد  جاهزة  العمال 
على  خطرًا  عابر  كل  يف  ترى  وكأنها 
بني  »التعاون«  حراجل،  يف  عملها. 
أعلى  الدرك وعمال املرامل يف  عناصر 
من  العمال  األمنيون  حيّذر  مستوياته. 
طريقها  املعلومات يف  لفرع  دورية  أن 
الشاحنات. فيتوقف سري  املنطقة،  اىل 

قديم،  املنطقة  يف  الرمل  »استثمار« 
من  قلة  منه  اعتاشت  لطاملا  وهو قطاع 
قليلة،  املرامل  كانت  إذ  العائالت، 
أنها  اال  األحيان.  اغلب  يف  ومرّخصة 
اىل  السنوات،  مرور  مع  حتولت، 
شروط  لكل  وخمالف  منظم  غري  قطاع 
حصل،  إن  الرتاخيص،  جتديد  البيئة. 
البلديات  ألن  احملافظة  عرب  جيري  بات 
سطوة  وبرغم  اصدارها.  عن  توقفت 
ينّفذون،  فإنهم  املرامل،  أصحاب 
عدم  على  احتجاجًا  اعتصامًا  فرتة،  كل 
أبناء  أحد  حبسب  الرتاخيص.  منحهم 
منطق  وفق  هؤالء  »يعمل  مريوبا:  بلدة 

واشتكى«! سبقين  وبكى  ضربين 
املرسوم  صدر   2009 شباط   12 يف 
منطقة  استثنى  الذي   1735 الرقم 

القزي ليا 

احملافر  من  الدلبة  وعني  اجلوز  وطى 
والكسارات، اال أن املرامل الت أقفلت 
بـ  فيها،  العمل  أعيد  االمحر  بالشمع 
املرامل ميّثلون  »سحر ساحر«. أصحاب 
جولة  للبلديات. يف  حتى  رعب،  مصدر 
كسروان،  جرد  مناطق  على  »األخبار« 
رفض أي عنصر رمسي مرافقتنا: »اذا 
ناقصنا«.  مش  مشكل.  بصري  شافونا 
الذي  البلديني،  املسؤولني  أحد  يقول 
حلساسيات  امسه  عن  الكشف  رفض 
يوميًا  تعرب  شاحنة   44 »حنو  إن  حملية، 
ألف   240 أي  اجلوز،  وطى  طريق 
هم  اخليالي،  الربح  هذا  أمام  دوالر«. 
حفاظا  شيء  بكل  للقيام  »مستعدون 

مصاحلهم«. على 
طوني  حراجل  بلدية  رئيس  حيرص 
»األخبار«،  مع  بداية حديثه  زغيب، يف 
على التأكيد »أننا ال نريد إحلاق األذى 

بأحد«.
يسمي  معدودون.  املخالفني  إن  يقول 
ومرملة.  جبالة  ميلك  الذي  خليل  »ج. 
وقد  املهنة  يف  صغار  فهم  البقية  أما 
العام يف  املدعي  اىل  أمساؤهم  دمت  قحُ
جبل لبنان«. املرامل يف حراجل »ألبناء 
املرامل  من  االكرب  العدد  لكن  البلدة، 
يف كسروان موجود يف مريوبا«. على 
احلدود  بني  التمييز  يصعب  األرض، 
يرتكز  العمل  لكون  للبلدتني  العقارية 
بعضهما  تصلهما  الت  املنطقة  يف 
»املنطقة  إن  زغيب  يقول  ببعض. 
توجيهي  خمطط  من  وما  مصنفة،  غري 
وقف  سلطة  هلا  البلدية  للمرامل. 
أحد  ال  لكن  كتاب،  على  بناء  عملهم 
أنفسهم  يعدون  وهم  الوامرنا،  ميتثل 
أن  »جيب  البلدية«. ويضيف:  من  أكرب 
مستوى  على  عام  قرار  هناك  يكون 
عدم  على  سوى  أقدر  ال  الدولة. 
جييز  الذي  القانوني  املسوغ  اعطائهم 
هلم العمل. يريدون حتميلي املسؤولية، 
ومبا  تغطيهم«.  االمنية  االجهزة  فيما 
يتعامل  مؤّمنة،  هلؤالء  التغطية  أن 
الرجل مع األمر بـ »واقعية«، إذ يلفت 
اىل أن بلديته ختّصص كل ستة أشهر 
وبالتالي،  الطرقات،  لتزفيت  ميزانية 
أن  جيب  الكثافة  بهذه  »مرورهم  فإن 
مثاًل،  مرور  رسم  كدفع  عنه،  يعّوض 

الشوارع«. استصالح  من  نتمكن  حتى 
ألصحاب املرامل يف كسروان، شأنهم 
املناطق،  بقية  يف   « »زمالئهم  شأن 
البداية،  يف  السياسية.  مظلتهم 
تنصل  الذي  بويز  أنصار  من  كانوا 
احلسن.  غري  صيتهم  ذاع  بعدما  منهم 
»لي  السابق:  والنائب  الوزير  يقول 
وتقليديًا  حراجل،  يف  سياسي  وجود 
على  ولكننا  ختّصنا،  عائالت  هناك 
عندما   1996 عام  منذ  معهم  خالف 
على  النيابة  اىل  أحدهم  ترشح  رفضت 
السياسية  احلماية  عن  أما  الئحت«. 
»مؤّمنة  بويز،  اىل  استنادًا  فهي، 
الست  »السنوات  يف  ولكن  دائما«، 
عرب  الوحيدة  احلماية  كانت  األخرية، 
الرئيس  )شقيقة  لودي سليمان صفري 
كما  وهي،  سليمان(.  ميشال  السابق 
املرامل  مملكة  ملكة  أو  سيدة  قال،  يحُ
والكسارات«. ويرتدد يف املنطقة أنها 
»احلامية لتسعني يف املئة من املرامل 
وأن ج. خليل هو شريكها«، على الرغم 
 ،» من أن سليمان »أنهى عهده قديسًا

ضاحكًا. بويز  يقول 
صفري أسست مجعية خريية مركزها دير 
»حصلت  كفرذبيان،  يف  شليطا  مار 
وقد  أيام،  ثالثة  واخلرب يف  العلم  على 
االموال«،  تقبض  مجعية  اىل  حتولت 
يف  االعمال  رجال  أحد  اىل  استنادا 

ذكرى  مع  يتناسب  الفت  توقيت  يف 
إيران،  يف  اإلسالمية«  »الثورة  انتصار 
قاسم  اللواء  القدس«  »فيلق  قائد  خرج 
سليماني، بتصريح أكد فيه أن اجملموعات 

نهايتها من  اقرتبت  التكفريية 
لـ«الثورة  الـ36  بالذكرى  االحتفال  اختذ 
طابعًا  العام،  هذا  إيران،  اإلسالمية« يف 
الت  املليونية  للمسريات  نظرًا  متيزًا  أكثر 
اإليرانية،  واملدن  طهران  شوارع  جابت 
روحاني  حسن  الرئيس  عنها  قال  والت 
إضافة  السابقة،  األعوام  من  أكرب  إنها 
»فيلق  قائد  أطلقه  الفت  تصريح  إىل 
أعلن  سليماني،  قاسم  اللواء  القدس«، 
»اقرتبت  التكفريية  اجملموعات  أن  فيه 
من نهايتها« وأن »حزب اهلل منوذج بارز 
توجيه  من  متكنت  الت  املقاومة«،  لرمز 

الصهيوني. للكيان  ضربة 
)جنوب  كرمان  مدينة  يف  له  كلمة  ويف 
 36 الـ  الذكرى  ملناسبة  البالد(  شرق 
قال  اإلسالمية«،  »الثورة  النتصار 
الت  النكراء  للهزائم  »نظرًا  سليماني: 
حلقت بداعش وباقي اجملموعات اإلرهابية 
بأن  واثقون  فإننا  وسوريا،  العراق  يف 
نهايتها  من  اقرتبت  اجملموعات  هذه 
لالستكبار  حربة  »آخر  أن  وأكد  احلتمية«. 
التيار  وتنظيم  وإعداد  حتريك  هي 
اإلسالم  صورة  تشويه  بهدف  التكفريي 
يف  الداخلية  واحلرب  الفتنة  نار  وإشعال 

املسلمني«. أوساط 
ورأى قائد »فيلق القدس« أن »االستكبار 
والصهيونية العاملية ومن خالل هزائمهما 
املتوالية أمام جبهة املقاومة أقّرا بعجزهما 
اإليراني  اإلسالمية  اجلمهورية  وباقتدار 
أكثر فأكثر«. ويف هذا اإلطار، أشار إىل 
اهلل«  لـ«حزب  األخرية  الناجحة  العمليات 
»احلزب  أن  إىل  مشريًا  إسرائيل،  ضد 
متكنت  الت  املقاومة  لرمز  بارز  منوذج 
توجيه  من  االحتالل  جيش  جاهزية  برغم 

الكيان«. ضربة إىل هذا 
تصدير  »مؤشرات  أن  سليماني  ورأى 
اليوم  مشهودة  باتت  اإلسالمية  الثورة 
البحرين  من  سواء  املنطقة  كل  يف 
وحتى مشال  واليمن  سوريا  إىل  والعراق 

.» أفريقيا
حسن  اإليراني،  الرئيس  قال  بدوره، 
االحتفاالت  خالل  كلمته  يف  روحاني، 
ملناسبة ذكرى »الثورة اإلسالمية«: »إذا 
الشرق  يف  واخلري  السالم  تريدون  كنتم 
فما  اإلرهاب،  اقتالع  وتريدون  األوسط 
اجلمهورية  وجود  سوى  آخر  طريق  من 
على  ردًا  وذلك  اإليرانية«،  اإلسالمية 
اإلقليمي  الدور  تتناول  الت  االنتقادات 

إليران.
»فارس«،  وكالة  عنه  نقلت  ما  وحبسب 
العراق  يف  »رأيتم  روحاني:  أضاف  فقد 
الت  القوة  أن  واليمن  ولبنان  وسوريا 
يف  هناك  الشعوب  مساعدة  استطاعت 
مواجهة اجلماعات اإلرهابية هي اجلمهورية 

اإليرانية«. اإلسالمية 

سليماني: »داعش« اقرتب من نهايته احلتمية

مع  »االجتماعات  ويضيف:  البلدة. 
هذا  يف  إما  تعقد  املرامل  أصحاب 
صربا.  ضهر  يف  منزهلا  يف  أو  املركز 
من  وما  وفاعلة،  قوية  تزال  ال  لودي 

خمفر درك يرفض هلا طلبا«.
استيضاح  »األخبار«  الزميلة  حاولت 
االمر من صفري، الت بّرأت نفسها عرب 
ابنت قاضية   « أن  من  اهلاتف، حمذرًة 
وأعرف  أصدقائي،  البلد  ونصف قضاة 
ملا  فانتبهوا  أحاسبكم،  كيف  جيدا 
ملقابلتها،  موعدا  لنا  حددت  تكتبون«. 
التالي،  اليوم  يف  ترتاجع  أن  قبل 
رأت  »األخبار«  يف  تقرير  نشر  بسبب 

تناوهلا. أنه 
فأصابع  قضائيًا،  أما  سياسيًا.  هذا 
بارز  قضائي  مرجع  اىل  توجه  االتهام 
مأدبة  اىل  املرامل  مالكي  دعوة  لبى 
االمين  الغطاء  فيما  أشهر،  قبل  غداء 
العمداء  أحد  عرب  مؤّمنًا  أيضًا،  كان، 
مسؤولو  التقاعد.  على  أحيلوا  الذين 
القول  من  خيجلون  ال  االمنية  االجهزة 
عملية  تتوقف  املرامل  توقفت  »اذا  إنه 

لبنان«. البناء يف 
يلفت بويز اىل أن وزارة البيئة أوكلت 
متابعة موضوع املرامل اىل قوى األمن 
التمديد  بدعة  اختلقت  »الت  الداخلي، 
اي  خارج  واملرامل  للكسارت  االداري 
تأثري  مدى  ختّيل  هنا،  وميكن،  اعتبار. 

الرشى«.

العهد« و«رجال  كسروان 

يف  االمين  الفلتان  اختصار  ميكن 
خليل،  ج.  بعنصرين:  كسروان  جرود 
عائلة  » من  زهرا  »بو  فرع  وأفراد من 
وتفرقهما  املرامل  جتمعهما  خليل. 
قضائية  دعاوى  هناك مخس  املصاحل. 
م.  املدعو  على  اجلوز  وطى  بلدية  من 
مقتل  بقضية  حاليا  املسجون  خليل، 
كفرذبيان  يف  نوفل  ايف  الشاب 
أرضًا  استأجر  وهو  املاضي.  الشهر 
تقّدر  »أرض  حراش،  دير  راهبات  من 
استأجرها  الدوالرات  مباليني  قيمتها 
حاولت  فقط«.  لرية  مليون  بـ600 
على  النار  »أطلق  أنه  اال  وقفه  البلدية 
االهالي.  يروي  كما  البلدية«،  رئيس 
البلدية  على  النار  أطلق  خليل  ج. 
الت  املرملة  ينقل  أن  قبل  أيضا، 
رؤساء  أحد  يقول  حراجل.  اىل  ميلكها 
جيربوننا  كانوا  العهد  »رجال  البلديات 
على سحب الشكاوى حتت ضغط فربكة 
أيضا  حراجل  بلدية  رئيس  ملفات«. 
خليل  ج.  ضد  قضائية  بدعوى  تقدم 
سالحه  شاهرا  البلدية  اىل  توجه  الذي 
اجلميع  بقتل  املوظف، ومهددا  يف وجه 
انهار  بعدما  حمضرًا  البلدية  فتحت  اذا 
خزان املياه الذي يروي حراجل ومريوبا 
القريب.  احملفار  من  الردميات  بسبب 
زغيب:  طوني  البلدية  رئيس  يقول 
ميليشيا  رئيس  إىل  حيتاجون  »هؤالء 
الشكوى  وبرغم  بلدية.  رئيس  إىل  ال 
أنه  علمًا  حبرية«،  يتنقل  يزال  ال  ضده 

تعهد إصالح الضرر »اال أنه تراجع«.
اعتداء  عن  اخلازن  فريد  النائب  يروي 
املقر  أمالك  على  املرامل  أصحاب  أحد 
الصيفي لدير نسبيه، » أّجروه االراضي 
على  ففتح  استصالحها  أساس  على 
قضائية  دعوى  هناك  واالن  حسابه. 
من الدير حبقه«. إشكال آخر حصل يف 
خمفر  على  النار  خالله  أطلقت  فاريا، 
فاريا. اتصلت الزميلة »األخبار« بـ ج. 
هذا  »قرفت  منفعال  قال  الذي  خليل 
كل  بعت  شيئا.  أملك  أعد  مل  البلد. 

شي وما بقا بدي شي امسو مرامل«.

أشار  فقد  املفاوضات،  ملف  عن  أما 
الرئيس اإليراني إىل أن »هدف مفاوضات 
برناجمها  بشأن  العاملية  القوى  مع  إيران 
األطراف«.  مجيع  استفادة  هو  النووي 
إظهار  سيستتبع  هذا  إن  روحاني،  وقال 
الستخدام  مسعاها  يف  شفافية  إيران 
السلمية  لألغراض  النووية  الطاقة 
»اخلاطئة  العقوبات  رفع  مقابل  يف 
املفروضة  القانونية«  وغري  والالانسانية 
سرية  خطة  لديها  أن  يف  لالشتباه  عليها 
المتالك قنبلة نووية، كما أكد أن خامنئي 
يؤيد الدبلوماسية الت تنطوي على خماطر 

منتقديه. لتهدئة  حماولة  كبرية يف 
ونقلت وكالة األنباء اإليرانية عن روحاني 
دافعنا  الت  نفسها  »بالطريقة  إنه  قوله 
املعركة  ميدان  يف  استقاللّيتنا  عن  بها 
فإننا مستمرون وسوف نستمر يف الدفاع 
التفاوض«،  طاولة  على  استقالليتنا  عن 
املفاوضات  يف  نبتغيه  »ما  أن  مضيفًا 
حيّقق  متبادل  تفاهم  إىل  الوصول  هو 

األطراف«. جلميع  استفادة 
وأيضًا يف اإلطار ذاته، أكد وزير اخلارجية 
ضرورة  ظريف،  جواد  حممد  اإليراني، 
مع  املرتقب  النووي  االتفاق  يكون  أن 
وقال  واحدة.  مرحلة  على  الست  الدول 
الثورة  قائد  لرؤية  مطابقة  »رؤيتنا  إن 

اإلسالمية يف هذا اخلصوص«.
الرئيس  بتصرحيات  يتعّلق  ما  ويف 
األمريكي باراك أوباما بأن الكرة أصبحت 
إن  ظريف،  قال  إيران  ملعب  يف  اآلن 
وليس  احمللي  لالستهالك  الكالم  »هذا 
هم  من  اليوم  واضحًا  بات  وقد  جديدًا 
ويدعمون  داعش  تنظيم  يدعمون  الذين 
جييبوا  أن  عليهم  وجيب  الدولة  إرهاب 
الت  اجلرائم  حول  املطروحة  األسئلة  عن 

احملتلة«. فلسطني  ترتكب يف 
إيران،  يف  الذرية  الطاقة  منظمة  رئيس 
أن  جهته،  من  أكد،  صاحلي  أكرب  علي 
يف  حقوقها  عن  بقوة  تدافع  إيران 
تعقيد  أن  مضيفًا  النووية،  املفاوضات 
التقنية  القضايا  سببه  املفاوضات  هذه 

والقانونية.
»مهر«، على هامش  ويف تصريح لوكالة 
صاحلي  أشار  الثورة،  ذكرى  مسريات 
مرحلة  يف  هي  »املفاوضات  أن  إىل 
التقنيني  »اخلرباء  أن  موضحًا  حساسة«، 
الذرية  الطاقة  منظمة  يف  والقانونيني 
اإليرانية يراجعون كل ما جيري التفاوض 
إىل  اإليراني  الشعب  نطمئن  وحنن  حوله 
حقوقهم«. عن  سيدافعون  مفاوضينا  أن 

اخلارجية  وزيرة  دعت  ذلك،  موازاة  يف 
أمس،  موغرييين،  فيديريكا  األوروبية، 
طهران والقوى الكربى إىل إبرام »اتفاق 
للمفاوضات  النهائية  املهلة  قبل  جيد« 

اإليراني. النووي  الربنامج  حول 
وكالة  مع  مقابلة  يف  موغرييين،  وقالت 
التوصل  »ينبغي  إنه  برس«،  »فرانس 
األسابيع  غضون  ويف  جيد  اتفاق  إىل 

املقبلة«. الاألشهر  املقبلة 

ب( ف  )أ  املاضي  من  أكرب  الثورة  انتصار  ذكرى  مسريات  يف  الشعب  مشاركة  أن  روحاني  أكد 
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امـنيات لبنانية يف اسبوع
  حبوب خمدرة داخل »شيبس« يف سجن زحلة

  
داخل أكياس البطاطا »الشيبس«، افرغت رنا خ. أربع علب من 
حبوب »الرتامال« املخدرة املمنوعة، وتوجهت اىل سجن زحلة لزيارة 
زوجها، غري انها مل تعد إىل منزهلا يف ذلك اليوم، بعدما ضبطت 

تلك احلبوب.
وأثناء مثوهلا أمام احملكمة العسكرية الدائمة حملاكمتها بتهمة شراء 
أدوية »ترامال« وادخاهلا اىل السجن من دون وصفة طبية، نفت 
رنا علمها بأن تلك احلبوب خمدرة، وقالت ان السجني حسن ن.د. 
زميل زوجها حسن ح يف سجن زحلة، استغلها يف هذا األمر، حيث، 
يف احدى الزيارات، اوهمها ان أهله ال يزورونه مطلقًا، وانه حباجة 

اىل دواء. واحل عليها بإحضاره.
وتضيف: كنت أعتقد ان تلك احلبوب مشابهة لدواء »البنادول«، 
فقصدت صيدلتني واشرتت منهما الدواء الذي طلبه حسن ن.د. 
يف  احلبوب  وضعت  وأنا  األمر،  هذا  يف  استغلين  لقد  وقالت: 
ألن  طلبه  ما  أنفذ  كي  يرجوني  وراح  طلبه  وفق  اكياس شيبس 

اهله ال يزورونه«.
القاضي سامي صادر تطبيق  العامة  النيابة  وبعد ان طلب ممثل 
ان موكلته  ترافع وكيلها، فاعترب  رنا،  املتهمة  االدعاء حبق  مواد 
كانت جتهل ما فعلته، وكانت تعتقد انها تقوم مبعروف جتاه صديق 
زوجها يف السجن، مشريًا اىل ان ال نية جرمية ملوكلته العتقادها ان 
احلبوب هي حبوب مسكنة، وطلب بالنتيجة كف التعقب حبقها لعدم 
باالكتفاء  ختفيفية  اسبابًا  منحها  واستطرادًا  اجلرمية،  النية  وجود 

مبدة توقيفها.
وسئلت رنا عن كالمها األخري فطلبت الرباءة.

ابراهيم  خليل  الطيار  الركن  العميد  برئاسة  احملكمة  حكمت  وقد 
على رنا بالسجن مدة اسبوعني وتغرميها مبلغ مئيت الف لرية، فيما 
حكمت غيابيًا على حسن ن.د. بالسجن ستة اشهر وبتغرميه مليون 
لرية الستعماله جهازًا خلويًا داخل السجن وتناول حبوب »ترامال« 
مصادرة  احملكمة  قررت  كما  طبية.  وصفة  دون  من  املخدرة 

املضبوطات من تلك احلبوب.
يذكر ان هذه القضية تعود اىل العام 2013.

إختفاء عريف يف قوى األمن منذ اجلمعة
  

انقطع االتصال بالعريف يف قوى األمن الداخلي شربل سعيد من 
بلدة القليعة منذ يوم اجلمعة املاضي بعد خروجه يف مأذونية لزيارة 

والدته يف املستشفى.
وفتحت األجهزة األمنية حتقيقًا ملعرفة مالبسات اختفائه.

جنح يف ريفون وأخفق يف بلونة
  

بعدما جنح يف سلب صيدلية يف بلدة ريفون، أراد أن يكرر العملية 
يف بلدة بلونة اجملاورة، لكنه فوجئ بصراخ العاملة فعمد إىل إطالق 
النار أثناء فراره مع امرأة سورية، حيث متكنت القوى األمنية من 

مالحقتهما وتوقيفهما مع شخص ثالث.
وأوضحت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه يف 
الساعة السادسة والنصف من مساء التاسع من اجلاري تعرضت 
»صيدلية إيلي« يف بلدة بلونة حملاولة سلب بقوة السالح من قبل 
غري  لوحات  مازدا فضية، حتمل  من سيارة  ترجل  شخص جمهول 

لبنانية وتقودها سيدة.
وبعد فشل السارق يف تنفيذ عمليته بسبب صراخ عاملة الصندوق 
يف الصيدلية، وخوفًا من انكشاف أمره، الذ بالفرار مطلقًا النار يف 
اهلواء من مسدس حربي بعد أن حلق به صاحب الصيدلية وشخص 
آخر لتوقيفه، ثم صعد على منت سيارة أجرة وفر وتبعته السيدة 

على منت سيارة الـ »مازدا«.
وغرفة  مصبح  ذوق  فصيلة  بني  للتنسيق  ونتيجة  الفور،  على 
تعميم  مت  اإلقليمي،  الدرك  وحدة  لبنان يف  جبل  منطقة  عمليات 
أوصاف السيارة على الدوريات واحلواجز، حيث متكنت دورية من 
أحد دراجي مفرزة سري جونية من  الفصيلة املذكورة مبؤازرة من 
توقيف الفاعل على منت سيارة الـ«مازدا« وبرفقته السورية ر.ح 

)32 عامًا( وشخص آخر لبناني يدعى ش.ب )31 عامًا(.
وبالتحقيق معه اعرتف مبحاولته سلب الصيدلية، اضافة اىل قيامه 
سابقًا بعملية سلب صيدلية يف بلدة ريفون. كما ضبط املسدس 
للسيدة  عائدة  أنها  تبني  اليت  والسيارة  العملية  يف  املستخدم 

املذكورة.

جرحى يف حوادث سري
  

أدى حادث تصادم بني سيارتني على أوتوسرتاد الزهراني باجتاه 
بريوت إىل سقوط جرحيني نقال إىل املستشفى للمعاجلة.

وعلى طريق احلدث باجتاه تقاطع غالريي مسعان أصيب شخصان 
جبروح، نتيجة حادث تصادم بني سيارة ودراجة نارية.

وشهد املسلك الغربي ألوتوسرتاد نهر ابراهيم حادث سري أسفر 
عن سقوط جرحيني.

لبناني »يغرر« بفرنسي ويعده بتمويل جزيرة وهمية
  

بالسجن مخس سنوات  الثالثاء  باريس  حكمت حمكمة فرنسية يف 
منه  وانتزع  بلجيكي  فرنسي  اعمال  رجل  على  احتال  لبناني  حبق 
اكثر من مثانية ماليني دوالر، بعد ان وعده باعطائه قرضا بقيمة 
125 مليون دوالر لتمويل مشروع اعماري يف جزيرة اصطناعية يف 

دبي.
وكان املصريف السابق ورجل االعمال الفرنسي البلجيكي اشرتى 
اسم  حيمل  دبي  يف  ضخم  مشروع  اطار  يف  »اليونان«  جزيرة 

»العامل« ويضم جمموعة جزر حتمل امساء دول.
ولبناء جممع فندقي وفيالت يف جزيرته اعلن رجل االعمال يف نهاية 

العام 2008 انه حباجة لـ125 مليون دوالر لتحقيق مشروعه.
وبسبب االزمة املالية اليت كانت بدأت يف تلك السنة مل جيد رجل 
االعمال اي مصرف مستعد لتمويل مشروعه. اال ان مسؤولني يف 
مصرف »اي اف جي« السويسري مجعوه برجل اعمال لبناني حيمل 
علي  ويدعى  نيجرييا  واسعة يف  اعمال  له  الغينية  اجلنسية  ايضا 

صبحي قاسم.
ووعد علي صبحي قاسم رجل االعمال الفرنسي بتمويل مشروعه 
وتأمني مبلغ الـ125 مليون دوالر له مقابل عمولة بقيمة 10 ماليني 

دوالر وفوائد متثل 8% من املبلغ الذي سيقدم له كقرض.
وقدم علي صبحي قاسم اىل رجل االعمال الفرنسي شريكا لبنانيا 
له ينشط يف نيجرييا يدعى حسن علي سليمان. وتبني الحقا ان 

هوية الرجل االخري مزورة.
وقام رجل االعمال الفرنسي بالفعل بدفع 8,3 ماليني دوالر على 
دفعات اىل شقيقة حسني وتدعى السيدة سليمان، على اساس 
القرض  على  حيصل  مل  انه  اال  العمولة،  من  جزء  املبلغ  هذا  ان 

املوعود.
وحكم الثالثاء على علي صبحي قاسم بالسجن مخس سنوات بينها 
بالسجن  فحكم  علي سليمان  اما حسني  النفاذ.  مع  اربع سنوات 
ثالث سنوات مع عام مع وقف التنفيذ، يف حني حكم على شقيقته 

بالسجن سنتني مع وقف التنفيذ.
اال ان أيًا من امُلدانني الثالثة مل يكن حاضرا يف قاعة احملكمة لدى 
قراءة االحكام. كما حكم على قاسم وسليمان بغرامة بقيمة 100 
الف يورو لكل منهما وبـ7,47 ماليني دوالر كتعويض لرجل االعمال 
مبلغ 1,9 مليون  بدفع  الفرنسي. وقام علي صبحي قاسم الحقا 
دوالر لرجل االعمال الذي ال يزال يدين هلما بأكثر من مخسة ماليني 
دوالر. اما اجلزر الـ300 اليت يتألف منها جممع »العامل« يف دبي فال 

تزال مهجورة بعد ان حالت االزمة املالية دون امتام بنائها.

اجليش يوقف 830 مطلوبًا
  

أعلنت قيادة اجليش يف بيان هلا أنه نتيجة التدابري األمنية اليت 
شهر  خالل  اللبنانية  املناطق  خمتلف  يف  اجليش  وحدات  اختذتها 
شخصا   830 حنو  الوحدات  هذه  أوقفت  املنصرم،  الثاني  كانون 
من جنسيات خمتلفة، لتورط بعضهم يف جرائم إرهابية وإطالق نار 
واعتداء على مواطنني، واإلجتار باملخدرات والقيام بأعمال تهريب 
وحيازة أسلحة وممنوعات، وارتكاب بعضهم اآلخر خمالفات متعددة، 
تشمل التجوال داخل األراضي اللبنانية من دون إقامات شرعية، 
وقد  قانونية.  أوراق  دون  من  نارية  ودراجات  سيارات  وقيادة 
زراعيا  جرارا  مازوت،  مشلت املضبوطات 93 سيارة، 3 صهاريج 
والذخائر  األسلحة  من  كميات  إىل  باإلضافة  نارية،  دراجة  و58 
واألعتدة العسكرية املتنوعة واملخدرات. ومت تسليم املوقوفني مع 

املضبوطات إىل املراجع املختصة إلجراء الالزم.

سائق أجرة »يصطاد« الفتيات الغتصابهن
  

متكنت دورية من مفرزة استقصاء اجلنوب من توقيف ع.ش. من 
بلدة طريفلسيه حملاولته اغتصاب فتاة وإقدامه على اغتصاب امرأة 

سورية يف وقت سابق.
من  أجرة  كسائق  يعمل  الذي  ع.ش.  مع  صعدت  الفتاة  وكانت 
النبطية الفوقا قرب دار املعلمني فتوجه بها إىل منطقة شبه نائية 
قرب كلية العلوم وحاول اغتصابها، وعندما قاومته قام بضربها 
لكنها استطاعت اإلفالت منه وتقدمت بدعوى ضد جمهول يف خمفر 
استقصاء  مفرزة  قبل  من  متابعات  سلسلة  وبعد  النبطية.  درك 
اجلنوب متّكنت إحدى الدوريات من توقيفه حيث تعرفت عليه امرأة 

سورية تقيم يف النبطية كان قد اغتصبها يف وقت سابق.
من جهة أخرى، أوقفت دورية تابعة ألمن الدولة يف اللبوة عصابة 

للسرقة وارتكاب جرائم اغتصاب.

»محيدو« يتزعم عصابة سرقة يف عكار
أخطر  على  القبض  القاء  من  الشمال  استقصاء  مفرزة  متكنت    

املطلوبني يف بلدة املسعودية يف سهل عكار امللقب حبميدو، الذي 
تقوم بسرقة سيارات وحمالت جتارية  يتزعم عصابة سرقة كانت 
ودراجات نارية ومولدات وتبتز املواطنني ثم تعيد املسروقات لقاء 

بدل مالي.
عدلية صادرة  مذكرة   170 من  بأكثر  مطلوب  »محيدو«  أن  يذكر 

حبقه.

عامل يسطو على مستودع ويبيع بضاعة بـ20 مليون لرية
  

أقدم عامل يف مستودع للسكاكر يف أنصار على بيع بضاعة بنحو 
20 مليون لرية، بعدما سطا عليها، وقد أوقف مع الشاري للبضاعة 

املسروقة حيث اعرتف بالسرقة.
وأعلنت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه بتاريخ 
أوقفت دورية من  الدوير،   - أنصار  2015/2/9 وعلى طريق عام 
»شعبة املعلومات« ر.ع )22 عامًا( إلقدامه على سرقة كميات كبرية 
اجلنوبية،  أنصار  بلدة  السكاكر من املستودع حيث يعمل يف  من 

والعائد لـ ع.ح )26 عامًا(.
ألف دوالر  اليت تقدر حبواىل 20  بالسرقة  وبالتحقيق معه اعرتف 
أمريكي، بعدما قام خبلع باب املستودع إلبعاد الشبهات عنه، ومن 
ثم باع قسما كبريا منها )حبوالي 20 مليون لرية لبنانية( لـ ع.م 
)25 عامًا(، الذي أوقف أيضا جبرم شراء مسروق، والتحقيق جار 

بإشراف القضاء املختص

مسلحون يسلبون سورياً بعد خطفه يف الفرزل
  

باقي  جمهولة  »كيا«  نوع  من  سيارة  يستقلون  مسلحني   3 عمد 
املواصفات على اختطاف السوري أمحد مجعة من أمام سنرت »احلمرا 
بالزا« يف الفرزل، وسلبوه مبلغ 450 ألف لرية لبنانية كانت حبوزته، 

ومن ثم تركوه يف سهل الكرك زحلة.
وادعى مجعة أمام خمفر املعلقة ضد جمهولني.

القبض على سوري ثالث من عصابة خطفت مهندسًا
  

مهندس  عملية خطف  له يف  توقيف شريكني  من  أيام  ثالثة  بعد 
يف حملة جورة البلوط والفرار بسيارته مع 34 ألف دوالر وشيك 
مصريف بقيمة مخسة آالف، متكنت القوى األمنية من توقيف سوري 
ثالث من أفراد العصابة بعد استدراجه إىل حملة املعاملتني، فيما 

ال يزال البحث جاريًا عن شريك رابع يف العملية.
وأشارت املديرية العامة لقوى األمن الداخلي يف بيان هلا أنه إحلاقًا 
السورية  التابعية  من  عّمال  أربعة  بإقدام  املتعلق  السابق  لبالغها 
خطف  على  البلوط،  جورة  حملة  يف  الورش  إحدى  داخل  يعملون 
مهندس الورشة طوني حّروق )49 عامًا( مقابل فدية وتوقيف إثنني 
منهم.ونتيجة للتحريات واالستقصاءات املكّثفة متكنت عناصر مفرزة 
اجلديدة القضائية يف وحدة الشرطة القضائية بتاريخ 2015/2/08 
من معرفة مكان تواجد أحد عناصر العصابة واستدراجه اىل حملة 

املعاملتني وتوقيفه وهو السوري ع.ك )27 عامًا(.
مكان  عن  وأقّر  اخلطف،  بعملية  باشرتاكه  اعرتف  معه  وبالتحقيق 

وجود سيارة املهندس اليت سلبها أفراد العصابة فتم ضبطها.
كما مت اسرتجاع مبلغ 9800 دوالر أمريكي من شريكيه املوقوفني 

سابقًا.
وبناًء إلشارة القضاء املختص مت تسليم السيارة واملبلغ املستعادين 

اىل صاحبهما والعمل مستمر لتوقيف سائر أفراد العصابة.

موقوفون بتزوير مستندات سفر
  

أوقفت األجهزة املعنية يف املديرية العامة لألمن العام وبإشراف 
جرمية  أفعااًل  الرتكابهم  األشخاص  من  عددًا  العامة،  النيابات 

خمتلفة.

سفر  مستندات  تزوير  جبرم  شخصًا  وعشرين  مخسة  توقيف  ومت 
اوروبية  دول  اىل  لبنان  من  ألشخاص  انتقال  عمليات  لتسهيل 
وخمالفة  خلسة  الدخول  جبرم  واحد  وشخص  وافريقية،  واسيوية 

نظام االقامة، وشخص واحد جبرم اإلرهاب.
وبعد انتهاء التحقيق مع املوقوفني احيلوا مجيعا اىل القضاء.

سطو على حملّي صريفة
  

مل يعثر سارقون على اخلزنة احلديدية داخل حمال الصريفة، واكتفوا 
بسرقة بعض االموال من حملي صريفة يف صيدا.

وزنتوت  بهلوان  حملي  اقفال  كسر  على  اقدموا  جمهولون  وكان 
للصريفة يف شارع رياض الصلح يف صيدا وسرقوا بعض االموال 
اليت  احلديد  اخلزنة  العثور على  يتمكنوا من  النقدية، يف حني مل 

توضع فيها األموال.
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أفران صحتني
لـصاحبها بشارة طـوق الصغري

بشارة طوق صاحب األفران

Sahtayn Lebanese Pizza & Cafe

382  Gilbert Rd, Preston VIC       Tel: 03 9478 8785
جانب من املأكوالت

االفران الحديثة

أفران صحتني أضحت اشهر من نار على علم وصار 
اسمها يتداوله الجميع ليس النها تبدع يف صناعة 

املناقيش واللحم بعجني والفطاير وغري ذلك من املعجنات 
بل  اكثر من ذلك  لاليادي النظيفة والطحني الفاخر 
واللحومات والخضار الطازجة يوميا من املاركت اىل 

نوعية السجق الجيدة واللذيذة الطعم والزعرت الصايف  
وكل ما يلزم املعجنات من مواد خالية من الكوليسرتول 

مما يجعل منتجاتها منتجات صحية.
ولصاحب االفران السيد بشارة طوق الصغري خربة 

واسعة يف هذا املجال وقد عرف كيف يحافظ على مستوى هذه االفران التي تستقبل اعدادا 
كبرية من الزبائن من الجاليات اللبنانية والعربية خاصة والجاليات االثنية واالسرتاليني على 

حد سواء.
افران صحتني اصبحت مضرب مثل بالقمة الشهية والخربة الطويلة والخدمة السريعة 
والنظافة التامة اضافة اىل املعرفة والكفاءة يف تقديم املعجنات الشهية واملعاملة االخوية 

للزبائن.
وقد اصبحت افران صحتني يف ملبورن وبالتحديد يف  Gilbert Rd, Oreston  جانب 
محامص حسون معروفة لدى الجميع وهي ملتقى ابناء الجالية اللبنانية وباقي الجاليات 

واالسرتاليني »اللي بيعرفو طعمة تـمـّن« والذين يفتشون عن اللقمة الطيبة واملعاملة الحسنة.
تناولوا لقمتكم من افران صحتني وهنيئا لكم و«صحتني على قلوبكم«.

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

Hatem Electrical Contracting
شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
أنواع التمديدات الكهربائية

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة



Page 20صفحة 20     

اعالنات

حسومات كبرية على سائر املوجودات وخاصة حلاملي هذا االعالن

حمالت هوشر اخوان للوازم واالدوات 
والتجهيزات املنزلية

بالط سرياميك وبورسالن .. هدايا على انواعها

صالة عرض تقع 
على مساحة 4000 مرت مربع

جودة ونوعية بأسعار ال تنافس
خدمة ودودة وصدق يف املعاملة

  Spas  تشكيلة واسعة جدا من البالط واالدوات الصحية والكهربائية والدهان والسجاد واملغاطس و
و Vanities و Showerscreens واملغاسل واهلدايا واالبواب وكل متطلبات ولوازم املنازل

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:

 أشهر املاركات بأرخص األسعار
 كل ماحتتاجونه لبناء وجتديد منازلكم جتدونه حتت سقف واحد

زوروا أحد مراكزنا للتجارة والبيع باملفرق

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis 
NSW - : 9791 1321 - M: 0414 22 55 77 

Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 
Check out our Prices on our Page on 

Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران
ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني 
والبيتزا
بإدارة

طوني شالال وأوالده

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
مناقيش - لحم بعجني - فطاير -  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق 
والشنكليش والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

توصيالت مجانية من الـ 5 
مساء حتى الـ 10،30 ليال
)30 دوالرا وما فوق(

نفتح 7 ايام يف األسبوع:
األثنني من 6 صباحا - 4 بعد الظهر

من الثالثاء اىل االحد:
من 6 صباحا - 11 ليال معجنات على الصاج

تنقلكم اىل أجواء الضيعة

منقوشة ع الصاج
EAT IN OR TAKE AWAY

 LYGON ST, CARLTON مطعم فخم  وراٍق يقع يف
يقدم أشهى املأكوالت االيطالية على اختالفها.

دجاج - لحم مشوي - سمك -  سيفود - باستا -  ستايك وغريها الكثري
يتألف املطعم من طابقني.. الطابق األرضي يتسع لـ 85 كرسيا والطابق العلوي لـ 85 

كرسيا.
يستقبل سائر أنواع املناسبات .. خطوبة - عمادات - أعياد ميالد - حفالت نجاح - جلسات 

عمل وغري ذلك على صوت املوسيقى التي تضفي على املناسبات مزيدا من الراحة.
معاملة أسرية تجعل الضيوف يشعرون بالسعادة.

املطعم مرخـّص للمشروبات

SALE & PEPE  مـطعم مـلح وبـهار
لـصاحبه رئـيف بـخعازي

232  LYGON ST, CARLTON, VIC - Tel: (03) 9663 2599

نفتح 7 أيام يف االسبوع
من االثنني حتى السبت من الـ 4 بعد الظهر حتى الـ 10 ليال

األحد من الـ 10 صباحا حتى الـ 10 ليال

خربة طويلةنظافة تامةخدمة مميزةلقمة شهية

تعالوا اىل عالم املطاعم واطلبوا ما لّذ وطاب من املأكوالت

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 
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RING FOR A GREAT PRICE ON ALL  
MAJOR TYRE BRANDS  

*On the same or an equivalent tyre. †Valid only at stores listed above. Price includes GST. Offer excludes fleet, commercial and account customers. Offer ends 31.07.10. Not available in conjunction with any other offer. †Popular 
makes and models only. Imported, 4WD and luxury models may be subjected to a surcharge.  Tread pattern may vary to photos.  Present coupon to redeem offer. Offers expire 30.06.10. HMD-163-MTH -HILLS

$39

Steel 
Belted 
Radial

155/80R13

best tyres! 
best prices!

www.tyrehouse.com.au
BURWOOD  . . . . . . 9745 6007
CASTLE HILL . . . . 9894 7777  
DURAL . . . . . . . . . . 9651 5900
KATOOMBA . . . . . 4782 1777

MERRYLANDS  . . 9637 0511
PENRITH . . . . . . . . 4722 5099
WINDSOR . . . . . . . 4577 6262  

$159

Goodyear
Wrangler

HT
31/10.5R15

Dunlop
Monza
200R

205/65R15$89

SMALL
CARS

LARGE
CARS

4WD

REGO
CHECK†

with 2 or more  
tyres purchased

$10

HMD-163-MTH.indd   1 23/6/10   4:39:00 PM

ALSO HUGE RANGE OF  

MAGS & RIMS AVAILABLE!

CUT ME!  
BEFORE I  

BURNOUT!

FREE* WHEEL ALIGNMENT

when you purchase  
4 NEW TYRES this month

FRONT & BACK, FREE FITTING,
FREE BALANCING & VALVES

*Conditions apply. Must present coupon. Expires 07/11/14

SAVE 
$80!

TM

453 Merrylands Rd, Merrylands email: sales@tyresexcel.com

عندما تشرتون 4 دواليب 
جديدة هذا الشهر

مـيزان سـيارة مـجانا

دقة يف العمل.. صدق يف التعاملنفتح 6 أيام يف األسبوع
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ان لوي فاالنتينو بورسيالناتو هي شركة مركزها ايطاليا تصنع 
من  والتكنولوجيا  التصاميم  أحدث  من  عاٍل  مستوى  اىل  البالط 

البورسالن وتبيعه مباشرة اىل البنائني واملهندسني واملصممني.
البنائني  تزود  النوعية  من  متقدمة  درجة  على  هي  شركتنا  ان 

واملهندسني واملصممني ببالط عالي الجودة بأسعار الجملة.

Direct to Builders, Architects, designers Trades Centre;
22 / 24 Anzac St 

GreenacreShowroom; 204B The Hume Highway; Greenacre 
(Next door to Jeep car yard)

مــباشرة

Louis Valentino Porcellanato is an Italian based company that has bought the whole 
selling of tiles to a whole new level with the newest designs and newest technology of 
porcelain tiles direct to builders, architects and designers.
Our company Louis Valentino Porcellanato is a high end level company that supplies 
whole sale prices in Australia 

 :)Showroom( صالة العرض
من االثنني حتى الجمعة من 8،30 صباحا حتى 5 بعد 

الظهر.. 
 السبت من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر

:)Trades Centre( املركز التجاري
 من االثنني حتى الجمعة من 6 صباحا حتى 5 بعد الظهر..

 السبت من 6 صباحا حتى 4 بعد الظهر

نتعامل بأفضل وأشهر املاركات منها:

أوقــات الــدوام:

1.5mm and 3mm tile spacers 
5mm, 10mm and 12mm tile 
spacers 
15 L water proofing  
Nova Flex 20kg 
Super Nova 20kg 
Nova Ezy 20kg
Nova Mastic 20kg  
K-10 water proof  
Powder
Fibre glass roll  
And much much more
 
We also hold 
•	 Davco
•	 ASA	Bostic	
•	 Mapei
•	 Novatex
•	 Ardex	 شعارنا االستقامة والصدق يف املعاملة

للبنائني - املهندسني - املصممني

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 
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إذا تكّرر احلدث 
جيب إمعان النظر أكثر!.

 
**

»إذا متُلك األدوات املناسبة« قال  
وهو يرى إىل حيوان حبجم الكّف 

ينقّض على حّية مشوس 
ويقرضها ابتداًء 

ِمن رأِسها.
 

**

»أمسَك احلاكُم بأمره ضعيفًا 
من الذين يتحّدون ضعَفهم 

ويف قبٍو أذاقه مّر الكهرباء والتغطيس باملاء 
إىل فتحيت األنف وختليِع األظافر وحتطيِم األصابع  

ولكي يلّي له لسانه أخريًا ونهائّيًا 
استجلب من الشارع عابرًا وشنقه له أمام عينيه 

منتفضًا حتى سكن متامًا«.
 

**

تشغله  الطبقي  التفاوت  أن  علمي  رغم  على 
قضباُن السجون. 

**

»انتِبه إىل ما ميكن أن توحي به حركاتك الظاهرة 
فالناحية أعقد بكثري مّما تعتقد  

احملظوظ يعرف أّنك لن تتحّكم بالتاريخ.
 

**
الفشل خّطة مرجَتلة.

 
**

وإىل حي استيعابك اجلّيد للتناقضات 
جيب أن تستمّر متظاهرًا 

يف كّل مناسبة 
وحكِم  اإلنسان  حقوِق  احرتام  مذهب  على  أّنك 

القانون.
**

النسيان! 
حبر الظلمات.

**

احلرّية طبيعة  
الدميقراطّية إطار  

الفّن واألدب وجه آخر 
بعَد وجه آخر بعَد وجه آخر.

**

ه األصيل واجلميل  حببِّ
ُب قلوَب وعقوَل اآلخرين.  يهذِّ

**

لن يصعَقك شيء. 
الرابط! أين هو؟.  

مّرة تسلك يف طريق وعرة  
مّرة أنت يف مسرية 

تهتف ضّد حتالف اللصوص والسلطة واهلراوات  
مّرة أنت موجة كثريًا تنكسر  

ال يليق باإلنسان أن ُيهان 
مّرة حماِرب بالسيف والرتس  

احلياة قطٌع ـ وصٌل. 
باألصل  هي  اهلندسّية  األشكال  أّن  تعلم  هل 

أرقام؟  
هل تعلم أّن أم كلثوم مطربة الشرق 

كانت يف حياتها السابقة مالكًا حارسًا؟  
احلياة اّتصال، قطٌع ـ وْصٌل.

 
**

ال تكتِف بإزاحِة الرأس.
 

**

قال عن خارطة الطريق لسلطِة قمع الناس: »كمٌّ 
هائل ال ينقطع من اإلهلاء. ضخٌّ للمعلومات التافهة 
حبيث ال يكون اهتمام ال باإلقتصاد، ال بالصراع 
النفس،  بعلم  ال  الطبيعّية،  بالعلوم  ال  الطبقي، 
إخل، أي جيب أن تبقى اهتمامات الناس يف تيه. 
لكّل  حّل  اصطناُع  مشكلة.  بعد  مشكلة  اصطناُع 
مشكلة، مثاًل: إرِم قنبلة على كنيسة وانظْر غاضبًا 
صوَب جامع، ومع شعوِر الناس بالفلتان وغياب 
األمن، هم الناس أنفسهم سيطالبون السلطة أن 
تتشّدد، وأن تسّن قواني أمنّية صارمة حتى ولو 
كان الثمن من حرّياتهم، ولكي يقبَل الناُس مبا ال 

ُيقَبل جيب التدّرج مبدى عقد من الزمن«. 
 

**

الناس:  قمِع  لسلطِة  الطريق  خارطة  عن  قال 
لديهم  يعود  ال  درجة  إىل  الناس  إشغال  »جيب 
دقيقة للتفكري، إّذاك تكتمل مواصفات احلظرية 

بالتمام«.
 

**

)قال طبعًا  بعد معضلة  »اصطنْع معضلة  وقال: 
للقائم على السلطة( إرم لكّل معضلة مسّكنًا«.

**

وقال: »اصطنْع أزمة مالّية لكي يكون احلّل على 
حساب تدّني مستوى اخلدمات واحلقوق«. 

**

وقال: »لكي َيقبَل الناُس باستسالٍم واقَعهم جيب 
جتريعهم السّم بالتدّرج على أّنه شفاء ونقول هلم 
أّنه مّر بالطبيعة ولكّنه حلو بالثمرة. الناس حاضرًا 
يوافقون فكرة حتقيق مكتسبات مستقباًل، ملاذا؟ 
ألّنهم مييلون إىل اإلعتقاد أن الغد هكذا سيكون 
الثمن  دفع  اجتناب  وأنّهم هكذا ميكنهم  أفضل، 

الذي ال مستقبل وال غد من دونه«.
 

**

»يليق بالسلطة أن ختاطب الناس كأّن أعمارهم 
ال تزيد على 12 سنة. إّن خماطبة شخص وكأّنه 
جمّرد  سيكون  استيعابه  فإّن  سنة   12 إبن  طفل 
هو  الذي  ذاته  وباملستوى  النقدي،  احلّس  من 
عليه استيعاب طفل عمره 12 عامًا. جيب استثارة 
العواطف ال التفكري. ال يعّطل املنطق كالعاطفة، 
اسُتدعي  لطاملا  قديم  كالسيكي  وحي  وهذا 
أّول ما ُيعّطل  ُيعّطل  إّن تعطيل املنطق  تارخيّيًا. 
احلّس النقدي. العاطفة تفتح حّيزًا لبذار رغائب 
وسلوكّيات وأفكار. جيب تقديم أجود التعليم ألبناء 
السفلى.  الطبقات  ألبناء  وأحّطه  العليا  الطبقات 

اهلّوة املعرفّية هي جتسري للهّوة الطبقّية«.

**

أّنها  تقدميها  خالل  من  الرداءة  تعميم  »جيب 
إىل  لينقلب  التمّرد  ينتكس  أن  جيب  روائع. 
ال  هو  أّنه  اإلنسان  يعتقد  كأن  بالذنب  إحساس 
غريه مسؤول عّما يصيبه ألّنه ناقص عقل ودين 
فال يقف بعُد مسائاًل أو معارضًا لنمط اإلنتاج بل 
التعاسة  معادل  إّن  ظهره.  وجيلد  الكرباج  حيمل 
واإلكتئاب هو اإلنغالق على الذات والتداعي من 

الداخل«. 
 Shawki1@optusnet.com.au

وجــٌه آخــر
تنظم وزارة الرتاث والثقافة العمانية »ملتقى شوقي مسلماني  

النحاتي العرب« على هامش فعاليات مهرجان 
مسقط يف حديقة النسيم العامة، حيث تقوم 
نهائية  ملسات  بوضع  النحاتي  من  جمموعة 
على منحوتات رخامية. وتضم اجملموعة حناتي 

من خمتلف الدول العربية.
معامل  بدأت  والركام  الغبار  مسقط: من بي 
حيث  تتضح،  فنية  جتريدية  أعمال  عشرة 
تقوم جمموعة من أبرز النحاتي العرب بوضع 
الرخامية،  منحوتاتهم  على  النهائية  ملساتهم 
الذي  العرب«  النحاتي  »ملتقى  وذلك ضمن 
يقام على هامش فعاليات مهرجان مسقط يف 
حديقة النسيم العامة بتنظيم من وزارة الرتاث 
إشراف  وحتت  عمان،  سلطنة  يف  والثقافة 

النحات العماني البارز أيوب البلوشي. 
هم  حناتي  عشرة  امللتقى  يف  يشارك 
علي  السعودية  احملميد،  علي  البحرين  من 
من  أدائدي،  احلي  عبد  املغرب  الطخيس، 
السودان خالد مرغين، من مصر دكتور منصور 
املنسي ومن سلطنة عمان علي اجلابري ، أمحد 
املرهوبي،  مريم   ، الكلباني  خليل  الشبييب، 

وخلود الشعييب.
 »إيالف« حتدثت إىل النحات أيوب البلوشي 
املشاركي  اختيار  عن  امللتقى  على  املشرف 
اختياري  »جاء  فقال:  األعمال  وموضوع 
الشخصية  معرفيت  خالل  من  العرب  للفناني 
عدة  يف  خمتلفة  ملتقيات  مجعتنا  فقد  بهم، 
متكنوا  الذين  الكبار  الفناني  من  وهم  دول 
من إثراء فن النحت يف بلدانهم والعامل. وقد 
الختيار  فنان  كل  أمام  مفتوحا  الباب  تركت 
أن  أؤمن  ألنين  حبرية  يريده  الذي  املوضوع 
التقييد يف موضوع حمدد حيد من حرية الفنان 

وإبداعه«. 
فرصة للتعلم

للنحاتي  »بالنسبة  البلوشي:  ويضيف 
العمانيي املشاركي، فهم جمموعة من أفضل 
تالميذي الشباب الذين قمت بتدريبهم، وقد 
حصلت  ومعظمهم  مميز  مستوى  إىل  وصلوا 
أعماله على بعض اجلوائز احمللية، وأعتقد أن 
هذا امللتقى يشكل فرصة هامة هلم لالختالط 
جتاربهم  من  واالستفادة  العرب  بالنحاتي 

املتنوعة«.
الرخام العماني

غريها  دون  الرخام  خامة  اختيار  سبب  وعن 
»معظم  البلوشي:  أيوب  قال  عليها  للنحت 
النحاتي املشاركي يعملون على عدة خامات، 
الرخام ألنه خامة متوفرة يف  انتقيت  ولكنين 
وصالبته،  جبودته  ميتاز  وهو  بكثرة  عمان 
للنحت يف معظم  الذي يستخدم  الرخام  وهو 
فكرة  أن  إىل  إضافة  اجملاورة،  اخلليج  دول 
ميدانية وسيتم وضعها الحقا يف  املنحوتات 
أماكن ومناطق خمتلفة من السلطنة ، وبالتالي 
تقاوم  اليت  األنسب  املادة  هو  الرخام  فإن 

حرارة اجلو ورطوبته«.
طري الحرية

وإىل جانب إشرافه على امللتقى يعمل أيوب 
على  النهائية  ملساته  وضع  على  البلوشي 
منحوتته اليت حتمل اسم »احلرية« وجتسد طريا 
التجريدية  »أعمالي  يقول:  مرتين.  بارتفاع 
حتمل بصفة دائمة ثيمة الطيور اليت أراها ترمز 
للحرية وختتصرها، فالطري يتمتع حبرية مطلقة 
يف الطريان إىل أي مكان يريده وهو ال حيتاج 

إىل أوراق ثبوتية أو جواز سفر«.
خربة كبرية

الذي جتاوزت  البلوشي  أيوب  الفنان  يوصف 
بأنه  مشاركة،  اخلمسي  العاملية  مشاركاته 
ملهم النحاتي يف عمان خبربته الواسعة ودوره 
الكبري يف إظهار وتقوية هذا الفن ليس حمليا 
فقط، وإمنا خليجي، فهو منظم ملتقيات النحت 
يف عمان، ومنظم مسبوزيم النحت العاملي يف 
تنظيم  خليفة يف دبي، وعضو يف جلنة  برج 

عشرة أعمال جتريدية على الرخام العماني
كبار الفنانني ينحتون الرخام يف ملتقى النحاتني العرب

مملكة  من  كل  يف  العاملي  النحت  مسبوزيم 
أعمال  ولديه  والسعودية،  والكويت  البحرين 
تونس  فنية معروضة يف كل من  ومنحوتات 
والكويت  االمارات  ودولة  واألردن  واملغرب 

وهولندا والسعودية.
حورس.. إله الشمس

من  املنسي  منصور  الفنان  أبدى  جانبه  من 
مصر سعادته للتواجد للمرة األوىل يف سلطنة 
»عملي  قائال:  منحوتته  عن  وحتدث  عمان 
طائر  اسم  وهو  حورس،  اسم  حيمل  النحيت 
إله  إىل  يرمز  القدمية،  املصرية  احلضارة  من 
الشمس ويتصف هذا الطائر بالوقار والشموخ 
نقطة  أعلى  إىل  بطريانه  ألنه يصل  والتحدي 
هذا  أن  وأعتقد  الشمس،  قرص  من  مقرتبا 
العمل يلتقي مع احلضارة العمانية القدمية اليت 

تزخر هي األخرى بالرموز والكتابات«. 
ويضيف: »هذه هي زيارتي األوىل للسلطنة 
التاريخ  على  التعرف  لي  املفاجأة  من  وكان 
احلضاري الكبري الذي تزخر به عمان، والذي 
يعود آلالف السني، أيضا أسعدني جدا اإلطالع 
اليت  املميزة  الكبرية واملوهبة  املهارات  على 
فقد  املشاركي،  العمانيي  الشباب  ميتلكها 
وأتنبأ هلم مبستقبل  بالفعل  أعماهلم  أذهلتين 

بارز يف هذا اجملال«.
بصمة السعودية

السعودية  من  الطخيس  علي  النحات  وأطلق 
اسم )بصمة( على منحوتته اليت تعكس التآلف 
والرتابط من خالل النسب بي الكتلة والفراغ، 
منذ  »أعمل  يقول:  بسيطة...  زخارف  وبها 
مجيع  على  متفرغ  كنحات  سنة   30 من  أكثر 
أنواع الصخور. ويضيف: »عندما بدأت النحت 
يف الثمانينات مل يكن يوجد حناتون سعوديون 
ولذلك أخذت عهدا على عاتقي بأن أعمل على 
تأسيس قاعدة جديدة للنحت فأقمت أكثر من 
12 دورة تدريبية للنحت على األحجار والرخام 
واآلن أفخر بأن هناك جيال جديدا ميارس هذا 

الفن وهذا أكرب إجناز لي. 
أعمال مختلفة

»حجر وشجر« كان اسم عمل النحات العماني 
الرخام  بي  فيه  مجع  الذي  اجلابري  علي 
»حاولت  يقول:  مجيلة.  توليفة  يف  واخلشب 
موجود يف  هو  ما  عملي  خالل  من  أترجم  أن 
تشق  اليت  لألشجار  يرمز  فاخلشب  الطبيعة 
والغذاء،  املاء  عن  االسفل حبثا  الصخور حنو 
وحنو األعلى حبثا عن الضوء والشمس.. إنها 
تكوينات عفوية طبيعية موجودة يف أرض عمان 
الصخرية«. وأكد اجلابري سعادته باملشاركة 
العمانيي  للفناني  امللتقى كونه فرصة  يف 
لالستفادة من اخلربة الكبرية للفناني العرب 

املشاركي يف امللتقى وتعلم تقنياتهم«.
هذا وضم امللتقى أعماال عديدة محلت أمساء 
خمتلفة من »امرأة«  للنحات خالد املراغين من 
السودان إىل »ينبوع« لـ عبد احلي أدائدي من 
الشابة  للعمانية  طري«  »مشوخ  إىل  املغرب، 

خلود الشعييب وغريها. 
معرض فني

سلطان بن سيف الرواحي مدير دائرة املسرح 
والسينما والفنون التشكيلية يف وزارة الرتاث 
والثقافة واملشرف على امللتقى قال إليالف: 
واحلوار  التفاعل  تعزيز  إىل  امللتقى  »يهدف 
العمانيي مع زمالئهم  الفناني  الثقايف بي 
العرب، وتوجيه رسالة تؤكد أن الثقافة الفنية 
العربية مرتبطة بثقافة اجملتمع وهي بادرة مجيلة 
من إدارة املهرجان لنشر الثقافة البصرية من 
الرخام. وسيختتم  النحتية على  األعمال  خالل 
مبعرض فين  فرباير  من  اخلامس  امللتقى يف 
لعرض التماثيل أمام زوار احلديقة وحميب فن 
النحت، ثم ستنقل املنحوتات لتثبت يف مواقع 

مت اختيارها لعرضها بشكل دائم.« 

لورا نصره
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اعالنات ملبورن

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

 بيتزا - باستا - ستايك - مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة ..  

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا
 Pizza - Pasta -
Steak - Seafood

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 
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Melbourneملبورن

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

اقامت مجعية سيدة زغرتا الزاوية يف ملبورن قداسا احتفاليا 
الدويهي وعلى نية  لراحة نفس املغفور له املطران هيكتور 
الساعة  وذلك  الدويهي  اسطفان  البطريرك  الرمحات  املثلث 
لبنان  سيدة  كنيسة  يف  املاضي  االحد  مساء  من  السادسة 

املارونية يف ملبورن.
ترأس الذبيحة االهلية قدس االب الن فارس خادم رعية سيدة 
لبنان وعاونه قدس االب شارل حيت رئيس دير مار شربل يف 

ملبورن واالب هوفيك.
وابناء  عامة  اجلالية  ابناء  من  كبري  حشد  اجلمعية  وقد شارك 
زغرتا الزاوية خاصة وفعاليات من اجلالية سياسية واقتصادية 

واجتماعية.
فيكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل  القداس  يف  شارك  كما 
نزيه  النائب  االنطونيات،  والراهبات  اخلطيب  االستاذ غسان 
االسرتالية  اجلامعة  رئيس  عقيلته،  هيام  والسيدة  االمسر 
اللبنانية، حركة  الكتائب  الشيخ بشارة طوق، حزب  اللبنانية 

االستقالل وحشد من املواطنني.
اعضاء  القرابني  وقدم  الزوقي  فادي  احملامي  الرسالة  قرأ 

اجلمعية.
وقال االب فارس بعد االجنيل املقدس اني مع رئيس واعضاء 
مجعية زغرتا الزاوية نقدم هذا القداس االهلي على نية البطريرك 
اسطفان الدويهي لينعم اهلل عليه ويقريه اىل درجة الطوباوية 
كما نقدم صلواتنا لراحة نفس املطران هيكتور الدويهي الذي 

توفاه اهلل يف الواليات املتحدة االمريكية.
وقال  حياته  عن  مقتضبة  نبذة  ذكر  على  فارس  االب  واتى 
ولد يف مدينة زغرتا اهدن يف 24 - 6 - 1927، تلقى دروسه 
االبتدائية والتكميلية يف مدرسة مار يوسف يف زغرتا، سيم 
كاهنا على رعية زغرتا يف 14 - 1 - 1955 وخدم فيها حتى 
عام 1969 ثم تدرج يف الرتب الكهنوتية حتى سيم مطرانا عام 
البطريرك  الدويهي تيمنا باملكرم  1989. محل اسم اسطفان 
احلركات  من  العديد  تأسيس  ساهم يف  الدويهي،  اسطفان 
فكريا  نتاجا  واعطى  واملهجر  لبنان  يف  والفكرية  الدينية 

باللغتني االنكليزية والعربية.
ملؤها  كان  الكهنوتية  ان سريته  قائال  فارس  االب  واضاف 
االميان والتقوى وهو الذي اسس بيت الكهنة يف اهدن زغرتا  
احيا  يوحنا.  مار  مستشفى  اىل  بعد  فيما  حتول  ومستوصفا 
مهرجانات اهدن ونظم احلياة والدينية يف زغرتا اهدن وحاز 
على وسام االرز الوطين برتبة فارس وخدم اجلالية املارونية 

يف الواليات املتحدة االمريكية.
وبعد القداس انتقل اجلميع اىل صالة الكنيسة للمشاركة يف 

الكوكتيل الذي اقامته اجلمعية.

مجعية زغرتا الزاويةتقيم قداسا لراحة نفس املطران هيكتور الدويهي وعلى نية البطريرك اسطفان الدويهي

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

االب فارس، االب حتي، القنصل، االسمر والزوقي املحامي فادي الزوقي يقرأ الرسالةاالب فارس خالل زياح مار مارون

اعضاء الجمعية يقدمون القرابني يقرأون النوايا

رئيس الجمعية بشارة طوق وحضورحضور رسمي
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CENTRAL IMMIGRATION SOLUTIONS.
Registered Migration Agent
MARN; 1174229
FOR ALL ENQUIRIES 
 CALL DIANNA EL-HALABI  
ON 0413 805 930.
Email: delhalabi1@gmail.com

*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

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

مؤسسة احلليب بإدارة ميالد وزوجته ديانا احلليب

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.

*Marriages*   *Commitments*   *Funerals*

نقوم جبميع مراسم الزواج واخلطوبة والعمادات والدفن

لالتصال على الرقم: 0457555555

 ملبورن

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

الصعبة،  املفاوضات  من  طويلة  أشهر  بعد 
مقاتلة  طائرة   24 بيع  على  فرنسا  وافقت 
من نوع »رافال« إىل مصر لتكون بذلك أول 

صفقة من نوعها.
فرنسوا  الفرنسي  الرئيس  اكد  باريس: 
هوالند اخلميس شراء مصر 24 طائرة رافال 
وكذلك »فرقاطة متعددة املهام« مشريا اىل 
القاهرة  سيزور  الفرنسي  الدفاع  وزير  ان 
املصري  الرئيس  مع  العقد  لتوقيع  االثنني 

عبد الفتاح السيسي.
 

نشره  بيان  يف  الفرنسي  الرئيس  وقال 
فازت  املقاتلة  رافال  »طائرة  ان  االليزيه 
»التوقيع  ان  مضيفا  للتصدير«  عقد  باول 
سيتم يف 16 شباط/فرباير يف القاهرة. لقد 
لودريان  جان-ايف  الدفاع  وزير  من  طلبت 

التوقيع باسم فرنسا«.
 

والصفقة تشمل 24 طائرة وفرقاطة متعددة 
 5 وقيمتها  بها  املرتبطة  واملعدات  املهام 

مليارات يورو.
 

واضاف هوالند ان »هذه التجهيزات ستتيح 
الكامل يف  امنها ولعب دورها  ملصر تعزيز 

خدمة  االستقرار االقليمي«.
 

كانت  »الدولة  ان  الفرنسي  الرئيس  وقال 
وعرب  املفاوضات  هذه  يف  بالكامل  ضالعة 

تدخلها أتاحت ابرام العقد«.
 

الدفاع  حربة  رأس  املقاتلة،  الطائرة  وهذه 
الفرنسي، مل جتد شاريا من قبل يف اخلارج 
رغم استخدامها يف عدة عمليات )افغانستان 

وليبيا ومالي والعراق(. واطلق برنامج رافال 
يف 1988 وكانت اول رحلة جتريبية يف 1991 
السلسلة  رافال من  اول طائرة  فيما خرجت 
املخصصة لسالح اجلو الفرنسي من املصانع 

عام 1998.
 

ايف  جان  الفرنسي  الدفاع  وزير  ويزور 
بيع  عقد  ليوقع  االثنني  القاهرة  لودريان 
مصر،  اىل  رافال  طراز  من  مقاتلة  طائرات 

على ما علم لدى مصدر قريب من الوزير.
 

وصرح املصدر لفرانس برس ان »جان ايف 
من  القاهرة  اىل  االثنني  سيذهب  لودريان 
اجل التوقيع مع الرئيس املصري عبد الفتاح 
التفاصيل.  من  مزيد  دون  من  السيسي« 
 5 حواىل  بقيمة  طائرة   24 الصفقة  وتشمل 

مليارات يورو.
 

وكان وزير اخلارجية الفرنسي لوران فابيوس 
 24 بيع  حول  املفاوضات  ان  اخلميس  اعلن 
طائرة حربية فرنسية من طراز رافال ملصر 
»جتري بشكل جيد جدا«، ملمحا اىل انه قد يتم 

التوقيع على العقد قبل 16 شباط/فرباير.
 

واضاف فابيوس يف تصريح لقناة اي-تيلي 
»ينبغي التحلي باحلذر، لكين اقول ان االمور 
يتم  قد  انه  معتربا  جدا«،  جيد  بشكل  جتري 
رمبا«  اقرب  وقت  »يف  العقد  على  التوقيع 
صحيفة  اكدت  كما  شباط/فرباير،   16 من 

لوموند.
 

اول  القاهرة  مع  رافال  عقد  توقيع  ويشكل 
اليت  الفرنسية  القتال  لطائرة  ناجح  تصدير 

منذ  الفرنسي  اجليش  جتهيزات  يف  تندرج 
2004 لكنها مل جتد شارًيا خارجيا من قبل.

واملفاوضات مرهونة بضوء اخضر من الرئيس 
وستتطلب  السيسي  الفتاح  عبد  املصري 
ما  على  احملادثات«  من  اضافية  ايام  »عدة 

اعلنت وزارة الدفاع الفرنسية الثالثاء.
 

الفرنسي  اخلارجية  وزير  اكد  اخرى  جهة  من 
من  اوىل  حربية  سفينة  روسيا  تسليم  ان 
طراز ميسرتال، الذي علق بسبب احلرب يف 

اوكرانيا، ما زال غري مطروح.

وقال »ما زلنا نراوح مكاننا. كيف ميكننا يف 
هذه الظروف ان ننفذ العقد؟ ما زال معلقا 

حتى االن«.
من  االوىل  هي  فالديفوستوك  وسفينة 
تسليمهما  يفرتض  كان  ميسرتال  سفينيت 
اىل موسكو يف منتصف تشرين الثاني/نوفمرب 
مبوجب عقد بقيمة 1,2 مليار يورو بني روسيا 
اس  ان  سي  دي  احلربية  السفن  وصانعة 
ابرم يف حزيران/يونيو 2011 يف اثناء والية 
الرئيس الفرنسي السابق نيكوال ساركوزي. 

لكن التسليم علق بسبب النزاع االوكراني.

مصر تشرتي 24 طائرة رافال من فرنسا
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املارونية  لبنان  رعية سيدة  احتفلت 
يف ملبورن مساء السبت املاضي بعيد 
القديس مارون اب الطائفة املارونية 
وذلك يف صالة كنيسة سيدة لبنان 
وساعتها  على  الصالة  غصت  حيث 
اتوا  الذين  اجلالية  ابناء  باملئات من 
من مجيع احناء الوالية للمشاركة يف 
هذه املناسبة العظيمة واملباركة لدى 

الطائفة املارونية.

شعيب  حبضور  املناسبة  متيزت  وقد 
اللبنانية  اجلالية  فعاليات  من  كثيف 
احلضور  مقدمة  يف  وكان  الكرمية 
فيكتوريا  يف  العام  لبنان  قنصل 
رئيس  اخلطيب،  غسان  االستاذ 
شني  احلضارية  التعددية  مفوضية 

حبضور رمسي وشعيب كثيف

رعية سيدة لبنان يف ملبورن حتتفل بعيد القديس مارون

والسيدة  االمسر  نزيه  النائب  تان، 
مارلني  النائبة  عقيلته،  هيام 
لويس  السابق  القنصل  كريوز، 
الراهبات  عقيلته،  والسيدة  فليفل 
االنطونيات، رئيس اجلمعية االسرتالية 
اللبنانية الشيخ بشارة طوق، الرئيس 
السابق للجامعة اللبنانية الثقافية يف 
بعشتار  دار  مجعية  رئيس  فيكتوريا 
جانيت  والسيدة  حامت  سايد  السيد 
عقيلته وايضا الرئيس السابق للجامعة 
يف الوالية السيد يوسف سابا اضافة 
والتيارات  االحزاب  من  العديد  اىل 
احلر  الوطين  التيار   .. السياسية 
اسرتاليا  يف  العام  الرئيس  برئاسة 
السيد روبري خبعازي على رأس وفد 
اجلمعيات  شخصا،  الثالثني  جتاوز 

اخلريية من بينها مجعية سيدة زغرتا 
برئاسة الشيخ رزق الدويهي، رؤساء 
بلديات حاليون وسابقون وحشد كبري 

من املواطنني.
واحلفل، الذي قدمت فقراته السيدة 
دانيال دابلة، بدأ بالنشيدين الوطنيني 
االسرتالي واللبناني، ليبارك بعد ذلك 

الطعام االب هوفيك.

التعددية  مفوضية  رئيس  والقى 
كلمة  تان  شني  السيد  احلضارية 
بعيد  املارونية  الطائفة  فيها  هنأ 
اني  وقال  مارون  القديس  شفيعها 
املناسبة  هذه  يف  مبشاركتكم  فخور 
العظيمة، كيف ال، ولي فيها العديد 
وغري  مسؤولني  من  االصدقاء  من 

االب هوفيك يبارك الطعامعريفة االحتفال دانيال دابلةشني تان يلقي كلمةاالب الن فارس يلقي كلمة

سايد حاتم وعقيلته ومخايل شطح وعقيلتهرئيس الجامعة بشارة طوق وحضورالطاولة الرسميةقنصل لبنان الخطيب والقنصل السابق فليفل وحضور

برناديت خوري وحضورشربل راضي وعقيلته وديب وعقيلتهمارون خوري والعميد سليمان بو خاطراملردة

سايد حاتم وسامي مرشاقرئيس جمعية سيدة زغرتا وبعض االعضاءالشيخ امني هيكل وحضورالزغلول وعقيلته، جان سابا وعقيلته

مسؤولني وعلى رأسهم حضرة االب 
الذي  الرعية  هذه  خادم  فارس  الن 

اكن له كل تقدير واحرتام.

فارس  الن  االب  قدس  القى  كما 
خادم رعية كنيسة سيدة لبنان كلمة  
عن سرية شفيع  باجياز  فيها  حتدث 
القديس مارون وعن زهده  الطائفة 
بالدنيا ومغرياتها وهوسه باهلل وحمبته 
شاكرا  باحلضور  رحب  ثم  وعبادته، 
معايدا  وختم  مشاركتهم  على  اياهم 

اجلميع مبناسبة عيد مار مارون.

من  خنبة  العامرة  السهرة  احيا  فنيا 
املطربني وانتهى احلفل حواىل الساعة 

الواحدة من بعد منتصف الليل.
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 امسك هل تتصور ان امسك ميكن ان يكون سببا فى جناحك ، 
لقد اثبتت كثري من الدراسات مدى تأثري االسم فى جناح الشخص 
، وقد مجعنا نتائج عدد كبري من هذه االحباث ، اليت تقول كيف 
يؤثر اسم الشخص على حياته والتى قد اكدت 10 أسباب جتعل 

امسك سببا فى جناحك

1- إذا كان امسك سهل النطق :
يف دراسة أجريت جبامعة نيويورك، وجد الباحثون أن األشخاص 
الذين حيملون أمساء سهلة النطق غالبا يتقلدون مناصب أعلى فى 
العمل ، وكذلك الشركات التى لديها موظفون حيملون أمساء سهلة 
فإن هذة الشركات قد حققت  مؤشر أداء أفضل يف سوق األسهم 

، وذلك لسهولة التعامل مع موظفيها من الشركات األخرى

2- إذا كان امسك من االمساء الشائعة
يف دراسة أجرتها جامعة ماركيت فإن االمساء الشائعة ختتار فى 

العمل أكثر من االمساء النادرة والغريبة .

3- إذا كان امسك غري شائع فستكون فريدا فى شئ ما :
كما ان االمساء الشائعة تكون سببا فى احلصل على تعاقد سريع 
وعمل ، فإن االمساء غري الشائع جتعل صاحبها متفردا فى شئ ما 
، ينجح فيه مع انه قد مير بظروف صعبة وأحداث متأزمة ليحصل 

على جناحه .

4- إذا كنت حتمل اسم ذو معنى طيب :
إذا كان امسك حيمل معنى طيب وحتبه النفوس فإن ذلك سيكون 

سببا فى جناحك أكثر ، ذلك حملبة الناس المسك .
مدرسة  يف  حتصل  فقد  األجبدية  بداية  فى  امسك  كان  5-إذا 

أفضل:

5-يف دراسة نشرت يف  مراجعة أداء مؤسسات التعليم، درس 
الباحثون العالقة بني املوقف يف األجبدية ألمساء الطالب وفرص 
الذين  الطالب  أن  الدراسة  اكدت  وقد   ، املدارس  يف  قبوهلم 
مدارس  على  حيصلون  االجبدية  بداية  فى  امساء  على  حيصلون 

أفضل .

6- إذا كان المسك إيقاع صوتى :
فى دراسة أملانية اثبت الباحثون أن من حيملون امساء ذات ايقاع 

صوتى جيد فإنهم يتقلدون مناصب رفيعة فى الغالب .

7- إذا كان امسك يسمى تسمى به الفتيات فإن ذلك سيسبب 
لك مشاكل :

أن  فلوريدا  فى  الباحثني  من  جمموعة  من  أجريت  دراسة  اثبتت 
أنفسهم لكثري  للفتيات يعرضون  بأمساء  الذين يتسمون  االوالد 

من الصعاب واملشاكل فى الدراسة وفى العمل .

8- إذا كنتى امرأة وحتملني اسم ذكورى فى الغالب :
وفقا لصحيفة األطلسي، يف اجملاالت اليت يهيمن عليها الذكور 
مثل اهلندسة والقانون، فإن النساء مع أمساء »غامضة جنسيا« هن 
أكثر جناحا. وجدت إحدى الدراسات أن النساء الالتى حيملن  أمساء 

ذكورية هن أكثر جناحا يف املهن القانونية.

9- االمساء القصرية للرجال :
اثبتت دراسة أجريت فى عام 2011 ، أن الرجال الذين حيملون 

امساء قصرية هم أكثر توىل للمناصب السيادية فى الدول

10- االمساء الطويلة للنساء :
اصحابها  للنساء  والطويلة  الكاملة  االمساء  فإن  الرجال  بعكس 

يتقلدن مناصب تنفيذية ورئيسية .

كيف يؤثر اسم الشخص على حياته وكيف 
يرتبط أمسك بقابليتك على النجاح يف احلياة

 تلعب حاسة الشم يف العالقة العاطفية دوًرا مهًما من خالل حتفيز 
الرغبة ومضاعفة اإلجنذاب إىل الشخص اآلخر.

الذي  احليوي  الدور  مثبتة  حديثة  أملانية  دراسة  أكدته  ما  وهو 
يلعبه األنف وحاسة الشم يف احلب والعالقات الطويلة األمد بني 

اجلنسني.

الشم  على  القادرين  غري  والنساء  الرجال  أن  النتائج  وأظهرت 
الرجال  ان  االجتماعي، و  األمان  أعلى من عدم  لديهم مستويات 
الذين ليس لديهم حاسة شم كان متوسط شركائهم اثنني مقابل 
ممن  النساء  بني  النتائج  ختتلف  مل  بينما  األصحاء،  لدى  عشرة 
ال  الالتي  النساء  أن  إال  لديهن،  ليس  ومن  الشم  حاسة  لديهن 

تستطعن الشم تنقصهن الثقة يف أقرانهن.

ويف هذا السياق تشري الدراسة اليت أورتدتها "عائليت", إىل 8 
روائح غريبة وغري متوقعة تثري الرجل بشكل كبري:

أحد  أجريت يف  حديثة  دراسة  اليقطني: يف  وفطرية  الالفندر   -
مراكز األحباث يف شيكاغو، تبنينّ أن املزج ما بني رائحيت الالفندر 
ق الدم بنسبة 40 باملئة إىل العضو  وفطرية اليقطني يزيد من تدفٌّ

الذكري لدى املتطوعني الرجال.

مي من املمثلة جينيفر لوف هيويت اليت تقدم على  - الفانيال: تعلنّ
تطبيق القليل من بودرة الفانيال على بشرتها بداًل من العطر جلذب 

الرجال!

ز  ة اليت ستحفنّ الفاكهة احلمضينّ ري رائحة هذه  - الربتقال: ال توفنّ
ة أيضًا! حواس زوجِك، ورغبته اجلنسينّ

ل السكاكر  - عرق السوس األسود: خصوصًا إن كان زوجِك يفضنّ
واحللويات، ستفاجئني بقدر إجنذابه لرائحة عرق السوس األسود!

طان ألمسية رومنسية ومشاهدة فيلم  الفوشار: إن كنتما ختطنّ  -
ق، إسرقي إنتباهه من خالل فرقعة بعض حبوب الفوشار! مشونّ

- حلى النعناع: وكيف له أن يقاوم رائحة النفس املنعشة بطعم 
النعناع!

- الكعك بالقرفة: ال شكنّ بأننّ رائحة املنزل ستفوح بعبري القرفة 
عي تأثريه  ِك لن تتوقنّ اللذيذ عند خبز هذا النوع من احللويات، ولكننّ

الكبري الذي قد ينعكس على زوجك!

- الشوكوالته: وكيف ال؟ فلطاملا إرتبطت الشوكوالته مبشاعر احلبنّ 
والشغف!

 روائح غريبة وغري متوقعة تثري 
الرجل إىل حّد اجلنون!

  حتدث الكثري من األمور على منت الطائرة ال يعلم بها الركاب 
الذي يكونون يف عجلة من أمرهم للوصول إىل وجهاتهم، فبينما 
ينشغل املسافرون بأمورهم اخلاصة يفوتهم الكثري مما حيدث على 

الطائرة.

القبطان ومساعديه ومضيفات  املؤلف من  الطريان  أن طاقم  إال 
الطريان يعلمون بكل ما جيري، وفيما يلي نأخذك يف جولة خلف 
حبسب  بالطائرة  السفر  عن  األمور  بعض  على  لتطلع  الكواليس 

موقع "نيوز" األسرتالي.

1- ملاذا تستعجل املضيفات يف صعود الركاب؟
يدخل  أن  الطريان يف  استعجال مضيفات  وراء  احلقيقي  السبب 
مجيع الركاب إىل الطائرة ويستقروا يف مقاعدهم، ليس احلفاظ 
على موعد إقالع الطائرة، ولكن ألن احتساب أجورهن ال يبدأ إال 

بعد إغالق بوابة الطائرة.

2- ال حيتفل طاقم الطريان أثناء ساعات التوقف بني الرحالت
ال يذهب طاقم الطريان إىل احلانات واملطاعم الحتساء املشروبات، 
أو حيتفل يف املالهي يف ساعات التوقف بني الرحالت، فقوانني 

الطريان متنع الطاقم من القيام بهذه األمور.

3- مشاكل الرحالت الفارغة
يف كثري من األحيان تقلع الطائرة براكب أو راكبني على متنها، 
مما يسبب امللل واإلحباط لطاقم الطريان ويدفعهم إىل اللجوء إىل 

تسلية أنفسهم عرب اللعب أو إمضاء الوقت يف الثرثرة.

4- تتحدث املضيفات عن الركاب
بينما تتجول املضيفات بني الركاب يف الطائرة، رمبا يلفت انتباه 
إحداهن أحد الركاب فتنجذب إليه فتذهب إىل زميالتها وتتحدث 
معهن عنه، أو يدور حوار بينهن يسخرن فيه من أحد الركاب على 

منت الطائرة.

5- ميكن أن تلقنك املضيفة درسًا لن تنساه
باإلضافة إىل تدريبهن على اإلسعافات األولية واحلماية من احلريق 
وحتى توليد احلوامل، فإن مضيفات الطريان يتلقني تدريبًا على 
الدفاع عن النفس للتعامل مع التهديدات داخل الطائرة أو لردع 

بعض الركاب املزعجني.

6- املضيفات ينتقمن من الركاب املزعجني بطريقهنت
من  هلم  يقدمنه  ما  عرب  املزعجني  الركاب  من  املضيفات  تنتقم 
شراب أثناء الرحلة، فبعض املضيفات يضعن الكثري من الثلج يف 

شراب الراكب املزعج والقليل القليل من الشراب.

7- تسلل األزواج إىل احلمام
متنع مضيفات الطريان تسلل األزواج إىل محام الطائرة من أجل 
"بعض املتعة" إال أن بعض املضيفات يغضضن الطرف عن هذه 

احلاالت.

8- احلمامات يف الطائرة غري نظيفة متامًا
تنصح املضيفات الركاب بأن ال خيلعوا أحذيتهم لدى دخول احلمام، 
ألن األرضية قد تكون متسخة وليست نظيفة بسبب االستعمال 

املتكرر.

9 - مضيفات الطريان خبريات يف إزالة البقع
ال بد من أن تنسكب املشروبات على مالبس الركاب أثناء الرحلة، 
وهذا أمر شائع احلدوث وال ميكن جتنبه، لذلك فمضيفات الطريات 

لديهن خربة جيدة يف إزالة البقع عن مالبس الركاب.

10- املضيفات خبريات يف التجميل
لدى طاقم الطائرة واملضيفات طرق خاصة يف احلفاظ على نضارة 
لرتطيب  معينة  مساحيق  ويستخدمن  الطريان  رحلة  أثناء  البشرة 

بشرتهن على الدوام.

 أشياء ال تعرفها عن مضيفات الطائرة

 يف حادثة تعترب األظرف حتى اآلن، حاول روبوت لتنظيف املنزل 
"مكنسة كهربائية"، كنس ربة منزل أثناء نومها على األرض لتعلق 

5 سنتيمرتات من شعرها داخل الروبوت.

أن  بأنها نسيت  اجلنوبية،  عاما من كوريا  املنزل، 52  ربة  وتقول 
الروبوت مت ضبطه للعمل يف وقت معني، وبأنها خلدت إىل النوم 
على أرضية املنزل، بعدها بفرتة قصرية بدء الروبوت بالعمل ليصل 

إىل مكان نومها ويبدأ بكنسها على األرضية.
مل تتمكن ربة املنزل من ختليص نفسها من هذا املأزق، حيث علقت 
5 سنتيمرتات من شعرها داخل الروبوت ومل تتمكن من سحبها إال 

مبساعدة رجال اإلطفاء كما هو ظاهر يف الصورة.

وتعليقًا على األمر قالت السيدة أن احلادثة اضافت إليها معنًا جديدًا 
"ملعاملتها كالقمامة".

روبوت يسحب مالكته من شعرها
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كتابات

تقديم
صور من تاريخ اجلالية أكرم املغّوش

النجم املتألق  ملحم بركات يف سيدني: حبييب انت وروحي انت ...ال حد قبلك وال بعدك انت 

الرئيس اخلالد مجال عبد الناصر يكرم املوسيقار اخلالد فريد االطرش : 
حيوا البطل بطل  اجلهاد ...  يعيش لنا حامي البالد 

كتب :أكرم برجس املغوّش
مجال  اخلالد  العظيم  الرئيس  كان 
عبد الناصر قد منح املوسيقار  االمري 
وسام  أعلى  االطرش  فريد  العظيم 
تقديرًا  املتحدة  العربية  اجلمهورية  يف 
والعاملية   العربية  الفنية  لقامته 
سليل  وهو  الصادق  الوطين  ونضاله 
معروف  وبين  االبطال  االطرش  آل 
قدم  حفالت  عدة  اقام  حيث  االحرار 
السوري  العربي  اجليش  لدعم  ريعها 
قدم  كما  الوحدة  عهد  يف  واملصري 
ريع حفالته لدعم املقاومة الفلسطينية 
وصمت  بسخاء  التربعات  يقدم  وبقي 
راضيا مرضيا  ربه  ان القى وجه  اىل 

مع الصبح أمنو

وجاءْت رسالتك املشتهاة
أموت اشتياقًا إليْك

أفقُت كأني
 قرأت كتاب احلياة

مع الصبح أمنو
مع الشمس أنبْض..

مع املمكناِت
أتدرين ماذا فعلْت؟؟

محلت الغيوم على راحيتًّ
وطرْت

تأملت يف الكون حتى اكتفيْت
وصرت أقيس الصباح

مبا تكتبني
وما ترسلني
وما تلفظني

وأشتّم منك العبرَيحروفًا 
وصوْت

ختطيت فيك احلدود
فما سر تلك القداسة

فيما ختّطي..
أتأتني كل اللغات حبرٍف

أم املاء أنت
حتريت فيك وتهْت

أراك استواًء
يفك جتاعيد حزني

أراك وقوفًا
جوار اليتامى
أراك السالَم

ونبتة قمٍح وزيْت
أراك كيانًا , فريدًا وحيدًا

ووردًا
تفنن فيه اإللُه

وعطرًا إليه اهتديْت
وكنُت احندارًا

أحاول أال أغوص
بقاع الرذيلْة
ولكن فشلْت
فما سر أنت

أيف راحتيك السماء
وفيك انتماء

ويف احلضن بيْت
خذيين احضنيين

إىل أي نهٍد
إىل أي  فخٍذ
إىل أي ورٍد

دوائي هو السكُر منِك
أحب الشفاه

وفيها انتهيْت
أراك انفراجًا لضيقي
أراك اهتداء الطريِق
فال حترميين الشفاَه

أراك املياَه
أراك احلياة إذا كان موْت

محمد عامر األحمد
   أبو العال الشماء

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

  كثر هم النجوم العرب الذين حضروا اىل سيدني وابدعوا يف حفالتهم الغنائية الراقية وكان االقبال كبريًا 
من خمتلف ابناء اجلالية العربية على حفالتهم ومن هؤالء النجوم الكبار ملحم بركات الذي التقيته عدة مرات 
واجريت معه املقابالت الصحفية وحضرت مجيع حفالته وقمت بتغطيتها صحفيًا ومن روائعه اليت يرددها 

اجلمهور دائمًا  هذه االغنية اجلميلة واملعربة :      
  حبييب انت وروحي انت   .... ال حد قبلك وال بعدك انت 

              انت نهاري وليل انتظاري  ....حديثي كله عنك انت 
يا أحلى حب حبيتو  ...  من قبل ما شوفو حسيتو 

                من قبل ما اشعر بوجودي  .... هو هو لقيتوا
وبنام  وبصحا ... على أحلى فرحة 

                           على أحلى فرحة ...يا حبييب 
أنت نهاري وليل انتظاري ....حديثي كله عنك انت 

                  بكل احلب انا حبيتك ...بكل الشوق استنيتك 
وبكل وردة ...وردة بفتح 

                       يا حبيب قليب ...لقيتك لقيتك 
واحكي حكاييت عنك ... عنك املرايات عنك    حكاياتي 

انت نهاري وليل انتظاري ... حديثي كله عنك انت 
                    حبييب انت وروحي انت ...ال حد قبلك       وال بعدك انت 

النجم  ملحم بركات يتحدث اىل الزميل أكرم برجس املغوّش )ارشيف (

وحنن نردد وحنيي الرئيس العظيم مجال عبد الناصر 
الذي شّرف الرئاسة العربية بتواضعه واخالصه وبقي 
فريد  اخلالد  املوسيقار  مع  شريفًا  حرًا  عهده  على 

االطرش :
حيوا البطل بطل اجلهاد 

    يعيش لنا حامي البالد 
اجتمعوا حتت العلم 

عنوان كفاحنا وجمدنا 
يا اهل العروبة واهلمم 

حيوا معي مجالنا 
اللي يساملنا نسلمه 

   ارواحنا وحمبة شعبنا 
واللي يعادينا حنّرمه 

    وعلى كل شرب بأرضنا 
ياهلل نهتف وننادي 

   أرض العروبة بالدي 
ويعيش بطل الوطنية 

الرئيس جمال عبد الناصر يصافح املوسيقار فريد االطرش  

جلون  السياسية  احلياة  أنهت  اليت   2007 العام  انتخابات  منذ 
ان  بعد  النيابي  مقعده  خسر  الذي  األسبق  الوزراء  رئيس  هاورد 
حكم البالد ألطول فرتة زمنية من 1996 حتى العام 2007 وفاز بأربع 
دورات انتخابية متتالية. وصل العمال اىل احلكم بزعامة كيفن راد 
الذي كان حيظى بأكرب شعبية والذي أنهى سنوات حزب العمال يف 
تيه املعارضة اليت تواىل على زعامتها أربع زعماء وهم كيم بيزلي، 

مارك ليثام، سيمون كرين وكيم بيزلي مرة ثانية ثم كيفن راد.
أسهمه  ترتاجع  بدأت  فعندما  طوياًل،  يدم  مل  كيفن  عسل  شهر 
يف استطالعات الرأي اطاح به زمالؤه يف احلزب يف حزيران عام 
2010 ليدخل التاريخ كأول رئيس وزراء خيسر منصبه قبل ان ينهي 
الفرتة األوىل من حكمه، لتحل حمله جوليا غيالرد واليت ذهبت اىل 
فشّكلت  حكومة،  تشكيل  من  متكنها  بأكثرية  َتُفز  ومل  اإلنتخابات 
حكومة اقلية بالتحالف مع اثنني من النواب املستقلني وحزب اخلضر 
ليعود حزب العمال وينقلب عليها قبيل انتخابات عام 2013 ويعيد 
حياته  وانتهت  االنتخابات  خسر  والذي  جمددًا  راد  كيفن  تنصيب 

وحياة غيالرد السياسية.
على الضفة السياسية األخرى مل يكن الوضع بأحسن حال، فقد 
اطاح حزب االحرار اثناء وجوده باملعارضة باثنني من زعمائه وهما 
برندن نيلسن )2007-2008( ومالكون ترينبول )2008-2009( الذي 
بأكثرية صوت واحد، خسر  ان تغّلب عليه  بعد  ابوت  خلفه طوني 
 2013 عام  بانتخابات  وفاز  عاد  لكنه   2010 عام  انتخابات  ابوت 
وبأكثرية مرحية، ولكن الرياح السياسية لطوني ابوت مل جتري كما 
تشتهي سفنه، فبدأت حكومته تواجه صعوبات بعد كسرها لوعود 
انتخابية عديدة )ال تغيري يف النظام الصحي العام )امليديكري(، ال 
تعديل على نظام املعاشات للمتقاعدين، ال حترير للرسوم اجلامعية 
وتعديلها وال اقتطاع من ميزانية ABC و SBS( حيث فشل بسبب 
به  يتحكم  الذي  الشيوخ  جملس  يف  ميزانية  اول  مترير  يف  ذلك 

النواب املستقلني وحزب باملر املّتحد.
القشة  وكانت  ابوت،  حكومة  على  تظهر  الشيخوخة  معامل  بدأت 
اليزابت  امللكة  زوج  فيليب  األمري  منح  البعري  ظهر  قسمت  اليت 
الثانية جائزة اسرتاليا من رتبة فارس يف يوم اسرتاليا الوطين دون 
استشارة زمالئه، وبدأت تظهر اىل العلن عالمات التفّسخ اىل ان 
وصلت اىل الذروة وتقديم اقرتاح من بعض نواب املقاعد اخللفية 
جمللس حزب االحرار إلعالن مركز الزعامة يف احلزب شاغرًا، مما ميّهد 
لتحدي زعامة طوني ابوت ،هذا االقرتاح الذي قدم لنواب احلزب 
االثنني 2015/2/9 وكانت النتيجة سقوطه حيث عارضه 61  عضوًا 
مقابل 39 عضو مؤيد مع بطاقة الغية  وتغيب احد النواب من اصل 

102 نائب الذي يتألف منهم جملس احلزب وحيق هلم التصويت. 
مما تقّدم، يّتضح ان مستوى العمل السياسي يف البالد قد احندر 
اىل مستوى غري مسبوق لدى احلزبني الكبريين، حيث يبدو ان همهما 
الوحيد هو الوصول اىل جنة احلكم، وقد عّزز هذا اإلحندار عدم وجود 
قيادات هلا كاريزما تستطيع ان تقود احلكومة والرأي العام، كما 
حصل منذ اواخر سبعينات القرن املاضي حتى العام 2007 من القرن 
هوك  بوب  مثل  تارخيية  قيادات  احلكم  على  توالت  حيث  احلالي، 

وبول كيتينغ )عمال( وجون هاورد )أحرار(.
»سنوات الضياع« السياسي، وعدم مصداقية القيادات السياسية 
منذ العام 2007 حتى تارخيه أفقدت السياسيني ثقة الرأي العام 
الذي سئم حكم اهلواة والذي يتمحور حول تغيري القيادات وكسر 
الفائض  وإعادة  الكربون  على  ضريبة  ال  مثل  االنتخابية  الوعود 
اخلف  ابوت  وطوني  غيالرد   جوليا  بها  تلتزم  مل  وعود  للميزانية 
بوعده إعادة الثقة بالعمل احلكومي والسياسيني اىل اعلى مستوياته 

باإلضافة اىل الوعود اليت اخلف بها وتقدم ذكرها.
 )2014( فكتوريا  والية  حكوميت  الناخبون  اسقط  كيف  الحظنا 
وكوينزالند )2015( بعد فرتة اوىل يف احلكم وهذا ما قد حيصل 

على املستوى الفيدرالي رغم عدم وجود سوابق.
وجبردة سريعة ملا متحورت حوهلا السياسة والعمل احلكومي منذ 
العام 2007 نالحظ التغيريات املناخية، قوانني عالقات العمل، تعديل 
التقدميات  الالجئني،  واخلدمات،  السلع  وضريبة  الضرييب  النظام 
اإلجتماعية، الضريبة على قطاع التعدين، عالقات الواليات باحلكومة 
الفيدرالية ومعاش االدخار التقاعدي، امللفت للنظر ان كل حزب 
اقرته  النظر مبا  يعيد  او  او يرتاجع  يلغي  السلطة كان  اىل  يصل 
احلكومة السابقة حيث اصبحنا نعيش يف دوامة يتطلب اخلروح منها 
بدائل حقيقية تعيد املصداقية للعمل السياسي كما قالت صحيفة 
سدني مورنيغ هريالد يف افتتاحيتها اخلميس 2015/02/05 ص 18 

اليت عنونت، )مطلوب وبسرعة، منوذج جديد من السياسة(.
 اعتقد ان هذا هو املطلوب باالضافة اىل املزيد من الشفافية 
والصراحة لوضع حٍد ل »سنوات الضياع« السياسي،  اليت أّثرت 
وستؤثرعلى مستقبل البالد والعباد، ، فهل سريتقي السياسيون 
اىل هذا املستوى ويستطيعون ردم اهلوة بينهم وبني الناخبني واليت 
تظهر ليس يف االداء السيء او الذعر الناتج عن مالحقة استطالعات 
الرأي اليت توجه بوصلة السياسيني، بل يف تصرحياتهم اليت تظهر 
الفجوة بينهم وبني الناخبني خصوصًا من األجيال الشابة والطبقات 
الفقرية واملتوسطة احلال كما قال جو هوكي ان الفقراء ال يقودون 
السيارات واذا فعلوا فال يقودونها ملسافات طويلة  او كما قال 
التواصل  على شبكات  التعليقات  عن  ابوت  الوزراء طوني  رئيس 
االجتماعي مشبهًا اياها )بالغرافييت ( اي الكتابة على اجلدران وكلنا 
ما  او  الشابة،   لألجيال  التواصل هذه  اهمية وسائل  مدى  نعرف 
اعتربه كيفن راد التحدي البيئي واألخالقي واالقتصادي يف عصرنا 

يف وصفه للتغيريات املناخية قبل ان يرتاجع عن كالمه!.
Email:abbasmorad@hotmail.com  عباس علي مراد

»سنوات الضياع«

    منصور على االعادي 
***

شعبنا يوم الفداء ...فعله يسبق قوله 
ال تقل ضاع الرجاء ....ان للباطل جوله 

ما لعدوان مفر.... والوغى كر وفر  
حنن للتاريخ اجمادًا بنينا ...ورساالت اهلدى يدينا 

حنن شعب ال يبالي ...يتسامى لالعالي 
بكفاح ونضال ...وجنود اهلل حوله 

فوق ارضي لن ميروا ...وبها لن يستقروا 
يف طريق النصر ...لن حنين اجلبني 

لن يهون العزم فينا ...لن يهون
ارضنا للحق مهد ...وانتصار احلق وعد 

مل يدم للظلم عهد ...مل تعش للظلم دولة 
        ان للباطل جولة 

قل هلم اين املفر ...فلهم يوم أمر 
قد تآخينا هالاًل وصليبًا ...وتلقينا بعيدًا وقريبًا

يا له يوم مقدر ...يذكر التاريخ هوله 
هلل الشعب وكرب قائاًل : اهلل وأكرب
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منوعات ومشاهري

Saturday 14 February 2015  2015 شباط   14 السبت 

رواد  استنكر   
الفنانة  صفحة 
"روال  اللبنانية 
مبوقع  سعد"، 
التواصل االجتماعي 
بوك"  "فيس 
اجلديدة  اإلطاللة 
بها  ظهرت  اليت 
كواليس  خالل   ،
"ليالي  برناجمها 
واعتربه  األنس"، 
إهانة  البعض 

للحجاب.

قد  "سعد"  كانت 
هلا  صوًرا  نشرت 
على  بصفحتها 
بوك"،  "فيس 
فستاًنا  مرتدية 
قصرًيا  ذهبًيا 
الذراعني،  عار 
عليه  ومرتدية 

احلجاب املغطي لكامل الرأس، مما أثار غضب عدد من رواد صفحتها، 
متهمني الفنانة بإهانة احلجاب.

وكانت املطربة اللبنانية مايا دياب قد ظهرت بنفس اإلطاللة، حني 
مبومسه  أكادميي"  "ستار  املواهب  اكتشاف  برنامج  على  حلت ضيفة 

العاشر.
"ليالي األنس" عبارة عن برنامج فين تدور فكرته حول تقديم "روال" يف 
كل حلقة شخصية فنانة عاملية تقوم بتقليدها على طريقتها، وتقدم 
استعراًضا خاصا بها، ويقيمها الضيوف املوجودون يف احللقة، حيث 
تستقبل يف كل حلقة عددا من الضيوف يف كل اجملاالت السياسية 

والفنية واإلعالمية واالجتماعية.

روال سعد تصدم اجلميع بارتداء 
احلجاب مع فستان عاري متاًما!

 أعلن رئيس هيئة الرقابة على املصنفات الفنية، عبد الستار فتحي، 
أنه يف شهر إبريل املقبل، لن تكون هناك رقابة على األفالم اليت 
تعرض على شاشات السينما، سواء كانت األفالم مصرية، أو أجنبية، 

وسيتم استبداهلا بالتصنيف العمري.
وأوضح فتحي، أن األفالم ستعرض كاملة، ولن يتم حذف املشاهد 
اجلنسية بها، ولن يتم منع سوى األفالم اليت تدعو صراحة لإلحلاد، أو 

الفجور مثل أفالم "البورنو".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على املصنفات الفنية، أن قرار التصنيف 
العمري لألفالم، جاء نتيجة الجتماعات استمرت حنو عام تقريبا، متت 

حتت إشراف الدكتور جابر عصفور.

وأكد عبد الستار فتحي، أنه يف عهده، مل يرفض سوى فيلم واحد 
فقط، وهو فيلم "اخلروج"، الفًتا إىل أنه استعان بلجنة من أساتذة 
التاريخ، واتفقوا مجيعا على أن هذا الفيلم ال جيوز عرضه يف مصر، 

ملا حيمله من بصمات صهيونية عنصرية.

وأوضح "عبد الستار" يف تصرحيات تليفزيونية، أنه أجاز العديد من 
األفالم اليت كانت يف املقربة، على حد وصفه، منها فيلم "ال مؤاخذة"، 
و"فرش وغطا"، و"أمساء"، كما أنه رفض ثالث أغاٍن يف فيلم الفنانة 

مسا املصري، ألنه ال جدوى منها، كما أنها ختدش احلياء.

تعهدات  أخذ  أنه  " فتحي"،  أكد  التليفزيونية،  بالدراما  يتعلق  وفيما 
على مجيع املنتجني بعدم عرض أي مشهد على الشاشة بدون تصريح 
من الرقابة، لعدم تكرار عرض األلفاظ اخلادشة للحياء، وأوضح رئيس 
هيئة الرقابة، أن الدراما ختتلف عن السينما، ألن الدراما تدخل كل 

بيوت املصريني.

بدءا من ابريل.. مصر تسمح 
بعرض املشاهد الـجنـسية باألفالم

لن تصدق يف البداية أنها عربية وباألخص خليجية بسبب مجاهلا 
املائل للغربي أكثر منه للعربي، هي زين القحطان عارضة ازياء 

حبرينية وإبنة املمثل قحطان القحطاني.

زين ليست بعيدة عن الفن، فهي رسامة موهوبة حيث تبيع  قطعها 
online، ومن  بالتسوق  املعنية  إلكرتونية  املواقع  أحد  الفنية يف 

خالل تصفح حساب زين يبدو أنها تهوى تصميم األزياء أيضًا.

تعيش زين حياة الغرب فهي متمدنة وتعيش حياة عصرية فريدة 
من نوعها ملئية باأللوان ، ويظهر تأثرها بالغرب من خالل طريقة 

مالبسها وتسرحية شعرها ومكياجها.

أنها  نرى  حيث  النسائي  العنصر  إىل  رسوماتها  يف  زين  متيل 
رمست كل من عارضة األزياء جيجي حديد وهي من أصل فلسطيين 
وعارضة األزياء الشهرية كارا ديليفني واملمثل الشهرية أودري.

زين تعشق عيون القطة فنراها دومًا تضع العدسات الالصقة مع 
eyeliner القطة.

ابنة ممثل عربي تشعل مواقع 
التواصل االجتماعي جبماهلا..

 أكدت النجمة العاملية ريهانا أنها حترص دائمًا خالل لقاءات املواعدة 
احلميمية على فحص الرجال من الرأس إىل القدم.

األملانية  )برافو(  جمللة  تصرحيات  يف  عامًا(،   26( ريهانا  وقالت 
الشبابية: "أفحص الشباب من رأسهم إىل قدميهم".

وذكرت الصديقة السابقة للمغين األمريكي كريس براون، أنها تستمتع 
حاليا حبياة العزوبية بكل تفاصيلها، وقالت: "ألكون صادقة، ال أريد 

اآلن الدخول يف عالقة ثابتة.. أريد ببساطة االستمتاع".

ريهانا: هذا ما أفعله قبل ممارسة 
العالقة احلميمة مع الرجال

 رغم توقفها تقريبا عن 
جديدة،  أعمال  إصدار 
القمر"  "جارة  زالت  ال 
األقوى  "النجمة  فريوز 
تأثريا يف العامل العربي" 
رأي  استطالع  حسب 
سنويًا  جتريه  موسع 
بيزنس"  "أرابيان  دورية 
نتائجه  عن  وكشفت 
اال  تنافسها  وال  مؤخرا. 
يسرا  املصرية  املمثلة 
نانسي  اللبنانية  والنجمة 

عجرم وامللكة أحالم من اإلمارات وذهبت بقية مراكز العشر األوائل 
لنجوم االعالم والطرب والتمثيل من الرجال.

 
القائمة املخصصة لألكثر تأثريًا يف العام 2014، منحت صدارتها 
املصري  اإلعالمي  احلاضر  للغائب  واملشاهري  النجوم  قسم  فى 
ثم  األغا  مصطفى  السوري  االعالمي  بعده  ومن  يوسف،  باسم 
اللبناني جورج قرداحي، وكان الفتا غياب طوني خليفة ونيشان 

متاما كما خلت القائمة كلها من أي إعالمية عربية.
 

جارة القمر فريوز مت اختيارها فى الصدارة بصفتها جوهرة الغناء 
العربي الباقية من عصر الرواد، وألن صوتها رغم الغياب مؤثر 
يف وجدان أغلب عشاق الطرب الشرقي، بينما توقف التقرير أمام 
منذ  العامل  حول  اإلنساني  العمل  دعم  يسرا جلهود  النجمة  حتول 
اختيارها يف العام  2006 كسفرية للنوايا احلسنة من قبل برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي، كما لفت االنتباه لقدرتها على التعاطي مع 
تناسب سنها  الدراما  عامل  والتحول ألدوار يف  العمرية  تغرياتها 

وحتفظ مكانتها كنجمة من طراز رفيع.
 

على  القادرة  للمطربة  منوذجا  متثل  عجرم  نانسي  اللبنانية  النجمة 
حتويل جناحاتها ألرباح مؤكدة فبحسب التقرير، جنحت نانسي يف 
بيع أكثر من مليوني تسجيل هلا يف العامل العربي، ما  جعلها حتتل 
املركز الثالث ألفضل فنانة ذات مبيعات كبرية يف تاريخ املوسيقى 
اللبنانية، فضال عن قيامها بعقد صفقات إعالنية مع شركات مثل 

"كوكاكوال" و"داماس" للمجوهرات و"سوني إريكسون".
 

أما النجم املصري عمرو دياب الشهري باهلضبة فيعد أبرز الفنانني 
اإلقليمية  الشهرة  إىل حتقيق  احمللي  احلاجز  الذين ختطوا  العرب 
يف الشرق األوسط ووصلوا إىل النجومية يف دول عديدة، حمققا 

مبيعات هائلة، ومتميز بتجدد دائم يف أغنياته.
 

ورصد التقرير املرافق للقائمة ما قدمته النجمة أحالم من جهود 
شاقة للتحول من مطربة أفراح يف اخلليج إىل جنمة متزج ما بني 
وقدرتها  الغناء،  عامل  يف  اجلديد  وبني  لبالدها  الصعب  الرتاث 
على التفاعل مع الناس بفضل شعورها باملعاناة واستغراقها فى 

احمللية.
 

وتوقف التقرير أمام اجلهود الفنية الراقية لليث حجو الذي يقدم 
مقارنة  قياسية  مشاهدة  بنسب  وحتظى  الواقعية  شديدة  أعماال 
باألعمال الشامية األخرى،  منذ قدم مسلسله األول "بقعة ضوء" 
من  األغا  مصطفى  اإلعالمي  رحلة  التقرير  تابع  كما   ،2001 عام 
حتوله  ثم  دمشق  جبامعات  لآلداب  كاستاذ  عمله  اىل  املخيمات 
للعمل اإلعالمي وختصصه فى تقديم برنامج حتليلي للعبة الشعبية 
األوىل يف عاملنا العربي كرة القدم، وتضمنت القائمة أيضا سيف 

السبيعي وقصى خضر
 

املثري أن النجم الفلسطييى الشاب حممد عساف تواجد فى القائمة 
ولكن خارج قسم النجوم، فقد حل رابعا فى قائمة األبطال اعرتافًا 
جبهده يف دعم أطفال غزة، بينما احتفظت املعمارية العراقية زها 

حديد مبوقعها الراسخ فى قائمة املبدعني.

10  جنوم يف قائمة اقوى 100 
شخصية عربية.. فمن هم ؟

 نشرت اإلعالمية اللبنانية أنابيال هالل، 
برنامج  جنم  برفقة  هلا  جديدة  صورة 
السوري  الثالث  مبومسه   )Arab Idol(

حازم شريف.
ظهرت أنابيال وحازم أمام سيارته احلمراء 
ومكافأة  كهدية  تسلمها  اليت  الفارهة، 
على فوزه بلقب الربنامج، من قبل إدارة 

هذه السيارة الفارهة هدية حازم شريف!
.)MBC( قنوات

على  تفوق  حازم  أن  يذكر 
كل  األخرية  املرحلة  يف  منافسيه 
املدني،  ماجد  السعودي  من: 
وفاز  خاليله،  هيثم  والفلسطيين 

بأعلى نسبة تصويت.
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تتــمات

اجليش السوري يواصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

السرجة وتل العروس يف ريف دمشق اجلنوبي الغربي.
اجلماعات  مالحقة  تواصل  اجليش  وحدات  أن  مطلع  مصدر  وأعلن 
القتلى  من  أعدادًا  صفوفها  يف  أوقعت  وأنها  اإلرهابية 

واملصابني.
ويأتي ذلك بعد ساعات من سيطرة وحدات من اجليش السوري على 

قرى دير العدس والدناجي وتل مصيح يف ريفي درعا ودمشق.
الوحدات  أن  اإلنسان«  السوري حلقوق  »املرصد  ذكر  جانبه،  من 
الكردية تسيطر على 156 قرية يف عني العرب السورية. وأفادت 
معلومات عن سيطرة الوحدات الكردية على قرى بيندر الكبري وبيندر 
الصغري وبيندرعنز وزكريا غرب عني العرب وقرية هيجي شرقها.

احملتل،  اجلوالن  يف  السوري  اجليش  حيرزه  الذي  التقدم  وأمام 
اهلجوم  أو  املفصلية،  املنازلة  أو  الوقائية،  اهلجمة  أبعاد هذه  ما 
االستباقي لعملية اجليش بعد خلط األوراق، وهل هي بداية النتهاء 
التقرير  يف  التفاصيل  حمللون...  يرى  ما  وفق  السورية  األزمة 

التالي.
الجيش السوري استبق هجومًا واسعًا للمسلحني باتجاه العاصمة 

دمشق
هذه  االستباقي،  اهلجوم  املفصلية،  املنازلة  الوقائية،  اهلجمة 
الصفات وغريها أطلقت على عملية اجليش السوري الواسعة يف 
اجلوالن ودرعا. األكيد أن األوراق يف هذا املثلث درعا والقنيطرة 
وريف دمشق الغربي اختطلت حنو بداية العد العكسي النتهاء األزمة 

السورية على ما يرى حمللون.
املعلومات تشري إىل أن اجملموعات املسلحة كانت تعّد هلجوم واسع 
باجتاه العاصمة دمشق، فجاءت العملية مبثابة رد استباقي... إذًا 
اهلدف األول هو الدفاع عن العاصمة السورية، أما األهداف األخرى 
فتتخطى األراضي السورية لتصل أوال إىل األردن. فاململكة اليت 
مل تفك حزنها بعد على طيارها الكساسبة مدعوة إىل احلسم، ختضع 
لضغوط داخلية كبرية بني مؤيدين ملكافحة االرهاب على أنواعه، 
يقول  املكافحة.  هذه  يف  االستنسابية  إىل  داعني  أو  ورافضني 
حمللون يف هذا اإلطار »ال ميكن أن يستمر الوضع كسيارة لنقل 
للتدريبات  اخضاعهم  بعد  سوريا،  باملسلحني يف  ترمي  النفايات 
العسكرية الالزمة بالتنسيق األمريكي الدائم وتعود فارغة لتحميل 
لطاملا  اسرائيل  وقلق:  باهتمام  يراقب  الذي  الطرف  املزيد«... 
رددت القيادات العسكرية اإلسرائيلية بأنها لن تسمح بفتح جبهة 
اليت حتمي نفسها يف  اجلبهة فتحت واسرائيل  السوري.  اجلنوب 
تلك املنطقة احلدودية بشريط أمين من تنظيم القاعدة، تبدو اليوم 
وفق حمللني أمام خيار ال ثالث هلما: إما أن تستعد لنشوء مقاومة 
يف اجلوالن، أو أن تعود إىل ما يعرف بقواعد كيسنجر عن فصل 

القوات يف تلك املنطقة والعائدة إىل العام 1972.
اجليش  قدرات  عن  يقال  ما  كل  ناقضت  حمللني  وفق  العملية   
السوري. فهذا اجليش وفق هؤالء أظهر جهوزية واضحة وقدرة على 
التحرك واملناورة واهلجوم، وليس فقط الرد والدفاع عن النفس، 
وإىل أبعد من ذلك، يعتربون أن العملية هي مبثابة أوىل خطوات 
املقاومة يف اجلوالن على قاعدة أن اجلبهة هناك فتحت، ولن تغلق 

حتى التحرير.
املعارك اليت خيوضها اجليش السوري. يف اجلبهة اجلنوبية تدفع 
أمام  اسرائيل  تضع  لكنها  التقهقر،  إىل  وحلفاءها  النصرة  جبهة 

مأزق التدخل املباشر أو قبول خسارة مراهناتها.
تفاصيل العملية العسكرية

اجلوالن  السوري يف  للجيش  الواسعة  العسكرية  العملية  وتهدف 
ودرعا اىل قطع الطريق على املشروع اإلسرائيلي املدعوم من غرفة 

القيادة يف عمان.
وقد استعاد السيطرة على دير ماكر يف آخر ريف دمشق اجلنوبي، 
السالم دمشق  اوتسرتاد  باجتاه  املسلحني  زحف  منها كان  واليت 
- القنيطرة اليت تبعد عنه 4 كيلومرتات، والداعمة لوجستيًا لبلدة 
العاصمة  املسلحون من جهة  يتمركز فيها  بلدة  آخر  الشيح،  خان 

دمشق.
الوحدات  سيطرة  مع  الشيح  خان  يف  املسلحني  مد  يتوقف  كما 
السورية على بلدة دير العدس، حمور الفصل الذي تؤمن السيطرة 
عليه  األمان للجيش على الطريق الدولي درعا ـ  دمشق، وتقطع 

أوصال املسلحني يف سفح جبل الشيخ وريف درعا.
من  متكن  كما  العدس،  دير  على  السيطرة  من  اجليش  ومتكن 
إعادة السيطرة على تل مرعي االسرتاتيجي، وتل الصياد، اللذين 
يعطي  سدًا  العدس  دير  عفا مشال  وتل  رعيد،  تل  مع  يشكالن 

اجليش أفضلية يف سري املعركة.
ووصلت الوحدات السورية إىل حماذاة بلدتي محريت وكفرناسج ــ 
وهما من أبرز قواعد املسلحني يف ريف درعا، وأحكم السيطرة على 

قرية الدناجي.
أن هلا  كما  اجلنوبي.  وريفها  العملية حتصن سوريا دمشق  بهذه 
مع  احلدود  خط  على  السيطرة  إعادة  هو  اسرتاتيجية  أكثر  هدفًا 

فلسطني احملتلة كما تقول وسائل اإلعالم االسرائيلية.
وما يعطي العملية أهمية كربى هو أنها يف منطقة مرتبطة بغرفيت 
عمليات مشرتكة تضم أجهزة استخبارات عربية، وحتديدًا سعودية 

وقطرية وأجنبية ويف مقدمتها األمريكية واإلسرائيلية.
وتضع األردن أمام حتدي اخليارات يف التعامل مع حاليت داعش 

والنصرة، ال سيما مع احتضان عمان مقرًا يرتبط باجلبهة اجلنوبية، 
ويؤمن تدريب املقاتلني واإلشراف عليهم، ومن ثم إدخاهلم إىل 
سوريا بسرية مطلقة، يدًا بيد مع اسرائيل اليت تسعف اجلرحى من 

املسلحني ومتدهم بالعون.
إذًا ما حيصل يف اجلوالن اليوم خطوة مهمة جتاه منع إقامة حزام 

أمين يف اجلوالن حيمي ظهر اسرائيل.
اسرائيل ترتقب

السوري  اجليش  أطلقها  اليت  العملية  إىل  اإلسرائيليون  وينظر 
يف منطقة القنيطرة باهتمام بالغ، ويولون أهمية كبرية لنتائجها 

وانعكاساتها على جمريات ما حيدث هناك...
عملية  بعد  حدودها  على  مريح  غري  تغيري  حدوث  اسرائيل ختشى 

اجليش السوري يف القنيطرة
ليست املعارك االنتخابية وحدها ما تشغل اإلسرائيليني. فالعملية 
اليت أطلقها اجليش السوري منذ أيام يف منطقة القنيطرة، أثارت 
االهتمام اإلسرائيلي، نتيجة اخلشية من تطورات دراماتيكية، قد 

جترها العملية على احلدود الشمالية.
اخلشية اإلسرائيلية متثلت يف القلق من سرعة تداعي اجملموعات 
املسلحة، مقابل سرعة تقدم اجليش السوري، ما ينبئ بنشوء واقع 

جديد غري مريح السرائيل.
وقال  حملل الشؤون العربية يف القناة الثانية اإلسرائيلية ايهود 
املرحلة يف  هذه  املسلحة جتد صعوبة يف  »اجملموعات  إن  يعري 
وقف التقدم، واخلطر يكمن يف انهيار منظوماتها، ووصول حزب 
اهلل إىل اخلط احلدودي يف اجلوالن، وقد تنشأ هناك جبهة جديدة 

للعمليات«.
إسرائيل اليت مل حترك ساكنًا مع سيطرة اجملموعات املسلحة على 
معرب القنيطرة، تنظر اليوم بعني القلق إىل ما حيصل هناك، وتطلق 

تهديداتها استباقًا ألي تطور قد حيدث.
أيًا  ألعدائنا  »نقول  ريفلني  رؤوفني  اإلسرائيلي  الرئيس  وأشار 
أي  تدافع عن نفسها يف  إسرائيل عرفت وتعرف كيف  كانوا... 

سيناريو ويف أي ظروف«.
من  خوفًا  الصمت  التزام  حاولوا  الذين  اإلسرائيليون  احملللون 
استخالص عربة ما من حتليالتهم، عّدوا اهلجوم الذي يشّنه اجليش 
امتدادًا  فيه  ورأوا  »األكثر جدية«   القنيطرة  السوري يف منطقة 

ملعركة القصري، من حيث سرعة احلسم والتأثري.
ويف هذا الغطار قال ايهود يعري »سأكون حذرًا يف اقوالي، ألني 
أقول أشياء هنا، وبعد ذلك يستخلص السوريون من ذلك نتائج«. 
وأضاف »ما حيصل مشابه جدًا ملعركة حزب اهلل يف القصري على 
احلدود السورية اللبنانية، واملشكلة هي أنهم إذا ما جنحو يف إبعاد 
األمر  سيكون  فإنه  حدودنا،  إىل  والوصول  املسلحة،  اجملموعات 

األخري الذي تريده اسرائيل«.
وبغض النظر عن التفاصيل االسرتاتيجية والتكتيكية، فإن إسرائيل 
كبرية  »مشكلة  اآلن  حتى  هناك  السوري  اجليش  أحرزه  ما  تعّد 

بالنسبة إليها«.
يف  أدخل  ولن  إسرائيل،  ناحية  من  مشكلة  »هناك  يعري  وقال 
تفاصيل تكتيكية، لكن النقطة املركزية هي أن اجليش السوري حقق 
تقدمًا مع حزب اهلل، حبيث سيطر على املناطق األمامية للمجموعات 

املسلحة املنتشرة يف جيب مالصق للحدود مع اجلوالن«.
يطرح  الوضع،  هذا  ظل  يف  اإلسرائيلية،  الثانية  القناة  تقول 
املراقبون يف إسرائيل أسئلة كثرية من أنه: إذا تطورت األمور غربًا 
ال جنوبًا، فهل احلكومة اإلسرائيلية مستعدة لقبول انتشار حزب اهلل 
على طول اخلط احلدودي مع اجلوالن«... وإذا كان اجلواب ال، فما 

العمل«... هي أسئلة بدأت بالظهور وال ميكن اهلروب منها.

بوتني يعلن التوصل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

فرانسوا هوالند.
أعلن الرئيس الروسي فالدميري بوتني اخلميس وقف إطالق النار 

يف اجلزء الشرقي من أوكرانيا بدءًا من 15 فرباير/شباط احلالي.
وقال بوتني »إتفقنا على وقف إطالق النار بدءًا من اخلامس عشر 

من الشهر اجلاري«.
األوكراني  الرئيس  حضرها  حمادثات  عقب  بوتني  إعالن  وجاء 
بيرتو بوروشينكو، واملستشارة األملانية أنغيال مريكل، والرئيس 

الفرنسي فرانسوا هوالند.
االتفاق  إىل  أفضت  احملادثات  أن  إىل  الروسي  الرئيس  وأشار 
الوضع  الثقيلة مسافة 15 كيلومرتًا حبسب  االسلحة  »سحب  على 
الراهن واالتفاقية السابقة«، وكذلك بالنسبة ألسس حل للحدود 
مع روسيا يف منطقة دونباس واإلصالح الدستوري يف أوكرانيا.

ووصف الرئيس الفرنسي االتفاق بأنه »اتفاق جاد« لكنه أكد أنه 
ليس هناك موافقة على كل شيء.

وقد قتل آالف األشخاص يف القتال الدائر يف شرق أوكراني
وتشهد عاصمة مجهورية روسيا البيضاء مينسك مفاوضات تهدف 

إىل وضع حد للقتال الدائر يف أوكرانيا.
ويرتأس القمة كل من املستشارة األملانية أنغيال مريكل والرئيس 

الفرنسي فرنسوا هوالند.
نصف حل افضل من ال حل

لوقف  زمنيًا  جدواًل  تضع  »مينسك«  قمة  وثيقة  أن  من  وبالرغم 
إطالق النار والفصل بني قوات الطرفني املتحاربني، إال أنها تبقي 
الباب مفتوحًا أمام تفسريات خمتلفة للمستقبل السياسي للمناطق 

املتنازع عليها.

ظل  احللول يف  أنصاف  لكن  إخرتاقًا،  وليس  جزئي  إذًا جناح  هو 
االقتتال الدامي يف جنوب شرق أوكرانيا، وما رافقه من إحتدام 
للمواجهة بني روسيا والغرب على خلفية هذا االقتتال، رمبا أفضل 

ما كان ميكن التوصل إليه يف الظروف الراهنة.

العراق ينفي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

بنظريته  اجتماعه  عقب  اجلعفري  وأضاف  داعش.  حملاربة  أجنبيًا 
يومًا  تطلب  مل  »بغداد  إن  سيدني  بيشوب يف  جولي  األسرتالية 
مساعدة عسكرية برية«. وأشار إىل أن »العراق وافق على جمموعة 
من املبادئ لالئتالف تتضمن توفري الدعم اجلوي للقوات العراقية 

وتدريبها، ومدها باملعلومات االستخبارية الضرورية«.
من جهته، نفى وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي أي اتفاق لبالده 
يف  الربي  التدخل  على  األمريكية  القوات  أو  التحالف  قوات  مع 

املعارك ضد تنظيم داعش.
جاء ذلك خالل مؤمتر صحايف عقده العبيدي مع رئيس هيئة األركان 
بعد  الزبن،  حممد  مشعل  الركن  أول  الفريق  املشرتكة  األردنية 

مباحثات تناولت العالقات األمنية بني البلدين.
اإلرهاب،  ضد  للحرب  املساندة  األردن  مبواقف  العبيدي  وأشاد 
مشريًا إىل أن »البلدين يف خندق واحد يف مواجهة تنظيم داعش 

وخطر اإلرهاب«.
أما رئيس هيئة األركان األردنية فأشار بدوره إىل أن »موقف بالده 
أن  البداية«، مضيفًا  منذ  العراق  اليت خيوضها  احلرب  واضح من 

»األردن والعراق يف اخلندق نفسه، وأن معركتهما مشرتكة«.

خطة أمنية يف البقاع وهزة...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للجمهورية،  انتخاب رئيس  الدعوة اىل  الرئيس سالم  على تكرار 
جسمًا  أظهرت  إذ  حزينة  كانت  مارون  مار  عيد  مناسبة  إن  وقال 
مقطوع الرأس وكأن دور املسيحيني انتهى. وأضاف: »املطلوب 
من معالي النصاب واالنتخاب اجمليء اىل جملس النواب ولن نقبل 

استمرار الوضع الراهن«.
وتساءل حرب كيف يشارك لبنان يف مؤمتر ميونيخ لألمن يف حضور 
االئتالف  إسرائيل وميتنع عن املشاركة يف مؤمتر واشنطن لدول 
ضد اإلرهاب حبجة مشاركة إسرائيل. ورد الوزير باسيل بأنه كان 
خيشى إضافة منظمات أخرى غري »داعش«، وأيده يف ذلك الوزير 
املعركة ضد  قلب  لبنان يف  أن  على  حرب  وشدد  فنيش.  حممد 

اإلرهاب وال جيوز أن يقاطع دواًل تدعمه.
كما أثارت مداخلة الوزير قزي جداًل عندما تساءل عن عدم مشاركة 
االرهاب،  الدولي يف واشنطن ملكافحة  االئتالف  لبنان يف مؤمتر 
فيما شارك لبنان يف إنطالقة االئتالف وهو معّرض خلطر االرهاب. 
كما غمز من قناة اخلطة االمنية يف البقاع بدعوته اىل تقرير اخلطط 
يف جملس الوزراء وليس خارج اجمللس. )مزيد من التفاصيل ص 

)3
خطة البقاع الشمالي

اىل ذلك، جاءت حصيلة اخلطة االمنية اليت بدأ تنفيذها فجر امس 
االول يف البقاع الشمالي متواضعة نسبيًا باقتصارها على توقيف 
عشرة مطلوبني وضبط 18 سيارة خمالفة ولكن من غري ان يعين 
ذلك تقليل أهمية هذه اخلطة من الزاويتني االمنية والسياسية. ذلك 
ان فقدان عامل املباغتة يف ظل التصرحيات الرمسية والسياسية 
للمعنيني املتصلة باخلطة قبل الشروع يف تنفيذها ساهم يف فرار 
منطقة  قرى  بعض  اىل  خمتلفة  جبرائم  املطلوبني  من  كبري  عدد 

القصري السورية.
ومع ذلك، علم ان عمليات استباقية عدة كان نفذها اجليش اخريًا 
أدت اىل توقيفات طاولت عددًا من املطلوبني البارزين يف عمليات 
عمليًا  شكلت  العمليات  تلك  وان  متنوعة  وجرائم  وخطف  تهريب 
ترمجة تنفيذية لقرار عسكري - سياسي ايذانا بضبط الوضع االمين 
يف هذه املنطقة اليت لوحظ انها مل تعد تشهد يف االسابيع االخرية 
أمنيًا  وفلتانًا  احداثًا  أمس  للخطة  العلنية  االنطالقة  سبقت  اليت 

كالسابق.
وأعلنت قيادة اجليش عقب اليوم االول من اخلطة اليت بدأت من 
واالستقرار  االمن  ترسيخ  اطار  »يف  انه  وحورتعال  بريتال  بلدتي 
املشبوهني  ومالحقة  املنظمة  اجلرائم  ومكافحة  البقاع  منطقة  يف 
واملطلوبني للعدالة، باشرت قوة مشرتكة من اجليش وقوى االمن 
امنية واسعة تستمر أليام عدة  العام تنفيذ خطة  الداخلي واالمن 
وظرفية  ثابتة  حواجز  واقامة  دهم  عمليات  تنفيذ  بتارخيه  ومشلت 
وتسيري دوريات يف خمتلف البلدات والقرى يف املنطقة املذكورة 
واسفرت عن توقيف 10 اشخاص مطلوبني بوثائق عدة باالضافة 

اىل ضبط 18 سيارة مسروقة«.
قهوجي  جان  العماد  اجليش  قائد  ان  علم  ذلك،  غضون  يف 
للمشاركة  الرياض  اىل  املقبل  االسبوع  منتصف  بريوت  سيغادر 
يف اجتماع للقادة العسكريني ورؤساء االركان لدول االئتالف ضد 
االول  اجتماعه  ان عقد  له  الذي سبق  »الدولة االسالمية«  تنظيم 
الرياض  الثاني يف  العام املاضي وسيعقد اجتماعه  يف واشنطن 
االربعاء واخلميس املقبلني. وستكون للعماد قهوجي لقاءات جانبية 
مع عدد من رؤساء الوفود العسكرية املشاركني وبعض املسؤولني 

السعوديني.
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تسع طرق تساعد على الشفاء من التهاب احللق سريعا

دراسات  تنتشر 
حول  كثرية 
الطبيعية  العالجات 
والطبية اليت حتارب 
السرطان  مرض 

ومتنع حدوثه.

الدراسات  ومن 
الطبية األخرية حول 
ما  املوضوع،  هذا 
املوقع  يف  ورد 

األمريكي »ميديكال نيوز توداي« ويتحدث عن القرنبيط وامللفوف 
أو الكرنب، إذ تتميز هذه االنواع من اخلضار بقوة خارقة ملكافحة 
السرطان، مبا يف ذلك سرطان القولون والرئة والثدي وسرطان 

املثانة وسرطان املبيض.

وأفاد الباحثون يف أحدث تقاريرهم أن القرنبيط او الزهره حيتوي 
السموم من اجلسم  إزالة  تعمل على  اليت  الكربيت  مركبات  على 

وبالتالي منع ظهور السرطان.
كما أن العناصر املوجودة يف القرنبيط تزيد من نشاط اإلنزميات 

املشاركة يف إزالة السموم املسببة للسرطان.

معدالت  على  حيافظ  أنه  أيضا  القرنبيط  عن  املعروف  ومن 
 »Allicin»الكوليسرتول الصحية يف الدم وحيتوي على مركب الـ

الذي يقلل خماطر اإلصابة بالسكتة الدماغية.

ونظرا الحتواء القرنبيط على الفيتامني C، يعمل على احلد من خطر 
أكسدة اخلاليا ما يساعد على جتنب اإلصابة بالسرطان.

وأخريا يعترب القرنبيط غنيا باملغنيسيوم وهوعامل مهم يف آلية 
االصابة  مكافحة  يف  يساهم  ما  اجلسم  يف  االختزالية  األكسدة 

مبرض السرطان.

القرنبيط، أقوى قاتل للسرطان !
يقدم األطباء عشر نصائح حلماية الكبد 
الصحي  الوزن  على  احلفاظ  مع  تبدأ 
اخلضراوات  تناول  من  واإلكثار 
باأللياف  الغنية  واألطعمة  والفواكه 
واحلد من تناول الدهون وجتنب أي 
قدرتها  تدعي  جتارية  غذائية  محية 
على إنقاص الوزن خالل فرتة قصرية 

كونها حتمل الكبد ضغطا كبريا.

وتشمل قائمة النصائح أيضا ضرورة اإلقالع عن التدخني وشرب 
الكحول باعتدال وصوال إىل إجراء اختبارات الدم باستمرار للتأكد 
من مستويات الكولسرتول والسكر بالدم والتواصل مع الطبيب 
العدوى  طرق  وجتنب  الالزمة  اللقاحات  على  واحلصول  دائما 

بالتهابات الكبد.

وينظم الكبد حسب اختصاصي األمراض الداخلية والعصبية عارف 
مرهج حنو 500 عملية تساعد يف امتام عملية اهلضم وختزين بعض 
كما  احلاجة  عند  بها  اجلسم  إلمداد  الضرورية  الغذائية  العناصر 
أرباع  ثالثة  من  أكثر  إزالة  أو  إصابته  بعد  وظائفه  بأداء  يستمر 
حجمه ألنه قادر على جتديد ذاته وتشكيل أنسجة جديدة من اخلاليا 

السليمة املتبقية فيه.

الكبد يقوم بعملية استقالب السكر يف اجلسم  ويبني مرهج أن 
الدم  إىل  ويرسله  غلوكوز  إىل  وحيوله  اجلليكوجني  خيزن  حيث 
حتويل  يف  الكبد  يبدأ  الدم  يف  الغلوكوز  نسبة  تقل  وعندما 

الربوتينات والدهنيات إىل غلوكوز لتأمني حاجة اجلسم.

ويساعد الكبد كما يذكر الدكتور مرهج يف امتام عملية استقالب 
الدهنيات وحنو 60 باملئة من عملية أكسدة األمحاض الدهنية تتم 
الكولسرتول إىل املادة  باملئة من  الكبد إضافة لتحويل 80  يف 
إىل  حيوهلا  منه  الباقية  والكمية  املرارة  يف  املوجودة  الصفراء 
بروتينات دهنية ويرسلها إىل الدم كما يقوم بتحويل األمحاض 

الدهنية إىل خاليا الدهون ليتم ختزينها وتأمني الطاقة للجسم.

ويضيف االختصاصي أن الكبد يقوم بعملية استقالب الربوتينات 
اليت تؤمن الطاقة للجسم ويتم ختزينها يف خالياه وحتويلها إىل 
أحناء اجلسم عند احلاجة كما يقوم بتخزين كميات كبرية من احلديد 
والنحاس والفيتامينات الذوابة واملركبة خاصة الفتيامني ب 12 

الذي يلعب دورا يف تكوين كريات الدم احلمراء.

وقت  إىل  حتتاج  الكبد  مشاكل  أن  إىل  مرهج  الدكتور  ويشري 
إجراء  ضرورة  يستدعي  ما  بسهولة  كشفها  ميكن  وال  للظهور 
بعض  أن  مبينا  حياة صحي  بنمط  وااللتزام  باستمرار  الفحوص 
الرؤية بوضوح من حني آلخر  الكبد تتمثل بعدم  أمراض  أعراض 
وضعف السمع وانتفاخ الرجلني وضعف يف العضالت كما أن أي 
خلل فيه يؤدي إىل اإلصابة بالريقان حيث يتحول لون اجللد إىل 

اصفر ما يستدعي تدخال طبيا فوريا.

عشر نصائح حلماية الكبد

نصائح جديدة لتجنب رائحة الفم الكريهة

األسبريين  ان  علماء  اثبت 
يشكل  ان  ميكن  االعتيادي 
حياة  على  جديا  خطرا 

اإلنسان.

اليت  الدراسة  نتائج  وبينت 
جامعة  من  علماء  أجراها 
بريطانيا  يف  الطبية  بايلور 
سلبيا  يؤثر  األسبريين  ان 

يف القلب واألوعية الدموية لإلنسان يف 10 باملائة من احلاالت. 

يتناولون  كانوا  شخص  الف   69 لـ  الصحية  احلالة  العلماء  ودرس 
أقراص األسبريين على أمل حتسن حالتهم الصحية بتأثريه االجيابي. 
وبينت نتائج الدراسة ان األسبريين ميكن أن يؤثر سلبيا يف عمل عضلة 
القلب واألوعية الدموية وجسم اإلنسان عموما. اكتشف الباحثون ان 
10 باملائة من الذين تناولوه كانوا عرضة خلطر جدي، ولكن الـ 90 

باملائة اآلخرين استفادوا منه بصورة اجيابية. 
الذين  الرجال  من  باملائة  و5  النساء  من  باملائة   17 ان  ثبت  وكما 
تناولوا األسبريين مبوجب وصفة طبية )للوقاية من األمراض( عانوا 
كثريا من نزيف دموي يف املعدة واألمعاء وكذلك من جلطة دماغية 

نزفية وغري ذلك من األعراض اجلانبية السلبية. 
وجتدر االشارة اىل انه خبالف األطباء الربيطانيني، يستمر األطباء يف 
مفيد  انه  اعتبار  على  للمرضى  األسبريين  بوصف  املتحدة  الواليات 
يف العالج والوقاية من األمراض وخيفض احتمال اإلصابة بسرطان 
املبيض، إذا تناولت املرأة 100 ملغم منه يوميا بنسبة 20 باملائة، 
وهناك حاالت بلغت هذه النسبة 34 باملائة اعتمادا على كمية اجلرعة 

ونوعية املستحضر.

األسبريين االعتيادي ميكن ان يشكل 
خطرا جديا على حياة اإلنسان

أوىل  من  اليت  الربد  أعراض  تالحقنا  السنة،  فصول  تغري  مع   
مؤشر  يكون  قد  احللق  التهاب  ولكن  احللق،  التهاب  عالماتها 

لإلصابة بالتهاب األحبال الصوتية أو بكترييا احللق.

  وألن التهاب احللق آالمه ال حتتمل يف بعض األحيان، فسوف 
أخربك عن وسائل ختلصك من التهاب احللق سريعا.

1- السوائل
تناولي كثري من املياه واملشروبات سواء كانت عصائر طازجة أو 
سوائل دافئة فهي تعمل على ترطيب األغشية املخاطية مما يساعد 

ذلك على مكافحة اجلراثيم واملهيجات اليت تسبب احلساسية.

2- الشاي
تناولي الشاي الدافئ بأنواعه املختلفة سواء كان أمحر أو أخضر 
أو أبيض فهو حيتوي على مضادات أكسدة تقوي املناعة. ميكنك 
فهي  السكر،  من  بدال  إليه  أبيض  عسل  ملعقة  إضافة  أيضا 

ستساعدك على الشفاء سريعا.

3- شوربة اخلضار بالدجاج
تقلل الشوربة من حدة التهاب احللق الحتوائها على الصوديوم. 
الغذائية  بالعناصر  اجلسم  متد  ألنها  غذاء،  خري  تعترب  أنها  كما 
الالزمة له من خضروات دون مواجهة أي صعوبة يف البلع باملقارنة 

بالطعام الصلب.

4- الراحة
خذي قسطا كافيا من الراحة لتساعدي جسمك على حماربة اجلراثيم 

املسببة لاللتهاب.
5- الغرغرة

أثبتت عديد من الدراسات أن الغرغرة باملاء الدافئ وامللح حتد 
تورم  وتقلل من  البكترييا  احللق وتساعد على طرد  التهاب  من 
احللق. اذييب نصف ملعقة صغرية من امللح يف كوب ماء دافئ 
وإذا شعرت أن املاء ماحلا للغاية ميكنك حتليته بالقليل من العسل 

األبيض.

6- االستحالب
هناك العديد من أقراص االستحالب تباع يف الصيدليات، فهي 
اختيار  يفضل  وترطبه.  احللق  حرقان  من  وتهدئ  للغاية  فعالة 

األنواع اليت حتتوي على املنثول أو الكافور لتخفف من األمل.

7- دواء السعال
منه، فقط  النوم  احللق شديدا وال تستطيعني  التهاب  إذا كان 
تناولي أي نوع من دواء السعال سواء كان خباخ أو شراب فهو 

سيخفف من حدة األمل وسيساعدك على النوم بشكل أفضل.
8- أقراص مضادة لاللتهاب

بأنك  تناولي أقراص مسكنة ومضادة لاللتهاب فهي ستشعرك 
أفضل كثريا ألنها تقلل تورم احللق وتسكن األمل.

9- املضاد احليوي
تناول  من  فالبد  احللق  لبكترييا  عرضا  احللق  التهاب  كان  إذا 

كورس املضاد احليوي بالكامل حتى وإن شعرت بتحسن.

 رائحة الفم مشكلة يعاني منها الكثري من األشخاص لكن التخلص 
منها ممكن من خالل خطوات ونصائح بسيطة.

يف التالي عدة خطوات ميكن اتباعها للحفاظ على نظافة األسنان 
ورائحة الفم املنعش:

-تناول وجبات منخفضة يف الكربوهيدرات ومتوازنة بني الدهون 
كيتونات،  اىل  وتتحول  تتكسر  الدمسة  فاألطعمة  والربوتينات، 
من  الكيتونات  رائحة  فتصعد  املعدة،  يف  الدهون  ختمر  نتيجة 

املعدة إىل الفم من خالل املريء وقد تعلق على اللسان.
الفاكهة  من  وغريه  التفاح  مثل  اخلفيفة  الوجبات  من  -اإلكثار 
واخلضار مثل الكرفس، واجلزر، وما إىل ذلك، ألنها تعمل مثل 
األسنان  بني  العالق  الطعام  إلزالة  الطبيعية  األسنان  فرشاة 

والتخلص من البكترييا

-شرب املاء بكثرة لتنظيف الفم من بقايا الطعام واحلفاظ أيضًا 
على صحة اجلسم وعمله بشكل طبيعي.

-جتنب القهوة وشرب العصري األخضر ألنه حيتوي على مستويات 
منخفضة من احلمض، يف حني أن القهوة حتتوي على كميات عالية 

من األمحاض اليت ميكن أن تؤدي إىل رائحة الفم الكريهة.
البقدونس، من خالل إضافتها  أو  الطازجة  النعناع  أوراق  -مضغ 

إىل األطعمة ألنها تنظف وتطهر الفم واملعدة 
على  تساعد  الفرشاة  ألن  واخليط،  األسنان  فرشاة  -استخدام 
القضاء على البالك والبكترييا على األسنان، يف حني أن اخليط 

يساعد على تنظيف األماكن اليت ال تصل اليها فرشاة األسنان.

يبحث الناس عن العالج الطبيعي الذي ال يسبب الكثري من األعراض 
املركبات  استخدام  عن  الناجتة  الصحية  واملضاعفات  اجلانبية 

الكيميائية.
 ثبت طبيا فعالية الوصفة يف عالج األمراض املختلفة مثل التهاب 
اجلنسي،  والعجز  والعقم  والسرطان  الدم  ضغط  وارتفاع  املفاصل 
إىل  باإلضافة  الربد،  ونزالت  املعدية،  واألمراض  القرحة،  الربو، 

قدرتها على خفض الكولسرتول وتقوية اجلهاز املناعي.
من  حتمينا  أن  ميكن  املزيج  هذا  مكونات  أن  األحباث  أثبتت  وقد 
مجيع أنواع أمراض السرطان، إذ تبني أن املرضى الذين استهلكوا 
لديهم نسبة  فارغة قد اخنفضت  معدة  اخللطة كل صباح على  هذه 
عن  يزيد  ال  ما  املرتفع يف  الدم  وضغط  كبري  بشكل  الكولسرتول 

أسبوعني.

أما مكونات هذه الوصفة "املعجزة" فتكمن يف التالي:
املكونات:

- 8 فصوص من الثوم
- 1 كوب من خل التفاح

- 1 كوب من العسل

طريقة التحضري:
ضع الثوم مع خل التفاح والعسل يف اخلالط وامزج املكونات جيدا 
الدواء يف  هذا  ختزين  دائما  وجيب  متجانس،  خليط  على  للحصول 

الثالجة لفرتة ال تتعدى 5 أيام.

 جرب هذا املزيج الطبيعي..
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متفرقات

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
168 TERMINUS STREET, LIVERPOOL 

PH: 9600 8080

52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43
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فقط،  اجلمعة  ليل 
أحد  هوية  اتضحت 
سقطا  قتيلني 
ظهر  بعد  بالرصاص 
املاضي  اخلميس 
اجلامعات  إحدى  يف 
يكن  ومل  األمريكية، 
سوى  بدمه  املضرج 

بالسرطان  لبناني خمتص  باحث 
وبالتشريح الطيب، وهو الدكتور 
رجا فياض، طبقًا ملعلومات أملت 
طالعته  مما  »العربية.نت«  بها 
أمريكية،  إعالمية  مواقع  يف 
بأنها  اجلرمية  وصف  ومعظمها 

»انتحارية« وصادمة.

الدكتور فياض، البالغ عمره 45 
سنة، خترج يف 1995 مباجستري 
حلب،  جبامعة  الطب  كلية  من 
الواليات  إىل  هاجر  وبعدها 
الدكتوراه،  إىل  وتابع  املتحدة 
وفق الوارد من سريته املدونة 
»جامعة  موقع  يف  باختصار 
كان  حيث  كارولينا«  ساوث 
علم  يف  الكبار  أساتذتها  أحد 
الكولون،  وسرطان  التشريح 
من  الرابع  بالطابق  غرفة  ويف 
الطيب  »املركز  حيث  مقرها، 
وحيدًا  كان  العامة«  للصحة 
وقت  السابقة  صديقته  »مع 
ما ذكر  حد  على  النار«،  إطالق 
الوالية، طوم  بشرطة  املسؤول 

بريي.

هوية  عن  الشرطة  تكشف  ومل 
حني  إال  القتيلني،  من  أي 
فياض،  الدكتور  ذوي  أبلغت 
الذي يبدو أنه من إحدى بلدات 
اجلنوب اللبناني. أما »صديقته« 
املنتحرة، فامتنعت الشرطة عن 
إبالغ  حني  »إىل  امسها  ذكر 
 The صحيفة  أن  إال  عائلتها«. 
ذكرتها  بالوالية،  احمللية   State
أمس  ليل  موقعها  صدر  يف 
ليست  إنها  وقالت  اجلمعة، 
السابقة  زوجته  بل  »صديقة« 
امسها  ومن  بعام،  تكربه  اليت 
أنها  يتضح  كوون،  سانغهي 
من إحدى دول الشرق البعيدة، 
إحدى  أو  اليابان  أو  كالصني 

الكوريتني، وما شابه.

تالها  عاصفة،  زواج  عالقة 
الطالق، ثم القتل

مجعها  اليت  التفاصيل  ومعظم 
احملققون لآلن، كما واملؤشرات 
أن  »تؤكد  األولية  والشواهد 
احلادث منفرد، ومن املعتقد أنه 
انتحار«، وفق ما ذكر املسؤول 
عن الشرطة حني لفت يف الوقت 
نفسه االنتباه اىل »وجود عالقة 
ويسعى  القتيلني،  بني  تربط 
لكشف  احملققني  من  فريق 
احلادث«،  ودوافع  مالبسات 

لكنه مل يوضح نوع العالقة.

اإلعالم  وسائل  بعض  ووحدها 
األمريكية كشفت فيما بعد عن 
طبيعة العالقة اليت اتضح منها 
أن قاتلة الدكتور اللبناني ليست 
سانغهي  السابقة،  زوجته  إال 
»العربية. حاولت  اليت  كوون، 
هلا،  صورة  على  العثور  نت« 
ومل تنجح، كبقية وسائل اإلعالم 
اليت أتت على ذكرها من دون 

عامل لبناني قتلته زوجته بالرصاص وانتحرت !

أن تورد عنها ما يليب الفضول 
من معلومات.

وكان طالب اجلامعة أسرعوا إىل 
الرصاص  مساع  حني  اخلروج 
إخالؤه،  مت  الذي  مبناها  من 
والية  حاكم  مقر  من  والقريب 
من  وعدد  اجلنوبية  كارولينا 
يف  األخرى  التجارية  املباني 
مدينة كولومبيا، األكرب بالوالية، 
ساحل  على  بإطاللتها  والقريبة 
األطلسي من مدينة كان الدكتور 
فياض يقيم بأحد فنادقها، وهي 
منزاًل  ميلك  اليت  ليكسينغتون، 
من  طالقه  بعد  وغادره  فيها 
عاصفة«  »عالقة  بفعل  الزوجة 

كانت بينهما.

خصصتها  واحدة  رصاصة  »إال 
لنفسها«

توابعه،  واألهم  الطالق،  ذلك 
هو ما دفع سانغهي كوون على 
زيارته يف اجلامعة، واالنفراد به 
داخلها،  معه  وحيدة  غرفة  يف 
رصاصات  كل  أفرغت  وهناك 
األوتوماتيكي  نصف  مسدسها 
العلوي  اجلزء  »يف  ملم   9 عيار 
من جسمه« وفق ما ذكر احملقق 
غاري واتس، يف بيان صحايف، 
اإلعالم  نشره  ما  يتضمن  مل 
األمريكي بعد ساعات، وهو أن 
يف  تبق  »مل  السابقة  الزوجة 
واحدة  رصاصة  إال  املسدس 
فانتحرت  لنفسها«  خصصتها 
مضرجة  جبانبه  وسقطت  بها 

بدمها ودمه معًا.

أما توابع الطالق، وهي السبب 
ما  على  مقتله  يف  الرئيسي 
جديدة  »عالقة  فكانت  يبدو، 
وصديقة  فياض  بني  نشأت 
يف  معه  وأقامت  إليها  تعرف 
للمنزل«  مغادرته  بعد  الفندق 
له  صديق  روى  ما  حد  على 
امسه فتحي الساحلي، لصحيفة 
وهي  احمللية،  ستيت«  »ذي 
الزوجة  شحنت  اليت  العالقة 
السابقة بالغرية والغيظ واحلنق 
وقتل  قتله  فقررت  والغضب، 
نفسها معًا لرتتاح، وجنحت يف 

مسعاها.

انضم  فياض  الدكتور  وكان 
اجلامعة،  مالك  إىل   2008 يف 
كأستاذ لعلمي التشريح ووظائف 
نفسه  الوقت  ويف  األعضاء، 
الدراسات  مدير  منصب  شغل 
العليا ورئيس قسم علم النفس 
الطيب  »املركز  يف  التطبيقي 
للجامعة  التابع  العامة«  للصحة 
وأساتذتها  طالبها  نعاه  اليت 
وإدارتها حبزن الحظته »العربية.
عنه  كتبوه  ما  طبيعة  من  نت« 
يف مواقع التواصل، وأتت على 
تلفزيون  ذكره صحف وحمطات 
أمريكية، لتؤكد بأنه كان مميزًا 
حياته  أن  إال  بالكثري،  وواعدًا 

كانت قصرية.

النفس  طبيعة  من  الفضول    
اإلميان  أصبح  لذا  البشرية، 
بعلوم التنجيم واليت تدعي التنبؤ 
بعض  بقوة يف  حاضرا  بالغيب 
اجملتمعات، فالكل طواق ملعرفة 
هل سيعمل؟ هل سيتزوج؟ هل 

..؟هل..؟ و ألف هل.

اآلخر  البعض  إميان  مع  حتى 
بكذب ما يقوله املنجمون بشأن 
فإنهم  باملستقبل  يتعلق  ما 
أيضا جيربونه من باب التسلية، 
لذا جند هذا اإلقبال على )علم 
العلماء  يسميه  كما   ) اخلرافات 
له  أصبحت  حتى  واسعا،  إقباال 
جعلت  شتى،  طرق  و  ضروب 
اجلهالء  باألخص  و  الناس  جل 
الفضوليني  طبقة  و  األميني  و 
و  للدجالني  سهلة  فريسة 

النصابني.

يدحض  العلمية  الناحية  من 
العلم كل هذه اخلرافات، كذلك 
الديانات السماوية حترمها مجلة 
و تفصيال.. و اآلن إليك قراءة 
هذه  بعض  نشأة  و  تاريخ  يف 

التقاليد..

التنجيـــم
معتقدات و تقاليد حول األوضاع 
النسبية لألجرام السماوية و ما 
معلومات  من  توفره  أن  ميكن 
يسمى  الدنيوية،  األمور  حول 
باملنجم،  بالتنجيم  يعمل  من 
ظهرت  الثالثة  األلفية  خالل  و 
العديد من التقاليد و الطقوس 
الفلكية  اليت تستخدم املفاهيم 
و قام  البابليون و اآلشوريون 
بنقلها إىل مناطق خمتلفة كاهلند 

و الصني.

حتى مت اخللط بينه و بني علم 
الفلك و مل يتم التمييز بينهما إال 
بعد عصر النهضة، و عرب تارخيه 
لكثري  التنجيم  تعرض  الطويل 
من التطورات و التغريات، ومن 
بالنسبة  اهلامة  التنجيم  تقاليد 
و  العربي  التنجيم  للمنجمني 

الفارسي، تنجيم مايا..

ومن تقاليده اخلفية تنجيم كابال 
التنجيم  طرقه  أشهر  ومن   ،
يدعي  نظام  هو  و  باألبراج  
البعض وضعه يف منطقة البحر 
األبض املتوسط وخاصة مبنطقة 
أواخر  خالل  اهللنستية   مصر 

التنجيم.. حقائق مثرية عن خرافات ابتدعها القدماء، 
نفاها العلم وصدقها البسطاء !

القرن الثاني أو أوائل القرن 
األول قبل امليالد ، و بالنسبة 
للعلماء فيعتربون التنجيم  من 

العلوم الزائفة و اخلرافات.

»قابلة  نظريات  مخس  أشهر 
األكوان  عن  للتصديق« 

املتعددة !

قراءة الكف

يف  املوجودة  الطرق  إحدى 
البعض  لدى  الشعيب  الرتاث 
و يقال أنها متكنهم من التنبؤ 
قراءة  عرب  ذلك  باملستقبل، 

كف  على  اخلطوط  و  التعرجات 
اإلنسان ، عرفت هذه املمارسة 
إىل  يعود  قد  قدميا  وقت  منذ 
بالد  يف  امليالد  قبل   3000
و  الصني  و  اهلند  الرافدين، 
بقيت تتناقلها األجيال جيل بعد 

جيل.

توثيق  أقدم  هو  أجناويدا  يعد 
هذه  على  الضوء  يلقي  مكتوب 
املمارسة يف اهلند، كما عرفها 
اليونانيون و الرومان و أمسوها 
القرن  منذ  و  اليد(،  )قحافة 
الرابع امليالدي حظرت الكنيسة 
من  كل  كان  و  الكف  قراءة 
كافرا  يعترب  احلظر  هذا  خيرق  
أروبا  على  الغجر  توافد  ومع   ،
يف العصور الوسطى  انتشرت 
الكف بشكل كبري،  قراءة  طرق 
و  النهضة،  عصر  كذلك يف  و 
العلم هي جمرد  نظر  من وجهة 
أحباث  أي  توجد  ال  و  خزعبالت 

تثبت صحتها.

ضرب الودع

)قزانة  مورتانيا  يسمى يف  و   
التنجيم  الودع(، و هو نوع من 
بعض  أسباب  و  الطالع  ملعرفة 
تقوم  الغالب  يف  و  املشاكل، 
بها النساء، و يقوم بضرب أو 
عشوائي  بشكل  الودع  حتريك 
بعض  قراءة  خالله  من  يدعي 
التنبؤ  فقط  ليس  و  األمور 

باملستقبل..

قام  من  أشهر  هم  الغجر  ويعد 
الطريف  من  و   ، الودع  بضرب 
أنه يشرتط وضع بعض النقود 
ليتمكن من قراءة الطالع بصورة 

أوضح.

 « خاطئة   « أساطري   10 أشهر 
عن اإلنسان البدائي

قراءة الفنجان

مارسها  قدمية،  تركية  عادة 
إذ  املعابد،  عند  قدميا  األترك 
القهوة  بشرب  يقومون  كانوا 
لقراءة  للبابا  الفنجان  ترك  و 
املنجمون  بنظر  و  املستقبل، 
هناك طرقا و شروطا كي تكون 
القراءة صحيحة كما يدعون كأن 
مضاف  و  سادة  القهوة  تكون 
و  كالعنرب  الروائح  بعض  إليها 

حب اهلال.

شهيقا  صاحبها  يتنفس  أن  و 
و زفريا مع كل رشفة، و يرجع 
علماء النفس هذه الظاهرة إىل 
الكبت و الضغوط النفسية اليت 
عجزه  و  الشخص  منها  يعاني 
علمية  بطرق  مشكالته  حل  عن 

سليمة.

أوراق التاروت

الرمزية  الصور  من  جمموعة 
حياة  لقراءة  العراف  يستخدمها 
الشخص و مستقبله )كما يدعي 
إذ  تسميته  أصول  اختلفت   ،)
ينسبها البعض إىل كلمة توراة، 
من  مركبة  أنها  آخرون  يرى  و 
و  )تا(  باهلروغليفية  كلمتني 
الطريق  بها  يقصد  و  )رو( 

امللكي.

هندوسية  أصلها  أن  قيل  كما 
اآلهلة  أم    Tara إىل  نسبة 
اهلندوسية، مل يعرف أحد كيف 
أن  إىل  املمارسة،  هذه  نشأت 

 « كتاب  مؤلف  كورت  أنطوان 
أول  أن  يرى  البدائي«  العلم 
يف  كان  األوراق  هلذه  ظهور 
أرويا يف منتصف القرن الرابع 

عشر.

و يرى البعض اآلخر أنها ظهرت 
كهنة  يد  على  بكثري  ذلك  قبل 
مصر الفرعونية ، ومنها انتقلت 
إىل عكا ) إحدى مدن فلسطني ( 
و من ثم انتشرت يف أرويا عن 
للعلم  بالنسبة  و  الغجر،  طريق 
فهي ليست سوى خدع رخيصة 
الستغالل الناس و االستخفاف 
بعقوهلم إذ ال يوجد أي أدلة أو 

براهني إلثبات صحة ما يقال.

الكرة البلورية

اليت  األدوات  أشهر  من  تعترب 
يستخدمها العرافون للكشف عن 
الطالع إىل جانب املرايا السوداء 
و ماء البحرية الراكد، و قد جاءت 
كعالمة  الشعبية   القصص  يف 
و  األشرار،  و  للسحرة  مميزة 
العرافون أن بلورة  يعترب هؤالء 
األنواع  تلك  أفضل  الكريستال 
إذ أنها حتتوي كما يزعمون على 

بعض الذبذبات..

يهم  ال  أنه  آخرون  يرى  بينما 
علماء  يرى  و  البلورة،  معدن 
ال  خرافة  حمض  أنها  النفس 
يقوم  اليت  األجواء  أن  و  أكثر، 
بها العراف تنقله من حالة ذهنية 
إىل حالة ذهنية أخرى خمتلفة عن 
حالة الوعي الكامل وما يراه من 
خياالت و صور ناجتة عن تأثري 
اهلدوء  حالة  و  اخلافتة  اإلضاءة 

و الرتكيز.
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Prime Minister Tony Ab-
bott hit the phones on 
Sunday night to plead 
for six months to turn 
around the fortunes of 
his embattled govern-
ment.
You can’t have 39 people, 
nearly all backbenchers, 
vote against you and say 
there is no problem 
Fairfax Media has been 
told that in a series of 
calls to up to a dozen 
backbenchers that lasted 
until midnight, Mr Abbott 
urged marginal seat MPs 
to give his government 
more time. 
And on Monday, Mr Ab-
bott offered major con-
cessions to his divided 
party room, including 
curbing the power of his 
chief of staff after ad-
mitting to a “near death 
experience” in the failed 
spill motion by angry 
colleagues.
Following the failed mo-
tion he also promised a 
second tax cut for small 
business, pledged the 
budget would put more 
money in families’ pock-
ets and asked his MPs to 
stop leaking to the me-
dia.
But confusion surrounds 
some policy options, 
with MPs differing on 
whether he committed to 
scrap the unpopular GP 
co-payment altogether, 
or to stick with it.
Speaking in shirt sleeves 
while sitting on the desk 
at the front of the party 
room, Mr Abbott “spoke 

from the heart”, admit-
ting to failures of policy 
and presentation as he 
promised his shattered 
team he would do much 
better in future.
Among the changes and 
concessions offered, ac-
cording to sources in the 
room, was a pledge that 
future mid-level and low-
level staff appointments 
would not be vetted by 
his office, and important-
ly, that cabinet submis-
sions would no longer be 
pre-screened.
Both issues reflect major 
gripes by ministers and 
backbenchers about the 
micro-management of 
the Prime Minister’s Of-
fice and particularly, the 
apparent veto power of 
Mr Abbott’s high-profile 
chief of staff, Peta Cred-
lin.
Even senior ministers 
have grumbled that Ms 
Credlin has been too in-
fluential in Mr Abbott’s 
political decision-mak-
ing, and that they have 
had to negotiate with 
her on cabinet propos-
als even before getting 
the issue into the cabinet 
meeting.
Last year, Mr Abbott 
vetoed a proposal by 
Foreign Minister Julie 
Bishop to attend an in-
ternational climate con-
ference, sparking a con-
troversy and resulting in 
Ms Bishop resorting to 
a cabinet discussion to 
overrule his office.
That saw relations be-

Tony Abbott pleads with colleagues for six-
month reprieve
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tween Ms Bishop, who 
is also deputy Liberal 
leader, and Ms Credlin 
severely strained. 
A number of MPs have 
called privately for Ms 
Credlin to be replaced 
but others say it is her 
close attention to detail 
that has saved Mr Abbott 
from further mistakes of 
judgment.
A source said it was 
clear Mr Abbott was now 
“clipping her wings” in 
recognition that material 
changes were needed to 
convince disgruntled col-
leagues that his pledged 
conversion to consulta-
tive mode was not mere 
words.
On the Medicare reform 
package that has all but 
destroyed the govern-
ment’s standing, Mr Ab-
bott admitted his experi-
ence as health minister 
in the Howard govern-
ment had taught him 
that, in a battle between 
politicians and doctors, 
“doctors always win”, 
the source revealed.
Opinions differ as to 
whether he walked away 
from a proposed GP 
co-payment or merely 
pledged that no change 
would go forward with-
out the “broad” support 
of the health sector.
Vow to defeat Shorten
Mr Abbott vowed to de-
feat Opposition Leader 
Bill Shorten just as he 
had defeated Kevin Rudd 
and Julia Gillard - he de-
scribed those former 
prime ministers as “much 
larger figures” - and im-
plored the party room to 
have faith in him.
Mr Abbott has already 
promised a 1.5 per cent 
tax cut for small busi-
ness from July 1, 2015.
One MP who voted 
against the spill said 
Mr Abbott’s point about 
leaking was that MPs 
should “say nice things 

about the government 
when journalists call 
them. He put it in the 
positive.”
A second MP who voted 
for the spill praised Mr 
Abbott’s speech and 
said he now deserved 
time, stating it was clear 
that Mr Abbott under-
stood the party room 
had spoken.
“He handled himself very 
well. I think people have 
a will to make it work, 
but we will see,” the MP 
said.
But a minister who voted 
against the spill told Fair-
fax Media the result was 
“unbelievable” given 
that he had “32-35 front-
benchers locked in”. 
“You can’t have 39 
people, nearly all back-
benchers, vote against 
you and say there is no 
problem.”
Asked about the pos-
sibility of another spill 
motion, the minister said 
that “nothing should 
happen for a very long 
time in my view”, ad-
mitted it was “not over” 
but said that a couple of 
“hot heads” were talk-
ing about a second spill 
sooner than that.
Ms Bishop was the only 
other MP to address the 
room after the ballot. 
Ms Bishop stressed her 
job was to support the 
leader and offered to be 
a conduit for MPs to the 
Prime Minister and his 
office.
Ms Bishop also stressed 
during the meeting that 
the position of deputy 
Liberal leader was sepa-
rate to that of leader.
She said the structure 
had been designed to al-
low the deputy to act as 
a check on the leader of 
the Liberal Party.
Ms Bishop is also said 
to have promised to visit 
more backbench MPs’ 
offices in 2015.

Prime Minister Tony Abbott emerges from the the Liberal party 
room after surviving a leadership spill. Photo: Andrew Meares 

Tony Abbott will today 
walk into a vote to de-
termine the future of his 
leadership against the 
backdrop of the Coali-
tion’s worst polling re-
sult since 2009. 
He also faces a bitterly 
divided party room, with 
Liberal Senator Cory 
Bernardi lashing out at 
plotters trying to under-
mine the Prime Minister 
and calling on potential 
leadership rival Malcolm 
Turnbull to resign from 
cabinet.
“There’s no challenger 
but the party room is 
supposedly divided into 
the Turnbull camp and 
the Abbott camp. We 
have cabinet ministers 
who are ringing around 
claiming to represent 
Malcolm Turnbull in this 
spill,” Senator Bernardi 
told Fairfax Media.
“Those that are involved 

in this plot against the 
PM need to gather up 
what’s left of their in-
tegrity and determine 
whether they should 
sit around the cabinet 
table. It’s not just Turn-
bull.”
But dissidents trying to 
bring down the Prime 
Minister fear they will 
fail to pass a spill mo-
tion when the party 
room meets in Canberra 
at 9am. They are already 
warning they will not 
rest until Mr Abbott is 
kicked out of office.
Newspoll results pub-
lished by News Corp 
publications on Mon-
day show Mr Abbott’s 
approval rating has 
plunged to minus 44, 
with just 24 per cent of 
voters satisfied with his 
performance, compared 
to 68 per cent who are 
dissatisfied.

Liberal leadership crisis: Coalition fac-
es worst polling result for six years

Member for Strathfield 
Charles Casuscelli on 
tuesday welcomed the 
retention of the Interim 
Heritage Order on 18 
Wyatt Avenue, Bur-
wood.
Mr Casuscelli said the 
owner of the Kenilworth 
property had requested 
the order be revoked, 
after it was issued by 
Burwood Council on 
30 May 2014 following 
a development applica-
tion seeking to demol-
ish the property and 
permit the construction 
of eight townhouses in 
its place.  
“Burwood Council is 
seeking public com-
ment on a proposal to 
place this site on the 
Local Environment 
Plan to recognise its 
local significance.
“The Interim Heritage 
Order allows time for 

INTERIM HERITAGE ORDER ON 
BURWOOD PROPERTY RETAINED

council to assess the 
heritage value of the 
site, and I welcome the 
decision to keep the 
order in place,” Mr Ca-
suscelli said.
Mr Casuscelli said the 
NSW Government sup-
ports local councils in 
working with owners, 
communities and busi-
nesses to retain heri-
tage values where pos-
sible and find viable 
adaptive reuse options 
where appropriate. 
The process provides 
an opportunity for all 
relevant matters to be 
considered.
“I understand the own-
er is now working with 
council to retain the 
heritage significance 
of the property while 
redeveloping the site,” 
said Mr Casuscelli.
Media: Office of Charles 
Casuscelli 9747 1711
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If Prime Minister Tony Ab-
bott had been tempted to 
dismiss the forces gather-
ing against his leadership 
as no more than an ob-
scure gang of backbench 
malcontents, there was 
one person standing in his 
way.
Arthur Sinodinos, former 
chief of staff to John How-
ard, has provided legiti-
macy to the “grassroots” 
party-room push to force a 
vote on the leadership.
In the absence of retired 
factional heavyweights 
like Nick Minchin and 
Robert Hill, Senator Sino-
dinos has emerged as a 
figure of influence on the 
backbench and a lightning 
rod for those in the ranks 
wanting change. 
He played himself into the 
middle of the leadership 
crisis last week when he 
declared his support for 
the prime minister was “not 
unconditional”. “Comrade, 
ask me next week,” was 
his memorable reply when 
asked if Mr Abbott’s lead-
ership would survive.
On Sunday, he went further 
and declared he would vote 
in favour of Monday’s spill 
motion, revealing frustra-
tion at Mr Abbott’s move 
to circumvent discussion 
among MPs by bringing 
the party-room meeting 
forward by 24 hours to 
9am Monday.
“I am disappointed the 
party-room meeting has 
been brought forward. MPs 
should be given adequate 
time to discuss the matter 
at hand,” he said.
Senator Sinodinos’ in-
tervention has been dis-
missed by some backers 
of Mr Abbott as motivated 

by revenge after he was 
forced to resign from the 
ministry in December and 
the announcement leaked 
ahead of time.
But senior party colleagues 
insisted on Sunday that he 
is wise enough to separate 
any resentment at the han-
dling of his resignation by 
the prime minister’s office 
from his legitimate misgiv-
ings about the direction of 
the government.
They said his resignation 
had freed him from the 
cabinet solidarity that has 
locked down other senior 
Liberals from airing griev-
ances and his support for 
a spill represents the seri-
ousness of discontent with 
the current leadership.
“Arthur is not the type 
of bloke who straps on a 
bomb vest and goes out 
and blows himself up. His 
position will be very con-
sidered and carefully cali-
brated,” said a source.
Another Liberal said: “He 
knows how good gov-
ernment works, he was 
there under Howard. For 
that reason he has given 
backbenchers plenty to 
think about in supporting 
a spill.”
Senator Sinodinos decid-
ed to walk the plank after 
the Independent Commis-
sion Against Corruption’s 
findings against the Eddie 
Obeid-linked Australian 
Water Holdings – a com-
pany once chaired by Sen-
ator Sinodinos – were de-
layed until at least March 
this year.
He insisted throughout the 
inquiry and when he re-
signed that he ICAC would 
eventually clear him of any 
corruption finding.
In December, Senator 
Sinodinos said the leak-
ing of his resignation an-
nouncement “did not as-
sist the orderly workings 
of government” in a thinly-
veiled swipe at the prime 
minister’s office, led by 
chief of staff Peta Credlin.

Sinodinos’ support for leadership spill 
legitimises opposition to Prime Min-
ister Tony Abbott, say colleagues 

Arthur Sinodinos
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Prime Minister Tony Ab-
bott has bought himself the 
crucial months needed to 
rebuild his battered lead-
ership by admitting failure 
in his first budget because 
it was «too bold and ambi-
tious», and by promising to 
adopt more family-friendly 
policies.
I’ve listened, I>ve learned 
and I’ve changed and the 
government will change 
with me. 
Mr Abbott promised to «so-
cialise» decision-making 
while also assuring col-
leagues that he can beat Bill 
Shorten.
This will include tax cuts 
for small business, and im-
provements to the way his 
government operates inter-
nally.
There will also be greater 
backbench consultation, a 
reduced role for his chief of 
staff allowing for increased 
ministerial autonomy, and 
a commitment to proceed 
with only those aspects of 
Medicare reform for which 
the government has se-
cured the broad backing of 
doctors.
Implicitly admitting failure 
in his first 17 months in 
office, Mr Abbott declared 
«good government starts 
today». But he faces a steep 
task in the next few months 
working to craft a budget 
in difficult fiscal and po-
litical circumstances with 
the deficit growing and the 
government>s popularity in 
decline.
Mr Abbott also moved to 
mend internal divisions, 
telling colleagues the spill 
attempt was a «near death 
experience». 
He emerged from a spe-
cial party room meeting on 
Monday having defeated the 
proposed spill of the lead-
ership by 61 votes to 39. 
But the result was built on 
a locked-in bloc of support 
from his ministry which had 
given him a solid headstart 
of around 40 votes.
«The point I make is that 
this has been a very chas-
tening experience,» he said.
The result was immediately 
questioned by some MPs 
who noted that almost 60 

per cent of the backbench 
had wanted his position de-
clared vacant.
In an interview with the ABC 
on Monday evening, Mr Ab-
bott reiterated that he was 
the best man to win the next 
election, stressing his prov-
en record.
«I am fighter,» he declared. 
«I know how to beat Labor 
Party leaders. I beat Kevin 
Rudd, I beat Julia Gillard, 
I can beat Bill Shorten as 
well. What I>m not good at is 
fighting the Liberal Party.»
The Prime Minister sig-
nalled possible future bud-
get policy by citing the New 
Zealand example where 
new government spend-
ing was curtailed, reducing 
the size of government as 
a proportion of gross do-
mestic product from 35 per 
cent down to 30 per cent in 
a short time frame.
Recriminations began al-
most immediately after 
the failed spill motion with 
claims of ministers using 
the secret ballot to vote in 
favour of the spill.
One of the spill backers, 
Arthur Sinodinos, said the 
dynamic of the spill might 
have been different had 
there been a challenger pre-
pared to step forward. 
But most colleagues closed 
ranks behind the belea-
guered Prime Minister, say-
ing he had secured the time 
to recover even as they 
acknowledged he will be 
replaced, probably by for-
mer leader Malcolm Turn-
bull, if his performance and 
the opinion polls fail to re-
spond.
The opposition attempted 
to capitalise on the disarray 
in the government, asking 
how Mr Abbott could expect 
to command the confidence 
of the House of Representa-
tives if he had lost his own 
party.
It parroted Mr Abbott’s 
own words used in a simi-
lar question to Julia Gillard 
when she was under attack 
from Kevin Rudd.
«Given that nearly half of his 
parliamentary colleagues, 
including two-thirds of his 
Liberal backbenchers, have 
today expressed a lack of 

confidence in the Prime 
Minister, how can the Prime 
Minister claim to have a 
mandate for this country?» 
the Labor leader asked at 
the start of question time 
on Monday.

It was almost identical to the 
question Mr Abbott asked 
of Ms Gillard three years 
ago after she won a Labor 
leadership ballot against Mr 
Rudd.
Speaking at a post-ballot 
press conference, Mr Ab-
bott acknowledged the po-
litical challenges facing his 
leadership including the 
election result in Queen-
sland on January 31 which 
he called «nightmarish». 
«Obviously there was a diffi-
cult, difficult result in Queen-
sland and who wouldn’t be 
nervous after watching the 
result in Queensland?» he 
continued.
Asked if he would be mak-
ing changes in personnel 
including either to his min-
istry or his personal staff, 
Mr Abbott dodged the ques-
tion, saying «all of us are 
determined to lift our game 
and the fundamental point I 
make is that the solution to 
all of these things is good 
government, and good gov-
ernment starts today».
In a sign that the high-con-
flict approach of the gov-
ernment is set to change, 
Mr Abbott said he did not 
want to have fights on too 
many fronts at once or for 
no reason.
«We will not buy fights with 
the Senate that we can>t 
win, unless we are abso-
lutely determined that they 
are the fights that we really, 
really do need to have,» he 
said.
«I’ve listened, I’ve learned 
and I>ve changed and the 
government will change 
with me.»
Asked specifically about 
his chief of staff, Peta Cred-
lin, Mr Abbott merely said, 
«All of us have had to have 
a good hard look at our-
selves».
But Ms Credlin has been 
conspicuously absent in 
recent times, having not 
attended a Press Club 

speech, a two-day cabinet 
meeting, and the first day 
of parliament where she 
is normally situated in the 
advisor>s box.
«Me, my cabinet colleagues, 
my ministerial colleagues, 
my senior staff, we are all 
resolved to do better,» Mr 
Abbott said.
Several MPs contacted by 
Fairfax Media after the spill 
motion had failed – and who 
had voted for the spill - said 
they now wanted Mr Abbott 
to be given «clear air» and 
six months to attempt to 
turn the government>s for-
tunes around.
Many of those MPs warned, 
however, that if Mr Abbott, 
Treasurer Joe Hockey or 
other MPs made another 
mistake, backbench pa-
tience could quickly evapo-
rate.
On Monday afternoon 
Queensland LNP Senator 
Ian Macdonald, who did 
not support the spill mo-
tion, suggested on Fairfax 
Radio that «if Tony doesn>t 
change, his time is limit-
ed» but «I am confident he 
will».
«Tony, he has made these 
commitments [to change 
his style of governance], I 
think he is an honourable 
man, I think he>ll do it. But 
if it doesn>t work, if he isn>t 
turning the public around, I 
think Tony will be the first 
to realise that,» he said.
«I think, and people have 
indicated to him including 
me, that if he understands 
that it>s not working, that 
the people of Australia 
aren’t with him and we are 
heading to a train wreck 
at the next election, I think 
you>ll find Tony will do the 
right thing.»
Senator Macdonald also 
said that in a recent meet-
ing with Mr Abbott, «I did in-
dicate that the Liberal Party 
organisation and the prime 
minister>s office had a con-
nection», a pointed refer-
ence to the fact Ms Credlin 
is married to party director 
Brian Loughnane.
Those concerns have been 
echoed by a multitude of 
other Liberal MPs and sen-
ators in recent months.

Tony Abbott buys time after ‘near death experience’, vows to change
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 Cabinet ministers have ral-
lied around Joe Hockey, amid 
reports Prime Minister Tony 
Abbott is under pressure to 
replace him as Treasurer.
Senior government figures on 
Tuesday declared the internal 
fighting behind them one day 
after the attempt to force a 
leadership spill against Mr 
Abbott was defeated in the 
Liberal party room by 61 to 
39 votes.
Social Services Minister Scott 
Morrison joined Foreign Min-
ister Julie Bishop and Finance 
Minister Mathias Cormann 
in guaranteeing Mr Hockey’s 
position as Treasurer.
The Australian Financial Re-
view on Tuesday reported 
there was a strong view within 
the cabinet that the Treasurer 
should be dumped. 
On Monday the Prime Min-
ister described the govern-
ment’s first budget as “too 
bold and too ambitious”, but 
expressed confidence in Mr 
Hockey under questioning in 
Parliament.
When asked on Tuesday if 
Mr Hockey’s position was 
safe, Mr Morrison replied: “Of 
course he is.”
Mr Morrison told Sydney ra-
dio station 2GB that Liberal 
MPs could not have a sent a 
clearer message about the 
Prime Minister’s poor perfor-
mance.
Mr Morrison said the back-

bench had put the ministry 
on probation and the mes-
sage had been received “loud 
and clear”.
“They couldn’t have made it 
any clearer if they’d turned up 
with baseball bats,” he said.
“We’ve got to cop that and 
get back to work.”
On Tuesday, Opposition 
Leader Bill Shorten told his 
caucus to prepare for the 
possibility of an early election 
given leadership instability.
“We cannot assume the gov-
ernment will go full term be-
cause of its instability and 
division,” he said.
Speaking on his way into Par-
liament, Senator Cormann 
said: “Joe Hockey enjoys the 
full support of the Prime Min-
ister.”
A separate report in News 
Corp claimed six ministers 
had ratted on the Prime Min-
ister by voting for the spill 
motion.
But Ms Bishop said the article 
was speculation because the 
secret ballot meant no one 
could truly know how each 
person voted.
The deputy Liberal leader de-
clined to say how she voted 
because it would put pres-
sure on colleagues to pub-
licly declare their position. 
But she has previously said 
she would vote against the 
motion in line with cabinet 
solidarity.

Joe Hockey safe as Treasurer: 
cabinet ministers
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Prime Minister Tony Abbott and Treasurer Joe Hockey in question time 
on Monday. Photo: Andrew Meares 

Reports suggest Mr Abbott is under pressure to replace Mr Hockey as 
Treasurer. Photo: Andrew Meares

Glenn Brookes, Member for 
East Hills with Minister for 
Roads and Freight Duncan 
Gay on tuesday announced 
more than 850,000 safe 
drivers in NSW were enjoy-
ing a 50 per cent discount 
on their licence, putting 
about $70 million back into 
their wallets.
The ‘Fair Go for Safe Driv-
ers’ initiative provides half 
price licences to motorists 
with a five year good driving 
record and is the delivery of 
a key election commitment 
by the NSW Liberals and 
Nationals to acknowledge 
and reward safe driving.
“The NSW Government is 
leading the country in re-
warding good drivers - NSW 
is the only state that offers 
a 50 per cent reduction in 
licence fees,” Mr Gay said.
“In the East Hills Elector-
ate this equates to almost 
12,000 drivers benefitting 
from this initiative – 5763 
men and 6173 women,” Mr 
Brookes said.  
“I am all about rewarding 
the good guys and helping 
bring down the costs of liv-
ing, I’d much prefer to hand 
out positive rewards than 
penalties and I bet the com-
munity feels the same.
“This incentive provides a 
dual benefit – on top of re-
warding good drivers and 
encouraging safer driving 
behaviour, it also cuts the 
costs of living for family’s 
right across the state.
“Every dollar counts and 

the more money families 
can hold on to, the happier 
I am.
“If you want to get half price 
off your driver’s licence, 
simply stick to the speed 
limit and don’t put the lives 
of others at risk through 
thoughtless and dangerous 
behaviour.
“We know out of the driv-
ers who have received the 
discount, close to 500,000 
have been women. This 
shows there is still a trend 
in women demonstrating 
safer driving behaviour and 
it’s a challenge to our male 
drivers to step up to the 
mark.
“We’re expecting around 
2.1 million NSW motorists 
will receive the discount 
and it’s great to see we’re 
nearly halfway there.”
The scheme allows all mo-
torists with an unrestricted 
licence (one, three and five 
year) and no relevant of-
fences for five years to get 
the discount.
Relevant offences include 
any breach that attracts de-
merit points, a conviction 
for a major offence such 
as drink or drug driving or 
any unlicensed driving of-
fences.
Current unrestricted driver 
licence renewal fees are 
$54 for one year, $128 for 
three years and $170 for 
five years.

MEDIA: Marc Nehme – 9772 
2774

$70 MILLION BACK IN THE WAL-
LETS OF NSW DRIVERS

Former immigration minister 
Scott Morrison’s decision to 
refuse a Pakistani refugee a 
protection visa on a “national 
interest” basis has failed in 
the High Court.
The court has unanimously 
found that the man, who ar-
rived by boat on Christmas Is-
land in 2012, be granted a per-
manent protection visa, which 
had been previously refused 
by a delegate of the Minister.
Mr Morrison had argued that 
because the man had arrived 
by boat as an “unauthorised 
maritime arrival” then it was 
in the national interest that he 
not be given a visa.
But the High Court argued that 
this decision was not made 
according to law and that the 
then minister could not refuse 
a visa solely based on the fact 
that the man had arrived in 
Australia by boat.
In September 2012, then immi-
gration minister Labor’s Chris 
Bowen permitted the man to 
make a valid application for a 
permanent protection visa. 
According to the court docu-
ments, he made the applica-
tion, which was then refused 
by a delegate of the minister. 
The plaintiff sought a review 
of that decision by the Refu-
gee Review Tribunal.
It was here that the man was 
found to be a refugee by the 
tribunal. But Mr Bowen did not 
decide on the case, the docu-
ments say. 
It was not until June 2014 that 
the High Court found the min-
ister, now the Coalition’s Mr 
Morrison, should “consider 
and determine” the man’s ap-
plication for a permanent pro-
tection visa according to law.
But Mr Morrison refused, say-
ing it was in the national inter-
est that the man did not re-
ceive a visa.
He has also announced that 
his decision to deny visas in 
“the national interest” cannot 
be reviewed by the tribunal.
New Immigration Minister Pe-
ter Dutton acknowledged the 
High Court’s decision, say-
ing the man would be issued 
a protection visa within seven 
days.
“The Department of Immigra-
tion and Border Protection is 
looking into the implications 
of the decision, but they ap-
pear to be limited,” a spokes-
man said.
The spokesman said the deci-
sion would not affect the gov-
ernments policy that people 
who arrived by boat would not 
be granted permanent protec-
tion visas.

However human rights law-
yer David Manne, who led 
the man’s original High Court 
case, said the decision could 
have broader implications for 
other asylum seekers.
“We are studying the decision 
very closely to see whether 
the ruling could also apply to 
many other refugees who ar-
rived by boat but were refused 
a permanent protection visa in 
2013,” he said.
“The High Court has found 
that a device used by the gov-
ernment to circumvent the law 
and bar people from obtaining 
a protection visa was not ac-
cording to law.”
Greens immigration spokes-
woman Sarah Hanson-Young 
said Mr Morrison should 
have recognised Australia’s 
international obligations and 
granted this man a protection 
visa when he was found to be 
a refugee.
“The immigration minister is 
not above the law, despite his 
consistent efforts to under-
mine the Parliament and the 
High Court,” she said.
“This man is a refugee, he 
came to Australia asking for 
help and it’s only after being 
dragged through the courts 
that the government will rec-
ognise its duty and offer him 
protection.”
In July last year, Mr Morri-
son said he would refuse all 
permanent protection visas 
based on a “national interest” 
test. The reasons for refusing 
a visa include not “rewarding” 
those who arrive “illegally” 
with the same permanent visa 
outcomes that are available to 
those who “who abide by Aus-
tralia’s visa requirements”.
In a statement to those seeking 
refugee status at the time, Mr 
Morrison wrote: “If you have 
been found to engage Aus-
tralia’s protection obligations 
and have met health, security 
and character checks, but the 
Minister has found that it is 
not in the national interest to 
grant you a permanent protec-
tion visa, you are not subject 
to removal from Australia.
“The department will contact 
you about a temporary stay 
in Australia. If you live in the 
community with a valid bridg-
ing visa, you must receive an 
offer for a temporary stay and 
you must have accepted that 
offer, before a visa can be 
granted to you.
“If you are in detention, includ-
ing community detention, the 
minister may decide to grant 
you a visa and no offer or ac-
ceptance is required.”

Scott Morrison loses High Court case 
against a refugee

Glenn Brookes, Member for East Hills
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THE father of a Sydney man 
charged with planning a ter-
rorist attack says his son 
was lonely in Australia. 
Omar al-Kutobi, 24, was 
working as a removalist and 
studying nursing after he 
failed to find a job in IT, his 
father Ahmed told Fairfax 
Media from Germany.
“He told (me) many times to 
come to him because he is 
alone,” he said.
Al-Kutobi and his friend Mo-
hammad Kiad, 25, were ar-
rested at their western Syd-
ney granny flat yesterday 
afternoon.
But Al-Kutobi’s father said he 
suspected nothing untoward 
when he spoke to his son by 
phone on Tuesday.
“He told me (he) was working 
as a truck driver and asked 
me about his mother,” he 
said.
“That is all. Everything was 
okay.”
He said he had paid thou-
sands of dollars to send his 
son to Australia in 2009, 
away from the violence of 
his homeland of Iraq. He 
said his son loved Austra-
lia and became a citizen in 
2013.
Al-Kutobi and Kiad, who 
were training as bodybuild-
ers, were just hours from 
attempting a public behead-
ing, police will allege when 
they face court today.
The pair had flown under 
the radar and were picked 
up only after a tip-off led 
police to uncover a video 
¬detailing the alleged plan 
— potentially ¬involving a 
gruesome attack.
Prime Minister Tony Abbott 
told Parliament that “police 
found a large ISIL or Daesh 
flag, a machete, and a hunt-
ing knife, and a video record-
ing of one suspect kneeling 
in front of the ISIL flag with 
the two knives while making 
a statement in Arabic.”
“This was an imminent at-
tack in Australia inspired by 
the ISIL or Daesh death cult.
“This is a serious issue and I 
suspect it will get worse be-
fore it gets better ... there are 
those out there, some living 
in our midst, who would do 
us harm.”
The men were arrested on 
Tuesday at 4pm, allegedly 
hours from their intended 
¬attack. Weapons, including 

a hunting knife and a ma-
chete, were seized from their 
¬Fairfield granny flat, as well 
as a homemade Islamic State 
flag, police allege.
“We will carry out the first 
operation for soldiers of the 
caliphate on Australia,” one 
of the men allegedly said in 
¬Arabic on the chilling video.
“We are going to retribute 
(sic) for our sisters, brothers, 
fathers, mothers in the name 
of the caliphate.”
Reports last night that the 
pair had intended to attack 
police were unconfirmed, 
with investigators earlier 
saying a target had not been 
specified.
NSW Deputy Police ¬Com-
missioner Cath Burn said po-
lice had to be vigilant, along 
with the general public and 
military members.
“What we are going to ¬al-
lege is consistent with the IS 
messaging,” Ms Burn said.
“We believe the men were 
potentially going to harm 
somebody, maybe even kill 
somebody, and potentially 
using one of the items that 
we identified and recovered 
¬yesterday, potentially a 
knife.”
One of the knives had been 
bought recently at a south- 
west Sydney camping store.
The men, described by neigh-
bours as “best friends”, paid 
just over $200 a week to rent 
the converted garage. As-
sociates said they did body-
building at the Fairfield City 
Leisure Centre until man-
agement “banned” Kiad last 
year.
Both men had been work-
ing as removalists in recent 
months, while al-Kutobi was 
studying computer science.
Social media also depicted 
Kiad, a nurse from Kuwait 
unable to transfer his quali-
fications to Australia, as a 

Soldiers of the Islamic State death cult: The plot to behead on our streets
lover of luxury labels such as 
Dolce & Gabbana and Rolex. 
Neighbour Shadi Ghaoui, 14, 
watched as five ¬unmarked 
four-wheel drives packed 
with 10 masked and armed 
police officers arrived and 
¬surrounded the granny flat 
on Tuesday. “One of them 
had a microphone and said 
‘this is the police, we have 
you ¬surrounded, please 
come out’,” Shadi said. He 
watched as al-Kutobi and 
Kiad were ordered to lie on 
the ground and had their 
hands tied.
Community leaders said that 
they believed the pair had 
self-radicalised online.
Ms Burn said the pair was not 
known to police and ¬officers 
had acted on a piece of infor-
mation, but she said the case 
highlighted the danger of po-
tential lone-wolf attacks.
“This is indicative of the 
threat that we now have to 
live with,” she said.
INSIDE a granny flat in a Fair-
field backyard, the belong-
ings of Omar al-Kutobi, 24, 
and Mohammad Kiad, 25, 
were strewn around by po-
lice, a prayer book still vis-
ible in the chaos.
On Tuesday, the chilling 
threat of terrorism became 
terrifyingly real for the resi-
dents of -Riverview Rd.
After the shock of seeing 
heavily armed police storm 
their street, they learned 
yesterday how close police 
believe Sydney had come 
came to another terrorist at-
tack — ¬allegedly plotted in a 
converted garage.
Prime Minister Tony Abbott 
recounted ¬details of the 
men’s chilling video to ¬par-
liament yesterday, saying 
one man had knelt in front 
of an Islamic State flag hold-
ing a hunting knife and a ma-
chete.
“This was an imminent at-
tack in Australia inspired by 
(Islamic State),” Mr Abbott 
said.
One neighbour said he was a 
lapsed Muslim and the men 
were trying to convert him.
The small granny flat, sur-
rounded by ¬manicured 
lawns and pot plants, had 
been home for al-Kutobi for 
more than three years after 
he moved to Australia from 
Iraq.
Late last year Kiad, after 

separating from his wife, 
moved his few belongings 
into the flat, which is tucked 
away behind a large two-sto-
rey home. Dirty dishes and 
mouldy Lebanese bread lay 
on the kitchen bench, and 
clothes were strewn around 
the bedrooms.
“We don’t understand,” the 
men exclaimed as they were 
marched to the driveway by 
heavily armed police, their 
hands handcuffed behind 
their back.
For the next 10 hours detec-
tives from the Counter Ter-
rorism Taskforce combed 
through their belongings. 
Boarders at the home stood 
frozen in fear as masked po-
lice officers stormed the flat, 
¬allegedly seizing a machete, 
hunting knife and homemade 
Islamic State flag.
THE father of a Sydney man 
charged with planning a ter-
rorist attack says his son 
was lonely in Australia. 
Omar al-Kutobi, 24, was 
working as a removalist and 
studying nursing after he 
failed to find a job in IT, his 
father Ahmed told Fairfax 
Media from Germany.
“He told (me) many times to 
come to him because he is 
alone,” he said.
Al-Kutobi and his friend Mo-
hammad Kiad, 25, were ar-
rested at their western Syd-
ney granny flat yesterday 
afternoon.
But Al-Kutobi’s father said he 
suspected nothing untoward 
when he spoke to his son by 
phone on Tuesday.
“He told me (he) was work-
ing as a truck driver and 
asked me about his mother,” 
he said.
“That is all. Everything was 
okay.”
He said he had paid thou-
sands of dollars to send his 
son to Australia in 2009, 
away from the violence of his 
homeland of Iraq. He said his 
son loved Australia and be-
came a citizen in 2013.
Al-Kutobi and Kiad, who 
were training as bodybuild-
ers, were just hours from at-
tempting a public beheading, 
police will allege when they 
face court on thursday.
The pair had flown under the 
radar and were picked up 
only after a tip-off led police 
to uncover a video ¬detailing 
the alleged plan — poten-

tially ¬involving a gruesome 
attack.
Prime Minister Tony Abbott 
told Parliament that “police 
found a large ISIL or Daesh 
flag, a machete, and a hunt-
ing knife, and a video record-
ing of one suspect kneeling 
in front of the ISIL flag with 
the two knives while making 
a statement in Arabic.”
“This was an imminent at-
tack in Australia inspired by 
the ISIL or Daesh death cult.
“This is a serious issue and I 
suspect it will get worse be-
fore it gets better ... there are 
those out there, some living 
in our midst, who would do 
us harm.”
The men were arrested on 
Tuesday at 4pm, allegedly 
hours from their intended 
¬attack. Weapons, including 
a hunting knife and a ma-
chete, were seized from their 
¬Fairfield granny flat, as well 
as a homemade Islamic State 
flag, police allege.
Prime Minister Tony Abbott 
recounted ¬details of the 
men’s chilling video to ¬par-
liament yesterday, saying 
one man had knelt in front of 
an Islamic State flag holding 
a hunting knife and a ma-
chete.
“This was an imminent at-
tack in Australia inspired by 
(Islamic State),” Mr Abbott 
said.
One neighbour said he was a 
lapsed Muslim and the men 
were trying to convert him.
The small granny flat, sur-
rounded by ¬manicured 
lawns and pot plants, had 
been home for al-Kutobi for 
more than three years after 
he moved to Australia from 
Iraq.
Late last year Kiad, after 
separating from his wife, 
moved his few belongings 
into the flat, which is tucked 
away behind a large two-sto-
rey home. Dirty dishes and 
mouldy Lebanese bread lay 
on the kitchen bench, and 
clothes were strewn around 
the bedrooms.
“We don’t understand,” the 
men exclaimed as they were 
marched to the driveway by 
heavily armed police, their 
hands handcuffed behind 
their back.
For the next 10 hours detec-
tives from the Counter Ter-
rorism Taskforce combed 
through their belongings. 
Terror suspects Omar al-
Kutobi and Mohammad Kiad 

/ Picture: Supplied Source: 
Supplied 
Boarders at the home stood 
frozen in fear as masked po-
lice officers stormed the flat, 
¬allegedly seizing a machete, 
hunting knife and homemade 
Islamic State flag.
“I’m scared that I’m living 
with these ¬people,” said 
Roberto Macatangay, a pen-
sioner who has lived in a 
caravan at the back of the 
property for more than three 
years.
“They seemed to be really 
nice. They were sarcastic 
people but I didn’t mind that. 
We used to joke about reli-
gion, about Mohammad and 
Jesus Christ.”
George Ghaoui said he was 
stunned that the two quiet 
men living across the road 
could allegedly be planning 
an attack. “They seemed like 
normal people going to and 
from work, there was nothing 
suspicious,” he said.
Both men “kept to them-
selves”, neighbours said, 
but they made no secret of 
their devotion to Islam. They 
prayed five times a day and 
sang religious songs into the 
night.
Tessie Brown, who rents a 
room in the main house, said 
both men had been work-
ing as removalists in recent 
months, but Kiad did not 
leave the home this week.
“Mohammad never went out 
for work, he just stayed in-
side the house and washed 
his clothes,” Ms Brown said.
“He said to me ‘we are very 
different’, because I wear 
this (a cross). Omar told me 
that Jesus is only like the 
apostles.”
Al-Kutobi was granted Aus-
tralian citizenship at a cer-
emony in Granville in 2013. 
Kiad, originally from Kuwait, 
had permanent residency in 
Australia and had been living 
in ¬Auburn with his wife until 
they separated last year, ac-
cording to neighbours.
They said the men lived a re-
clusive life and that Kiad had 
recently started growing his 
hair and beard. They rarely 
socialised with other board-
ers at the house but often 
cooked barbecues for dinner 
in the backyard.
Kiad was a meber at the local 
gym, where he did weights 
training, but stopped attend-
ing when he was “banned” 
by management last year.

Mohammad Kiad and Omar al-Kuto-
bi. Picture: Supplied. Source: Sup-
plied
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TOURING AUSTRALIA 
STARTING 31 JAN 2015 

TICKETS 
ON SALE NOW!

5,000 YEARS OF CIVILISATION. LIVE ON STAGE!

ALL-NEW 2015 SHOW  | WITH LIVE ORCHESTRA

“Incredible” -MSNBC   

“Breathtaking” -CurtainUp   

“Absolutely Beautiful” 
- Robert Stromberg, production designer of Avatar

“Don’t see it once, see it twice!” -WVOX

“5,000 years of Chinese music and 

dance in one night!”  —The New York Times

“Demonstrating the highest realm in 
arts, Shen Yun inspires the performing 
arts world.”  -- Chi Cao, lead actor in Mao‚s Last 
Dancer, and  principal dancer with Birmingham Royal 
Ballet

ShenYun.com
Presented by Falun Dafa Association of Australia Inc

“A mesmerizing performance,  
reclaiming the divinely inspired cultural  

heritage of China.”
—Donna Karan, Creator of DKNY

“A beautiful show! Fantastic!”
—Joy Behar, Co-host of ABC’s The View

“The ancient Chinese wisdom  
it conveyed will not only benefit the Chinese people,  

but also the whole world.”
—Ted Kavanau, founding Senior Producer 

of CNN Headline News

NOT MADE IN 
CHINA

Based in New York, Shen Yun 
Performing Arts was founded 
with the mission to restore 5,000 
years of divinely inspired Chi-
nese culture, which has been 
mostly destroyed in China  under 
communist rule. In fact, a show 
like Shen Yun can no longer be 
found in China today.

SHEN YUN. For Chinese, the words evoke a sense of wonder, magic, 
and the divine. To audiences who have seen it, they recall the experi-
ence of a lifetime—a moment so powerfully beautiful it touches the 

soul.

Discover the grandeur of a fantastically rich culture, that of classical 
China, brought to life through brilliantly choreographed dance and mes-
merizing, all-original orchestral compositions. Magni�cently costumed 
dancers—the world’s elite—move in poetic arrangements that evoke pas-
toral beauty, imperial drama, and the glory of an ancient civilization. This 
season, discover what art was meant to be. 

Discover Shen Yun.

An unmatched
theatrical experience…

Brisbane 
3 - 4 Feb
Concert Hall QPAC
Ticketing: 136 246

Sydney  

6 - 15 Feb
Capitol Theatre
1300 558 878 
Ticketmaster.com.au

Gold Coast 
31 Jan – 1 Feb
The Arts Centre 
Gold Coast 
07 5588 4000

Canberra  
17 - 18 Feb
Canberra Theatre  
02 6275 2700 
CanberraTheatreCentre.com.au

Adelaide  
20 - 22 Feb
Adelaide Festival Theatre  
131 246 
www.bass.net.au

Melbourne  
25 - 28 Feb
Arts Centre  Melbourne
1300 136 166 
Ticketmaster.com.au
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Tel: 02 87648186 Fax :02 87648062

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على:

)02(8764 8186 
0403482345

Spiritual Therapist
العامل الروحاني د. عالء العوادي

تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-
استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 

- عالج بالتنويم املغناطيسي
* عضور عدة جمعيات روحانية وفلكية

125 Showground Rd, Castle Hill - Mob:0400449000 - Phone: (02) 9659 8034
web:www.alawadispiritualtherapice.com.au - Email: alaa.alawadi@gmail.com

انـرتفـيجن
 املؤسسة االوىل يف عالم القنوات التلفزيونية

تنقل أكثر من 240 قناة عربية اىل منازلكم من 
جميع االقطار العربية

1300  9 2 2   7 8  8 لالتـصال:

معجزة النقل التلفزيوني تحققت بـ انـرتفـيجن
اكرب مجموعة من القنوات التلفزيونية العربية

كثري من القنوات ال يحتويها اي جهاز آخر

ال تشرتوا اي جهاز قبل أن تزوروا مكاتبنا يف مرييالندز وتتأكدوا بأنفسكم من مزايا هذا الجهاز
تركيب الجهاز  50 دوالرا.. ارسال الجهاز بالربيد 25 دوالرا

الجهاز مكفول
ملدة سنة واحدة

القنوات مكفولة
 لـ 3 سنوات

WAYNAK TV

كما عودتكم انرتفيجن.. استفيدوا من التخفيضات الكبرية حاليا على االجهزة من 
650 دوالرا اىل 500 دوالر

متتعوا مبشاهدة القنوات اليت تريدونها دون انقطاع أو تقّطع أو تأثر بالعوامل 
الطبيعية.. حنن نضمن هذه اخلصائص والصفات

  - بإمكانك جتميد الصورة ملدة ساعة ومعاودة املشاهدة دون خسارة أي مشهد
 - اذا فاتتك نشرة أخبار أو برنامج بنصف ساعة، مثال، بإمكانك مشاهدته من جديد 

257 Wًoodville Road- Merrylands NSW -  Tel; 1300 922 788 - Web: www 
intervisiontv.com.au - www.waynaktv.com - Email: efs_1@optusnet.com.au

خـدماتنا تـشمل سائر أنحاء اسرتاليا

ميزات ليست متوفرة يف 
أي جهاز آخر:
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