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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

 شيا تسأل: أمل حين الوقت للتخلي عن الشروط لتشكيل احلكومة والبدء بالتسوية؟
صندوق النقد الدولي: لتشكيل حكومة لبنانية جديدة لتنفيذ إصالحات اقتصادية

تطوٍر  بروِز  انتظارِِ  يف 
سياسٍي جديد خيرق اجلداَر 
السميك على خِط تشكيل 
قصر  يبقى  احلكومة، 
املساعي،  حموَر  بعبدا 
بالتوازي مع حركٍة ناشطة 
لدى  املعتمدين  للسفراء 
لبنان، وعلى وقع تواصٍل 
حول  امريكي-اوروبي 

لبنان.
الالفتة  الزيارِة  فبعد 
واملضمون  الشكل  يف 
للسفري  والتوقيت 
بعبدا،  لقصر  السعودي 
الفرنسية اليت  والسفرية 
رئاسيًا  متسكًا  مسعت 
باملبادرِة الفرنسية، لفت 
استقبال رئيس اجلمهورية 
اليت  للسفرية،  اليوم 
امل  اللقاء:  بعد  سألت 
للتخلي  الوقت  حين 
والبدء  الشروط  عن 

بالتسوية؟
املستوى  على  اما 
كالم  فربز  الداخلي، 
يف  املاروني  البطريرك 
الذكرى العاشرة لتوليِتِه، 

حيث  البشارة،  عيد  ويف 
جدد الدعوة إىل النهوض 
احلكومة،  تأليف  كبوِة  من 
املكلف  الرئيس  فيضع 
ممتازة  حكومية  تشكيلة 

رئيس  إىل  ويقدمها 
اجلمهورية، ويتشاورا يف 
صافيٍة  بروٍح  بيَنُهما  ما 
يتفقا  أن  إىل  ووطنية، 
اجلديدة  األمساء  على 
وتوزيع احلقائب يف إطار 
أسِس  وعلى  املساواة، 

الدستوِر وامليثاق…

     رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السفرية  شيا

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

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

التتمة على الصفحة 21

الراعي: ليضع الرئيس املكلف تشكيلة حكومية ممتازة ويقدمها إىل رئيس اجلمهورية ويتفقا على األمساء وتوزيع احلقائب على أسس الدستور وامليثاق

التتمة على الصفحة 21

معرقلو  يصغي  فهل 
املعروفون  التأليف 
رأس  اىل  واملقصودون 
ُيصرون  ام  الكنيسة؟ 
يف  البالد  اغراق  على 
االزمات، جراء  املزيد من 
متسكِهم بتجاوِز املساواة 
اليت يتحدث عنها الراعي، 
وجوب  ختطي  وحماولِتهم 
االتفاق مع رئيس الدولة 
عليه  شدد  ما  وفق 

البطريرك،
يف  االمعان  جانب  اىل 
وامليثاق  الدستور  ضرب 
شدد  لطاملا   2 اللذين 

على التزاِمهما؟
وواضحة،  حمددة  اسئلٌة 
بال  اللحظة  حتى  هي 

جواب.
فهو  الوحيد،  اجلواُب  اما 
صندوق  كرره  الذي 
ال  اليوم:  الدولي  النقد 

مساعدات بال اصالح.
باسم  املتحدث  رأى  فقد 
أن   Jerry Rice الصندوق 

لبنانية  حكومة  تشكيل 
تفويض  ذات  جديدة 
ضروري  امٌر  هو  واضح 

اإلصالحات  لتنفيِذ 
تشتُد  اليت  االقتصادية 

التفاصيل على الصفحة 21

دبلوماسي  مصدر  أعلن 
الطريق  خارطة  إن  فرنسي 
تتضّمن  ليبيا  يف  للحّل 
القوات  كّل  انسحاب 

األجنبية.
الدبلوماسي  املصدر  وقال 
جيب  »ما  إن  الفرنسي 

حترتم  أن  هو  اآلن  فعله 
)األجنبية(  القوات  هذه 
الليبية  السلطات  إرادة 
بثقة  حتظى  اليت  احلالية، 

كّل الشعب اللييب«.
ديناميكية  »هناك  وتابع: 

مصدر فرنسي: احلل بليبيا يفرض 
انسحاب كل القوات األجنبية

مطلوب للعمل
مطلوب آنـستان أو سيدتان للعمل يف 

خدمة الزبائن يف محل للحلويات العربية 
يف منطقتي غرينايكر والكمبا.. الدوام 
من الـ 3 بعد الظهر حتى الـ 10 مساء 

للراغبات االتصال على الرقم:
0415 511 212 

الخربة ليست ضرورية

نتنياهو يفشل يف نيل األغلبية يف 
االنتخابات اإلسرائيلية

النهائية  النتائج  أظهرت 
اإلسرائيلية  لالنتخابات 
تظهر عدم حصول بنيامني 
األغلبية  على  نتنياهو 
حكومة  لتشكيل  الكافية 

حزب  ورئيس  جديدة، 
يرفض  حدشاه«  »تكفا 
لتشكيل  إليه  االنضمام 

حكومة مشرتكة.

التفاصيل على الصفحة 21

بايدن: ال نتطلع للتصادم مع الصني 
بل للمنافسة اجلادة

الرئيس األمريكي جو  عقد 
بايدن، امس االول، مؤمترًا 
صحافيًا بعد أكثر من ستني 
إىل  وصوله  على  يومًا 

بعض  ويتناول  السلطة، 
إدارة  منها  اهلامة  القضايا 
األزمة الصحية والعالقة مع 

Granny Flat لاليجار
Granny Flat لاليجار  مؤلفة من غرفة 
نوم وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. بحالة ممتازة 

جدا.
لالتصال: 622 222 0413

التتمة على الصفحة 21

 »12 »القناة  موقع  أفاد 
االول  امس  اإلسرائيلية، 
»سفينة  بأن  اخلميس، 
تعود  »لوري«  اسم  حتمل 
ملكيتها إلسرائيل تعرضت 
حبر  يف  بصاروخ  هلجوم 

العرب«.
اإلسرائيلية  القناة  وقالت 
أطلقوا  »اإليرانيني  إن 
صاروخًا حنو سفينة حاويات 
إسرائيلية يف حبر العرب«، 
»السفينة  أن  إىل  مشرية 
من  طريقها  يف  كانت 
وخالل  اهلند،  إىل  تنزانيا 
مسارها، عندما كانت تبحر 
وإيران،  اهلند  بني  مّرت 
تسبب  بصاروخ  وأصيبت 

بأضرار هلا«.
»فقد  القناة  ملوقع  ووفقًا 
األمنية  املؤسسة  ُأبلغت 
باحلادث  االسرائيلية 
الشركة  أصحاب  وكذلك 
مقرها  يقع  اليت  املالكة، 
حيفا«،  يف  الرئيسي 
»املؤسسة  أن  إىل  الفتًة 

التكتم  قررت  األمنية 
من  وطلبت  احلادثة  على 
اإلحبار  مواصلة  السفينة 

اىل اهلند«.
وأضاف اإلعالم اإلسرائيلي 
أن »القرار الذي مت اختاذه 
هو أن تستمر السفينة يف 
اإلحبار على املسار املؤدي 
ستجري  وهناك  اهلند  إىل 

عملية معاينة األضرار«.
موقع  كتب  وبالتزامن، 
على  تاميز«  »إينتلي 
»سفينة  إن  »التويرت«، 

لواء إسرائيلي: ضرب الصواريخ الدقيقة أمر معقد قد يتحول إىل حرب إقليمية
سفينة إسرائيلية تعرضت هلجوم بصاروخ 

إيراني يف حبر العرب
هلجوم  تعرضت  اسرائيلية 
الفتًا  العرب«،  حبر  يف 
الثانية  »املرة  أنها  إىل 
هجوم  فيها  ُينسب  اليت 
إىل  البحرية  الساحة  يف 
إيران  بني  السرية  احلرب 

وإسرائيل«.
»يديعوت  موقع  وقال 
التقديرات  إن  أحرونوت«، 
»هذا  أن  »إسرائيل«  يف 

هجوم إيراني متعمد«.
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إعــالن
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إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، فالرجاء 
االتصال بي على الرقم:

0419 651 187 
steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

إبتداء من 31 كانون األول 2020 أصبح 
طلب  يقدم  شخص  أي  من  مطلوبًا  
تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل 
 )Planning Portal( التخطيط  موقع 

التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز.

من  يعد  لم  التغيريات،  لهذه  كنتيجة 
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية باليد 
الربيد  عرب  أو   )over the counter(

اإللكرتوني.

كيفية  حول  املعلومات  من  مزيد  يتوفر 
التخطيط  موقع  على  الطلبات  إيداع 

)Planning Portal(  على:

www.planningportal.nsw.  
gov.au

لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا:

www.cumberland.nsw.gov.  
au/ development-applications-

currently- advertised

أو زوروا:
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-application-

tracking
 

تطويرات  حالة  من  للتحقق  وذلك 
معينة.

 )DAs( طلبات التطوير
متوفرة على اإلنرتنت

البلدية توفر جوّا ايجابيا قبيل 
شهر رمضان

الطعام  تكنولوجيا  فصل  إىل  االنضمام  الرائع  من  كان 
 Granville South Creative and مدرسة  يف 
مع  إىل جنب  جنبـًا   Performing Arts High School

عضو البلدية توم زريقة هذا األسبوع.

الفرصة لتعلم كيفية  لنا  أتيحت  مع اقرتاب شهر رمضان، 
تحضري طبق إفطار لبناني تقليدي )يف نهاية يوم الصيام(، 
والحمص  املقلي  الخبز  من  يتكون  الطبق   .)fatteh( »فتة« 

واللنب.

كانت نهاية الزيارة ممتازة و »حلوة« مع تقديم حلوى الكنافة 
الشهية.

واظهار  لاللتقاء  واألصدقاء  للعائالت  فرصة  هو  رمضان 
كرمهم. 

شكرا للمدرسة والطالب على الرتحيب بنا وكرم الضيافة.

نرجو أن يكون هذا الشهر الكريم وقتـًا للتأمل واالحتفال.

  أتطلع إىل صنع املزيد من »الفتة »بنفسي قريبـًا. 

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Follow our social media  
channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

DAs available online
From 31 December 2020, anyone  
lodging a development application  
will be required to upload their 
application electronically through the 
Planning Portal that is managed by the 
NSW Government.

As a result of these changes, applications 
can no longer be submitted to Council 
over the counter or by email.

Further information on how to lodge 
applications on the portal is available on  
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current  
development applications visit

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications- 
currently-advertised 

or visit 

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application- 
tracking to check the status  
of specific developments.

Council cooks up a storm  
It was great to join Granville South Creative and 
Performing Arts High School’s food tech class 
alongside Councillor Tom Zreika this week.

In light of Ramadan approaching, we had the 
chance to learn how to prepare a traditional 
Lebanese Iftar (breaking of the fast) dish, ‘fatteh’. 
The dish consists of fried bread, chickpeas  
and yoghurt. 

It was quite the sweet ending with the class  
serving Knafeh to conclude the visit. 

Ramadan is an opportunity for families and 
friends to come together and extend their 
generosity. Thank you to the school and students 
for welcoming us and being so hospitable. 

May the holy month be a time of contemplation 
and celebration.

I look forward to making some more fatteh of  
my own soon. 
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عرض رئيس اجلمهورية العماد 
العاشرة من  ميشال عون عند 
قبل ظهر امس االول يف قصر 
الواليات  سفرية  مع  بعبدا، 
املتحدة األمريكية دوروثي شيا 
للعالقات اللبنانية -األمريكية، 
التطورات  آخر  على  واطلعها 
يف  احلكومي،  الصعيد  على 
سليم  السابق  الوزير  حضور 

جريصاتي.
»أود  قالت شيا:  اللقاء،  بعد 
الرئيس  فخامة  بشكر  أبدأ  أن 
عون على استقباله لي صباح 
اليوم هنا يف قصر بعبدا. لقد 
اليوم،  اجتماعنا  خالل  ناقشنا 
امللحة  احلاجة  بل  - ال  األهمية 
ملتزمة  حكومة  تشكيل  اىل   -
على  وقادرة  باإلصالحات 
تنفيذها. لقد أعادت الواليات 
تأكيد  باستمرار  املتحدة 
جانب  إىل  الوقوف  التزامها 
الشعب ودعمه. واآلن، هناك 
حاجة إىل قادة شجعان، لديهم 
خالفاتهم  لوضع  االستعداد 
احلزبية جانبا والعمل معا إلنقاذ 
املتعددة  األزمات  من  البالد 
واجلروح اليت احدثتها بنفسها 
واليت تواجهها. إنين على ثقة 

بأنه بإمكانكم القيام بذلك«.
الليلة  »حتدثت  وتابعت: 

من  عدد  مع  فقط  املاضية 
الناشطني السياسيني الشباب 
وكان  األطياف  خمتلف  من 
يريدون  أنهم  الواضح  من 
حكومة تتحمل مسؤولية بلدهم 
مستقال  قضاء  ويريدون 
وسيادة القانون. إنهم يريدون 
املستشري  الفساد  اجتثاث 
البلد وشعبه من  الذي يسلب 
حيتاجها  اليت  الثمينة  املوارد 
بشدة. كما قالوا إنهم يريدون 
أن جترى االنتخابات املقررة يف 

العام املقبل يف موعدها«.
دعونا  »لكن  شيا:  وأضافت 
نركز على ما حيدث هنا اآلن. 
إنين أعلم أن قادتكم حياولون 
تشكيل حكومة. وبكل احرتام، 
أود أن أقول ألي شخص يضع 
احلكومة  هذه  لتأليف  شروطا 
اليت هي حاجة ماسة لشعبكم، 
إذا كانت تلك الشروط قد أدت 
احلكومة،  تشكيل  عرقلة  إىل 
أود أن أسأل: اآلن بعد مرور 
دون  من  تقريبا  أشهر  مثانية 
امل  كاملة،  بسلطات  حكومة 
تلك  عن  للتخلي  الوقت  حين 
الشروط والبدء بالتسوية؟ إنه 
ملن املهم الرتكيز على تأليف 
عرقلتها.  وليس  احلكومة، 

شكرا لكم«.

الرئيس عون عرض مع السفرية األمريكية تطورات امللف احلكومي
 شيا تسأل: أمل حين الوقت للتخلي عن 

الشروط لتشكيل احلكومة والبدء بالتسوية؟

رئيس الجمهورية ميشال عون  مستقبال السفرية شيا
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العامة  الصحة  وزير  إستقبل 
مكتبه  يف  حسن  محد  الدكتور 
االول  امس  الوزارة،  يف 
روسيا  سفري  اخلميس، 
ومت  روداكوف،  ألكسندر 
استكمال البحث يف سبل شراء 
مليون  العامة  الصحة  وزارة 
 SPUTNIK V لقاح  من  جرعة 
مباشرة من املصانع الروسية، 
هبة  على  احلصول  وإمكان 
طارئة من هذا اللقاح لتسريع 

حتصني بعض القطاعات.
كما، تطرق اإلجتماع إىل تعزيز 
الصعيد  على  الثنائي  التعاون 
من  ترمجته  وإمكان  الصحي 
إىل  حسن  للوزير  زيارة  خالل 

روسيا.

التوقيع  مت  االول،  وامس 
اعتماد  لنقل  مرسوم  على 
العامة  املوازنة  احتياطي  من 
الصحة  وزارة  موازنة  إىل 
شراء  كلفة  لتغطية  العامة 
جرعة  املليون  ونصف  مليون 
من   Astrazeneca لقاح  من 
أن  على   ،R-Pharma شركة 
الشحنة األوىل من هذه  تصل 
األول  األسبوع  يف  الكمية 
املقبل.  نيسان  شهر  من 
إىل  إضافة  ذلك،  وسيسهم 
من  أسرتازينيكا  لقاحات 
منصة كوفاكس واليت وصلت 
أمس  منها  األوىل  الشحنة 
االول والشحنات املستمرة من 
فايزر، برفع معدالت التلقيح.

حسن حبث مع سفري روسيا يف شراء مليون 
جرعة من سبوتنيك وتوقيع مرسوم لشراء 
مليون ونصف مليون جرعة من أسرتازينيكا

الوزير حسن مستقبال السفري الروسي
رسالة  فرنسيس  البابا  وّجه 
تهنئة اىل البطريرك الكردينال 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
السنوية  الذكرى  مبناسبة 
بطريرًكا  النتخابه  العاشرة 
وقد  انطاكيا.  كرسي  على 
يف  البابوي  السفري  تالها 
سبيتريي  جوزف  املطران  لبنان 
الذي  االحتفالي  القداس  عقب 
املناسب،  البطريرك يف  ترأسه 
الكنيسة  اساقفة  حضور  يف 
الصرح  كنيسة  يف  املارونية 
وجاء  بكركي   يف  البطريركي 

فيها: 
لكم  اقّدم  سرور  وبكل  »انين 
احلارة  متنياتي  مع  التهاني 
عيد  مناسبة  يف  وصالتي 
كما  البشارة.  سيدة  شفيعتكم 
وفعل  فرحتكم  اشارككم  واني 
اله الرمحة ان  شكركم. وأسأل 
للقيام  قوته  من  عليكم  يغدق 
يف  األسقفية  واليتكم  مبهام 
والكنيسة  بطريركيتكم  خدمة 
اجلامعة وال سيما يف هذه الفرتة 

املريبة اليت فرضها الوباء، سائال 
العذراء  ومحاية  شفاعة  لكم 
مريم. فمن عمق قليب وبعاطفة 
الرسولية  الربكة  امنحكم  كبرية 

اليت اعطيها بكل حمبة«.
الراعي  البطريرك  تلقى  كذلك   
سّر  أمني  من  تهنئة  رسالة 
نيافة  الفاتيكان  حاضرة  دولة 
م  بارولني،  بياترو  الكاردينال 

جاء فيها:
بعيد  اإلحتفال  »مبناسبة 
متنياتي  لكم  اقدم  شفيعكم، 
واشرككم يف صلواتي  األخوية 

على مجيع نواياكم.«
من جهته، وّجه نائب أمني سّر 
دولة الفاتيكان للشؤون العامة 
رئيس االساقفة املطران ادغار 
بينا باّرا رسالة تهنئة اىل الراعي 

، قال فيها: 
اضم  التمنيات  أطيب  »اىل 
لكم  اكّنها  اليت  احلارة  امنياتي 
واسألكم  صلواتي،  خالل  من 
فائق  قبول  الغبطة  صاحب  يا 

احرتامي واخلص مشاعري« .

الراعي تلقى رسالة تهنئة من البابا 
فرنسيس مبناسبة ذكرى انتخابه العاشرة

قداسة البابا فرنسيس مستقبال البطريرك الراعي )أرشيف(

القضاء  رئيس  جملس  أّكد 
القاضي  غالب  السابق  األعلى  
غامن ، أنه »ال قانون أو دستور 
تفسري  الدستور  على  يعصى 
اجلهة  هو  النواب   ف جملس   ،
تفسري  على  القادرة  الوحيدة 
يتحّدث  ال  والدستور  الدستور 
نوع  وهذا  معّومة  حكومة  عن 
الدستور  على  االلتفاف  من 
حملاولة اخلروج من مأزق، ألننا 
صالحيات  وتوسيع  مأزق،  يف 
ممكن  غري  املستقيلة  احلكومة 
إن بقي رئيس احلكومة املكلف  
ب تشكيل  ماض  احلريري   سعد 
وغياب  عقبة،  وهي  احلكومة ، 

التعويم املطلق للحكومة«.
وأشار يف  مقابلة  تلفزيونية، إىل 
أن »األمر القانوني هو سحب  
تكليف  رئيس احلكومة املكلف، 
إستقالتها،  عن  احلكومة  تعود 
تصبح  ال  اإلستقالة  أن  بواقع 
وقعها  رئيس  إن  اال  قانونية 
عن  والعودة  وحيدا،  اجلمهورية  
إستقالة  عن  والعودة  التكليف 

احلكومة«.
وشدد القاضي غامن على أنه »ال 
تصريف  حكومة  تبقى  أن  جيب 
مل  اللحطة  حتى  ألنه  أعمال، 
من  اإلستقالة  مرسوم  يصدر 
رئيس اجلمهورية العماد  ميشال 
أن نرتك جماال  عون ، وال جيب 
التعويم  التعقيد،  من  ملزيد 
مر  األعمال  تصريف  حلكومة 
سابقا يف  لبنان ، أي أن احلكومة 
اليت أصبحت عاجزة عن القيام 
نفس  أخذ  حتاول  بواجباتها 
النواب ان مل  جديد من جملس 

يسقط الثقة عنها، وال حتاسب 
احلكومة من جملس النواب بهذه 

احلالة«.
وأضاف معلقا على تعويم حكومة 
»طابعها  األعمال:  تصريف 
سياسي أكثر من دستوري ومن 
مظاهر البدعة اليت ال حنتاجها إن 
كان هناك نوايا حسنة بالنسبة 
نص  ال  ألن  الدستور  لتفسري 
اال  تفسريه  يتعرقل  ال  قانوني 

حبسن نية من املعنيني«.
وعلق على مطلب رئيس حكومة 
دياب   األعمال  حسان  تصريف 
النواب،  جملس  من  بضمانة 
مشريا اىل أنه »هو طلب ذلك 
أنا  بعريف  األرجح  على  ألنه 
املسؤولية  ينزع  حتى  شخصيا، 
ال  احلكومة  ألن  حكومته،  عن 
باإلطار  اال  تتصرف  أن  ميكن 
ال  النواب  جملس  ألن  الضيق 
أرادت  وإن  حماسبتها،  ميكن 
أن تأخذ قرارات متعلقة بشؤون 
مستقيلة  وهي  العليا  الدولة 
يستطيع  ال  النواب  وجملس 

حماسبتها«.
وعرب عن رأيه مشريا اىل أن »ال 
تفسري لذلك ألن جملس النواب 
ال يستطيع أن يقر أن احلكومة 
قراراته،  تأخذ  أن  تستطيع 
فدياب يريد رفع املسؤولية عن 
نفسه وعن حكومته، وإن كنت 
تريد تفعيل احلكومة، تقول لي 
اجملاالت اليت ميكنين أن أتصرف 
أن  يريد  وهو  أساسها،  على 
اليت  وقراراتها  احلكومة  حيمي 
الوزراء  حياسب  أن  ميكن 

واحلكومة عليها«.

غامن: على احلريري أن يعتذر لتستطيع حكومة دياب 
أن تعمل وهو يفتش عن خمرج لريفع املسؤولية عنه

رأى صندوق النقد الدولي أن 
جديدة  لبنانية  حكومة  تشكيل 
واضح ضروري  تفويض  ذات 
اقتصادية  إصالحات  لتنفيذ 
النتشال  إليها  احلاجة  تشتد 

البلد من أزمته املالية.
إنهم  األجانب  املاحنون  وقال 
للبنان،  العون  يد  يقدموا  لن 
الغارق يف الديون، ما مل يعاجل 
مشاكل  اللبنانيون  الساسة 
باعتبارها   - واهلدر  الفساد 

السبب الرئيسي لالنهيار.
باسم صندوق  املتحدث  وقال 
النقد جريي رايس يف  مؤمتر 
»من  سلفا  مقرر  صحفي 
حكومة  تشكيل  الضروري 
وبتفويض  الفور  على  جديدة 

اإلصالحات  لتطبيق  قوي 
الضرورية.«

اليت  »التحديات  وأضاف: 
والشعب  لبنان  يواجهها 
املعتاد،  من  أضخم  اللبناني 
تشتد  هذا  اإلصالح  وبرنامج 

احلاجة إليه.«
الصندوق  أن  رايس  وأضاف 
بريوت  مع  برناجما  يبحث  ال 
يف الوقت احلالي، لكنه يقدم 
املساعدة الفنية لوزارة املالية 
التابعة  الكيانات  وبعض 

للدولة.
االتصاالت  من  مزيدا  وتوقع 
اليت  الربيع  اجتماعات  أثناء 
يعقدها الصندوق عن بعد هذا 

العام وتبدأ األسبوع القادم.

صندوق النقد الدولي: لتشكيل حكومة 
لبنانية جديدة ذات تفويض واضح ضروري 

لتنفيذ إصالحات اقتصادية

أعلنت زارة الصحة عن انه مت، اخلميس )امس االول( تسجيل 61 
وفاة و3560 إصابة جديدة بفريوس كورونا

أكد رئيس  احلكومة  املكلف  سعد كورونيات
احلريري  من  بكركي  انه »لبى دعوة 
من  البطريرك املاروني مار بشارة 
بطرس الراعي  إىل العشاء، ومت 

احلديث يف املستجدات احلكومية 
لإلستماع  مهمة  الراعي  وزيارة 
وسنستكمل  نظره  وجهة  إىل 

احلديث بعد العشاء«.

احلريري من بكركي: لبيت دعوة الراعي على 
العشاء وسنتحدث يف املستجدات احلكومية

غازي  املالية  وزير  وقع 
اعتماد من  وزني مرسوم نقل 
إىل  العامة  املوازنة  احتياطي 
العامة،  الصحة  وزارة  موازنة 
مليون  شراء  كلفة  لتغطية 

ونصف املليون جرعة من لقاح 
تصل  أن  على   ،Astrazeneca
الشحنة األوىل من هذه الكمية 
شهر  من  األول  األسبوع  يف 

نيسان.

وزني وقع مرسوما لتغطية شراء مليون ونصف 
ASTRAZENECA جرعة

التوحيد  رئيس  حزب  عّلق 
السابق  وئام  الوزير  العربي  
على  الفعل  ردود  على  وهاب  
اهلبة السورية ل لبنان  قائال :«ال 
أرى أحقر وأحط من ردود بعض 
املساعدة  على  العقول  مرضى 
السورية باألوكسيجني ملرضى  
يريد  من  حتى   . املستشفيات  
اإلرتزاق من موقفه عليه على أن 
يتحدث بقليل من املنطق . حننا 
بدنا أوكسيجني سوري واملش 

عاجبو يدق راسو باحليط«.
من جهتها، شكرت أمانة االعالم 
يف حزب التوحيد العربي للشعب 
واحلكومة  الشقيق  السوري 
ووزراء،  رئيسًا  السورية، 

 ، العون  يد  مد  يف  خطوتهم 
األوكسجني  امدادات  وارسال 
ومن  اللبناني  الشعب  اىل 
ان  إىل  ولفتت  مقابل.  دون 
واليت  العزيزة  اخلطوة  »هذه 
لبنان  حلاجات  تلبية  تأتي 
الرئيس  من  وبتوجيهات 
السوري بشار األسد الذي أقر 
طنًا   75 عن  عبارة  للبنان  هبة 
األمل  تعيد  األوكسجني،  من 
للبنانيني واللحمة اىل العالقات 
األخوية بني البلدين ، وال سبيل 
التكاتف  إال  العربي  آخر لشعبنا 
ال  يف  والتكامل  والتضامن 
سياسة  واإلقتصاد يف مواجهة 

كل املخاطر والصعوبات«.

وهاب: »بدنا أوكسيجني سوري واملش 
عاجبو يدق راسو باحليط«
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املاروني  البطريرك  ترأس 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البشارة  عيد  قداس  الراعي 
السنوية  الذكرى  ملناسبة 
السدة  توليه  على  العاشرة 
السيدة  البطريركية يف كنيسة 
يف  البطريركي  الصرح  يف 
املطرانان  فيه  عاونه  بكركي، 
ويوسف سويف،  روحانا  بولس 
البابوي  السفري  مبشاركة 
سبيتاري،  جوزيف  املونسينيور 
والكهنة  املطارنة  من  ولفيف 
وزير  حضور  يف  والراهبات، 
تصريف  حكومة  يف  االتصاالت 
رئيس  احلواط،  طالل  األعمال 
الرابطة املارونية النائب السابق 
نعمة اهلل ابي نصر، رئيس جتمع 
»موارنة من أجل لبنان« احملامي 
السفري  كنعان،  يوسف  بول 
قنوبني  رابطة  كرم،  خليل 
واألسرة  والرتاث،  للرسالة 

البطريركية.
ألقى  املقدس،  االجنيل  بعد 
»يف  بعنوان:  عظة  الراعي 
الشهر السادس، أرسل املالك 
 :1 )لو  اهلل«  عند  من  جربائيل 
»1.التحديد  فيها:  قال   ،)26
السادس  بالشهر  التارخيي 
بالبشارتني،  فقط  يرتبط  ال 
بابن امسه  لزكريا وعدا  األوىل 
يوحنا، والثانية بعد ستة أشهر 
ملريم بأنها ستكون أم إبن اهلل 
بقوة الروح القدس، بل يرتبط 
يواكب  الذي  اهلل  بعمل  أيضا 
فيه  وحيقق  البشر،  تاريخ 
مبوآزرتهم،  اخلالصي  تدبريه 
الغاية.  هلذه  أشخاصا  خمتارا 
تقدمه  الذي  الزمن  الهوت  إنه 
إنفتاحا  وتعتربه  الليتورجيا،  لنا 
دائما على جتليات اهلل، وانتظارا 

هلا يف مسرية الرجاء.
العذراء  مريم  وسيدتنا  أمنا   .2
دعوتها  يف  املثال  لنا  تشكل 
اخلالصي.  التدبري  يف  ودورها 
بدعوة  ُاشركنا  باملعمودية  كلنا 
وحنن  التدبري،  هذا  يف  عامة 
املقدسة  بالدرجة  دعينا  الذين 
واألسقفية،  الكهنوت  إىل 
خاصة.  بدعوة  اهلل  علينا  أنعم 
القداسة  الكلية  بشفاعة  نسأله 
البشارة،  سيدة  العذراء  مريم 
اجلهوزية  بنعمة  علينا  ينعم  أن 
الدائمة  والطاعة  ميزتها،  اليت 
إلرادته القدوسة كيفما جتلت، 

على مثاهلا.
3. يسعدنا أن حنتفل معا بهذه 
الذكرى  يف  اإلهلية  الليتورجيا 
إلنتخابي  العاشرة  السنوية 
املقدس،  السينودس  آباء  من 
القدس،  الروح  من  بإهلام 
وتولييت »أبا ورأسا« لكنيستنا 
املارونية.  األنطاكية  السريانية 
إننا نرفعها ذبيحة شكر هلل على 
هذه السنوات العشر، وعلى ما 
أفاض من جودته على كنيستنا 
فيها  وأذكر  وبركات.  نعم  من 
تعاونت  الذين  املطارنة  إخواننا 
بيت  إىل  سبقونا  وقد  معهم 
رأسهم  على  وأذكر  اآلب، 
سلفي املثلث الرمحة البطريرك 
بطرس  نصراهلل  مار  الكردينال 
صفري. متعهم اهلل مجيعا برؤيته 
السعيدة يف اجملد السماوي. كما 

أذكر بصالتي يف هذه الليتوجيا 
السادة  إخواني  كل  اإلهلية 
السينودس  أعضاء  املطارنة، 
أو  لبنان  يف  أكانوا  املقدس، 
أم  البطريركي،  النطاق  داخل 
أجدد  إنين  بلدان اإلنتشار.  يف 
هلم ولكم، أيها املشاركون معنا 
مبوجبات  التزامي  حبضوركم، 
صالتكم  على  متكال  خدميت، 
واحد  جسم  فنحن  ومؤآزرتكم. 
الرعاة  »راعي  املسيح،  رأسه 

العظيم«.)1 بط 5: 4(
مرحبا  الفرنسية،  باللغة  وقال 
ان  »أريد  البابوي:  بالسفري 
البابوي  السفري  سعادة  أحيي 
يوحنا  البابا  لقداسة  كممثل 
بولس الثاني، وأغتنمها مناسبة 
اليت  الراعوية  نذوري  الجدد 
 .16 بيوس  البابا  إياها  منحين 
شكرا سعادة السفري ملشاركتنا 
والنكم  االهلية  الليتورجيا  هذه 
اليت  االخالص  مشاعر  تنقلون 
فرنسوا  البابا  لقداسة  نكنها 

وصلواتنا اليت نرفعها الجله«.

إنتخابي  يوم  إخرتت،  لقد   .4
شعارا   ،2011 آذار   15 يف 
فيه  الذي متت  اجلو  علي  أماله 
شركة  وهو:  اإلنتخاب،  عملية 
وحمبة. الشركة كإحتاٍد عامودي 
مع اهلل، ووحدٍة أفقية مع مجيع 
تشد  كلحمة  واحملبة  الناس. 
عرى الشركة ببعديها العامودي 

واألفقي.
على هذا األساس قمت خبدميت 
حسنة.  ونية  إستعداد  بكل 
واخلطأ  اهلل،  عند  الكمال  ولكن 
يقع فيه اجلميع عن قصد أو عن 
غري قصد. فيؤسفين أن تكون 
الشركة واحملبة قد ُجرحتا مع اهلل 
ومع هذا أو ذاك من األشخاص 
أو اجلماعة. فهي مناسبة لطلب 
ذبيحة  أقدمها  وهلذا  املغفرة. 

استغفار.
واحملبة  الشركة  بروح  إني   .5
حفظت العالقة الطيبة مع اجلميع 
قلدوني مجيال  وقد  بالدنا،  يف 
اإلحتفال  حبضورهم  أنساه  ال 
 .2011 آذار   25 يف  بتولييت 
إىل  الراعوية  بالزيارات  وقمت 
لبنان  يف  األبرشيات  مجيع 
عدا  ما  البطريركي،  والنطاق 
بداعي  العزيزة  حلب  أبرشية 
انقطاع الطرقات بنريان احلرب، 
اإلنتشار.  أبرشيات  مجيع  وإىل 
اليوم  لكم  أقدم  أن  ويسعدني 
اجلزء األول من زياراتي الراعوية 
إىل  و2012   2011 سنيت  يف 
العادة  كانت  اإلنتشار.  بلدان 
اليوم  هذا  مثل  يف  أقدم  أن 
وكانت  راعوية،  عامة  رسالة 
املاضي  العام  يف  األخرية 
الرتبوي  »امليثاق  بعنوان: 
الوطين الشامل: شرعة األجيال 
رأيت  لكين  اجلديدة«.  اللبنانية 
من الضرورة إعطاءها املزيد من 
وتطبيقها.  إلنتشارها  الوقت 
اجلزء  هذا  بإعالن  فأكتفي 
األول من زياراتي الراعوية إىل 
وتوزيعه.  اإلنتشار  أبرشيات 
مكتبنا  أشكر  املناسبة  ويف 
األوراق  مجع  الذي  اإلعالمي 
واألحداث، بإدارة احملامي وليد 

الراعي حيتفل بذكرى توليه السدة البطريركية:
 املئوية الثانية تقتضي تأسيس لبنان الكبري ال على االرض بل يف وجداننا

عرب  جورج  والسيد  غياض، 
واحملامي  اجملموعة  حقق  الذي 
بول يوسف كنعان الذي إعتنى 
مجيعا  اهلل  كافأهم  باإلصدار. 

بفيض من نعمه.
6. واختذ شعار »شركة وحمبة« 
وإنسانيا،  إجتماعيا  بعدا 
اإلقتصادية  األزمة  جراء  من 
اخلانقة.  واملعيشية  واملالية 
البطريركية واألبرشيات  فكانت 
والرهبانيات واملؤسسات التابعة 
العائالت  ملساعدة  حاضرة  هلا 
واألفراد يف حاجاتهم املتنوعة. 
ويف بداية العام املاضي، على 
إثر انفجار مرفأ بريوت، واألزمة 
األزمة  واشتداد  احلكومية، 
أسسنا،  والنقدية،  اإلقتصادية 
املاروني  املركز  من  بتنظيٍم 
للتوثيق واألحباث، هيئة طوارئ 
تنسيقية باسم »الكرمة«. شارك 
البطريركية  التأسيس  هذا  يف 
والرهبانيات  واألبرشيات 
اخلريية  واهليئات  واملنظمات 
رأسها  وعلى  واإلنسانية، 
وضعت  اليت  لبنان  كاريتاس 
ومراكزها  وأقاليمها  إحصاءتها 
وعززت  اخلدمة،  هذه  يف 
خدمة  غطت  حبيث  براجمها 
األراضي  كل  اإلجتماعية  احملبة 
اللبنانية بالتعاون مع األبرشيات 

والرعايا.
 Solidarity منظمة  وتأسست 
املؤسسة  بني  بالتعاون 
والرهبانية  لإلنتشار  املارونية 
ومؤسسة  املارونية  اللبنانية 
وهي  شاغوري،  وروز  جيلبري 
وتوزعها  املساعدات  جتمع 
مشكورة يف كل املناطق متخذة 
أديار الرهبانية مراكز للتوزيع.

وجتدر اإلشارة إىل ما تقوم به 
العاملية  البطريركية  املؤسسة 
أخذت  اليت  الشامل  لإلمناء 
مار  كنيسة  ترميم  عاتقها  على 
ميخايل قرب املرفأ وشارع مار 
بطاقات  إىل  باإلضافة  خمايل، 
عائلة،  ألف  من  ألكثر  التموين 
نذكر  كما  تزايد.  على  وهي 
تقدمها  اليت  املساهمات  أيضا 
»الرابطة املارونية« يف خمتلف 

املبادرات.
7. ذكرنا هنا ما يدخل يف إطار 
املارونية  كنيستنا  مؤسسات 

معكم  أذكر  لكنين  حصرا. 
املؤسسات  والتقدير  بالشكر 
وخباصة  األخرى،  اإلنسانية 
جهاز  لبنان،  كاريتاس  رابطة 
الرمسي  اإلجتماعي  الكنيسة 
البابوية،  والبعثة  لبنان،  يف 
من  والعديد  األمحر،  والصليب 
أمثاهلا، يضيق الوقت لتعدادها 
احملسنني  ننسى  وال  كلها. 
اإلفراديني واملتطوعني، شبيبة 
نوجه  ومعكم  واختصاصيني. 
سارعت  اليت  للدول  الشكر 
إىل مد يد املساعدة لألشخاص 
من  املتضررين  واملؤسسات 
ونرجو  بريوت،  مرفأ  إنفجار 

إستمراريتها مشكورة.
السياسية  واألزمة  اآلن   .8
وتداعياتها اإلقتصادية واملالية 
فأكثر،  أكثر  تشتد  واملعيشية 
إستنباط  واجب  أمام  ترانا 
شعبنا  ملساعدة  إضافية  طرق 
املال  من  واحملروم  اجلائع 
والدخل واخلبز واملواد الغذائية 
حتتمل  ال  فاألوضاع  واألدوية. 
التأجيل، وخدمة احملبة تقتضي 

تنظيما أوسع.
واحملبة«،  »الشركة  وبروح   .9
تعاطينا الشأن الوطين، ومحلنا 
زياراتنا  يف  لبنان  قضية 
واخلارجية،  الداخلية  الراعوية 
عن  لبنان  بتحييد  مطالبني 
الدائرة  واحلروب  الصراعات 
األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
الداخل  يف  أحدثت  وقد 
أدى  سياسيا  إنقساما  اللبناني 
النيابية  اإلنتخابات  تأخري  إىل 
الرئاسية  اإلنتخابات  وتعطيل 
العمل  سنتني ونصفا، وتعليق 
املؤسسات  وشل  بالدستور، 
إرهابية  أعمال  الرمسية، وقيام 
قمعها جيشنا وانتصر، وتغييب 
العرب والعامل، وقد  لبنان عن 
فإنهار  وانتشر،  الفساد  ساد 
لبنان إقتصاديا وماليا، وجاءت 
مرفأ  وانفجار  كورونا  جائحة 
ومن  البالد.  لينهكا  بريوت 
حبل  نطالب  كنا  أخرى  ناحية 
الفلسطينيني،  الالجئني  قضية 
نازح  ونصف  املليون  وبعودة 
سوري إىل وطنهم ومساعدتهم 
فيه  حياتهم  إستعادة  على 
بكرامة، ومتابعة كتابة تارخيهم 

واحملافظة  أرضهم،  على 
تتبدد.  لئال  حضارتهم  على 
يف  والبلدان  الشعوب  فقيمة 

حضاراتهم.
هذه  طيلة  واكبنا  لقد   .10
ومل  التطورات  مجيع  السنوات 
مساعدة،  أو  نصيحة  حنجب 
إلقناع  مضنية  جهودا  وبذلنا 
املعنيني بسلوك طريق الثوابت 
من  الدستور  ومنطوق  اللبنانية 
تفيد  ال  عبثية  اجتهادات  دون 
أحدا. وضغطنا إلجراء اإلصالحات 
الضرورية يف مؤسسات الدولة 
واجملتمع واملناطق ملنع سقوط 

البالد.
يبلغ  أن  يوما  نتصور  كنا  ما 
ولقاُء  الشرق،  منارُة  لبناُن، 
من  الدْرك  هذ  احلضارات، 
كنا  ما  والتقهقر.  االحنطاط 
نتصور يوما أن تتنازل الشرعيُة 
قرارها وحقها وصالحياتها  عن 
احملاور  لعبة  رهينة  وتصبح 
أن  نتصور  كنا  ما  اإلقليمية. 
تفشل الدولة بعد مئة سنة على 
تأليف  الدميقراطي يف  وجودها 

حكومة.
هذا  مسؤولية  حبكم  إننا 
والتارخيية،  الوطنية  الصرح 
مسرية  مواصلة  على  مصممون 

كل  واللبنانيني،  لبنان  إنقاذ 
هلذا  نيأس.  ولن  اللبنانيني، 
الشرعية  بتحرير  طالبنا  السبب 
إىل  نداء  ووجهنا  والدولة، 
يف  وأصدقائه  لبنان  أشقاء 
ملساعدة  والعامل  العرب  بالد 
اقرتحتا  السبب  وهلذا  لبنان. 
اعتماد احلياد الناشط ليستعيد 
لبنان توازنه واستقراره. وهلذا 
السبب دعونا األمم املتحدة إىل 
رعاية مؤمتر دولي خاص بلبنان. 
وهلذا السبب جندد دعوتنا إىل 
النهوض من كبوة تأليف احلكومة 
فيضع الرئيس املكلف تشكيلة 
إىل  ويقدمها  ممتازة  حكومية 
رئيس اجلمهورية ويتشاورا يف 
ما بينهما بروح صافية ووطنية 
األمساء  على  يتفقا  أن  إىل 
يف  احلقائب  وتوزيع  اجلديدة 
أسس  وعلى  املساواة  إطار 

الدستور وامليثاق.
خدميت  تزامن  إن   .11
سنتها  ذكرى  يف  البطريركية، 
العاشرة، مع بداية مئوية لبنان 
الثانية، يضعين أمام واجب جعل 
خدميت نذرا هلل بالصالة اليومية 
الوطن  للبنان  ونذرا  والعبادة، 
الروحي للموارنة حيث فيه كل 
بالتضحيات  وتراثهم،  جذورهم 
اليت تتواصل من جيل إىل جيل. 
لكن لبنان كدولة مدنية هو جلميع 
اللبنانيني مسيحيني ومسلمني. 
مسؤولية مجاعية  عليه  واحلفاظ 
املكونات  كل  فيها  تشارك 
اللبنانية، كعالمة إلمياننا املطلق 
بوحدة لبنان وهويته ودوره يف 
الشرق والعامل. املئوية الثانية 
الكبري  لبنان  تأسيس  تقتضي 
ال على األرض، بل يف وجداننا 
وقلوبنا.  عقولنا  ويف  مجيعا 
بنهائية  اإلعرتاف  وتقتضي 
كإعالن  ال  اللبناني  الوطن 
دستوري فقط، بل كفعل إميان 
عاطفي وعفوي وكمسار تارخيي 
الوطنية.  حياتنا  يف  وحضاري 
مريم  أمنا  بشفاعة  اهلل،  قدرنا 
العذراء سيدة البشارة، أن نفي 
اآلب  هلل  متجيدا  النذر  هذا  معا 
اآلن  القدس،  والروح  واإلبن 

وإىل األبد«. 

البطريرك الراعي مرتئسا الذبيحة االلهية

العام  اجمللس  عميد  أبرق 
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
املاروني  البطريرك  إىل  اخلازن 
الراعي،  بطرس  بشارة  مار 
السيدة  بشارة  بعي  مهنئا 
العذراء. ومما جاء يف الربقية: 
»وبعد. لكم يغبطين أن أعايدكم 
الدينية  املناسبة  هذه  يف 
املؤمنني  قلوب  على  العزيزة 
ملا تعنيه وحتمله من بشائر يف 
عيد بشارة السيدة العذراء اليت 
البطريركية  واليتكم  أسهمت 
يف بلورتها ومتييزها. ال تسل، 
بطريركنا،  وغبطة  نيافة  يا 
إلطالالتكم  تقديرنا  مدى  عن 
مثل  يف  املتواضعة،  الرائعة 
جتعلنا  واليت  املناسبات،  هذه 
يف  للتأمل  طوعا  اإلنصراف 

معانيها املعربة، إال أنه ال ميكننا 
من  تبذلون  كم  نقدر  أن  إال 
لبنان  إلبقاء  عظيمة  تضحيات 

مركز إستقطاب للعامل«.
أرفع  املناسبة،  »بهذه  وتابع: 
إىل غبطتكم أمسى آيات الشكر 
وما  تضحيات  من  تقدمونه  ملا 
وقت  مصاعب يف  من  تعانونه 
الوطن  هموم  فيه  تتحملون 
مستمرين  االميان،  بصالبة 
يوم  لبلوغ  الدؤوب  بعزمكم 
من  احلبيب  وطننا  فيه  يقوم 

كبوته الطويلة«.
وختم اخلازن: »أدامكم اهلل ذخرا 
كنسيا ومرجعا لطائفتنا، وبركة 
روحية وبصمة وطنية ال متحوها 
األيام. كل عيد بشارة وغبطتكم 

بألف خري«. 

وديع اخلازن هنأ الراعي بعيد البشارة: 

تتحملون هموم الوطن بصالبة االميان
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لـبنانيات

النواب  جملس  رئيس  استقبل   
نبيه بري، قبل ظهر امس االول 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 
املنسق  مبقام  القائمة  التينة، 
لبنان  املتحدة يف  لألمم  اخلاص 
جناة  اإلنسانية  الشؤون  منسقة 
رشدي، ومت البحث يف األوضاع 
العامة وآخر املستجدات، ال سيما 

السياسية واإلنسانية. 
غريو

بري  التقى  الظهر،  وبعد 
غريو،  آن  الفرنسية  السفرية 

بناء على طلبها، حيث مت عرض 
خصوصا  العامة،  األوضاع 
بامللف  املتعلقة  التفاصيل 
حتول  اليت  واملعوقات  احلكومي 
دون اجناز تشكيل احلكومة، ومت 
التشديد على وجوب اإلسراع يف 
تشكيل حكومة يتمكن من خالهلا 
لبنان من معاجلة أزماته، وفقا ملا 
نصت عليه املبادرة الفرنسية. 

واستمر اللقاء ساعة، ثم غادرت 
دون  من  الفرنسية  السفرية 

اإلدالء بتصريح.

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 

بري التقى السفرية الفرنسية ورشدي

غرد عضو تكتل لبنان القوي 
على  عون  سليم  النائب 
قائال:  »تويرت«  عرب  حسابه 
زائد  النصف  عن  »فّتشوا 
أن  مطلوب  وملن  واحد، 

يكون!«.
أنه  الضامن  الثلث  مشكلة 

مينع الطامعني بالنصف زائد 
واحد من احلصول عليه.

واحد  زائد  النصف  وألن 
والشراكة  التوازن  يعّطل 
التدقيق  واألهم  واإلصالح 
اجلنائي فهو مرفوض، ومن 

يسعى إليه هو املعّطل.

سليم عون: هذا ما يفسر أيًضا 
التمسك بالعدد 1٨ “املقّدس”

لنائب  االعالمي  املكتب  أكد 
رئيس  احلكومة  وزيرة الدفاع يف 
حكومة تصريف االعمال  زينة عكر  
اجتماع  بعقد  املتعلق  »اخلرب  ان 
الكرتوني لتفعيل حكومة تصريف 

االعمال غري صحيح«.
وأوضح ان »الواقع هو انه يتم 
بشكل  الوزراء  لقاءات بني  عقد 
تسيري  كيفية  يف  للبحث  دائم 

العمل  وتنسيق  الناس  شؤون 
ملا  وفقًا  وذلك  الوزارات  بني 
وضمن  عليه  الدستور   ينص 
وكافة  دياب  الرئيس  توجه 
ان  العلم  مع  وهذا  الوزراء، 
الدستور حيمل الوزراء املسؤولية 
ان  البديهيات  اعماهلم ومن  عن 
صالحياتهم  وفق  الوزراء  يعمل 

مبا خيدم  لبنان«.

مكتب عكر: اخلرب املتعلق بعقد 
اجتماع الكرتوني لتفعيل حكومة 

تصريف االعمال غري صحيح

حكومة  اإلعالم يف  وزيرة  لبت   
منال  الدكتورة  األعمال  تصريف 
عبد الصمد جند الدعوة اىل لقاء 
حواري بعنوان »دور اإلعالم يف 
تطوير اخلدمة املهنية يف لبنان« 
نظمته جلنة اخلدمة املهنية ألندية 
حمافظ  برعاية  لبنان  روتاري 
الروتاري مازن العمران، وبإدارة 
ألندية  املهنية   اخلدمة  رئيس 
نادر شهّيب،  لبنان د.  روتاري 
شخصًا   200 حواىل  ومبشاركة 
من أعضاء الروتاري ومن خمتلف 
واهلندسية  الطبية  القطاعات 

واإلعالمية واجملتمع املدني.
العمران،  من  ترحيبية  كلمة  بعد 
وقالت:  الصمد  عبد  حتدثت 
»بداية أشكر Rotary على دعوتي 
مازن  واحملافظ  اللقاء  هذا  اىل 
نادر  الدكتور  وأشكر  العمران، 
املهنية.  اخلدمة  وجلنة  شهيب 
هي خري جتربة ممكن أن نقتدي 
كونها  خصوصا  عمل  بأي  فيها 
تعتمد 3 معايري: عدم الطائفية، 

العدالة، والتخصصية.
كلن«،  يعين  »كلن  مش  أكيد 
بعزا  الصاحل  يذهب  »ال  حتى 
»كل  نقول  أن  ممكن  الطاحل«. 
الفاسدين يعين كلن«، وإال صار 
أفضل أن نلغي السياسة بلبنان 
ألن كل سياسي أصبح فاسدًا او 
أحد  »تغيري« ألن ال  نلغي كلمة 
يدخل  عندما  التغيري  على  يقدر 

اىل عامل السياسة.

السياسي الناجح هو الذي يعمل 
على 3 أمور:

- قول احلقيقة دائما.
- احملافظة على نظافة الكف.

- العمل على اإلصالحات.
ميكن يف هذا اإلطار احلديث عن 
يف  املناسب  »الشخص  مقولة 
املكان املناسب«، ولكن ماذا لو 
لكنه  جدا  مناسبا  الشخص  كان 
متجذر  نظام  أو  بيئة  يف  يعمل 
فيه الفساد واحملسوبيات؟ وهل 
يستطيع شخص واحد »مناسب« 
على  اخلارقة  القدرة  ميلك  أن 
التغيري من دون نظام مناسب أو 
فريق عمل مناسب، سواء كانوا 
موظفني أو أعضاء يف مجعيات؟

من  حالة  يعيش  شعبنا  لألسف 
عدم االستقرار االقتصادي جّراء 
سلبية  عوامل  جمموعة  تضافر 
على  دراماتيكي  بشكل  أّثرت 
للبنانيني،  املعيشي  املستوى 
ووضعت اجلميع قسرًا يف قافلة 
يبدو  ما  على  فراملها  واحدة 

معّطلة«.
هو  العضال  »مرضنا  واضافت: 
الطائفية. والسؤال الذي يطرح 
نفسه هنا: دجاجة النفوس أواًل 

أم بيضة النصوص؟
بالطبع دجاجة النفوس أكثر أهمية 
من بيضة النصوص، سّيما وأّن 

اًل. النّص ليس مكبِّ
نفوس  عّلة  لبنان  يف  الطائفية 
ال  الوطنية  اللغة  نصوص.  ال 
أو  طائفية،  أبعاد  مع  تستقيم 
وظيفة  أّي  ولوج  يكون  عندما 

حيتاج إىل مفتاح طائفي.
يتّم  املعادلة،  هذه  على  وبناًء 
وتقامسهم،  اللبنانيني  تقسيم 
مدنية  بدولة  احلّل  يبقى  ولكن 
ترسي نظام حكم مبين على أسس 
واملساواة،  والعدالة  املواطنة 
دولة تساوي بني املرأة والرجل، 
وقانون  الطوائف،  أبناء  وبني 

انتخابي عصري.
هي  البلد  يف  الطائفية  إن 
دليل  واخلوف  اخلوف،  بسبب 
بتحقيق  تكون  واملعاجلة  ضعف، 
العدالة واملساواة ومحاية حقوق 

املواطنني وبدولة احلق والقانون. 
ال  واضحة،  اإلصالح  مفاتيح 
وال  نكايات،  وال  إستنسابية، 
خيمة فوق رأس أحد. وكّلما تأخر 
أصبحت  كلما  اإلعوجاج،  إصالح 
اليوم  لذلك حنن  أعلى.  التكلفة 

ندفع أمثانًا باهظة«.
السياسة  عامل  »دخلت  وتابعت: 
من باب اإلدارة واملال واألرقام، 
وحاولت العمل من هذا املنطلق 
وعندما  واملوضوعي  العلمي 
يعين  وحسابا  أرقاما  نتكلم 
الضيقة.  للحسابات  جمال  ال 
مواقفي سواء يف جملس الوزراء 
وعملي يف  عنها،  أعلن  اليت  أو 
وزارة اإلعالم مع كل ما حققناه 
من مشاريع خالل فرتة قياسية، 
كنت  طويل  مسار  من  جزء  هو 
قائم  املال،  وزارة  يف  بدأته 
على املهنية والشفافية والعدالة 
واملوضوعية وأهم شيء سيادة 

القانون.
أبوابي يف الوزارة دائما مفتوحة 
او  فردية  مبادرة  اي  أمام 
كثرية  لقاءات  لنا  كان  مجاعية، 
واملنظمات  املدني  اجملتمع  مع 
غري احلكومية، وأجرينا الكثري من 
 Town hall meetingsاحلوارات و
املالي  اإلنقاذ  خطة  حول  سواء 
أو  اإلعالم  قانون  او  احلكومية 
قانون  ملناقشة  أو  بسري  سد 
احلق يف الوصول اىل املعلومات 
وغريها الكثري. البعض استغرب 
االذي  النهج  ألن  له،  دعوتنا 
االنتقال  وهو  جديد.  اعتمدناه 
اىل  املوجه  الرأسي  اإلعالم  من 

التواصل باالجتاهني.
أقمنا شراكات كثرية وتعاونا مع 
منظمات أممية من منظمة الصحة 
واليونسكو   )WHO( العاملية 
باإلضافة   ،UNDPو واليونيسف 
الفرنسية  الصحافة  وكالة  اىل 
كورونا،  مواجهة  حول  وغريها، 
من  توعية  محالت  عرب  سواء 
فيديوهات والئحة أسئلة وأجوبة 
تدريبية  دورات  أو  وغريها 
بنا  آمنت  كلها  للصحافيني. 

ومبنهجية عملنا.
املطلقة  الشفافية  برأيي، 
كل  اىل  الوصول  يف  واحلق 
احلكومة  واعتماد  املعلومات 
 Open government املفتوحة 
املؤدية  الطرق  أهم  إحدى  هي 
املهنية.  واخلدمة  اإلصالح  اىل 
احلالي،  العصراإللكرتوني  ففي 
أصبحت املعلومات لوحدها  تصل 
إلينا من دون أن نسعى إليها، 
يف  شاشاتنا  أبواب  تدق  فهي 
كل مكان، سواء على التلفون أو 
التواصل  أو منصات  الكومبيوتر 

اإلجتماعي او غريها.
واألرقام  املعلومات  بعض  لكن 
يف لبنان ال تزال ختيف البعض، 
عشرات  منذ  إحصاءات  فال 
أو  مثال  السكان  لعدد  السنني، 
زراعات  أو  املصانع  اىل  للحاجة 
التلوث وغريها  لنسبة  أو  معّينة 
هو  هل  احليوية.  املواضيع  من 
مع  معّينة؟.  مصاحل  أم  اخلوف، 
دليل  هي  الواضحة  األرقام  أن 
صّحي وتساهم يف حل املشاكل 
فال  عليها.  التسرت  من  بدال 
ختطيط أو رؤية من دون معطيات 

واضحة يتم البناء عليها.  
جيوز  وال  ميكن  ال  باعتقادي، 
الراهنة  األزمة  مع  التعامل 
بالطرق  الوجوه  املتعّددة 

التقليدية.
أن  »اجلنون   ، ألينشتاين  وفًقا 
تفعل نفس الشيء مراًرا وتكراًرا 
وتتوقع نتائج خمتلفة.« بناًء على 
مقتنعة  كنت   ، االعتقاد  هذا 

عن دور االعالم يف تطوير اخلدمة املهنية
عبدالصمد: الشفافية املطلقة من اهم الطرق املؤدية اىل اإلصالح

خمتلفة  نتائج  إىل  الوصول  أن 
وممارسات  سياسات  يتطلب 

خمتلفة. األمر بهذه البساطة.
مّثة  أّن  هي  املؤسفة  احلقيقة 
من حماوالت  أقوى  عميقة  دولة 
وهذه  لتجّذرها،  نظرًا  التغيري 
قاعدتها  لديها  العميقة  الدولة 
اإلدارة.  يف  وأدواتها  الشعبية 
السياسيني  القادة  على  ولكن 
احلقيقة،  حلظة  يواجهوا  أن 
يف  اللبنانيني  مجيع  أّن  وهي 
ما  الغرق  مصريه  مثقوب  قارب 
حكومة  أمام  اجملال  ُيفسحوا  مل 
تدخل  اي  دون  اختصاصيني، 

سياسي.
واخريًا نريد لبنانيني يف احلكومة 
املقبلة طائفتهم الوطن ومذهبهم 

اإلنسانية.

أن حنكم على بعضنا  واملطلوب 
أن  ال  أفعالنا  خالل  من  البعض 
ألن  واحدة  بسلة  الكل  نشمل 
ونشجع  الكفوء  نظلم  هكذا 
الفاسد. ال جيوز أن يكون لدينا 
أن  علينا  خاطئة،  مسبقة  أحكام 
ونبين  اخلطأ،  من  الصح  منّيز 
أسس  على  وطننا  بناء  نعيد  او 
على  نقدر  لكي  ومتينة،  سليمة 

النهوض بوطننا سويا«.
بعدها جرى تبادل لآلراء وتفاعل 
طرحوا  الذين  املشاركني  من 
عبد  على  وهواجسهم  أسئلتهم 
وناقشت  أجابتهم  حيث  الصمد 
معهم خمتلف املواضيع واألزمات 
اليت مير بها البلد يف هذا الظرف 
اىل  التوصل  وكيفية  الصعب 

حلول للمشاكل الشائكة.

املمتاز  اجلعفري  املفيت  أشار 
الشيخ أمحد قبالن يف بيان، أن 
»اهلل مجع يف يوم البشارة قلب 
ملكوته،  مبحبة  املقدسة  مريم 
للسيد  املعجزة  األم  لتكون 
فداء  املسيح  وليكون  املسيح، 
وعنوان  األرض  بعامل  السماء 
اإلنسان  حلماية  األقدس  الطهر 
قبل  اإلنسان  أبالسة  فساد  من 
اإلنسان  ولينهض  الشياطني، 
به  تليق  اليت  أدواره  بأكرب 
ومعه  اهلل،  عامل  يف  كقديس 
يتحول اإلنسان واألوطان وديعة 
ورمحته  حملبته  وعنوانا  الرب 
والفساد  الظلم  إلدانة  وسببا 
واالضطهاد والعبثيات املختلفة، 
الذي  البلد  بهذا  نريده  ما  وهو 
تنفس حمبة املسيح ورمحة حممد، 
لنكون شعب اهلل ورعية قداسته 
بعيدا من احلقد والظلم والفساد 

أشكاله  مبختلف  واالضطهاد 
السلطوية واإلقطاعية والسياسية 

واإلعالمية واملالية وغريها«.
وقال: »هذا يعين ضرورة محاية 
القتل  لعبة  من  واملواطن  البلد 
والتجاري  واملالي  السياسي 
واإلعالمي وتأكيد الوحدة الوطنية 
املسيحيني  بني  واألخالقية 
عيش  ميثاق  ضمن  واملسلمني 
وجامعة  عادلة  وسلطة  مشرتك 
إنقاذ  وحكومة  معافى  وبلد 

وطنية«.
مطالب  أكرب  من  »لذلك  وختم: 
املسارعة  البشارة،  بيوم  الرب 
إنقاذ وطنية  إىل تشكيل حكومة 
العيش  محاية  على  والعمل 
املشرتك وجلم التصعيد حتى ال 
دولي  بازار  مقربة  لبنان  يتحول 
واحلواجز  املذابح  على  يعيش 

والقتل واخلراب«.

أمحد قبالن: حكومة اإلنقاذ أكرب 
مطالب الرب بيوم البشارة

 استقبل رئيس احلكومة املكلف 
االول  امس  ظهر  احلريري  سعد 
يف بيت الوسط، سفرية الواليات 
املتحدة االمريكية دوروثي شيا، 

يف حضور الوزير السابق الدكتور 
آخر  عرض  حيث  خوري  غطاس 
املستجدات السياسية واالوضاع 

العامة يف لبنان واملنطقة. 

احلريري التقى شيا يف بيت الوسط
إستقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
الرتبية  وزير  الفتوى،  دار  يف 
حكومة  يف  العالي  والتعليم 
طارق  الدكتور  األعمال  تصريف 
من  وفد  رأس  على  اجملذوب 

األسرة الرتبوية.
اجملذوب:  قال  اللقاء،  وبعد 
»تشرفنا بزيارة صاحب السماحة 
عن  حديث  بالتأكيد  لنا  وكان 
شؤون وشجون العائلة الرتبوية، 
هذه  توافقت  تعرفون  فكما 
مكوناتها  بكل  الرتبوية  العائلة 
تقنيا،  ماليا،  الصوت  رفع  على 
للمدارس  آمنة  لعودة  وصحيا 
بشكل متدرج ابتداء من صفوف 
الشهادات الرمسية حتى الصفوف 
اليت  األبعاد  وهذه  األخرى، 
عالقة  له  مالي  بعد  هلا  ذكرتها 
اخلمسمائة  قانون  مشروع  بإقرار 
مليار لرية لبنانية لدعم املدارس 
والثانويات وهذا مشروع القانون 
السابق،  الدراسي  للعام  هو 
باإلضافة إىل ذلك، إقرار مشروع 
لرية  مليون  بقيمة  املالي  الدعم 
بالبعد  خيتص  وفيما  للمتعلم، 
عرب  اإلنرتنت  تأمني  التقين، 
باقة خمصصة لألساتذة والطالب 
بالبعد  خيتص  وفيما  والتالمذة، 
األخري وهو بعد أساسي وضروري 
البعد  اآلمنة،  العودة  لتأمني 
الرتبية  جبعل  املطالبة  الصحي، 
أولوية صحيا كي ال نقول أولوية 
مالية وتقنية، أضعف اإلميان أن 
أولوية  املرحلة  هذه  يف  تكون 
التلقيح  تأمني  وبالتالي  صحية، 
تأمني  ثم  ومن  متدرج،  وبشكل 
 Rapid« عرب  الدورية  الفحوص 
ومساحته   ،»PCR« وعرب   »Test
على  وشدد  املطالب  هذه  تبنى 
وقت  أسرع  يف  هلا  حل  إجياد 

لضمان الرتبية«.
أضاف: »وكما تعرفون حنن اليوم 
مبناسبة جليلة هي عيد البشارة، 

دريان التقى وفد مجعية آل املصري اخلريية
اجملذوب:الرتبية أمام مفرتق طرق 

ونتائج تركها ستكون كارثية
ويرافق هذا العيد عادة إحتفاالت 
رمسية وتربوية يف أحناء املناطق 
وحبضور مجيع الطوائف اللبنانية، 
وها حنن اليوم كما ترون العائلة 
أطيافها،  بكل  جمموعة  الرتبوية 
شاء  وان  عازار،  األب  حبضور 
للقطاع  البشارة  هذه  تكون  اهلل 
طال  وإن  والرتبية  الرتبوي، 
احلديث بها فال شعر يوفيها وال 

األقالم وال املنابر«.
وتابع اجملذوب: »خناطب ضمائر 
الرتبوي،  بالقطاع  املعنيني 
ال  طرق،  مفرتق  أمام  الرتبية 
تركها ستكون  فنتائج  ترتكوها، 
ستكون  اجملتمع،  على  كارثية 
فكما  وعلينا،  عليكم  كارثية 
بلد،  تدمري  أردت  إذا  تعرفون 
الكبري  السؤال  تربيته.  فدمر 
تريدون تدمري  الذي يطرح: هل 
الرتبية يف لبنان؟ سيكون هناك 
لالعالن  الرتبوية  للعائلة  لقاءات 
عن اخلطة )ب(، وهناك خطة )د( 
وخطة )ج(، ولكن دائما جيب ان 
تكون الرتبية أولوية، فمن خالهلا 

نبين أجياال«.
استقباالت

وفد  دريان  املفيت  واستقبل 
اخلريية  املصري  آل  مجعية 
برئاسة  بريوت  يف  االجتماعية 
بعد  قال  الذي  املصري  مسيح 
اللقاء: »تباحثنا مع مساحة املفيت 
واجتماعية  معيشية  مواضيع  يف 
نقاط  حول  متحورت  وسياسية، 
االقتصادي  بالوضع  تتعلق 
الصعب الذي وصلت إليه البالد 
يف ظل انتشار الوباء واستفحال 
صندوق  أهمية  وعلى  الغالء، 
الزكاة يف مساعدة الناس الذين 
باتوا أكثر حاجة من السابق، ومت 
دار  دور  أهمية  على  التشديد 
الفتوى بدورها اجلامع يف سبيل 
الضغط مبوضوع تشكيل احلكومة 
الوطن احلبيب يف ما مير  إلنقاذ 

من أزمات«.
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مّرت ثالثة أشهر من السنة اجلديدة، من دون أن تعمد احلكومة إىل 
حتويل املوازنة العامة إىل اجمللس النيابي لدرسها وإقرارها. جّل ما 
حصل أن وزير املالية غازي وزني، وبتأخري يصل إىل مخسة أشهر، 
حّول املشروع إىل االمانة العامة جمللس الوزراء. كان يفرتض أن 
تعقد احلكومة جلسات متتالية إلجناز املشروع، لكن منذ 26 كانون 
الثاني وحتى اليوم مل ينعقد اجمللس، واستمر الصرف على أساس 
القاعدة االثين عشرية. بالرغم من األوضاع املأسوية اليت يعيشها 
البلد، ظل رئيس احلكومة حسان دياب مصّرًا على عدم الدعوة إىل 
والقانونية،  الدستورية  اآلراء  كل  عن  متغاضيًا  احلكومة،  اجتماع 
اليت أبدتها مرجعيات عديدة ومنها هيئة االستشارات والتشريع، 
ومفادها أن تصريف األعمال باملعنى الضيق يتم عرب جملس الوزراء 
ال عرب قرارات استثنائية خمالفة للدستور. مع ذلك، اشرتط دياب 
النعقاد احلكومة أن يطلب جملس النواب منه تفعيل عملها، وحيدد 
النواب ال ميكنه أن  له سقف تصريف أعمال، متجاهاًل أن جملس 
يفيت بذلك، وال ميكنه، ضمن مبدأ فصل السلطات، أن يلزم أو 
يطلب من السلطة التنفيذية القيام بعملها. وألن قرار عدم انعقاد 
جملس الوزراء أدى إىل عدم التزام احلكومة بإجناز املوازنة، بالرغم 
من  املوازنة  )إقرار  مليء حباالت مماثلة  اللبناني  التاريخ  أن  من 
قبل حكومة تصريف أعمال(، فإن البديل من اجللسات كان الطلب 
املشروع  على  مالحظاتها  وضع  املعنية  واجلهات  الوزراء  كل  من 
الوزراء  املالية. وبالفعل، عمدت رئاسة جملس  الذي قّدمه وزير 
املالية  وزير  إىل  أرسلت  ثم  وحصرها،  املالحظات  هذه  إىل مجع 
واألرقام.  البنود  على  املالحظات  ُتبّي  اليت  اجلداول  من  جمموعة 
حبسب املعلومات، طلب وزني أسبوعي لدراسة املالحظات، لكن 
مع ذلك مثة يف وزارة املالية من يشتكي من أن إعداد املوازنة هو 
صالحية وزير املالية، الذي حيق له وحده إعداد املوازنة وإرساهلا 
إىل جملس الوزراء. ال تنفي مصادر معنية هذه الصالحية، لكنها 
تشري إىل أن كل الوزراء حيق هلم مناقشة املوازنة عندما تعرض 
على طاولة جملس الوزراء، لكن نظرًا إىل الظروف الراهنة، فقد 
على  عرضتها  مكتوبة  مبالحظات  املباشرة  املالحظات  استبدلت 
وزير املالية، على سبيل االطالع. وهو بالتالي يستطيع أن يأخذ 
منها ما يشاء ويهمل ما يشاء. لكن مع ذلك، حبسب املالحظات 
وزير  على  صعبًا  يكون  قد  منها،  القانونية  وخاصة  املوضوعة، 
املالية جتاهلها، ملا يشكله اإلصرار على البنود احلالية من خمالفات 
فإن  بالنتيجة،  الدستوري.  اجمللس  أمام  باملوازنة  بالطعن  تسمح 
احلكومة،  رئاسة  املشروع:  على  مالحظاتها  وضعت  جهات  أربع 
شورى  وجملس  األمنية،  واألجهزة  العامة  املؤسسات  الوزارات، 
الدولة. كما يبدو يف الشكل أن من أعّد املالحظات يف صيغتها 
النهائية ووّلفها كان حريصًا على عدم اإلحياء بأنها مفروضة على 
وزارة املالية، فاستعمل عبارات غري حامسة من قبيل »ُيستحسن« 
و«قد تكون« و«رمبا«... مع ذلك، فإن مضمون هذه املالحظات 
يؤكد هشاشة املشروع الذي أعّدته وزارة املالية، وعدم مواكبته 
لألزمة املالية املستفحلة، إضافة إىل تضّمنه مواّد سبق أن أبطلها 
تقديرات  تتضمن  وأخرى  قواني سابقة،  الدستوري يف  اجمللس 

مبالغ بها، إن كان يف ما يتعلق باإليرادات أو بالنفقات.
يف ما يلي أبرز املالحظات:

تبدأ املالحظات بالتأكيد على وجوب أن ُيعرض قطع حساب العام 
2019 على اجمللس النيابي قبل نشر موازنة العام 2021. وبالرغم 
جملس  عندها  يقف  لن  الدستورية  املالحظة  هذه  فإن  ذلك،  من 
النواب، الذي اعتاد إقرار املوازنة متغاضيًا عن قطع احلسابات، 

حبجة إعطاء احلكومة مهلة إلعدادها.
- يف املادة الثانية اخلاصة بتحديد االعتمادات، سؤال عن مدى 
ُأعّدت على أساس سعر صرف 1500  واقعية أرقام املوازنة اليت 
لرية للدوالر، ما يعين أن اإلنفاق الفعلي من خارج بند الرواتب 
يف   30 يوازي  ما  )أي  الدين  وخدمة  التقاعد  ومعاشات  واألجور 
املئة من جممل نفقات املوازنة( قد يرتفع أضعاف ما هو متوقع 
يف مشروع املوازنة. يذكر أن وزارة املالية حددت قيمة إمجالي 
اإلنفاق بـ 18.2 ألف مليار لرية، مقابل واردات متوقعة بقيمة 13.57 
ألف مليار لرية، ما يعين أن العجز سيكون بقيمة 4.68 آالف مليار 
فإنه  املالحظات،  لكن حبسب  االقرتاض.  خالل  من  ستؤّمن  لرية 
سيكون من الصعب حتقيق هذه اإليرادات، خاصة يف ظل الركود 
االقتصادي احلاصل ونسب النمو السلبية، ويف ظل إقفال العديد 
من املؤسسات اخلاصة وعدم قدرة املكلفي على تسديد الضرائب 

والرسوم.
- يف املادة 17، ُييز املشروع نقل اعتمادات لتوزيع مساعدات 
املوازنة  احتياطي  من  املرفأ  انفجار  من  املتضررين  على  ترميم 
أن  بأنه سبق  تذكري  املالحظات  لكن يف  لرية.  مليار   100 بقيمة 
مت ختصيص 150 مليار لرية لدفع تعويضات للمتضررين. وعليه، 
هل مت توزيع كامل املبلغ؟ وهل املقصود بفئة »املتضررين« من 
انفجار بريوت هو فقط الفقراء، أم تشمل أيضًا املؤسسات الكبرية 

املتضررة من االنفجار؟
الشورى جمموعة  الضريبية، يضع جملس  باملواد  يتعلق  ما  - يف 

 »أرقامها غري واقعّية وأكثر من ماّدة معّرضة لإلبطال«:
مالحـظات قانـونّية وقـطاعّية »تـنسف« مـشروع املــوازنة

كبرية من املالحظات. 
املثال،  سبيل  على 
على   21 املادة  تنص 
على  تسوية  إجراء 
املتعلقة  التكاليف 
الدخل  بضريبة 
وبالضريبة على القيمة 
املضافة املقدمة أمام 
أو  الضريبية  اإلدارة 
مبا  االعرتاضات  جلان 
املئة  يف   50 نسبته 
الضرائب  قيمة  على 
املعرتض عليها. ُيذّكر 
بقرار  »الشورى« 
الدستوري  اجمللس 
من   26 املادة  إبطال 
املتعلقة   2018 موازنة 
الضريبية،  بالتسوية 
مبدأ  ختالف  لكونها 
احلقوق  يف  املساواة 
مجيع  بي  والواجبات 
املواطني، املنصوص 

الضمان االجتماعي، فيقرتح إعفاءه من نصوص هذه املادة.
اإللكرتونية  املالية  الطوابع  على  احلصول  آلية   41 املادة  - حتدد 
إىل  إضافة  وأسرع،  أسهل  بطريقة  للمكلفي  توفريها  ميكن  اليت 
املساهمة يف ختفيض نفقات طباعة وختزين الطوابع الورقية املعدة 
مسبقًا. لكن يف املالحظات املقدمة سؤال عن أسباب حفظ حق باعة 
الطوابع الورقية املرخصي باحلصول على نسبة من قيمة اجلعالة 
اليت حيصل عليها باعة الطوابع الرقمية. ففي األسباب املوجبة مل 
يتبي سبب هذا النص، وإذا ما كان باعة الطوابع الورقية كانوا قد 
دفعوا مثن الرتخيص سابقًا مببالغ وازنة حتى يعتربوا أصحاب حقوق 
مكتسبة. وإضافة إىل ذلك، مل يتم حتديد نسبة اجلعالة اليت تعود 

هلم، األمر الذي يعين ترك حتديدها إىل وزير املالية.
- تنص املادة 55 على متديد العمل بوقف الرسم السنوي املقطوع 
عن كل مركز رئيسي وفرع )شركات األموال - شركات األشخاص، 
مراكز مزاولة املهن احلرة، واملؤسسات الفرعية واألعمال التجارية 
الصناعية( لغاية 2023 ضمنًا. وهنا إشارة إىل أنه مت متديد العمل 
بهذا الرسم عدة مرات، وآخرها كان يف العام 2018، حيث ينص 
الذين  املكّلفي  أوضاع  معاجلة  ضرورة  على   2018/108 القانون 
بادروا إىل تسديد هذا الرسم، التزامًا منهم بتعاميم وزارة املالية، 
ولذلك  منهم.  املسددة  املبالغ  اسرتداد  من  متكينهم  عرب  وذلك 
هذا  إلغاء  األنسب  من  يكون  »قد  أنه  إىل  املقدمة  اآلراء  تشري 
الرسم، حيث إن األسباب املوجبة للقانون 108 أشارت صراحة إىل 
أن هذا الرسم، الذي مل يطّبق منذ العام 2000، خيالف مبدأ املساواة 
املادة  الدستور ويف  يف احلقوق والواجبات واملكّرس يف مقدمة 
السابعة منه، كما يتعارض مع مفهوم العدالة االجتماعية، أضف إىل 

أنه يتعارض مع مبدأ سنوية املوازنة.
أجنيب  أو  عربي  منح كل  منها،   95 املادة  املوازنة، يف  أجازت   -
اإلقامة يف حال اشرتى وحدة سكنية، شرط أن تفوق قيمتها 350 
ألف دوالر ضمن بريوت و200 ألف دوالر خارج بريوت، مع استثناء 
املادة  هذه  أن  إال  الفلسطينيي.  والالجئي  السوريي  النازحي 
سبق أن أقّرت يف موازنة 2018، وأبطلها اجمللس الدستوري بقراره 
الرقم 2018/2. ويف حال اإلبقاء عليها، يشري أحد االقرتاحات إىل 
أنه يستحسن إضافة األشخاص الذي يستثمرون يف مبالغ ضخمة 

تفوق قيمة حمددة يف مشاريع داخل األراضي اللبنانية.
على  الواجبة  الديون  تقسيط  االجتماعي  الضمان  إدارة  رفضت   -
الدولة لصاحل الصندوق لغاية العام 2020 ملدة 20 سنة )املادة 96( 
»رفضًا قاطعًا«، نظرًا إىل الوضع املالي للصندوق، على أثر تدّني 
قيمة العملة الوطنية وارتفاع كلفة الطبابة، بالتالي فإن »تسديد 
تسديدها  وعدم  مّلحة،  حاجة  أصبح  الدولة  على  املتوجبة  الديون 
أن  ما ميكن  أقصى  أن  إىل  املؤسسة«، مشرية  استمرارية  يهّدد 

تقبل به هو فرتة 10 سنوات.
- طالبت األسالك العسكرية بإلغاء املادة 97 )تدفع رواتب األجهزة 
األمنية بناًء على جداول تبّي رتبة كل منهم وراتبه والتعويضات 
منحت  اليت  العمومية  احملاسبة  قانون  ملخالفتها  له(  املستحقة 
أنها  اعتربت  كما  السرية.  على  احملافظة  حق  العسكرية  األسالك 
ستؤدي إىل الدخول يف صالحيات وزارتي الدفاع والداخلية وفتح 
الباب لتدخل يف عمليات الرتقية والتطويع ومنح األومسة من باب 
النفقات الناجتة عن إقرارها، واليت أجازها القانون لرقابة ديوان 
قانون  من   151 املادة  مبوجب  املسبقة  وليس  املؤّخرة  احملاسبة 

الدفاع الوطين.
- يعترب جملس الشورى أن املادة 98، اليت خُتّفض عدد السنوات 
الذين دخلوا  بالنسبة إىل املوظفي  التقاعد  اليت تعطي احلق يف 
اخلدمة بتاريخ 2009/7/31 وما قبل من 25 إىل 20 سنة، خمّلة مببدأ 
العام وتلك اليت تنص على  القطاع  املساواة بي خمتلف أسالك 
حد أدنى يقل يف عدد سنوات اخلدمة عن احملدد للسلك اإلداري. 
بالتالي يكون مصريها اإلبطال من قبل اجمللس الدستوري يف حال 
الطعن يف املوازنة ملخالفتها الدستور، وال سيما املادة 83 منه، 
أخرى  اقرتاحات  فإن  كذلك   .2020/2 الرقم  قراره  إىل  واستنادًا 
تشري إىل أنه يقتضي عدم حصر التعديل بالسلك اإلداري ومشوله 

السلك العسكري.
    اعترب مجلس الشورى أن املادة 110 قد تُفهم على أن املصارف 
غري ملزمة بتسديد الودائع السابقة لنشر قانون املوازنة بالطريقة 

ذاتها التي تم إيداعها لديها
تتعلق  اليت   99 املادة  اعرتاضات كبرية  أثارت  اليت  املواد  - من 
بتجميد طلبات اإلحالة إىل التقاعد ملدة ثالث سنوات، واليت تشري 
أيضًا إىل أنه ميكن للمعنيي التقّدم بطلب إنهاء خدماتهم من دون 
حقهم يف اإلفادة من معاش التقاعد أيًا كان عدد سنوات اخلدمة، 
احملسومات  أو  اخلدمة  من  الفرق  تعويض  من  فقط  واالستفادة 
املادة  هذه  إقرار  عدم  إىل  الشورى  دعا جملس  فقد  التقاعدية. 
ألنها »ستمس بشبكة األمان االجتماعي للموظف بعد انتهاء خدمته، 
خاصة مع غياب أحكام حتفظ احلق يف ضمان الشيخوخة«. كما أشار 

وزير املالية يطلب أسبوعني للنظر يف تعديل 
املوازنة )هيثم املوسوي(

عليه يف املادة 7 من الدستور. كما ُيشّجع املواطني على التخّلف 
عن تسديد الضرائب، ويؤدي بالتالي إىل التفريط يف املال العام. 
ولذلك يقرتح اجمللس شطبها، متوقعًا يف حال إبقائها أن يبطلها 

اجمللس الدستوري.
التحّقق  غرامات  من  املئة  100 يف  تنزيل  إىل   22 املادة  تشري   -
و90   2019/10/1 تاريخ  تلت  اليت  للمخالفات  التحصيل  وغرامات 
املالحظات  التاريخ. تشري  السابقة هلذا  املخالفات  على  املئة  يف 
يؤمن  قد  أنه  من  الرغم  على  اإلعفاءات،  من  النوع  »هذا  أن  إىل 
السيولة للدولة، إال أنه قد يؤدي أيضًا إىل حرمان اخلزينة من مبالغ 
مالية كبرية كانت مستحقة على املكّلفي، كما ُيشجع املواطني 
أيضًا  يطال  املقرتح  التنزيل  وألن  الضرييب.  االلتزام  عدم  على 
الغرامات املرتتبة على اشرتاكات الضمان االجتماعي، طلبت إدارة 
الضمان حذف هذا التنزيل، انطالقًا من أن »أحكام اإلعفاء من هذه 
املخالفات وارد يف مواد أخرى ما ُيسّبب تعارضًا يف تطبيق أحكام 

هذه املواد وبي بعضها البعض«.
- مثة حتفظات عديدة على املواد املتعّلقة بإعفاءات ضريبية، وال 
وتشري  بالشركات.  تعنى  اليت  و44   ،27  ،26  ،25 املواد  سيما 
مع  التنسيق  إىل ضرورة  املالية،  وزارة  إىل  املقدمة  املالحظات، 
اقرتاحات كهذه  أن  بشأنها، خاصة  االستثمارات  مؤسسة تشجيع 
تعين عمليًا إلغاء دور »إيدال«، يف حي أن املطلوب تفعيل دور 

هذه املؤسسة ال العكس.
- واحدة من املواد اليت رافقها الكثري من اجلدل هي املادة 28، 
اليت جتيز إجراء إعادة تقييم استثنائية لألصول الثابتة للمكّلفي 
بضريبة الدخل، ضمن مهلة تنتهي يف 2021/6/30 على أن ختضع 
ويف  املئة…  يف   3 مبعدل  نسبية  لضريبة  اإليابية  الفروقات 
املالحظات املنقولة عن »الفعاليات االقتصادية« مطالبة بتخفيض 
النسبة إىل 1.5 يف املئة. أما وزارة الصناعة فتقرتح متديد املهلة 
املعطاة إلجراء إعادة التقييم حتى نهاية العام، على أن يتم إخضاع 
الفروقات اإليابية للمكّلفي الصناعيي بنسبة 1 يف املئة عوضًا 
عن 3 يف املئة، إضافة إىل ضرورة حتديد النص الذي ُيطّبق يف 
كما  والتسليف.  النقد  قانون  أحكام  مع  تعارض  هناك  كان  حال 
تقرتح الوزارة ضرورة حتديد مدة ال تتعدى 6 أشهر من تاريخ تقديم 

الطلب السرتجاع فرق الضريبة بدل تركها مفتوحة.
- املادة 29 تنص على أنه يف حال ختفيض الرواتب وملحقاتها، 
يري احتساب الضريبة على الرواتب واألجور على أساس املبلغ 
املالحظات  أشارت  وقد  االمسية.  قيمتها  على  وليس  املخّفض 
املقّدمة إىل وزارة املالية إىل أن هذه املادة قد تفّسر باملوافقة 
على ختفيض رواتب املوظفي، يف حي أن وزارة العمل أصدرت 
يف بداية العام حتذيرًا إىل أصحاب العمل من ختفيض أجور املوظفي 

من دون مربر قانوني أو من دون ختفيض لساعات العمل.
- املادة 36، تتعلق بإخضاع الفوائد واإليرادات والعائدات لضريبة 
مبعدل 30 يف املئة عوضًا عن 10 يف املئة عن جزء الفائدة الذي 
يتجاوز 3 يف املئة على احلسابات بالعمالت األجنبية و5 يف املئة 
على احلسابات بالعمالت األجنبية و5 يف املئة على احلسابات باللرية 
اللبنانية. يف املالحظات توضيح أن نسبة العشرة يف املئة أصبحت 
دائمة مبوجب هذا التعديل، بعدما كانت حمصورة مبدة 3 سنوات 
6 من املادة املعّدلة. مع اإلشارة إىل أن  البند  إليها يف  املشار 
هذه املادة تطال بشكل أساسي عائدات املصارف من شهادات 
التتمة على الصفحة  9اإليداع وتوظيفاتها لدى مصرف لبنان واكتتابات مصرف لبنان. أما 
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هل جترى االنتخابات النيابية الفرعية أم ال؟ مل تعد املسألة 
مرتبطة فقط مبدى تطبيق الدستور أو إمكانية إجراء االنتخابات 
ضغط  كورقة  ُتستخدم  ما  بقدر  الدولة  إدارات  وجهوزية 
يرفعها رئيس جملس النواب نبيه بري يف وجه خصَميه رئيس 
جربان  احلر  الوطين  التيار  ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية 
أمس  يوم  املالية  وزير  أرسل  األساس،  باسيل. على هذا 
مشروع مرسوم نقل اعتماد إلجراء االنتخابات، مستبقًا طلب 
رئاسة جملس الوزراء منه ذلك، فيما ضغط بّري يف األسابيع 
الصحة  ووزير  دياب  حسان  احلكومة  رئيس  على  السابقة 
إلصدار موقف واضح. أما جمموعات 17 تشرين اليت سبق أن 
شاركت يف االنتخابات املاضية، فُتّجح عدم مشاركتها بهذا 
االستحقاق »لعدم منح شرعية للمجلس احلالي وألنه يستخدم 
كوسيلة ابتزاز من بّري لعون وجيري على وقع أجندة سياسية 

لتربير التأجيل بعد سنة«.
األمانة  من  امُلرسل  الكتاب  على  شهر  من  أكثر  مرور  بعد 
العامة جمللس الوزراء اىل وزير املال غازي وزني لتزويدها 
بتقرير حول مدى توافر االعتمادات الالزمة إلجراء االنتخابات 
الوزراء  رئاسة  اىل  أمس  وزني  أرسل  الفرعية،  النيابية 
مشروع مرسوم نقل اعتماد من احتياطي املوازنة لعام 2021 
اىل وزارة الداخلية إلجراء هذه االنتخابات عن املقاعد النيابية 

العشرة الشاغرة. 
منذ  يرّدد  وكان  العامة،  األمانة  كتاب  جتاهل  الذي  وزني 
أقل من أسبوعني أن الكتاب مل يصله، قّرر أمس الذهاب 
خطوة إىل األمام، مستبقًا رئاسة احلكومة، عرب إعداد مشروع 
مرسوم نقل االعتماد، من دون أن يكون قد ُطلب منه ذلك. 
وزارات  اىل  أخرى  بكتب  أسوة  وزني  اىل  املوّجه  فالكتاب 
رأيه  إبداء  الدفاع والتبية والصحة، يطلب من وزير املال 
يف العملية االنتخابية من ناحية توافر االعتمادات، ال إعداد 

مشروع مرسوم نقلها.
 وهو ما وضعه بعض املصادر الوزارية يف إطار »املزايدة 
واملناكفة السياسية يف آن واحد«؛ إذ بات معلومًا أن مثة 
خالفًا بني رئيس جملس النواب نبيه بري الذي ينتمي وزني 
إىل فريقه، من جهة، ورئيس اجلمهورية ميشال عون ورئيس 

التيار الوطين احلر جربان باسيل من جهة أخرى.
 ويرى بري يف االنتخابات الفرعية عاماًل ضاغطًا على عون 
وباسيل، ألن غالبية املقاعد الشاغرة مسيحية. لذلك، أتى 
على  فقط  واحد  يوم  بعد  املرسوم  ملشروع  وزني  إصدار 
إسقاط عون طروحات احلريري احلكومية، ليثري أسئلة حول 
األمر، وال سيما أن وزير املال نفسه أرسل كتابًا اىل األمانة 
العامة جمللس الوزراء سّجل فيه مالحظات على االعتمادات 

املقدرة بنحو 8 مليارات لناحية الزيادات غري املربرة.
إجراء االنتخابات الفرعية ضرورة، ذلك من املسلمات. إال أن 
السلطة السياسية اليت سبق هلا أن خالفت الدستور عرب عدم 
إجراء االنتخابات بعد استقالة النواب الثمانية )بوال يعقوبيان، 
افرام،  نعمة  حنكش،  الياس  اجلميل،  اجلميل، سامي  نديم 
الربملان  من  محادة(  مروان  احللو،  هنري  معوض،  ميشال 
وفاة  بعد  نفسها  املخالفة  وتكرارها  املرفأ،  انفجار  عقب 
نائبني يف بداية العام اجلاري )جان عبيد وميشال املّر(، لن 
تتوانى عن الضرب بالدستور عرض احلائط عشرات املرات. 
ولن تتوانى أيضًا عن إدخال االنتخابات يف بازار السياسية 
كوسيلة ضغط، متامًا كما جرى التعامل مع سلفة الكهرباء 
السياق،  هذا  ويف  الدوالر.  وُيفض  ُيرفع  كما  أو  قبلها، 
حيّث  كان  النواب  جملس  رئيس  إن  مطلعة  مصادر  قالت 
رئيس احلكومة حسان دياب على اإلسراع يف االستحصال 
على تقارير من الوزارات املعنية، واختاذ موقف واضح، داعيًا 
دياب  اتصل  الضغط،  هذا  ونتيجة  االنتخابات.  إجراء  إىل 
بوزير الصحة للدفع باجتاه إصدار تقريره سريعًا، وذلك بناًء 
ُمِلّح من بري. كما أجرى بري اتصااًل حبزب اهلل  على طلب 

للغرض نفسه.
الصحة محد  وزير  إرسال  أمس،  يوم  وزني،  مرسوم  وتلى 
حسن هو اآلخر تقريره رّدًا على كتاب األمانة العامة نفسه منذ 
شهر، يشري فيه اىل ضرورة االلتزام بالضوابط اللوجستية 
إجراء  عند  السالمة  إجراءات  وتطبيق  الوقائي  والسلوك 
اإلجراءات، كاستعمال  االنتخابات. وعّدد حسن سلسلة من 
املسطحات  وتعقيم  كبرية،  مساحات  وذات  مفتوحة  أماكن 
الرمسيني،  للموظفني   pcr فحوصات  وإجراء  والصناديق، 
وتوضيح املسار للناخبني وحتديد االجتاهات وحمطات التوقف، 
ووضع اجلداريات يف املراكز االنتخابية، وتأمني حرب فردي 

لضمان عدم انتقال الوباء عن طريق اللمس.
 كتاب وزارة الصحة، على ما جاء فيه، واذ يبدي مالحظاته 
حول اإلجراءات الوقائية اليت تشكل احلد األدنى من الضوابط 
الصحية املطلوبة، يشري اىل أنه يعود للجهة املنفذة تقدير 

قدرتها على التقّيد بهذه اإلجراءات. 
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»يوجد  دونها،  فمن 
تفشي  من  حقيقي  خطر 
بني  كبري  بشكل  الوباء 
يهّدد  ما  املشاركني، 
ويفوق  العامة  السالمة 
على  الوزارة  قدرة 
على  والسيطرة  التحمل 
األوضاع«. ما سبق ينطبق 
على مستوى الوباء بتاريخ 
إذا  »أما  الكتاب،  إعداد 
وزاد  األمور  تفاقمت 
فالتقييم  الوباء،  انتشار 

يكون يف حينه«.
املال  وزارتي  رّدا 
أن  ينتظر  والصحة 
من  بتقريرين  ُيستكمال 
والتبية،  الدفاع  وزارتي 
جاهزية  حول  األوىل 
حول  والثانية  اجليش، 
املدارس  قدرة  مدى 
العملية  استيعاب  على 
االنتخابية، وخصوصًا يف 
ُدّمر بعض  بريوت، حيث 

رىل ابراهيم
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انتخابي  استحقاق  أي  ألن  مقنعة،  غري  املعارضة  مربرات 
يفتض أن ُيعرب عن املزاج الشعيب مبا فيه التغيريات اليت 
الفرصة  هي  وبالتالي  االنتفاضة.  جمموعات  عنها  تتحدث 
األبرز لتثبيت انتهاء صالحية أحزاب السلطة، أو أقّله ستكون 
مؤشرًا لقياس مدى تأثري 17 تشرين وما حلقها، يف الوجدان 
»جيب  يعقوبيان،  بوال  املستقيلة  النائبة  بنظر  الشعيب. 
رأيي  لكن  شعيب،  استفتاء  إلجراء  استحقاق  أي  استغالل 
الشخصي غري ملزم، فأنا جزء من حتالف »وطين« وبصورة 
أوسع، جزء من جمموعات املعارضة اليت ستتخذ يف النهاية 

قرارًا واحدًا عرب التصويت«.
وبريوت  »حِلّقي  هم  القرار،  هذا  يف  املؤثرة  اجملموعات   
الوطنية واملرصد الشعيب ملكافحة الفساد  مدينيت والكتلة 
تعددًا  »هناك  أن  يعقوبيان  وتؤكد  وغريهم«.  ومنتشرون 
إزاء هذه املسألة، بني من يعتربها هروبًا وبني  اآلراء  يف 
من يقول مبقاطعة االنتخابات ويعتربها مسعى للهروب من 
املقاعد  تعبئة  لناحية  سنة،  بعد  العامة  النيابية  االنتخابات 

الفارغة اليوم«.
 هل ذلك يعين أنكم غري مؤيدين إلجراء االنتخابات الفرعية، 
رغم أن املسألة خمالفة للدستور؟ »نتخّوف أن جترى الفرعية 
على وقع أجندة سياسية لتربير التأجيل بعد سنة، وحرصهم 
على الدستور اليوم يف غري مكانه ألنهم مل يلتزموا به سابقًا 

وال حتى يف املاضي القريب عند استقالتنا من الربملان«.
من  اجملموعات  لدى  ختّوف  مثة  املقاطعة،  قرار  مقابل  يف 
متّرد البعض على القرار النهائي بعدم املشاركة، عرب ترشح 
جمموعات بشكل فردي باسم املعارضة واجلدل الذي سينجم 
عن مشروعية هذا القرار وكيفية التعامل معه. لذلك، احلكم 

األخري سيصدر عند تعيني موعد هلذا االستحقاق.

    سبق لوزني أن أرسل كتابًا إىل األمانة العامّة يسجل فيه مالحظاته 
على الزيادة غري املرّبرة يف االعتمادات

ضو  مارك  »َتَقُدم«  حلزب  العام  املنسق  يرى  جهته،  من 
قضاء  يف  الدرزي  املقعد  عن  ترّشح  أن  له  سبق  والذي 
عاليه، أن املعركة يف الشوف )مقعد درزي( وعاليه )مقعد 
ماروني( على أساس النظام األكثري ستعيد تعريف األحجام 

بني القوى السياسية يف املنطقة.
القادرون  الوحيدون  هم  الثورة  »مرشحي  أن  اىل  ويشري   
على اختاق حتالف وليد جنبالط وحزبي القوات واملستقبل 
بسبب الصوت االعتاضي«. أي بشكل أوضح، أن الصوت 
االنتفاضة سيقود اىل تصويت كل من  املعارض ملرشحي 
هذه  مع  احلر  الوطين  والتيار  أرسالن  وطالل  وهاب  وئام 
فإن  ضو،  وحبسب  لكن،  الثالثي.  حتالف  لكسر  املعارضة 
أي قرار مل يتخذ بعد يف شأن املشاركة من عدمها. وهو 
املوقف نفسه حلزب الكتائب اللبنانية. إذ يشري األمني العام 
طاولة  على  يوضع  مل  »األمر  أن  إىل  داغر  سريج  للحزب 
هذه  موعد  تعيني  يتم  حاملا  قرارنا  وسنصدر  بعد،  البحث 
قرار  ألمرين:  الكتائيب يضع  القرار  بأن  علمًا  االنتخابات، 
النقاش الذي يفتض أن يتم  أواًل، ثم  املكتب السياسي 
مع جمموعات املعارضة اليت نتحالف معها وذلك بإطار العمل 

املشتك الذي جيمعنا«.

املدارس بفعل انفجار املرفأ. وفيما يفتض بوزارة الدفاع 
إرسال تقريرها، ما زال وزير التبية طارق اجملذوب غائبًا 

عن السمع. 
سكة  على  الفرعية  االنتخابات  لوضع  الباقية  اخلطوات  أما 
حممد  الداخلية  وزير  عن  صادر  قرار  اىل  فتحتاج  التنفيذ، 
أن  لفهمي  سبق  االنتخابات؛  إجراء  موعد  فيه  حيدد  فهمي 
حّدد تاريخ 28 من الشهر اجلاري )أي بعد مخسة أيام( موعدًا 
اجلديد،  املوعد  ساريًا.  يعد  مل  ما  وهو  االنتخابية،  للعملية 
حبسب ما يقول لـ«األخبار«، سيكون أول يوم أحد من شهر 
حزيران، أو األحد الذي يليه: »طاملا الـ8 مليارات متوافرة، 
يعين أننا قفزنا فوق غالبية العقبات«. لذلك، خطوة فهمي 
إعداد  هي  عرقلة،  دون  من  األمور  سارت  ما  إذا  التالية، 
فيها  مبا  مستلزماتها،  كل  وتأمني  االنتخابات  إجراء  قرار 
اهليئات  دعوة  مرسوم  إصدار  يليهما  املالية،  االعتمادات 
الناخبة يف مهلة حمّددة بـ30 يومًا على األقل بني تاريخ نشر 
املرسوم يف اجلريدة الرمسية وموعد االقتاع، حبسب الفقرة 
القرار  ُيرسل  االنتخاب.  قانون  من   43 املادة  من  الثانية 
واملرسوم للتوقيع من رئيس احلكومة ثم رئيس اجلمهورية، 
وُيطلب من املالية تأمني االعتمادات الالزمة إلجراء العملية 
االنتخابية، وهو ما قام به وزني استباقيًا. يبقى أن مرسوم 
نقل االعتماد حيتاج اىل موافقة استثنائية من الرئيسني يف 
جانبها،  الوزراء. من  لعقد جلسة جمللس  إمكانية  أي  غياب 
تؤكد مصادر بعبدا أنها »مع إجراء االنتخابات، خصوصًا إذا 
على  اللبنانيني  حلّث  الالزمة  الصحية  الشروط  هلا  توافرت 

االقتاع«.

»املعارضة« تُرجّح عدم مشاركتها
يف موازاة قوى السلطة، مل حتسم »املعارضة« قرارها بعد 
بشأن املشاركة يف االنتخابات الفرعية، إن حصلت، إال أن 

املرجح أنها لن تشارك.
 يف األسابيع املاضية، حصلت عدة اجتماعات على تطبيق 
»زوم« بني اجملموعات الرئيسية اليت كانت ناشطة يف 17 
تشرين، وجرى تقييم شامل لكل دائرة على حدة يف الدوائر 
الوضع  ودراسة  االنتخابات،  فيها  سُتخاض  اليت  السبع 
الشعيب فيها، مع األخذ باحلسبان شرذمة املعارضة واحتمال 

الربح واخلسارة. 
لالنتخابات  متحمسة  غري  اجملموعات  معظم  أن  تبنّي  وقد 
الفرعية، رغم أنه قرار غري نهائي وينتظر تعيني موعد رمسي 
لالستحقاق. لكن عوامل عدة أدت اىل انكفاء »املنتفضني«، 
أنه  ومن بينها »عدم منح شرعية هلذا اجمللس الذي نعترب 
فقد صالحيته التمثيلية للشعب«. فاملعركة »غري مقنعة ال 
أن  إىل  نظرًا  خرق،  إحداث  إمكانية  حيث  من  وال  بالشكل 
معظم الدوائر، باستثناء املنت، ستكون على أساس النظام 
األكثري«، وألن »االنتخابات تستعمل اليوم كوسيلة ضغط 
هذا  من  جزءًا  سيظهرنا  وذلك  عون  على  بري  قبل  من 

االستهداف لطائفة معينة وفريق معني«.

    وزير الداخلية يقول إنه سيحدّد موعد االنتخابات الفرعيّة يف 
النصف األول من حزيران املقبل

االنتخابات الفرعيّة: بري يُطلق صافرة التحضريات )أرشيف(
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اسـرتاليات

سكوت  الوزراء  رئيس  أعرب 
من  اسيائه  عن  موريسون 
يسمع  مل  أنه  النساء  اعتقاد 
دعواتهن ومطالبهن للتغيري يف 

أسرتاليا.
الوزراء  رئيس  طالب  فقد 
سكوت موريسون بتغيري ثقافة 
التعامل مع املرأة يف السياسة 
األسرتالية، وخصوصًا بعد فضح 
فيديوهات املوظفني احلكوميني 
املرتكبني ألفعال جنسية داخل 

أروقة الربملان الفيدرالي.
التقارير  إن  موريسون  وقال 
حول  قلقه  تفاقم  من  أزادت 
داخل  العمل  مكان  ثقافة  أزمة 

الربملان األسرتالي.
مت بالفعل فصل موظف لالئتالف 
فيديو  أظهره  أن  بعد  احلكومي 
وهو يقوم بأفعال جنسية على 
مكتب وزيرة كان يعمل لديها.

رأى ومسع  إنه  موريسون  قال 
من  بالتغيري،  النساء  مطالبات 
أرجاء  مجيع  ويف  الربمان  أمام 

البالد.
من  ظهر  ما  موريسون  ووصف 
كما  »خمزية«،  بالـ  فيديوهات 
و«يشعر  »مصدوم«  إنه  قال 

بالقرف«. 
موظف  فصل  بالفعل  ومت 
أن  بعد  احلكومي  لالئتالف 
أظهره فيديو وهو يقوم بأفعال 
جنسية على مكتب وزيرة كان 
احلكومة  وتقوم  لديها.  يعمل 
اآلن بالتحقيق يف الفيديوهات 

األخرى، ملعرفة املتورطني.
إن  موريسون  قال  جانبه  ومن 
التقارير أزادت من تفاقم قلقه 
العمل  مكان  ثقافة  أزمة  حول 
األسرتالي،  الربملان  داخل 
يتم  أن  جيب  إنها  قال  واليت 

التعامل معها.
وقال »أنا مصدوم ومشمئز. إنه 

أمٌر مشني، يف غاية اخلزي«
نعيد  أن  »جيب  يقول  وأضاف 
أن  جيب  الربملان.  هذا  ترتيب 
حلواًل  وجند  باملشكلة  نعرتف 

هلا«
وجاءت تلك التقارير بعد ادعاء 
السابقة  األحرارية  املوظفة 
تعرضها  هيغينز  بريتين 
هلا  زميٍل  قبل  من  لالغتصاب 
الدفاع  وزيرة  مكتب  داخل 
ليندا رينولدز يف مبنى الربملان 

الفيدرالي بكانربا. 
وشارك عدٌد من املوظفني يف 
الربملان بقصصهم وما تعرضوا 

له داخل الربملان أيضًا. 
وقال موريسون إنه رأى ومسع 
من  بالتغيري،  النساء  مطالبات 
أرجاء  مجيع  ويف  الربمان  أمام 

البالد.
موريسون  تعرض  قد  وكان 
تعامله  بشأن  النتقادات 
حيث  هيغينز.  قضية  مع 
بعض  غضب  تعليقاته  أثارت 
يف  والنساء  احلقوقيات 
تفهم  إنه  قال  إذ  أسرتاليا. 
وجهة نظر هيغينز بعد احلديث 
يف  والتفكري  جيين  زوجته  مع 
املوضوع من وجهة نظر األب. 

لرفضه  موريسون  انتقد  كما 
خارج  التظاهرات  املشاركة يف 
األسبوع  الفيدرالي  الربملان 
املاضي وتعليقه عليها بالقول 
إن حرية النساء للتظاهر باآلالف 
النار  إلطالق  تعرضهم  وعدم 
أخرى-  دول  يف  حيدث  -كما 

انتصاٌر عظيم.
حديثه  يف  موريسون  ودعا 
الثقافة  هذه  وقف  إلي  اليوم 
يف التعامل مع املرأة. وأكد أن 
من حق النساء أن حيصلوا على 
نفس صوت الرجال يف العمل 

السياسي. 

سكوت موريسون يشجب األفعال 
اجلنسية »املشينة« واملثرية للـ 

»إمشئزاز« يف أروقة الربملان الفيدرالي
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سكوت موريسون

األسرتالي  الوزراء  رئيس  أكد   
جهوزية  موريسون  سكوت 
للتدخل  األسرتالي  اجليش 
الرامية  اجلهود  يف  واملساعدة 
الناجتة  الفيضانات  ملكافحة 
غري  األمطار  مستويات  عن 

املسبوقة.
الربملان  أمام  موريسون  وقال 
لدعم  يكون  أن  املرجح  »من 
مبا  التنظيف  التعايف   عمليات 
واملركبات  األفراد  ذلك  يف 

واآلالت.«
أنه  إىل  موريسون  وأشار 
رئيسة  مع  األمر  هذا  ناقش 
ويلز  ساوث  نيو  والية  حكومة 
غالديس برجييكليان، معربا عن 
خسائر  أي  وجود  لعدم  امتنانه 

باألرواح.
إمكانية  إىل  موريسون  وأملح 
لرفع  اجلوي  الدعم  استخدام 

األنقاض الثقيلة.
الكارثة،  ولدعم املتضررين من 
بدأت السلطات بتوزيع مدفوعات 
وخمصصات التعايف من الكوارث 

الفيدرالية لدعم هذه الفئة.
وأوضح موريسون أن فيضانات 

شرق  وجنوب  ويلز  ساوث  نيو 
كوينزالند وضعت أسرتاليا حتت 

االختبار جمددا.
حوالي  أجلي  اللحظة،  ولغاية 
18 ألف شخص وأجريت حوالي 
150 عملية إنقاذ صباح اليوم، 
مدرسة   200 من  أكثر  وأغلقت 

أبوابها.
وتابع قائال إن »الساحل الشرقي 
ألسرتاليا، املمتد على والية نيو 
يف  أيًضا  ولكن  ويلز  ساوث 
شهد  كوينزالند،  شرق  جنوب 
األيام  خالل  عادي  غري  فيضاًنا 
هطول  املتوقع  ومن  األخرية. 
أمطار على األقل خالل 24 و 48 

ساعة مقبلة.«
جاسنت  قال   جهته،  من 
األرصاد  مكتب  من  روبنسون 
اجلوية  إن هذا »رمبا يكون أسوأ 
فيضان مر عليه« يف عملة منذ 

عشرين عاما.
كما تنبأ بارتفاع منسوب األمطار 
خالل الـ24 ساعة القادمة )يوم 
احتمال  إىل  مشريا  الثالثاء(، 
يف  النجوم  مشاهدة  إمكانية 

مساء سيدني ليلة االربعاء.

موريسون: اجليش على أهبة االستعداد 
للمساعدة يف مكافحة الفيضانات

اآلالف اخلوا منازلهم يف الشاطئ الشمالي االوسط من نيو ساوث ويلز

قرب  حول  التكهنات  تزداد 
سكوت  الوزراء  رئيس  اعالن 
هو  وزاري  لتغيري  موريسون 
اشهر  ثالثة  غضون  يف  الثاني 
مع امكانية فقدان النائب العام 
كريستيان بورتر ووزيرة الدفاع 

ليندا رينولدز ملنصبيهما.
سي  بي  أي  شبكة  وافادت 
الوزاري  التغيري  إن  االخبارية 
االعالن  يتم  ان  ميكن  املرتقب 
عنه حبلول اجلمعة اي يف غضون 

24 ساعة.
رئيس  على  الضغوط  وازدادت 
يف  موريسون   سكوت  الوزراء 
الربملان الفيدرالي من أجل البت 
الفيدرالي  النائب  مستقبل  يف 

ووزيرة  بورتر  كريستيان  العام 
اللذين  رينولدز  ليندا  الدفاع 
بعد  اجازة  يف  حاليا  هما 
التحرش  مزاعم  فضيحة  تكشف 

اجلنسي.
جنسيًا  بالتحرش  الرابع  االتهام 
نفس  قبل  من  برملان  مبوظفة 

املوظف األحراري
ودعا زعيم املعارضة الفيدرالية 
إىل  موريسون  البانيزي  انثوني 
واضح  بشكل  موقفه  حتديد 
خالل وقت االسئلة يف الربملان 

االربعاء املاضي.
الربملان  امام  موريسون  وقال 
إنه يوازن بني اخليارات املتاحة 

له قبل اختاذ القرار النهائي.

تغيري وزاري مرتقب يف احلكومة الفيدرالية 
و »بورتر ورينولدز« خارج التشكيلة

سكوت  الوزراء  رئيس  قدم 
مؤسسة  إىل  اعتذارًا  موريسون 
عن  االعالمية  كورب«  »نيوز 
تعليقات أدىل بها الثالثاء حول 
جنسي«  »حترش  حاالت  وجود 

يف املؤسسة.
على  اعتذاره  موريسون  ونشر 
الصفحة الرمسية اخلاصة به من 
»كان  إنه  قائاًل  فيسبوك  على 
من االجدر به أن ال يتحدث بذلك 
علنا من دون أخذ موافقة مسبقة 
عن  لالعالن  كورب«  نيوز  من 
وجود قضية حترش جنسي يف 
التحقيق  جيري  املؤسسة  أروقة 

فيها.
سكوت  الوزراء  رئيس  وكان 
موريسون قد شنَّ هجوًما الذعا 
ان  بعد  اإلعالم  وسائل  على 
ُطرحت عليه اسئلة بشأن معاملة 

النساء.
يشجب  موريسون  سكوت 
»املشينة«  اجلنسية  األفعال 
يف  »اإلمشئزاز«  لـ  واملثرية 

أروقة الربملان الفيدرالي
وقد دعا موريسون إىل عقد مؤمتر 
للتعبري  الثالثاء  صباح  صحفي 
عن امشئزازه من القصص اليت 
ظهرت خالل الشهر املاضي حول 
مزاعم التحرش اجلنسي، مؤكدا 
اهمية تغيري املوقف املعلن جتاه 

املرأة.
نربة  تغريت  ما  سرعان  ولكن 
رئيس الوزراء عندما سأله أندرو 
كلينيل، احملرر السياسي لشبكة 
لنيوز  )التابعة  نيوز  سكاي 
الكشف  كان  إذا  عما  كورب( 
السيطرة  فقد  أنه  يظهر  األخري 

على طاقمه الوزاري. 

موريسون يعتذر ـ »نيوز كورب« عن 
تعليقاته بوجود »حترش جنسي« يف أروقتها

سكوت  الوزراء  رئيس  أكد 
ميانع  ال  أنه  موريسون 
يطالب  الذي  القانون  مشروع 
ملكية  حتقيق  جلنة  بتشكيل 
العسكريني  انتحار  شأن  يف 
مازال  ولكنه  األسرتاليني، 
احللول  عن  بالبحث  ملتزم 

البديلة.
أننا  رأينا  كان  »لطاملا  وقال 
حباجة إىل حل افضل من جلنة 
هو  حنتاجه  ما  ملكية.  حتقيٍق 
حلول دائمة وهذا ما اقرتحناه 

يف الربملان«
احلكومة  قدمت  جانبها  ومن 
مقرتحًا لتشكيل وكالة دائمة، 
العسكريني  بشؤون  ختتص 
قضية  يف  وتبحث  القدامى 

االنتحار.
واضاف يقول »ال شك عندي أن 
هناك حل وسط ما بني هذين 
احللني، سنجده هذا األسبوع.. 
جتاه  بالواجب  أقوم  أن  أريد 

احملاربني القدامى«
جلان  ان  موريسون  واعترب 

التحقيق امللكية ال بأس بها، 
احلل  ليست  مؤقتة.  ولكنها 
النهائي. حنتاج إىل حل دائم 
املشاكل  مع  والتعامل  لدعم 
ما  وهذا  واملسببة،  الرئيسية 

نلتزم به.
أعضاء  صوت  قد  وكان 
االئتالف  من  الشيوخ  جملس 
العمال  حزب  من  زمالئهم  مع 
واخلضر للموافقة على مشروع 

القانون.
املقدم،  املشروع  وحبسب 

موريسون: »لست ضد جلنة التحقيق امللكية يف شأن انتحار احملاربني القدامى ولكين أردت ما هو أفضل«
لدى  االنتحار  معدالت 
أقل  األسرتاليني  العسكريني 
االنتحار  معدالت  من  بـ%50 
أثناء خدمتهم يف  العامة  لدى 
قوات الدفاع األسرتالية. ولكن 
إىل  لتصل  املعدالت  ترتفع 
العامة  لدى  املعدالت  ِضعف 

بعد تركهم لقوات الدفاع.
يف  القانون  مشروع  ويعرض 
جملس النواب الفيدرالي الآلن 
كتحصيل  تبدو  النتيجة  ولكن 

حاصل لصاحل املشروع.

صدر مؤخرا تقرير السعادة العاملية 
التنمية  حلول  شبكة  عن  الصادر 
املتحدة،  لألمم  التابعة  املستدامة 
 United Nations Sustainable
 Development Solutions Network
، الذي يعتمد على استطالعات للرأي 
ملواطين عدة دول ويستمر على مدار 

ثالث سنوات.
على  األوىل  املرتبة  فنلندا  واحتلت 
للمرة  العاملي  السعادة  مؤشر 
عام  بعد  التوالي،  على  الرابعة 
اصطبغ باخلوف والقلق وعدم اليقني 
جائحة  عن  الناجم  بالوحدة  والشعور 

كورونا.
دولة  ب149  قائمة  يرتب  التقرير 
بناًء على  األكثر سعادة  العامل  حول 

عوامل تتناول الناتج احمللي اإلمجالي 
للفرد، ومتوسط العمر واستطالعات 
للرأي  ملواطنني من خمتلف البلدان 
حول   10 إىل   1 من  عالمة  يضعون 
حال  يف  االجتماعي  الدعم  مقدار 
اخليارات  وحرية  طارئ،  حدوث 
بفساد  شعورهم  ومدى  احلياتية، 

جمتمعاتهم ومدى كرمهم. 
 Jeffrey Sachs وقال اخلبري االقتصادي
املؤلفني  أحد  وهو  جيفري ساكس، 
السعادة  تقرير  يف  املشاركني 
العاملي انه يتم الرتكيز على سؤالني 
أساسيني األول خيص احلياة االعامة
والثاني   ?How is your life going
املزاج  مثل  الشخصية  احلياة  خيص 

ومشاعر القلق واإلضطراب.

أسرتاليا باملرتبة 12 على قائمة أسعد الدول لعام 2021

والية  عن  الوطين  النائب  أعلن 
جونسن  مايكل  ويلز  ساوث  نيو 
بعد  فورية«  إجازة   سيأخذ  أنه 
أبلغت نائبة عن حزب العمال  أن 
حكومي،  سياسي  أن  الربملان 
اغتصب  قد  امسه،  تذكر  مل 
 Blue منطقة  يف  باجلنس  عاملة 

Mountains  يف عام 2019.
وحتدث جونسن، النائب عن حزب 
 ،Upper Hunter عن  الوطنيني 
بريء  أنه،  مؤكدا  مساء  املزاعم 
مع  كامل  بشكل  وسيتعاون 

الشرطة.
»لقد  بيان  يف  جونسن  وقال 

صدمتين هذه املزاعم«.
طواعية  حتدثت  »لقد  وَأضاف 
ويلز،  ساوث  نيو  شرطة  مع 
مع  الكامل  التعاون  وسأواصل 
التحقيقات« معربا عن ثقته بأن » 

أي حتقيق سيظهر براءته.
التنحي  اختار  إنه  جونسن  وقال 
الربملان  كسكرتري  دوره  عن 
املفعول  »سارية  إجازة  وسيأخذ 

فورا لفرتة قصرية«.
وجاء بيانه بعد أن قالت الربملانية 
أعضاء  أحد  إن  دويل  تريش 
مبجال  عاملة  اغتصب  الربملان 

على  موافقتها  عدم  بعد  اجلنس 
ممارسة اجلنس معه.

إن  الضحية  أن  وأوضحت 
بها  اتصلت  املزعومة  الضحية 
أن  إىل  مشرية  شهًرا،   18 منذ 
»نقطة  التقيا يف  النائب واملرأة 
 Blue الـ  يف  منعزلة«  مراقبة 

.Mountains
ذلك  من  »األسوأ  قائلة  وتابعت 
أن هذا الرجل الذي اغتصبها هو 
عضو حكومي يف هذه الغرفة ... 
سلطته ومكانته املتميزة كموظف 
اخلوف  هذا  يزيدان  حكومي 

والغضب واألذى.«
نيو  شرطة  أكدت  جانبها،  من 
ساوث ويلز أنها حتقق يف مزاعم 
ضد  جنسي  عنف  أعمال  ارتكاب 
امرأة يف الـ Blue Mountains يف 

سبتمرب 2019.
رئيس  طالب  سابق،  وقت  ويف 
بتغيري  موريسون  الوزراء سكوت 
يف  املرأة  مع  التعامل  ثقافة 
خصوصًا  األسرتالية،  السياسة 
املوظفني  فيديوهات  فضح  بعد 
ألفعال  املرتكبني  احلكوميني 
الربملان  أروقة  داخل  جنسية 

الفيدرالي.

مزاعم بتورط نائب عن نيو ساوث ويلز 
جتربه على أخذ إجازة عاجلة

أعلنت والية فيكتوريا استتئناف 
الفندقي  الصحي  احلجر  برنامج 
بعد  أسبوعني،  غضون  يف 
بروتوكوالت  السلطات  تطوير 
أكثر صرامة لضمان عدم حدوث 

حاالت عدوى جمتمعية.
رئيس  بأعمال  القائم  أعلن  كما 
مريلينو  جيمس  الوالية  حكومة 
اليوم استئناف الرحالت الدولية 

اعتباًرا من 8 نيسان.
»لقد  بيان  يف  مريلينو  وقال 
اخلرباء  نصائح  إىل  استمعنا 
وقمنا بالتغيريات الالزمة لضمان 
احلفاظ على سالمة سكان والية 

فيكتوريا«.
وسيتم حتديد احلد األقصى لعدد 
الوافدين عند 800 يف األسبوع ، 
وتوسيعه بعد ذلك إىل 1120 يف 
السعة  توافر  شريطة  األسبوع، 

واستكمال أعمال التهوية.
ومل تصل رحالت الركاب الدولية 
إىل ملبورن منذ 13 فشباط بعد 
الصحي  احلجر  عمال  إصابة 
شديدة  اإلجنليزية  بالساللة 
العدوى  انتقال  جراء  العدوى 
من مسافرين عائدين يف فندق 
مطار  من  بالقرب  إن  هوليداي 

ملبورن.

عودة الرحالت الدولية إىل فيكتوريا ابتداء من 8 نيسان
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مـقاالت وتـحقيقات

القصر  تتجه حنو  اإلنظار  فيه مجيع  كانت  الذي  الوقت  يف 
رئيس  بني  اللقاء  موعد  كان  حيث  بعبدا،  يف  اجلمهوري 
املكلف  سعد  احلكومة  ورئيس  عون   اجلمهورية  ميشال 
احلريري، على وقع جمموعة من األجواء السلبّية اليت تؤّكد عدم 
القدرة على التوافق على  تأليف احلكومة ، وبالرغم من مروحة 
اإلتصاالت الواسعة اليت قامت بها أكثر من جهة يف األيام 
املاضية، توقفت العديد من األوساط السياسية عند البيان 
الصادر عن املكتب السياسي يف » حركة أمل «، نظرًا إىل أنه 
فّسر على أساس أنه رّد غري مباشر على خطاب أمني عام » 

حزب اهلل «  السيد حسن نصراهلل  يف نقطتني أساسيتني.
بتشكيل  باإلسراع  املطالبة  جتديد  كانت  األوىل،  النقطة 
التوافق عليه  ما مت  إختصاصيني غري حزبيني، وفق  حكومة 
يف املبادرة الفرنسّية، بعد أن كان السيد نصراهلل قد قّدم 
ما يشبه النصيحة إىل رئيس احلكومة املكّلف بالذهاب إىل 
بتوضيح  فتتعّلق  الثانية  النقطة  أما  تكنوسّياسية،  حكومة 
املوقف من حاكم مصرف لبنان  رياض سالمة ، بعد أن كان 
لرئيس  سابق  موقف  إىل  أملح  قد  اهلل«  »حزب  عام  أمني 
اجمللس النيابي  نبيه بري  حيّذر من إنعكاس إقالة سالمة على 

سعر صرف الدوالر.
املواقف يف  التباين يف  إنكار  السياق، ال ميكن  ضمن هذا 
املوقف من حكومة  أبرزها  عّدة،  نقاط  املاضية حول  الفرتة 
حّسان دياب، اليت كان رئيس اجمللس النيابي أبرز الدافعني 
»التيار  مع  للعالقة  النظرة  إىل  باإلضافة  إستقالتها،  حنو 
الوطين احلر« املستمرة منذ تاريخ توقيع إتفاق مار خمايل يف 
العام 2006، نظرًا إىل أن حتالف الّتيار مع احلزب مل ينعكس 

يومًا إجياًبا على العالقة بني »أمل« و »الوطين احلر«.
يف هذا اإلطار، تشري مصادر مطلعة على موقف احلركة إىل 
أن التطرق إىل الواقع احلكومي يف بيان املكتب السياسي 
أمر طبيعي، لكنها ال تنكر وجود رسالة من املوقف املعلن يف 
البيان الصادر يوم أالثنني املاضي، ال تتعلق بشكل أساسي 
بالرّد على السيد نصراهلل بل على التسريبات اإلعالمّية اليت 
الساحة  على  جديدة  إصطفافات  وجود  عن  تتحّدث  كانت 
السياسية، بدأت من خطاب أمني عام »حزب اهلل« ومل تتوّقف 
عند زيارة رئيس »احلزب التقّدمي اإلشرتاكي« وليد جنبالط 

إىل قصر بعبدا.
تلفت هذه املصادر، هو  ما  الرسالة، حبسب  مضمون هذه 
وباملبادرة  للحكومة  رئيسًا  باحلريري  التمسك  على  التأكيد 
الفرنسّية، اليت تنّص على تشكيل حكومة اختصاصيني غري 
حزبيني قادرة على إطالق ورشة االصالح االقتصادي واملالي 
والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيني بوطنهم 
وتعزيز عالقات لبنان اخلارجّية، نظرًا إىل قناعتها بعدم وجود 
أّي بديل جّدي عن هذه الصيغة يف الوقت الراهن، وتضيف: 
»املوقف بالنسبة إىل أمل ال يزال هو نفسه من امللف احلكومي 

ومل يتغري«.
ويف حني تشري املصادر نفسها إىل أن احلزب كان قد نقل 
رسالة إىل رئيس احلكومة املكّلف، بعد خطاب السّيد نصراهلل، 
اختصاصيني  حكومة  إىل  الذهاب  يدعم  يزال  ال  أنه  تؤّكد 
امللف،  القراءة هلذا  تباين يف  تنفي وجود  غري حزبيني، ال 
ال تنفصل عن التباين يف املوقف من الدعوات إىل تفعيل 
جتاهل  رفضها  احلركة  تؤّكد  حيث  األعمال،  تصريف  حكومة 
احلّل هو بتشكيل حكومة  أّن  أّي مكان، وترى  الدستور يف 

أصيلة ال تأزيم املوقف أكثر عرب بعض الطروحات.
حاكم  من  باملوقف  املتعّلقة  الثانية،  الرسالة  إىل  باإلنتقال 
مصرف لبنان، تشري املصادر املّطلعة إىل أّن »أمل« مل ترد، 
طوال الفرتة املاضية، على احلمالت اليت كانت تتعّرض هلا 
لكنها  اإلجتماعي،  التواصل  مواقع  على  املسألة  هذه  حول 
هذه املرة كان من الضروري أو توضح موقفها، ال سّيما أن 
اجلميع كان يعلم أن سعر الصرف كان من املمكن أن يصل 
إىل احلّد الذي وصل إليه مؤخرًا منذ حنو عام، يف حني أّن 
إقالة سالمة يف ذلك الوقت كان من املمكن أن تؤّدي إىل 

فراغ على مستوى احلاكمّية.
املوقف مل يكن دفاعا عن  الرغم من ذلك  »على  وتضيف: 
اهليئات  كل  من  فارغة  كانت  اليت  املؤسسة  بل  الشخص 
اإلقالة  إىل  الدعوة  يعين  ال  األخري  واملوقف  القانونّية، 
سياق  يف  مسؤولّياتهم  اجلميع  حتّمل  إىل  بل  واالستقالة 

احلفاظ على النقد، وحماسبة كل املقّصرين«.
يف احملّصلة، هذا البيان أّكد على وجود تباين يف وجهات 
النظر من امللف احلكومي بشكل أساسي، األمر الذي كان يتم 
التداول به طوال الفرتة املاضية يف الغرف املغلقة، إال أّن 
ذلك ال يعين ما ذهب إليه البعض من حديث عن طالق بني 

اجلانبني، بل يأتي يف إطار اإلختالف املضبوط السقف.

بني »حزب اهلل« و«حركة أمل« 
تباين يف قراءة امللف احلكومي؟!

مـاهر الـخطيب

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 

مل ُيفِض أّي من امُلداوالت احلكومية إىل حّل. كل الطرقات 
الرئيس  ُيريدها  اليت  احلكومة  ال  نفسه.  اجلدار  إىل  أّدت 
ميشال عون ُمتاحة، وال احلكومة اليت يطلبها الرئيس امُلكّلف 
سعد احلريري قاِبلة لتوقيعها على بياض. ما جرى املاضية 
حد  على  تعقيدها،  عّزز  ما  ولعّل  فأكثر.  أكثر  األمور  عّقد 
»االستخفاف«  بعبدا  تقّصد  احلريري، هو  مقربني من  قول 

بالرئيس املكّلف. عون ال ُيريد األخري.
 والوزير جربان باسيل أيضًا ال ُيريده. هذه حقيقة تعَلمها 
كل القوى السياسية، وإن مل حُتَك بصراحة. لكن عون ُيريد 
للحريري أن يفهم ذِلك، فُيعرب باألفعال، يقول املقّربون من 

احلريري.
الوسط«  »بيت  إىل  اجلمهورية  رئيس  أرسل  اللقاء،  قبَل   
ظرفًا وّزع فيه احلقائب على الطوائف، على أن ُيصار إىل 
التفاهم بشأن األمساء الحقًا، خُماطبًا إياه بـ«رئيس احلكومة 

السابق«.
شعَر احلريري باإلهانة، لكّنه مل يتصّرف وفَق ما توّقع عون. 
ظّنًا  بالتعطيل،  اجلمهورية طريقًا التهامه  رئيس  على  قطع 
منه أن تصّرفًا كهذا سُينِتج رّد فعل انفعاليًا عند احلريري 
مينعه من االلتزام باملوعد، فيقال إن عون انتظره ومل يأِت، 
لكن احلريري خالَف التوقعات، على حد وصف مقّربني منه.

الرئيس  تصريح  وعكسها  جّدًا،  سلبية  كاَنت  اللقاء  نتيجة 
املكّلف. مُيِكن القول إن أكثر املستائني من هذا التطور هو 

حزب اهلل.
الفرتة  كل  يريده.  ال  اشتباك  إىل  عنه  غصبًا  ُيدَفع  فهو   
ال  لكي  الرئيسني،  بني  »التوفيق«  احلزب  جّرب  السابقة، 
يكون مضطرًا إىل الوقوف إىل جانب أحدهما ضد اآلخر. وهو 
أن لكليِهما هواجس  أواًل يعترب  ُيريد ذِلك، ألنه  بالفعل ال 
مقبولة أو مطاِلب مبالغًا فيها، وال بّد من التنازل من أجل 

مصلحة البلد. 
الظرف  هذا  مذهيب يف  أو  طائفي  توّتر  ألّي  جتّنبًا  وثانيًا، 

احلساس.
عاَد حزب اهلل إىل  احلكومية،  املداوالت  أخريًا، ومن ضمن 
عن  قيَل  ما  عكس  على  األزمة.  خّط  على  مباشرة  الدخول 
، جرى لقاء ثنائي بنَي  لقاء مجَع الرئيس املكلف باخلليلنينْ
احلريري واملعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج 
حسني اخلليل بشكل منفرد، بعَد خطاب السيد حسن نصر 

اهلل األخري.

 شعرَ الحريري باإلهانة من قـِبـَل عون، »لكنّه خالف التوقعات«
كاَن احلريري ُمنزعجًا جدًا من اجلّو الذي تلى لقاءه ما قبل 
زيارة  ثم  اهلل،  نصر  السيد  حديث  وحتديدًا  بعون،  األخري 
كالعادة،  لبعبدا.  جنبالط  وليد  االشرتاكي  احلزب  رئيس 
عاَش احلريري فكرة املؤامرة بتوّحد اجلميع يف جبهة ضده.

يف االجتماع، كاَد احلريري أن »يلُطم« من كثرة »ما ُيصّعبها 
عليه ميشال عون وُيصّر على حكومة عشرينية«. أجابه اخلليل 
بأن »النقاش مع رئيس اجلمهورية جِيب أن يكون هادئًا«، 

سائاًل »ملاذا اإلصرار على حكومة من ١٨ وزيرًا«؟ 
واستوضَح احلريري كالم السيد نصر اهلل عن حكومة تكنو 
حبكومة  امللتِزم  احلزب  موقف  اخلليل  فشرح  سياسية،   -
اختصاصيني يف حال جرى التوافق عليها، لكن كالم السيد 
أن حتدثت  ألنك سَبق  وذِلك  لك.  »كاَن نصيحة  اهلل  نصر 
اختاذ  إىل  ستذهب  احلكومة  أن  عن  جلسة  من  أكثر  يف 
قرارات صعبة وغري شعبوية«، لذا »يعترب احلزب أن حكومة 
الفعل يف  رد  مواجهة  على  قادرة  تكون  لن  اختصاصيني 

الشارع«. 
األخرية  حكومته  مع  جرى  مبا  احلريري  لتذكري  اخلليل  عاَد 
خدمات  تعرفة  قرار  على  ردًا  ١٧ تشرين  بعد  بها  حّل  وما 
اخللوي، فهل تتحّمل حكومة »اليت« ما سيحصل يف البلد 

بعد الذهاب إىل إجراءات قاسية حبق الناس؟
ذّكر اخلليل الرئيس احلريري بكل احملطات اليت تَلت استقالته 
حتى إعادة تكليفه، كتأكيد لعدم تأييد احلزب أي طرف يف 

الصراع بينه وبني عون، »ألن املهم هو تأليف احلكومة«.
يف احملصلة، اللقاء مل ُينتج تغرّيًا يف موقف احلريري من 

طريقة تأليف احلكومة، وال عدد أعضائها، وال أمسائهم.
اآلن وبعَد أن وصَلت »إىل حّدها« بنَي بيت الوسط وبعبدا، 
وصارت احلكومة أبعد من أي وقت مضى، ُيسأل عن موقف 
احلزب الذي يرفض االشتباك مع أّي منهما، ألسباب عديدة 
فهل  مذهيب.  إطار  االشتباك يف  هذا  توظيف  عدم  أبرزها 
ينفض يده منهما بعَد أن صاَر واضحًا أنهما ال يريدان أن 

يكونا يف حكومة واحدة؟

 لقاء احلريري - اخلليل:
رئيس احلكومة »كاد يلطم«

مـيسم رزق
إىل أنها ختالف مبدأ املساواة بني املتقاعدين، وحترم فئة منهم من 
أي زيادة تطرأ على الرواتب واملعاشات. أما حمكمة التمييز، فدعت 
إىل استثناء القضاة من أحكام هذه املادة، تفاديًا ملخالفة مقدمة 
منه   20 واملادة  السلطات  فصل  مبدأ  على  تنّص  اليت  الدستور 
اليت كرست مبدأ استقالل القضاء ووجوب حفظ ضمانات القضاء. 
واإلدارة  املتعاقدين  واألساتذة  التعليم  روابط  رؤساء  فبحسب 
العامة، يعمل مبضمون هذه املادة منذ إقرار مادة مشابهة هلا يف 
كذلك  أشهر.  وأربعة  سنة  هو  هلا  املتبقي  والوقت   2019 موازنة 
جتدر اإلشارة إىل أن املادة احلالية ألغت االستثناء املشار إليه يف 
املادة النافذة حاليًا، واملراد تعديلها بالنسبة إىل السلك القضائي 
والضباط من رتبة عقيد وما فوق. وتقرتح األسالك العسكرية عدم 
عليها:  التالي  النص  وإضافة   ،2019 موازنة  من   78 املادة  إلغاء 
حيق  القانون،  نشر  تاريخ  من  أشهر   3 فرتة  وخالل  »استثنائيًا 
إىل  استقالتهم وحيالون  يقدموا  أن  املادة  بأحكام هذه  للمعنيني 
النافذة«. كذلك  واألنظمة  القوانني  عليه  التقاعد وفقًا ملا تنص 
السلك  استثناء  إلغاء  سبب  تبيّن  يتم  مل  أنه  املالحظات  من  بدا 
القضائي والضباط من رتبة عقيد وما فوق كما هو النص النافذ 
إىل  بالنسبة  يقتضي  أنه  إىل  اإلشارة  متت  حال  كل  ويف  حاليًا. 
السلك القضائي استطالع رأي جملس القضاء األعلى وفق اجتهاد 

اجمللس الدستوري.
- املادة 110 تلزم املصارف بتسديد الودائع بالعملة األجنبية اليت 
تودع لديها أو من خالل حتويالت مصرفية خارجية اعتبارًا من تاريخ 
نشر هذا القانون بالطريقة عينها اليت أودعت فيها بناًء على طلب 
صاحب العالقة. كما جرى رفع قيمة الضمانة على هذه الودائع إىل 
50 ألف دوالر وما يعادهلا بالعمالت األجنبية. يف املالحظات إشارة 
إىل أن خطورة هذه املادة تكمن يف أنها تتعرض ملوضوع سيادي، 
وهو القوة اإلبرائية للتسديد بالعملة الوطنية. كما أن إقرار هذه 
املادة، وباملدلول املعاكس، قد يفهم منه أن الودائع غري املشمولة 
يف الفرتة احملددة بهذه املادة ميكن دفعها بالعملة الوطنية حتى لو 
كانت بالعملة األجنبية. وقد يكون من املستحسن سحب هذه املادة 
من املشروع، وأن تأتي يف سياق قانون خاص وكامل للكابيتال 
كونرتول، خاصة يف ضوء وجود عدة مسائل مرتبطة بهذا املوضوع 
سقف  رفع  ىل  بالنسبة  أما  ملعاجلتها.  التشريعي  التدّخل  توجب 
الضمانة على ودائع الدوالر إىل 50 ألف دوالر، فمن األفضل حتديد 

آلية وكيفية دفع املبلغ للمودع.
املادة قد تفهم  أن هذه  الشورى  اعترب جملس  من جهته كذلك، 
على أن املصارف غري ملزمة بتسديد الودائع السابقة لنشر قانون 
املوازنة بالطريقة ذاتها اليت مت إيداعها لديها، وهذا ما يتعارض 

مع مقدمة الدستور واملادة 15 منه. 
أموال املودعني  املوازنة حاًل ألزمة  كما دعا اجمللس إىل تضمني 
عرب  عام،  واقتصادي  اجتماعي  طابع  هلا  إصالحية  خطة  إطار  يف 
تضمني مشروع القانون نصًا يلزم احلكومة بدراسة وإصالح القطاع 
املصريف ووضعية احلسابات املودعة، وإجياد السبل الكفيلة بإعادة 

حقوق املودعني.

»الشورى«: إللزام الحكومة بإصالح القطاع املصريف
ضريبة التضامن الوطين اليت ابتدعها وزير املالية يف مشروع موازنة 
الدائنة، إن كانت  2021 تنص على فرض ضريبة على احلسابات 
بالدوالر أو باللرية، بنسبة واحد يف املئة عن القسم من احلساب 
بني مليون و20 مليون دوالر )على سعر 1500 لرية للدوالر(، و1.5 
يف املئة على القسم بني 20 مليون و50 مليون دوالر، و2 يف املئة 

عن القسم الذي يزيد على 50 يف مليون لرية.
املالحظات عديدة على هذه املادة، وأبسطها على أي أساس مت 
اختيار النسب؟ وهل هي كافية إلطفاء اخلسائر؟ وما هي اإلجراءات 
األخرى اليت سيتم اختاذها ما مل تكن هذه اإلجراءات كافية؟ مع 
العلم بأن هذه الضريبة ستدخل حنو 1200 مليار لرية إىل اخلزينة، 
وهي أساسية بالنسبة إىل الواردات. ويشري االقرتاح إىل أنه يف 
حال بقيت املادة على حاهلا، من األنسب استثناء احلسابات العائدة 
فإن  كذلك،  التعاضد.  وصناديق  والبلديات  العامة  للمؤسسات 
األسالك العسكرية طلبت استثناء الصناديق التابعة هلا، ألنها ذات 

طابع اجتماعي.
 أما الصندوق الوطين للضمان، فاقرتح إضافة العبارة التالية إىل 
مقدمة هذه املادة: مع مراعاة اإلعفاء املنصوص عليه يف املادة 
67 من قانون الضمان االجتماعي، يف حني طلبت وزارة االقتصاد 
استثناء هيئات الضمان من الضريبة، حيث إن قانون تنظيم هيئات 
الضمان يعطي التعهدات املقطوعة للمؤمنني واملستحقني من قبل 
اهليئات امتيازًا عامًا على مجيع األموال املودعة يف لبنان من قبل 
األخرية، وال ميكن بالتالي إخضاعها لضريبة التضامن الوطين، حيث 

إنها متثل الضمانة األساسية حلملة عقود التأمني.
أما يف ما خص مالحظات جملس الشورى، فهود يدعو إىل تضمني 
املوازنة حاًل ألزمة املودعني يف إطار خطة إصالحية هلا طابع اجتماعي 
القانون نصًا يلزم احلكومة  واقتصادي عام، عرب تضمني مشروع 
املوعدة  احلسابات  ووضعية  املصريف  القطاع  وإصالح  بدراسة 
وإجياد السبل الكفيلة إلعادة حقوق املودعني. كما يقتضي حصر 
إصدار القرارات عن الوزراء حتديد دقائق تطبيق القانون باملواضيع 

اليت تستوجب إصدار مراسيم بشأنها.

تتمة املنشور على الصفحة 6

مالحظات قانونية وقطاعية...
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مـقاالت وتـحقيقات

األشغال إىل  وزارة  املرسل من  امللف  يقرأ  من 
ديوان احملاسبة لطلب املوافقة على عقد مصاحلة 
لتنظيف شبكات تصريف املياه، لن ُيصدق أن ما 
أرقام رمسية أو صادرة عن مراجع  يتضمنه هو 
مبئات  مبالغ  العام.  املال  محاية  عن  مسؤولة 
جداول  ملء  عرب  وقح،  بشكل  ُتهدر  املاليني 
قيمة  زيادة  سوى  هلا  دور  ال  عشوائية  بأرقام 
العقد. األسوأ أن من سعى إىل السطو على املال 
العام مل يشعر أنه حباجة إىل إخفاء فعلته. وحتى 
عندما طالبه الديوان بتوضيح بعض األرقام »غري 
لتكون  أكثر،  تدينه  مستندات  قدم  املنطقية«، 
النتيجة رفض العقد املضّخم بنسبة 80 يف املئة 

وحتويل املتوّرطني إىل التحقيق القضائي.
تكون  أن  يفرتض  اليت  العقود  من  واحد  يف 
الدولة  احنالل  يعنيه  ملا  فاقع  منوذج  روتينية، 
ومؤسساتها. هدر املال العام على عينك يا تاجر. 
وقد بدأت القصة عندما أحال مراقب عقد النفقات 
يف وزارة األشغال عقدًا إىل ديوان احملاسبة يف 
املسبقة  اإلدارية  الرقابة  إلجراء   ،2020/10/28
عليه. العقد هو عقد مصاحلة لدفع بدل تنظيف 
األمطار واجملاري  مياه  وتأهيل شبكات تصريف 
الصحية يف ضاحية بريوت الشمالية - جونيه حتى 
كازينو لبنان - طرابلس - دوار أبو علي، للفرتة 
امللف  تضمن  و2015/3/11.   2015/1/1 بني  ما 
يف  شّكلت  اليت  املتابعة  جلنة  وضعته  تقريرًا 
الوزارة، واملؤلفة من املهندسني عصام العبداهلل 
وحسني بوصاحل، لإلشراف على األعمال املنجزة 

من قبل املتعهد »مكتب محيد كريوز«.
وزير  قبل  من  شفهيًا  ُكّلف  املذكور  املكتب 
مبدئية  التكليف مبوافقة  تأكيد  ثم مت  االشغال، 
أن  بعد   ،2015/7/2 بتاريخ  ُوّقعت  الوزارة  من 
جلدول  وفقًا  مستحقاته  تسديد  املكتب  طلب 
أعمال منفذة موّقع منه ومن عضوي جلنة املتابعة. 
يتبنّي يف ذلك املستند، الذي أرسلت نسخة منه 
إىل رئيس مصلحة الصيانة يف الوزارة، أن كلفة 
نّزلت  لرية،  مليون  و249  مليارًا  بلغت  األشغال 
بنسبة 20 يف املئة لتصل إىل 999 مليون لرية. 
الدخول يف  االنتباه سريعًا، وقبل  ما لفت  لكن 
تفاصيل األرقام، أن التقرير املقّدم إىل الديوان 
أن  عن  أشغال، فضاًل  تسلم  يتضمن حماضر  ال 
 162 تنفيذ  إىل  يشري  باملعاملة  املرفق  اجلدول 
مهمة  و124  األمطار  سقوط  أيام  أثناء  مهمة 
بأن  علمًا  األمطار،  سقوط  أيام  خارج  طوارئ 
أين  يومًا فقط، فمن   70 العقد هو  أيام  جمموع 

أتت األيام الـ162؟
األول  كانون  يف  الديوان،  عقد  استدعى  ذلك 
اإلدارة  مع  استيضاحيتني  جلستني  املاضي، 
 ،2020/12/14 العبداهلل، يف  عمد  حيث  املعنية، 
حقيقة  فيها  يبني  جديدة  مستندات  إيداع  إىل 
أن  إىل  فأشار  التقرير،  يف  الوارد   162 الرقم 
األمطار  هطول  خالل  الطوارئ  مهمات  أيام  عدد 
ما  يومًا، عملت خالهلا سبعة فرق عمل،   27 هو 
جمموعه 189 يوم عمل للفرق كافة. على افرتاض 
أن وجود فرق عديدة للعمل قد يربر تسجيل 162 
يوم عمل، فلماذا أصبح عدد األيام 189 يومًا؟ ثم 
إذا كان املستندان موّقعني من اجلهات املعنية 

حسب األصول، فأي رقم هو الصحيح؟
هكذا ببساطة صار لدى الديوان نسختان خمتلفتان 
يف املضمون للمستندات نفسها، النسخة األوىل 
قدمت يف تشرين األول 2020 والنسخة الثانية 
قدمت يف كانون األول 2020. وليزيد االلتباس، 
ورد  فبعدما  األصول.  تراع  مل  الشكل  حتى يف 
طلب املتعهد تسديد مستحقاته يف املرة األوىل 
على ورقة رمسية تتضمن امسه وعنوانه إضافة 
من  الثانية  النسخة  كانت  باألعمال،  جدول  إىل 
رمسية،  غري  بيضاء  ورقة  على  مكتوبة  الطلب 
كما أنها تتضمن جدواًل بأعمال خمتلفة وبتكاليف 
أخرى وبوحدة قياس خمتلفة. الثابت الوحيد بني 
املستندين، وهو ما يزيد الريبة، عدم تضمّنهما 
عضوي  قبل  من  وتوقيعهما  إصدار،  تاريخ  أي 
اللجنة املكّلفة مبراقبة اإلشراف على العقد وممثل 
واألشغال،  األرقام  اختالف  من  بالرغم  املتعهد، 
نفسه  بالتاريخ  الوزارة  يف  تسجيلهما  وكذلك 

ورقم املعاملة نفسه!

 منوذج من سرقة املال العام يف تقرير لديوان احملاسبة:

اهلدر يف تنفيذ أشغال يصل إىل 80 يف املئة!
ايلي الفرزلي

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 

ويف التفاصيل، يشري املستند األول إىل تنفيذ 
162 مهمة أثناء سقوط املطر بكلفة يومية تبلغ 
 972 تبلغ  إمجالية  وبكلفة  لرية،  ماليني  ستة 
ما  أن  فيبنّي  الثاني،  املستند  أما  لرية.  مليون 
أجنز هو 189 يوم عمل، بقيمة إمجالية تصل إىل 

مليار و134 مليون لرية.
حيدد  العقد  دفرت شروط  أن  إىل  اإلشارة  جتدر 
كلفة األعمال كالتالي: أثناء سقوط األمطار تكون 
الكلفة ستة ماليني لرية يوميًا )24 ساعة(، وأثناء 
مهمات الطوارئ يكون العمل وفق املهمة، بكلفة 

مليون و200 ألف لرية للمهمة.

   مستندات متناقضة لعقد واحد وبفارق 200 
مليون لرية

االختالف يف البيانات يطال أيضًا مهّمة »تنظيف 
االوتوسرتاد«. يف  أو  الطرق  وتكنيس  وتعزيل 
 128 كّلف  العمل  أن  إىل  أشري  األول،  املستند 
 110 كلف  الثاني  املستند  ويف  لرية،  مليون 

ماليني لرية.
األشغال  تفاصيل  كل  تبدو  ذلك،  من  وأكثر 
املنّفذة خمتلفة بني املستندات األوىل والثانية، 
واملتعهد.  اإلشراف  جلنة  عضوي  من  واملوّقعة 
املستندات  أحد  يتبنّي يف  املثال،  سبيل  فعلى 
أنه مت تنفيذ 78 مهمة أثناء سقوط األمطار يف 
شهر شباط، فيما يشري املستند الذي وصل إىل 
أنه مت تنفيذ 91  الثاني إىل  الديوان يف امللف 
عدد  تعديل  إىل  يعود  الفارق  بأن  علمًا  مهمة، 
األول  التقرير  يف  كانت  فبعدما  العمل؛  مناطق 
ستة حماور، حتّولت يف املستند الثاني إىل سبعة 

حماور.
يتبنّي يف املستند اخلاص  املثال،  وعلى سبيل 
بشهر كانون الثاني أن عدد املهمات اليت أجنزت 
مهمات،  ثالث  كان  العام  من  األول  اليوم  يف 
بينما يف املستند الثاني صار صفرًا. أما جمموع 
بني  فتختلف  الشهر،  هذا  خالل  املنجزة  املهام 
59 مهمة خارج أيام سقوط األمطار يف املستند 

االساسي و13 يف املستند اجلديد.

    كان يمكن املتعهد أن يحصل على مليار لرية غري 
مستحقة

أيهما األصح؟ ال أحد ميلك اإلجابة، لسبب بسيط، 
هو أنه مل يتم تسلم األشغال يف حينها حبسب 
موّجه  كتاب  حبسب  ذلك،  يف  احلجة  األصول. 
يف  الديوان،  إىل  احلالي  األشغال  وزير  من 
املصاحلة  عقد  شروط  دفرت  أن   ،2020/12/30
نهائي،  أو  إجراء تسلم مؤقت  ال يتضّمن شرط 
كشوفات  على  بناًء  العقد  تنظيم  مت  وبالتالي 
باألشغال املؤقتة. وهذا يعين أنه نظرًا إىل طبيعة 
األشغال، سيستحيل تنظيم حمضر تسلم الحق، 
متناقضة  املنجزة  األشغال  كشوفات  أن  ومبا 
الفعلية  املبالغ  حتديد  يصعب  فإنه  وخمتلفة، 

الواجبة.
طريقة  أن  احملاسبة  لديوان  تبنّي  احملصلة،  يف 
االحتساب تلك قد أّدت إىل أضرار كبرية باألموال 
املال  يف  اخلسارة  هذه  تراوح  حيث  العمومية، 
املستند  اعتمد  إذا  لرية  العام بني 710 ماليني 
األول و872 مليون لرية إذ اعتمد املستند الثاني، 
أي مبعدل وسطي يبلغ 791 مليون لرية. وهذا 
يساوي حنو 80 يف املئة من قيمة العقد. وبذلك، 
بداًل من حصول املتعهد على 200 مليون لرية عن 
مليار  على  أن حيصل  يوم عمل، كان ميكن   70
لرية غري مستحقة. من كان سيحصل على الفارق 
ومن هم املتورطون يف امللف؟ هذا ما سيبّينه 
احملاسبة  ديوان  قرر  الذي  القضائي  التحقيق 
من  املؤلفة  الغرفة  رفضت  بعدما  إذ  إجراؤه؛ 
القاضي عبد الرضى ناصر وعضوية املستشارين 
الرقابة  الكسرواني، مبوجب  وجوزف  احلاج  حممد 
أحالت  العقد،  على  املوافقة  املسبقة،  اإلدارية 
إلجراء  املختصة  القضائية  الغرفة  إىل  املعاملة 
والتدابري  اإلجراءات  واختاذ  الالزمة  التحقيقات 
لإلدارات  توصية  أقّرت  كما  قانونًا.  املقررة 
التباعها يف احلاالت املشابهة. وقد صّدق رئيس 
وأحاله يف  القرار  بدران  القاضي حممد  الديوان 

2021/3/11، إىل املراجع املختصة.

كانت  الكيف  حشيشة  نبتة  وحدها 
بعلبك  يف  للمزارع  و«املنقذ«  »السند« 
- اهلرمل. ويبدو انها كذلك اليوم. مما 
ال شك فيه لدى املزارعني أن ال سبيل 
وكلفة  زراعتها  تكاليف  بني  للمقارنة 
ارتفع  فيما  التقليدية،  الزراعات  باقي 
سعر احلشيشة، اخلام واملصنعة، وسط 
غالبية  وتصريف  عليها  الطلب  ازدياد 
ذلك  كل  املاضيني.  املومسني  انتاج 
دفع جزءًا كبريًا من املزارعني إىل الرهان 
على احلشيشة للتعويض عن اي انتكاسة 
يف الزراعات التقليدية. يف نظر هؤالء، 
باتت احلشيشة »القرش األبيض« الذي 
االنهيار  يوم  ما خيسرونه يف  يعّوضهم 

األسود.

 احلشيشة يف زمن االنهيار:

ِقـرش البقاعـيني األبـيض
 رامح حمية

صرف الدوالر وتصريف إنتاج األعوام املاضية لعبا 
دورًا يف رفع سعر الـ«هّقة« اىل 750 ألف لرية. 
لتجار  ديونهم  سداد  على  املزارعني  ذلك  ساعد 
وأدى  الزراعية،  والصيدليات  والشركات  البذور 
العام  هذا  املزروعة  االراضي  مساحة  زيادة  اىل 
من  وحتى  عليها.  املتزايد  الطلب  إىل  استنادًا 
سيغامرون باخلوض يف زراعات تقليدية، كالثوم 
الباهظة،  كلفتها  مع  وغريها،  والبطاطا  والبصل 

جلأوا اىل اخلطة »ب«.
    الحشيشة اليوم »يف أحسن أيامها« بسبب 

»الطلب املتزايد وبالسعر الذي يطلبه املزارع
قسمني،  اىل  وحقوهلم  أراضيهم  هؤالء  قّسم 
من  لغريها  والباقي  األسد  حصة  »للحشيشة 
الزراعات«، يقول أحد املزارعني يف غرب بعلبك، 
إذ »ال جمال للمغامرة وال للمقارنة... هاملوسم، 
ما يف غري احلشيشة السند إلبعاد شبح اخلسارة 
الكلفة  اىل  املاضي«، مشريًا  املوسم  كما حصل 
سعر  مقابل  يف  احلشيشة  دومن  لزراعة  املتدنية 
إنتاجها املضمون، ومالءمة زراعتها لطبيعة املنطقة 
ومناخها. واألهم ألنها »جمّربة«، والثقة بها أكرب 
من الثقة بسياسات حكومية فاشلة لدعم الزراعات 
مليارات  سنوات  مدى  على  كّلفت  البديلة، 
بديلة  زراعات  ال  أن  النتيجة  فكانت  اللريات... 
وحدها  املزارعني.  اىل  وصل  متويل  وال  جنحت 
شتلة احلشيشة كانت، وال تزال، مصدر »الرزق« 
شبه الوحيد، و«القرش األبيض« يف زمن االنهيار 

األكثر سوادًا.
قرى  سهول  القنبز يف  حبات  »رش«  وقع  على 
جتار  من  عدد  أنهى  اهلرمل،  بعلبك  يف  وبلدات 
من  تبقى  »ما  تصنيع  للتّو،  الكيف،  حشيشة 
أول  باب  »الزهرة«  املاضي«.  املوسم  حمصول 
أو  للبيع  »جاهزة  أصبحت  وغريهما  و«الكبشة« 
بعلبك.  غرب  يف  التجار  أحد  يقول  للتهريب«، 
ويوضح أن إنتاج املواسم املاضية كان يتكدس 
يف املخابئ من عام اىل آخر، ألن »األسعار كانت 
العام  لتصريفها.  ممرات  وجود  لعدم  باألرض، 
املاضي مّت تصريف إنتاج موسم 2019 وأكثر من 
نصف إنتاج موسم 2020 بأسعار جيدة، ومل يتبّق 
بيعت وينتظر تصريفها«.  سوى كميات حمدودة 
يلفت  املاضيني؟  املومسني  إنتاج  ُصّرف  أين 
األمين  الوضعني  ترّدي  أن  اىل  املصّنعني  أحد 
من  احلشيشة  على  الكبري  والطلب  واالقتصادي 
العام  منتصف  من  بدءًا  وسوريا،  واألردن  مصر 
املاضي، ساعد التجار واملصّنعني على تصريف ما 
حوته خمازنهم، ودفعتهم اىل تقديم أسعار جيدة 
للمزارعني وشراء موامسهم خضري، وحتى تصنيعها 
سريعًا، لتأمني كميات إضافية هذا العام يف ظل 
»الطلب الكبري«. ويشري عدد من التّجار اىل أنه 
املاضي،  آب  من  الرابع  يف  املرفأ،  انفجار  بعد 
ناهيك  بتداعياته،  واألمين  السياسي  واالنشغال 
إىل  أّدت  اليت  والسياسية  االقتصادية  باألزمة 
تراخي القبضة األمنية، كل ذلك مسح بفتح أبواب 
جديدة للتهريب البحري والربي، خصوصًا تلك اليت 
والسوري وصوال  اللبناني  الساحلني  »تربط بني 
اىل تركيا، فضال عن الطرقات الربية بني البقاع 
والشمال وسوريا وقرى وبلدات حدودية تركية، 

ومنها اىل اخلليج العربي ودول اوروبية«.

»بالورقة والقلم«، تكلف زراعة دومن البطاطا 363 
اهلولندي(،  )البخعازي  للبذار  150دوالرًا  دوالرًا: 
70 دوالرًا للكيماويات )عيار 15 - 17 يف املرحلة 
املياه  لسحب  حمروقات  دوالرًا   50 االوىل(، 
وضخها، 43 دوالرًا أدوية وكيماويات )عيار 20 
دوالرًا بني  و50  رّشها،  مع  الثانية(  املرحلة  يف 
يعطي  وقلع.  عاملة  ويد  وحراثة  األرض  ضمان 
الدومن 3 أطنان من البطاطا. إذا باع املزارع الكيلو 
عند القلع بـ700 لرية سيخسر، وإذا باعه بـ1000 
لرية لن يربح، فضاًل عن أن عدم البيع عند القلع 

سيعين كلفة إضافية للتخزين.
تكّلف  أيضًا،  والقلم«  و«بالورقة  املقابل،  يف 
ثالثة  مثن  لرية  آالف   9 احلشيشة  دومن  زراعة 
أي  اىل  حاجة  دون  من  البذور،  من  كيلوغرامات 
نوع من األمسدة واملبيدات، باستثناء الري، وهو 
ينتج قنطارين من احلشيشة على األقل )القنطار 
يساوي 6 »هّقات«، والـ«هقة« تزن 1250 غرامًا(. 
سعر الـ«هقة« اليوم يبلغ 750 ألف لرية، أي إن 
ماليني   4 اىل  األقل  على  تصل  الدومن  عائدات 
ومخسمئة الف لرية، فضاًل عن تسابق التجار على 
شراء املنتج »خضري« )ُتشرتى يف أرضها ويتوىل 
التاجر قّص املنتوج وتشميسه ونقله اىل خمازنه(. 
يسأل أحد املزارعني: »بشرفك أي زراعة أفضل 

وأربح... ولو حملي شو بتعمل؟«!
وصحي  معيشي  وضع  ظل  يف  كهذه،  »حسبة« 
غالبية  ستغطي  احملّرمة  النبتة  أن  تعين  كارثي، 
جرود  اىل  بعلبك  غرب  من  واحلقول  األراضي 
املنطقة،  هذه  يف  فاملزارع  العام.  هذا  اهلرمل 
يف »أيام اخلري«، ُترك وحيدًا يف مواجهة مشاكل 
التجار واستغالهلم  الزراعي ويف مصارعة  القطاع 
له بهدف »زركه« ودفعه إىل البيع بأدنى االسعار، 
فما بالك يف ظل انهيار اقتصادي وترّد معيشي 
لن  الزراعات  من  نوع  أي  إن  إذ  مالي؟  وانهيار 
ارتفاع  ظل  مغامرة غري حمسوبة، يف  كونه  يعدو 
سعر صرف الدوالر الذي ترتبط به كل التكاليف 
واألدوية  الكيماويات  اىل  البذور  من  الزراعية، 
واألمسدة واحملروقات، فضاًل عن أن اإلنتاج يبقى 
الكبار  التجار  واحتكار  والتصريف  السوق  رهن 

وبراداتهم.
ولذلك، تبدو احلشيشة »املنقذ« الوحيد يف أحلك 
يف  النواب،  جملس  إقرار  وأصعبها.  الظروف 
القنب  بزراعة  السماح  قانون  املاضي،  نيسان 
إشارة  كان  وصناعية«،  طبية  »ألغراض  اهلندي 
بزيادة  ُترمجت  حبماسة  املزارعون  تلّقاها  ضمنية 
بنسبة  باحلشيشة  املزروعة  األراضي  مساحة 
50%، فوصلت إىل أكثر من 30 ألف دومن العام 
املاضي، مع أن القانون مل يصبح نافذًا بعد. فال 
مراسيمه التنظيمية ُأقّرت، وال هيئة ناظمة ُشّكلت، 
وال آلية استصدار الرتاخيص للمزارعني ُوضعت. 
االنتعاش  عودة  وراء  السبب  ليس  هذا  أن  إال 
أحسن  »يف  اليوم  احلشيشة  »القطاع«.  اىل هذا 
القنبز  أبو علي وهو ينثر حبيبات  أيامها«، يقول 
يف أحد الشعاب اجلردية، بسبب »الطلب املتزايد 
عليها من التجار واملصنعني وبالسعر الذي يطلبه 
اإلنتاج  تكدس  املاضية  السنوات  يف  املزارع«. 
النخب«  الزهرة  »هقة  سعر  ووصل  التجار  لدى 
اىل 200 دوالر )300 ألف لرية(. لكن ارتفاع سعر 

تصوير رامح حمية
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والدعم  اللفظي  التصعيد  بني  األمريكي  السياسي  اخلطاب  مراوحة   
الثابت خلطط اإلنفاق العسكري تشري إىل وجود نّية لشّن مواجهة مع 
تنزلق  أن  دون  من  اهلاوية  حافة  على  واشنطن  فيها  تلعب  الصني 

منها.
بتصعيد  الرئاسية  واليته  مطلع  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  دّشن 
اخلطاب املعادي للصني وروسيا، فأنعش معسكر الصقور التقليدي يف 
احلزبني، الدميقراطي واجلمهوري، لتناغمه مع غريزته العدائية للبلدين، 
وكان  احلاكمة.  سة  املؤسَّ أركان  الداخلي يف  والدعم  بالرضا  وكوفئ 
صعيد  على  الفوري  تأثريه  »القاتل«  بـ  الروسي  الرئيس  لتوصيفه 
إمكانّية  على  بذلك  ليقضي  روسيا،  مع  أصاًل  املتوترة  العالقة  تأزيم 

عودة أجواء االنفراج معها يف املدى املنظور.
الّدولة  مفاصل  النافذة يف  والفكرية  السياسية  النخب  معظم  اجنّرت 
الرئيسّية وراء نغمة العداء املتجّددة، وخصوصًا تلك املرتبطة باملصاحل 
سة  مؤسَّ انفردت  ورمبا  العسكرّية.  الصناعات  شركات  كربيات  مع 
»راند« العريقة بتحذيرها البيت األبيض من أنَّ سياساته »لالجتاه شرقًا 
التصعيد اخلطابي  بدأت متعّثرة«، مقابل شبه إمجاع على  حنو الصني 
»راند«،  سة  )مؤسَّ الصاعدة  اآلسيوية  القوى  اإلعالمي ضد  والتحشيد 

15 آذار 2021(.
يوم  والصيين  األمريكي  اجلانبني  من  املستوى  رفيعا  وفدان  التقى 
بدعوة  أالسكا،  آنكوريدج يف والية  مدينة  اجلاري يف  آذار/مارس   18
من واشنطن، لبحث القضايا اخلالفية الرئيسية بينهما، نتيجة حمادثة 
هاتفية أجراها الرئيس جو بايدن بنظريه الصيين شي جينغ بني مبناسبة 

رأس السنة الصينية.
شهر  مطلع  متباداًل  تصعيدًا  شهدت  البلدين  بني  السياسّية  األجواء 
شباط/فرباير املاضي، بدأ بتصريح الرئيس بايدن بأن الصني تشكل 
»أكرب منافس جّدي« للواليات املتحدة )4 شباط(، والذي أتبعه بتصريح 
لربنامج »فايس ذا نيشن« لشبكة »سي بي أس« يقول فيه: »ليس 
من الضروري أن ختّطط البالد لنزاع )مع الصني(، لكن ما نراه هو عالقة 

طابعها التنافس الشديد« معها )7 شباط(.
 وقد أتبعه يف الليلة ذاتها مبكاملة هاتفية مع الرئيس الصيين شي 
جينغ بني استمّرت حنو ساعتني من الزمن، وصفها كبار املسؤولني 
ها كانت عاصفة، لكونها مشلت »سجّل الّصني يف حقوق اإلنسان  بأنَّ
بلقاء  وتّوجها  كونغ«،  هونغ  مسألة  وكذلك  جيانغ،  مقاطعة شني  يف 
اجلاري،  آذار   12 يف  واليابان،  واهلند  وأسرتاليا  أمريكا  الرباعية، 

للتوقف عند موقف موّحد ملواجهة »البحرية الصينية«.
سة »راند« على مساعي اإلدارة بالقول: »تصعيد اخلالفات  عّلقت مؤسَّ
بني الواليات املتحدة والصني أضحى السمة الطاغية يف أروقة البنتاغون 
وكل املكاتب امللحقة مبجلس األمن القومي، ومن شأنه تعقيد مسار 
اجلانب  اجلانبان، وخصوصًا  عنها  عربَّ  اليت  الثنائية  العالقات  مراجعة« 
الصيين، على لسان وزير اخلارجية وانغ يي، على هامش دورة جملس 
الشعب الصيين يوم 7 آذار/مارس اجلاري، معربًا عن أمله يف أن تؤدي 
»مراجعة التعاون إىل متّكن الصني والواليات املتحدة من التوصل إىل 

تغيري إجيابي، بدءًا من مسائل املناخ وصواًل إىل العالقات الثنائية«.
 متّيزت اجللسة االفتتاحية يف أالسكا بتشّنج كلمات اجلانبني، وخصوصًا 
لدى  بلينكن  أنتوني  اخلارجية  وزير  كلمة  على  الصيين  الوفد  رد 
واهلجمات  وتايوان  كونغ  وهونغ  جيانغ  »شني  مقاطعة  قضايا  إثارته 
السيربانية«، العتباره أنَّ كاًل منها على انفراد »تشكل تهديدًا للنظام 
الدولي الراهن القائم على سلطة القانون إلدامة االستقرار العاملي« 
)نص اجللسة االفتتاحية الصادر عن وزارة اخلارجية األمريكية، 19 آذار 

اجلاري(.
أمريكا  اتهامات  على  الصني  »ردت  الّصحافية،  التقارير  وحبسب   
اخلارجية  الشؤون  ومدير  وفدها  عضو  لسان  على  دارها«،  عقر  يف 
اللجنة املركزية للحزب الشيوعي الصيين، يانغ جي شي، موجهًا  يف 
هو  فعله  لنا  ينبغي  »ما  قائاًل:  األمريكي،  اخلارجية  وزير  إىل  كالمه 
التخلي عن عقلية احلرب الباردة واملعادلة الصفرية«، مقارنة بالسياسة 
الصينية اليت »تستند إىل التطور السلمي، وإعالء دور األمم املتحدة 
املركزي يف النظام العاملي، وتعزيز القانون الدولي لضمان املساواة 
والعدل واالحرتام املتبادل، ال كما تطالب بضع دول بتبيّن نظام عاملي 
يستند إىل سلطة القانون« )النصوص أعاله مستقاة من بيان اخلارجية 

األمريكية(.
ومل يغب عن وسائل اإلعالم األمريكية تصعيد يانغ جي شي رّد بالده 
على التدخالت األجنبية، خماطبًا الوفد األمريكي مباشرة لنحو 15 دقيقة: 
ثابت من  »يف ما خيّص )مقاطعة( شني جيانغ وتايوان، فإنهما جزء 
املتحدة  الواليات  تدخل  بشدة  تعارض  والصني  الصينية،  األراضي 
عن  عربنا  »لقد  الصيين:  املسؤول  وأضاف  الداخلية«.  شؤونها  يف 
معارضتنا القوية لذلك التدخل، وسنتخذ إجراءات مشددة ردًا عليها« 

)املصدر أعاله نفسه(.
 ُيشار إىل أنَّ السياسات األمريكية حنو الصني، وعلى امتداد اإلدارات 
مبا  التزمت  نيكسون،  ريتشارد  األسبق  الرئيس  والية  منذ  املتعاقبة 
املرحلية،  التطبيقات  تباين يف  مع  واحدة«،  »الصني  سياسة  ُيسمى 
مبعدات  تايوان  وتسليحه  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  عهد  حتى 
نت 66  عسكرية متطورة بلغت قيمتها 5 مليار دوالر للعام 2020، تضمَّ
مقاتلة من طراز »أف-16«، وصواريخ »هاربون« املتطورة للدفاع عن 
الشواطئ، وُنظمًا متحركة إلطالق الصواريخ، وقطعًا أخرى، على رأسها 

قاذفات إطالق صواريخ »ستينغر«.

بايدن ومعضلة روسيا والصني.. تعويض الضعف خبطاب القوة
منذر سليمان - جعفر الجعفري

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 

بلغة  وانغ يي،  الصني  خارجية  الوفد ووزير  الرأي عضو  كما شاطره 
دبلوماسية مهذبة وصرحية، قائاًل: »الصني حتث اجلانب األمريكي على 
الشؤون  يف  اإلرادي  والتدخل  اهليمنة  يف  سلوكه  عن  التام  الرتاجع 
الداخلية للبالد. مع تصعيد الواليات املتحدة ملا ُيسمى عقوباتها على 
الصني على خلفية هونغ كونغ، فإن الشعب الصيين يشعر بالغضب 
إزاء ذلك التدخل السافر يف شؤونه الداخلية، واجلانب الصيين يعارضه 

حبزم« )املصدر نفسه(.
بناًء على تلك التطّورات احملورّية، حنن أمام سياسة أمريكية تعّد يف 
جوهرها امتدادًا لسياسات اهليمنة السابقة وإعالء شأن خطاب التصادم 
واالنتشار العسكرّي يف كّل أرجاء املعمورة الغنية باملوارد الطبيعية، 
جتّسدها السلطة التشريعية األمريكية مبواصلة خطاب الّتصعيد والعزف 
على أوتار مشاعر القلق من »الصني وروسيا«، وهو ما ُيرتجم الحقًا 
بنود  خارج  من  يأتي  منها  مهم  جزء  العسكرية،  اإلخفاقات  من  مبزيد 

امليزانية الرمسّية املقررة.
بعض  ُعرف  يف  وبكني  واشنطن  بني  املباشرة  العسكرية  املواجهة 
مراكز القوى هي احتمال وارد وينبغي االستعداد له، بيد أنَّ القلة من 
مستشاري مراكز األحباث يعتربون نشوب »حرب بسبب تايوان أمرًا غري 
وارد يف األفق، فالقدرات )العسكرية للصني( تطّورت إىل مرحلة مل 
تعد فيها حمّط تكّهن أو معضلة باستطاعتنا جتاوزها« )نشرة بوليتيكو، 
املشروع  »معهد  سايري يف  إيريك  الباحث  عن  نقاًل  اجلاري،  آذار   16

األمريكي«(.
»الصني  البنتاغون:  »بوليتيكو« نقاًل عن مسؤول رفيع يف  وأضافت 
إقليمية. ال  انتشار عاملي ملهام  بناء أسطول حربي ذي  توّصلت إىل 
توجد يف جعبتنا قدرات موازية ملواجهة الصني، كما كان متاحًا لنا يف 
من  املوقف  نتيجة  معها  حقيقية  مواجهة  أي  أن  مستطردًا  السابق«، 
»تايوان، ستكون اخلسارة فيها للجانب الواليات املتحدة« اليت ستتلقى 
هجمات صاروخية، وبأسلحة بيولوجية، ضد قواعدها العسكرية وسفنها 
احلربية. وما سيشّل قدرة الرد األمريكي هو هجوم برمائي من الصني 
على تايوان، وتكبيدها خسائر بشرية عالية، وكذلك تدمري شامل يف 

ُنظم السالح.
 يف سياق التصعيد األمريكّي، حّذر نائب مساعد وزير الدفاع للعمليات 
اخلاّصة، كريستوفر ماير )منصب مدني لإلشراف على أداء القيادات 
العسكرية(، جلان الكونغرس املختّصة، األسبوع املاضي، من أن بالده 
تتخلف عن مواكبة »روسيا وإيران والصني يف قطاع حرب املعلومات«، 
وينبغي جتنيد مرشحني يف خمتلف اللغات العاملية، حاثًا على املزيد من 
االستثمار يف »احتياجات القوات العسكرية« ملعاجلة اخللل والتفّوق به 

على خصومها )نشرة »ديفينس وان«، 17 آذار 2021(.
مببادرة من الكونغرس مطلع العام اجلاري، استحدثت القيادة العسكرية 
حضور  لتعزيز  اهلادئ«،  احمليط  الردع يف  »مبادرة  برنامج  األمريكّية 
مليار   4.6 حنو  بتخصيص  الكونغرس  ومطالبتها  البحرية،  أساطيلها 
والصواريخ  الباليستية  الصواريخ  على  لإلنفاق  املقبلة  للسنة  دوالر 
األسرع من الصوت، ووضعها يف مناطق قريبة من األراضي الصينية، 
السنوية  املوازنات  يف  الصني  ملواجهة  دوالر  مليار   23 حنو  ورصد 
املقبلة املمتدة من العام 2023 إىل العام 2027 )نشرة »يو أس نيفي 

نيوز« 2 آذار 2021(.
ماير،  توصيف  مع  تبتون،  نيل  العسكرية،  االستخبارات  مدير  وتناغم 
املعّززة  الذاكرة  إنشاء  إعادة  على  »تعكف  الدفاع  وزارة  أن  مؤّكدًا 
الباردة«.  احلرب  عصر  منذ  هلا  مثياًل  نشهد  مل  اليت  العضلّية  بالقوة 
د ضابط جهاز االستخبارات العسكرية، جيمس سوليفان، للجان  كما أكَّ
ق علينا اآلن بصورة واضحة يف عمليات  الكونغرس أّن »روسيا تتفوَّ
متفوقة  مرتبة  إىل  صعودًا  الصني  ستنمو  بدورها،  املعلوماتية.  نظم 
موازية مليزتها، باستخدام لغة برجمة اآللة والذكاء االصطناعي بوترية 

أسرع من اجلانب الروسي«.
 مراوحة اخلطاب السياسي األمريكي بني التصعيد اللفظي والدعم الثابت 
خلطط اإلنفاق العسكري تشري إىل وجود نّية لشّن مواجهة مع الصني 
تلعب فيها واشنطن على حافة اهلاوية من دون أن تنزلق منها، معّولة 
على حتّمل »حلفائها« اآلسيويني، أسرتاليا واليابان واهلند، تداعيات 
أّي مواجهة حمتملة، بعد استحداثها »حلف الرباعية« اجلديد. كما تشري 
إىل نغمة إعادة ترتيب أولوياتها االسرتاتيجية يف مرحلة تدرك متامًا أنها 
يف حالة تراجع وانكفاء تغطيها بإشراك آخرين يف حتمل أعبائها وأهواهلا 

التدمريية، إذا اندلعت املواجهة ووصلت إىل مرحلة متقّدمة.
تبدو إدارة بايدن كأنها تسري عكس ادعاءاتها بعودة النشاط الدبلوماسي 
وإصرارها على استخدام لغة دبلوماسية احلرب الباردة وأكثر. وعلى 
الرغم من خربة بايدن يف السياسة اخلارجية، وخربة طاقمه الذي خدم 
يف إدارات سابقة، فإّن نزعة التمظهر بالقّوة تتغلب عليه، تعويضًا عن 

االتهامات املوجهة إليه بضعف موقفه داخليًا.
وطاقمه  أنه  وروسيا  الصني  مع  األوىل  خطواته  جلّيًا يف  يبدو  كما   
يتنكران حلقيقة أّن مكانة أمريكا ودورها إىل تراجع. وبداًل من التكيف 
يف  يستمر  األمريكية،  واهليمنة  للتفرد  كاحبة  عاملية  قوى  بروز  مع 
يطول  ولن  الزمن،  عليها  عفا  اليت  أمريكا  باستثنائية  تتغنى  سياسة 
الوقت ليكتشف أنَّ االدعاءات بالتفّوق والقّوة عرب اخلطب والتصرحيات 
باملتغريات  اعتماد سياسة واقعية تعرتف  بدياًل من  النارية لن تكون 
الدولية اليت تفرض تفاهمات حقيقية ومساومات ضرورية مع خصوم 
ومنافسني دوليني تتنامى قوتهم وتتعزز قدراتهم لصياغة نظام دولي 

جديد أكثر عداًل ومشاركة.

ما حصل يف أقل من نصف ساعة يف قصر بعبدا، االثنني املاضي، 
بني الرئيسني ميشال عون وسعد احلريري، انتهى إىل أسوأ مما كان 
متوقعًا. مل يتوهم أحد أنهما سيّتفقان. إال أّن أّيًا مل حيسب أيضًا أنهما 

سيتخاطبان مبثل ذلك االنفعال.
أِذَن ارفضاض االجتماع الثامن عشر بني رئيس اجلمهورية ميشال عون 
والرئيس املكلف سعد احلريري على حنو ما جرى، ثم السجاالن املتبادالن 
على األثر، فتوزيع اللوائح، بالقول إنهما دخال جمددًا يف قطيعة تشبه 
و12 شباط   2020 األول  كانون   23 اجتماَعي  ما بني  اخلمسني  األيام 
2121. تاليًا، ال حكومة يف مدى قريب. وقد يكون أبسط مؤشر اىل 
ما  الرئيسني،  بني  حمتمل  تواصل  أّي  وانقطاع  القطيعة  طالئع  أوىل 

ترّدد مساء االثنني وشاع عن أن احلريري غادر بريوت.
الوجه اآلخر للقطيعة أن كاًل منهما مل يعد يكتفي بالتشّبث بوجهة نظره، 
بل باتت الثقة بينهما معدومة متامًا، كما لو أنها ال حتتملهما يف سلطة 
إجرائية واحدة صارت على ما يبدو من املستحيالت. االثنان مصّران 
مستعد  اجلمهورية  رئيس  ال  النهاية:  إىل  املواجهة  يف  النزال  على 
للتخّلي عن دوره كشريك فعلي يف الوصول إىل تأليف احلكومة، وال 
أن  ذلك  مآل  تأليفها.  عدم  عن  االعتذار  وارد  يف  املكلف  الرئيس 
الداخل، من دون صدمة غري حمسوبة، مل يعد يصلح إلخراج البالد من 
املأزق املكِلف. وقد ال يكون مبالغًا به االعتقاد أن كليهما سيتبادالن 
والنقد  الشارع  يكون  لن  الضغوط،  من  مزيدًا  املقبلة  الساعات  يف 
الوطين يف منأى عنها، ولن تفسح لألفرقاء اآلخرين يف أن يكونوا على 

احلياد ما بني عون واحلريري.
على  موشكًا  متوترًا  بدا  ساعة،  النصف  الجتماع  األوىل  الدقائق  منذ 
االنفجار، مشوبًا باالستفزاز. قال احلريري لعون إنه يرفض تلّقي رسالة 

حتّدد له آلّية تأليفه احلكومة، هو صاحب الصالحية الدستورية بذلك.
ثم خاطبه بالقول: لسَت أنت من يؤّلفها، بل أنا صاحب الصالحية. إما 

توافق عليها أو ال تفعل.
جواب رئيس اجلمهورية أن الدستور جيعل منه شريكًا يف مسار تأليف 

احلكومة استنادًا اىل نصوصه، كما اىل امليثاق.
أضاف: لن أتنازل عن صالحياتي الواردة يف الدستور على أنين شريك، 
وتوازن  امليثاق  على  احملافظة  يف  للدولة  كرئيس  دوري  عن  كما 
تأليف  أنا شريك يف  الكتل املسيحية.  احلكومة، وخصوصًا يف غياب 

احلكومة انطالقًا من كوني معنيًا ومسؤواًل عن بناء السلطة وتكوينها.
بانتهاء االجتماع، خرج الرئيس املكلف كي يقرأ بيانًا مكتوبًا، ما عنى أنه 

أعّده سلفًا توطئة للقطيعة وإيصاد أبواب التفاوض.
جنمت عن فشل اجتماع الرئيسني وانهيار أي فرصة لتفاهمهما، بضعة 
معطيات يفرتض أن متّهد ملزيد من التصعيد السياسي يف الساعات 

املقبلة. على األقل ذلك ما استخلصته الرئاسة اللبنانية:
على  صراعًا  أضحت  بل  احلكومة،  تأليف  يف  املشكلة  تعد  مل  أّوهلا، 
ما  تطبيقها.  جديدة يف  قواعد  الدستورية وحماولة فرض  الصالحيات 
على  حكومية  مسّودة  فرض  سابقة  تكريس  املكلف  الرئيس  يريده 
رئيس اجلمهورية، كي يوّقعها ويصدر مراسيمها، ويسّلم له بصالحية 
اجلمهورية،  رئيس  يرفضه  الذي  األمر  التأليف،  مطلقة يف  دستورية 
وكذلك جتريده من املشاركة اليت تنيطها بهما املادة 53 واملادة 64 
الرئيس  يتوالها  أوىل  متعاقبيتني:  مرحلتني  يف  وإن  الدستور،  من 
اجلمهورية  رئيس  مع  اتفاقه  وثانية  احلكومة،  مسّودة  بوضع  املكلف 

عليها وحتققهما من مطابقتها امليثاقية كي يوّقعاها.
مقدار ما حياول احلريري تهميش الشق الثاني يف الصالحية تلك كي 
حيصر مراحل التأليف كلها به ويسّجل بذلك سابقة للمستقبل يقتدي بها 
خلفاؤه، يتصلب عون فيها ويربط ما بني حقه الدستوري يف املشاركة 
وصالحيته يف اإلصدار وتوقيع املراسيم. من ذلك استنتاج عون أن 
احلريري ال يريد تأليف حكومة يف الوقت احلاضر على األقل، ألسباب 
تتجاوزه. يطرح على رئيس اجلمهورية ما يتوّقع سلفًا أنه سريفضه، 
وُيغرق التأليف يف سجاالت دستورية يعرف يف نهاية املطاف أن توازن 
القوى الداخلي حيول دون فرضها، كما أن الصالحية الفعلية املنوطة 
بالرئيس ــــ املعربَّ عنها بتوقيعه املراسيم الذي يفرتض سلفًا موافقته 

على الصيغة احلكومية ــــ تعّطل أي التواء يف تفسري آلّية التأليف.

   الحريري لعون: لستَ أنت من يؤّلف، إما توافق أو ال توافق
ثانيها، أبلغ رئيس اجلمهورية اىل الرئيس املكلف أنه ال يسعه االعتداد 
حبكومة اختصاصيني من غري احلزبيني، على حنو الصفة اليت يضفيها 
عليها احلريري، فيما أوكل إىل بعض الكتل واألحزاب تسمية وزرائها 
كالثنائي الشيعي والنائبني السابقني وليد جنبالط وسليمان فرجنية، 
إضافًة إىل منح نفسه االمتياز نفسه وهو بدوره يرتّأس كتلة وحزبًا، 
ومُينع يف املقابل عن الكتل املسيحية تسمية وزرائها، فضاًل عن إصرار 
تيّقن  عندما  وزراء مسيحيني.  بنفسه تسمية  يتوىّل  أن  على  احلريري 
جدوى  أمام  األبواب  أوصد  هذه،  مبقاربته  احلريري  تشّبث  من  عون 
استمرار املناقشة. ما بات قاطعًا لديه أن ال جدوى من أي اجتماع آخر 
ال يأخذ يف احلسبان القاعدة املّتبعة منذ بداية العهد، ووافقه عليها 

احلريري مرتني عندما ترأس حكوميَت 2016 و2019.
احلريري،  عنها  كشف  اليت  احلكومية  الصيغة  مسّودة  أن  مع  ثالثها، 
البارحة، املؤّرخة 9 كانون األول ورفضها رئيس اجلمهورية، أضحت من 
املاضي بعدما جتاوزها الرئيس املكلف بنفسه بطرحه الحقًا صيغًا أخرى، 
من بينها آخرها يف 23 كانون األول، إال أنها أبرزت الطريقة اليت يقارب 
بها التأليف. اقرتح عون أمامه بضعة أمساء تبعًا لرتتيب أولويات مع 
حقائب متّثل حصته، فإذا احلريري »خيّرب« االقرتاح بأن أجرى تبدياًل 
للحقائب من جهة، ووّزر أمساء يف حقائب كان قد وعد الرئيس بها 
من دون التفاهم معه عليها من جهة أخرى، ووضع املسّودة أمامه كي 

يوّقعها، كمن يفرض عليه أمرًا واقعًا.

عـون ــ الـحريري: إلـى الـقطيعة ُدر
نقوال ناصيف
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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

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:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف
 Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
 LG Inverter-Samsung Inverter 

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

قبل حزيران املقبل، يتوّجب على لبنان حسم أمر حدوده البحرية 
اجلنوبية. اجليش يقرتح تعديل املرسوم الذي يرسم حدود املنطقة 
البحرية االقتصادية اخلالصة، مبا مينح لبنان مساحة إضافية لتلك 
»املتناَزع عليها«، ُيعتقد أنها غنية بالغاز والنفط. مّثة معرتضون 
على االقرتاح الذي بات موجودًا يف عهدة وزارة الدفاع. فما هو 
بعد  العدو،  يبدأ  أن  قبل  حوله،  االنقسام  يتجاوز  مصريه؟ وهل 
ثالثة أشهر، التنقيب عن الغاز يف منطقة جيزم اجليش اللبناني 

بأن لديه من الدراسات واحلجج ما يثبت أنها ملك للبنان؟
امُلتلة« جنوبًا،  »فلسطني  إدارة ملف ترسيم احلدود مع  ليَست 
أقّل فوضوية، من إدارة األزمات يف البالد. الكيدّية اليت تنتِهجها 
االقتصادي  االجتماعي،  األمن  مقاربة  يف  السياسية  السلطة 
واملعيشي، هي ذاتها ما حيُكم تعاملها مع ملف اسرتاتيجي يتعّلق 
حالة  عن  تعبريًا  األكثر  املّطة  النفطية.  وثروته  لبنان  بسيادة 
تعديل  بأمر  البّت  حول  باخلالف  تتمّثل  امللف،  هذا  حول  الصراع 
املرسوم 6433 )الصادر عام 2011( لناحية حدود املنطقة البحرية، 
 23 الـ  النقطة  جنوبي  إضافيًا  مرّبعًا  كيلومرتًا   1430 وتضمينه 
األمم  وإبالغ  املتلة،  فلسطني  مع  البحرية  احلدود  من  القريبة 

املتحدة بذلك.
أهمية التعديل ليست نابعة حصرًا من تثبيت لبنانية مساحة إضافية 
من املنطقة االقتصادية اخلالصة. فاألمر متصل أيضًا بالسباق الذي 
يعيشه لبنان مع الوقت. ففيما، قطَع العدو اإلسرائيلي شوطًا يف 
مبسار  وبدأ  املنطقة،  يف  النفطية  الدول  مع  االتفاقيات  توقيع 
اإلنتاج، ال تزال القوى السياسية اللبنانية تتناَطح حول صوابية 
التعديل ِمن عدمها، فيما الشركات اليت لّزمتها »إسرائيل« عملية 
التنقيب يف منطقة احلدود مع لبنان، ستبدأ عملها يف حزيران. 
اليت  املنطقة  به، حيّوالن  املتحدة  األمم  وإبالغ  املرسوم  وتعديل 
سيبدأ العدو التنقيب فيها إىل »منطقة نزاع« يف نظر الشركات، 
ما يدفعها إىل وقف العمل يف انتظار حسم هذا النزاع. واملهم 
أجل  من  العمل  جيري  اليت  املنطقة  أن  القضية،  هذه  أيضًا يف 
ضّمها إىل السيادة االقتصادية اللبنانية، ُيعتقد أنها حتوي كميات 
كبرية من الغاز. وحبسب املطالبني بتعديل املرسوم، فتعديله بعَد 
هذا التاريخ ُيصِبح بال قيمة، والتعّدي على املنطقة االقتصادية 
واقعًا.  أمرًا  يصري  اللبنانية  السيادة  ضمن  تدُخل  اليت  اخلالصة 

فأين أصَبح املرسوم؟ وملاذا إهمال هذا امللف، رغَم أهميته؟
سيوّقعه  ومن  املرسوم  أصل  حول  االنقسام  بوادر  ظهور  منُذ 
)راجع »األخبار« - اجلمعة 8 كانون الثاني 2021، »تعديل مرسوم 
الرتسيم البحري: هل ينفجر اللغم داخليًا؟«( طرأ عامالن جديدان 
على هذا امللف. حبسب معلومات »األخبار«، وبناًء على استشارة 
وزارة اخلارجية، أصدرت هيئة التشريع واالستشارات يف وزارة 
العدل رأيًا أفتت فيه بأنه »ينبغي على جملس الوزراء أن جيتِمع 
بهيئة تصريف أعمال وفقًا للمادة 64 من الدستور، ليقّرر توفر أو 

عدم توفر حالة الضرورة يف املسألة الراهنة«.
قيادة اجليش أعّدت كتابًا وأرسلته إىل وزارة الدفاع، ذكرت فيه 
بداية  األسباب  التعديل، وعّددت هذه  املوجبة لضرورة  األسباب 
املاضية  األعوام  يف  دقة  أكثر  وتقنية  قانونية  بيانات  »بتوافر 
الناقورة  منطقة  األساس يف  اهليدوغرايف خلط  املسح  من خالل 
الذي قاَم به اجليش اللبناني يف حزيران 2018، من خالل صدور 
اجتهادات دولية وال سيما من قبل حمكمة العدل الدولية لقانون 
البحار. وقد أظهرت هذه البيانات، أن خط احلدود البحرية اجلنوبية 
للبنان املمتّد من النقطة الـ 18 إىل النقطة الـ 23 )هو اخلط الذي 
سبق أن اعتمده لبنان حلدوده البحرية اجلنوبية( ال يستِند إىل أي 
أساس تقين وال يتطابق مع أحكام القانون الدولي العام«. وثانيًا 
أن »خط احلدود السليم من الناحية القانونية والتقنية هو اخلط 
الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة ويعتِمد طريقة خط الوسط 
فلسطني  لشاطئ  املتامخة  للصخور  تأثري  أي  احتساب  دون  من 
املتلة وال سيما صخرة تيخيلت«. ومبا أن اخلط األخري يقع جنوب 
بـ  ُتقّدر  مساحة  البحرية  لبنان  مناطق  إىل  ويضيف  احلالي  اخلط 
لبنان وتأمني  1430 كيلومرتًا مربعًا، ما يؤدي إىل تقوية موقف 
موقع متقدم له يف أي عملية وساطة أو تفاوض غري مباشر، ومبا 
أن هذا اخلط من شأنه أيضًا حتويل حقل »كاريش« والبلوك الـ 
72 من مناطق إسرائيلية صرفة اىل مناطق متنازع عليها، ما ُيلزم 
العدو مبوجب القانون الدولي بوقف مجيع أعمال التنقيب، ومبا أن 
اللبناني  املفاوضات من دون تعديل املرسوم سُتضعف املوقف 
وُترب الوفد التفاوض على أساس اخلط الذي ينتهي بالنقطة الـ 
األشغال  وزير  إىل  وإحالته  املرسوم  مشروع  توقيع  »نرجو   ،23

العامة ورئيس احلكومة لالطالع عليه«.
وقد أرفقت قيادة اجليش هذا الكتاب الذي حصلت »األخبار« على 
نسخة منه، باقرتاح تعديل مؤلف من 4 مواد: »أواًل، ُتعّدل احلدود 
اللبنانية، وفَق لوائح  اجلنوبية واجلنوبية الغربية للمناطق البحرية 
باللون األمحر  النقاط اجلغرافية املبّينة ربطًا واملوَضحة  إحداثيات 
على اخلريطة البحرية الدولية الصادرة عن األدمريالية الربيطانية 
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رقم 183. ثانيًا، مُيكن مراجعة احلدود اجلنوبية واجلنوبية الغربية 
ثالثًا،  للحاجة.  وفقًا  لوائحها  وتعديل  اللبنانية  البحرية  للمناطق 
يكلف وزير اخلارجية باختاذ اإلجراءات الالزمة إلبالغ كافة اجلهات 
املعنية، ال سيما منها الدوائر املختصة يف األمم املتحدة، ورابعًا 
اخلاضعة  البحرية  املياه  تقسيم  املرسوم  نص  تعديل  يقتضي 
للوالية القضائية للدولة اللبنانية إىل مناطق على شكل رقع، مبا 

يتناَسب مع اإلحداثيات املعّدلة يف املرسوم«.
تحذير إىل اليونان

والتنبيه  »التحذير  هو  امللف  هذا  على  طرأ  الذي  الثاني  العامل 
سفرية  إىل  وهبة  شربل  اللبناني  اخلارجية  وزير  وّجههما  اللذان 
نهاية  لقاء مجعهما  خالل  فونتوالكي  كاترين  بريوت  اليونان يف 
العمل  اليونانية  »انرجني«  شركة  تبدأ  أن  من  املاضي،  الشهر 
يف حقل »كاريش« الذي أصَبح ضمن املنطقة املتنازع عليها مع 
»إسرائيل«، وذِلك بعَد أن طرح لبنان خطًا جديدًا للتفاوض )خط 
اليونانية  »الشركة  إن  املعلومات  تقول  بينما   .»)29 الـ  النقطة 
اليت سبق أن منحها العدو امتياز التنقيب يف حقل »كاريش«، 
وهربًا من املخاِطر األمنية يف هذه املنطقة احلدودية عاَدت ولّزمت 
األعمال إىل شركة فرنسية، وأن هذا التطوّر سيكون حمّط نقاش 

مع اليونان ورمبا فرنسا يف املقبل من األيام«!
اليت  املقبلة  ُملحًا عن اخلطوة  السؤال  باَت  التطورات،  أمام هذه 
الشركة  بدء  أو  للتعّدي اإلسرائيلي  ستتخذها احلكومة لوضع حّد 
أيًا كانت، من مباشرة أعماهلا. هل سُيصار إىل تعديل  امُللّزمة، 
انطلقت  الذي  اإلطار  اتفاق  ويلتزم  لبنان  يعود  أو  املرسوم 
ينسف  أم  املاضي؟  األول  تشرين  أساسه يف  على  املفاوضات 

الصراع بنَي األطراف الداخلية املفاوضات من أساسها؟
القانونية يف اجليش أعّدت اقرتاح املرسوم وهو موجود  الدائرة 
يف وزارة الدفاع منذ حنو أسبوعني. ويف حال وجود اتفاق على 
إقرار املرسوم، حيتاج اىل توقيع وزيري االشغال ثم الدفاع قبل 

ان يوقعه الرئيسان عون ودياب.
إىل  »األخبار«  مع  اتصال  يف  أشار  جنار  ميشال  األشغال  وزير 
احلكومة«. وحبسب مصادر  اجتماع  إىل  التعديل حيتاج  »قرار  أن 
على  املوافقة  إىل  مييالن  ودياب  عون  الرئيسني  فإن  مطلعة، 
فريقها  على  امللف  فأحالت  الدفاع،  وزيرة  أما  املرسوم.  تعديل 

القانوني لدراسته، من دون اعالن موقف حاسم.
حتى اآلن، عرب الرئيس نبيه بري عن رفضه للمشروع، وهو يعترب 
ان املرسوم ال يعكس موقفا تفاوضيا جيدا، بل يعّقد االمر. وهو 

ابلغ وزارة الدفاع وقيادة اجليش مبوقفه.
ان يكون املرسوم  ابدى محاسة، لكنه اشرتط  رئيس اجلمهورية 
مستندا اىل حجج قانونية قوية، وجزم بانه يف حال صدر املرسوم، 
سيتم ارساله اىل االمم املتحدة، وعندها ال جمال للرتاجع عن هذه 

احلدود حتت اي ظرف.
حزب اهلل ذّكر اجلميع بأن املقاومة معنية مبا يصدر من قرار عن 
السلطات الرمسية اللبنانية، ويف حال صدور املرسوم، فان لبنان 
ال ميكنه حتويله اىل ورقة تفاوض من اجل التنازل عنه، وان لبنان 
سيكون ملزما الدفاع عن كل حقوقه من دون اي تنازل، واملقاومة 

ستتصرف على اساس ان هذه املناطق تابعة للبنان.
الرئيس دياب جيري مشاورات مع اجلميع، وهو مرتدد يف اخلطوة 
السباب كثرية، من بينها انه يرى يف االمر ملفا ال ينطبق عليه 
اجمللس  رئيس  يشاور  من  ارسل  وهو  االعمال.  تصريف  برنامج 
النيابي ورئيس احلكومة املكلف ايضا، ومسع ما يثنيه عن القيام 
خبطوات ال تندرج ضمن مهمة تصريف االعمال. وهو ينتظر سؤاال 
من وزيري االشغال والدفاع عن املوقف قبل ان يتخذا قرارهما 

بالتوقيع او عدمه على املرسوم.
االمم املتحدة متمثلة بقوات الطوارئ الدولية ابدت خشيتها من ان 
املرسوم سيعقد املفاوضات، وهي خطوة غري مربرة بعد انطالقها، 
حدودها  النظر يف  تعيد  ان  مفاوضات  دخلت  لدولة  ال جيوز  اذ 

خالل التفاوض.
الواليات املتحدة رفعت السقف عاليا، وابلغت كل املعنيني، وال 
سيما قيادة اجليش، بأن توقيع املرسوم يعين وقف املفاوضات 
اجلارية بقرار من لبنان، وانها ستسحب وساطتها ودورها يف هذا 
السفارة االمريكية يف بريوت ممارسة ضغوط  اجملال، وتواصل 

بهذا االتاه.
قانونيا،  مربر  املرسوم  ان  يعتربون  اجليش  قيادة  من  قريبون 
لكنهم ينقلون عن قائد اجليش قوله ان اجليش اداة تنفيذية يف 

هذا امللف وهو يلتزم مبا تقرره السلطة السياسية.
اقرتاح  عن  اجليش  قائد  ُيسأل  »عندما  فانه  املصادر  وحبسب 
التعديل، وما إذا كان سريسم خطًا علينا االلتزام به وعدم الرتاجع 
وإبالغ  املرسوم  تعديل  بأن  للتفاوض، جييب  ورقة  أنه  أو  عنه، 
األمم املتحدة خبط احلدود اجلديد، سيمنحان الوفد املفاوض ورقة 
قوة يف مواجهة العدو على الطاولة. وهذه اإلجابة تعين أن قائد 
ما  عنه،  الرتاجع  مسبقًا  وحيسم  للتفاوض،  خطًا  يقرتح  اجليش 

يعين أن تعديل املرسوم ال يهدف إىل تثبيت حق لبنان، بقدر ما 
التفاوض  إىل وقف  انتصار وهمي سيؤدي  لتسجيل  هو وسيلة 
وتفويت فرصة ترسيم احلدود وبدء التنقيب يف املنطقة القريبة 
منها. ماذا سنقول يف حال مل نستطع حتصيل ما نطالب به؟ هل 

نقول إننا تنازلنا عن جزء من حقوقنا؟«.

    وهبة حّذر سفرية اليونان من نتائج تنقيب شركة »إنرجني« اليونانية 
يف حقل »كاريش« اإلسرائيلي

ويذهب معرتضون على تعديل املرسوم أبعد من ذلك. هم يرون 
أن »التعديل اآلن يعين نسف الصيغة احلالية للتفاوض، بهدف 
فرض صيغة جديدة على لبنان، من قَبل الوسيط األمريكي، تقوم 
يريد  وبّرًا،  البحري.  والرتسيم  الربي  الرتسيم  بني  التزامن  على 
العدّو إجراء تبادل لألراضي مع لبنان، للحصول على مساحات من 

األراضي حتمي مستوطنات أو كاشفة عسكريًا«.
يرّد مقربون من قائد اجليش بأن »التفاوض قائم على املساحة 
ي النقطتني: 1 و23. ويف حال االستمرار بالتفاوض  الواقعة بني خطَّ
على املساحة ذاتها، فهذا يعين احتمال تراجعنا عن احلدود املعلنة 
املتناَزع عليها؟  من قبلنا. فلماذا ال نذهب إىل توسيع املساحة 
من  أكرب  مساحة  على  حتمًا  فإننا سنحصل  حينذاك،  تنازلنا  مهما 
احلالي«. وجيزم هؤالء  بالتفاوض  أن حنصل عليها  املتوّقع  تلك 
بأن احلديث عن »اكتشاف« ضرورة تعديل املرسوم هو أمر طارئ 
حديثًا، يتجاهل أن أول مطالبة بتعديل املرسوم ُسّجلت قبل 10 
سنوات، يف اجتماع للجنة األشغال النيابية. وعام 2019، أرسل 
وزير الدفاع السابق كتابًا إىل األمانة العامة جمللس الوزراء، حتّدث 
فيها عن وجود خيارات يف الرتسيم تعطي لبنان مساحات إضافية 
»إهمال مراسالت ودراسات:  )»األخبار«، 3 شباط 2021،  جنوبًا 
من نيرتات األمونيوم إىل ترسيم احلدود / هل مينع لبنان التفريط 

بـ1400 كلم2 من مياهه؟«(.
االنقسام حول تعديل املرسوم يبدو عميقًا إىل درجة احلاجة إىل 
وسيط بني القوى املتصارعة. ويف حال مل حُيسم اجلدال قريبًا، 
فإن لبنان معّرض إلضاعة فرصة رمبا لن ُتعوَّض لتثبيت حقوقه. 
وال ينبغي هلذا النقاش أن يبقى حمصورًا يف دائرة تأثري تعديل 
املرسوم على املفاوضات غري املباشرة مع العدو. فهذه املفاوضات 
أن  الدولة  ُتستأنف. ولذلك، جيب على  لن  حاليًا، ورمبا  متوّقفة 
تتعامل مع هذه القضية البالغة األهمية من زاوية املصلحة الوطنية 
العليا: أن حيسم جملس الوزراء أمر املساحة اإلضافية. إن كانت 
من حق لبنان، فعليه تثبيت ملكيته هلا يف األمم املتحدة وحيثما 
جيب، وعدم الدخول يف أّي مفاوضات قد تدفعه إىل التنازل عن 

جزء منها. هذه القضية ال حتتمل تعّدد األهواء.

الوفد املفاوض يحشد الدعم للتعديل
يف  املشارك  اللبناني  الوفد  »جال«  املاضي،  األسبوع  يف 
من  عدد  على  اجلنوبية،  احلدود  لرتسيم  الناقورة  مفاوضات 
اجلامعات، افرتاضيًا، حلشد الدعم القرتاح ترسيم احلدود اجلنوبية. 
أعضاء الوفد )العميد بسام ياسني والعقيد مازن بصبوص واخلبري 
يف القانون الدولي لرتسيم احلدود جنيب مسيحي ورئيس وحدة 
وسام  البرتول  قطاع  إدارة  هيئة  يف  واجليوفيزياء  اجليولوجيا 
شباط(، تطّرقوا يف اجلامعة األمريكية يف بريوت واجلامعة العربية 
املفتوحة وجامعة AUST، إىل الشّقني القانوني والعلمي الكامنني 
وراء خط الرتسيم اللبناني املقرتح، الذي ينتهي بالنقطة الـ 29، 
وسّلطوا الضوء على النتائج الرئيسّية لدراسة اجليش اللبناني اليت 
استند فيها إىل القانون الدولي. باإلضافة إىل ذلك، تناولوا النزاع 
يف سياقه التجاري من منظور شركات النفط العاملّية، ومناقشة 
تداعياته على املستوينينْ املّلي واإلقليمي. النقطة األخرية توىّل 
ونتائجه  املقرتح  املرسوم  أهمية  عن  حتدث  الذي  شباط  شرحها 
املرسوم  »إيداع  إن  فقال  االقتصادية.  الناحية  من  اإلجيابية 
أن  يستطيع  لبنان  أن  قانونًا،  يعين  املتحدة  األمم  لدى  اجلديد 
يتقّدم بشكوى عرَب األمم املتحدة متنع التنقيب اأُلحادي اجلانب«، 
ويف حال عدم الرضوخ »يستطيع لبنان متابعة األمر مع الشركة 
املنّقبة يف حقل كاريش الذي ُيصبح من ضمن املنطقة املتنازع 
عليها«. وأشار شباط إىل أن »تثبيت اخلط ال مينع وحسب األنشطة 
الكاملة يف هذه الرقعة، وإمنا حيمي عمليات التنقيب يف البلوكات 
احلدودية من اجلانب اللبناني«. وأوضح شباط أن أهمية املطالبة 
خبط الـ 29 حتقق أمرين: إجبار »إسرائيل« على العودة إىل طاولة 
املفاوضات، ومحاية حلقوقنا املتوّقعة بأّي منطقة يف هذه الرقعة. 
كما شرح شباط تأثري التوتر احلدودي على عمل شركة »إنرجني« 
يف »كاريش« الذي يشّكل 70 يف املئة من طلب الغاز اإلسرائيلي، 
ألن عدم البدء باإلنتاج سينعكس تأثريًا دراماتيكيًا على الشركة، 
وتوزيع الغاز على القطاعات االقتصادية يف إسرائيل من كهرباء 
وصناعة وبرتوكيميائيات، معتربًا أن هذا األمر هو »نقطة ضعف 

لدى العدو، بينما هو نقطة قوة بالنسبة إلينا«.
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مـقاالت وتـحقيقات

بانتظار أن يهاتف بايدن إردوغان سوف يتخذ الطرفان 
لضمان  واإلجراءات  التدابري  كل  واألمريكي  الروسي 
احنياز الرئيس الرتكي إىل جانبه أو على األقل البقاء 

على احلياد.
الرئيس الرتكي اجلميع عندما اختذ مؤخرا موقفًا  فاجأ 
متضامنًا مع »حليفه اجلديد« فالدميري بوتني يف احلرب 
الكالمية بينه وبني الرئيس األمريكي جو بايدن الذي 
مل يتصل بإردوغان حتى اآلن. فردًا على سؤال يبدو 
أنه كان معدًا مسبقًا قال إردوغان: »يف احلقيقة ليس 
ممكنًا القبول مبا قاله رئيس دولة ضد رئيس دولة 
هذه  هضم  أحد  على  سهاًل  وليس  كروسيا،  أخرى 
قام  لقد  رأيي  ويف  بايدن،  استخدمها  اليت  العبارة 
بوتني مبا جيب القيام به حيث رد على بايدن بشكل 

ذكي والئق جدًا«.

حـرب بايـدن مـع بـوتني.. إردوغان مـع مـن؟
 حسني محلي

 2021 آذار   27 Saturday 27 MARCH 2021الـسبت 

اجلميع  يعرف  مكاملة  وهي  إردوغان،  بايدن  يهاتف  أن  وبانتظار 
أن إردوغان ينتظرها بفارغ الصرب، سوف يتخذ كل من الطرفني 
احنياز  لضمان  واإلجراءات  التدابري  كل  واألمريكي  الروسي 
أمر  وهو  احلياد،  على  البقاء  األقل  على  أو  جانبه  إىل  إردوغان 
شبه مستحيل بسبب املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي لرتكيا ومن ثم 
تداخل السياسات الرتكية يف العديد من مناطق العامل مع سياسات 
العاملية  احلرب  نهاية  بعد  تركيا  مّثلت  فقد  املذكورين.  العدوين 
الثانية خندقًا أماميًا للدفاع عن »العامل الدميقراطي املتحضر« ضد 
خطر االحتاد السوفياتي الشيوعي، ولوال مؤسسه لينني ملا استطاع 
مصطفى كمال أتاتورك أن ينتصر على دول العامل املذكور، أي 
فرنسا وبريطانيا وإيطاليا واليونان، ويؤسس مجهوريته املستقلة 
يف 29 تشرين األول/أكتوبر 1923. وبقيت تركيا ثابتة يف خندقها 
يف  الدافئة  املياه  إىل  النزول  من  والشيوعية  السوفيات  ملنع 
أنظمة اخلليج املعروفة  العربية اإلسالمية، وحتالفت معها  املنطقة 
والقومي  الوطين  املد  على  تتآمر،  زالت  وما  دائمًا،  تآمرت  اليت 

العربي، كما هو احلال يف ما يسمى بالربيع العربي. 
وجاء سقوط االحتاد السوفياتي بداية التسعينات من القرن املاضي 
ليدفع أنقرة وبتشجيع من واشنطن إىل احلديث عن املد القومي 
باجلمهوريات  مرورًا  الصني  حدود  وحتى  البوسنة  من  الرتكي 

اإلسالمية ذات األصل الرتكي يف القوقاز وآسيا الوسطى. 
ومل تغري جممل التطورات اليت شهدها العامل خالل األعوام الثالثني 
املاضية من أحالم إردوغان وهو سائر على طريق الرئيس الراحل 
تورغوت أوزال الذي رفع شعار »أمة تركية واحدة من األدرياتيكي 
إىل حدود الصني«، وسعى بعد حرب الكويت 1991 لضم الشمال 
العراقي إىل تركيا، األمر الذي فكر به الرئيس  إردوغان أكثر من 
مرة غداة أحداث ما يسمى بالربيع العربي عندما حتدث عن حدود 
امليثاق الوطين الذي يضم الشمال السوري مع والية املوصل، اليت 

تعين يف العرف الرتكي املوصل وأربيل والسليمانية وكركوك.
يف مجيع احلاالت وحتى وإن كانت احتماالت املواجهة الساخنة بني 
واشنطن وموسكو ضعيفة، فاجلميع يعرف أن بايدن لن يبحث بعد 
نفس  ولكنه يف  إردوغان،  مع  عالقته  حلول وسط يف  عن  اآلن 
الوقت لن يضحي برتكيا بسهولة. فالرئيس بايدن معروف مبواقفه 
السلبية جتاه إردوغان على صعيد السياستني الداخلية واخلارجية، 
كما معروف عنه أنه ال ميلك الشجاعة الكافية لالستمرار يف مواقفه 
هذه. فبعد أن اتهم يف تشرين األول/أكتوبر 2014 كاًل من تركيا 
ومعها السعودية واإلمارات بدعم التنظيمات اإلرهابية يف سوريا 
أوباما  الرئيس  نائب  بصفته  بايدن  زار  والنصرة،  داعش  ومنها 
له  ومتنى  منزله  زاره يف  أن  بعد  إردوغان  من  واعتذر  اسطنبول 

الشفاء العاجل بعد عملية جراحية خضع هلا يف األمعاء. 
إردوغان مع  بايدن على تضامن  والسؤال هو: هل وكيف سريد 
الرئيس بوتني ضده؟ يف حني أن بوتني لن يتأخر يف البحث عن 
جماالت جديدة للتعاون مع إردوغان وتقديم تنازالت جديدة له يف 
اخرتاق  من  واشنطن  ملنع  أخرى  وأماكن  وليبيا  وكاراباخ  سوريا 

حتالفه مع أنقرة.
ثالث  ال  فقط  خيارين  إال  احلالة  هذه  بايدن يف  أمام  يبقى  ولن 

هلما:
بل  والتجارية  واالقتصادية  السياسية  القوة  استخدام  األول: 
إردوغان من خالل تضييق احلصار  للتخلص من  العسكرية  وحتى 
الداخلية  أزماته  استمرار  كرد سوريا( يف ظل  )دعم  خارجيًا  عليه 

اخلطرية. 
الثاني: االتصال بإردوغان بأقرب فرصة لكسب وده وتلبية كل 
شروطه ومطالبه للعودة إىل التحالف التقليدي بني تركيا وأمريكا 
وفيها العديد من القوى اليت تطالب بايدن مبحاسبة إردوغان على 
خلفية أقواله وأفعاله اليت باتت تهدد املصاحل األمريكية »ومفاهيم 

احلضارة الغربية الدميقراطية«. 
إردوغان  سيواجه  كيف  اجلميع  سيكتشف  احلالتني  كلتا  ويف 
االحتماالت القادمة وإذا ما كان سيعاجلها بنجاح يضمن بقائه يف 
السلطة ورمبا إىل األبد، أو أنه سيجد نفسه يف دوامة التجاذبات 
من  روسيا،  اجلديد  واحلليف  أمريكا  التقليدي  حليفه  الصعبة بني 
دون أن يتجاهل »صداقة« بكني )عدو بايدن احلقيقي(، ولوالها 

ملا مت تطعيم الشعب الرتكي ضد كورونا!

السياسية  األوساط  يف  واسعًا  نقاشًا  أثار  هذا  إردوغان  كالم 
أن  أّيد وهناك من شّكك ال سيما  من  الرتكية. هناك  واإلعالمية 
حلاملة  أنقرة  مساح  من  قليلة  ساعات  بعد  جاء  إردوغان  تصريح 
مضيق  عرب  باملرور   USS Monterey األمريكية  املوجهة  الصواريخ 
البوسفور باجتاه البحر األسود الذي يشهد توترًا خطريًا بني روسيا 
وبني أمريكا وحلف األطلسي الذي يسعى إىل ضم جورجيا وأوكرانيا 
للحلف الساعي إىل حماصرة موسكو من خالل بناء قواعد حبرية يف 

هاتني الدولتني ويف كل من بلغاريا ورومانيا. 
وجاء حديث السفري األمريكي يف أنقرة ديفيد ساترفيلد مع جمموعة 
من الصحافيني بعد كالم إردوغان بساعتني ليثبت استمرار املوقف 
على  جديدة  بعقوبات  ساترفيلد  لوح  حيث  أنقرة،  جتاه  األمريكي 
تركيا يف حال استمرارها مبوقفها احلالي يف ما يتعلق بصواريخ 

اس-400 الروسية. 
يتعلق  ما  يف  إردوغان  كالم  إىل  يتطرق  مل  ساترفيلد  أن  ورغم 
باحلرب الكالمية بني بايدن وبوتني، إال أن األوساط الدبلوماسية يف 
أنقرة تتوقع ردًا أمريكيًا قريبًا على كالم إردوغان، ويعرف اجلميع 
أن واشنطن تستعد حلربها معه يف جماالت عدة داخلية وخارجية. 
ويفسر ذلك رد الفعل األمريكي على رفع احلصانة الربملانية عن 
أحد اعضاء حزب الشعوب الدميقراطي )الكردي( ومساعي النيابة 

العامة حلظر نشاط احلزب بشكل نهائي. 
وبانتظار املكاملة اهلاتفية اليت أعلن بايدن »أنها ستكون يف الوقت 
املناسب« مع بوتني، يبدو واضحًا أن الطرفني الروسي واألمريكي 
حيسبان الكثري من احلسابات ملوقف الرئيس إردوغان احملتمل يف 
حال استمرار هذه األزمة وانعكاساتها على العالقات االسرتاتيجية 
بني العدوين التقليديني روسيا وأمريكا املدعومة من بعض احللفاء 

األوروبيني. 
والدولة  روسيا  بني  التارخيية  العالقات  إىل  العودة  دون  ومن 
معظمها  وختلل  تقريبًا  سنة  مخسمئة  قبل  بدأت  واليت  العثمانية 
خالفات وصراعات وحروب، فاجلميع يعرف أن عالقات موسكو مع 
أنقرة دخلت يف مسار جديد بعد أن اعتذر إردوغان يف حزيران/2016 
سوريا يف  الروسية يف  الطائرة  إسقاط  عن  بوتني  الرئيس  من 
24 تشرين الثاني/ديسمرب 2015. ومسح بوتني بعد ذلك للجيش 
الرتكي بدخول جرابلس السورية يف 24 آب/أغسطس 2016، أي 
يف ذكرى مرور 500 عام على معركة مرج دابق اليت دخل منها 
السلطان سليم سوريا ثم مصر ليعود منها خليفة على املسلمني. 
العديد  لتشمل  وإردوغان  بوتني  بني  ذلك  بعد  العالقة  وتطورت 
والسياحي  والتجاري  واالقتصادي  العسكري  التعاون  من جماالت 
)6 ماليني روسي زار تركيا عام 2019( بل وحتى اجملال النووي، 
حيث تقوم روسيا ببناء مفاعالت نووية يف تركيا بقيمة ثالثني مليار 
دوالر. ومع مجيع حاالت املد واجلزر اليت شهدتها العالقات بني 
الطرفني وخاصة يف سوريا وأحيانًا يف ليبيا ومنطقة القوقاز، فقد 
جنح بوتني يف إبقاء إردوغان ضمن »احللبة الروسية«، وذلك على 
الرغم من نقاط اخلالف الكثرية واجلدية مع أنقرة يف موضوع سوريا 

وبشكل خاص يف إدلب. 
وكان فيه الدعم الذي قدمه باراك أوباما ومن بعده دونالد ترامب 
واآلن جو بايدن إىل وحدات محاية الشعب الكردية السورية اهلم 
بوتني  ومعه  ترامب  له  مسح  الذي  إردوغان  إىل  بالنسبة  األكرب 
بإرسال قواته إىل شرق الفرات يف 9 تشرين األول/أكتوبر 2019 
المتصاص غضبه. وكانت هذه املوافقة ومن قبلها موافقة بوتني 
كافية بالنسبة إىل إردوغان الذي حتول من خالهلا إىل عنصر أساسي 
والدولية.  اإلقليمية  أطرافها  بكل  املعقدة  السورية  املعادلة  يف 
ويعرقل ذلك التوصل إىل حل نهائي لألزمة السورية إال برضا أنقرة 
اليت قال عنها إردوغان قبل أيام »إن موقفها منذ بداية األزمة مل 

يتغري ولن يتغري«. 
وليس واضحًا كيف سيوازن بوتني بني موقف إردوغان هذا يف 
سوريا وبني املصاحل الروسية املتشابكة مع تركيا اليت تستورد 
أنقرة  باعت  اليت  روسيا  من  غازها  من  باملئة  مخسني  من  أكثر 

صواريخ اس-400.
تركيا  بني  للتوتر  كافيًا  سببًا  زالت  وما  الصواريخ  هذه  وكانت 
قاعدة يف   12 هلا  اليت  واشنطن  التقليدي  االسرتاتيجي  واحلليف 

تركيا وأهمها أجنريليك اليت تضم حواىل 50 قنبلة نووية. 

»سوليدير ستنتهي يف عام 2019«، الفتة ُعّلقت على حائط مبنى 
فندق سان جورج يف بريوت، يف إشارة إىل بلوغ الشركة املستوطنة 
إنشائها  مرسوم  يف  احملّددة  والعشرين  اخلمس  سنواتها  لبريوت 
عمل  استمرار  لضمان  لكن  احلريري.  رفيق  حكومة  عن  الصادر 
»سوليدير«، أصدرت حكومة فؤاد السنيورة يف عام 2005، مرسومًا 
»استباقيًا« قضى بتمديد عمل الشركة من 25 سنة إىل 35 سنة، 
أي حتى عام 2029. حصل ذلك بعد رفض األكثرية اقرتاح السنيورة 
بالتمديد لسوليدير 50 عامًا دفعة واحدة. وألن الشركة جتاوزت حدود 
عملها بإعادة بناء وتطوير وسط بريوت بعد احلرب األهلية، ُمنحت 
لبنان. كانت احلكومات  العمل خارج  املوافقة يف عام 2007، على 
على  عصّية  »سوليدير«  تبقى  ولكن  تتغرّي،  والعهود  والربملانات 
واملواطنني  الدولة  أمالك  على  استيالئها  رغم  بامتيازاتها،  املّس 
ُعرضت يف  الوقائع  تلك  إلنشائها.  املوجبة  األسباب  عن  وحيادها 
تقرير صادر عن املستشار املقّرر يف جملس شورى الدولة، القاضية 
ريتا كرم. وبناًء عليه، رأت القاضية وجوب إبطال املرسوم الرقم 
15909 الصادر بتاريخ 2005/09/12 واملتضمن تعديل املادة الرابعة 
من النظام األساسي لشركة سوليدير، على اعتبار أن هذا املرسوم 
الرئيسي الذي يفرتض  التقّيد بعمر الشركة  غري قانوني، ووجوب 
أن يكون انتهى يف عام 2019«. قرار كرم جاء بناًء على مراجعة من 
صاحب فندق السان جورج فادي خوري بصفته أحد الذين اعتدت 
أمالكهم وحاولت االستيالء عليها، إذ خيوض خوري  سوليدير على 
مّذاك معارَك قانونية مع الشركة عرب دعاوى ُمقدمة إىل جملس شورى 

الدولة.
تقرير املستشار املقّرر يف الغرفة األوىل ريتا كرم ليس حكمًا مربمًا 
بل هو تقرير أولي يستوجب صدور آخر نهائي للبّت يف احلكم. 4 
قرار  قد صدر  يكون  أن  دون  من  التقرير،  هذا  على  مّرت  أشهر 
رئيس  نقل  أخريًا هو  استجّد  ما  الدولة.  نهائي عن جملس شورى 
»الشورى«، القاضي فادي الياس، امللف من يد الغرفة األوىل اليت 
يرتّأسها بنفسه )كرم هي أحد املستشارين(، إىل جملس القضايا 
ف من رؤساء غرف جملس الشورى وثالثة  )يرأسه الياس أيضًا( املؤلَّ
قضائية.  سنة  كل  بداية  اجمللس يف  رئيس  خيتارهم  مستشارين 

وتصدر القرارات بالتصويت.
متابعون للقضية يضعون عدة عالمات استفهام حول حتييد القاضية 
كرم ونقل امللف من الغرفة األوىل وهي غرفة قضاء اإلبطال، إىل 
جملس القضايا. يتحدث هؤالء عن ضغوطات يقوم بها رئيس جملس 
إدارة الشركة ناصر الشماع منعًا لتصفية سوليدير وعودة احلق إىل 
أصحابه واألمالك العامة والبحرية إىل الدولة والشعب. بينما يؤكد 
أصحاب الرأي اآلخر أن إجراء رئيس جملس شورى الدولة قانوني، 
حبيث لديه كامل الصالحية وفق املادة 44 من نظام اجمللس بإحالة 
الدعاوى إىل جملس القضايا يف أي مرحلة من مراحل احملاكمة. ويف 
أما رئيس اجمللس  الدعوى حكمًا.  الغرفة عن  يد  ُترفع  احلالة  هذه 
إن  »األخبار«  سؤال  على  رّد  يف  فيقول  الياس،  فادي  القاضي 
فاملسار  عليه،  الطرفني  تعليق  إىل  وحيتاج  نهائيًا  ليس  »التقرير 
ال يزال طوياًل لصدور احلكم النهائي«. لكن ملاذا جرى نقل امللف 
تتعلق  اليت  امللفات  »كل  القضايا؟  إىل جملس  األوىل  الغرفة  من 
الياس،  جييب  اجمللس«،  إىل  أحيلت  جورج  السان  فندق  بصاحب 
إىل  احملالة  القضايا  األحكام يف  ُتصدر  )اليت  القضايا  هيئة  »ألن 
جملس القضايا( هي أعلى هيئة قضائية، فضاًل عن أن فادي خوري 
ملفاته  بعض  نقل  بطلب  تقّدم  نفسه  جورج«(  الـ«سان  )صاحب 
إىل اهليئة. لذلك أحلناها مجيعها«. وعن اإلجراءات املقبلة يف ملف 
سوليدير، يلفت الياس إىل أنه »سيتم تعيني مستشار مقرر جديد 
ليصدر تقريرًا ثانيًا جيري نشره مع إعطاء مهلة للتعليق«. بناًء على 
رّده كما كان حيصل  أو  »تنييم« امللف  مّثة من يتخّوف من  ذلك، 
سابقًا لتبقى سوليدير جامثة على صدر املدينة. ففي الغرفة األوىل، 
القاضية كرم واحدة من القضاة الذين كانوا سُيصدرون احلكم. أما 
القوى  على  قضاة حمسوبني  ألصوات  فالغلبة  القضايا،  هيئة  يف 
بها.  املّس  منع  على  سنوات  منذ  وعملوا  لـ«سوليدير«،  الراعية 
النقل بعد صدور تقرير  إجراء  وهنا يدور تساؤل واحد حول اختاذ 
املستشار املقّرر وليس منذ البداية، وَعمَّ إذا كان استعمال رئيس 
اجمللس صالحياته لنقل الدعوى يأتي خدمة حملتلي بريوت، خصوصًا 
أنه يرأس الغرفة األوىل حيث صدر القرار ويشكل بنفسه ضمانة 

لصدور حكم عادل؟
من ناحيته، يشري صاحب فندق السان جورج فادي خوري إىل أنه 
»طلب من رئيس جملس الشورى رّد )تنحية( القاضينينْ مسيح مداح 
الغرفة  الـ11 اليت تقّدمُت بها، من  الدعاوى  وطالل بيضون ونقل 
الثانية إىل جملس القضايا من دون أن يستجيب«. جّل ما حدث هو 
ردود وردود مقابلة بني رئيس اجمللس والغرفة الثانية بهدف إغالق 
القاضيني أصدرا ثالثة أحكام  امللف. ويشري خوري إىل أن هذين 
ضده ملصلحة سوليدير، »وكان من املنطقي طلب رّدهما. لكن ما 
هو مثري للريبة نقل كل امللفات دفعة واحدة مبا فيها دعوى إبطال 
التمديد لسوليدير إىل هيئة القضايا من دون إعالمنا، وقبل أن ترّد 
الدولة واخلصم أي سوليدير«. وبالتالي، على رئيس جملس الشورى 
املهل  التمديد ضمن  إبطال  بدعوى  بالبّت  اإلسراع  اليوم مسؤولية 

القانونية، إذ بدأت إشارات تبديد املهل و«تنييم« امللف تظهر.

طلب إبطال التمديد لـ»سوليدير« يف »شورى الدولة«:

 املـلّف فـي دائــرة الــخطر!
رىل ابراهيم
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Tel/Fax:03 9391 0686 
 Mob: 0417 949 650

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة

سـتار إيـست

45 Bryant St, Padstow, NSW 2211 -  P O Box, 302, Padstow NSW 2211,
Ph: 02 9792 5988,  Fax: 02 9792 5944, E: alan@stareast.com.au, Web: www.stareast.com.au

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

نقدم لكم خدمة طريقة الرتكيب
  )OVENS( لألفران الكهربائية )ACCESSORIES(ِ تشكيلة واسعة من قطع غيار ومستلزمات

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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assets.”  Said Sheikh Riad El Rifai, Founding member of 
AFIC’s National Sharia Board.

“I have never worked with a group of sisters and brothers 
that is as sincere to the progress of Australian society 
and the Muslim community as AFIC.  AFIC is consulta-
tive, supportive, dedicated and has the courage and will 
to take society forward.”  Said Sheikh Mohamad Abou 
Eid, Victoria’s leading Imam.

“We are blessed with a group of scholars united in their 
love for society, learning, listening and sharing the beau-
ty of our faith far and wide.” Said Sheikh Riad El Rifai.
“Questions requiring Islamic interpretation will now be 
addressed by our learned Imams and our National Sharia 
Board as will issues relating to Da’wa and Iftaa.” Said Dr 
Jneid.

“I am humbled to be working with my learned fellow 
Imams and to be selected to oversee the work of Austra-
lian Dar Al-Iftaa.” Said Imam Abdul Quddoos Al Azhari.
Authorised by Dr Rateb Jneid
President
And Sheikh Riad El Rifai, ANSB

Confirmed Members of Parliament

Dr Anne Aly MP
Hon Tony Burke MP
Hon Jason Clare MP
Andrew Giles MP      (rep leader of the opposi-
tion)
Stephen Jones MP
Senator The Hon Kristina Keneally     (attend-
ing part of the program)
Hon Dr Andrew Leigh MP     (Attending Part of 
the program)
Hon Shayne Neumann MP
Graham Perrett MP
Mr David Smith MP
The Hon Jason Wood MP

Confirmed Diplomats

Dr Izzat Abdulhadi   (Palestinian authority)
His Excellency Mr Zakaria AHMAD     (Brunei)
Mr Anwar Al Souly (Saudi Embassy)

Mr Mohammed Al-Badr (Qatar Embassy)
Ayesha Saeed        (Pakistan)
Her Excellency Mrs Bola Ayoka ASAJU    (Ni-
geria)
Mr Ahmed Dagreer   (Saudi Arabia - Deputy 
Head of mission)
His Excellency Mr Ahmed FARAH    (Sudan)
Mr Ramil Gurbanov  (Azerbaijan Embassy)
His Excellency Mr Mirza HAJRIC    (Bosnia)
His Excellency Dr Ali M KRAISHAN     (Jor-
dan)
His Excellency Mr Karim MEDREK   (Moroc-
co)
Mr. Mohammed Al Oraifan     (Kuwait)
Mr Mahir Saruhan        (Turkey)
Mrs Yasemin Saruhan
His Excellency Mr Wahidullah WAISSI      (Af-
ghanistan)
His Excellency Mr Mohd Fareed ZAKARIA      
(Malaysia)
His Excellency Mr Mahmoud Mohamed Gamal 
Eldin ZAYED        (Egypt)

الصف األمامي: الدكتور راتب جنيد يتوسط املشايخ حسن زيدان ورياض الرفاعي وخالد طالب ونصر 
اهلل الشعراني ومحمد أبو عيد.. الصف الخلفي: قيصر طراد يتوسط املشايخ رياض جازفني وعمر 

حموضة وعبد القدوس االزهري وكفراوي حمزة

طاولة السفراء

سفرية باكستان عائشة سعيد وحضور النائبان الفيدراليان جايسن كلري وطوني بورك مع رئيس جمعية الضنية محمود يوسف وحضور

الشيخ عبد القدوس األزهري والشيخ محمد األزهري مع غراهام برييت ومحمد العسل و د. رشيد راشد

نائب السفري السعودي أحمد دغرير والنائب آن علي
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The peak body for Australian Islam, the Australian Fed-
eration of Islamic Councils formally launches Australian 
Dar Al Iftaa, a one stop board of scholars that will ad-
dress the emerging nuanced challenges facing Austra-
lian Muslims.

Leading to this launch, AFIC together with a representa-
tive from its National Sharia Board received and reviewed 
applications from candidates from all over the world for 
the position of Da’wa and Iftaa Manager.   AFIC’s dis-
tinguished selection committee comprising Sheikh Riad 
El Rifai, Dr Rateb Jneid, Mohamad Berjaoui and Harun 
Abdullah selected an Australian born and raised Islamic 
scholar to the position of Da’wa and Iftaa Manager to 
manage Dar Al-Iftaa and coordinate with AFIC Imams in 
the service of Australia and our diverse multicultural na-
tion.

“Reciting the beautiful verses from Sura Ar Rum, inside 
parliament warmed my heart and brought tears to my 
eyes.” Said Sheikh Khaled Taleb, founding member of 
AFIC’s National Sharia Board.

“With this launch, I reclaim AFIC’s role in uniting the 

AFIC launches Australian Dar Al-Iftaa 
inside Parliament House in Canberra

community, not just the Muslim community, but unit-
ing our wonderful community with all Australians.” Said 
AFIC president Dr Rateb Jneid.

“AFIC is the loving father and mother of mainstream Is-

lam in Australia, I am proud to be associated with this 
well-established organisation that is represented in all 
states and territories around Australia.  This long-awaited 
Australian Dar Al-Iftaa will be one of Australia’s greatest 

النائب اندرو جايلزالداعية يحيى ابراهيممقدم املنلسبة محمد برجاويرئيس AFIC الدكتور راتب جنيد

النائب جايسن كلري وخالد الكرديالدكتور راتب جنيد مع النائب جايلز ومحمد برجاوي

كريستينا كينيلي مع محمود يوسف وحضورالسفري املاليزي محمد فريد زكريا 

كريستينا كينيلي مع  النائب آن علي واالستاذ عبد الحنـّان هارون

السفري الفلسطيني عزت عبد الهادي
د آن عزة علي، الدكتور راتب جنيد، إبراهيم الزعبي، الدكتور 

مصطفى علم الدين وعزالدين علم الدين
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إعــالن

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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Bargain Warehouseبــارغـن وايــرهـاوس

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
Follow us on Facebook

نـوعية ممـتازة
 بأسـعار مـنافسة

خربة طويلة .. نصيحة صادق 
..معاملة أخوية

APCO Celebrating 25 Years

Matt Low Sheen

Anti Mould, Int Ext, Self Primig, 
100% Acrylic, 15 L ($79)

100% Acrylic, 
15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat 
15 L ($78)

Int Ext

Clear + Assorted Color, 
20 L (From $99)

Oil Base, Undercoat, Int 
Ext, 10 L ($75)

Rapid Pave, Quick Dry, 
20 L ($200)

Line Marking

Road Marking Paint, 
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,  
20 L (From $120)

Roof Paint

2 Pack,  Epoxy Pool Paint 
4 L ($175)

100 % Acrylic 
15 L ($110)

Zinsser, Primer,  Undercoat, 4 L (From $25) Zinsser, Anti Mould, 
10 L ($ 99)

Water Proof Bitumen,
20 L ($145)

Water Proof
15 L ($90)

2 Pack,  Epoxy Floor
8 L ($180)

3 Pack,  
270 ML ($27)
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نــجوم

أكدت املمثلة املصرية نيللى كريم التكهنات اليت ترددت قبل فرتة 
بشأن فسخ خطوبتها من رجل األعمال املصري عمر إسالم.

وقالت كريم خالل مداخلة هاتفية مع برنامج ET بالعربى: »كنت 
خمطوبة، واحلمد هلل فسخت«.

وأضافت: »مفيش حد سعيد 100%، وال حزين 100%«، مشرية 
الشخصية  حياته  ومشاكل يف  لعراقيل  يتعرض  اإلنسان  أن  إىل 
واملهنية، مؤكدة أنها شخص حساس للغاية وسريعة الزعل، لكنها 
ال تكن ألي شخص أي كراهية أو زعل، وحتاول قدر املستطاع أال 

تدع أي شخص من احمليطني بها كسرها أو مضايقتها.
وأكدت أنها ال حتب التدخل يف حياتها الشخصية، وتكتفى بأخبار 
أعماهلا الفنية، مشرية إىل أن عالقتها مبواقع التواصل االجتماعي 

مقتصرة على نشر بعض الصور من أعماهلا وحياتها بشكل عام.
وكانت نيللي مطلع الصيف املاضي قد نشرت صورة غامضة هلا 
يد رجل من  اإلنستغرام وهي متسك  البحر عرب حسابها على  أمام 
دون الكشف عن هويته. وقالت بعد ذلك إن االحتفال باخلطوبة 
كان عائليا متاما وحضره 4 أفراد من كل عائلة فقط، وأقيمت على 

أحد الشواطئ الساحلية.
وأعربت نيللي كريم وقتها عن سعادتها بتلك اخلطوبة، موضحة أنها 

تأتي بعد قصة حب وتقارب كبري يف وجهات النظر.
وكان من املقرر أن حتتفل نيللي كريم بزواجها الثالث يف نهاية 
فصل الصيف، لكن ترددت شائعات عن إنفصاهلا مل تؤكدها أو 

تنفيها قبل أن تعلن باألمس عن فسخ خطوبتها.
من  الـ16  يف  األوىل  مرتني،  تزوجت  النصرية  الفنانة  أن  يذكر 
عمرها وأمثرت زجيتها عن إبنيها كريم ويوسف، ثم تزوجت من خبري 
التغذية هاني أبو النجا الذي انفصلت عنه عام 2015، ولديها منه 

سيليا وكندة.
متزوج  أنه  إىل  تشري  إسالم  عمر  حول  معلومات  انتشرت  وكانت 
عمرو  املصري  الفنان  من  مقرب  صديق  أنه  كما  ولدان،  ولديه 
دياب، وزوجته السابقة صديقة مقربة من طليقة عمرو دياب زينة 
عاشور، وأنه خترج يف اجلامعة األمريكية ختصص اقتصاد وإدارة 
أعمال، وانضم إىل شركته اململوكة لعائلته عام 1989، وكان أحد 
الرواد فى استرياد األطعمة الفاخرة إىل مصر، كما امتلك جمموعة 

من الكافيهات واقرتبت أمالكه من 90 متجرا.
اليت مت تداوهلا  أن غالبية املعلومات  نيللي كريم وأوضحت  لكن 
عن رجل األعمال عمر إسالم مغلوطة، وبينها احلديث عن ُعمره الذي 

قيل إنه 60 عاًما.

هيتايا وأغنية جديدة مع املدفعجية
على صعيد آخر طرحت النجمة املصرية أمس اخلميس أغنية جديدة 
احللقة  دوال« ضمن  »دوال  اسم  واليت حتمل  املدفعجية  فرقة  مع 
األخرية من برنامج »هيتايا« الذي يعرض على يوتيوب، وميزج بني 
برامج الواقع وبرامج املوسيقى، ويعد أول عمل رقمي هلا، يذاع 
على »يوتيوب«، حيث انتهت نيللي من تصوير املوسم األول من 

الربنامج .
شركة  إنتاج  ومن   ، السكري  ورامي  كريم  نيللي  فكرة  الربنامج 
حققت  اليت  الربامج  من  عدد  انتجت  اليت   ،»rhyme production«

ناجح مجاهريي مثل فاميليا، والفرجنة.
ويعتمد الربنامج على استضافة جنمني فقط طوال املوسم الواحد، 
لتظهر نيللي طوال املوسم األول مع فريق »املدفعجية«، يتبعهم 

عدد من جنوم الغناء والفن على الساحة يف موامسه املقبلة.
وحيمل الربنامج اسم« هيتايا« الذي ُيعد التعريب املشتق من الكلمة 
اإلجنليزية »Hits«، ومت االستقرار على هذا االسم باعتباره مصطلحًا 
دارجًا يف الوسط الفين، ويطلق على األعمال أو الربامج اليت تلقى 
حلقات  عدد  يتماشى  كما  مًعا،  والنقاد  اجلمهور  لدى  استحسانا 
الربنامج اليت تأتي عرب 5 حلقات للموسم الواحد مع طبيعة مجهور 
تلك املنصات، فيما سيثري نيللي والسكري اجلدل كونهما اختارا، 
أن ال تزيد مدة احللقة الواحدة عن 5 دقائق يف ظاهرة فريدة من 

نوعها يف تاريخ الربامج الغنائية.
ويعد هذا التعاون هو الثاني بني نيللي واملدفعجيه حيث شاركا 
العام املاضي يف أغنيه » مليونري » ضمن مسلسل ب 100 وش، 

واليت حققت جناحا كبريًا.
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نيللي كريم تؤكد خرب فسخ خطوبتها 
وتطرح أغنية جديدة مع املدفعجية

كشفت املغنية األمريكية دميي لوفاتو أنها تعرضت لالغتصاب خالل 
سنوات مراهقتها كممثلة يف قناة ديزني وجنمة بوب، خالل وثائقي 
افتتح الثالثاء مهرجان »ساوث باي ساوث ويست« لألفالم الذي يقام 

افرتاضيا هذا العام.
ويركز وثائقي »دميي لوفاتو: الرقص مع الشيطان« وهو من إنتاج 
من  زائدة  جرعة  على  لوفاتو  حصول  على  أورجيينلز«،  »يوتيوب 
الفينتانيل عام 2018 تسببت يف تلف دماغها وإصابتها بعمى جزئي 

ومعاركها املستمرة مع اإلدمان.
كذلك، تضمنت احللقات األربع اليت ُقدمت على أنها الفيلم االفتتاحي 
كوفيد-19،  جائحة  بسبب  العام  هذا  افرتاضيًا  يقام  الذي  للمهرجان 
تفاصيل جديدة عن االعتداءات اجلنسية اليت تعرضت هلا لوفاتو مبا 

فيها اعتداء تعرضت له ليلة تناوهلا اجلرعة الزائدة من الفينتانيل.
وتقول لوفاتو »أعلم أن ما سأقوله سيصدم الناس أيضا. لكن عندما 

كنت مراهقة، فقدت عذرييت بعدما تعرضت لالغتصاب«.
ومل تذكر لوفاتو البالغة من العمر 28 عامًا إسم الشخص الذي إعتدى 
عليها جنسيًا لكنها تقول إن اإلغتصاب حدث عندما »كنت جزءًا من 
ديزني« وأنه »كان عليها أن ترى هذا الشخص طوال الوقت« بعد 

اإلعتداء.
وأشارت لوفاتو اليت أطلقت على احلادث »قصيت #مي تو«، إىل أنها 
أبلغت عن املهاجم لكنه »مل يواجه أي مشكلة بسبب أفعاله ومل يتم 

إخراجه من الفيلم الذي كانا فيه سويًا«.
»ديزني  قناة  على  روك«  »كامب  فيلم  خالل  من  لوفاتو  وإشتهرت 

تشانل« والذي صورته عندما كانت يف اخلامسة عشرة من العمر.
وهي حتدثت عن معاناتها مع االكتئاب واضطرابات األكل واإلدمان ما 
يظهر شخصية متناقضة مع ما تظهره كنجمة سعيدة يف برنامج األطفال 

»بارني أند فراندز«.

دميي لوفاتو تكشف تعرضها لالغتصاب 
يف سن املراهقة يف وثائقي جديد

 إحتفلت املمثلة املصرية عبري صربي بعيد ميالدها حبضور زوجها 
أمين البياع وخنبة كبرية من األصدقاء واملشاهري، من بينهم املنتج 
مجال العدل، وزميالتها اهلام شاهني وهالة صدقي، ومروة صربي 

باإلضافة اىل اإلعالمية بوسي شليب.
على صعيد آخر تواصل صربى تصوير مسلسلها »موسى« مع النجم 

حممد رمضان.
إخراج  من  عهد«  »خيانة  مسلسل  عبري صربي  اعمال  آخر  وكانت 
املاضي وحقق جناحًا  ُعرض يف رمضان  الذي  العزيز،  عبد  سامح 

مجاهرييًا، وحصلت من خالله العديد من اجلوائز.

عبري صربي حتتفل بعيد ميالدها 
حبضور جنوم الفن واملشاهري

من  الولد«  »أعز  فيلم   »VIP »شاهد  منصة  تقدم  األم،  عيد  مبناسبة 
عروض شاهد ما قبل السينما الذي ُيعرض للمرة األوىل على الشاشات 

واملنصات.
إنعام  شريين،  العزيز،  عبد  دالل  أمني،  مريفت  بطولة  من  الفيلم 
سالوسة، سامي مغاوري، وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف 
شرف أبرزهم: الراحلة رجاء اجلداوي، منى زكي، عمرو يوسف، أمينة 
عمرو  واملخرج  الغفور  عبد  ريهام  جودة  أروى  شاهني،  حممد  خليل، 

سالمة. الفيلم من إخراج سارة نوح.
العمل وتطلب  أحفاد بطالت  الفيلم حول عصابة ختتطف  أحداث  تدور 
مع  املشكالت  من  العديد  أصاًل  تواجهن  اللواتي  اجلدات  من  فدية 

أحفادهن املخطوفني.
من جانبها، تؤكد النجمة مريفت أمني أن دورها يف آخر أفالمها »أعز 
الذي  ، األمر  القصة والتوليفة جديدتنينْ أعجبها جدًا، سيما أن  الولد« 
دفعها لقبول الدور. كما توضح مريفت أمني أن املميز يف الشخصية 

اليت تقّدمها أنها تشهد حتّواًل تدرجييًا على مدار األحداث.
من جانبها تقول املخرجة سارة نوح: »ما مييز »أعز الولد« أنه فيلم عائلي 
واألجداد.«  واجلدات  األبناء  بصحبة  مشاهدته  للوالدين  ميكن  بامتياز 
وتضيف نوح: »يتطرف الفيلم إىل عالقة اجلدات باألحفاد.. تلك العالقة 

اليت تتسم بالعاطفة على حساب املنطق أحيانًا.«
• ُيعرض فيلم »أعز الولد«، للمرة األوىل على الشاشات واملنصات، عرب 

ايالف»شاهد VIP« اعتبارًا من 19 مارس احلالي. ايالف

طرح فيلم »أعز الولد« على شاهد 
مبناسبة عيد األم
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كـتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

تابوت مدينة )5 من 6( 

مّرْت سريعًا بني أرصفة اخلطايا

هل أتت من عاصفْة؟

أم أّنها ..

فقأت عيون القاطفني نشيدها

ثّم ارتقْت نعش الطريق اخلاطفْة

يا أيها التابوت قل لي

كيف حتمل كّل تاريخ املدينِة

فوق أكتاف القصيدِة

والقصيدة خائفْة؟!

أيَّ اّتاٍه سوف تأخذني اجلنازُة

بعدما اختطف الطريُق

ونام يف أفٍق يضيْق؟

أنعي صباحك يا صديقَة

حلمَي اهلاوي إىل درك احلريْق..

محمد عامر األحمد  - سورية

تأخري استخراج الغاز الطبيعي يف 
لبنان.. ما هو سبب؟!

سبب   هو  ما 
املشني  التأخري 
الغاز  الستخراج 
اللبناني  الطبيعي 
بأمس  الذي حنن 

احلاجة اليه؟! 
نداء شديد لرأس 
الدولة  اهلرم يف 
وجلميع  اللبنانية 
والوزراء  النواب 
فيها،  األفاضل 
ساده  يا  اليوم 
الوطن  كرام  يا 
ويزول  يغرق 
يف رمال متحركة 
اقتصادية  وأزمة 
خانقة وحادة جدًا 
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يا أمي الضحييت كتري 
 سهرتي علينا الليالي 
يا حمبة يا نبع كبري   
 أمسك عا قليب غالي 

بيلبقلك امجل تعبري    
  يا أغلى من الدراري 

بيلبقلك أغلى تقدير 
 الكل والدك بتداري 

األم اللي ضحييت كتري 
احلب البعروقك ساري 
عطف وأميان وضمري  
نعمة من رب الباري 
يا جوهر يا قلب كبري

 يا جنة  بالعاللي 
حبك متلو ما بيصري 

ما بينشرى مبال الكون 
وال بينوفى مبصاري 

نصيحة لكل اإلخوان 
 بقوال عن حب وإميان

ْل يف عندو أصل ووجدان 
 وماشي عا دروب االحسان  

بيطول عمرك يا إنسان 
 وبتعيش مكيف فرحان
ملا برتضى املاما عليك 
تا يرضى عليك الديان  

 وان جار عليك الزمان
وضاقت عليك االيام    
 حتى ما تضلك ندمان 

  عا حالك كل االيام
تذّكر حبا  واحلنان 

ووصية حتب االخوان 
ساعتها بترتضى عليك 
وبتعيش العمر بأمان 

وإن صرت مريض وخيفان 
ومن وجعك ما فيك تنام 

أسرع عا قرب املاما 
 جبلك كمشة من ترابا   

وحطا عا حمل املوجوع
برتجع بالصحة مزدان

ليس هلا مثيل يف اي وقت سابق 
أو مضى، يقال لقد أعذر من أنذر،  
اليوم ومنذ زمن ليس ببعيد ووطننا  
األخرى،  تلوى  الضربة  يأكل  لبنان 
ويف حالة يرثى هلا ، وحياة الناس 
يف أكرب فوضى تتاح الوطن والناس 
تنازع من كثرة االنني واخلوف من الغد 
واحلياة الشبيهة جبهنم النار واملوت 
من  تعاني  الناس  واكثر  البطيء، 
الفقر على مجيع االصعدة املعيشية 
أكرب معاناة يف التاريخ، هذا الوضع 
ال  والوطن  املواطن  به  مير  الذي 
بأيام  يذكرنا  يتحمله،  ان  يستطيع 
العاملية  واحلرب  برلك  سفر  حرب 
واملوت  للناس  والظلم  االوىل، 
العرفية  واألحكام  الكربى  واجملاعة 

اليت كانت ال ترحم أحدا من البشر.
 واليوم يرتاجع  الوضع االقتصادي 
منهارا  اصبح  أن  اىل  حد  أدنى  اىل 
وحياة  عفريت،  كف  وعلى  بكامله 
الريح،   مهب  يف  أصبحت  الناس 
واجلميع دخلوا يف الضيقة العظيمة، 
وأين  العرب  وأين  الدولة  فأين 
اإلميان احلقيقي باهلل وأين املتعبدون 
والوجوه  البيضاء  القلوب  أصحاب 
أين  السخاء؟  أهل  السمحاء وكفوف 
أوّجه  اهلل؟،  خيافون  الذين  الناس 
يعمل  بأن  إنسان مؤمن  لكل  ندائي 
حسب  على  ويساعد  ويعطي  ويثمر 
يف  إميانكم  يرى  النه  باهلل،  أميانه 
أعمالكم، ال تّصلوا وال ترددوا الكالم 
أعمالك  اإلميان هى  باطاًل، ألن مثرة 
ايضًا  الصلة  هو  اإلميان  اهلل،  امام 
بيننا وبني اهلل والصالة ليست لغة 
كالمية فقط، بل هى حمبة وتسامح 
وعطاء وسخاء ورمحة يف القلوب، يا 
أحبائي يف الوطن قد أصبح كل واحد 
منكم ايوب البار الذي أنتظر لسنني 
الذي سقط  البالء  طويلة يعاني من 
عليه اي من املرض والوجع واليأس 
أكله  واجلوع  الفقر  أكله  واحلرمان.. 
الصرب  بعد  لكن  والدود،  املرض 
شيٍء  كل  اهلل  اعطاه  االناة،  وطول 
يسقط  مل  النه  إميانه،  حسب  على 
ابدا ومل ينَهْر امام التجربة الشريرة 
واالميان  اهلل  طريق  عن  خيرج  ومل 

الشديد به.

 نطلب من الرب القادر أن متضي 
على  التجارب  هذه  مجيع  عليكم 
واالطمئنان  السالم  ويعود  خري،  
للجميع وأمتنى لكم أن يكون الفرج 
ايضًا  وطلبنا  وقت ممكن،  بأقرب 
مجيعكم  على  يسكب  ان  اهلل  من 
خرياته  ومن  الكبرية  رمحته  من 
الوفرية وكل شيء تريدونه، ومن 
خيلص،  فهذا  املنتهى  اىل  يصرب 
مجيع  اىل  وندائي  كلميت  أوجه 
ختسروا  ال  ان  األعزاء  املغرتبني 
لبنان األرض املقدسة أرض أهلكم 
وتراب أجدادكم ،وأطلب من مجيع  
الوطن  حكام  األفاضل  السادة 
وتدعموا  احللول  تدوا  ان  لبنان 
الشعب  تنقذوا  لكي  الناس  مجيع 
من  محقاء  عنصرية  دون  من 
الصغري اىل الكبري، وما تبقى من 
لبنان  وشعب  لبنان  الوطن  كيان 
املأساة  هذه  يف  سقطوا   الذين 
الطاغية، إلن مصريهم اصبح قامتا 
وحياتهم أصبحت تتالشى ومهددة 
او  بالزوال  وضحاها  ليلة  بني 
يردع  مل  ان  املوت،  او  االنهيار 
وأقرب  بأسرع  املعيشي  الوضع 
اخلالص  كان  أن  ممكن،  وقت 
مثل  الطبيعية  الثروات  طريق  عن 
او  النفط  او  الطبيعي  الغاز 
عدة  وهناك  الصناعة،  او  الزراعة 
الوطين  االقتصاد  لتقوية  جماالت 
وعودة  واالصطياف  السياحة  مثل 
بعض  لقضاء  املغرتبني  بعض 
األهل  ربوع  يف  لبنان  يف  الوقت 
واألصحاب،  واجلريان  واالقارب 
للتزجل  الشتاء  فصل  كان يف  ان 
او  الربيع  فصل  يف  كان  ان  او 
الصيف للنقاهة واحلياة اجلميلة يف 
اجلبال او يف املنتجعات الساحلية 
اجلميلة،  اللبنانية  الشواطئ  على  
العلى  طلب  ومن  وجد،  جًد  من 
سهر اليالي.. أدام اهلل عليكم من 
من  عليكم  وأمطر  العظيمة   نعمه 
خرياته وبركاته،  ونطلب منه بكل 
من  خيلّصكم   ان  وحمبة   خشوع 
التجربة  هذه  ومن  الغضب  هذا 
روحه  يف  حيفظكم  وان  الشريرة، 

ومعيته املقدسة اىل االبد . 

يا أمي الضحييت 
كتري 
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تـتمات

نتنياهو يفشل يف نيل...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

فبعد يومني من االقرتاع االنتخابي الرابع يف إسرائيل، خالل عامني، 
حكومة  رئيس  برئاسة  اليميين  املعسكر  حصول  النتائج  أظهرت 
املعارض  واملعسكر  مقعدًا،   52 على  نتنياهو  بنيامني  االحتالل 
لنتنياهو على 56 مقعدًا، وحزب »ميينا« برئاسة نفتالي بينيت على 

7 مقاعد، وفق ما أفاد موقع »إسرائيل نيوز 24«.
وحبسب ما نشرت وسائل اإلعالم اإلسرائيلية فإن توزيع املقاعد 

لألحزاب يف االنتخابات، جاء على الشكل اآلتي:
مقاعد،   9 »شاس«  و   ،17 عتيد«  »يش  مقعدًا،   30 »الليكود« 
»أزرق أبيض« 8 مقاعد، »ميينا« و »العمل« و »يهدوت هتوراة« 
و »يسرائيل بيتنيو« 7 مقاعد لكل حزب، »الصهيونية املتدينية« 
لكل  مقاعد   6 املشرتكة«  و«القائمة  جديد«  و«أمل  و«مريتس« 

منهم، و«العربية املوحدة« 4 مقاعد.
النتائج »عدم حصول معسكر نتنياهو على أغلبية، حيث  وأظهرت 
شرعت قيادات من الليكود وبتفويض من نتنياهو إجراء اتصاالت 
الذي حصل  حدشاه  تكفا  حزب  ينضم  أن  بغية  جدعون ساعر  مع 
على 6 مقاعد حلكومة نتنياهو املستقبلية«، وفق ما أورد »إسرائيل 
نيوز 24«، إال أن ساعر رفض هذا املقرتح، وهو الذي انشق عن 

»الليكود«.
»تعقد  أن  املنتظر  من  أنه  إسرائيلية  إعالمية  تقارير  وذكرت 
أحد  اختيار  ليتم  اإلسرائيلي  الرئيس  منزل  يف  املشاورات 
املرشحني املنتخبني ملهمة تشكيل احلكومة، وذلك بعد أن تكون 

نتائج االنتخابات واضحة ورمسية ونهائية«.
االحتالل  رئيس  إىل  النهائية  النتائج  ستقدم  التقارير،  وحبسب 
اإلسرائيلي، يف 31 آذار اجلاري، وسيكون أمام الرئيس 7 أيام 
إلجراء مشاورات واختاذ قرار وفرض تركيبة احلكومة على أحد أعضاء 

الكنيست، أي قبل 7 نيسان املقبل.

سفينة اسرائيلية تعرضت...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

»انتقام حملي على ضرب  أن هذا  للتقديرات  وتابع املوقع وفقًا 
سفينة قبل حنو أسبوعني قبالة السواحل السورية، وهو ما نسبته 

إيران إلسرائيل«.
اىل ذلك اعلن قائد »جبهة إيران« يف اجليش اإلسرائيلي اللواء طال 
كلمن، يف مقابلة هي األوىل منذ توليه هذا املنصب املستحدث 
العام املاضي مع صحيفة »إسرائيل هيوم«، إن إيران »تشكل حتٍد 
لألمن  »لرؤيتنا  حتٍد  أنها  مضيفًا  فوق عسكري«،  ما  مستوى  يف 

القومي«.
وأضاف كلمن: »األمر يتعلق مبواجهة دولة لديها قوة كامنة يف 
التحول إىل قوة عظمى إقليمية، وهي أواًل وقبل كل شيء نظام 
هم  إسرائيل..  تدمري  وهو  حقيقي  هدف  لنفسه  وضع  متطرف 
يريدون حشر دولة إسرائيل واضعافها، وبنهاية األمر تدمريها«.   
األول  عناصر:   4 على  ترتكز  إيران  مواجهة  أن  إىل  كلمن  وأشار 
هو »النظام املتطرف، فطاملا أنه يسيطر على إيران فإن إسرائيل 
تواجه حتديًا كبريًا جدًا«. والثاني هو »امللف النووي«. والثالث هو 
»التعاظم العسكري الذي يقرتب من قدرة دولة عظمى«. والرابع 
على  يستغل  الذي  اإلقليمي  والنفوذ  للتمركز  إيران  »سعي  هو 

املدى الطويل مناطق غري مستقرة ويبين القدرات فيها«.
هو  لـ«إسرائيل«  ميثله  الذي  التحدي  أن  اإلسرائيلي  اللواء  وأكد 
»غري مسبوق، فاملكونات املعيارية لإلنذار واحلسم والدفاع ليست 
ذات صلة بدولة يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة على بعد 1000 
كيلومرت منك. إنها منافسة اسرتاتيجية طويلة املدى تتطلب منا أن 

نفكر بشكل خمتلف عن بلد ما موجودة على حدودنا«.
وردًا على سؤال الصحايف يوآف ليمور »حول إمكانية هزمية إيران«، 
رّد كلمن: »عندما تكون يف منافسة اسرتاتيجية مع بلد ما، فلن 
تذهب إىل مكان احلسم. ما حتاول حتقيقه هو التفوق يف أي وقت، 

تفوق من شأنه أن حيقق ردعًا كبريًا من شأنه أن خيلق الثقة«.
وتابع: »املنافسة االسرتاتيجية طويلة األمد. إنها تتطلب تزامن كل 
اجلهود الوطنية، بعضها ال جيري يف اجليش اإلسرائيلي ولكن يف 

هيئات أخرى«.
وأظهر كلمن اعتقاده بأن على »إسرائيل« الرتكز فقط يف احملادثات 
النووية الدولية مع إيران على »القضية النووية«، وأال ُتدرج قضايا 
األول،  التهديد  »هو  النووي  السالح  املضمون، ألن  إضافية يف 
والذي جيب أن حنقق فيه احلد األقصى. ومع كل شيء آخر سنعرف 
كيف نتصرف. ليس األمر أننا ال نطالب اجملتمع الدولي مبعاجلتها 

أيضًا، ولكن األولوية هي معاجلة النووي«.
موضع  وحده  يكون  أن  ينبغي  ال  اإليراني  النووي«  »اخلطر  لكن 
عميق  »قلق  عن  أعرب  الذي  كلمن،  حبسب  اإلسرائيلي،  القلق 
األمر  يتعلق  ال  حيث  إليران،  التقليدي  العسكري  التعاظم  بشأن 
بالتسلح بالدبابات واملدفعية، بل يتعلق بشكل أساسي بالصواريخ 
اجملنحة،  والصواريخ  املدى،  البعيدة  الصاروخية  واملقذوفات 
والطائرات بدون طيار«، كما أن »ما ينتج يف إيران ال يبقى يف 

إيران بل يذهب إىل حلفائها«
تهدد  باتت  اليت  الدقيقة  الصواريخ  مسألة  إىل  وتطرق  كما 
»إسرائيل« بشكل متزايد، موضحًا أنها »تشكل تهديدًا اسرتاتيجيًا 

على مراكز الثقل بإسرائيل«.
لكن أكثر ما يثري القلق، برأي كلمن، هو أن »إيران اخنرطت يف 
القدرات  السنوات األخرية، ووزعت  هذا اجملال بشكل مكثف يف 

على رعاياها«.

وقال: »حنن نتحدث هنا عن اجتاه تكنولوجي أصبح بسيطًا نسبيًا 
إليه. إسرائيل صغرية، وقدرة  وميكن للجميع من حولنا الوصول 
الدقة لدولة صغرية متثل تهديدًا لدينا ُيعرَّف بأنه تهديد اسرتاتيجي 

خطري، وهو األول حتت النووي.  وهو ما ال يفهمه الكثريون«.
وبسبب هذه الصواريخ الدقيقة اليت »مت بناؤها يف سوريا، ورمبا 
يف املستقبل أيضًا على الساحة الفلسطينية، ويف العراق واليمن«، 
مل يعد احلديث »عن حرب مشالية، بل حرب يف الساحة الشمالية 

الشرقية«.
لبنان  يف  وقائية  ضربة  توجيه  يف  »التفكري  فإن  لذلك  وتابع: 
ضد مشروع الدقة حلزب اهلل أمر معقد، ألنه قد يتحول إىل حرب 

إقليمية«.
إقليمية  بل مشكلة  اهلل فقط  حزب  ليست قضية  »هذا  وأضاف: 
األمريكيني  مع  االسرتاتيجي  حوارنا  تكون ضمن  ان  واسعة جيب 
وآخرين، ألنه ال يوجد أحد يف العامل يتعامل مع ذلك. يتحدثون عن 
الكيميائية، لكن ال يتعاملون مع مسألة  النووية واملواد  األسلحة 

الدقة، وجيب إدخال هذا للحوار«.

بايدن: ال نتطلع للتصادم...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الصني.
وأعلن جو بايدن هدفًا جديدًا حلملة التطعيم اجلماعي ضد فريوس 
مليون شخص ضد   200 بتحصني  املتحدة،  الواليات  كورونا يف 

الفريوس خالل األيام الـ100 األوىل من واليته.
وأشار بايدن إىل أن »نصف املدارس مفتوحة بدوام كامل وقريبون 
من حتقيق هدفنا خالل 35 يومًا من إعادة فتح املدارس كافة«، 

متوقعًا »حتقيق 6% من النمو االمجالي لالقتصاد«.
كما قال الرئيس األمريكي إن »جهوده تركزت يف معاجلة مشاكل 
على  »جيب  أنه  إىل  الفتًا  االقتصادي«،  والتدهور  كورونا  جائحة 

اجلمهوريني أن يقرروا بني التعاون أو تعزيز سياسة االنقسام«.
نشهد  عام  كل  »يف  أنه  بايدن  أكد  اهلجرة،  ملف  خيص  وفيما 
ازديادًا يف عدد األشخاص الذين جيتازون حدودنا«، مشريًا إىل أن 
»األكثرية من الذين يعربون حدودنا مصريهم هو العودة ال سيما 

األسر واألطفال«.
ووصف جو بايدن عالقته مع الرئيس الصيين، بأنها »عالقة عميقة«، 
قائاًل »عقدنا مجلة لقاءات ثنائية أكرب عددًا من أي سياسي آخر«.

للتصادم  نتطلع  »بأننا ال  الصيين  أبلغ نظريه  أنه  بايدن  وأضاف 
بل للمنافسة اجلادة، ومشروعنا هو االستثمار يف قطاع العلوم«، 
أوروبا  دولة يف  رئيس   27 مع  قليل  بعد  »سأحتدث  أنه  موضحًا 

لبحث مسألة الصني«.
أبلغ الرئيس الصيين أيضًا عزمه على »املناداة  أنه  وتابع بايدن 
بالدميوقراطية وحقوق االنسان، ومعارضته ملا جرى يف هونغ كونغ 

ومناطق أخرى«.

مصدر فرنسي: احلل يف ليبيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

سياسية جديدة مع دعم دولي واسع جدًا للحّل« يف ليبيا.
إيريين  عملية  أن  أيضًا  الفرنسي  الدبلوماسي  املصدر  وأضاف 
األوروبية البحرية املخّصصة ملراقبة حظر توريد األسلحة إىل ليبيا 
هي »واحدة من وسائل الضغط اليت يستخدمها األوروبيون«)على 

أطراف النزاع يف ليبيا.
القوات  كافة  انسحاب  إىل  وأملانيا  وفرنسا  إيطاليا  دعت  وقد 
األجنبية واملرتزقة من ليبيا، من أجل مساعدة الليبيني على حتقيق 

السالم وإجراء االنتخابات يف موعدها.
وقال وزراء خارجية فرنسا وإيطاليا وأملانيا، اخلميس من طرابلس، 
واملرتزقة  األجنبية  القوات  مجيع  انسحاب  على  تعمل  أوروبا  إن 
من ليبيا، معتربين أن إغالق هذا امللف هو شرط أساسي إلجراء 

االنتخابات يف موعدها وحتقيق السالم واملصاحلة يف البالد.
جنالء  الليبية  نظريتهم  مع  مشرتك  مؤمتر صحايف  خالل  ذلك  جاء 
بها  يقوم  رمسية  زيارة  إطار  طرابلس، يف  بالعاصمة  املنقوش، 

الوزراء األوروبيون، لدعم السلطة التنفيذية اجلديدة يف ليبيا.
جيب  أنه  لودريان،  إيف  جان  الفرنسي  اخلارجية  وزير  وأوضح 
إعادة فتح الطريق الساحلي إلتاحة انسحاب كافة القوات األجنبية 
واملرتزقة ومغادرتهم ليبيا، جمددًا دعمه للحكومة الليبية اجلديدة 

حتى إجراء االنتخابات يف موعدها.
من جانبه، شّدد وزير اخلارجية األملاني هايكو ماس على أن انسحاب 
القوات األجنبية واملرتزقة شرط أساسي لإلعداد لالنتخابات املقبلة 
يف ليبيا، متعهدًا مبراقبة أوروبية لعملية حظر التسليح على األطراف 
يف ليبيا. وأكد أن هذه الزيارة هي تأكيد على وقوف أوروبا إىل 

جانب احلكومة الليبية اجلديدة.

شيا تسأل: أمل حين...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احلاجة إليها، ألن التحديات اليت يواجهها لبنان والشعب اللبناني 
أضخم من املعتاد.

الرئيس عون يستقبل السفرية شيا
اىل ذلك عرض رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون عند العاشرة 
الواليات  سفرية  مع  بعبدا،  قصر  االول يف  امس  ظهر  قبل  من 
-األمريكية،  اللبنانية  للعالقات  شيا  دوروثي  األمريكية  املتحدة 
حضور  يف  احلكومي،  الصعيد  على  التطورات  آخر  على  واطلعها 

الوزير السابق سليم جريصاتي.

بعد اللقاء، قالت شيا: »أود أن أبدأ بشكر فخامة الرئيس عون على 
استقباله لي صباح اليوم هنا يف قصر بعبدا. لقد ناقشنا خالل 
اجتماعنا اليوم، األهمية - ال بل احلاجة امللحة - اىل تشكيل حكومة 
الواليات  أعادت  لقد  تنفيذها.  على  وقادرة  باإلصالحات  ملتزمة 
املتحدة باستمرار تأكيد التزامها الوقوف إىل جانب الشعب ودعمه. 
لوضع  االستعداد  لديهم  شجعان،  قادة  إىل  حاجة  هناك  واآلن، 
األزمات  من  البالد  إلنقاذ  معا  والعمل  جانبا  احلزبية  خالفاتهم 
املتعددة واجلروح اليت احدثتها بنفسها واليت تواجهها. إنين على 

ثقة بأنه بإمكانكم القيام بذلك«.
الناشطني  من  عدد  مع  فقط  املاضية  الليلة  »حتدثت  وتابعت: 
أنهم  الواضح  الشباب من خمتلف األطياف وكان من  السياسيني 
مستقال  قضاء  ويريدون  بلدهم  مسؤولية  تتحمل  حكومة  يريدون 
وسيادة القانون. إنهم يريدون اجتثاث الفساد املستشري الذي 
الثمينة اليت حيتاجها بشدة. كما  البلد وشعبه من املوارد  يسلب 
قالوا إنهم يريدون أن جترى االنتخابات املقررة يف العام املقبل 

يف موعدها«.
إنين  اآلن.  هنا  ما حيدث  على  نركز  دعونا  »لكن  وأضافت شيا: 
أن  أود  احرتام،  أن قادتكم حياولون تشكيل حكومة. وبكل  أعلم 
أقول ألي شخص يضع شروطا لتأليف هذه احلكومة اليت هي حاجة 
ماسة لشعبكم، إذا كانت تلك الشروط قد أدت إىل عرقلة تشكيل 
احلكومة، أود أن أسأل: اآلن بعد مرور مثانية أشهر تقريبا من دون 
حكومة بسلطات كاملة، امل حين الوقت للتخلي عن تلك الشروط 
والبدء بالتسوية؟ إنه ملن املهم الرتكيز على تأليف احلكومة، وليس 

عرقلتها. شكرا لكم«.

صندوق النقد
ويف االطار نفسه، رأى صندوق النقد الدولي أن تشكيل حكومة 
إصالحات  لتنفيذ  ضروري  واضح  تفويض  ذات  جديدة  لبنانية 

اقتصادية تشتد احلاجة إليها النتشال البلد من أزمته املالية.
وقال املاحنون األجانب إنهم لن يقدموا يد العون للبنان، الغارق 
يف الديون، ما مل يعاجل الساسة اللبنانيون مشاكل الفساد واهلدر 

- باعتبارها السبب الرئيسي لالنهيار.
وقال املتحدث باسم صندوق النقد جريي رايس يف  مؤمتر صحفي 
الفور  على  جديدة  حكومة  تشكيل  الضروري  »من  سلفا  مقرر 

وبتفويض قوي لتطبيق اإلصالحات الضرورية.«
وأضاف: »التحديات اليت يواجهها لبنان والشعب اللبناني أضخم 

من املعتاد، وبرنامج اإلصالح هذا تشتد احلاجة إليه.«
وأضاف رايس أن الصندوق ال يبحث برناجما مع بريوت يف الوقت 
احلالي، لكنه يقدم املساعدة الفنية لوزارة املالية وبعض الكيانات 

التابعة للدولة.
يعقدها  اليت  الربيع  اجتماعات  أثناء  االتصاالت  من  مزيدا  وتوقع 

الصندوق عن بعد هذا العام وتبدأ األسبوع القادم.

الراعي
مار بشارة  الكاردينال  املاروني  البطريرك  آخر،ترأس  على صعيد 
السنوية  الذكرى  ملناسبة  البشارة  عيد  قداس  الراعي  بطرس 
يف  السيدة  كنيسة  يف  البطريركية  السدة  توليه  على  العاشرة 
الصرح البطريركي يف بكركي، عاونه فيه املطرانان بولس روحانا 
جوزيف  املونسينيور  البابوي  السفري  مبشاركة  سويف،  ويوسف 
سبيتاري، ولفيف من املطارنة والكهنة والراهبات، يف حضور وزير 
االتصاالت يف حكومة تصريف األعمال طالل احلواط، رئيس الرابطة 
املارونية النائب السابق نعمة اهلل ابي نصر، رئيس جتمع »موارنة 
لبنان« احملامي بول يوسف كنعان، السفري خليل كرم،  أجل  من 

رابطة قنوبني للرسالة والرتاث، واألسرة البطريركية.
بعد االجنيل املقدس، ألقى الراعي عظة بعنوان:

مصممون  والتارخيية،  الوطنية  الصرح  هذا  مسؤولية  حبكم  إننا 
على مواصلة مسرية إنقاذ لبنان واللبنانيني، كل اللبنانيني، ولن 
نيأس. هلذا السبب طالبنا بتحرير الشرعية والدولة، ووجهنا نداء 
إىل أشقاء لبنان وأصدقائه يف بالد العرب والعامل ملساعدة لبنان. 
وهلذا السبب اقرتحنا اعتماد احلياد الناشط ليستعيد لبنان توازنه 
مؤمتر  رعاية  إىل  املتحدة  األمم  دعونا  السبب  وهلذا  واستقراره. 
دولي خاص بلبنان. وهلذا السبب جندد دعوتنا إىل النهوض من 
كبوة تأليف احلكومة فيضع الرئيس املكلف تشكيلة حكومية ممتازة 
ويقدمها إىل رئيس اجلمهورية ويتشاورا يف ما بينهما بروح صافية 
احلقائب يف  اجلديدة وتوزيع  يتفقا على األمساء  أن  ووطنية إىل 
على  )التفاصيل  وامليثاق.  الدستور  أسس  وعلى  املساواة  إطار 

الصفحة 4(

الجلسة العامة
إىل ذلك يعقد جملس النواب جلسة عامة قبل ظهر بعد غد االثنني 
املالية  بالسلفة  يتعلق  األّول  فقط،  بندين  أعماله  جدول  وعلى 
النيابية  اللجان  أقرته  والذي  لبنان  كهرباء  ملؤسسة  املطلوبة 

املشرتكة.
أقرته  والذي  املنهوبة  باألموال  املتعلق  القانون  اقرتاح  والثاني 

اللجان أيضًا.
معجل  قانون  اقرتاح  األعمال  جدول  خارج  من  يطرح  ان  ويتوقع 
مكرر يرمي إىل متديد املهل الذي ينتهي العمل به مع نهاية هذا 

الشهر.
ماليا، أصدر مصرف لبنان تعميما يقضي بتمديد القرار االساسي 
السحوبات  بشأن  االستثنائية  باإلجراءات  املتعلق   13221 رقم 
املقبل.  أيلول   30 لغاية  االجنبية  بالعمالت  احلسابات  من  النقدية 
)وفق التعميم رقم 151 املتعلق بسحب الدوالر على سعر 3900 

لرية(
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الناشط

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

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

 األول يف عامل التصوير
خطوبة - زواج - عمادات - أعياد ميالد - حفالت عامة 

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683 
Mob: 0418 175 417  or  0425 822 244 

75 Harding St, Coburg Victoria

 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

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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تكـنولوجيا وعـلوم

يف سبعينات القرن العشرين، صور مسبار روسي سحابة عمالقة على 
كوكب املريخ، األمر الذي أثار اهتمام العلماء، لكنهم مل يتمكنوا من حل 

لغز هذه السحابة إال مؤخرا.
اليت  الغريبة،  العمالقة  السحابة  منشأ  يفهمون  الفلك  علماء  بدأ  فقد 
يبلغ طوهلا حوالي 1800 كيلومرت، منذ اكتشافها يف سبعينيات القرن 
العشرين على املريخ، حيث تظهر يوميا على مدى أشهر عدة انطالقًا من 

أحد أكرب الرباكني على الكوكب األمحر.
هذه  رصدت  قد  إكسربس«  »مارس  األوروبي  املسبار  أجهزة  وكانت 
السحابة الطويلة يف سبتمرب 2018، على ما أفاد بيان صدر عن وكالة 

الفضاء األوروبية الثالثاء املاضي.
غري أن مراقبتها كانت صعبة، إذ أن موقعها على الكوكب كان حيول 
دون أن ترصدها أجهزة املسبار األوروبي، الذي يدور حول املريخ منذ 
العام 2003، إال لفرتات قصرية جدًا، حبسب ما ذكرت فرانس  نهاية 

برس.
من  برنال،  هرنانديس  خورخي  عن  األوروبية  الوكالة  بيان  ونقل 
الذي يدرس سحب  الفريق  إن  بيلباو، قوله  الباسك يف  إقليم  جامعة 
املريخ متكن من العثور على الغيمة باستخدام »أداة سرية من مارس 
وفقا  إم سي«،  »يف  تسمى  بصرية  مراقبة  كامريا  وهي  إكسربس«، 

للوكالة الفرنسية.
الويب  الكامريا، اليت تعادل دقتها دقة كامريا  واقتصر تشغيل هذه 
العادية على فرتة وجيزة يف العام 2003، أي بعد وقت قصري من إطالق 
»مارس إكسربس«، ثم أوقف تشغيلها ومل تستخدم إال بشكل متقطع 

يف بعض املهام التعليمية.
 غري أن ما مييز كامريا »يف إم سي« عن األجهزة العلمية األكثر تطورا 
يف املسبار، حبسب ما أوضح برنال الذي شارك يف إعداد دراسة عن 
املوضوع نشرت يف العدد األخري من جملة »جيوفيزيكل ريسريتش«، هو 
أنها تتمتع »مبجال رؤية كبري. وهي مناسبة متاما لرصد تطور ظاهرة«.

وبينت مراقبة السحابة أنها تتشكل قبل شروق الشمس من كل صباح 
من  عدة  أشهر  مدى  على  مونس،  أرسيا  لربكان  الداخلي  اجلانب  على 

األشهر األرضية االثين عشر اليت يتألف منها ربيع املريخ وصيفه.
وتتكون السحابة من خبار املاء اجلليدي، وترتفع مع بدء شروق الشمس 
إىل علو حنو 40 كيلومرتا، أي أعلى بكثري من قمة الربكان القديم اليت 
الغرب  باجتاه  الرياح  17 كيلومرتا، وعندها، متددها  ارتفاعها حنو  يبلغ 

بسرعة تصل إىل 600 كيلومرت يف الساعة على طول 1800 كيلومرت.
وال تدوم هذه الظاهرة أكثر من ساعتني ونصف الساعة قبل أن ختتفي 

السحابة حتت أشعة الشمس، وفقا لفرانس برس.
استعني  ما  سرعان  سي«،  إم  »يف  كامريا  رصدته  ما  إىل  وإضافة 
بـالكامريا اجملسمة العالية الدقة واملصور الطيفي الفرنسي »أوميغا« 

لدرس خصائص هذه السحابة.
وشرحت برجييت غونديه من معهد الفيزياء الفلكية يف جامعة باريس 
تتكون  مما  »معرفة  أتاح  »أوميغا«  أن  برس  فرانس  لوكالة  ساكلي 

السحابة، أي املاء«.

سحابة عمالقة على املريخ.. العلماء 
نشر مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ صورا جديدة للكوكب األمحر يكشفون السر

التقطها »مسبار األمل«، وهو ما يؤكد كفاءة املسبار وأنظمته الفرعية 
مركز  مع  والفعال  السلس  والتواصل  وجودتها،  العلمية  وأجهزته 

التحكم يف مركز حممد بن راشد مبنطقة اخلوانيج يف دبي.
كما يؤكد، وفق ما نقلت »وام، أن مهمة املسبار متضي وفق اخلطط 
العلمية  األجهزة  اختبار  حاليا  فيها  مت  واليت  واملدروسة،  املوضوعة 
متهيدا لتهيئة املسبار للمرحلة التالية من املهمة، وهي مرحلة االنتقال 
إىل املدار العلمي عرب جمموعة عمليات لتوجيه مسار املسبار لنقله إىل 

هذا املدار بأمان.
»مسبار  لـ  العلمية  األجهزة  التقطتها  اليت  الصور  هذه  نشر  ويأتي 
األمل« بالتزامن مع مرور شهر على وصوله بنجاح إىل مدار االلتقاط 
بذلك  اإلمارات  لتصبح  املاضي،  فرباير  من  التاسع  املريخ يف  حول 

خامس دولة يف العامل حتقق هذا اإلجناز التارخيي.
له  أول صورة  التالي لوصوله  اليوم  التقط يف  أن  للمسبار  وسبق 
للمريخ وذلك من على ارتفاع حنو 25 ألف كيلومرت فوق سطح الكوكب 

األمحر.
ومنذ وصوله إىل مدار االلتقاط دار »مسبار األمل« حول املريخ 21 
مرة بواقع دورة واحدة كل 33 ساعة يف مدار االلتقاط البالغ 1073 
كلم إىل 42454 كلم، وخالل هذه الفرتة أجرى فريق العمل بنجاح مجيع 
عمليات فحص ألنظمة املسبار، وجيري حاليا استكمال هذه الفحوصات 
البالغ عددها 120 بالكامل قبل بدء عمليات االنتقال إىل املدار العلمي 
املقرر أن تبدأ يوم 22 مارس اجلاري، كما التقط الفريق 825 صورة 
إلجراء عمليات املعايرة لألجهزة العلمية اليت حيملها املسبار على متنه 

وللتأكد من كونها تعمل بكفاءة.
وتظهر الصور اليت نشرها مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ »مسبار 
األمل« الكوكب األمحر يف أوقات وحاالت خمتلفة، وتعد هذه الصور 
التارخيية األوىل من نوعها اليت يتم التقطاها مبثل هذه األجهزة العلمية 

عالية الكفاءة والدقة.
ويظهر يف الصورة األوىل، اليت التقطتها كامريا االستكشاف الرقمية، 
بركان »أوليمبوس مؤنس«، الذي يعد أكرب بركان على كوكب املريخ 

وأكرب بركان يف اجملموعة الشمسية.
أما الصورة الثانية اليت التقطها مطياف األشعة فوق البنفسجية من 
عند  اجملمع  الضوء  لون  كل  ميثل  إذ  كيلومرت،  ألف   36 ارتفاع  على 
طول موجي فوق بنفسجي خمتلف، ويوفر معلومات فريدة حول الغالف 
اجلوي العلوي للمريخ من حافة الفضاء ومدى تواجد ذرات اهليدروجني 

واألكسجني وأول أكسيد الكربون.
وبفضل مثل هذه الصورة وما ستبينه من دالالت سيسهم مشروع 
اإلمارات الستكشاف املريخ »مسبار األمل« يف حتسني معرفة اجملتمع 
العلمي بكيفية ارتباط الغالف اجلوي العلوي والسفلي للمريخ وكيفية 
النظام  تاريخ  مدار  على  الفضاء  يف  ببطء  اجلوي  الغالف  فقدان 

الشمسي.
التقطها مطياف األشعة حتت  الثالثة، تعد صور حرارية  الصورة  أما 
احلمراء، حيث يظهر اجلانب الليلي للمريخ، وميكن مالحظة تضاريس 
»أرض العرب« على كوكب املريخ يف الصورة /مخول حراري منخفض 

وبالتالي درجات حرارة ليلية باردة.
وقال املهندس عمران شرف مدير مشروع اإلمارات الستكشاف املريخ 
»مسبار األمل« إن نشر صور اليت التقطتها األجهزة العلمية على منت 

املسبار يؤكد أن املهمة تسري وفقا ملا مت التخطيط له منذ البداية.
وأضاف أن مسبار األمل على وشك بدء املرحلة اخلامسة من مهمته 
مرحلة  وهي  اجلاري  مارس   22 يوم  املريخ  الستكشاف  الفضائية 
واألخرية  السادسة  املرحلة  ثم الحقا  العلمي«،  املدار  إىل  »االنتقال 
واليت تبدأ يف أبريل املقبل وهي املرحلة العلمية، حيث يبدأ املسبار 

مهمته االستكشافية اخلاصة برصد وحتليل مناخ الكوكب األمحر.
تعاملوا  الشابة  الوطنية  الكوادر  من  املشروع  عمل  فريق  أن  وأكد 
مع كل مرحلة من مراحل املهمة الفضائية للمسبار بكل دقة وكفاءة 
ومهارة وفقا لتحديات وخماطر كل مرحلة وطبيعتها اخلاصة وحتدياتها 

النوعية.
املشروع  مدير  نائب  املطروشي،  حصة  املهندسة  قالت  بدورها، 
تلك  بنجاح، سواء  املسبار  أرسلها  اليت  الصور  إن  العلمية  للشؤون 
اليت التقطها يف اليوم التالي لوصوله، أو تلك اليت التقطها خالل 
حيملها  اليت  العلمية  األجهزة  كفاءة  تؤكد  األخرية،  املعايرة  عمليات 
املسبار على متنه، وتؤكد أيضا جناح فريق العمل يف إجراء عمليات 

املعايرة هلذه األجهزة بكل دقة ومهارة.
لبدء  الالزمة  االستعدادات  كل  استكمل  العمل  فريق  أن  وأضافت 
وهي  املهمة  من  التالية  املرحلة  إىل  بأمان  املسبار  نقل  عمليات 
اليت سيقوم  العلمية  املرحلة  والحقا  العلمي«،  املدار  إىل  »االنتقال 
مسبار األمل خالهلا وعلى مدار سنة مرخيية كاملة بتوفري أول صورة 
كاملة عن مناخ الكوكب األمحر والظروف اجلوية على سطحه على مدار 
اليوم وبني فصول السنة، ما جيعله فعليا أول مرصد جوي للكوكب 

األمحر يف تاريخ مهمات استكشاف املريخ.
كامريا  هي:  علمية،  أجهزة   3 متنه  على  األمل«  »مسبار  وحيمل 
االستكشاف الرقمية EXI وهي كامريا رقمية متخصصة اللتقاط صور 
اجلليد  لقياس  أيضا  وتستخدم  املريخ،  لكوكب  الدقة  عالية  ملونة 
الكامريا  تشكل  حيث  اجلوي،  للغالف  السفلى  الطبقة  واألوزون يف 
إحدى االبتكارات الناجحة واملصممة خصيصا لتحقيق أهداف املسبار 

يف دراسة الغالف اجلوي للكوكب األمحر.

أعلنت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا« أن مسبار األمل اإلماراتي 
 )DSN( العميق  الفضاء  شبكة  من   34 احملطة  مع  حاليا  يتواصل 

التابعة لناسا يف كانبريا يف أسرتاليا.
وأضاف موقع »ناسا« أن املسبار سينتقل بعد ساعات التواصل 

معه من خالل شبكة )DSN( املوجودة يف مدريد بإسبانيا.
»ناسا«،  تتابعها  واليت  الفضاء  اليت تستكشف  األجهزة  وكمعظم 
العامل يف  حول  دوريا من هوائيات خمتلفة  تنتقل  إشاراتها  فإن 
أسرتاليا وإسبانيا والواليات املتحدة، حتى تضمن االتصال الدائم 

معها مهما حتركت األرض يف دورتها اليومية.
ووصل مسبار األمل اإلماراتي بنجاح إىل مداره حول املريخ يف الـ9 

من شهر فرباير اجلاري.
»مسبار  أن  األحد،  املريخ،  الستكشاف  اإلمارات  مشروع  وأعلن 

األمل« أرسل أوىل صوره اليت التقطها للكوكب األمحر.
املريخ  لكوكب  اجلوي  الغالف  دراسة  إىل  األمل  مسبار  ويهدف 
بشكل متكامل على مدى عام مرخيي يعادل حوالي عامني بالتقويم 

األرضي.
ويسعى املشروع إىل مجع 1000 غيغابايت من البيانات واملعلومات 
اجلديدة عن الكوكب األمحر ليضعها يف متناول 200 مؤسسة علمية 
وحبثية جمانًا، ويلهم جياًل جديدًا من العلماء واملهندسني واملبتكرين 

الشغوفني بالفضاء والتكنولوجيا.
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املريخ.. صور »تارخيية« جديدة من مسبار األمل

وتعترب كامريا االستكشاف الرقمية EXI ، كامريا إشعاعية متعددة الطول 
املوجي، قادرة على التقاط صور بدقة 12 ميغابيكسل مع احلفاظ على 
التدرج اإلشعاعي الالزم للتحليل العلمي املفصل .. وتتكون الكامريا 
من عدستني إحداهما لألشعة الفوق بنفسجية واألخرى لألطياف امللونة 

تستخدم اللتقاط صور ذات تفاصيل واضحة للمريخ.
الزمن  مقدار  من  خيفض  أن  للعدسة  القصري  البؤري  للبعد  وميكن 
الالزم للتعريض الضوئي إىل وقت قصري جدا اللتقاط صور ثابتة 
أثناء الدوران حول الكوكب، ما يرفع من درجة دقة وجودة الصور رغم 
السرعة املرتفعة اليت يدور بها املسبار حول املريخ، فخالل وجوده 
يف املدار العلمي يدور املسبار دورة كاملة حول الكوكب األمحر مرة 

كل 55 ساعة.
أما يف ما خيص عدسة األشعة فوق البنفسجية فسيكون نطاق الرتدد 
للموجات قصرية الطول بني /245-275/ نانومرت، بينما سيكون نطاق 
335/ نانومرت، أما بالنسبة لنظام  الرتدد للموجات الطويلة بني /305 – 
نانومرت،   /645  –  625/ األمحر  اللون  تردد  فسيكون  األخرى  العدسة 
 /469  –  405/ األزرق  واللون  نانومرت،   /586  –  506/ األخضر  واللون 

نانومرت.
وحيمل مسبار األمل أيضا جهازا ثانيا وهو املقياس الطيفي باألشعة 
حتت احلمراء EMIRS، الذي يقيس درجات احلرارة وتوزيع الغبار وخبار 
املاء والغيوم اجلليدية يف الطبقة السفلى للغالف اجلوي .. وقد مت 
تطوير هذا اجلهاز اللتقاط ديناميكيات الغالف اجلوي املتكاملة للمريخ، 
باستخدام مرآة املسح الضوئي لتوفري 20 صورة يف الدورة الواحدة 

بدقة تبلغ من 100 إىل 300 كم لكل بيكسل.

مسبار األمل يتواصل مع شبكة 
الفضاء العميق التابعة لـ«ناسا«

 ناسا تنشر مقطعا صوتيا جديدا من املريخ
نشرت وكالة الفضاء األمريكية »ناسا«، ليل األربعاء اخلميس، مقاطع 

صوتية جديدة لكوكب املريخ.
فرباير  األمحر، يف  للكوكب  مقطع صوتي  أول  نشرت  »ناسا«  وكانت 

املاضي، وكان حينها عبارة عن صوت خافت للريح.
وذكرت الوكالة أن ملتقط التسجيلني الصوتيني هما ذاته، أي املركبة 
اجلوالة برسفرينس، اليت هبطت على املريخ يف فرباير املاضي، ضمن 

مهمة استكشاف فوهة جيزيرو.
 وتتجول املركبة، املزودة بكامريات ومايكروفونات، ببطء على سطح 

الكوكب الذي يبعد عنا حنو 245 مليون كيلومرت.
اشبه  خفيفة  اهتزازات  املركبة  اليت مجعتها  الصوتية  املوجات  وتظهر 
باخلشخشة، باإلضافة إىل ما بدا أنه اصطدم املركبة بصخور على كوكب 

املريخ.
وكتب حساب مركبة »برسفرينس« على »تويرت«: امسع ذلك؟ هذا هو 

صوتي وأنا أتنقل فوق صخور املريخ«.
وتابع: »هذه هي املرة األوىل اليت نلتقط فيها أصواتا أثناء القيادة 

على املريخ«.
ويأتي ذلك بالتزامن مع نشر دارسة جديدة تفيد بأن املريخ كان موطنا 
لبحريات وحميطات، لكن املياه باتت داخل املعادن املوجود يف قشرة 

الكوكب.
وقالت إيفا شيلر، املؤلفة الرئيسية للدراسة اجلديدة املنشورة يف جملة 
»ساينس« العلمية: »حنن نقول إن القشرة تشكل ما نسميه املعادن 

الرطبة، أي املعادن اليت حتوي ماء يف تركيبتها البلورية«.
يف الواقع، يشري منوذج شيلر إىل أن ما بني 30 و99 باملئة من املياه 
بقيت حمتجزة داخل هذه املعادن. وكان يعتقد يف السابق أن املريخ 

حيوي ما يكفي من املياه لتغطية الكوكب بكامله.
من  ونيازك  املريخ  مركبات  أجرتها  مراقبة  عمليات  نتائج  وباستخدام 

الكوكب، ركز الفريق على اهليدروجني، وهو مكون رئيسي للمياه.
مركبة برسفرينس أثناء جتوهلا على سطح املريخ
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

توصلت دراسة حديثة إىل أن شرب كوبني إىل ثالثة أكواب من 
الشاي يوميا، ال يؤدي إىل زيادة الرتكيز وقوة الدماغ فحسب، 

بل قد يقلل أيضا من خطر اإلصابة باخلرف.
وأظهرت الدراسة أن فنجان الشاي يزيد من تدفق الدم إىل الدماغ، 
ويؤدي إىل تغيريات مفيدة يف النشاط العصيب، وأن استنشاق 

رائحة بعض أنواع الشاي يكفي لتقليل التوتر.
 Human ووقعت فهرسة فوائد املشروب يف دراسة نشرت يف جملة
Nutrition. وقال أحد املؤلفني الرئيسسني للدراسة، الدكتور جيل 
جينكينز، وهو طبيب عام يف بريستول: »الفوائد الصحية للشاي 
أن شرب  الدراسات  أظهرت  موثقة جيدا، حيث  األسود واألخضر 
كوبني إىل ثالثة أكواب يوميا يقلل من خطر اإلصابة بأمراض القلب 

التاجية والسكري والسكتة الدماغية و بعض السرطانات«.
وأضاف: »نعلم أن ما هو مفيد للجسم غالبا ما يكون مفيدا للدماغ، 
ولكن هذه أول مراجعة لألدلة تبحث حتديدا يف الفوائد املعرفية 
الستهالك الشاي. ووجدنا فوائد واضحة عرب جمموعة من التدابري 
مبا يف ذلك تدفق الدم إىل الدماغ، واالنتباه، والرتكيز، واملزاج، 

واحلد من التوتر«.
وتابع: »نعلم فطريا أن كوب الشاي ميكن أن جيعلنا نشعر بتحسن، 
واآلن نعلم أن هناك علما ُيظهر أن الشاي ميكن أن حيدث فرقا 

حقا«.
وحيتوي الشاي على 4000 مركب حيوي ويوفر %80 من مضادات 

األكسدة الصحية املستهلكة يف اململكة املتحدة.
الكاتيكني،  أن  اكتشفت  أنها  إيرفني  كاليفورنيا  جامعة  وأعلنت 
وهي عائلة من مضادات األكسدة املوجودة يف الشاي، تقلل من 
ضغط الدم عن طريق إرخاء العضالت امللساء اليت تبطن األوعية 

الدموية.
ووجد البحث، بدعم من اللجنة االستشارية للشاي، دليال على أن 
هذه الكاتيكني تعمل أيًضا على حتسني الذاكرة وتقليل االلتهاب، 

والذي مت حتديده على أنه حمرك آخر للخرف.
ويف غضون ذلك، وجدت دراسة منفصلة أن تناول مثار احلمضيات 
املوجود  البوليفينول  أن  وكشفت  الدماغ.  صحة  يفيد  أن  ميكن 
ومضاد  لاللتهابات  مضاد  والربتقال  الليمون  مثل  الفاكهة  يف 
التلف  من  املخ  أنسجة  منع  مهمة يف  خصائص  وهي  لألكسدة، 

بسبب الشيخوخة أو الظروف الصحية.
وحلل الباحثون املئات من الدراسات احليوانية والبشرية بواسطة 
النشطة  احلمضيات  مركبات  أن  ووجدوا  أجنليا.  إيست  جامعة 
بيولوجيا »حتسن اإلدراك، سواء لدى السكان األصحاء أو أولئك 
الذين يعانون من التدهور املعريف املرتبط بالعمر«، وفقا للدكتور 

ديفيد فوزور، الباحث األول يف كلية الطب يف نورويتش.

أحد أفضل  نتناوهلا  اليت  يعد احلد من كمية السكر يف األطعمة 
األشياء اليت ميكننا القيام بها لتحسني مستوى الصحة العامة. 

تقول أنيشا باتيل، دكتوراه يف الطب: »تظهر السكريات املضافة 
يف ما يصل إىل 70 يف املائة من األطعمة املعبأة، مبا يف ذلك 
األطعمة املاحلة مثل احلساء والصلصات وتوابل السلطة واألطعمة 
اليت جيب أن تكون صحية مثل احلبوب وزبدة املكسرات والزبادي 

واملشروبات« الصحية«.

-على سبيل  العادي  األمريكي  املواطن  لباتيل، يستهلك  ووفقا 
الكمية  من  املضاف  السكر  كمية  أضعاف  ثالثة  حوالي  املثال- 
املوصى بها، مضيفة: »احلد اليومي هو 6 مالعق صغرية أو 24 
جراًما للنساء، و 9 مالعق صغرية أو 36 جراًما للرجال، وما يصل 

إىل 6 مالعق صغرية أو 12 جراًما إىل 24 جراًما لألطفال«. 

لكن اخلرب السار هو أن هناك بعض الطرق الذكية والبسيطة لتحلية 
األطعمة دون إضافة السكر أو احملليات الصناعية، نستعرض منها 

3 طرق بسيطة حبسب موقع Real Simple األمريكي. 

-1 الفواكه واخلضروات الغنية باأللياف
واألناناس،  والكمثرى  املوز  مثل  والطازجة  الناضجة  الفواكه 
حلوة  نكهة  تضيف  احللوة،  البطاطا  مثل  اخلضار  إىل  باإلضافة 

طبيعية بدون إضافة السكر. 

 Half the Sugar, All the Love: 100« توضح تايلر لي، مؤلفة كتاب
»هناك   :»Easy, Low-Sugar Recipes for Every Meal of the Day
والعسل،  احملبب،  السكر  مثل  املضاف،  السكر  بني  مهم  فرق 
مضيفة:  واخلضروات«،  الفاكهة  يف  املوجود  الطبيعي  والسكر 

»األلياف هي أحد االختالفات الكبرية.« 

إذ تساعد األلياف على إبطاء امتصاص السكر يف اجلسم ، مما 
بالشبع  الشعور  أنه يساعد على  السهل معاجلته، كما  جيعل من 

لفرتة أطول.

تضيف تايلر لي: »تضيف الكمثرى حالوة طبيعية وقواًما كرميًيا 
لكل شيء بدًءا من تتبيلة سلطة بذور اخلشخاش وحتى كعكات 
التوت، والبطاطا احللوة هي املكون السري يف الـ«دبل تشوكليت 
السكر املضاف مبقدار  براونيز« - فهي تعزز احلالوة مع تقليل 
بطريقة  اليقطني  ويعمل  املعبأ،  الرباوني  مبزيج  مقارنة  الثلثني 
مماثلة، وميكن استخدامه لتحلية وإضافة عمق النكهة يف إعداد 

الفطائر والكعك«.

-2 املكسرات والبذور.
تقول تايلر لي: »املكسرات والبذور هي سر آخر من أسرار الطهي 

باستخدام كمية أقل من السكر املضاف«.

عندما  مثارها  تؤتي  صغرية  خطوة  املكسرات  حتميص  يعد  إذ 
حتتاج إىل تضخيم النكهة دون إضافة السكر، وميكن أن تضيف 
املكسرات أيًضا قواما إىل أألـطعمة، مما يساعد يف احلصول على 

وصفات قليلة السكر.

وتضيف تايلر لي: »اجلوز واللوز هي املكسرات اليت أعتمد عليها 

3 طرق بسيطة لتحلية األطعمة بدون سكر أو مواد صناعية
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كوبان إىل ثالثة أكواب من الشاي يوميا 
كثرًيا. ميكن أن تكون إضافة سهلة ولذيذة للخبز السريع، كما قد توقف مرضا ال عالج له

هو احلال يف خبز املوز«، الفتة: »ميكن أن تضيف زبدة اجلوز غري 
احملالة أيًضا نكهة حلوة لكل شيء بدًءا من الصلصات إىل الكعك 

والعصائر«. 

يؤدي استهالك الكثري من السكر والوزن الزائد وشرب الكحول 
إىل أضرار يف الكبد، األمر الذي يستدعي زيارة الطبيب يف حال 
ظهور أعراض تنم عن إصابة هذا اجلزء املهم يف جسم اإلنسان.

أعراض غري مرحية معينة يف  تعاني من  إذا كنت  للخرباء،  وفًقا 
الليل، فأنت حباجة إىل فحص الكبد يف أسرع وقت ممكن، حبسب 

موقع »بيست اليف أونالين«.
فقد  الكبد،  خاطئ يف  هناك شيء  كان  إذا  إنه  األطباء  ويقول 
يؤدي ذلك إىل الشعور باحلكة يف الليل، إذ ترتبط احلكة بأمراض 
الكبد، وهي »متيل إىل أن تكون أسوأ يف وقت متأخر من املساء 

وأثناء الليل«، وفًقا لتقارير مؤسسة »هيلث الين«.
وحبسب ويندي هوالند، وهي ممرضة خمتصة يف رعاية مرضى 
هو  الكبد  بها  يقوم  اليت  الرئيسية  الواجبات  إحدى  فإن  الكبد، 

تكسري وإخراج املواد اليت ال حيتاجها جسمك من خالل الصفراء.
ألي  بذلك،  القيام  يف  الكبد  فشل  »إذا  قائاًل:  هوالند  وتشرح 
سبب من األسباب، فإن العضو التالي الذي حياول التخلص من 

األمالح الصفراوية هو اجللد. وهذا يسبب احلكة«.
وال تؤدي احلكة املصاحبة ألمراض الكبد إىل حدوث طفح جلدي، 

وهي أكثر شيوًعا يف راحة اليدين واألمخصني.
وعادة ما ترتبط احلكة بأمراض اجللد، ولكن على عكس األمراض 
اجللدية، »ال تالحظ بشكل عام وجود طفح جلدي« إذا كانت احلكة 

استجابة ألمراض الكبد، كما تقول الطبيبة ليان بوسطن.
وتوضح أن »احلكة املصاحبة ألمراض الكبد متيل إىل التأثري بشكل 

أساسي على األطراف، خاصة الراحتني واألمخصني«.
بسبب  ويتفاقم  الليل  يف  أسوأ  ذلك  يكون  ما  »عادة  وتضيف 
البديلة،  الدورة الشهرية، ومع العالج باهلرمونات  أثناء  احلرارة، 

واحلمل، ومالمسة الصوف«.
وينصح األطباء بزيارة الطبيب إذا الحظت اصفرارا يف اجللد أو 

العينني جبانب احلكة.

ذا شعرت بهذا يف الليل.. فأنت 
حباجة إىل فحص الكبد
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WORLD-CLASS STAN-
DARD FOR VOCATIONAL 
EDUCATION AND TRAIN-
ING
-  The NSW Government 
will embark on a new re-
form as part of accepting 
and implementing all five 
recommendations from the 
Gonski-Shergold Review 
of the NSW Vocational Ed-
ucation and Training (VET) 
sector.
-   The NSW Government 
has committed to:
1.  Establishing Careers 
NSW
2.  Establishing a new form 
of tertiary education known 
as NSW Institute of Applied 
Technology (IAT)
3.  Advocating for VET stu-
dent loans, similar to the 
Higher Education Contri-
bution Scheme (HECS), 
to be established. Work 
will continue with the Fed-
eral Government on the 
scheme
4.   Improving the quality of 
vocational education made 
available in high schools
5.     Consulting with indus-
try experts on VET course 
curriculums.
-    The full Review into 
the VET sector can be ac-
cessed here: https://edu-
cation.nsw.gov.au/about-
us/strategies-and-reports/
our-reports-and-reviews/
review-on-the-nsw-voca-
tional-education-and-train-
ing-sector. 
DINE & DISCOVER NSW 
GOES LIVE STATEWIDE
-    Millions of customers 
will be able to take advan-
tage of the State Govern-
ment’s much anticipated 
Dine & Discover NSW pro-
gram, thanks to the pro-
gram going live state wide.
-   NSW residents will be 
able to easily apply online 
to receive their vouchers 
through the latest ver-
sion of the Service NSW 
app and website, and a 
non-digital solution will 
be made available to cus-
tomers who don’t have a 
smartphone or compatible 
device.
-  Every NSW resident aged 
18 and over will be eligible 
for four $25 vouchers worth 
$100 in total, to spend in 
participating businesses.

FW: NSW Government Weekly Update - 19 March 2021
-     Dine & Discover NSW 
vouchers will be divided 
into two categories:
1.   Two $25 vouchers to be 
used for eating in at res-
taurants, cafes, bars, pubs 
and clubs 7 days a week, 
excluding public holidays.
2.     Two $25 vouchers to 
be used for entertainment 
and recreation, including 
cultural institutions, live 
music, and arts venues, 
available 7 days a week, 
excluding public holidays.
-    Businesses can reg-
ister to participate in the 
program at any time and 
vouchers are valid until 30 
June 2021.
-     For more information 
on Dine & Discover NSW, 
visit www.nsw.gov.au.
NEW CITY AT AEROTROPO-
LIS TO BE NAMED ‘BRAD-
FIELD’
-   The NSW Government 
plans to call Sydney’s new 
‘hi-tech’ city at Bringelly 
‘Bradfield’, in honour of 
the engineer who helped 
shape Sydney.
-     The city centre will be 
built on the doorstep of the 
Western Sydney Interna-
tional (Nancy-Bird Walton) 
Airport. It will grow into 
Sydney’s third city, to take 
its place alongside the 
other great city centres of 
Sydney and Parramatta.
-   Bradfield was selected 
after the community was 
asked to have a say, with 
a panel settling on the final 
decision to honour John 
Bradfield’s enduring city-
shaping impact on Sydney, 
including his major contri-
bution the Sydney Harbour 
Bridge.
-   The name Bradfield was 
a popular community sug-
gestion in the ‘Name the 
Place’ process and will now 
be put to the Geographical 
Names Board of NSW.
SYRIAN PRIEST AWARD-
ED TOP HONOURS BY 
NSW PREMIER
-  Syrian Australian priest, 
Father Fadi Nemme, who 
has dedicated his life to 
serving Arabic speaking 
communities, has been 
awarded top honours at 
the 2021 Premier’s Har-
mony Dinner.
-    This annual event is a 

celebration of the diverse 
cultures, languages and 
religions of all citizens in 
NSW. A highlight of the 
evening is the awarding 
of the Premier’s Multicul-
tural Community Medals 
that recognise outstanding 
achievements.
-   For more information 
about the Premier’s Multi-
cultural Community Medals 
and Multicultural Honour 
Roll see: http://multicul-
tural.nsw.gov.au.
NEW WORLD CLASS 
CHECK-IN ASSESSMENTS 
FOR YEAR 4, 6 AND 8
-  Following the success of 
the initial Check-In assess-
ments for years 3, 5, and 
9, the NSW Government 
is delivering new assess-
ments for years 4, 6, and 
8, which will roll out next 
term.
-    The take up has been 
extraordinary, with more 
than 90 per cent of primary 
schools opting in for the 
new year 4 and 6 assess-
ments and almost 70 per 
cent of secondary schools 
running the year 8 check-
in.
-    In 2021 more than 
350,000 students are ex-
pected to undertake the 
Check-in Assessments, 
which were first intro-
duced in 2020 following 
NAPLAN’s cancellation 
due to COVID-19.
-   Students in Year 4, 6 
and 8 will undertake the 
online check-in during 
Term 2, while the year 3, 5 
and 9 assessments will be 
scheduled for Term 4.
SCHOOLS ENCOURAGED 
TO APPLY NOW FOR 
CROSSING SUPERVI-
SORS
-   Schools across NSW are 
encouraged to apply now 
for a crossing supervisor 
with the latest round of the 
NSW Government’s $18.5 
million program closing 
soon.
-    Thousands of students 
are now safer when mak-
ing their way to and from 
school every day after the 
first two years of the pro-
gram provided 275 new 
crossing supervisor loca-
tions across NSW.
-      To find out more about 

the program or to apply 
for a school crossing su-
pervisor visit, https://road-
safety.transport.nsw.gov.
au/stayingsafe/schools/
schoolcrossingsupervi-
sorprogram.html.
AUSTRALIA’S TOUGHEST 
SET OF ANIMAL CRUEL-
TY PENALTIES PASSES 
THROUGH PARLIAMENT
-     The NSW Government 
will soon enshrine the 
country’s toughest suite 
of animal cruelty penalties 
into law, after the Preven-
tion of Cruelty to Animals 
Act Amendment Bill 2021 
has passed through the 
Legislative Council.
-     Key changes to animal 
cruelty penalties include:
1.     Cruelty – increased 
from $5,500 fine (cur-
rent) to $44,000 and/or 12 
months’ imprisonment for 
individuals and $220,000 
for corporations for each 
individual act of cruelty;
2.     Aggravated Cruelty 
–  increased from $22,000 
fine (current) to $110,000 
and/or 2 years’ imprison-
ment for individuals and 
$550,000 for corporations 
for each individual act; 
and,
3.     Fail to Provide Food 
& Shelter – Increased from 
$5,500 fine (current) to 
$16,500 and/or six months’ 
imprisonment for individu-
als and $82,500 for corpo-
rations for each individual 
act.
-    The new penalties mod-
ernise our legislation and 
brings it into line with com-
munity expectations.
TRADIES WITHOUT BOR-
DERS
-   The NSW Government is 
slashing red tape and re-
moving barriers for tradies 
to work across state and 
territory borders, deliver-
ing a major boost for jobs 
and the economy.
-   The Government has 
introduced legislation to 
enable a new national Au-
tomatic Mutual Recogni-
tion (AMR) scheme to take 
effect from 1 July 2021, as 
agreed by National Cabi-
net, making it simpler and 
easier for tradies and other 
licensed professionals to 
carry out their work in mul-

tiple states and territories.
-   The changes have the 
potential to inject more 
than $2.4 billion into the 
national economy over 10 
years and are a huge step 
forward in slashing bur-
densome registration rules 
and licensing fees.
-  AMR will apply until the 
end of the duration of a 
valid registration held in 
the home jurisdiction. A 
registered person will need 
to apply for a new home 
state registration should 
their home state change.
GREEN LIGHTS FOR SYD-
NEY METRO WEST
-   The Sydney Metro West 
project has received two 
major planning approvals, 
creating thousands of jobs 
and paving the way for 
mega tunnel boring ma-
chines to be in the ground 
by the end of next year.
-    Planning approval has 

been granted for the Syd-
ney Metro West Project 
Concept, from Westmead 
to the Sydney CBD, as well 
as station excavation and 
tunnelling between West-
mead and The Bays.
-   Sydney Metro West will 
create more than 10,000 
direct jobs and around 
70,000 indirect jobs, while 
delivering a vital boost to 
the local economy.
-    Construction started 
on the Sydney Metro West 
project in late 2020, with 
tens of billions of dollars 
being invested by the NSW 
Government to deliver a 
new Metro network across 
Greater Sydney. 

***********
From: NSW Government

Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice EastHills 
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”
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A review has revealed a ma-
jor problem with Victoria’s 
embattled hotel quarantine 
system that urgently needs 
to be fixed to prevent coro-
navirus spreading.
A review into Victoria’s 
embattled hotel quarantine 
system has signified an ur-
gent need for ventilation to 
be at a higher standard.
It comes in the wake of the 
outbreak at the Holiday 
Inn hotel at Melbourne Air-
port which occurred after 
returned traveller used a 
nebuliser.
Safer Care Victoria was 
asked to review three hotel 
quarantine spreads which 
occurred in January and 
February.
It recommended that ven-
tilation assessments be 
rolled out at all Victorian 
quarantine hotels to pre-
vent further outbreaks in-
volving significant building 
upgrades and changes to 
room capacities.
Other recommended im-
provements included better 
screening to detect medical 
devices and other banned 
items and a doubling of 
resident testing and Day-14 
testing.
There are six hotels which 
are awaiting further investi-
gation while improvements 
are underway at another 

eight.
This latest review comes af-
ter a previous independent 
inquiry which was ordered 
following the deadly second 
wave which resulted in 800 
deaths and a 112-day lock-
down.
Police minister Danny Pear-
son said there was a need to 
address flaws in ventilation.
“This has not just been a 
ventilation review, this has 
been CQV going room by 
room from floor to floor to 
check each and every room, 
to make sure that when you 
open a door in the program 
air flows in rather than flow-
ing out into the corridor,” Mr 
Pearson said. 
“If someone is positive and 
they are contagious, when 
that door is open for either 
a check or review, it flows 
into that room, as opposed 
to it being pushed out into 
the corridor.”
It comes as the Victoria pre-
pares to accept internation-
al flights, expected to test 
the effectiveness of the new 
system.
Much of the works will now 
revolve around upgrading 
exhaust fans and rebalanc-
ing ventilation.
All works will be completed 
before hotels support ar-
rivals, which will enter the 
state from April 8.

Review finds ventilation needs to be ur-
gently fixed in Victorian quarantine hotels
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The RFS has shared 
shocking footage from 
one of its helicopters in 
Sydney – saying many 
areas in NSW are looking 
like an “inland sea”.
Dramatic aerial footage 
shows the extent of the 
NSW floods with many 
areas looking like an ‘in-
land sea.’
The RFS has shared 
shocking footage from 
one of its helicopters – 
saying many areas in the 
state are looking like an 
“inland sea”.     
The footage is taken at 
North West Sydney and 
shows Windsor Bridge, 
across the Hawkesbury, 
almost completely sub-
merged.
More than 150 schools 
are closed across the 
state.
Here’s what you need to 
know about the situation 
so far.
• 18,000 people have 
been evacuated – the ma-
jority of them on NSW’s 
Mid-North Coast.
• The NSW Mid-North 
Coast, the Hawkesbury 
valley and western NSW 
are the areas of most con-
cern today as the state’s 
wild weather continues. 
• More heavy rainfall is 
forecast across the state 
today and tomorrow. 
• The Macleay River at 
Kempsey is expected 
to burst its banks in the 
coming hours.
• 38 areas in NSW are 
now “disaster zones”. 

• The SES posted an evac-
uation order for residents 
within the western part of 
Jamisontown to leave by 
9pm Sunday night. The 
evacuation is for all prop-
erties within the area of 
all properties bounded by 
Jamison road, Surveyors 
Creek, Blaikie Road, Rear 
of Penrith Homemaker 
Centre, Western Motor-
way and Nepean River. 
• Areas on the south coast 
of Queensland surround-
ing Brisbane are also 
experiencing extreme 
amounts of rain today. 
• For any information 
about current evacua-
tions please call the Pub-
lic Information and Inqui-
ry Centre (PIIC) on 1800 
227 228. 
The Bureau of Meteorol-
ogy is giving an update in 
Sydney.
They say the areas that 
have already been hit 
hard will see more rain.
“Some locations are see-
ing close to a metre of 
rain, many locations have 
seen more than half a 
metre of rain,” a spokes-
woman said. 
“Unfortunately, that rain 
will continue to fall in 
these areas.”
National Flood Services 
Manager Justin Robinson 
said this was the worst 
flooding he has seen in 
20 years on the job.
“There has been a lot of 
forecast focused on the 
Hawkesbury-Nepean riv-
er Valley,” he said. 

Australia weather live updates: Shocking chopper footage shows ‘inland sea’

“In some locations we 
have had the worst flood-
ing since 1961 river levels 
at Penrith actually peaked 
yesterday afternoon at a 
level higher than 61. 
“We have seen the peaks 
reached down into Pen-
rith and expect the flood-
waters to pick at Windsor, 
later this afternoon. Flood 
levels something in the 
1988 event. 
“It is not just Hawkes-
bury-Nepean river but a 
state-wide flood event. 
We have a flood watch 
that covers all the way 
from the Queensland bor-
der to the Victorian bor-
der.”
‘Inland sea’ forming in 
NSW
The RFS has shared 
shocking footage from 
one of its helicopters – 
saying many areas in the 
state are looking like an 
“inland sea”.
The footage is taken at 
North West Sydney and 
shows Windsor Bridge, 
across the Hawkesbury, 
almost completely sub-
merged.
Insurance catastrophe 
declared
The Insurance Council of 
Australia (ICA) has de-
clared an insurance ca-
tastrophe after more than 
5000 claims were lodged 
over the weekend.
This means claims from 
affected people and 
businesses will be fast 
tracked. 
Up to 38 areas declared 
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‘disaster zones’
Ms Berejiklian says up to 
38 areas are now “disas-
ter zones”.
She some residents in 
these zones have been 
“battered” by floods after 
suffering through bush-
fires last year.
“I just want to say to ev-
erybody across the state 
who is currently living 
in fear and anxiety that 
all of us are thinking of 
you,” she said. 
“Some communities bat-
tered by the bushfires 
are now being battered 
by the floods and deep 
drought prior to that and 
I don’t know any time in 
a state history where we 
have had these extreme 
weather conditions in 
such quick succession 
in the middle of a pan-
demic. 
“They are challenging 
times for New South 
Wales but we have also 
demonstrated our capac-
ity to be resilient and I 
know for many people, 
they will feel like it is a 
breaking point. 
“When you have been 
through three or four inci-
dents that are life chang-
ing on top of each other, 
it can make you feel like 
you are a breaking point. 
“Please know that we are 
thinking of you and get-
ting support as much as 
we can.” 
18,000 evacuations so 
far
The NSW Premier is 
speaking now. She said 
there have been 18,000 
people evacuated across 
the state so far.
The Premier said around 
15,000 people have been 
evacuated from homes 
on the north coast and 
around 3000 in the Rich-
mond Valley region. 
“Nineteen orders have 
been issued and poten-
tially there are more to 
come,” she said. 
“We ask everybody who 
are in those flood areas 
to please be cautious 

and listen to the orders, 
please be ready if you 
have been asked to be 
on alert, be sure you are 
packed and ready to go 
in case you need to be 
evacuated at short no-
tice. 
“We ask people to please, 
firstly, get in touch with 
family and friends and 
see if you can stay with 
them. 
“If you cannot, we will 
provide emergency ac-
commodation in one of 
those evacuation cen-
tres we have up and run-
ning.”
Levee about to break in 
Kempsey
The Macleay River is pre-
dicted to burst its banks 
and flood the town of 
Kempsey on the NSW 
Mid North Coast within 
the hour.
A Channel Nine reporter 
on the ground says the 
town is now divided in 
two and there is no ac-
cess to the CBD which 
will flood once the levee 
breaks.
She said the river level is 
now at 6.4m, and the le-
vee breaks at 6.6m.
Premier’s warning for 
Queensland
Rain continues today for 
south and east Queen-
sland today after some 
heavy falls overnight.
The BoM says Brisbane 
saw more than 100mm 
fall since 9am yesterday, 
with numbers still climb-
ing – and Tamborine 
has recorded more than 
250mm. 
The state’s Premier has 
urged residents to stay 
off the roads.
“The ground is saturated, 
making conditions from 
more rain even more haz-
ardous,” she said.
“Please stay off the roads 
unless absolutely neces-
sary.”
NSW calls in military
NSW Emergency Servic-
es Minister David Elliott 
said the state is request-
ing ADF support.

He told Sky News spe-
cialist personnel are ex-
pected to arrive in next 
24 hours.
While the State Emergen-
cy Services (SES) are the 
“primary agency” fight-
ing the floods, Mr Elliott 
said the ADF will be used 
to assist with amphibious 
vehicles and other assets 
available only to the fed-
eral agency.
“They will be using what-
ever assets they have 
available,” Mr Elliott told 
Sky News.
Mr Elliott emphasised 
the ADF would be more 
heavily depended on in 
assisting with the clean 
up once the floods end.
“That’s exactly what hap-
pened after the bush-
fires,” he said. “I assume 
that is something that 
will occur after this event 
after we see how much 
damage has been done.” 
Earlier, Scott Morrison 
said his government was 
ready to respond to any 
requests for assistance 
from state and territo-
ries. 
He said he was expecting 
requests today.
“We are readying our-
selves for that,” he told 
2GB. “We’ve had, on 
standby, helicopters and 
others to support with 
search and rescue and 
that has been happening 
for the last few days.” 
“The NSW government 
has very, very good and 
significant resources 
and capable agencies to 
deal with the floods and 
they’ve got that in hand 
and should they need 
anything further, I have 
no doubt they will request 
it … and we will move very 
quickly.”
Mr Morrison added Aus-
tralia was dealing with 
the pandemic and histor-
ic floods, but he had no 
doubt the country would 
come together.
“It’s a matter of pulling 
through together once 
again.” 

Picture shows a rescue operation in Taree
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A Liberal staffer has been 
sacked after a leak of “dis-
gusting” images and videos 
of male senior government 
staff performing sex acts in 
Parliament House.
Scott Morrison has lashed 
out over the “disgusting 
and sickening” reports of 
male senior government 
staff performing sex acts 
inside Parliament House in 
Canberra.
The Prime Minister said it 
was “not good enough” 
and “totally unacceptable” 
after the graphic images 
and videos of staff per-
forming lewd acts — in one 
instance, on the desk of a 
female MP — were shared 
with Network 10.
“The people who come to 
work in this building are 
better than this,” Mr Mor-
rison said in a statement. 
“The actions of these indi-
viduals show a staggering 
disrespect for the people 
who work in Parliament, 
and for the ideals Parlia-
ment is supposed to repre-
sent.”
He said the Government 
had “identified the staff 
members at the centre of 
these allegations and ter-
minated his employment 
immediately”.
Mr Morrison urged anyone 
with further information to 
come forward or call the 
incident support line on 
1800 APH SPT and said 
he will have more to say 
on the matter “and the cul-
tural issues we confront as 
a parliament” in the coming 
days.
In the weeks since news.
com.au broke the story of 
former Liberal staffer Brit-
tany Higgins’ alleged rape 
by a colleague inside De-
fence Minister Linda Reyn-
olds’ office, a spotlight has 
been shone on the sexual 
harassment, misogyny and 
bullying many women en-
counter inside the Canber-
ra bubble.
Now, another Parliament 
House insider has come 
forward under the condi-
tion of anonymity, telling 
10’s Political Editor Peter 
van Onselen that “the cul-
ture needs to change”.
“Now is the time to speak 
up, now is the time to put 

Images show senior government staff performing sex acts at Parliament House

it on the record. It is a cul-
ture of men thinking that 
they can do whatever they 
want,” the man, identified 
only as Tom, said.
He provided the network 
with a number of pho-
tographs and videos re-
corded inside Parliament 
House, depicting male staff 
proudly filming themselves 
while engaged in blatant 
sex acts.
News.com.au understands 
that a staffer has now been 
fired following the publica-
tion of the images and vid-
eos.
One of the images shows 
a man sitting at a desk 
and exposing himself, with 
a copy of the Parliament 
House rule book behind 
him.
Another showed a male 
pointing to the desk of a 
female Liberal MP, before 
performing a solo sex act 
on it.
“The fact that it is a female 
MP only adds to the dis-
grace that it is,” Tom said.
Other images were “so 
bad” and “shocking” that 
they couldn’t be shown by 
the network at all.
“It is surprising and I think 
a lot of people will be 
stunned,” he said, of the 
fact the acts could take 
place in a building that’s 
upheld as a paragon of de-
cency and democracy.
Tom also revealed that a 
group of coalition staffers 
routinely swap explicit pho-
tos of themselves, saying 
that he has “received so 
many that I’ve just become 

immune to it”.
Government staffers and 
even MPs would also of-
ten use a small room on 
the upper level of Parlia-
ment House – known as the 
prayer or meditation room 
– as a place to have “a lot” 
of sex.
“I can probably say there 
is very little meditation or 
prayer going on in that 
room,” said Tom, confirm-
ing that he himself has used 
the room for that purpose.
Tom also revealed that he 
knew of female and male 
sex workers being brought 
into the building “for the 
pleasure of Coalition MPs”.
He said “a considerable 
amount of conservative 
staffers” were engaging in 
the acts.
While Tom said he didn’t 
think the “disgusting, dis-
graceful, privileged” staff-
ers had “broken any laws, 
morally, they are bank-
rupt”.
Kristina Keneally, Labor’s 
home affairs spokeswom-
an, told The Australianthe 
behaviour was “disgusting, 
degrading and utterly disre-
spectful of female Members 
of Parliament”.
“Coming on the heels of 
Brittany Higgins’ brave rev-
elations, the behaviour of 
these male staffers, with 
their depraved mockery of a 
Coalition female MP’s desk 
as a prop in their obscene 
videos, is reprehensible … 
I’m revolted,” Senator Ke-
neally said.
The day after Ms Higgins’ 
allegations were made pub-

lic, Prime Minister Scott 
Morrison announced the 
first two of what is now 
five inquiries into the work-
place culture and support 
for staffers at Parliament 
House.
“We must continue to ad-
dress the environment of 
this place,” Mr Morrison 
said.
“I believe over the last few 
years, since this occurred, 
there have been changes 
and there have been im-
provements. But I’m not 
naive enough to think – 
and I don’t think any of you 
are, or anyone else in this 
place is naive enough to 
think – that that is not a po-
sition of vulnerability that 
can still occur, whether it’s 
here or, frankly, in so many 
other workplaces around 
this country.
“So, I hope Brittany’s call 
is a wake-up for all of us 

from that point of view.”
A second independent in-
quiry – led by sex discrimi-
nation commissioner Kate 
Jenkins – will also be con-
ducted into the culture of 
Parliament House, co-ordi-
nated by Finance Minister 
Simon Birmingham, who 
said he hoped it will focus 
on safety for staffers.
In response to the 10 News 
story, Minister Birmingham 
said anyone involved in the 
videos should “pack their 
bags and leave the building 
for good”.
“I’m disgusted and ap-
palled at what I see alleged 
in relation to that story. It 
shows a complete disre-
gard for all that our parlia-
mentary democracy stands 
for,” he said.
“It also demonstrates an 
enormous disrespect for 
the employing member or 
senator in relation to those 

staff and those offices. It 
equally shows a complete 
contempt frankly for the 
Australian taxpayers who 
have paid the wages of 
such staff and in my opin-
ion any individuals who 
engaged in such activity 
ought to prepare to pack 
their bags and leave the 
building for good.
“They should also think 
intently about apologising 
not just to their employing 
member and senator but to 
the parliament and to the 
Australian public.”
With that review now un-
derway, Tom said it’s time 
for the “privileged boys 
club” of Parliament House 
to go.
“It needs to start with the 
removal of this toxic, pow-
erful, privileged boys club 
that does what it wants, 
when it wants, where it 
wants,” he said.
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A male politician sits on a desk and exposes himself, with the Parliament 
House rule book behind him. Picture: 10 NewsSource:Channel 10

Scott Morrison has 
opened up on a letter sent 
to him over a claim a long-
standing senator labelled 
Brittany Higgins “disgust-
ingly drunk” when she 
was allegedly raped. 
Scott Morrison says there 
is no new evidence in a let-
ter sent to him by the Tas-
manian Premier, urging 
him to consider whether 
senator Eric Abetz slut-
shamed Brittany Higgins.
Tasmanian Speaker Sue 
Hickey used parliamen-
tary privilege to claim Mr 
Abetz said Ms Higgins 
was “disgustingly drunk” 
and could have “slept 
with anybody” when she 
was allegedly raped.
Mr Abetz has denied the 
claim.
Tasmanian Premier Pe-
ter Gutwein confirmed 
on Wednesday that Ms 
Hickey had raised the al-
legation with him weeks 
ago and had written to the 
Prime Minister urging him 
to “consider” the matter.
But Mr Morrison said the 
letter contained no new 
evidence.
“He doesn’t corroborate 
or confirm any of these 

things. He’s just simply 
mentioned this matter 
to me,” Mr Morrison told 
ABC Radio on Thursday.
“He’s just raised the mat-
ter and said it was raised 
with him.”
Ms Hickey also alleged she 
asked Mr Abetz whether 
the cabinet minister at 
the centre of an historical 
rape allegation was At-
torney-General Christian 
Porter and was told “not 
to worry” because the al-
leged victim had died.
Mr Morrison said although 
both comments would be 
“completely appalling”, it 
would be “very unfair” to 
draw conclusions with the 
facts in such dispute.
“I was not a party to the 
conversation … Senator 
Abetz’s complete denial 
of that I think is a very 
strong one,” he said.
“He’s a longstanding fig-
ure in public life and has 
a strong record when 
it comes to addressing 
these issues very seri-
ously. (He) has absolutely 
denied that.”
But Labor frontbencher 
Tony Burke called for 
an investigation into the 

claim, saying the gov-
ernment could not move 
on the basis of a denial 
alone.
“If that’s meant to be the 
end of the matter then we 
haven’t moved one mil-
limetre throughout these 
last two months,” he told 
Sky News.
Ms Hickey made the al-
legation after being in-
formed she would not be 
preselected at the next 
state election.
Mr Abetz strenuously 
“categorically denied” 
the allegation on Wednes-
day, telling Sky News the 
claim could be an act of 
political vengeance.
“Given my history in these 
matters, I would never 
have said words that have 
now been described to me 
by Ms Hickey. They are re-
pulsive,” he said.
“One can expect or sus-
pect that the only rea-
son is that she’s brought 
this up three weeks later 
because the Premier on 
Sunday showed her the 
door from the Liberal Par-
ty because of her gross 
disloyalty and lack of 
teamsmanship.”

PM: No new evidence in Eric Abetz letter
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The NSW Premier was 
‘shocked’ after an an MP 
was accused of rape – and 
now her government has 
suffered a major blow. 
Gladys Berejiklian is now 
the leader of a minority 
government after the ac-
cused man, Nationals MP 
Michael Johnsen, moved 
to the crossbench.
Mr Johnsen revealed on 
Wednesday night that he 
was the state member of 
parliament who was un-
der police investigation 
for alleged rape.
He denied the accusa-
tion, issuing a statement 
claiming he was innocent 
of any wrongdoing.
The allegations were 
made public by opposi-
tion spokeswoman for 
women Trish Doyle, who 
told parliament that she 
had been contacted by 
a sex worker in her Blue 
Mountains electorate with 
information a government 
MP had allegedly raped 
her.
“I joined everybody else in 
being absolutely shocked 
at this serious allegation 
that was raised and some-
what relieved that it’s 
subject to a police inves-
tigation,” Premier Gladys 
Berejiklian told reporters 
on Thursday morning.
She said the alleged vic-
tim deserved to have the 
matter dealt with “proper-
ly” by police and wouldn’t 
go into details because 
she didn’t want to preju-
dice the investigation.
“My primary concern is 
to make sure the alleged 
victim has the opportu-
nity to have the matters 
addressed in the proper 
way,” Ms Berejiklian said.
Earlier on Thursday, 
Deputy Premier and NSW 
Nationals leader John Ba-
rilaro said he’d asked Mr 
Johnsen to resign. 
“In light of the police in-
vestigation and upon 
learning of allegations 
against the Member for 
Upper Hunter Michael 
Johnsen, I sought Mr 
Johnsen’s resignation 

NSW Premier Gladys Berejiklian reacts to rape accusation against Nationals MP

from his role as parlia-
mentary secretary and he 
duly resigned,” Mr Bari-
laro said in a statement 
issued around 5.30am on 
Thursday.
“Mr Johnsen also agreed 
to no longer sit in Nation-
als party room nor joint 
party room while the po-
lice investigation is under 
way.”
Mr Johnsen’s exodus to 
the crossbench, where 
he will join former Sports 
Minister John Sidoti, 
means Ms Berejiklian now 
heads a minority govern-
ment.
While the government is 
still likely to get legisla-
tion through with cross-
bench votes from former 
Coalition members, they 
are technically not the ma-
jority in the lower house 
anymore, with a total of 
46 seats out of 93.
“There is now minority 
government in NSW be-
cause of the scandals 
that have plagued the Lib-
eral and National parties 
under (Ms Berejiklian’s) 
leadership,” Opposition 
Leader Jodi McKay said 
in a statement. 
Appearing on 2GB later 
on Thursday morning, 
Mr Barilaro described the 
chain of events that hap-
pened immediately after 
Ms Doyle’s speech, re-
vealing he spoke to both 
the accused MP and Pre-
mier Gladys Berejiklian 
before Mr Johnsen broke 
his silence.
“Last night about 7 
o’clock, a member of my 
office staff was alerted 

that there was a rumour 
going on, I suppose is 
the word, that Michael 
Johnsen is the individual 
that was referred to in the 
address by the member 
from the Blue Mountains.
“I missed that address, 
I was in some meetings. 
And that was the first 
time I got to hear or un-
derstand the allegations 
and incident and that Mi-
chael’s name was being 
put around as the pos-
sible individual.
“I rang Michael at 7.20pm, 
so within 20 minutes, I 
rang Michael to ask him 
directly. After that con-
versation I had a conver-
sation with the Premier 
and also had a conversa-
tion with my leadership 
team.”
Mr Johnsen said in his 
statement, sent shortly 
before 10pm on Wednes-
day, that he was co-oper-
ating with police and that 
he would take leave “im-
mediately for a short du-
ration”.
“I am confident any inves-
tigation will conclude that 
I am an innocent party,” 
he said.
According to Mr Johnsen, 
he made the choice him-
self to step aside as par-
liamentary secretary for 
agriculture.
“Without admission, I 
have chosen to step aside 
from my parliamentary 
secretary role and will not 
sit in the Nationals party 
room nor the joint party 
room.”
NSW Police confirmed 
they were investigating.
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“Detectives from the child 
abuse and sex crimes 
squad are investigating 
allegations of sexual vio-
lence against a woman 
in the Blue Mountains in 
September 2019,” police 
said in a statement.
“The matter was reported 
and referred to the squad 
in late September 2020 
and has been under in-

vestigation since. As the 
inquiries are ongoing, we 
are not in a position to 
provide any further de-
tails.”
According to the allega-
tions aired by Ms Doyle in 
parliament, the sex work-
er came in contact with 
the MP over the website 
Locanto and had agreed 
to oral sex.

But after meeting him at a 
secluded spot in the Blue 
Mountains, she alleged he 
assaulted her by forcing 
himself on her in a way 
she hadn’t consented to.
“This assault has had 
terrible consequences 
for the woman’s mental 
health and wellbeing,” Ms 
Doyle said under parlia-
mentary privilege.

Upper Hunter Nationals MP Michael Johnsen has stepped aside in light 
of a rape allegation against him.Source:Supplied

Tony Abbott’s former chief 
of staff Peta Credlin has 
accused Liberal staffers of 
holding historical gay “or-
gies” at Parliament House.
Sky News host Peta Cred-
lin has accused Liberal 
staffers of holding gay “or-
gies” at Parliament House 
claiming she was dubbed 
“a bitch” for trying to sack 
staff involved in the behav-
iour.
The former chief of staff 
to former Prime Minis-
ter Tony Abbott has also 
warned she knows the 
culprits exposed in sick 
videos of men masturbat-
ing on desks in Parliament 
House.
And she also said — for the 
first time — that she had 
sacked one of the men in-
volved in the videos nearly 
a decade ago and had 
vowed he would never set 
foot in the building again.
Ms Credlin claimed that in 
one historical instance — 
that did not involve any of 
the men in the video — that 
evidence was found of a 
Liberal staffer involved in 

“orgies”.
After one man was sacked 
for what she described as 
“disloyalty” she revealed 
that evidence was found of 
“orgies” when MPs left the 
office for Question Time.
“When the MP cleaned 
out the staffer’s desk and 
the computer, that MP un-
covered evidence that for 
many months that staffer 
had regularly met with oth-
er men, in the middle of the 
day, when the MP was in 
question time, for orgies in 
political offices,” Ms Cred-
lin said during her show on 
Wednesday night.
“Labor staffers, not just 
this Coalition man, and a 
number of others too.”
Ms Credlin said it was Mr 
Abbott who reintroduced 
tougher standards when 
he was elected Liberal 
leader.
“Tony Abbott understood 
that maintaining standards 
for staff was as much 
about keeping good ones 
as weeding out the bad 
ones,” she said.
She then sensationally re-

vealed that she knew one 
of the men sacked for mas-
turbating on MPs desks 
this week because she had 
sacked him years earlier 
for unrelated conduct.
“The man sacked by the 
Morrison Government this 
week for his disgusting 
acts on an MPs desk and 
its distribution on a little 
chat group. How do you 
even think about doing 
that sort of crap at work,” 
she said.
“That bloke I demanded 
to be sacked years earlier. 
Now that bloke, he’s not the 
same as the man I told you 
about with the orgies, but 
the bloke who was sacked 
this week was someone I 
sacked years earlier.”
But Ms Credlin said there 
was a price to be paid for 
her tough stance with jour-
nalists backgrounded that 
she was “a bitch”.
“He never forgave me for 
it. He backgrounded to 
journalists about me that 
I was a bitch, too tough, 
all the things you’ve heard 
before,” she said.

Peta Credlin claims historical gay ‘orgies’ 
took place at Parliament House

Then Liberal Party Chief of Staff Credlin during Question Time in the House of Representatives at Parliament 
House in Canberra in 2015. Picture: AAP Image/Sam MooySource:AAP
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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