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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

احلكومة قيد الوالدة العسرية.. واحلرارة عادت إىل اخلطوط الرئاسية

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

املسرية النسائية قرب عني التينة 

على  جيري  ما  أخطر 
هو  احلكومة  تأليف  مسار 
أو  التعمية  أو  »التسوية« 

»التقية السياسية«.
عن  املعلومات  تتحدث 
األمل  أعادت  مؤشرات 
بتأليف احلكومة، من بينها: 
املباشر،  الفرنسي  التدخل 
عرب  التفاوض  عن  فضال 
والقنصل  باسيل  النائب 

مصطفى الصلح.
فإذا صحت املعلومات، أو 
ثبتت، فإن والدة احلكومة 
ال  وقت،  قضية  أصبحت 

أكثر وال أقل.
متابعة  مصادر  واشارت 
احلكومة  تشكيل  مللف 
اجلديدة إىل مجلة مؤشرات 
الساعات  خالل  حصلت 
يف  وساهمت  املاضية، 
احياء االمل بامكانية والدة 
قبل  العتيدة  احلكومة 
احلالي،  االسبوع  نهاية 
املطول  واهمها:االتصال 
اجلمهورية  رئيسي  بني 
والرئيس  عون  ميشال 
املكلف جنيب ميقاتي، ومت 

خالله، تثبيت ما مت االتفاق 
عليه سابقا، وجوجلة امساء 
حقيبة  لتولي  املرشحني 
اصبحت  وقد  االقتصاد، 
من  بامسني  حمصورة 
يف  كيب،  مجال  بينهما 
عون  اوساط  تكتمت  حني 
االخر  االسم  عن  وميقاتي 
هذه  لتولي  ترجيحا  االكثر 

التكتم  أن  كما  احلقيبة، 
ما يزال يلف اسم املرشح 
املطروح  الكاثوليكي 
باعتباره  السياحة،  لوزارة 
حيدد مصري موضوع الثلث 
املعطل، والذي مت التفاهم 
على  الرئيسني،  بني 
بينهما،  االتصاالت  تكثيف 
النهائي،  االتفاق  لبلورة 

املطروحني،  االمسني  على 
االقتصاد   وزارتي  لتولي 
يف  باتا  وقد  والسياحة، 
كما  االخرية،  مراحلهما 
ترّدد بقوة اسم أمني سالم 

لالقتصاد.
وكشفت املصادر عن حركة 
متواصلة، حصلت اخلميس 
وامس  )أمس  واجلمعة  

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

إطالق »بطاقة دعم« إلغاثة نصف مليون أسرة.. وتالعب خطري باحملروقات قبل الثالثاء

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ  

Granny Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

وسطاء  وحركة  االول( 
الرئيس  عن  وممثلني 
اهلل  وحزب  بري،  نبيه 
اجلانب  اجراها  واتصاالت 
ببعبدا  مباشرة،  الفرنسي 
وميقاتي، لتسريع تشكيل 
اسفرت  وقد  حكومة. 
اعادة  عن  التحركات  هذه 
التواصل املباشر بني عون 
تقليص  واىل  وميقاتي، 
واخلالفات،  التباين  هوة 
النظر  وجهات  وتقريب 
املصادر  واملت  بينهما. 
ماراتون  من  االنتهاء  يف 
اخلالفات قبل ظهر السبت 
فيما  واالنتقال  )اليوم(، 
مراسيم  الصدار  بعد 
التشكيلة الوزارية، اال اذا، 
عقد  او  مطالب  استجدت 
متعمدة،  او  متوقعة،  غري 
مرة   من  اكثر  حصل  كما 
وعندها، قد تتعطل والدة 

احلكومة العتيدة.
املسيحيان  االمسان  اما 
التداول فيها  اللذان جرى 
جورج  الدكتور  فهما  ليال، 
املقعدين  أحد  )عن  كالس 

وجنالء  الكاثوليكيني( 
املسيحي  املقعد  رياشي 

)اآلخر(.
مطلعة  مصادر  ووصفت 
التطور احلاصل بأنه يرخي 
اذا  حذر  تفاؤل  من  ظالاًل 
املسار  األمور  سلكت 
إىل  للوصول  الصحيح 
فإن  السعيدة  اخلواتيم 
الساعات  أمام  احلكومة 
البحث  أن  وعلم  األخرية.  
الوزير  اسم  على  تركز 
االقتصاد  حلقيبة  املرشح 
تداوهلا  مت  أمساء  وهناك 
والبالتينوم  بعبدا  بني 
وهناك درس يتم ألفضلية 
من ستؤول إليه من ضمن 

جرى  مقرتحة  أمساء  مروحة 
تبادهلا كما أن البحث يدور 
الثاني  الوزير  اسم  حول 
كاثوليكيا  سيكون  الذي 
كما أن هناك مروحة أمساء 

يف هذا السياق. 
الوصول  مت  إذا  أنه  وُعلم 
بفعل  إجيابية  نتائج  إىل 
هذا التواصل ،فمن املرجح  
قيام لقاء اليوم بني رئيس 
اجلمهورية ورئيس احلكومة 
اللمسات  لوضع  املكلف 
ألعالن  متهيدا  األخرية 

احلكومة.
الصيغة

املسودة  رست  ولياًل، 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

املبعوثة الدولية ألفغانستان تتهم 
طالبان بتنفيذ اغتياالت

األمم  مبعوثة  أفادت 
أفغانستان  إىل  املتحدة 
جملس  ليونز،  ديبورا 
االول  امس  األمن، 
اخلميس، بأّن حركة طالبان 

بدوافع  اغتياالت  نفذت 
استيالئها  منذ  انتقامية 
رغم  وذلك  السلطة  على 

التتمة على الصفحة 21

وحدات من اجليش السوري تدخل 
منطقة درعا البلد وتبدأ تثبيت بعض 

النقاط يف إطار اتفاق التسوية
اجليش   من  وحدات  دخلت 
إىل  امس  صباح  السوري 
منطقة درعا البلد ومت رفع 
مركز  فوق  الوطين  العلم 
األربعني  حي  يف  التسوية 

اتفاق  إطار  يف  وذلك 
طرحته  الذي  التسوية 
بتسوية  والقاضي  الدولة 
وتسليم  املسلحني  أوضاع 
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

ال تـديروا ظـهوركم لـنا
أنني أؤيد دعوات LGNSW لرئيسة الوالية 
 LGAs من   12 الـ  البلديات  رؤساء  للقاء 
عقدت  التي  اإلنرتنت  عرب  الندوة  املغلقة. 
األسبوع املاضي مع الوزراء لم تنجح - لقد 
تم تقسيمهم ولم يكن ذلك مفيدًا. ال تزال 
رئيسة الوالية ترفض الجلوس يف اجتماع 
البلديات  جماعي عرب اإلنرتنت مع رؤساء 
املستويني  لكال  يمكن  كيف  ملناقشة 
ألمر  إنه  مجتمعاتهم.  دعم  الحكوميني 
آذانـًا صاغية ويظهر  يلق  لم  أن هذا  مقلق 
تجاهل استطالعات الرأي يف الوالية لغرب 

سيدني.

املجلس  انعقاد  عدم  فإن  ذلك،  على  عالوة 
التشريعي يف أيلول/ سبتمرب يعد تقصرًيا 
يف أداء الواجب. ال يمكن ألي موظفني آخرين 

يف أي صناعة أخرى التخلي عن وظائفهم لعدة 
اختيارهم وال يواجهون  أشهر يف كل مرة من 
أي عواقب. اآلن هو الوقت الذي يحتاجه القادة 
للقيادة. كان على الناس تحمل قواعد وأنظمة 
املالية  مواردهم  على  تؤثر  مسبوقة  غري 
أنهم  يزعمون  وأحبائهم.  العقلية  وصحتهم 
يثري  الذي   LGAs يف  والتأثري  األلم  يفهمون 
القلق، ولكن هذا ال ينعكس يف أفعالهم - ليس 

لديهم فكرة وهذا يظهر جليـًّا.

إذا لم يكن ممثلونا املنتخبون يف الربملان، فمن 
الصعب على مجتمعنا أن يرى اتخاذ القرارات 
إنها  األزمات.  وقت  يف  مصلحتهم  يخدم  بما 
أجل  من  مجتمعنا  يصرخ  الوجه.  على  صفعة 
املناصرة، ودفوعات خاصة لدعم غرب سيدني 
من  قوية.  صحية  وإدارة  اإليجار  وتخفيف 

القضايا  ومناقشة  قرارات  اتخاذ  املستحيل 
الربملان  يكون  ال  عندما  ومناقشتها  الحاسمة 

منعقدًا.

واالستجابة  اإلغالق  عمليات  تأثري  إدارة  تتم 
القرارات  لكنهم ال يتخذون  الوالية،  من قبل 
الرئيسية التي يجب اتخاذها ألنهم ال يكلفون 
أنفسهم عناء الحضور إىل الربملان. إنه لعار أن 
علينا أن نتوسل لنرى ونسمع، وحتى عندما 
تديروا  ال  فعل.  أو  رد  يوجد  ال  ذلك،  نفعل 
سماع  أحثكم   على  فأنا   ، ملجتمعنا  ظهوركم 
السكان  منها  يعاني  التي  املشكالت  بعض 
عقليـًا وماليـًا بسبب اإلغالق القاسي. سأدافع 
دائمـًا عنهم حتى ترونا وتسمعونا. عليكم أن 
أنتم  تتجاهلنا.  أن  فقط  يمكنكم  ال  تنتبهوا، 

تفعلون ذلك على مسؤوليتكم الخاصة. 

ان  ترغبون  مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
على  بي  االتصال  فالرجاء  فيها،  أساعدكم 

الرقم:  187 651 0419
steve.christou@cumberland.

nsw.gov.au

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

Don’t turn your back on us 
I support LGNSW’s calls for the Premier to meet with 
the 12 mayors of the locked down LGAs. The webinar 
last week with ministers doesn’t make the grade – they 
were disengaged and not helpful. The Premier still 
refuses to sit down to a collective online meeting with 
mayors to discuss how both levels of government could 
support their communities. It’s alarming that this has 
fallen on deaf ears and shows the disregard the state 
pollies have for western Sydney.

On top of that, it’s a dereliction of duty that the 
legislative council won’t sit in September. No other 
employees in any other industry can abandon their 
post for months at a time at their own choice and face 
no consequences. Now is the time that leaders need 
to lead. People have had to endure unprecedented 
rules and regulations that impact their finances, mental 
health and loved ones. They claim that they understand 
the pain and impact in the LGAs of concern, but this 
isn’t reflected in their actions – they have no idea and it 
really shows.

If our elected representatives aren’t in parliament, it’s 
hard for our community to see decisions are being 
made in their best interests in a time of crisis. It’s a slap 
in the face. Our community is crying out for advocacy, a 
special western Sydney support payment, rent relief and 
solid health management. It’s impossible for decisions 
to be made and critical issues to be discussed and 
debated when parliament is not sitting.

The impact of the lockdowns and the response is being 
run by state, but they are not making the key decisions 
that need to be made as they aren’t even bothering to 
turn up to parliament. It’s a disgrace that we have to 
beg to be seen and heard, and even when we do that, 
there’s no response or action. Don’t turn your back on 
our community, I urge you to hear some of the issues 
residents are struggling with mentally and financially by 
the harsh lockdown. I’ll always advocate on their behalf 
until you see us and hear us. You need to pay attention, 
you cannot just disregard us. You do that at your own 
risk.
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 ابلغ رئيس اجلمهورية العماد 
اللجنة  رئيس  عون  ميشال 
العسكرية يف االحتاد األوروبي 
اجلنرال كالوديو غراتسيانو يف 
خالل استقباله قبل ظهر أمس 
األول اخلميس يف قصر بعبدا، 
»ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه 
للمساعدة  األوروبي  االحتاد 
على جتاوز الظروف االقتصادية 
مير  اليت  الصعبة  واملعيشية 
تراكم  نتيجة  اللبنانيون،  بها 
لبنان  على  مرت  اليت  االزمات 
بدءا  املاضية،  السنوات  خالل 
من تفاقم آثار احلرب السورية 
حنو  الربية  املعابر  واقفال 
العمق احليوي للبنان وتداعيات 
و800  مليون  من  اكثر  نزوح 
باإلضافة  سوري،  نازح  الف 
اىل األزمة املالية واالقتصادية 
»كورونا«  وباء  وانعكاسات 

وانفجار مرفأ بريوت«.
وأشار الرئيس عون اىل »الوضع 
الذي تعيشه املؤسسات األمنية 
اللبنانية، ويف مقدمها اجليش، 
التغذية  على  االزمة  وانعكاس 
العمالنية  واملهمات  والطبابة 
وغريها«،  اآلليات  وصيانة 
اىل  األوروبي  االحتاد  داعيا 
اجملال  هذا  يف  »املساعدة 
يقوم  الذي  املهم  للدور  نظرا 
على  املساعدة  يف  اجليش  به 
االستقرار األمين الداخلي وعلى 
القوات  مع  بالتعاون  احلدود، 

الدولية »اليونيفيل«.
وشكر رئيس اجلمهورية اجلنرال 
»املساعدات  على  غراتسيانو 
االحتاد  دول  قدمتها  اليت 
اليت  واملؤمترات  األوروبي 
عقدت هلذه الغاية«، الفتا اىل 
ان »امن لبنان واستقراره مهم 

ألستقرار أوروبا أيضا«.
وركز الرئيس عون على »أهمية 
األوروبي  االحتاد  مساعدة 
ألعادة النازحني السوريني اىل 
املناطق  بالدهم، ال سيما اىل 
وتقديم  آمنة،  باتت  اليت 
ألن  هناك،  هلم  املساعدات 
يف  عليهم  توزيعها  استمرار 
العودة. علما  لبنان يؤخر هذه 
على  قادرا  يعد  مل  لبنان  ان 
اليت  التكلفة  من  املزيد  حتمل 
مليارات  مخسة  سنويا  تتجاوز 

دوالر أمريكي«.
»التزام  عون  الرئيس  وجدد 
وال  الدولية  القرارات  لبنان 
سيما القرار 1701«، معتربا ان 
»ما حيصل من حني اىل آخر على 
احلدود اجلنوبية يبقى حمصورا 

استقبل غراتسيانو ورحب بأي دعم يقدمه االحتاد االوروبي للبنان

رئيس اجلمهورية:ملساعدة املؤسسات األمنية 
ويف مقدمها اجليش لتجاوز االزمة

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الجنرال كالوديو غراتسيانو
يف اطار ضيق ال يتجاوز قواعد 
العام  منذ  املعتمدة  االشتباك 

.»2006
اجلنرال  عون  الرئيس  ومحل 
املمثل  اىل  حتياته  غراتسيانو 
األوروبي  لالحتاد  األعلى 
والسياسة  اخلارجية  للشؤون 
األمنية جوزب بوريل، الذي زار 
لبنان يف شهر حزيران املاضي 
وعرب عن دعم االحتاد األوروبي 

له يف اجملاالت كافة.

غراتسيانو
عرب  غراتسيانو  اجلنرال  وكان 
لبنان  لزيارة  سعادته  عن 
فيه  توىل  ان  سبق  الذي 
بني  »اليونيفيل«  قيادة 
الفتا   ،2010-2007 العامني 
االطالع  هو  »اهلدف  ان  اىل 
على األوضاع، ال سيما األمنية 
منها وتقديم الدعم اىل اجليش 
الظروف  هذه  يف  اللبناني 
لبنان«،  بها  مير  اليت  الصعبة 

االحتاد  »استعداد  مؤكدا 
من  املزيد  لتقديم  األوروبي 
على  مشددا  للبنان«،  الدعم 
»أهمية االستقرار فيه وتطبيق 
الصلة  ذات  الدولية  القرارات 
بالساحة اللبنانية«، مركزا على 
االستقرار  استمرار  »أهمية 
املنطقة  ويف  عموما  لبنان  يف 

اجلنوبية خصوصا«.
برقية تعزية

الرئيس  تلقى  ذلك،  اىل 
نظريه  من  تعزية  برقية  عون 
بوفاة  صاحل  برهم  العراقي 
اإلسالمي  اجمللس  رئيس 
الشيعي األعلى العالمة الشيخ 
فيها:  جاء  قبالن،  األمري  عبد 
»اننا نبعث لفخامتكم وللشعب 
اللبناني الشقيق واقرباء وحميب 
الفقيد، باسم الشعب العراقي 
التعازي  أحر  وبإمسنا شخصيا، 
سائلني  املواساة،  وصادق 
يتغمده  ان  وجل  عز  املوىل 

بواسع رمحته«.
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الوفاء  »كتلة  عن  صدر 
استهلته  بيان  للمقاومة« 
اجمللس  رئيس  أبنت  بعبارات 
االعلى  الشيعي  االسالمي 
االمام الشيخ عبد االمري قبالن، 
صاحب  ارحتال  »إن  وقالت: 
اجمللس  رئيس  السماحة 
آية  األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اهلل العالمة عبد األمري قبالن، 
واألسى  احلزن  فينا  أثار  قد 
فلقد انتقل رمحه اهلل إىل مقره 
األبدي عن عمٍر كان له ميدانا 
والعمل  لإلميان  رحبا  رحبا 
جرى  إهلية  وفرصة  الصاحل، 
اغتنامها لنصرة الدين وقضايا 
قيادات  فيها  األمة... شارك 
وأعالما، وعايش فيها ألوانا من 
الناس واجلهات.. وثبت فيها 
للمحرومني  حمبا  ودودا  وفيا 
وللمجاهدين  وإلمامهم، 
ودائع  وللفقراء  والشهداء، 

اهلل لدى عباده الكرماء.
لقد ودعناه مجيعا... وأودعناه 
ربا رحيما.. ال يعزب عن علمه 
مثقال ذرة يف األرض وال يف 
اخلبري.  اللطيف  وهو  السماء، 
أثرا  العزيز  الراحل  ترك  فقد 
طيبًا مباركًا سينمو خريًا وفريًا 
رغم  ووطننا  جمتمعنا  يعّم 
أليم  الذي خيتزن  احلال  واقع 
واحملّبة  فالوحدة  املعاناة، 
واحلرص على احلوار والشراكة 
أبناء  مع  الواحد  والعيش 
والفتنة  الفرقة  ونبذ  الوطن، 
االحتالل  ومقاومة  والتقسيم، 
وحفظ السيادة وصون القرار 
واالعتزاز  والفخر  الوطين 
واالنتصارات  باإلجنازات 
الوثرية  العالي  واإلحساس 

وبالقدرة على  بالنفس  بالثقة 
ذلك  كل  التحديات،  مواجهة 
معامل نهج جتعل األمل باستنقاذ 
جمتمعنا ووطننا واعدا رغم كل 
ومشاعل  والعراقيل،  العقبات 
نصرة  معها  ستبقى  نور 
القضايا  كل  ودعم  فلسطني 
عزنا  رايات  والعادلة  احملقة 

املتجدد«.
ألسرة الراحل الكبري، ال سيما 
اجلعفري  املفيت  لسماحة 
املمتاز الشيخ أمحد عبد األمري 
رئيس جملس  ولدولة  قبالن، 
النواب األخ األستاذ نبيه بري، 
حلزب  العام  األمني  ولسماحة 
اهلل  نصر  حسن  السيد  اهلل 
الشيعي  اإلسالمي  وللمجلس 
األعلى وألركانه األعزاء ولكل 
واملراجع  واملقامات  العلماء 
وبالغ  التعازي  أحّر  العظام 

املواساة«.
بقيت  »ولئن  البيان:  أضاف 
التشكيلة  إجناز  تنتظر  البالد 
احلكومية رغم تباين التقديرات 
األسرى  نفق  أحدث  فقد 
يف  األحرار  الفلسطينيني 
ثقبا  الصهيوني  جلبوع  سجن 
وثقته  العدو  هيبة  يف  عميقا 
بتحصيناته تهاوت معه أوهام 
والقدرة على  املزعوم  التفوق 

مواصلة االحتالل.
إن كتلة الوفاء للمقاومة يهمها 

أن تسجل ما يأتي:
الشعب  الكتلة  تهنئ   -  1
وفصائله  األبي  الفلسطيين 
األمين  اإلجناز  على  املقاومة 
األسرى  حققه  الذي  املبدع 
املذهل  النفق  عرب  األبطال 
الذي صدع منظومة التحصينات 
العدو  اعتمدها  اليت  اآلمنة 
الصهيوني يف أحد أهم وأحدث 
عن  الكاشفة  وزنزاناته  قالعه 
اإلنسان  حبقوق  تفريطه  مدى 

وتنكره هلا.
الشعب  أن  الكتلة  وترى 
يثبت  اجملاهد  الفلسطيين 
إرادة  أن  يوم  بعد  يوما 
أقوى  لديه  والتحرر  التحرير 
وأفعل وأعمق من كل التحايل 
والتواطؤ والتآمر الدولي الذي 
عن  فضال  هويته  يستهدف 

أرضه وسيادته.
2 - إن وهج اإلعالن عن بدء 
مسار البواخر اإليرانية احململة 
كل  وجوه  لفح  باحملروقات، 
املراهنني على جين مثار احلصار 
تفرضه  الذي  االقتصادي 
لبنان  على  األمريكية  اإلدارة 
وشعبه ودولته بهدف اإلخضاع 
على  واهليمنة  والتسلط 
والتحكم  البالد  شؤون  إدارة 
إصرار  أن  كما  بسياساته. 
حلزب  العام  األمني  مساحة 
اللبنانيني  مساعدة  على  اهلل 
ورفض إذالهلم وخرق احلصار 
االقتصادي املفروض عليهم، 
أرغم األمريكيني على الرضوخ 
تبقي  إجراءات  إىل  واملسارعة 
على  باهتا  ولو  موقعا  هلم 
هامش املشهد السيادي الذي 
حتديها  عرب  املقاومة  رمسته 

للحصار وعزمها على رفعه.
لقد كشفت املقاومة للبنانيني 
األقفال  هشاشة  بوضوح 

كتلة الوفاء للمقاومة : إبقاء لبنان من دون 
حكومة فاعلة ناشطة هدر موصوف ملصاحل البالد 

واللبنانيني وتضييع مؤسف لفرص إنقاذية إمنائية
يف  املستخدمة  األمريكية 
تعاطيا  وفرضت  بلدنا  حصار 
بقانون  مسي  ما  مع  خمتلفا 
متطلبات  مع  ليتالءم  قيصر 
العالقات بني  مسار استئناف 
سوريا ولبنان، كما حركت خيار 
بلدان  عرب  للطاقة  االستجرار 
عربية كانت تطوي العمل بهذا 

اخليار.
وتابع البيان :«كما بات واضحا 
أن األزمة االقتصادية اخلانقة 
اليت عانى منها اللبنانيون، ما 
سياسة  لوال  لتتفاقم  كانت 
عملت  اليت  األمريكية  االبتزاز 
وأوجاع  آالم  توظيف  على 
انتزاع  أجل  من  اللبنانيني 
اإلدارة  إلمالءات  إذعانهم 

األمريكية.
متلبسني  األمريكيون  بدا  لقد 
للبنان  االقتصادي  احلصار 
باجلرم املشهود وانفضح بهذا 
العدائي  األداء  كل  املشهد 
يتلطى  كان  الذي  األمريكي 
وحقوقية  إمنائية  مظاهر  خلف 

ملفقة وخمادعة.
3 - تعترب الكتلة أن إبقاء لبنان 
من دون حكومة فاعلة وناشطة 
هو هدر موصوف ملصاحل البالد 
مؤسف  وتضييع  واللبنانيني 
وإمنائية،  إنقاذية  لفرص 
وإفراط لدى األفرقاء املعنيني 
توهم  يف  بالتأليف  مباشرة 
القدرة الحقا على استدراك ما 
بدفة  التحكم  خالل  من  فات، 
إدارة االستحقاقات الدستورية 

املقبلة.
تؤكد  تزال  ال  الكتلة  إن 
وجوب  إىل  الداعي  موقفها 
شؤون  تدير  حكومة  تشكيل 
الوطنية  املصلحة  ألن  البالد 
ذلك..  على  متوقفة  باتت 
ال  االجتاه  هذا  عدا  ما  وكل 
يصب يف خري لبنان وال يأتي 

باخلري ألبنائه.
4 - يف الثاني عشر من شهر 
موعد  عام،  كل  من  أيلول 
متجدد مع العز والفخار، أبرمته 
قيادة  اإلسالمية  مقاومتنا 
والروح..  بالدم  وجماهدين 
ومل تبخل على شعبنا ووطننا 
بعزيز حتى ولو ارتقى ليكون 

إبنا لألمني العام..
منذ أربع وعشرين عاما وأخوة 
ورفاق الشهيد هادي نصر اهلل 
وكوثراني  مغنية  والشهيدين 
اإلسالمية،  املقاومة  يف 
اللبناني  والنقيب يف اجليش 
يستشعرون  العازار،  جواد 
اجملد عند مواجهة جبل الرفيع 
وينتقلون من نصر إىل نصر، 
التحديات فإرادة  ورغم تتابع 
املواجهة وعزم التصدي لدى 
شعبنا يكشفان كم هو عظيم 
هو إنساننا اجملاهد والشهيد. 
وكم هي عظيمة أمة اجملاهدين 
لبنان  وسيبقى  والشهداء. 
اليت  النصر  ملعادلة  حاضنا 
تصنع جمد حاضرنا ومستقبلنا 

عرب شعبه وجيشه ومقاومته.
سيد  هادي  ألبي  وختاما.. 
جمددا  لك  هنيئا  املقاومة... 
هادي،  عزيزك  شهادة 
وهنيئا للبنان قيادتك مسرية 

املقاومة فيه ضد أعدائه«.

يف  العامة  الصحة  وزير  عقد 
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
اليوم،  ظهر  بعد  حسن،  محد 
خالله  مت  اجتماعا  الوزارة  يف 
آلية  حسم صيغة نهائية حتدد 
صرف الدواء غري املدعوم وفق 
املقتضى، وذلك بعد اجتماعات 
متالحقة ترأسها حسن وخصصت 
األخريين  األسبوعني  طيلة 
هذا  تسعري  مسألة  يف  للبحث 
نقيب  االجتماع  وحضر  الدواء. 
جبارة  كريم  الدواء  مستوردي 
النقابة ونقيب  وأعضاء جملس 
غسان  الدكتور  الصيادلة 

األمني.
خالل  حسن،  الوزير  ولفت 
التزام  »ضرورة  إىل  االجتماع، 
واليت  عليها،  املتفق  الصيغة 
حبيث  بالعادلة،  وصفها  ميكن 
يعمل املستوردون على تأمني 
الدواء غري املدعوم واملفقودة 
أصناف عديدة منه يف السوق 
يف  يسهم  مبا  اللبنانية، 

التخفيف من أزمة الدواء«.
القرار

وبناء عليه، أصدر حسن قرارا 
الدوالر  صرف  سعر  حيدد 
األمريكي لألدوية غري املدعومة 

يف  مثانني  بنسبة  إستثنائيا 
املئة من سعر الصرف باألسواق 
اللبنانية أي حبسم عشرين يف 
ذات  منصة  على  بناء  املئة 
 Leaders غرار  على  صدقية 
اإلقتصادية  للمجلة   Club
 ،Lebanon Opportunities
نهاية  أقصاها  لفرتة  وذلك 
السنة 31-12-2021 على  هذه 
بعد  باحلسم  العمل  يتوقف  أن 

انتهاء هذه الفرتة.
»ميكن  أنه  على  القرار  وينص 
أسبوعني  كل  األسعار  تعديل 
مبوجب تعميم يصدر عن وزارة 
الصحة العامة، كما تعدل خالل 
تستدعي  عندما  أقل  فرتة 
احلاجة، ال سيما عند تغيري سعر 

الصرف بنسبة تفوق عشرة يف 
املئة صعودا أو نزوال«.

يف  الوارد  االتفاق  ومبوجب 
املستوردون  »يلتزم  القرار، 
بكميات  املدعومة  األدوية  بيع 
مبيعاتهم  معدل  عن  تقل  ال 
حال  يف  التارخيية  الشهرية 
البيع  يتم  وأن  املخزون  توافر 
األراضي  على  عادلة  بصورة 
يلتزم  كما  كافة.  اللبنانية 
سريع  استرياد  املستوردون 
السرطانية  األمراض  ألدوية 
اإلتفاق  وفق  واملستعصية 
ومت  لبنان.  مصرف  مع  النافذ 
تكليف التفتيش الصيدلي يف 
مراقبة  العامة  الصحة  وزارة 

تطبيق القرار«.

وزير الصحة أصدر قرارا حدد سعر صرف الدوالر 
لألدوية غري املدعومة استثنائيا بنسبة 80% من سعر 

الصرف: صيغة عادلة تؤمن الدواء املفقود
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لـبنانيات

أكد رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
مسري جعجع »ان الثغرات الرتبوية 
موجودة يف كل دول العامل بينما 
مشكلتنا يف لبنان أكرب من ذلك 
ممسكة  احلاكمة  املنظومة  ألن 
من  األعوج  و«التلم  االمور  بزمام 

التور الكبري«.
واعترب »ان السياسة أساس كل 
شيء ويف حال عدم انتظامها لن 
االصعدة  على  البلد  حال  تنتظم 
ان  املثال  سبيل  فعلى  كافة، 
جناحات  حقق  اخلاص  القطاع 
ولكن  ومميزة  كبرية  اقتصادية 
فشل االدارة السياسية دمر هذه 

النجاحات«.
هي  االنتخابات  »ان  على  وشدد 
الفرصة الوحيدة لتغيري املنظومة 
إدارة  وطريقة  احلالية  السياسية 
»ان  موضحا  العام«،  الشأن 
إدارة  هي  الفعلية  السياسة 
شؤون اجملتمع كما جيب من أجل 
من  العمليني  السياسيني  اختيار 
خالل حسن االختيار يف االنتخابات 
التباكي  ال  املقبلة  النيابية 

والصراخ والنق«.
اللقاء  خالل  يف  جعجع  كالم 
عنوان  »حتت  األول  التشاوري 
 2022-  2021 الدراسي  »العام 
حتديات واستمرارية« الذي نظمته 
»القوات  يف  املعلمني  مصلحة 
اللبنانية«، يف حضور عضو تكتل 
»اجلمهورية القوية« النائب جورج 
لوزارة  العام  املدير  عقيص، 
فادي  العالي  والتعليم  الرتبية 
للمدارس  العام  األمني  يرق، 
نصر،  يوسف  األب  الكاثوليكية 
مسري  وزنات  مؤسسة  رئيس 
قسطنطني، رئيس مصلحة األطباء 
أنطوان  اللبنانية  القوات  يف 
املعلمني  مصلحة  رئيس  شليطا، 
اللبنانية ربيع فرجني  يف القوات 
والطالب جون مشعون من مصلحة 

الطالب.
كل  »عمل  ان  اىل  جعجع  ولفت 
فرد مبكانه هو بطولة يف ظل هذه 
صعوبات  يالقي  فهو  الظروف 
وحتديات«. وأشار اىل »ان هذه 
الندوة تهدف اىل عرض اهلواجس 
ستخرج  واليت  والتحديات، 
بتوصيات«، مشددا على »ان كل 
لوضعها  العمل  عليه  موقعه  من 
يتطلب  الذي  األمر  التنفيذ  حيز 
جهدا كبريا«. واضاف: »يف ظل 
تبحثون  الراهن  املرتدي  الوضع 
عن املواضيع الرتبوية وهذا جهد 
كبري ولكن كل ما تقومون به يف 
إال كناية عن  ما هو  الندوة  هذه 

بعض املسكنات«.
الرتبوية  »الثغرات  ان  وأكد 
موجودة يف كل دول العامل بينما 
مشكلتنا يف لبنان اكرب من ذلك 
ممسكة  احلاكمة  املنظومة  ألن 
من  األعوج  و«التلم  االمور  بزمام 
التور الكبري«، معتربا ان السياسة 
اساس كل شيء ويف حال عدم 
البلد  حال  تنتظم  لن  انتظامها 
على االصعدة كافة، فعلى سبيل 
حقق  اخلاص  القطاع  ان  املثال 
اقتصادية كبرية ومميزة  جناحات 
السياسية  االدارة  فشل  ولكن 

دمر هذه النجاحات«.
العام  االمني  من  جعجع  ومتنى 
عدم  الكاثوليكية  للمدارس 
»االنكفاء عن العمل السياسي بل 
طريقة  على  الطالب  توجيه  عليه 
العمل السياسي الفعلي والواعي 

املسؤولني  ودعا  واملسؤول«. 
العمل  »ضرورة  اىل  الرتبويني 
اجليل  لرتشيد  جدي  بشكل 
االخنراط  أهمية  على  اجلديد 
للوصول  السياسي  العمل  يف 
بدل  املطلوب  التغيري  اىل 
الوطنية  املسؤولية  من  التنصل 
والتمسك مبقولة »ما بدي إتدخل 

بالسياسة«.
»البدء  املشاركني  من  أمل  كما 
والتحضري  اجلدي  بالعمل 
للمشاركة يف االستحقاق النيابي 
هي  فاالنتخابات  صحيح،  بشكل 
الفرصة الوحيدة لتغيري املنظومة 
ادارة  وطريقة  احلالية  السياسية 
ان  موضحا  العام«،  الشان 
إدارة  هي  الفعلية  »السياسة 
شؤون اجملتمع كما جيب من أجل 
من  العمليني  السياسيني  اختيار 
خالل حسن االختيار يف االنتخابات 
التباكي  ال  املقبلة  النيابية 

والصراخ والنق«.
ألول  التحضري  »علينا  وقال: 
البلد،  النقاذ  لدينا  طرق  مفرتق 
فما تقومون به أمر جيد جدا ودليل 
فعلية  ومقاومة  وعافية  شجاعة 
جدا  بسيط  جزء  كله  هذا  ولكن 
جانب  اىل  به  القيام  املمكن  من 

حتملكم املسؤولية السياسية«.
اللبنانيني  »ان بعض  اىل  ولفت 
خيلطون بني السياسيني الفعليني 
الفاسدين  االقزام  والسياسيني 
إتدخل  بدي  »ما  البعض  ومقولة 
اريد  »ال  تعين  بالسياسة« 
ترك  اي  البلد«  بشؤون  التدخل 
اخلاصة«.  شؤونهم  البعض  هذا 
وشدد على وجوب »ان يعي كل 
فرد منا واجباته جلهة تأثريه يف 
تغيري املنظومة احلاكمة من خالل 
االستحقاق  يف  اإلختيار  حسن 

النيابي املقبل«.
املمثلني  اختيار  »ان  أكد  واذ 
اال  جيب  النيابية  االنتخابات  يف 
الشخصية  الصداقات  على  يقوم 
مبحلية«  و«اهلية  والقربى 
جعجع  شدد  العزاء«،  وواجبات 
سلبا  ينعكس  اخليار  »ان  على 
ومستقبلهم  حياتهم  مسار  على 
مفهوم  فهذا  اوالدهم  ومستقبل 
وعلينا  السياسي  للعمل  خاطئ 
مشاكلنا  من  للتخلص  تصحيحه 
االنتخابات  يف  مسؤول  واجلميع 

وعليه ان ينتخب ويصوت«.
حاولت  مهما  جعجع:««  وختم 
يف  التدخل  اخلارجية  الدول 
فإن  الداخلية،  اللبنانية  الشؤون 
وعي اللبنانيني كفيل مبنعها. ان 
هذه الدول تنجح مبهامها يف حال 
تساعدها،  داخلية  مطية  وجدت 
الواليات  ان  املثال  سبيل  فعلي 
سنة   20 بعد  االمريكية  املتحدة 
لتدخلها يف افغانستان مل تستطع 
اخلروج  اىل  واضطرت  البقاء 

منه«.

جعجع يف لقاء تشاوري تربوي يف معراب: السياسة أساس كل شيء ويف حال عدم 
انتظامها لن تنتظم حال البلد واالنتخابات الفرصة الوحيدة لتغيري املنظومة

عقيص
استهل اللقاء، الذي أداره سامل 
عقيص  النائب  مبداخلة  خليفة، 
الذي اشار فيها اىل »ان ازمتني 
هلما:  احللول  اجياد  تواجهنا جيب 
من  التلقيح  تأمني  االوىل، 
اجلسم  لكل  الصحة  وزارة  قبل 
ازمة  فهي  الثانية  اما  الرتبوي، 
دور  اىل  حتتاج  اليت  احملروقات 
املدارس  ملساعدة  البلديات 

لتسهيل احلصول عليها«.
يف  األهل  دور  عن  وسأل 
على  قادرون  هم  »هل  العودة: 
ذلك؟ املوضوع ضيق جدا باعتبار 
حتمل  على  قادرين  غري  انهم 
الوضع  ظل  يف  املادي  العبء 
عن  فضال  املرتدي  االقتصادي 
ان املؤسسات الرتبوية ايضا غري 
قادرة على حتمل هذه االزمة الن 
وبالتالي  هلا،  متوافر  غري  الدعم 
عبء  حتمل  على  قادرة  غري  هي 

هذا العام الدراسي«.
ورأى »أن حلول هذه املشاكل تقع 
على عاتق حكومة تصريف االعمال 
للجميع  اللقاح  تأمني  عليها  اذ 
ومعاجلة مشكلة احملروقات من اجل 
الوصول اىل التوازن االقتصادي 
بني املؤسسات الرتبوية واالهالي 

واجلسم التعليمي«.
تكتل  استعداد  عقيص  وأبدى 
»اجلمهورية القوية« ألي »مبادرة 
القطاع  خدمة  ميكنها  تشريعية 
والعام  عام  بشكل  الرتبوي 
بشكل   2022  -  2021 الدراسي 
فكرة  »ضرورة  وأكد  خاص«. 
لالستاذ  راتب«  »النصف  حذف 
بل علينا ضمان راتبه كامال ويف 
الوقت احملدد الن هذا حق له«. 
الدولية  املساعدات  عند  وتوقف 
اىل  داعيا  للمدارس،  متنح  اليت 

ختصيص جزء منها لالساتذة.
يرق

ان  »هدفنا  فقال:  يرق،  اما 
واقتصاديا  اجتماعيا  مواطنا  نبين 
للمحافظة على الرامسال البشري، 
منذ  بأزمة  مير  الرتبوي  فالقطاع 
عدم  سببها  السورية  احلرب 
البلد،  يف  السياسي  االستقرار 
اليت  واملالية  االقتصادية  االزمة 
انفجرت منذ 17 تشرين، صعوبة 
الكورونا  املالية،  السحوبات 
بريوت  مرفأ  انفجار  وتداعياتها، 
حيث تأثرت حنو 200 مدرسة و50 
انعكس  هذا  وكل  جامعيا  مبنى 
العام  التعليم  جودة  على  سلبا 

واجلامعي«.

االب نصر
أما األب نصر فلفت يف مداخلته 
االستاذ  يكون  ان  »وجوب  اىل 
مرتاحة،  املدرسة  لتكون  مرتاحا 
ولكن يف الوقت عينه، مل تقس 

يوما رسالة املعلم بأجره«. 
قسطنطني   من  كل  حتدث  كما 

وفرجني ومشعون.
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خالل اللقاء التشاوري

اختتم اجمللس االسالمي الشيعي 
برئيسه  العزاء  تقبل  االعلى 
قبالن  األمري  عبد  الشيخ  اإلمام 
يف مقر قاعة »الوحدة الوطنية« 
نائب  وتقبل  اجمللس،  مقر  يف 
الشيخ  العالمة  اجمللس  رئيس 
اجلعفري  واملفيت  اخلطيب  علي 
قبالن  أمحد  الشيخ  املمتاز 
والنائب علي حسن خليل ممثال 
الرئيس نبيه بري واعضاء اهليئة 
الشرعية والتنفيذية يف اجمللس 
وأسرة الفقيد التعازي بالراحل.

ميشال  الرئيس  املعزين:  ومن 
العماد  اجليش  قائد  سليمان، 
جوزاف عون، السفري السعودي 
يف لبنان وليد البخاري، النواب: 
علي  روكز،  شامل  عمار،  علي 
حسني  خواجة،  حممد  بزي، 
املوسوي،  ابراهيم  اجلشي، 
تيار  رئيس  محادة،  ايهاب 
الوزير  وهاب،  وئام  »التوحيد« 
السابق سليم جريصاتي، املدير 
اجلمهورية  رئاسة  يف  العام 
العام  واالمني  شقري  انطوان 
اللواء  لالغاثة  العليا  للهيئة 

الركن حممد خري.
حمرري  نقيب  معزيا  وحضر 
جوزف  اللبنانية  الصحافة 
النقابة  ومستشار  القصيفي 
صالح تقي الدين، رئيس بلدية 
بريوت مجال عيتاني على رأس 
يعقوب  السابق  الوزير  وفد، 
علي  السيد  ممثل  الصراف، 
وفد  اخلفاف،  حامد  السيستاني 
الراحل  الديين  املرجع  ممثلية 
احلكيم،  سعيد  حممد  السيد 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
»أمل« مجيل حايك وعضو هيئة 
نصر  عباس  الدكتور  الرئاسة 
اهلل، وفد من املكتب السياسي 
يف  اإلسالمية«  »اجلماعة  يف 
املكتب  رئيس  ضم:  لبنان 
احلوت  عماد  الدكتور  السياسي 
جنم  وائل  املكتب  وعضوي 
مركز  مدير  احلوت،  وباسم 
بريوت  اإلسالمية« يف  »الدعوة 
قيادة  من  وفد  كوسا،  شفيق 
يف  اهلل«  و«حزب  »أمل«  حركة 
حلاكم  السابق  النائب  بريوت، 
رائد  الدكتور  لبنان  مصرف 
شرف الدين، نقيب اختصاصيي 
علوم خمتربات االسنان يف لبنان 
وليد حممود جابر على رأس وفد 
علماء  من  وحشد  النقابة،  من 
وقضاة  املناطق  ومفيت  الدين 
احملاكم الشرعية وائمة املساجد 
الدينية،  احلوزات  ووفود 
وعسكرية  قضائية  وشخصيات 
ورؤساء  واجتماعية  واكادميية 
شعبية  ووفود  وخماتري  بلديات 

من خمتلف املناطق.
برقيات

وتلقى اخلطيب واملفيت اجلعفري 
برقيات تعزية من: سفري الصني 
جيان،  مني  تشيان  لبنان  يف 
جوزف  القنصلي  السلك  عميد 
السابق  الوزير  حبيس،  سليم 
السابق  النائب  حنا،  الياس 
العام  االمني  علوية،  حسن 
الوزراء  رئيس  »الدعوة«  حلزب 
العراقي االسبق نوري املالكي، 
املدني  للدفاع  العام  املدير 
العميد رميون خطار، االمني العام 
لتحرير  الدميقراطية  »للجبهة 
مكتب  حوامتة،  نايف  فلسطني« 
املرجع الديين االعلى السيد علي 
السيستاني، مكتب السيد حممد 
السيد  العالمة  الشريازي،  علي 

حممد تقي املدرسي، املريزا عبد 
العالمة  االحقاقي،  احلائري  اهلل 
السيد عبد اهلل الغريفي، الشيخ 
علي حممد اجلدي، رئيس جملس 
االحقاقي  االمام  وقف  امناء 
زعيم  الصفار،  صاحل  الدكتور 
السيد  باكستان  يف  الشيعة 
ساجد علي نقوي، جملس كنائس 
»حبر  مؤسسة  االوسط،  الشرق 
املستشار  اخلريية،  العلوم« 
حممد  السابق  االيراني  الثقايف 
رئيس  شريعتمداري،  مهدي 
رأفت  الدكتور  طرابلس  جامعة 
»جبهة  امليقاتي،  رشيد  حممد 
لبنان،  يف  االسالمي«  العمل 
يف  العربية  العشائر  »جتمع 
حوار  »ملتقى  منسق  لبنان«، 
الدكتور  حدود«  بال  وعطاء 
طالل محود، جامعة آل محود يف 
لبنان، مدير عام مجعية التعليم 
مساحة،  حممد  االسالمي  الديين 
اهليئة العلمية جلمعية التخصص 
والتوجيه العلمي، االعالمي حممد 

صادق احلسيين.
السيستاني

السيد  تعزية  يف  جاء  ومما 
من  مبزيد  »تلقينا  السيستاني: 
األسى واألسف نبأ وفاة مساحة 
العالمة حجة االسالم واملسلمني 
الشيخ عبد األمري قبالن )رئيس 
الشيعي  االسالمي  اجمللس 
األعلى يف لبنان( الذي فاضت 
روحه الزكية اىل بارئها بعد عمر 
سبيل  بالعطاء يف  حافل  مبارك 
دينه ووطنه والسعي يف خدمة 
الناس وقضاء حوائجهم وإصالح 

ذات بينهم.
وإننا إذ نعزي يف هذا املصاب 
الفادح أسرته الكرمية وأصحاب 
واملشايخ  العلماء  الفضيلة 
يف  املؤمنني  وعموم  الكرام 
تعاىل  اهلل  نسأل  العزيز،  لبنان 
أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع 
رمحته وحيشره مع اوليائه حممد 
وآله الطاهرين ومين على ذويه 
بالصرب  فضله  وعاريف  وحمبيه 
والسلوان. وال حول وال قوة اال 

باهلل العلي العظيم«.
الخطيب

ألقى  التعازي،  ختام  ويف 
فيها:  قال  شكر  كلمة  اخلطيب 
اخواني  وباسم  بامسي  »أتوجه 
الشيعي  االسالمي  اجمللس  يف 
مساحة  اخي  وباسم  االعلى 
الشيخ  املمتاز  اجلعفري  املفيت 
الفقيد،  واسرة  قبالن  امحد 

اجمللس الشيعي اختتم تقبل العزاء بالشيخ قبالن واخلطيب شكر كل املعزين

من  لكل  الشكر  آيات  بأمسى 
واسانا يف مصابنا برحيل فقيد 
اجمللس  رئيس  والعلماء  العلم 
االسالمي الشيعي االعلى مساحة 
اية اهلل اإلمام الشيخ عبد األمري 
فخامة  بالشكر:  وخنص  قبالن، 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
العظمى  اهلل  اية  مساحة  عون، 
وفخامة  اخلامنئي  علي  السيد 
الرئيس ابراهيم رئيسي ممثلني 
حسن  حممد  الشيخ  بسماحة 
اخرتي، سيادة الرئيس الدكتور 
بسعادة  ممثال  االسد  بشار 
علي،  الكريم  عبد  علي  السفري 
النواب  جملس  رئيس  دولة 
االستاذ نبيه بري، مساحة امني 
االسالم  حجة  اهلل  حزب  عام 
نصر  حسن  السيد  واملسلمني 
جملس  رئيس  دولة  اهلل، 
الوزراء حسان دياب، املرجعيات 
االشرف  النجف  يف  الدينية 
ممثل  سيما  ال  املقدسة،  وقم 
السيد  العظمى  اهلل  اية  مساحة 
حامد  احلاج  السيستاني  علي 
اخلفاف، رؤساء الطوائف الدينية 
اجلمهورية  رؤساء  لبنان،  يف 
واحلكومة  النيابي  واجمللس 
السابقني، دولة الرئيس املكلف 
دولة  ميقاتي،  جنيب  االستاذ 
النيابي  اجمللس  رئيس  نائب 
دولة  الفرزلي،  ايلي  االستاذ 
السيدة  احلكومة  رئيس  نائب 
احلاليني  والوزراء  عكر،  زينة 
احلاليني  النواب  والسابقني، 
البعثات  رؤساء  والسابقني، 
واالسالمية  العربية  الدبلوماسية 
واالجنبية، املرجعيات القضائية، 
االمناء  االمنية،  االجهزة  قادة 
العامني واملدراء العامني، رؤساء 
االحزاب والشخصيات السياسية 
واالكادميية  واالجتماعية 
والوفود  والنقابية  واالعالمية 
البلديات  ورؤساء  الدينية 
واجلمعيات  املناطق  وخماتري 

والوفود الشعبية«.
قشاقش  منصور  السيد  وتال 

جملس عزاء حسيين.
فاتحة وعزاء

اجمللس  يقيم  أن  املقرر  ومن 
االعلى،  الشيعي  االسالمي 
واملفيت  رئيسه  نائب  حبضور 
الراحل، جملس  اجلعفري وعائلة 
الرابعة  يف  عزاء،  وتقبل  فاحتة 
يف  املقبل،  السبت  عصر  من 
موسى  بن  علي  اإلمام  جممع 

الرضا - ميس اجلبل. 

استقبل رئيس حكومة تصريف األعمال الدكتور حسان دياب، يف 
السرايا احلكومية، وزير الطاقة يف حكومة تصريف األعمال رميون 

غجر.
ووضع غجر الرئيس دياب يف أجواء زيارته لكل من سوريا واألردن 

بشأن استجرار الغاز املصري إىل لبنان عرب سوريا.

غجر زار دياب ووضعه يف أجواء زيارته لسوريا 
واألردن بشأن استجرار الغاز املصري عرب سوريا
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لـبنانيات

جملس  رئيس  نائبة  شاركت 
الوطين  الدفاع  وزيرة  الوزراء 
واملغرتبني  اخلارجية  ووزيرة 
تصريف  حكومة  يف  بالوكالة 
اجتماع  عكر، يف  زينة  األعمال 
على  العربية  اجلامعة  جملس 
دورته  يف  الوزاري  املستوى 
وزير  برئاسة   156 العادية 
الشيخ  الكوييت  اخلارجية 
وحضور  الصباح،  ناصر  أمحد 
وزير  للدورة  السابق  الرئيس 
خارجية دولة قطر الشيخ حممد 
آل  جاسم  بن  الرمحن  عبد  بن 
جلامعة  العام  واألمني  ثاني، 
الدول العربية أمحد أبو الغيط، 

ووزراء اخلارجية العرب.
مت  اليت  لبنان  كلمة  ويف 
هنأت  احلضور،  على  توزيعها 
دولة  اخلارجية يف  »وزير  عكر 
الكويت الشقيقة سعادة الشيخ 
أمحد ناصر الصباح على ترؤس 
الدورة العادي ال156 للمجلس 
»وزير  لـ   شاكرة  الوزاري«، 
الشقيقة  قطر  دولة  خارجية 
الرمحن  عبد  بن  حممد  الشيخ 
بن جاسم آل ثاني جهوده أثناء 
تولي رئاسة الدورة السابقة«، 
العام  األمني  »جهود  بـ  منوهة 
للجامعة العربية أمحد أبو الغيط 

الستضافة هذه الدورة«.
التطورات  كثافة  »إن  وقالت: 
الستة  األشهر  شهدتها  اليت 
املاضية على صعيدي املنطقة 
على  آثارها  تركت  والعامل 
بدا  البلدان، حبيث  من  العديد 
التحديات  من  سلسلة  أننا يف 
إن  العربي.  عاملنا  تواجه  اليت 
تواجه  اليت  التحديات  مواجهة 
أقوى  تكون  العربي  عاملنا 
استندت  ما  إذا  فعالية  وأكثر 
عربي  وتعاون  تضامن  إىل 

حقيقيني وشاملني«.
أن  نؤمن  لبنان  »يف  أضافت: 
البيت  من  اجلزء  يصيب  ما 
كله.  يصيبه  الكبري،  العربي 
االنزالق  فإن  وللحقيقة، 
على  التباينات  تقديم  إىل 
على  واالنقسام  املشرتكات 
فادحا  خطأ  كان  التضامن، 
تدفع مثنه دولنا وشعوبنا كلها 
من دوناإستثناء، على مستوى 
على  كما  واالستقرار،  األمن 
والتنمية  االقتصاد  مستوى 
بدولنا  واإلنتقال  واالزدهار، 
ومستقبل  واقع  إىل  وشعوبنا 

أفضل«.
اإلطار،  هذا  »يف  وتابعت: 
مببادرة  التنويه  من  لنا  بد  ال 
قمة  عقد  إىل  الشقيق  العراق 
للتالقي والشراكة بني عدد من 
قادة الدول يف بغداد، شكلت 
ميكن  والتفاعل  للحوار  مناسبة 
أن  نأمل  ملسار  تؤسس  أن 
على  نرجو،  كما  شامال.  يكون 
تبين  جيري  أن  أوسع،  نطاق 
أولوية املصلحة القومية العربية 
اإلنقسامات،  إنهاء  يف  العليا 
حلول  تقديم  اىل  واإلنتقال 
إىل  اجلدي  والسعي  سياسية، 
التضامن والنهوض االقتصادي 
واالجتماعي لنضمن حياة أفضل 
لتحقيق  الطريق  لشعوبنا. وإن 
ضمائرنا  يرضي  مبا  ذلك، 
طريق  هو  ودولنا،  وشعوبنا 

واضح وسهل السلوك، وهو ما 
الدول  نص عليه ميثاق جامعة 
وأحكام  مبادئ  من  العربية 
يكفي أن نلتزمها ونطبقها لكي 

ننتقل من حال إىل حال«.
لبنان،  »باسم  عكر  وشكرت 
هلبتكم  اجلميع  وشعبا،  دولة 
لبنان،  إىل  العون  يد  لتقديم 
بريوت  مرفأ  انفجار  إثر 
العاجلة  للمساعدات  الكارثي، 
واملستمرة واملتواصلة لتخفيف 
االقتصادي  االنهيار  تداعيات 
واالجتماعي الذي أصاب وطننا، 
الذي  بالدعم  وأنوه  وأخص 
يتلقاه اجليش اللبناني والقطاع 
الصحي. ولعله، يف هذه األيام 
الصعبة  االقتصادية  السوداء 
نتائجها  ومن  نعيشها  اليت 
انقطاع الكهرباء يف لبنان وشح 
الطاقة، برز بريق أمل يعيد النور 
وذلك  وإقتصاده،  وطننا  إىل 
كل  مع  املبذولة  املساعي  عرب 
من األشقاء يف مصر واألردن 
الغاز  استجرار  إلجناح  وسوريا 
أن  والكهرباء، وهذا من شأنه 
قدما يف  للمضي  دفعا  يشكل 

مزيد من التعاون الطاقوي«.
استضافة  »كلفة  أن  واعتربت 
السوريني  النازحني  األشقاء 
يف  الفلسطينيني  والالجئني 
انعكاسات  اىل  إضافة  لبنان، 
وتضعضع  كورونا،  جائحة 
وانعكاسها  اللبنانية  السياسة 
االقتصادي  الوضع  على 
من  جعلت  السيئ  واالجتماعي 
مواجهة هذا القدر من التحديات 
قدرات  يتخطى  أمرا  املتالحقة، 
بل  ال  التحمل،  على  لبنان 
مشهودة  غري  سابقة  بات 
لبنان  جعل  مما  التاريخ،  يف 
واللبنانيني بنسبة 75 يف املئة 
يرزحون حتت خط الفقر، مسجال 
كذلك سابقة مل يشهدها لبنان 

على مدى 100 عام«.
أضافت: »ال يزال لبنان يعاني 
اإلسرائيلية  االنتهاكات  من 
واملتزايدة  اليومية  واخلروق 
اللبنانيني يف  يرهب  حنو  على 
من  كافة،  املأهولة  املناطق 
دولي  أو  إقليمي  رادع  دون 

عكر شاركت يف اجتماع جملس اجلامعة العربية والتقت كوبيتش 
والزاريين ونظرائها الكوييت واألردني واملصري والتونسي
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اإلسرائيلي  العدو  يصر  حيث 
على سياسته العدوانية والدفع 
حنو التصعيد واستخدام األجواء 
سوريا.  على  لالعتداء  اللبنانية 
اإلنسحاب  رافضا  يزال  ال  كما 
احملتلة،  اللبنانية  األراضي  من 
وفقا لقرارات الشرعية الدولية 
مزارع  يف  و1701   425 رقم 
وتالل كفرشوبا  اللبنانية  شبعا 
قرية  من  الشمالي  واجلزء 
الغجر. إن الصمت الدولي عن 
هذه اخلروق واإلعتداءات يشجع 
العدو اإلسرائيلي على اإلمعان 
إنتهاكاته  يف  واإلستمرار 
الدولية.  الشرعية  لقرارات 
وحنن نعول على املوقف العربي 
مبواجهة  للبنان  دعما  املوحد 

غطرسة العدو اإلسرائيلي«.
الصف  وحدة  »أهمية  وأكدت 
كضرورة  الفلسطيين  واملوقف 
من  ينطلق  حل  حنو  للدفع 
مبادرة السالم العربية الصادرة 
بكامل   2002 بريوت  قمة  عن 
للحقوق  واحلافظة  مندرجاتها 
الفلسطيين،  للشعب  الشرعية 
ذات  املتحدة  األمم  وقرارات 
رقم  القرار  وخصوصا  الصلة، 
أهمية  اىل  اإلشارة  مع   .194
متويل  دعم  يف  االستمرار 
وصالحياتها  ودورها  األونروا 
هلا  املمنوح  التفويض  وفق 
تفي  كي  إنشائها،  قرار  يف 
األساسية  اإلنسانية  بتقدمياتها 

جتاه الالجئني الفلسطينيني«.
أن يساهم هذا  »آمل  وختمت: 
خطوات  التقدم  يف  االجتماع 
تعزيز  طريق  على  األمام  إىل 
والتفاهم  والتفهم  التعاون 
دولنا  خري  فيه  ملا  والتضامن 
منكم  ونتمنى  العربية.  وأمتنا 
تشكيل وفد عربي لزيارة لبنان 
على  موضوعي  بشكل  للوقوف 

األوضاع فيه«.
وزير الخارجية الكويتي

هامش  على  عكر،  والتقت 
العربية،  اجلامعة  اجتماعات 
الشيخ  الكوييت  اخلارجية  وزير 
األمحد  احملمد  ناصر  أمحد 
اجلابر الصباح، حبضور السفري 
اللبناني يف مصر علي احلليب.

يف  األوضاع  يف  البحث  ومت 
والعالقات  واملنطقة  لبنان 
وسبل  البلدين  بني  الثنائية 

تعزيزها.
ل«الكويت  عكر  وشكرت 
يف  لبنان،  جبانب  وقوفها 
هلا  يتعرض  اليت  األزمات  ظل 
والدعم املتواصل له يف شتى 

اجملاالت«.
وزير الخارجية األردني

اخلارجية  وزير  عكر  والتقت 
األردني  املغرتبني  وشؤون 
معه  وعرضت  الصفدي،  أمين 
واملنطقة  لبنان  يف  األوضاع 
والعالقات الثنائية، إضافة اىل 
موضوع استجرار الغاز املصري 
والكهرباء األردنية عرب سوريا، 
يف ظل اجتماع وزراء الطاقة يف 

البلدان املعنية«.
ب«العالقات  عكر  ونوهت 
شاكرة  البلدين«،  بني  املميزة 
ل«األردن وقوفه ودعمه الدائم 
مساعداته  سيما  ال  للبنان، 
اجليش  إىل  يقدمها  اليت 
 9 من  سرب  وآخرها  اللبناني، 
طائرات حمملة باملواد الغذائية 

والطبية«.
وزير الخارجية املصري

اخلارجية  وزير  عكر  التقت  كما 
املصري سامح شكري، وتناول 
لبنان  يف  األوضاع  البحث 
احلكومة،  تشكيل  وموضوع 
إضافة إىل مسألة استجرار الغاز 

املصري عرب األردن وسوريا.
وزير الخارجية التونسي

اخلارجية  وزير  التقت  وكذلك 
اجلرندي، حيث  عثمان  التونس 
بلبنان  األوضاع  يف  البحث  مت 
االنتقالية  واملرحلة  وتونس 

اليت متر بها تونس حاليا.
»املزيد  للبنان  اجلرندي  ومتنى 
من التقدم واخلروج سريعا من 

أزمته«.
كوبيتش والزاريني

اخلاص  املبعوث  التقت  كما 
يان  ليبيا  إىل  املتحدة  لألمم 
العام  واملفوض  كوبيتش 
ومت  الزاريين،  فيليب  لالونروا 
التطورات يف لبنان  آخر  عرض 

واملنطقة.

عكر تشارك يف اجتماع مجلس الجامعة العربية

يف  معلوف،  إدي  النائب  أكد 
حديث اىل »صوت كل لبنان«، 
مهمة  عقد  هناك  تعد  »مل  أنه 
متنع تأليف احلكومة«، الفتا اىل 
أن »إعطاء الثقة للحكومة مرتبط 

بشكلها وبرناجمها الوزاري«.
رئيس  اتهام  على  وردا 
الوطين  و«التيار  اجلمهورية 
الثلث  يريدان  بأنهما  احلر« 
املعطل، اعترب أنه »لو كان هذا 
االتهام صحيحا، لكان هناك بت 
مبوضوع توزيع احلقائب وأمساء 
تغيريا  سنرى  كنا  وما  الوزراء 

وعقدا جديدة يوميا«.

وعما إذا طلب الرئيس ميشال 
عون حقيبة الزراعة مقابل حقيبة 
»هذا  أن  اىل  أشار  االقتصاد، 
من  هناك  أن  يعين  الكالم 
طالب حبقيبة االقتصاد وليس 

الرئيس عون من غري رأيه«.
نواب  استقالة  احتمال  وعن 
تكتل »لبنان القوي«، أوضح أن 
االستقالة من جملس النواب هي 
اخليارات املطروحة وهناك  أحد 
خيارات أخرى منها االعتكاف أو 
مشريا  اجمللس،  والية  تقصري 
اىل أن »اختاذ اخليار املناسب 

مرتبط مبسار األمور«.

إدي معلوف: االستقالة من جملس 
النواب من اخليارات املطروحة

فرجنيه استقبل سفري النرويج 
والبحث تناول االوضاع الراهنة

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
النرويج  سفري  بنشعي،  يف 
يتريفيك،  مارتن  لبنان  يف 
االوضاع  جممل  البحث يف  ومت 

الراهنة يف لبنان واملنطقة.
اىل  احلديث  تطرق  كما 
لبنان،  يف  النرويج  مساهمات 
العالقات  تعزيز  وضرورة 

اللبنانية النروجيية.

فرنجية مستقبال سفري النرويج

ل«التيار  العام  األمني  مل 
االسعد  معن  احملامي  األسعدي« 
السياسية  »الطبقة  تصريح  يف 
واملالية احلاكمة مسؤولية األوضاع 
واالجتماعية  واملالية  االقتصادية 
املتفاقمة  واخلدماتية  واملعيشية 
البالد  بلغتها  اليت  والكارثية 
الطبقة  هذ  »ان  معتربا  والعباد«، 
رهنت قرار لبنان للخارج ووضعته 
الدولية  املصاحل  رياح  مهب  يف 
واإلقليمية ويف آتون احملاور على 
حساب سيادته وإستقالله وإفقار 

شعبه وجتويعه وإذالله«.
وتساءل األسعد:أين هي اجلمعيات 
ما  لواء  رفعت  اليت  واملنظمات 
شاهدة  وهي  بالثورة،  مسته 
وشعبه  يغرق  وهو  لبنان  على 
يعاني كثريا من احلرمان وانعدام 
اخلدمات والعتمة الشاملة وطوابري 
الذل على حمطات الوقود واألفران 
واحتكار الدواء وختزينه، وهي مل 
الذي حيصل  حترك ساكنا، وكأن 
اهلروب  هذا  معتربا  يعنيها؟  ال 
مجاعة  يسمى  »ملا  واإلنكفاء 
الشارع  حتريك  أن  يؤكد  الثورة، 
وضخ  ومتويل  بقرار  يتم  كان 

إعالمي غب الطلب«.
أيضا  املواطن  هو  أين  وسأل: 
مما هو فيه؟ ومل يعد هو الضحية 
مادام ساكتا بل حتول اىل شريك 
خياراته  مثن  ويدفع  باجلرم، 
وقال:  واإلنتخابية?«.  السياسية 

»يبدو ان الشعب اللبناني، نسي 
وحرمانه،  ومعاناته  همومه  كل 
احلكومة،  تأليف  أخبار  ويتابع 
وحصص  مصاحل  بني  العالقة 
او  السلطوية،  القوى  وسياسات 
»ستشيل  تألفت  حال  يف  كأنها 
متلك  كأنها  »،أو  البري  من  الزير 
عصا سحرية أو موازنات مالية او 
التنفيد  قيد  ومشاريع  خمططات 
املواطن  هذا  وعلى  واالجناز، 
اىل  تلجأ  دولة  أية  ان  يعرف  ان 
ال  واملساعدات  القروض  »شحذ« 
ميكنها ان تؤسس لوطن او دولة 

قانون ومؤسسات«.
وأكد االسعد ان البطاقة التموينية 
وطعم  عذر  من  أكثر  »ليست 
الدعم،  رفع  ولتربير  للتخدير 
وستذوب قيمتها مع ارتفاع سعر 
الفاحش  والغالء  الدوالر  صرف 
واجلنوني«، متسائال :«أين أصبح 
حاكم  وحماكمة  اجلنائي،  التدقيق 
سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
بالدعم احمللي  الذي اليزال حمميا 

واخلارجي«.
ونوه االسعد مبضمون بيان نادي 
وأخذ  ب«الثورة  وطالبه  القضاة، 
املبادرة«، ألنه ال ميكن قيامة وطن 
دون  من  ومؤسسات  دولة  وبناء 
وفتح  وشفاف،  مستقل  قضاء 
ملفات حتى من دون طلب وقلب 
والشعب  اجلميع،  على  الطاولة 
سيكون مع القضاة املنتفضني«. 

التيار االسعدي نوه ببيان نادي القضاة : ال قيامة 
لوطن وبناء دولة ومؤسسات من دون قضاء مستقل
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مــقاالت وتـحقيقات

ذت  بعد سنتني من »حلظة الصفر« يف تشرين األول 2019، اتخّ
لبنان  ومصرف  النواب(  وجملس  )احلكومة  السياسية  السلطة 
صندوق  سيشرتط  كان  اليت  للمجتمع  رة  امُلدمخّ القرارات  كلخّ 
ذت  النقد الدولي تنفيذها مقابل إقراض لبنان الدوالرات. ُنفخّ
اإلجراءات خبلفية إنقاذ املصارف وكبار املودعني والنافذين. 
صندوق  أعداء  ى  حتخّ دفع  واقعًا  أنتجت  األزمة  إدارة  طريقة 
النقد للتسليم بأنخّ االتفاق معه قد يكون إلزاميًا للخروج من 
النقدية  السياسات  صانعو  ج  ُيروخّ بالتزامن،  االنهيار.  حالة 
أيخّ  جيرؤ  ال  حيث  ل  سيتدخخّ النقد  صندوق  بأنخّ  والسياسية 
دائن آخر، أكانت حكوماٍت أم مستثمرين من القطاع اخلاص، 
واالتفاقية معه ستفتح الباب أمام حترير قروٍض أخرى، أبرزها 

اتفاقية »باريس 4« )سيدر(.
كانت  الذي  الوسخ«،  بـ«العمل  لبنان  يف  السلطات  قامت 
تفيض  الدعم،  رفع  النقد:  صندوق  عنها  ُينجزه  أن  ل  ُتفضخّ
ترج  اليت  الدوالرات  كمية  تقليل  بهدف  االسترياد  فاتورة 
لشراء السلع، حترير العملة عرب خلق أكثر من سعر صرف هلا، 
عقد  يزال  ال  فهل  عامة...  باستثمارات  القيام  عن  ف  التوقخّ
ه يف أحسن األحوال  اتفاقية مع »الصندوق« أولوية؟ خاصة أنخّ
ستنال الدولة »الفتات« من الدوالرات، لرُياوح القرض ما بني 
4.3 مليارات دوالر و8.5 مليارات دوالر )إن وافقت الواليات 

ة. م على سنوات عدخّ املتحدة األمريكية على ذلك( ُيقسخّ
ة احتالل )عسكرية(... وجوده قد  هذا »االستعمار من دون قوخّ
ي إىل خماطر معنوية. جيب على الدول اليت تدخل يف برنامج  يؤدخّ
ي إىل خفض العجز يف ميزان  مع الصندوق تطبيق شروط تؤدخّ
بلد(،  اليت تدخل وترج من  األموال  )الفارق بني  املدفوعات 
أي التضحية بالسيادة«، حبسب دراسة جليمس رميون فريالند، 
صادرة عن »جامعة ييل« األمريكية سنة 1999. ويشرح بأنخّ 
احلكومات عادًة، تقوم مبوجب براجمها مع صندوق النقد على 
خفض االستثمار العام، »ما يضر بالنموخّ على املدى الطويل«. 
االحتياطات  يف  »النقص  أنخّ  فريالند  بها  خيرج  اليت  النتيجة 
ا  أكثر ممخّ )بلد يستورد  العادية  التجارة  ينتج عن  األجنبية قد 
ئة. إذا عرفت حكومة ما  ر(، ولكن أيضًا من السياسة السيخّ ُيصدخّ
ها قد حتصل على قرض من صندوق النقد، فلن يكون لديها  أنخّ
حافز لتعديل سياساتها. ينتهي القرض بأن ُيستخدم ببساطة 
لدعم العجز يف ميزان املدفوعات وتشجيع السياسات السيئة«. 

وهو ما سُتحاول املنظومة احلاكمة تطبيقه يف لبنان.

 ينتهي الربنامج إىل دعم العجز يف ميزان املدفوعات وتشجيع 
السياسات السيئة

ى »ُمقرض املالذ األخري«،  صندوق النقد الدولي، أو كما ُيسمخّ
ليس قدرًا. وعلى رغم صعوبة األزمة اللبنانية ووجود تقديرات 
ها ال تعين أنخّ عقد  ، لكنخّ ها حباجة إىل سنوات عديدة لُتحلخّ بأنخّ
اتفاقية قرض مع »الصندوق«، واخلضوع إلمالءاته السياسية، 
ة  أمٌر ال مفرخّ منه. اخليارات البديلة موجودة، ما ينقصها هو النيخّ

وهوية السلطة امُلمسكة بالقرار.
االقتصادية  املتحدة  األمم  »جلنة  تها  أعدخّ دراسة  آخر  يف   
واالجتماعية لغرب آسيا ــــ إسكوا« حتت عنوان »الفقر املتعدد 
األبعاد يف لبنان، واقع أليم وآفاق ُمبهمة« اقرتحت بأن يقوم 
من   %10 تتجاوز  ال  »ونسبتهم  لبنان  يف  الثروات  أصحاب 
جمموع السكان«، بتسديد كلفة القضاء على الفقر »من خالل 
واحد  هذا  ثرواتهم«.  من   %2 ى  تتعدخّ ال  سنوية  مساهمات 
النظام الضرييب وإجبار أصحاب  من خيارات عديدة، كإصالح 
اليت  الدوالرات  إعادة  على  سياسيًا  واملعرضني  املصارف 

بوها، ُتغين البلد عن ُمستعمٍر جديد. هرخّ

جورج قرم
أكيد ممكن االستغناء عن برنامج مع الصندوق

أنخّ  قرم  جورج  واالقتصادي  السابق،  املالية  وزير  يعتقد  ال 
لو  »أولوية.  الدولي  النقد  صندوق  مع  قرض  اتفاقية  إبرام 
تأتي  إجراءات  ن  يتضمخّ إصالحي  برنامج  يتمخّ ضمن  األمر  كان 
برنامج إلعادة  أي  العاملة،  والفئات  الفقرية  الطبقات  لصاحل 
إطالق احلركة االقتصادية... ماشي احلال، مُمكن اعتباره عندئٍذ 
ُيعيد الثقة للمستثمرين األجانب واملغرتبني إلعادة ضخخّ األموال 
ن من  ة مرتبطة بالوفد املفاوض، وكم سيتمكخّ يف البلد. القصخّ
حتسني شروط الصندوق املفروضة«. وإذا اخرتنا عدم اخلضوع 

إلمالءات صندوق النقد، فاخليارات الداخلية عديدة. 
ه »جيب فرض قصخّ شعر )هريكات( على الودائع  يقول قرم إنخّ
الكبرية فقط. منذ سنوات وأنا أنادي بضرورة تعديل النظام 
لدينا  العامة.  اخلزينة  إيرادات  لزيادة  به  املعمول  الضرييب 
نظام ضرييب كان معمواًل به يف فرنسا القرن املاضي، حاليًا 
علينا أن ننتقل إىل توحيد كلخّ مصادر الدخل وفرض ضريبة 

 اخليارات البديلة متاحة: االتفاق مع صندوق النقد ليس َقَدرًا
ليا القزي

دة عليها، حبسب الدخل الذي يتقاضاه الفرد.  موحخّ
رمسيًا  اللرية  تثبيت  فكخّ  جيب  ذلك،  إىل  إضافة 
جرمية  أكرب  املتعددة ألنها  الصرف  أسعار  وتوحيد 
ُترتكب حبقخّ االقتصاد. وإقرار قانون القيود على 
هذه  كونرتول(«.  )الكابيتال  املالية  التحويالت 
وُتسهم يف  قرم،  نظر  وجهة  من  أساسية  األمور 
االنتقال من النظام الريعي إىل بناء اقتصاد ُمنتج 
ف التبعية للخارج، »أكيد ممكن أن نستغين عن  خُيفخّ
برنامج مع صندوق النقد، لكن كل ذلك غري ممكن 

من دون حاكمية جديدة ملصرف لبنان«.
ولكن من الضروري، وفق قرم، »حماسبة صندوق 
النقد والبنك الدولي، لسكوتهم طيلة سنوات على 
»معيارًا«  يأخذ  جتري«.  كانت  اليت  املمارسات 
ص  وامُلخصخّ الدولي  البنك  مع  ع  املوقخّ القرض 
مليون   246 بقيمة  حاجة  األكثر  األسر  ملساعدة 
دوالر، »ملعرفة مصري الربنامج مع صندوق النقد. 
ما هي التطورات يف موضوع القرض؟ ملاذا ال تتمخّ 
مصارحة الناس؟ حنن اليوم أمام مشكالت شديدة 

التعقيد، كيف ُتصرف املساعدات؟«.

فادي قانصو:
لبنان يملك احتياطات كفيلة بتمويل برنامج إصالحي

د مدير األحباث لدى احتاد البورصات العربية،  ُيعدخّ
ل  ُتشكخّ ة،  عدخّ إجراءات  قانصو،  فادي  الدكتور 

الوظائف من بني القضايا األساسية، نظرًا إىل أنخّ معدل البطالة 
جتاوز مستويات مقلقة«.

غسان ديبة:
يُمكن إدارة االقتصاد من دون حاجة إىل دوالرات صندوق النقد

يعود رئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية - األمريكية، 
ل  »موخّ الدولي، حني  النقد  بدايات صندوق  إىل  ديبة  غسان 
لتحقيق  حماولة  يف  مدفوعات،  ميزان  أزمات  فيها  دواًل 
استقرار أكرب يف االقتصاد العاملي بعد أزمة ما بني احلربني 
األوىل والثانية. وقد قام الصندوق، منذ نهاية السبعينيات 
بذلك، بشكل متسارع يف الدول النامية وبعض دول أوروبا 
االشرتاكية، ولكن فرض من أجل هذا التمويل شروطًا قاسية 
ى إىل أزمات ركود وبطالة. ترافق التصحيح  على الدول ما أدخّ
مع »إصالحات« أصابت الطبقات الوسطى والعاملة، ومتاهت 
سياسات الصندوق منذ تلك الفرتة مع هجمة الرأمسال العاملي 
مايرد  جون  الربيطاني  االقتصادي  إىل  )نسبة  الكينزية  على 

كينز( واالشرتاكية.
يف لبنان، مرخّ على األزمة حنو سنتني، وحصل التصحيح عرب 
ًا - وتراجع  خفض االسترياد بشكل كبري - وهو أمر قاٍس جدخّ
سعر صرف العملة، ولكن ال تزال أزمة النظام املصريف قائمة 
من  اخلروج  إىل  حباجة  ولبنان  مستمرة  االقتصادية  واألزمة 
األزمة وليس التخفيف منها فقط، وهنا قد يأتي أيخّ برنامج 
مع الصندوق. ولكنخّ أيخّ اتفاق جيب أن يقوم على عدم فرض 
الصندوق شروطه القاسية. ميكن االستفادة من جتربة آيسلندا 
اليت استطاعت حكومتها اليسارية أن تتفادى شروط الصندوق 

بشكل عام.
ا األموال اليت حيصل عليها لبنان من الصندوق فُتستعمل  أمخّ
لتعايف االقتصاد، وحلخّ معضلة املودعني الصغار فقط، وإجبار 
الطبقة  ومنع  لبنان،  إىل  بدوالراتهم  اإلتيان  على  رين  املصدخّ
يف  واستثمارها  لبنان  يف  الدوالرات  شراء  من  الرأمسالية 
للصندوق،  تقليدي  برنامج  شباك  نقع يف  أالخّ  علينا  اخلارج. 
بل إجباره يف املفاوضات على شروط سهلة يكون أساسها - 
باإلضافة اىل ما سبق - إعادة هيكلة القطاع املصريف ووضع 

الضرائب على الرأمسال والربح والثروة«.
قد يعترب العاملون على تأليف احلكومة أنخّ من أولويات جملس 
الوزراء اجلديد توقيع برنامج مع صندوق النقد للحصول على 
الدوالرات، وشراء الوقت. يرى ديبة أنخّ »علينا أال ننسى أن 
الثالثني  تفوق  والذهب  الصعبة  العملة  من  احتياطات  لدينا 
مليار دوالر. بالتالي، لسنا حباجة إىل دوالرات بأيخّ مثن، ألنخّ 
التصحيح قد حصل إىل حدخّ كبري، وال تزال دوالرات املغرتبني 
ومنع  الدوالرات  إعادة  على  رين  امُلصدخّ أجربنا  وإذا  ق،  تتدفخّ
تهريب األموال، مُيكننا أن ندير االقتصاد من دون احلاجة إىل 
إذا عقد  دوالرات إضافية وال داعَي للتفتيش عليها. ولكن 
لبنان اتفاقًا مع الصندوق بشروط جيدة كما ذكرت، فعندها 
ميكن فعل أكثر مما ميكن أن حيصل من دون الربنامج، يف ظل 

العراقيل اليت توضع أمام استعمال احتياطاتنا«.

)أ ف ب (

لت السلطة يف لبنان بتطبيقها.  النقد، تكفخّ شروطًا لصندوق 
الصرف ضمن  سعر  حترير  »شرط  النقد  يضع صندوق  أواًل، 
أسعار  توحيد  على  أكثر  ًا  منصبخّ اهتمامه  بات  وإن  اته،  أولويخّ
الصرف واليت باتت بسبب الفوضى السائدة حاليًا، أكثر من 
قنا أكثر يف الوضع الراهن، نرى أنخّ  مخسة أسعار. ولكن إذا تعمخّ
لبنان بات قاب قوسني من عملية حترير تدرجيي لسعر الصرف، 
ما يف أعقاب رفع الدعم، واعتماد »سعر السوق« يف  وال سيخّ
لبنان  مصرف  وجلوء  املالية،  ووزارة  لبنان  مصرف  تعاميم 
ة  منصخّ وسعر  املوازية  السوق  سعر  بني  الفارق  تقليص  إىل 
صريفة. ثانيًا، ُيطالب صندوق النقد أينما حلخّ برفع الدعم عن 
االسترياد والسلع واخلدمات واستبداهلا بالنقد للناس، وإلغاء 
دعم الكهرباء وزيادة الرسوم عليها، مع توسيع نطاق الدعم 

النقدي للفقراء.
الكامل عن معظم  أو  التدرجيي  الدعم   حنن دخلنا مرحلة رفع 
متويلية  بطاقة  النواب  أقرخّ جملس  السياق،  هذا  السلع، ويف 
صة لألسر األكثر فقرًا. ثالثًا، من أولويات الصندوق وضع  خمصخّ
ة متوسطة األجل لسدخّ العجز املالي والعودة بالدين العام  خطخّ
ى بالصندوق إىل املطالبة  إىل مستويات قابلة لالستدامة، ما أدخّ
ما  وهو  الضريبية،  اإليرادات  بزيادة  باإلسراع  وتكرارًا  مرارًا 

ق فعليًا يف السنوات القليلة املنصرمة«. حتقخّ
النقد؟  صندوق  مع  القرض  اتفاقية  إىل  حاليًا  إذًا  احلاجة  ما 
التعاون  خالل  من  البعض  إليه  يطمح  »ما  بأنخّ  قانصو  جُييب 
»اإلصالحية«  الصندوق هو إضفاء صدقية على املساعي  مع 
املطروحة وتعزيز القدرة على استقطاب املساعدات من اخلارج 
من خالل وجود مرجع رقابي صارم )الصندوق(، وحماولة الدولة 
ل  احلصول على حواىل 4.4 مليارات دوالر من الصندوق، ما ُيعوَّ
لكنخّ  »سيدر««.  مؤمتر  مساعدات  من  جزء  لتحرير  أيضًا  عليه 
»احتياطي  يوجد  ه  إنخّ قانصو  يقول  موجودة.  البديلة  اخليارات 
ر  إلزامي )حساب التوظيفات اإللزامية( لدى مصرف لبنان ُيقدخّ
حبواىل 14 مليار دوالر، يضاف إليه احتياطي ذهب بقيمة 17 
إذا  إصالحي  برنامج  بتمويل  كفيلة  مبالغ  وهي  دوالر،  مليار 

صدقت النيات. 
ًا يتطلخّب وجود رؤية واضحة ملستقبل البالد  يخّ طرح املوضوع جدخّ
واستقرارًا سياسيًا وميزانية سليمة للمصرف املركزي والقطاع 
ملعاجلة  صحيحة  وآلية  مالية  سياسة  على  وتوافقًا  املصريف 
القطاع املصريف وحتديد حجم اخلسائر.  وإعادة هيكلة  األزمة 
ثانيًا، جيب تنويع اخليارات االقتصادية، شرقًا وغربًا، وحتقيق 

التنمية املستدامة«.
ث قانصو عن تعزيز نسب النمو االقتصادي »وهو ممكن  يتحدخّ
تقنيًا يف املدى املنظور، غري أنه يتطلخّب مناخًا سياسيًا داعمًا 
وإجراء إصالحات هيكلية لتحفيز الطلب على السلع واخلدمات، 
الطلب  حتفيز  جيب  اللبناني...  لالقتصاد  التنافسية  وتعزيز 
اخلاص عرب حتفيز االستثمارات اخلاصة. جتدر اإلشارة إىل أن 
ن العمالة يف النمو االقتصادي، الذي  ز مكوخّ منوخّ االستثمار ُيعزخّ
يتطلخّب خلق وظائف جديدة الستيعاب أكثر من 30.000 لبناني 
ون كل سنة إىل القوى العاملة، وخاصًة أن معضلة خلق  ينضمخّ
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والتسليف،  النقد  قانون  حبسب 
لبنان  مصرف  حاكم  مهاّم  إحدى 
مالية  استشارات  يقّدم  أن  هي 
هذا  من  للحكومة.  واقتصادية 
احلكومة،  تأليف  وقبيل  املنطلق، 
املالي  الربنامج  سالمة  رياض  أعّد 
لإلصالح والنهوض كما يراه مناسبًا 
وأبلغه إىل وزير مالّيته يوسف خليل. 
يف ما يلي خّطة حاكم البنك املركزي 
لتوزيع اخلسائر و«حتسني« رواتب 
القطاع العام و«إجناز« احلفاظ على 
سعر الدوالر... عند سقف 35 ألف 

لرية!

 »وصايا« رياض سالمة: تعّودوا على الفقر... الدوالر إىل 35 ألف لرية
رىل ابراهيم

رفع  لكن  املئة.  يف   30 تتخطى  ال  بنسبة  حصره 
األجور من مليون و500 ألف لرية على سبيل املثال 
إىل 3 ماليني و900 ألف لرية، سيسعد املوظفني، 
ولكنه لن يأتي جمانًا وكـ«مساعدة« من سالمة أو 
وزير ماليته، بل سيذوب سريعًا ضمن خطة اإلفقار 
املعتمدة من قبله، نتيجة زيادة اإليرادات الضريبية 
وتضّخم أسعار السلع حتمًا بالتزامن مع زيادة سعر 

صرف الدوالر واملزيد من االنهيار يف اللرية.
يقول سالمة ملسؤولني رمسّيني  األثناء،  هذه  يف 
إن مسعاه لسّد فجوة مصرف لبنان يتوّقع أن يدوم 
ما بني 7 سنوات و10 سنوات. تقوم خطة املصرف 
املركزي على تسديد الودائع وفقًا لسعر الـ 3900 
يعلنه  قد  الذي  اجلديد  السعر  )أو  الواحد  للدوالر 
لسّد  الودائع  استخدام  مع  ــــ  يسمح  مبا  قريبًا(، 
ــــ بتذويب حنو 4 مليارات ونصف مليار  القروض 
دوالر سنويًا. ذلك يعين طبع املزيد من اللريات. 
وال جيد احلاكم أّي مشكلة يف زيادة النقد بالتداول، 
نهاية العام املقبل، إىل 80 ألف مليار لرية، معتربًا 
أن وصول سعر صرف الدوالر عام 2022، اىل ما 
يقارب »35 ألف لرية فقط« هو »إجناز«. من ناحية 
تسوية يف  أو  إصالح  أي  أن  سالمة  يؤكد  أخرى، 
القطاع املالي مستحيل، رغم اعرتافه بأنه ال ميكن 
اخلسائر  معاجلة  عرب  سوى  أزمته  من  لبنان  إخراج 
والنظام  لبنان  مصرف  ميزانية  يف  املرتاكمة 

املصريف ككل.
يف السياق نفسه، يرى احلاكم أنه بعد »تذويب« 
ديون  من  والتخّلص  الودائع،  من  األكرب  اجلزء 
ما  مع  التعامل  ينبغي  »املركزي«،  على  املصارف 
إصدار  عرب  أبدي  كدين  »الديون«  تلك  من  يبقى 
مبوجبها  يدفع   )perpetual bonds( دائمة  سندات 
سالمة  ويقّدم  نهاية.  ال  ما  إىل  للمصارف  فوائد 
هذه »الفكرة« كبديل من استحواذ املصارف على 
مع  إضافية  مشاكل  يثري  ال  حتى  الدولة،  أمالك 
الرأي العام. من هذا املنطلق، يتعاون واملصارف 
على قوننة سرقة أخرى تتمثل يف االستمرار بتحويل 
حتّوهلا  ال  اليت  املصارف  اىل  باللرية  الدين  فوائد 
يف  توّظفها  بل  للمودعني،  فوائد  إىل  بدورها 
ما  منذ  املتوقعة(  اخلسائر  )احتياطات  املؤونات 

يقارب السنتني.
مرتاح.  لبنان  مصرف  حاكم  سبق،  ما  كل  رغم 
اخلسائر املرتاكمة يف ميزانيته واليت يوردها حتت 
مسمى »أصول أخرى«، كانت تساوي حنو 60 ألف 
 40 يوازي  ما  أي  اجلاري،  العام  مطلع  لرية  مليار 
 1500( الرمسي  الصرف  سعر  على  دوالر  مليار 
الفائت، فباتت حنو 82  أما يف نهاية متوز  لرية(. 
ألف مليار لرية، أي أقل من 5 مليارات دوالر وفق 
»إجناز« جديد  السوداء. وهذا  السوق  سعر صرف 
الذي متّكن من خفض  احلاكم  إجنازات  ُيضاف إىل 

قيمة اخلسائر اليت راكمها على مدى 28 عامًا!
أن  سالمة  توّقع  الصرف،  سعر  انهيار  بداية  يف 
األخرية،  اآلونة  ويف  بيتعّودوا«.  بكرا  »الناس 
»الناس  أن  قّرر  املرة،  هذه  لكنه  توّقعه.  جّدد 
بيتعّودوا عالفقر«. أتى ذلك يف سياق حديثه عن 
متّكنه، بعد االنتهاء من تطبيق »خطته«، من إعادة 
 ،1990 عام  حاهلم  عليهم  كانت  ما  إىل  اللبنانيني 
عندها سيكون  األهلية.  احلرب  انتهاء  بعد  مباشرة 
الناتج القومي قد وصل اىل ثلث مستواه السابق 
وتدّني  اللبنانيني  ثلث  هجرة  مع  ويرتافق  لألزمة، 
فيما  الصحية،  واخلدمات  والنقل  التعليم  مستوى 
عملية »اإلصالح« سيتحّمل وزرها املودعون الصغار 
واملتوسطون، وعموم سكان لبنان، ولن ينجو منها 
سوى أصحاب الثروات. ال ضري من ذلك، فسالمة 
واثق بأن الناس »ستتعود«. وستحتاج البالد، وفق 
تقديراته، إىل ربع قرن على األقل، للعودة إىل ما 

كانت عليه قبيل تشرين األول 2019!
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أن  »األخبار«  الزميلة  علمت 
تلّقت  للجمارك  العامة  املديرية 
كتابًا من النيابة العامة التمييزية، 
اإلجراءات  اختاذ  فيه  تطلب 
القانونية حبق حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة، جلهة إخراجه مبلغًا 
دون  من  لبنان،  من  املال،  من 
للقانون.  خالفًا  عنه،  التصريح 
وقد أرفقت النيابة العامة كتابها 
من  تلّقته  تقرير  عن  بنسخة 
يتضّمن  الفرنسية،  السلطات 
أموال  على  العثور  إثبات  حمضر 
أثناء  سالمة،  رياض  حقائب  يف 
»لو  مطار  عرب  فرنسا  إىل  دخوله 
ما  وهو  باريس،  قرب  بورجيه« 
أدى إىل تغرميه هناك مببلغ قدره 

2700 يورو.
فبحسب حمضر التحقيق الفرنسي 
»األخبار«  الزميلة  حصلت  الذي 
على نسخة منه، تبنّي أن سالمة 
كان حيمل يف حقيبته الشخصية 
مبلغ 84 ألفًا و430 يورو، و7710 
دوالرات. وقبل تفتيش حقائبه، 
عما  الفرنسي  احملقق  سأله 
املال  من  مبلغًا  حيمل  كان  إذا 
 15 حوزته  يف  بأن  أجاب  نقدًا، 
أدِخل سالمة  وعندما  يورو.  ألف 
بأن  قال  الستجوابه،  غرفة  إىل 
دائمًا  موجود  اإلضايف  املبلغ 
داخل حقيبته، وإنه مل يتحّقق من 
أنه  نسيت  قد  و«كنُت  وجوده، 

موجود يف حقيبيت«.
ما  الفرنسي  احملضر  ويتضّمن 
»لو  مطار  يف  سالمة  مع  جرى 
تفصيليًا  وتعدادًا  بورجيه«، 
استجواب  إىل  إضافة  لألموال، 
عن  فضاًل  لبنان،  مصرف  حاكم 
اللبناني  سفره  جواز  عن  نسخة 
الدبلوماسي الصادر عام 2020.

أن  الفرنسية  الوثيقة  وُتبنّي 
قبل  من  سالمة  ضبط  حمضر 
اجلمارك يف »لو بروجيه« أرسلته 

الفرنسية  القضائية  الشرطة 
إىل القاضية أود بوريسي، بناًء 
أرادت  اليت  األخرية  طلب  على 
كّل  عن  معلومات  على  احلصول 
املّتخذة  اجلمركية  اإلجراءات 
بصفته  فرنسا،  يف  سالمة  حبق 
مدعى عليه جبرم تأليف »عصابة 
أشرار« للقيام بعمليات اختالس 
والقاضية  أموال.  وتبييض 
بوريسي هي اليت تتوىل التحقيق 
املقامة ضّد سالمة  الدعاوى  يف 
الوثيقة  هذه  وُتعّد  فرنسا.  يف 
الشائعات  كذب  على  دلياًل 
سالمة،  من  مقّربون  يبّثها  اليت 
مالَحق  غري  أنه  يزعمون  والذين 

يف فرنسا.
وكانت »األخبار« قد نشرت يوم 
االثنني املاضي )30 آب 2021( 
اجلمارك  »ضبط«  عن  تقريرًا 
»باجلرم  لسالمة،  الفرنسية 
إدخال  أثناء حماولته  املشهود«، 
مبلغ من املال نقدًا إىل فرنسا، 
وقد  عنه.  التصريح  دون  من 
امتنع احلاكم عن التعليق على ما 
نشرته »األخبار«، وهو ما جتاهلته 
معظم وسائل اإلعالم الدائرة يف 

فلكه.
باتت  للجمارك  العامة  املديرية 
النيابة  إشارة  على  بناًء  ُملزمة، 
العامة التمييزية، بإصدار حمضر 
بسبب  وتغرميه  لسالمة،  ضبط 
مبلغ  إخراج  عن  تصرحيه  عدم 
إخراجه  جيوز  ما  يفوق  املال  من 
من دون تصريح. ومل ُيعرف ما 
ستكون  املسألة  هذه  كانت  إذا 
اليت  التحقيق  جلسة  حاضرة يف 
سيجريها احملامي العام التمييزي 
بالتكليف، القاضي جان طنوس، 
يوم 28 أيلول اجلاري، مع رياض 
باختالس  فيه  املشتبه  سالمة 
أموال من مصرف لبنان وتبييضها 

ر. والتزوير واستخدام املزوَّ

وثيقة التحقيق اجلمركي الفرنسي مع 
رياض سالمة: نسيُت أّن يف حقيبيت مااًل!

ومجعية  لبنان  مصرف  أحبط   ،2019 حزيران  يف 
املصارف بالتعاون مع جلنة تقصي احلقائق النيابية 
خطة حكومة حسان دياب للتعايف املالي. مل يكن 
األمر جمّرد صراع سياسي انتهى بتغّلب طرف على 
إىل  تهدف  مالية  جبرمية  أشبه  األمر  كان  بل  آخر، 
بطريقة  اخلسائر  لتوزيع  مشروع  أي  من  التخلص 
هو  وحيد  بند  على  يقوم  بربنامج  واستبداله  عادلة 
واملواطنني  املودعني  إىل  كلها  اخلسائر  حتميل 
نهب  عملية  أكرب  تستتبع  مذذاك،  سواء.  حّد  على 
لبنان  بالتوازي مع تذويب خسائر مصرف  لألموال 
واملصارف للهروب من أي عملية مساءلة أو حتمل 
رياض  لبنان  حاكم مصرف  أمام  كان  للمسؤولية. 

سالمة خياران:
1- االخنراط يف خطة علمية إلعادة إنهاض القطاع 
املصريف يبدأ بإعادة هيكلة مصرف لبنان واملصارف 
وأموال  واملنهوبة  املهربة  األموال  اسرتداد  ثم 
بتحميل  يقضي  عادل  حّل  إىل  للوصول  املودعني 
واملساهمني  وجمالسها  واملصارف  املركزي  البنك 
فيها كما الـ1 يف املئة من أصحاب الثروات جزءًا 

يسريًا من وزر هذه األزمة.
2- تطوير خمطط االحتيال حتى اختالس آخر دوالر 
يف أصغر حساب مصريف. وألن حاكم مصرف لبنان 
هو نفسه الذي تسبب وغّذى انهيار اللرية اللبنانية 
القطاع  انهيار  وواكب  الصرف  بسعر  وتالعب 
»مصرفه«  ويعاني  املدفوعات،  وميزان  املصريف 
دوالر،  مليار  اخلمسني  تالمس  فادحة  فجوة  من 
إضافة إىل خسائر مرتاكمة يف ميزانية »املركزي«.

أن يستعجل ويوظف  إليه،  بالنسبة  البديهي،  كان 
كل أدواته يف اخليار الثاني، مستفيدًا من النظام 
خطة  إسقاط  جرى  لذلك،  حيميه.  الذي  السياسي 
تكليف  بعد  ورفاقه.  سالمة  خطة  لتستمر  احلكومة 
برنامج  اكتمل  احلكومة،  لتشكيل  ميقاتي  جنيب 
احلاكم مع سابق اإلصرار والتصميم واالتفاق على 
التمسك بيوسف خليل، مدير العمليات )اهلندسات( 
أي  يف  للمالية  وزيرًا  لبنان،  مصرف  يف  املالية 
حكومة مبعزل عن هوية رئيسها. فأخريًا، أبلغ سالمة 
مشروعه خلليل كما لبعض املسؤولني، بانتظار أن 

يوضع على نار حامية مع تشكيل احلكومة.
 الءات سالمة الثالث: ال لصندوق النقد، ال للمبادرة 

الفرنسية وال للتدقيق الجنائي
»ال صندوق النقد، وال برنامج إميانويل ماكرون، وال 
تدقيق جنائي«، تلك الالءات هي النقاط الرئيسية 
بسيط  استثناء  مع  »اإلصالحية«،  سالمة  خطة  يف 
يقضي بـ«استخدام« صندوق النقد للمساعدة على 
مفاوضة الدائنني أو للحصول على »ميين برنامج« 
وحبسب  واالقتصادية.  املالية  رؤيته  فيه  يفرض 
أخرى  نقطة  احلاكم  أضاف  رمسيني،  مسؤولني 
املوظفني  استيعاب  العام، وبكيفية  بالقطاع  ُتعنى 
لرواتبهم  الشرائية  القدرة  تراجع  نتيجة  الرمسيني 
اليت بات بعضها يساوي أقّل من 100 دوالر. اقرتح 
اليت سلكها مصرف  نفسها  الطريق  سالمة سلوك 
العام  القطاع  رواتب  أي حتويل  لبنان واملصارف، 
سعر  على  بتقاضيها  هلم  السماح  ثم  الدوالر  إىل 
عمليًا  يعين  ما  لبنانية،  لرية   3900 يوازي  صرف 
لن  للحاكم  ووفقًا  مرات.   2.6 بنسبة  مضاعفتها 
إذ  بالتداول،  النقد  زيادة  إىل  اإلجراء  هذا  يؤدي 
يقرتح زيادة اإليرادات الضريبية والدوالر اجلمركي 
)سبق لوزير املال غازي وزني أن عقد اجتماعًا مع 
خرباء اقتصاديني للنقاش حول املسألة( لتعويض 
متلكها  اليت  السيولة  إىل  باإلضافة  الفائض.  هذا 
وزارة املال واليت تكفي حكمًا لتصحيح أجور القطاع 
العام من دون إجبار مصرف لبنان على طبع املزيد 
من النقد )باستثناء اللريات اليت يطبعها لتسديد جزء 
من الودائع بالعملة اللبنانية(، ومن دون التسبب 
برفع سعر صرف الدوالر بنسبة 100 يف املئة بل 

مل حتّقق مفاوضات تأليف احلكومة النتيجة املرجّوة. 
غرَي أّن األبواب ليَست موصدة بالكامل. احلكومة شبه 
ُمنجزة، لكّن العقد اليت مل ُتذّلل بعد ميكن أن تفّجر 

التشكيلة.
املاضي،  األسبوع  نهاية  امُلفِرط  التفاؤل  حيَتج  مل 
بقرب تأليف احلكومة، أكثر من ساعات كي يتالشى. 
فالبنيان الذي قاَم عليه، مل يُكن معلومات ووقائع، 
بقدر ما كان آمااًل يف غري حمّلها. يوَم أمس، اصطدم 
حراك املدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم 
بعَقد شّلت القدرة على تأليف احلكومة بسبب العراك 
إبراهيم  أّن النافذة اليت فتحها  على احلصص. غرَي 
من  كّل  مترتس  بسبب  وأغِلقت  املاضي  األسبوع 
املكّلف  والرئيس  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس 
جنيب ميقاتي خلف مطالبهما وشروطهما، مل توِصد 
األبواب نهائيًا يف وجه التأليف. فإىل جانب حراكه، 
كان مثة خطوط أخرى ُمشّرعة يف السّر، وهي ال تزال 
مباشرة  »مفاوضات  أن  »األخبار«  عِلمت  إذ  كذلك. 
مصطفى  موناكو  يف  الفخري  لبنان  قنصل  يديرها 
الصلح )صهر طه ميقاتي( مع الوزير باسيل لتذليل 
وقالت  احلكومة«.  والدة  أمام  عقبات  من  تبّقى  ما 
عالقة  بباسيل  تربطه  »الصلح  إن  مّطلعة  مصادر 
إىل  ميقاتي  األخَوين  دفَع  ما  وهو  قوية،  صداقة 
أن يكونا أكثر تفاؤاًل، على اعتبار أنها جتعل فرص 

التوافق أكرب«.
من  هناك  يُكن  مل  املتأخرة،  الليل  ساعات  حتى 
أحيانًا  يتّم  وهو  يتوّقف،  مل  الكالم  لكن  اتفاق، 
النقاش  يزال  وال  الرئيسني.  بني  مباشرة  بصورة 
االقتصاد  بوزارة  تتعّلق  األوىل  عَقد:   3 يتناول 
اليت ُيصّر ميقاتي على أن تكون من حصة السّنة. 
والثانية، ترتبط بامَسي الوزيرين املسيحيني، وخاصة 
أن »ميقاتي عاد وطرح أمساء جديدة يف التشكيلة 
األخرية اليت محلها اللواء إبراهيم اىل قصر بعبدا أول 
أنطوان  بريوت  بلدية  جملس  عضو  هما  أمس،  من 

)جنل  عبيد  وسليمان  سرياني 
عون  أن  إال  عبيد(،  جان  الراحل 
رفض األخري«. وكان إبراهيم »قد 
إعطاء  اجلمهورية  رئيس  طلب من 
اجلديدة  التشكيلة  أخري من  موقف 
إلبالغ ميقاتي بها، لكّن عون طلب 
أما  لدرسها«.  الوقت  من  مزيدًا 
العقدة الثالثة اليت ال تزال موضع 
فهي  وباسيل  الصلح  بني  نقاش 
الذي  ميقاتي  الثقة حلكومة  إعطاء 
رئيس  إعطاء  مقابل  يشرتطها 
اجلمهورية العدد الذي يطالب فيه 

باحلكومة«.
وفيما يرتّقب املعنّيون مفاوضات 
اليت  والنتيجة  الصلح  ــــ  باسيل 
مّطلعة  مصادر  قالت  ستحّققها، 
إن »مسؤولية التعطيل مشرتكة«، 
ليس  »ميقاتي  أن  إىل  مشرية 
أدخل  وقد  رباط،  كالمه  على 
أكثر من مّرة تعديالت على توزيع 
ما  بعكس  واألمساء،  احلقائب 
عون  مع  عليه  االتفاق  كان جيري 
املصادر  وكشفت  وباسيل«. 
منذ  أي  املاضي،  »األسبوع  أن 
تبّدلت  حراكه،  إبراهيم  اللواء  بدء 
مرات«،  عشر  من  أكثر  التشكيلة 
وهذا األمر »كان سببًا أساسيًا يف 
ورئيس  ميقاتي  الذي مجع  اللقاء 
جملس النواب نبيه بري. إذ طلب 
من معاونه السياسي النائب علي 
عّما جيري  االستفسار  خليل  حسن 
بالرئيس  االجتماع  يطلب  أن  قبل 

املكّلف يف عني التينة«.
قالت  الوقائع،  هذه  على  بناًء 
بّينة  على  بارزة  سياسية  مصادر 
عن  »احلديث  إن  املشاورات  من 
مبالٌغ  الصفر  النقطة  إىل  عودة 
فيه، متامًا كما القول بأن احلكومة 
املصادر  وقالت  قريبة«.  صارت 
فإما  الطريق.  منتصف  يف  »إننا 
اتفاق  اىل  املفاوضات  تؤّدي  أن 
عون  الرئيسان  يعود  أو  نهائي، 
املرّبع  اىل  أدراجهما  وميقاتي 
األول، وحينها ُتصِبح كل اخليارات 

مفتوحة ومن بينها االعتذار«.
التطّورات  أن  املصادر  ورأت 
حقائق  تؤّكد  إّنا  أعاله  املذكورة 

عدة، تعّددها على الشكل اآلتي:
ــــ ال يتحّمل طرف واحد من طريَف الصراع مسؤولية 
إفشال كل حراك حكومي، بل إنهما معًا يدفعان يف 

اجتاه العرقلة.
ــــ ليَس صحيحًا أن باسيل ال يتدّخل يف املفاوضات. 
فعلى عكس كّل كالمه عن أّنه ال يريد املشاركة يف 
احلكومة، فهو يتوىّل خياطة كل تفصيل يتعّلق حبّصة 
رئيس اجلمهورية، والدليل هو أن النقاش جيري معه 

باملباشر.
ــــ الثلث املعطل أو الضامن ليس جمّرد اتهام غري 
مبيّن على دالئل، فاملعركة احلالية هي معركة مقّنعة 
كاألمساء  حركّية  بعناوين  وختاض  الثلث  هذا  على 
له  من  حسم  معركة  احلقيقة  يف  لكنها  واحلقائب، 

الكلمة العليا داخل جملس الوزراء.
ليس  الصراع  أن  إىل  تؤّشر  املفاوضات  وقائع  ــــ 
على الصيغة وال التشكيلة، بقدر ما هو صراع على 
جدول أعمال احلكومة وبرناجمها. من التدقيق اجلنائي 
إىل املفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومستقبل 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وعدد من املوظفني 
إىل  إضافة  تبديلهم،  اجلمهورية  رئيس  يريد  الذين 
اإليرانية  احملروقات  بواخر  من  واملوقف  التعيينات 
واململكة  سوريا  فيها  مبا  اجلوار  دول  مع  والعالقة 

العربية السعودية.
وبرأي املصادر »يصعب حتى اآلن تصّور أن يذهب 
ميقاتي إىل خيار االعتذار يف حال تعّذر الوصول اىل 
اتفاق، ألّن الفرنسيني واألمريكيني غري راغبني يف 
هذا اخليار، وهو ال يستطيع وحده اختاذه. فضاًل عن 
أّن الرئيس بري حيّثه على االستمرار يف املشاورات، 
علمًا بأن رئيس اجمللس حّذر ميقاتي من إعطاء عون 
وباسيل ما يريدانه، وإاّل فهو لن يشارك يف احلكومة، 
وهو موقف أبلغه رئيس تيار املردة سليمان فرجنّية 

إىل الرئيس املكّلف أيضًا«.

بري حّذر ميقاتي من التنازل لعون... وإال فلن يشارك يف 
احلكومة | احلكومة ال سالكة... وال معّطلة!

األخبار
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سجلت نيو ساوث ويلز 1,220 
ومثاني  جديدة  حملية  إصابة 
تتوقع  فيما  وفاة،  حاالت 
 1,500 حوالي  بلوغ  السلطات 
كمعدل  يوميًا  جديدة  إصابة 

وسطي خالل شهر أيلول.
طالب  تطعيم  خطة  تنفيذ  يتم 
يف  عشر  الثاني  الصف 

فيكتوريا

نيو ساوث ويلز
سجلت نيو ساوث ويلز 1,220 
ومثاني  جديدة  حملية  إصابة 

حاالت وفاة.
وناشدت مديرة صحة السكان 
األصليني يف مستشفى سانت 
فنسنت، أونيت بولني ديويرد، 
األصليني  السكان  جمتمعات 
يف  التطعيم  على  احلصول 
أقرب وقت ممكن حيث تتوقع 
السلطات تسجيل حوالي 1,500 
كمعدل  يوميًا  جديدة  حالة 

وسطي خالل شهر أيلول.
ويقوم الصليب األمحر األسرتالي 
بتقديم دفعة ملرة واحدة بقيمة 
400 دوالر لألشخاص احلاصلني 
على تأشريات مؤقتة أو بدون 
بإغالق  تأثروا  ممن  تأشريات 

ومشريف االمتحانات يف الصف 
 6 اإلثنني  يوم  عشر  الثاني 

أيلول.

العاصمة الفدرالية كانربا
19 إصابة حملية  سجلت كانربا 
األقل  على  منها  ستة  جديدة، 
فرتة  أثناء  اجملتمع  يف  كانت 

العدوى.
من  املزيد  احلكومة  وتقدم 
واالختبار  التطعيم  مواعيد 
من  اخلاصة  االحتياجات  لذوي 
 Access and عيادة  نقل  خالل 
 Weston مركز  إىل   Sensory
 Creek Community Health

.Centre

نيو ساوث ويلز تناشد جمتمعات السكان األصليني احلصول 
على اللقاح وفيكتوريا تبدأ تطعيم طالب الصف الثاني عشر

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 

األحرار  قاد  الذي  غاي،  ماثيو 
اليت  فيكتوريا  انتخابات  يف 
انتهت بهزمية ساحقة يف عام 
كزعيم  جمددًا  يعود   ،2018
مبايكل  اإلطاحة  بعد  للحزب 
على  انقالب  يف  أوبراين 

القيادة احلالية.
من   11 مقابل   20 فقد صّوت 
أعضاء الربملان لصاحل اإلطاحة 
احلزب  اجتماع  يف  بأوبراين 

صباح الثالثاء.
ومت انتخاب غاي كزعيم جديد 

للحزب دون معارضة.
بعد  للصحفيني  غاي  وقال 
انتخابه: »أواًل، أريد أن أقول 
إن أفكاري يف هذا اليوم هي 
خط  على  األشخاص  كل  مع 
املواجهة الذين يعملون إلدارة 
استجابتنا لفريوس كورونا هنا 

يف فيكتوريا«.
»كل أصحاب املصاحل الصغرية 

فتح  يستطيعون  ال  الذين 
صعوبات  ويواجهون  أبوابهم، 

كثرية هذه األيام«.
واضحة  بدائل  لدينا  »سيكون 
من  اعتبارًا  فيكتوريا  لسكان 
اليوم. خطة ليس فقط لعمليات 

اإلغالق، ولكن للتعايف«.
هي  فيكتوريا  أيام  »أفضل 

أمامها وليست خلفها.«
إىل  اجلديد  الزعيم  ووصل 
حماطًا  احلزب  غرفة  اجتماع 

مبؤيديه الرئيسيني.
وكان غاي البالغ من العمر 47 
خسارة  بعد  استقال  قد  عامًا 
انتخابات  يف  لألحرار  فادحة 
الوالية لعام 2018، واليت جنم 
عنها فقدان احلزب لـ 10 مقاعد 
مقعدًا يف جملس   37 من بني 

النواب.
بابتسامة على  »التفت صوبي 
شهادات  أنساها«:  لن  وجهه 

حلظات  عن  الطوارئ  فريق 
أنطوني  الطفل  على  العثور 

الفلك
وحل حمله السيد أوبراين، الذي 
واجه انتقادات مستمرة لفشله 
سياسية  ضربات  توجيه  يف 
لرئيس الوزراء دانيال أندروز 
وحكومته العمالية خالل الوباء.

للصحفيني:  أوبراين  وقال 
»أهنئ ماثيو غاي على انتخابه 

زعيمًا حلزب األحرار«.
املناسب  الوقت  هو  »اآلن 
جلميع األحراريني للوقوف وراء 
قيادتهم. أعتقد أن كل زعيم 
وماثيو  الدعم  يستحق  أحراري 
أي  من  أكثر  ذلك  يستحق 

شخص آخر.«
سكان  أوبراين  شكر  كما 
السنوات  على  فيكتوريا 
كزعيم  قضاها  اليت  الثالث 

للمعارضة.

بعد اتهامات لسلفه بالفشل يف التصدي ألندروز خالل الوباء: 

ماثيو غاي يعود رئيساً حلزب األحرار يف فيكتوريا

زعيم االحرار الجديد يف فيكتوريا ماثيو غاي

سكوت  الوزراء  رئيس  شكر 
موريسون األسرتاليني العالقني 
إغالق احلدود  يف اخلارج بسبب 

على تضحياتهم.
ويف رسالة عرب مقطع فيديو ُنشر 
من على اإلنرتنت، أقر موريسون 
فاتتهم  االسرتاليني  هؤالء  أن 
موضحا  خاصة،  عائلية  حلظات 
خطة إعادتهم إىل الوطن، وما مت 
احلدود  إغالق  خالل  من  حتقيقه 

الدولية.
فيه  تضع  وقت  ذلك يف  يأتي 
اللمسات  الفيدرالية  احلكومة 
سفر  »جواز  نظام  على  االخرية 
السفر  عملية  لتسهيل  اللقاح« 
الدولية من وإىل أسرتاليا قبيل 
السفر  واستئناف  احلدود  فتح 

الدولي.
جوازات  تصبح  أن  املقرر  ومن 
لتحديد  مهمة  أداة  اللقاح  سفر 
أسرتاليا  مع سري  التطعيم  حالة 
حنو واقع التعايش مع فريوس 

كورونا.
الصدار  العمل  ويتواصل  هذا 
كوفيد  ضد  التطعي   شهادات 
كدليل على التطعيم ميكن تقدميه 
وكذلك  الدولي  السفر  حال  يف 

لالستخدام احمللي.
إن  الفيدرالية  احلكومة  وتقول 
الدولية  اللقاح  سفر  جوازات 
لألسرتاليني  متاحة  ستكون 
بالكامل يف  تطعيمهم  مت  الذين 
تستعد  حيث  املقبلة  األسابيع 
إىل  السفر  الستئناف  البالد 

اخلارج.
ورغم تواصل االعالن رمسيًا عن 
ذلك، من غري الواضح متى سيتم 
هذه  السفر  جوازات  استخدام 
مع  اخلارج  إىل  بالسفر  للقيام 

استمرار إغالق احلدود الدولية.
الواضح متى  أنه ليس من  كما 
سيتم طرح الشهادات لالستخدام 
االمتيازات  تأمني  إللغاء  احمللي 
احملتملة مثل السماح لألشخاص 
حبضور  فعاليات معينة أو زيارة 

بعض األماكن أو األحداث.
اآلن  حتى  نعرفه  ما  إليكم   
سفر  جوازات  عمل  كيفية  عن 

اللقاح.
من املتوقع أن يكون جواز سفر 
إما  الدولي  متاًحا للسفر  اللقاح 
على هاتف املسافر أو يف منوذج 

مطبوع.
الفيدرالي  السياحة  وزير  وقال 
جيري  إنه  األربعاء  تيهان  دان 
النهائية  التفاصيل  على  العمل 

جلواز سفر اللقاح.
واضاف للصحفيني »حنن بصدد 
يكون  حتى   - لذلك  التخطيط 
األسابيع  يف  جاهز  نظام  لدينا 

املقبلة.«
شأنه  من  هذا  أن  إىل  وأشار 
عودة  تسهيل  يف  يساعد  أن 
والداخل  للخارج  الدولي  السفر 
لألسرتاليني عندما تصل عتبات 

التطعيم إىل 80 يف املائة.
األسرتاليون  »سيتمكن  وقال: 
مرة  اخلارج  إىل  السفر  من 
األسرتاليون  وسيتمكن  أخرى 
بأعداد  ديارهم  إىل  العودة  من 

أكرب«.
من  اللقاح  شهادة  وتتكون 
معلومات شخصية - مثل ما هو 
موجود يف جواز السفر - مع رمز 

االستجابة السريعة.

وتشري املعلومات املتوفرة ألس 
األسرتاليني  أن  إىل  أس  بي 
البالد لن حيتاجوا  العائدين إىل 
إىل عرض الشهادة ألنها ستكون 

مضمنة يف جواز سفرهم.
وسيحصل األسرتالي الذي يسافر 
إىل اخلارج ويريد استخدام أدلة 
الدخول  امكانية  على  وثائقية 
إىل تطبيق دولي ويستخدم ختًما 
رقمًيا أو رمز االستجابة السريعة 
يف  ضوئًيا  مسحه  ميكن  الذي 

اخلارج.
قادرة  الشهادات  وستكون 
على إثبات حالة اللقاح دولًيا ؛ 
والتعرف على اللقاحات املعتمدة 
من قبل إدارة السلع العالجية ، 
مثل لقاحات فايزر واسرتازينيكا 

ومودرينا.
وتدرس احلكومة الفيدرالية أيًضا 
كيف ميكن لشهادات اللقاح أن 
عرب  التطعيم  على  دلياًل  تقدم 
 ، الوصول  تسجيل  تطبيقات 
مثل تلك املستخدمة حالًيا ملسح 

رموز QR للدخول إىل األماكن.
اللقاح  لشهادة  ذلك  وسيسمح 
حالة  إلظهار  معلومات  بعرض 
التطعيم للفرد - ُملقح بالكامل، 
أو  بالكامل  تطعيمه  يتم  مل  أو 
ُمعفى من التطعيم. وقال الوزير 
تيهان إن النظام احمللي يهدف 
األسرتاليني  عرض  تسهيل  إىل 
أحناء  مجيع  التطعيم يف  إلثبات 

أسرتاليا.

تطوير  يف  »سننظر  وأضاف: 
الذي  السريعة  االستجابة  رمز 
الواليات  تطبيقات  مع  يعمل 
ُيطلب  عندما  لذا  واملقاطعات، 
منك إثبات حصولك على شهادة 
على  قادًرا  ستكون  التطعيم، 
بسيطة  بطريقة  بذلك  القيام 

للغاية«.
 »سيعين ذلك أيًضا عند ذهابك 
إىل فعاليات أخرى - سواء كانت 
 - مسرًحا  أو  موسيقية  حفالت 
إظهار  على  قادًرا  ستكون  أنك 
بك  اخلاصة  التطعيم  شهادة 

بوضوح تام.«
أما متى سيتم العمل جبواز سفر 
اللقاح، فقد أشارت احلكومة إىل 
أن السفر إىل اخلارج سيستأنف 
مبجرد وصول الواليات إىل عتبة 
املائة  يف   80 البالغة  التطعيم 
ملن تزيد أعمارهم عن 16 عاًما؛ 
حجر  نظام  إنشاء  يتم  وعندما 

صحي منزلي قوي.
على الصعيد احمللي، تشري خطة 
املستندة  الواليات  فتح  إعادة 
يف   80 إىل  املائة  يف   70 إىل 
أيًضا  اللقاح  عتبات  من  املائة 
إىل الوقت الذي يتم فيه حتديد 
اإللغاء  على  اإلغالق  عمليات 

التدرجيي.
39 يف  حوالي  حالًيا، مت تطعيم 
املائة من السكان يف أسرتاليا 
الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاًما 

بشكل كامل.

موريسون يؤكد سرعة عودة االسرتاليني 
العالقني بعد اصدار جوازات »سفر اللقاح«

سيدني الكربى من خالل برنامج 
للدعم.

فيكتوريا
إصابة   246 فيكتوريا  سجلت 
يصل  وبذلك  جديدة،  حملية 
إىل  النشطة  احلاالت  عدد 

1,786 حالة.
تهدف  اليوم،  من  واعتبارًا 
مجيع  تلقيح  إىل  السلطات 
عشر  الثاني  الصف  طالب 
قبل  األقل  على  واحدة  جبرعة 
ضمن  النهائية،  امتحاناتهم 
أيام.   10 مدتها  للتطعيم  خطة 
لتلقي  احلجوزات  فتح  ومت 
لقاح فايزر للطالب واملعلمني 

برز جدل جديد حول توزيع احلكومة 
على  فايزر  للقاحات  الفدرالية 
اتهم  حيث  األسرتالية  الواليات 
مسؤولون يف واليات ما عدا نيو 
الكومنولث  حكومة  ويلز  ساوث 
بالتحيز لصاحل نيو ساوث ويلز 
حتليلية  بيانات  أظهرت  بعدما 
من  كمية  تلقت  قد  الوالية  أن 
سكانها  عدد  تفوق  اللقاحات 
دافعت  الفدرالية  احلكومة  لكن 
الواليات  إن  وقالت  ذلك  عن 
ما  على  أيضا  حصلت  األخرى 

حتتاجه عندما كانت يف حاجة.
فيكتوريا  حكومة  رئيس  انتقد 
احلكومة  أندروز  دانييل 
بالسرية  وصفه  ملا  الفيدرالية 
اليت حتيط بعملية توزيع جرعات 
الواليات  بني  ما  فايزر  لقاح 
وقال  االسرتالية.  واملقاطعات 
الكومنويلث  حكومة  إن  أندروز 
قد أعطت االفضلية لنيو ساوث 
ويلز مما حرم فيكتوريا من 340 

ألف جرعة لقاح فايزر.
احلكومة  اندروز  وطالب 

إجابات  بتقديم  الفيدرالية 
العدالة  بعدم  وصفه  ما  حول 
بني  اللقاح  جرع  توزيع  يف 
الواليات. وقال: »ظننت أنين 
وقعت على خطة وطنية لتلقيح 

اسرتاليا وليس سيدني«.
الصحة  وزير  دافع  جانبه  من 
عن  هانت  غريغ  الفيدرالي 
إرسال جرعات إضافية من لقاح 
فايزر إىل نيو ساوث ويلز بعد 
االنتقادات للسرية اليت أحاطت 
الوزير  وقال  اللقاح.  بتوزيع 
وكوينزالند  فيكتوريا  إن  هانت 
استفادتا من هذه االلية سابقًا 
حيث تلقيتا جرعات إضافية أثناء 
تفشي املرض فيهما، وأن من 
يريد  إمنا  بالتحيز  يتهم احلكومة 

افتعال السجال. 
سكوت  الوزراء  رئيس  وكان 
موريسون قد أكد إنه مت إرسال 
لقاحات إضافية إىل نيو ساوث 
بقيمة  صفقة  من  كجزء  ويلز 
مليون دوالر مع بولندا ملواجهة  

تفشي كوفيد يف الوالية.

جدل حول حصص الواليات األسرتالية 
من اللقاحات واتهامات حلكومة 

الكومنولث بالتحيز وعدم الشفافية
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خمصصان  يومان  مّثة  أسبوع  كل  يف 
للتفاؤل، يشاع فيهما أن تأليف احلكومة 
اليوم  يكن  مل  إن  أحدهما.  حاصل يف 
من  شيئًا  لكن  حتمًا.  فالثاني  األول، 
من  املتبقية  األيام  أما  ال حيدث.  ذلك 
يعرف  ال  ما  على  فلالنتحاب  األسبوع، 

متى يكون أو هل سيكون؟
أكثر من مّرة تكّرر توّقع تأليف احلكومة 
أن  األسبوع، دومنا  يومني يف  أحد  يف 
يقرتن بأدلة عن تقّدم جّدي وحمسوس 
طرأ على التأليف بني رئيس اجلمهورية 
جنيب  املكلف  والرئيس  عون  ميشال 
يوم  كان  التوّقعات  أبعد  ميقاتي. 
يعلن  أن  دون  من  ـ  ميقاتي  أن  ترّدد 
صراحة ـ يف صدد تأليف حكومة إنقاذ 
من 14 وزيرًا. للفور مل يؤخذ االقرتاح 
الوزراء  بعدد  سواء  اجلّد،  حممل  على 
احلكومة  على  املضفاة  بالصفة  أو 
امللطخة  نفسها  باأليدي  اإلنقاذ  وهي 
جّربها  وزيرًا  الـ14  حكومة  باالنهيار. 
لبنان، يف مرحلة ما بعد اتفاق الطائف، 
ثالث مّرات أعوام 1989 و1998 و2005، 
ثالثتها ترأسها ميقاتي بالذات، وكانت 

حكومات سياسية بامتياز.
أما حكومة اإلنقاذ املوصوفة باألقطاب، 
فآخر مّرة جّربها لبنان كان ما بني 1984 
و1988 يف عهد الرئيس أمني اجلمّيل. 
رغم  األول  الصف  قادة  حكومة  كانت 
فارق كبري يف أجيال وزرائها وقتذاك، 
مشعون  وكميل  كرامي  رشيد  بني  ما 
وعادل عسريان وبيار اجلمّيل ونبيه بّري 
املضفاة  الصفة  رغم  جنبالط.  ووليد 
على  األقطاب  وألن   - أنها  إال  تلك، 
مقاطعة  مّدة  أطول  سّجلت   - مقاعدها 
وانقطاع جمللس الوزراء عن االجتماع، كما 
انقطاع رئيسها ومعارضيها عن رئيس 

اجلمهورية، أربع سنوات متتالية.
يف ذلك تكمن الِعربة: ليس كل حكومة 
املهم  النجاح  يسعها  مصّغرة  خمتصرة 
عام  األوىل  الرباعية  غرار  على  والبناء 
1958، وقد يعطبها الفشل واالنقسام 
ليست   .1968 عام  الثانية  كالرباعية 
النموذج  هي  دائمًا  األقطاب  حكومات 
األمثل لإلنقاذ. وقد ال يكونوا قادرين 
يريدونه  ال  ورّبا  إليه،  الوصول  على 
 1975 عامي  حكوميت  جتربيت  حنو  على 

و1984.
يف الصيغة اليت صار إىل تداوهلا يف 
وزراء:  أصناف  ثالثة  املنصرمة  األيام 
باب أول وباب ثان وباب ثالث، يتعّذر 
معها اختاذ قرارات ما مل يعد وزراء باب 
خارج  ثالث إىل مرجعياتهم  ثاني وباب 
السلطة اإلجرائية، خالفًا لتجارب حكومات 
اإلنقاذ املشهودة. حينذاك كان القرار 

يبدأ يف جملس الوزراء وينتهي به.
أكثر من مّرة يف السنوات األخرية، منذ 
حكومة  ذكر  على  جيء   ،2005 حكومة 
من  أي  يفلح  أن  غري  من  وزيرًا،   14
احلكومات  تأليف  اعتاد  بعدما  املساعي 
الرقم املنفوخ وهو 30 وزيرًا منذ عام 
للرئيس  األخرية  احلكومة  حتى   ،1990

سعد احلريري عام 2019.
إّبان تكليفه تأليف حكومته عام 2013، 
التاسع  الشهر  بلوغ  على  أوشك  بعدما 
عبثًا بال تأليف، فّكر الرئيس مّتام سالم 
تداوهلا  بقي  وزيرًا   14 من  حكومة  يف 
سّرًا جّراء استمرار عقبات توزيع املقاعد 
واحلصص، وإصراره على ثالث مثانات 
اليوم. طرح الفكرة على  شأن ميقاتي 
الرئيس ميشال سليمان، ولزما كتمانها 
املعنيني،  األفرقاء  من  أي  علم  دومنا 
من  سالم  أرادها  وصغريهم.  كبريهم 
منهم  أي  يتأثر  ال  اختصاصيني  وزراء 
أمساء  الرئيسان  عرض  مرجعية.  بأي 

حكومة احلصص املعّطلة أطول عمراً 
من انتخابات 2022

نقوال ناصيف
بالعقبة  اصطدما  ما  سرعان  مرشحة، 
ال  وزراء،  ثالثة  هلا  د  احملدَّ الشيعية 
وال  اهلل  وحزب  أمل  حركة  يستفّزون 
مل  منهما.  كذلك  وال  ضدهما  يكونون 
على  حينذاك  املكلف  الرئيس  يعثر 
يف  بتوزيرها  تقبل  شيعية  شخصية 
تعتذر  إما  الشيعي.  الثنائي  عن  معزل 
للتّو أو يف الغداة. يف حصيلة اجتماعات 
وافق  شيعية  شخصيات  بعشر  عقدها 
ثالثة فقط منها على توزيرهم. بيد أن 
هذا املسعى توقف مع تبّلغ سالم، يف 
معزل عّما كان يتحّضر له، موافقة حزب 
اهلل وحلفائه على حكومة 24 وزيرًا مع 

مداورة يف احلقائب وثالث مثانات.
من  حكومة  ميقاتي  اقرتاح  عّجل  سواء 
حكومة  بتأليف  التفاؤل  يف  وزيرًا   14
التشاؤم حياهلا،  أو بعث  الـ24 وزيرًا، 
بيد أن الفكرة يف ذاتها قّوضت كل ما 
الرئيس  حكومة  استقالة  منذ  ُيعّد  كان 
 ،2020 آب   10 يف  دياب  حسان 
كمرجعية  الفرنسية  املبادرة  وانطالق 
وحصر  وبرناجمها  جديدة  حكومة  تأليف 
ينتمون  ال  اختصاصيني  بوزراء  مهمتها 
إىل أي من األحزاب والكتل يعملون على 
إذًا  والنقدي.  االقتصادي  اإلصالحني 
اإلجرائية  السلطة  الفكرة احملدثة تضع 
عنها.  إبعادهم  املطلوب  أولئك  يد  يف 
يعُد  ومل  مستبعدة،  باتت  أنها  ومع 
معروف  نبض  جّس  من  أكثر  طرحها 
النتائج سلفًا، على األقل رفض رئيس 
أن  إال  شتى،  ألسباب  هلا  اجلمهورية 
العودة إىل حكومة 24 وزيرًا أبقى كل 
املشكالت حتوط بها. طرح كذلك أكثر 
من عالمة استفهام من حوهلا، ومل جيب 
وظيفة  أي  غامضًا:  يزال  ال  عن سؤال 
تنتظرها يف األشهر القليلة اليت تسبق 
موعد االنتخابات النيابية ربيع 2022، ما 
دامت الكتل واألحزاب هي اليت تسّمي 
وزراءها، وخيتار أوسعها نفوذًا احلقائب 

اليت يريدها؟
تبعًا ملا ُيشاع عن أن تأليفها حتمّي عند 
املكلف،  والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
وإن أكثرا يف األسبوعني األخريين يف 
املراحل  أن  بيد  األصابع،  عّض  تبادل 
تأليفها  تسبق  تزال  ال  أو  اليت سبقت 
تنبئ سلفًا با ينتظر مهمتها، آخذة يف 
التأليف،  مراحل  إليه  رمت  ما  االعتبار 

املختصرة يف بضعة مؤشرات منها:
- إنها حكومة احلصص املعطلة. تبادل 
بالتأليف  املعنيون  الرئيسيون  األفرقاء 
للمرة  اآلخر.  قبالة  واحدهم  الفيتوات 
رافق  أن  يسبق  مل  حنو  على  األوىل 
أن  ترّدد  قبل،  من  حكومات  تأليف 
رئيس الربملان نبيه بّري وضع فيتوات 
على مرشحني يف حصة رئيس اجلمهورية 
ردًا على فيتواته على وزراء يف حصة 
بّري. كذلك احلريري املفرتض أنه غري 
معين باحلصة السّنية املرتوكة للرئيس 
رفض  سواها.  حصة  أي  أو  املكلف، 
وزراء مسيحيني مّساهم عون الذي كان 

رفض وزراء سّنة مّساهم ميقاتي.
املشاركون،  األفرقاء  يتصّرف   -
حيال  مسؤولية،  األكثر  أنهم  املفرتض 
تأليف احلكومة عماًل بقاعدة كسر الطرف 
اآلخر، وإدخاله إليها ضعيفًا قليل التأثري 
يف مرحلة تنتظرها استحقاقات قد تكون 
األسوأ يف توقيتها، ويف الظروف اليت 

ترافقها مع تواصل االنهيار الداخلي.
- ال تفسري للتسابق على حصص حكومة 
عمرها  يكون  أن  يقتضي  اختصاصيني 
قصريًا ينتهي بإجراء االنتخابات النيابية 
أطول  عمرها  بأن  االعتقاد  إال  املقبلة، 
من انتظار استحقاق الربيع املقبل، غري 

املؤكد حصوله يف موعده الدستوري.

قطيعة  من  سنني  وعشر  نّيف  بعد 
من  سنوات  سبقتها  معلنة  شبه 
القطيعة العملية على صعيد حكومات 
 2005 العام  منذ  املتعاقبة  لبنان 
»اضطر« لبنان الرمسي وحتت وطأة 
تأمني  وأزمة  االقتصادي  انهياره 
اضطر  احمللي،  لالستهالك  الطاقة 
أمريكا«  له  »أذنت  ان  وبعد  لبنان 
معربًا  لتكون  سورية  مع  بالتواصل 
األردنية  وللكهرباء  املصري  للغاز 
املستجّرة اىل لبنان، فأرسل للمرة 
األوىل منذ عشر سنني وفدًا وزاريًا 
اىل دمشق طلبًا ملوافقتها أو قبوهلا 

بعمليات املرور واالستجرار تلك.
اليوم  سورية  مع  التواصل  مّت  لقد 
وبإذن  اللبنانية  احلاجة  من  بضغط 
أمريكي فشكل صفعة مدّوية لدعاة 
وألصحاب  سورية  وتطويق  العزلة 
اخلبيثة،  بالنفس«  »النأي  سياسة 
وأكدت مرة أخرى وستكون متبوعة 
تنقضي،  وال  تنتهي  ال  برات 
أكدت اّن عامل اجلغرافيا هو عامل 
الدول  سياسات  رسم  يف  حاسم 
والكيانات السياسية، فإذا كان من 
املمكن أن يزّور التاريخ الذي يكتبه 
فإّن  ألهوائه،  وفقًا  املنتصر  عادة 
حقيقة  فوق  القفز  املستحيل  من 
اجلغرافيا اليت ال ميكن العبث بها أو 

القفز فوق إسقاطاتها.
أقوال  يف  اخلوض  وبدون  اآلن، 
ومناكفات حول صلة لبنان بسورية 
يكفينا  فإنه  املتعددة  األوجه  من 
االنطالق من الواقع القائم للتأكيد 
على حقيقة استحالة عزل لبنان عن 
عن  لبنان  قطيعة  أو فرض  سورية 
سورية مهما كانت الدوافع والنوازع 
اعتمد  با  ننّوه  وهنا  واألهداف. 
اليت  الوطين«  الوفاق  »وثيقة  يف 
العام  يف  الطاُئف  مؤمتر  أقّرت يف 
بهذا  رأينا  عن  النظر  وبقطع   1989
االتفاق، فإننا نتعامل االن معه على 
أساس انه اتفاق قائم ونافذ جياهر 
مداراة  أو  اللبنانيون مجيعًا )حقيقة 
أو رياء( بالتمسك به، حيث جاء فيه 
»اّن لبنان وطن نهائي لكّل أبنائه… 
تربطه عالقات ممّيزة مع سورية« يف 
»نهائية  فيه  اقرنت  وسطي  نص 
الكيان اللبناني« بـ »متايز العالقات 
مع سورية«، ما شكل ترضية وعالجًا 

هلواجس أكثر من جهة.
لقد ترمجت هذه الثنائية بعد العام 
لبنان  عالقات  صياغة  يف   1989
املعاهدات  تنظيم  جلهة  وسورية 
واالتفاقات اليت كان أهّمها »معاهدة 
»بني  والتنسيق  والتعاون  االخوة 
واهليئات  اجملالس  وإقامة  البلدين 
كان  واليت  املشرتكة  واللجان 
السوري  األعلى  »اجمللس  أرفعها 

اللبناني«.
هذه  أّن  يقول  البعض  اّن  بيد 
البلدين  بني  صيغت  االتفاقات 
آالف   10 من  أكثر  وجود  ظّل  يف 
لبنان  يف  سوري  وضابط  جندي 
لكنه ينسى اّن الدخول السوري يف 
البدء يف العام 1976 جاء بناء لطلب 
لبناني من جهة مسيحية للدفاع عن 
لبنان، ثم تكّرس وجودهم الشرعي 
العام  يف  العربية  القمة  بقرارات 
1976، وتعّرض هذا الوجود اىل مّد 
وقبول  مشروعيته  حيث  من  وجزر 
العام  كان  أن  اىل  به  اللبنانيني 
ورمسيًا  فعليًا  شهد  الذي   2005

العالقات السورية اللبنانية حقيقة أقوى من حصار أمريكا
العميد أمني حطيط

العربي  اجليش  خروج  وميدانيًا 
اتفاقي  بشكل  لبنان  من  السوري 
لوداع  عسكرية  مراسم  عليه  أكدت 
قّدم  ما  على  و«شكره  اجليش  هذا 

من تضحيات من أجل لبنان«.
من  السوري  العربي  اجليش  خرج 
كّل  قانونيًا  قائمة  وبقيت  لبنان 
واجملالس  واملعاهدات  االتفاقيات 
البلدين  بني  للعالقات  الناظمة 
بصرف النظر عن رغبات هذا او ذاك 
يف لبنان. خاصة اّن لبنان شهد بعد 
اخلروج السوري ظهور 3 تيارات من 
التيار األول  حيث العالقة بسورية… 
وهو تيار االخوة والصداقة واملصاحل 
اذار،   8 تيار  عنها  وعرب  املشرتكة 
والثاني تيار العداء لسورية والقطيعة 
معها وعرب عنها يومها تيار 14 آذار، 
وتيار ثالث استقّل بتجسيده »التيار 
الوطين احلر« بقيادة العماد ميشال 
عون وفيه ختتلف النظرة اىل سورية 
وفقًا لوجودها او خروجها من لبنان. 
فإنها  جبيشها  موجودة  كانت  فإذا 
او  منتدبة  او  حمتلة  بنظرهم  تعترب 
وصية وجيب مواجهتها حتى خترج، 
وإذا خرجت تكون العالقة والصداقة 

معها ضرورية ملصلحة الطرفني.
بيد اّن التيار الثاني، أّي تيار العداء 
إيقاعه  فرض  الذي  هو  لسورية، 
واسع  بشكل  اللبنانية  الدولة  على 
القطيعة  وفرض   2005 العام  منذ 
احلرب  شّنت  ثم  معها،  الواقعية 
الكونية على سورية بقيادة أمريكية 
إلسقاطها ونفذ العدوان على مراحل 
والتطويق  العزل  مرحلة  منها  كان 
التيار  جهابذة  ابتدع  وهنا  واحلصار 
بالنفس«  النأي  »بدعة  الثاني ذاك 
يف موقف أرادوا منه املساهمة يف 
حصار سورية كما تريد أمريكا ثم جاء 
قانون قيصر األمريكي الذي فرضت 
فيه أمريكا رزمة من التدابري الكيدية 
غري  وبشكل  أمستها  سورية  ضّد 

قانوني »عقوبات على سورية«.
 – بريوت  طريق  على  تراكمت  لقد 
السلبيات   2005 العام  منذ  دمشق 
والعوائق من اجلانب اللبناني، دون 
باملعاملة  لبنان  سورية  تبادل  ان 
أخوة  اّن  تعترب  كانت  ألنها  باملثل 
البلدين ومسؤولية سورية بوصفها 
األكرب«،  »الشقيق  أو  الصيب«  »أّم 
هي أكرب من حقد حاقد او نزعة جاهل 
او فعل مرتهن وعميل للخارج يعمل 

ضد مصلحة البلدين.
االخوة  تيار  األول،  التيار  ان  بيد   
او  معززًا  سورية،  مع  والصداقة 
تيار  الثالث،  التيار  مع  متفاهمًا 
املوقع  حسب  العالقة  يف  التمييز 
التيار  ملكائد  يسمح  مل  واالنتشار، 
حتقق  أو  مداها  تأخذ  ان  الثاني 
القطيعة  بأحداث  أغراضها  كامل 
أيضًا  لكنهم  سورية  مع  املطبقة 
مل يتمكنوا من فرض إيقاع طبيعي 
على هذه العالقات وفقًا للمعاهدات 
واليت  هلا  الناظمة  واالتفاقيات 
استمرت قائمة كما أشرنا، وبالتالي 
نسج  من  لبنان  يف  أحد  يتمكن  مل 
العالقة وفقًا لكّل ما يريد بل متكن 
كّل فريق من تنفيذ شيء مما يريد 
وعجز عن فعل أشياء يتمناها، ما أنتج 
العالقات  او شلاًل فعليًا يف  مجودًا 
اللبنانية مع سورية ارتّد ضررًا على 
هامة  ملفات  يف  خاصة  البلدين. 
كربى مثل ملف النازحني السوريني 

احلدود  ترسيم  وملف  لبنان  اىل 
البحرية للمنطقة االقتصادية اخلالصة 
للبلدين، كما وملف الرتانزيت وعبور 
البضائع اللبنانية عرب سورية، وملف 
عرب  الكهرباء  واستجرار  الطاقة 

سورية إخل…
العالقة  سوء  من  لبنان  تضّرر  لقد 
منه  تضّررت  مما  اكثر  سورية  مع 
سورية اليت عرفت كيف تتعامل مع 
آثاره،  من  وختفف  اللبناني  الكيد 
اجلغرايف  لواقعه  ونظرًا  لبنان  أما 
التنّكر  ميكن  ال  ذكرنا  كما  الذي 
له فإنه وصل يف ذروة أزمته اىل 
عنها  تعامى  اليت  الساطعة  احلقيقة 
لكن  لسورية،  العداء  تيار  أصحاب 
أمريكا اليت تنظر اىل األمور بيزان 
املنافع  بقياس  وتقيسها  املصاحل 
دون ان يكون للمبادئ او املشاعر 
دورًا يف التقييم، رأت اّن سياسة 
سورية  على  القصوى  الضغوط 
قيصر«  »قانون  بقتضى  ولبنان 
باتت  بومبيو وصلت اىل حّد  وخطة 
فيه تنتج عكس ما هو متوخى منها 
حّده  جتاوز  ما  »كّل  بقاعدة  عماًل 
انقلب اىل ضّده«، خاصة مع ظهور 
استعداد طرف لبناني فاعل للتوجه 
اقتداره  مع  احلصار  وكسر  شرقًا 
بداية  املتمثل  قراره  عن  للدفاع 
عرب  اإليراني  النفط  استرياد  بقرار 
قرارات  الختاذ  واملتحفز  سورية، 
حدوثها  حال  يف  ستشكل  أخرى 
الوضع  يف  انقالبًا  املستبعد،  غري 
االقتصادي  الصعيد  على  اللبناني 
الصعد  على  تغيريات  حتمًا  سيتبعه 
األخرى، وهو حتمًا يف غري مصلحة 

أمريكا والغرب.
هذه  األمريكية  املخاوف  ظّل  يف 
بالعودة  للبنان  أمريكا  »أذنت« 
العربي،  اخلط  اتفاقات  تفعيل  اىل 
ومسحت لألردن يف عقد لقاء تنفيذي 
يف عّمان يشارك فيه لبنان وسورية 
ومصر من أجل هذا التفعيل، وهلذا 
شاهدنا الوفد الوزاري اللبناني يف 
دمشق، وسنرى وفدًا وزاريًا لبنانيًا 
يف عّمان ينضّم اىل مصر وسورية 
ضخ  عمليات  استئناف  يف  للبحث 
الكهرباء اىل لبنان  الغاز واستجرار 
شأنه  من  مشهد  يف  سورية  عرب 
ان يؤكد علي  وعلى تعدد معانيه، 
اّن  مفادها  اليت  اجلغرافيا  حقيقة 
لبنان مل ولن يقدر يومًا على إدارة 
معها  القطيعة  او  لسورية  الظهر 
اخلارج  وعمالء  جهابذة  جهد  مهما 
فاجلغرافيا  ذلك.  يف  لبنان  وأعداء 
من  أقوى  وطبعًا  املكائد  من  أقوى 

التاريخ خاصة إذا مّت تزويره.
على  سيكون  ذلك  ضوء  وعلى 
وحيققها  ملصاحله  ينظر  ان  لبنان 
وفقًا  سورية  مع  املشرتك  بالعمل 
او وفقًا  اتفاقات  قائم من  ملا هو 
وإذا  منها،  ُيعقد  ان  ميكن  ملا 
االتفاقات  اّن  جيد  ما  طرف  كان 
او  غنب  فيها  القائمة  واملعاهدات 
إجحاف حبقه فإّن تعديلها ممكن إذا 
الصادقة  والرغبة  النية  توفر حسن 
يف التعاون والعمل املشرتك، ألّن 
ال ميكن  للطرفني  ذلك مصلحة  يف 
القفز فوقها مهما كانت االعتبارات 

والظروف.
ويبقى ان نقول انه من املعيب ان 
ننتظر إذن اخلارج من أجل لقاء أخ 

او شقيق او صديق.
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التليل  جمزرة  على  شهر  حنو  مضى 
اللبنانية  الدولة  تزال  وال  عكار،  يف 
ومؤسساتها عاجزة عن حتقيق أي إجناز 
يف هذا امللف، إن جلهة الكشف عن 
احلادثة  يف  واملقّصرين  املتورطني 
دعم  أي  تقديم  أو جلهة  ومعاقبتهم، 
يعاني  من  ومنهم  الضحايا  لعائالت 
أوضاعًا صعبة للغاية حتول حتى دون 
اجلرحى يف  أبنائهم  تفقد  متّكنهم من 

املستشفيات.
الذي  الدامي  عكار  فجر  آب،   15 يف 
الضحايا  عشرات  تفّحم  على  شهد 
ويف  للوقود،  خزانات  انفجار  نتيجة 
وقت كان فيه البحث جاريًا عن أشالء 
ضحايا اجملزرة، ومن دون وجل، عمد 
تيار املستقبل إىل استثمار االنفجار، 
ومل  وطائفيًا،  وانتخابيًا  سياسيًا 
يتواَن التيار األزرق، على رأسه سعد 
احلريري، عن استغالل دماء الضحايا. 
فكان له موقف واحد عبارة عن تغريدة 
ذّيلها  »تويرت«،  على  حسابه  على 
على  مصوبًا  جهّنم«،  »عهد  بوسم 
رئيس اجلمهورية ميشال عون. تغريدة 
الطائفية  التوتر  أجواء  أذكت  احلريري 
جانب  اىل  الوقوف  وبدل  عكار،  يف 
احملافظة املنكوبة، حاول توجيه أصابع 
قبل  اجلرمية.  مسار  وحرف  االتهام 
االنتماء  ويّتضح  الصورة،  تنجلي  أن 
السياسي لغالبية املرتبطني بالقضية، 

لتبدأ بعدها رحلة التعتيم اإلعالمي.
سبق لعكار أن أعطت للحريري تفويضًا 
بأصواتها، بال منازع، حتى عام 2018، 
لكن »السما الزرقا«، طوال ثالثة عشر 
عامًا، مل تكن كفيلة بتحقيق اإلمناء ومل 
تهطل منها سوى وعود ترمجت مزيدًا 
من الفقر واحلرمان والتسّيب األمين، 

وصواًل اىل كارثة التليل.
املستقبل  وبيانات  احلريري،  كالم 
اليت متحورت حول الشتائم واالتهامات 
والسباب والتوظيف السياسي الذي مل 
ُيبِق »ِسرت مغطى«، قابله كالم األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل 
يف إحياء الليلة السابعة من عاشوراء، 
إمكانات  وواضعًا  األهالي،  معزيًا 
احلزب »يف خدمة أهلنا يف عكار، ألن 
هذه اآلالم هي آالمنا وأحزاننا«. وبعد 
أيام، أطّل ليسأل عن مسار التحقيق، 
احلادثة  موضوع  طمس  سبب  وعن 
الدولة  دور  وعن  أيام،  ُبعد  على 
اللبنانية اليت مل تسأل عن مواطنيها، 
وليؤكد »أننا نسعى إىل التواصل مع 
األهالي، ولكن ال نريد املزايدة على 
أحد أو االستثمار السياسي والتوظيف 
جتاه  إنسانية  مشاعرنا  حنن  بالدم، 
هلم  وسنقدم  املنكوبة،  العائالت 
أهالي  املطلوبة«. عدد من  املساعدة 
امتنانهم  عن  حينذاك  عّبوا  الضحايا 
وفدًا  أرسل  الذي  اهلل  نصر  ملبادرة 
أنه  مؤكدين  بامسه،  العزاء  لتقديم 
حيزًا  وخّصص  واساهم  الذي  الوحيد 
عن  للحديث  عاشوراء  جمالس  من 

مأساتهم.
السياسية،  الفاعليات  تلتفت  مل 
نصر  لكالم  املستقبل،  تيار  وحتديدًا 
كونه  يتعدى  ال  أّنه  منهم  ظّنًا  اهلل، 
حماولة الستعطاف العائالت املفجوعة. 
األزرق  التيار  مسؤولو  يقرأ  ومل 
الرسائل املباشرة وغري املباشرة اليت 
أرسلتها بعض العائالت عب رفضهم 
املتكرر استقبال أي سياسي لتقديم 
العزاء، رغم حماولة أحد النواب احلثيثة 
تغيري رأيهم، مؤكدين أن دماء أبنائهم 
عن  عّبوا  وهم  لالستثمار.  ليست 
امتعاضهم من البيانات »املستقبلية« 
الفاجعة  وقوع  حلطة  منذ  خرجت  اليت 
ميينًا  االتهامات  تكيل  راحت  واليت 
كاملة  احلقيقة  الحقًا  لتظهر  ويسارًا 
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تيار  حاول  ملا  متامًا  مغايرة  وهي 
املستقبل إشاعته من أجواء كادت أن 

تودي بعكار اىل الفتنة.
فتح نصر اهلل بكالمه بابًا للتواصل مع 
ليستكمل  واجلرحى،  الشهداء  عوائل 
البلديات  رؤساء  من  عدد  بعدها 
الدريب  منطقة  وفاعليات  واملخاتري 
والشمالي(،  والغربي،  )األوسط، 
العائالت  رابطة  رئيس  يتقدمهم 
حممد  البرية  بلدية  رئيس  االجتماعية 
وهيب، ورئيس حركة اإلصالح والوحدة 
الشيخ ماهر عبد الرزاق، ومبشاركة من 
رئيس رابطة املخاتري، عقد اللقاءات 
والتنسيق مع قيادة منطقة جبل لبنان 

والشمال يف حزب اهلل.
وعلمت »األخبار« من الفاعليات اليت 
اللقاءات  أن  االجتماع  يف  شاركت 
تناولت أوضاع حمافظة عكار، والبحث 
والقرى  البلدات  مساعدة  كيفية  يف 
وعوائل الشهداء واجلرحى عب تقديم 
املساعدات الدورية واملنح التعليمية. 
كما جرى التطرق إىل أزمة احملروقات 
كان  واليت  احملافظة  تعانيها  اليت 
احملّمل  الصهريج  مصادرة  بنتيجتها 
األوسط  الدريب  ملنطقة  باحملروقات 
القوة  أعني  أمام  الفائت  السبت 
احلزب  قيادة  أبدت  وهنا  الضاربة. 
املرحلة  يف  للمساعدة  استعدادها 
املقبلة عب تأمني احملروقات لبلديات 

عكار عب منطقة اهلرمل.
الرمسي  اإلهمال  اىل  التطرق  وجرى 
ومؤسساتها  الدولة  وغياب  الواضح 
ومللمة  االنفجار  قضية  متابعة  عن 
الفاعليات  فعمدت  األهالي،  جراح 
العكارية، بناًء على طلب احلزب، إىل 
إعداد قائمة بأمساء الشهداء واجلرحى 
وعائالتهم. وتّوجت االجتماعات السبت 
سّلم  جبيل،  مدينة  بلقاء يف  الفائت 
احلزب خالله فاعليات عكار مبلغ مليار 
و275 مليون لرية، كمساعدة لعائالت 

الشهداء واجلرحى.
وبالفعل، نّظم وفد الدريب يوم أمس 
جولة على عائالت الشهداء واجلرحى، 
ومت تقديم مبلغ 30 مليون لرية لكل 
عائلة شهيد لبناني من شهداء اجملزرة 
)22 شهيدًا(، من بينهم )14 شهيدًا 
و15  العسكرية(  املؤسسة  أبناء  من 
جرحيًا(.   51( جريح  لكل  لرية  مليون 
قائمة  على  احلصول  احلزب  وطلب 
بأمساء اجلرحى والشهداء السوريني، 

لتكون هلم تعويضات مماثلة.
أكد  األوسط،  الدريب  فاعليات  أحد 
اهلل  حزب  قيادة  مع  التواصل  »أن 
كان مببادرة من قبلنا وبالتنسيق مع 
وجاعت،  تعبت،  الناس  ألن  احلزب 
مؤكدًا  السمع«،  عن  غائبة  والدولة 
»أن هدف احلزب التخفيف من معاناة 
العائالت وال يرغب على اإلطالق يف 
عرض املوضوع على وسائل اإلعالم، 
احلزب  عن  إرسال ممثل  رفضوا  كما 
لإلشراف على تسليم األموال احرتامًا 

ملشاعر العائالت املفجوعة«.
يف  احلفاوة  هذه  نتوقع  نكن  »مل 
االستقبال«، يقول عضو الوفد يوسف 
وهيب، مؤكدًا »أن ما شاهدناه اليوم 
ووجعهم  األهالي  حزن  مدى  يعكس 
عكار  أبناء  وطبيعة  أبنائهم،  خلسارة 
وهم  واملعروف  الوّد  الذين حيفظون 
توّجهوا بالشكر اىل األمني العام حلزب 
اهلل الذي وقف اىل جانبهم يف اليوم 
كالمه  من  حيزًا  هلم  نفسه، خمصصًا 
خالل إحياء ليالي عاشوراء، وهم رّحبوا 
وهذا  حتياتهم،  نقل  وطلبوا  بالوفد 
املالية،  باملساعدة  له  صلة  ال  األمر 
إىل  حتياتهم  نقل  طلبوا  عندما  فهم 
يعلمون  يكونوا  مل  اهلل،  نصر  السيد 

بوجود مساعدة مادية سُتقّدم هلم«.

نجلة حمود
اجليش  يف  العسكرية  الشرطة  أجرت 
عن  املسؤول  لتحديد  حتقيقًا  اللبناني 
انفجار خّزان البنزين يف بلدة التليل، 
الذي وقع يف اخلامس عشر من آب، 
موقعًا عشرات القتلى واجلرحى، إال أّن 
شيئًا مل يرشح بعد عن التحقيق. ال أحد 
عن  يسأل  الرمسيني  املسؤولني  من 
التحقيق، وال أحد منهم خيب اللبنانيني 
الليلة  تلك  يف  حصل  ما  حبقيقة 
املشؤومة. كما مل ُتعلن هوية امُلقّصر 
واملهمل الذي تسّبب بهذه اجلرمية، مع 
األخذ باالعتبار جناية القصد االحتمالي 
جلهة القبول باملخاطرة بأرواح الناس. 
فقد تكّتمت قيادة اجليش على نتائج 
التحقيق يف اجملزرة، مكتفية بتوقيف 
منزله،  إداريًا يف  املسؤول،  الضابط 
على أن ُيستكمل التحقيق السري يف 

احملكمة العسكرية.
 ومل تفعل سوى أنها أحالت املوقوفني 
احملكمة  أمام  لُيحاكموا  املدنيني 
فادي  القاضي  بإشراف  العسكرية 
صوان، قاضي التحقيق احملسوب على 
منها  يقرتب  مل  الذي  اجليش  قيادة 
يوَم كان حمققًا عدليًا يف جرمية انفجار 
أّن  الغريب  تنحيته.  قبل  مرفأ بريوت 
يتحّمل  حتى  بيانًا  ُيصدر  مل  اجليش 
أنه  لناحية  حصل  ما  مسؤولية  فيه 
وضعت  اليت  العدلية  الضابطة  كان 
كما مل  البنزين وصادرته.  على  يدها 
ُيفّسر للبنانيني كيف اختذ قرار توزيع 
البنزين على الناس كما أكد الشهود 
واجلرحى، وبناًء على إشارة أّي قاٍض 
اجليش  أعطى  قاٍض  وأّي  ذلك،  فعل 
توضح  مل  كما  املصادرة؟  إشارة 
املؤسسة العسكرية الّلبس الذي ساد 
صاحب  ابن  أن  شائعة  انتشار  جراء 
االنفجار(  فيها  وقع  )اليت  األرض 
النار  أطلق  إبراهيم  الرشيد  جورج 
لتشتعل النار يف خزان البنزين ليتبنّي 
أهالي  أّن  مع  صحيح،  غري  ذلك  أن 
الشائعة هامجوا  وبسبب هذه  التليل، 
منزل الرشيد وأحرقوه ليحتدم اخلالف 
املنطقة.  يف  مسيحيًا  مسلمًا  مذهبيًا 
الناس  لُيخب  التحقيق  يتوسع  مل  كما 
يف  التهريب  خطوط  على  ينشط  من 
تلك املنطقة وما عالقة نواب املنطقة 

الذائعي الصيت يف عامل التهريب.
أحد الشهود الذين كان موجودين يف 
التليل وقت االنفجار، أّكد لـ«األخبار« 
أّن ضابط اجليش املسؤول عن عملية 
عمد  اتصااًل  تلّقى  البنزين  مصادرة 
بعده إىل الطلب من أحد العناصر فتح 
اجليش  كان  بعدما  اخلّزان،  »ِسكر« 
اسُتقدم  صهريج  يف  حاجته  أفرغ  قد 
هلذه الغاية. وبسبب الرغبة يف اإلفراغ 
لينسكب  فتحه  مت  للصهريج،  السريع 
الناس  ويهجم  األرض  على  البنزين 
بالوقود،  »غالوناتهم«  مللء  بعدها 
بشأن  أما  احلريق.  يشتعل  أن  قبل 
احلريق  إشعال  بشبهة  عليه  املّدعى 
عب واّلعة، ج. ا، فهو ال يزال يتلّقى 
احلروق  نتيجة  املستشفى،  العالج يف 
اليت أصابته، فيما يؤكد احد الشهود 
قدميه  يف  حبروق  مصاٌب  ا.  ج.  أّن 
وظهره، »ولو أنه كان هو ُمشعل النار، 
ويداه،  وصدره  وجهه  احرتق  لكان 
وذكر  االنفجار«.  من  لينجو  كان  وما 
املصابني  أحد  أّن  املذكور  الشاهد 
صرخ بأن أحد أبناء بلدة عمار البيكات 
هو من أشعل احلريق، مع توجيه أصابع 
االتهام إىل خ. ع. من البلدة املذكورة 
الذي دهم منزله عدة مرات من دون 

العثور على أثر له.
قضائي  حتقيق  جلسة  أول  ُعقدت 
من  الثالثني  يف  العسكرية  للمحكمة 
آب، حيث اسُتمع إىل ثالثة موقوفني. 
عهدة  يف  أيام  مخسة  التحقيق  مكث 
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إىل  امللف  لُيحال  العسكرية  الشرطة 
مفّوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية 
القاضي فادي عقيقي الذي اّدعى على 
)مالك  إبراهيم  رشيد  جورج  من:  كل 
األرض اليت وقع فيها االنفجار(، علي 
فرج )مالك اخلزانات اليت انفجرت( ج. 
قرب  واّلعة  بإشعال  فيه  )مشتبه  ا. 
مجركيني  وعنصرين  البنزين(  خزان 
هما: أ. ع. ور. ش، وأحال امللف إىل 
)صوان(.  العسكري  التحقيق  قاضي 
االّدعاء على الرشيد وفرج مشل، إضافة 
إىل التدخل يف ارتكاب اجلرمية، خمالفة 
بأّن  علمًا  واالحتكار،  املالية  القوانني 
وكيل الرشيد ذكر أّن مفوض احلكومة 
)املادة  ملغى  مرسوم  مبوجب  اّدعى 
الرابعة من املرسوم 1967/32 يف حني 
املرسوم  مبوجب  املرسوم  هذا  ُألغي 

.)1983/156
الرشيد  وكيل  أّن  إىل  اإلشارة  جتدر 
لعدم  الرّد  ليطلب  بدفع شكلي  تقّدم 
به  املالحق  الفعل  ولكون  االختصاص 

موكله غري معاقب عليه قانونًا.
عليه  املّدعى  وكيل  مع  اتصال  ويف 
جورج رشيد، احملامي علي أمشر ، اعتب 
مواد  يف  بالغ  عقيقي  »القاضي  أّن 
أّن  إىل  مشريًا  موكله«،  حبق  االدعاء 
املواد احملال بها موكله تصل عقوبتها 

رضوان مرتضى
إىل األشغال الشاقة املؤبدة، وهو ما 
واهلدف  موّجهة  »التحقيقات  أن  يؤكد 
الشعبية،  النقمة  امتصاص  منها 
ونفي  الرئيسي  الفاعل  وجتهيل 
احملامي  واعتب  اجليش«.  مسؤولية 
بها  املالحق  القانونية  املواد  أن  أمشر 
ومباشرًا  ماديًا  »تدخاًل  تقتضي  موكله 
ينّم عن قصد ارتكاب اجلرمية وهو أمر 
مل يتحقق على اإلطالق«. ورأى أّن أّي 
تدّخل جرمّي ال ميكن يف احلالة احلاضرة، 
على اعتبار أّن البنزين كان يف عهدة 
كان  إذا  أّنه  احملامي  واعتب  اجليش. 
مثة مالحقة جبرم ما، فهو املتحقق يف 
أي  العقوبات  قانون  من   770 املادة 
التسليم  مع  اإلدارية  األنظمة  خمالفة 
املادة  بوجود  املوكل  علم  بعدم 
امللتهبة. وأكد احملامي أنه سيبز أمام 

القضاء ما يثبت كل ذلك.
جتدر اإلشارة إىل أنه خبالف ما أشيع 
عن أن كمية البنزين املضبوط يف خزان 
الستني  تتجاوز  االنفجار  يوم  التليل 
ألف ليرت، أّكدت مصادر أمنية أنها ال 
منها  َسَحب  ليرت،  ألف   13 الـ  تتجاوز 
اجليش 8 آالف ليرت. وأشارت املصادر 
إىل أّن فرج اعرتف بأنه اشرتى الكمية 
منذ ستة أشهر، علمًا بأنه موقوف منذ 

أربعة أشهر )أي قبل االنفجار(.

عندما تتخلى سلطات الرقابة يف الدولة 
عن دورها، يصبح ممكنا الي شخص، 
كثرة  من  ومريض  جهله،  يف  غارق 
واملدعي  الشرطي،  دور  لعب  حقده؛ 
والقاضي،  احمللفني،  وهيئة  العام، 
مؤسسات  تتقاعس  عندما  والسجان. 
بالسرعة  ملف  اي  بت  عن  احملاسبة 
فيه  االستثمار  امر  يصبح  املطلوبة، 
استنسابية  بطريقة  معه  والتعاطي 
وتنتشر  احلقيقة  فتختفي  سهال، 

مكانها الشائعات واالكاذيب. 
االمثلة عن هذا الواقع التعيس كثرية 
لبنان  يف  اآلن  حتصل  وهي  جدا، 
التالعب  اجل  من  يومية  شبه  بوترية 
عنه،  احلقيقة  وحجب  العام،  بالرأي 
الكراهية فيه، ودفعه اىل  وبث روح 

اليأس واالحباط.
ابطال  ان  تقدم،  ما  كل  من  االبشع 
داخلية  جهات  هم  املمارسات  هذه 
لبست  واالنتماءات  االشكال  متنوعة 
اقنعة خمتلفة حزبية ومافيوية وثورية، 
حتالفت اراديا او بالصدفة مع بعضها 
البعض، والحقا مع جهات خارجية قررت 
لبنان  على  اقتصادي  حصار  فرض 
سياسية  خيارات  قبول  على  الجباره 
تتناقض مع املصلحة الوطنية العليا، 
وتتعارض ايضا مع اخلطاب السيادي 
اجلمهورية  رئيس  القاه  الذي  بامتياز 
اجلمعية  امام  عون  ميشال  العماد 
اندالع  قبيل  املتحدة  لالمم  العمومية 

انتفاضة تشرين االول 2019. 
التسرت  على  هؤالء  تعمد  وقد 
مبمارساتهم وراء شعار حماربة الفساد 
احملق والضروري، ولكن من دون ان 
يرمسوا اي خطة او اطار عمل للقضاء 
الفوضى  وخلق  الشعبوية  سوى  عليه 

وتأجيج الفنت.
حتولت  كيف  نرى  بدأنا  هنا  من 
مكونات  خليط  شعارات  تدرجييا 
املطالبة  من  الغريب،  العجيب  الثورة 
هتافات  اىل  الفاسدين،  مبحاسبة 
متعمد  سياسية مستفزة، اىل ختريب 
يف الشارع، اىل محالت يومية لشيطنة 
مسعة رئيس اجلمهورية وحتميله وحده 
مسؤولية  باسيل،  جبان  الوزير  مع 

واالقتصادية  السياسة  الكوارث 
هنا  من  سنة.  اربعني  منذ  احلاصلة 
أالحزاب  تكتلت  كيف  نرى  بدأنا 
مدنية  املسماة  واجلمعيات  واملافيات 
ضد الرئيس، النه وضع اصبعه على 
اجلرح ونادى بالتدقيق اجلنائي الدانة 
عمل  وهو  الصاحل،  وتبئة  الطاحل، 
البيء،  به  ويرحب  املذنب،  يهابه 
االعراف  كل  مبقياس  العدالة  وخيدم 
بدأنا  هنا  من  الدولية.  والقوانني 
نفهم ايضا ملاذا سكتت فجأة اصوات 
عن  وغابت  وتوابعهم،  الثوار  جهابذة 
بينما  املاضية،  االشهر  الساحات يف 
بقيت تصدح، عالية غب الطلب، لكيل 
البالد  لرئيس  والشتائم  االهانات 
وللتيار الوطين احلر، معبين بالنهاية 

عن ما هم فيه من تالٍش لرتبيتهم.
املمارسات  هذه  اصحاب  ان  يبدو 
الرئيس  ان  يعرتفوا  ان  يريدون  ال 
ميشال عون أنسان آدمي كما وصفه 
رحم  من  خرج  عقل،  سعيد  الشاعر 
املادية  قدراتها  قي  متواضعة  عائلة 
وجبارة يف قيمها الرتبوية واالخالقية، 

ال يقوى عليه الفساد.
الرجل  ان  يفهموا  ان  عليهم  يصعب 
حياته مرتني  اليمني يف  اقسم  الذي 
اخلري  فعل  على  والوطن  اهلل  امام 
دخل  عندما  االوىل  لبالده،  والصالح 
اىل املدرسة العسكرية، والثانية عندما 
جلس على كرسي الرئاسة، ال يشبههم 
وال ميكن باي شكل من االشكال ان 
تغريه الزعبات والسرقات، وعمليات 

شراء الضمائر.
يصعب عليهم ان يفهموا ان من عاهد 
بهم  تليق  دولة  قيام  على  الشهداء 
وبتضحياتهم، بعد ان قدموا ارواحهم 
االحتالالت،  من  لبنان  لتحرير  ذبيحة 
كانت  مهما  يرتاجع  وال  خيون  ال 

الضغوطات قوية.
ان  يفهموا  ان  عليهم  واخريا يصعب 
وحيدا  ليس  لبنان  مجهورية  رئيس 
صلب  هو  بل  شجرة،  من  مقطوعا 
وملتصق بشعب مثله ال يصيبه االذى، 
الطويل،  النضالي  تارخيه  تشوه  وال 

السنة الشتم والغرية والكراهية.

الرجل الذي أقسم اليمني يف مسرية نضاله مرتني
سمري مسرّه
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رىل إبراهيم، إيلي الفرزلي

ال دعـم... ال بـطاقة تـمويلية
دون  من  الناس ملصريهم  وترك  السلع،  دعم  زمن  انتهى 
أي محاية اجتماعية. حتى البطاقة التمويلية لن تسندهم يف 
شدتهم. فبعد أكثر من عام على النقاش يف البطاقة وبعد 
الوزارية  اللجنة  تزال  ال  قانونها  إقرار  على  شهر  من  أكثر 
املعنية تائهة يف حتديد املعايري وآلية تطبيقها. حتى اإلعالن 
عن إطالق منصة التسجيل غدًا، ال يهدف فعليًا إال إىل خداع 
الناس، وإيهامهم بأن البطاقة ستصدر قبل إلغاء الدعم، وأن 
التسجيل للحصول عليها صار متاحًا، فيما اخلالفات بشأنها مل 
تنته بعد. فإذا اتفق على النقاط العالقة، ويف معظمها تتعلق 
مبصاحل فئوية وانتخابية وكيدية، ستحتاج إىل أشهر لتبصر 
النور. باختصار، سيكون الواقع أكثر مأساوية: ال دعم للسلع 
وال بطاقة دعم للسكان، جمّرد وعود ملن ميوت من اجلوع بأنه 

إذا صرب سيأكل.
ودعم  انتهى  الدواء  ودعم  انتهى،  الغذائية  املواد  دعم 
احملروقات انتهى. ويف املقابل، ُترك الناس لقدرهم يهيمون 
يف تضخم غري مسبوق، جعل األغلبية الساحقة تبحث فقط عن 
قوتها فال جتده. تزامن ذلك مع وقوف الدولة على احلياد، 
طوارئ  خطة  إلنتاج  تسعى  أو  بديل  أي  تقّدم  أن  دون  من 
حلماية الطبقات املتضررة. وحتى مّلا أوحت للناس أنها ُتعّد 
برناجمًا لتعويض بعض اخلسائر، أتى احلّل باستبدال الدعم عرب 
بطاقة متويلية ُولدت فكرتها منذ أكثر من عام، لكنها كما كل 
مشروع تنفذه السلطة، مل تتحول إىل حقيقة. على العكس، 
صار حمسومًا أن الدعم سرُيفع متامًا قبل البدء بتنفيذ مشروع 
البطاقة، إذا ُنّفذ. ولذلك، فإن املؤمتر الصحايف املشرتك الذي 
يعقده وزيرا الشؤون اإلجتماعية واإلقتصاد رمزي املشرفية 
جورج  القاضي  املركزي  التفتيش  ورئيس  نعمة  وراوول 
عطية، إلطالق البطاقة التمويلية وشرح اآللية املتبعة للتقديم 
الشعبوي،  اإلطار  يف  إال  وضعه  ميكن  ال  عليها،  واحلصول 

واإلحياء بأن البطاقة ستطلق فعاًل قبل رفع الدعم.
أموال  لبنان وحده من يتحمل مسؤولية ضياع  ليس مصرف 
الدعم، بل الطبقة السياسية بأكملها هي املسؤولة. وللتذكري 
نفاد  من   ،2020 آب  يف  احلكومة،  املصرف  حذر  أن  سبق 
األموال املخصصة للدعم. بغض النظر عن صحة حتذيره، إال أن 
احلكومة تعاملت معه باستخفاف. كما كذبت، حني أشارت يف 
مقدمة الورقة اخلاصة باملعايري وآلية تطبيق البطاقة، اليت مل 
تكتمل بعد، إىل أن »املصرف أعلن مؤخرًا عن عجزه االستمرار 
»مؤخرًا« هي  أيلول 2019«.  بدأت منذ  اليت  الدعم  بسياسة 
حتديدًا منذ أكثر من عام، وقد طالبته حينها باالستمرار يف 

الدعم إىل حني إصدار البطاقة.
 لكن مرت سنة منذ ذلك احلني، من دون أن حيصل أي تطور 
يذكر. إصدار بطاقة متويلية متى توافر القرار لن حيتاج أكثر 
املبتورة،  احلكومة  اختارت  ذلك،  بداًل من  لكن  من شهرين. 
حتى  تنتهي.  ال  نقاشات  يف  طويلة  أشهر  استهالك  عمدًا، 
بعدما صدر قانون البطاقة املتأّخر كثريًا ال تزال آلية تنفيذها 
عالقة على جمموعة من املصاحل والصراعات ومواقع النفوذ، 
إدخاله يف  إىل  تهدف  املشروع  املماطلة يف  أن  تؤكد  اليت 

بازار االنتخابات.
مصرف لبنان واحلكومة يتفقان على أن الدعم بشكله احلالي 
الغنية  الطبقة  بني  مييز  ال  كونه  منصف  وغري  عادل  »غري 
وبني الفقراء ومن هم أكثر حاجة، وهو يعود بالفائدة بشكل 
رئيسي على التجار، ويفتح اجملال أمام تهريب السلع املدعومة 
بالبطاقة(.  اخلاصة  املعايري  )مقدمة  واحتكارها…«  وختزينها 
ماذا يعين ذلك؟ هذا دليل قاطع على أن السلطات املعنية، 
وعرب  وتصميم،  تصّور  سابق  عن  وسياسية، مسحت،  نقدية 
املماطلة بإجياد بديل للدعم، بهدر األموال العامة على منافع 
يف  الدعم  كلفة  )تقدر  والتجار  للمحتكرين  ذهبت  شخصية 
عن  دقيقة  أرقام  ال  فيما  دوالر،  مليارات  بـ6   2020 العام 
كلفته يف العام احلالي( ومل تصل أبدًا إىل مستحقيها. وهي 
من خالل االستمرار يف عدم حسم ملف البطاقة التمويلية إمنا 

تسهم يف متديد استفادة هؤالء قدر اإلمكان.
حاليًا الواقع هو التالي: الدعم حبكم املنتهي، إال ملن يضطر 
إىل االنتظار لساعات طويلة يف طوابري احملروقات، وخالفات 
تقنية سياسية ال تزال تعيق إصدار البطاقة، واإلعالن اليوم 
عن إطالقها لن يغرّي هذا الواقع. علمًا أنها حتى لو حتولت 
إىل حقيقة، فإن قيمة البطاقة نفسها تضاءلت؛ حبسب مرصد 
البطاقة  عن  احلديث  بدء  عند  األمريكية،  اجلامعة  يف  األزمة 
التمويلية كانت أسعار املواد الغذائية قد ارتفعت حنو 100 يف 
املئة، فيما جتاوزت اليوم 700 يف املئة، وهذا يقود سريعًا 
تضّخم  مستويات  تلّب  تعد  مل  البطاقة  بأن  االستنتاج  إىل 
املولدات  أمبري من   5 أن سعر  إىل  اإلشارة  تكفي  األسعار. 

اخلاصة وصل إىل ثالثة ماليني لرية يف بعض املناطق، فيما 
متوسط قيمة البطاقة هو 93 دوالرًا، أي حنو مليون و700 ألف 
لرية على سعر اليوم. ما يعين أن البطاقة، اليت ال تزال حتى 
اليوم الفرصة الوحيدة أمام ذوي الدخل احملدود واملتوسط 

ملواجهة بعض تداعيات األزمة، صارت بال قيمة فعلية.
تبقى  فهي  البطاقة،  من  احملدودة  التوقعات  كل  رغم  لكن 
»الكحل األفضل من العمى«. ولذلك ال بّد من سؤال بديهي: 
هل حقًا ستصدر هذه البطاقة؟ تؤكد مصادر معنية أنه من 
املستحيل إجنازها قبل نهاية الشهر اجلاري، إذ كان ُيفرتض، 
أقر دعم احملروقات على سعر 8  الذي  بعبدا  اجتماع  حبسب 

آالف لرية، أن تكون شرطًا يسبق رفع الدعم.
الشهر،  نهاية  عن  تأخري  على  تقتصر  ال  املسألة  أن  األسوأ 
بل ترتبط مبا هو أخطر. فاملنصة اليت كان يفرتض أن تطلق 
األسبوع املاضي، وسُتطلق اليوم شكليًا، مل يكن عدم إطالقها 
باملعايري اخلاصة  اللجنة املعنية  إن  بتأخري تقين، بل  مرتبطًا 
بالبطاقة، مل تنِه بعد نقاشاتها، رغم أن قانون البطاقة الذي 
تعمد  أن  على  22 متوز ينص  الرمسية يف  اجلريدة  نشر يف 
اللجنة الوزارية إىل وضع املعايري خالل أسبوعني. لكنها بعد 
مخسة أسابيع مل حتسم عددًا من النقاط األساسية، اليت ال 

ميكن للبطاقة أن تتحول إىل أمر واقع من دونها:
أو  بالدوالر  البطاقة، هل هي  عملة  بشأن  نهائيًا  قرار  ال   -
سعر  حبسب  باللرية  الدفع  ُيفّضل  لبنان  مصرف  باللرية؟ 
صرف الدوالر، إال أن ذلك دونه عقبتان، أوهلما أن املصرف 
يعترب أن منصة »صريفة« هي اليت ُتعرب عن سعر السوق )تقّل 
بنحو ألفي لرية على األقل عن السعر الفعلي للسوق(، علمًا 
أن البعض اقرتح أن ُيصار، يف حال اعتماد اللرية، إىل األخذ 
لتحديد  املتداولة  التطبيقات  عرب  حتدد  الذي  الصرف  بسعر 
املالحقة  قيد  التطبيقات  هذه  أن  متجاهلني  الدوالر،  سعر 
األمنية! كذلك فإن التوسع يف نقاش إمكانية الدفع باللرية 
قاد إىل أسئلة من نوع: هل حُيتسب السعر يف يوم السحب 
أراد املستفيد سحب  لو  األول للشهر، وماذا  اليوم  أو يف 
املبلغ على مراحل، هل سُيسحب عندها على أسعار متعّددة، 
أم أنه سُيلزم باحلصول على املبلغ كاماًل دفعة واحدة؟ ويف 
يعقل  كيف  اللرية،  اعتماد  إىل  الداعون  جيب  مل  املقابل، 
فيما  باللرية،  التمويلية  البطاقة  األموال ملستحقي  تدفع  أن 
ُتدفع بالدوالر للمستفيدين من قرض البنك الدولي، علمًا أن 

التقديم يف احلالتني سيتم عرب املنصة نفسها.

الخالفات على املنصة تعيق تنفيذها ومخاوف من استخدام 
الداتا ألغراض سياسية

- طريقة الدفع مل حتدد بعد، فاللجنة املعنية ال تزال تناقش 
من  النقدية  املستحقات  دفع  يتم  هل  أفضل،  اخليارات  أي 
خالل املصارف، حبيث يتم صرفها من خالل أجهزة الصراف 
اآللي، أو من خالل وكالء حتويل األموال، أو من خالل تطبيقات 
 ،)zaky, pinpay...( على اهلواتف الذكية )Wallet( احملفظة
واليت ميكن حتويل املبالغ احملددة إليها على أن تسحب نقدًا 
من نقاط حتويل األموال. كذلك طرحت مسألة إضافة املبلغ 
احملدد إىل رواتب املوظفني املستفيدين، مبا يسرع يف عملية 
التوزيع. لكن كل هذه االقرتاحات اليت ُتطرح منذ أكثر من شهر 

مل ُيتخذ القرار بشأنها، وال تزال ختضع لنقاشات عقيمة.
- رغم االتفاق على أن متول البطاقة عرب حتويل قرض البنك 
الدولي املخصص للنقل العام إليها )300 مليون دوالر( وحنو 
250 مليون دوالر من حقوق السحب اخلاصة اليت حصل عليها 
لبنان من صندوق النقد، إال أنه مل حيسم بعد املبلغ املفرتض 
معلومات  إىل  الوصول  بانتظار  احلقوق،  هذه  من  اقتطاعه 
إضافية تتعلق بالكلفة الفعلية للمشروع. كما مل حُتسم بعد 
مسألة إجياد دولة توافق على استبدال األسهم بالدوالرات، 
وإن كان حيكى أن املفاوضات مع قطر قطعت شوطًا كبريًا.

- رغم االتفاق على »تكليف التفتيش املركزي إنشاء قاعدة 
لديه  املتوافرة  األنظمة  ضوء  يف  متخصصة  وبرامج  بيانات 
وزارة  يف  مشابهة  برامج  تنشأ  أن  على   ،)Impact )منصة 
الشؤون االجتماعية اليت هي املتلقي الطبيعي لقاعدة البيانات، 
على أن حتفظ هذه القاعدة يف رئاسة جملس الوزراء - وحدة 
الربنامج الوطين لدعم األسر األكثر فقرًا«، إال أن ذلك ال يزال 
يلقى معارضة كبرية داخل اللجنة، ربطًا باخلالف على منصة 
»Impact«، اليت ُيشكك األمن العام يف أمانها وسبق أن أبلغ 
رئاسة احلكومة ورئاسة جملس النواب بأنها ُمستضافة على 
وزارة  دخول  ذلك  إىل  أضف  مشبوه.  بشكل  أجنبية  خوادم 
الداخلية ووزارة االتصاالت ورئاسة احلكومة على خط اخلالف، 
املنصة  تشريع  املركزي  التفتيش  رئيس  اشرتاط  مقابل 

اليوم  )سيحول  للبطاقة  التقديم  طلبات  الستضافة  كشرط 
املرسوم التطبيقي اخلاص باملنصة إىل جملس شورى الدولة 
ألخذ رأيه(. علمًا أن مصادر اللجنة تشري إىل أن هذه املنصة 
بريطانية. وهناك من  التفتيش بنفسه بل شركة  ال يديرها 
سأل خالل االجتماعات اليت جرت عما حيول دون اتفاق احلكومة 
رمسيًا مع الشركة مباشرة، طاملا أن ال دور فعليًا للتفتيش، 
من  املستفيدين  بني  مشرتكة  ستكون  املنصة  أن  خصوصًا 

قرض البنك الدولي واملستفيدين من البطاقة التمويلية.
مللء  اعتمادها  يفرتض  اليت  اآللية  على  االتفاق  يتم  مل   -
االستمارة أكان لناحية مكان تقديم الطلبات أو لناحية حتديد 
األسئلة واملعلومات املطلوبة من املتقدم بالطلب. فاالجتماع 
الذي عقد أمس ومجع وزيرّي االقتصاد والشؤون االجتماعية 
والبنك  املركزي  والتفتيش  احلكومة  رئاسة  عن  وممثلني 
الدولي ومنظمة الغذاء العاملي، كان أقرب إىل اجتماع ألناس 
أي  إىل  الوصول  من  يتمكنوا  ومل  خمتلفة  لغات  يتكلمون 
اليت  األسئلة  عند  عالقًا  يزال  ال  فالنقاش  أرضية مشرتكة. 
تتضمنها االستمارة، ال سيما أن املعلومات اليت أكدتها جهات 
متقاطعة لـ«األخبار« تكشف عن أنها تفتح هامشًا واسعًا من 
علمي  األسئلة غري حمددة بشكل  أن  االستنسابية، خصوصًا 
طلبات  قلم شطب  بشحطة  ميكن  بالتالي،  أجوبة.  إىل  يقود 
تعجب  إجابة  تقديم  من  يتمكنوا  مل  مالئيها  ولكن  مستحقة 
املتلقي. يف سياق آخر، جترب هذه االستمارات املواطنني على 
تقديم معلومات خاصة تتعلق حبساباتهم املصرفية وبعائالتهم 
املعلومات  على سّرية هذه  احلفاظ  أن تضمن هلم  من دون 
وعدم استخدامها الحقًا يف غري حملها أو ألسباب سياسية ال 
دخل هلا بالبطاقة. يف حني أن التشديد على ضرورة ذكر رقم 
اهلوية، سيؤدي إىل استثناء شرحية واسعة مل تقم بإصدار 
وإذا  صفحات،   4 عن  عبارة  هي  فاالستمارة  هوية.  بطاقة 
املستهدفة،  اجلهة  فإن  اإلنرتنت  بالتعبئة عرب  ما مت حصرها 
إىل  الدخول  من  وال  تعبئتها  من  ال  تتمكن  لن  الفقراء،  أي 
املنصة لعدم حيازتها على اشرتاك باإلنرتنت أو بسبب بطء 

االتصاالت.
- جرى اقرتاح ختفيف احلمل عن املواطنني عرب تسهيل طريقة 
الشؤون  مديرية  انطلقت  عندما  حصل  كما  متامًا  التسجيل 
االجتماعية يف حتديد العائالت )35 ألف عائلة( اليت ميكن هلا 
االستفادة من برنامج األسر األكثر فقرًا، أي من خالل فتح 
باب التسجيل يف مراكز اخلدمات اإلمنائية أو مراكز البلديات. 
أزمة  بداية  يف  حصلت  السياق  هذا  يف  قريبة  جتربة  ومثة 
كورونا عندما تعاونت وزارة الداخلية مع البلديات واملخاتري 
لتحديد العائالت املستفيدة من املساعدات اليت وزعها اجليش 
والبالغة 300 ألف لرية. على أن السؤال الرئيس هنا، عما 
حيول دون استفادة معّدي برنامج البطاقة التمويلية من تلك 

املعلومات بدل االنطالق من النقطة صفر؟
- ترى مصادر مطلعة على طريقة عمل الوزراء أن الطريقة اليت 
الطبقات  أعدت فيها االستمارة ال يتم من خالهلا استقطاب 
للتقييم غري  املعتمدة  تلك املستحقة. فاملعايري  أي  الفقرية 
موضوعية وال علمية وسيصل هامش اخلطأ فيها إىل ما ال يقل 
الزيارات  رغم  إنه  تقول  الشؤون  املئة. فتجربة  عن 50 يف 
هامش  وصل  فقرًا  األكثر  برنامج  ضمن  املسجلة  للعائالت 
اخلطأ إىل 35 يف املئة، فكيف احلال من دون هذه الزيارات 

وباستمارة استنسابية كاليت وضعها الوزراء؟
بالنتيجة، ووفقًا للمسار االحنداري جللسات النقاش ومضمونها، 
كل الكالم عن بطاقة متويلية مل يرق إىل حّد احلديث عن »حرب 
على ورق«. وال شّك أن العامل السياسي بات عنصرًا أساسيًا 
يف إطالقها ويوظف خلدمة مصاحل األحزاب، ال خلدمة الطبقات 
األسعار  وجنون  الدعم  رفع  ملواجهة  ُتركت  اليت  املهمشة 
وارتفاع سعر صرف الدوالر من دون أي برنامج اجتماعي أو 
خطة محاية. مثة ما يفوق القدرة على تصديقه: وزراء جيتمعون 
أسبوعيًا وخيرجون كما دخلوا من دون أي نتيجة. وزير الشؤون 
االجتماعية الذي يفرتض أن يكون له الدور الرئيسي يف تلك 
وزير  دوره.  مبمارسة  يرغب  وال  الواقع  عن  منفصل  اللجنة 
االقتصاد يتعامل مع الفقراء كمجرد أرقام أو بأحسن األحوال 
كشيكات بال رصيد. وزير املال ال جيد ما يوجب متويل البطاقة 
بالدوالر، ولطاملا نأى بنفسه منذ اليوم األول الجتماعات اللجنة 
الوزارية اخلاصة برفع الدعم والبطاقة التمويلية عن قراراتها. 
فيما وزيرة الدفاع اليت ٌكّلفت برئاسة هذه اللجنة، تفاوض 
من منطلق إعطاء دور أساسي للجيش يف مجع الداتا وتوزيع 

البطاقات حتت حجة »اخلروقات األمنية«.
ما سبق يوصل إىل خالصة واحدة: البطاقة التمويلية لن تصدر 
حتى لو أعلن عن بدء التسجيل. ويف حال املبالغة يف التفاؤل 
إذا ما مت التوافق على كل التفاصيل واآلليات، سيحتاج مجع 
الداتا والتأكد منها وبدء العمل بشكل فائق السرعة، إىل ما 
ال يقل عن ستة أشهر إلصدارها. يف حني أن رفع الدعم بدأ 
أو ستظهر مفاعيله نهاية الشهر، فيما سبق رفع الدعم انهيار 
اقتصادي غري مسبوق تسبب بغالء يف األسعار منذ حنو عام 
ونصف عام. رمبا يراد للناس أن يصلوا إىل مراكز االقرتاع 

يف أيار من العام املقبل، زحفًا.
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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
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مــقاالت وتـحقيقات

 2433 التجارية  املصارف  متلك 
أن  ُيفرتض  نقدًا،  لرية،  مليار 
العمليات  لتسيري  تستخدمها 
قّررت  املصارف  أّن  إال  اليومية. 
ختفيض سقف السحوبات باللرية، 
ومنع  اآللية،  الصرافات  وإطفاء 
أصحاب احلسابات من الولوج إىل 
أمواهلم... حبجة أّن مصرف لبنان 
املصارف  اللريات.  ُيعطيها  ال 
دوالرات  على  سابقًا  سطت 
إىل  يدها  متّد  واليوم  املودعني، 
بالدوالرات  لتستبدهلا  لرياتهم 
املعادلة  اخلارج.  إىل  و«ُتهّربها« 
على  املصارف  إنقاذ  ذاتها: 

حساب اجملتمع.
فيها  تضع  اليت  اللحظة  »يف 
مصرفًا جتاريًا وسيطًا بني أموال 
واملودعني،  املركزية  املصارف 
حيدث أمران: إّما أّن أكثرية املال 

ليا القزي

كميات كبرية من اللرية لتشرتي بها الدوالرات. 
فاملصارف مل تستطع بعد تكوين سيولة بنسبة 
لديها  املودعة  األموال  املئة )من جممل  3 يف 
مع املصارف  األجنبية( يف حساباتها  بالعمالت 
استحقاقات  ولديها  اخلارج،  يف  املراسلة 
الدوالر  إىل   - إلمتامها   - حتتاج  عّدة  مصرفية 
النقدي. فضاًل عن أّن التعميم 158 )دفع 50 
املئة  و50 يف  بالدوالر  الودائع  من  املئة  يف 
باللرية( »شّرع« جلوءها إىل السوق، حني مسح 
لدفع  اخلارجية  سيولتها  استخدام  للمصارف 
اجلزء من الوديعة بالدوالر »شرط إعادة تكوين 
نسبة الـ3 يف املئة يف احلسابات لدى املصارف 

املراسلة يف مهلة أقصاها 2022/12/31«.
احلّر«،  »لبنان  راديو  مع  األخرية  مقابلته  خالل 
نفى احلاكم وجود عجٍز يف حسابات املصارف 
دوالر  مليارات   5 »عن  حتّدث  بل  اخلارج،  يف 
أمريكي مع املصارف املراسلة«. بالعودة أيضًا 
العكس.  يظهر  للمصارف،  جمّمعة  ميزانية  إىل 
لدى  اللبنانية  املصارف  موجودات  بلغت  فقد 
املصارف املراسلة يف متوز املاضي، 4 مليارات 
التزامات  ُمقابل  أمريكي،  دوالر  مليون  و702 
بقيمة 5 مليارات و310 ماليني دوالر أمريكي، 
 608 يبلغ  احلسابات  يف  عجز  يوجد  أّنه  أي 
ماليني دوالر، وليس فائضًا بـ5 مليارات كما 
أوحى احلاكم. اخنفض العجز يف احلسابات مع 
املصارف املراسلة من 3 مليارات و155 مليون 
دوالر يف متوز عام 2020 إىل 608 ماليني دوالر 
قبل شهر، وقد كان لسالمة و«السوق« الفضل 
يف ذلك. فكما بات معروفًا أّن االنهيار الكبري 
للرية أواخر عام 2020 وبداية عام 2021، تسّببت 
الدوالرات وترحيلها  به هجمة املصارف لشراء 
لبنان  مصرف  كان  بالتوازي،  اخلارج.  إىل 
أّنه ال ميلك  يلعب دور »املنقذ األخري«. ُيعلن 
الدوالرات السترياد احملروقات والدواء، ولكّنه 
ُيرج »9 مليارات و600 مليون دوالر لتسديد 
وودائع  املصارف،  لصاحل  خارجية  التزامات 
لدى  أجنيب  مصرف  يودعها  اليت  أي  ائتمانية 
الفعلي  الزبون  هوية  مع جتهيل  لبنان  مصرف 
حبسب   ،»)2021 حزيران   7 عدد  )»األخبار« 
مصادر مصرف لبنان. األخري أقرض املصارف 
الدوالرات النقدية بفائدة بنسبة 20 يف املئة، 
وكانت هذه املعامالت حمصورة املوافقة عليها 
بني سالمة ومدير القطع يف »املركزي« نعمان 
ُينّظمها.  تعميم  يصدر  أن  دون  من  نّدور، 
نفسها  لُتنقذ  الدوالرات  املصارف  استخدمت 
وأموال أصحابها، وحّققت بسببها أرباحًا كبرية 
بالدوالر  لبنان  القروض ملصرف  ألّنها سّددت 
يف  مستمرة  هي  وحاليًا  )»اللوالر«(.  الوهمي 
االستيالء  عرب  اجملتمع  تدمري  نفسه،  السياق 
عملية  يف  لتستخدمها  باللرية،  أمواله  على 
الدوالرات  شراء  خالل  من  ميزانياتها،  جتميل 
من السوق! لدى املصارف حرية احلركة، بغياب 
الرقابة على  لبنان وجلنة  احملاسبة من مصرف 
املصارف، ومبنع جملس النواب من إقرار قانون 

القيود على التحويالت املالية.

 املصارف تسرق لريات املودعني واملوظفني... لتشرتي بها الدوالرات
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ال يصل أبدًا إىل الناس، أو يذهب جبزء كبري 
منه إىل أولئك الذين ال حيتاجون إليه«. العبارة 
الواردة يف كتاب وزير املالية اليوناني السابق 
رسائل  آخر...  »واقع  فاروفاكيس،  يانيس 
من احلاضر البديل«، تنطبق بشكل تاّم على ما 
جيري يف لبنان: البنك املركزي ُيعطي املصارف 
التجارية أموااًل نقدية باللرية اللبنانية. املصارف 
وُتطفئ  للمودعني  السحوبات  سقف  خُتّفض 
من  حتى  يتمّكن  فال  اآللي  الصّراف  ماكينات 
مل يتخطَّ »السقف« من سحب أمواله. املال ال 

يصل إىل املودعني واملوظفني والعائالت.
بل  جديدًا،  ليس  اللرية  تقنني سحوبات  إجراء 
حاكم  ُيِف  مل  االنهيار.  حصول  منذ  ُفرض 
مصرف لبنان، رياض سالمة، سياسته القاضية 
فيعترب  السوق.  من  النقدية  الكتلة  بامتصاص 
الناس  قدرات  من  حيّد  الطريقة  بهذه  أّنه 
مدخراتهم  أو  رواتبهم  تعود  فال  االستهالكية، 
تكفي سوى لتسديد الفواتري األساسية كالكهرباء 
واملولدات اخلاصة والبنزين... بالتالي يتحّقق 
ومينع  االسترياد،  فاتورة  بتخفيض  »حلمه« 
األفراد من استبدال لرياتهم بالدوالر، فيضبط 
سعر الصرف يف السوق املوازية. يف األسابيع 
املاضية، »َخنقت« املصارف السحوبات باللرية 
رواتبهم،  املوظفني  إعطاء  عن  وامتنعت  أكثر، 
باللريات  تأتيها  اليت  الشركات  ُمستثنية 
النقدية. ملاذا؟ مجعية املصارف أصدرت بيانًا 
يوم اجلمعة تضع فيه اللوم على مصرف لبنان 
ألّنه »خّفض سقوف األموال النقدية اليت مُيكن 
للمصارف سحبها من املركزي حبسب كوتا مّت 
املصارف  مجعية  لكّن  مصرف«.  لكل  حتديدها 
تكذب. واالتهام ال يأتي من أي جهة، بل من 
البنك املركزي. ُينقل عن سالمة أّنه كان ُيعطي 
املصارف كميات كافية من اللرية، احتفظت بها 
أيلول   4 عدد  )»األخبار«،  الدوالرات  لتشرتي 
مصرف  إحصاءات  يف  يظهر  ما  وهو   .)2021

لبنان عن امليزانية اجملّمعة للمصارف.
أقرض مصرف لبنان املصارف 9.6 مليار دوالر ردّتها 

بـ«اللوالر«
»رصيد  امسه  حساب  امليزانية  ضمن  يندرج 
اليت  النقدية  اللريات  يضّم  النقدي«،  اخلزينة 
من  للتمّكن  حمفظتها  يف  املصارف  متلكها 
اليومية. يف متوز  والعمليات  االحتياجات  تلبية 
عام 2020، بلغت موجودات احلساب 1.7 ألف 
األول  تشرين  يف  املبلغ  اخنفض  لرية.  مليار 
أن  قبل  لرية،  مليار  ألف   1.3 إىل   2020 عام 
لرية يف  مليار  ألف   2.5 إىل  جديد  من  يرتفع 
حزيران 2021، ثم 2.4 ألف مليار لرية يف متوز 
املاضي. يعين أّن املصارف قادرة على إعطاء 
املودعني واملوظفني لرياتهم. ُيدافع مدير أحد 
»الرقم  إّن  بالقول  األوىل  الفئة  املصارف من 
النظر  جيب  ولكن  جمتمعًة،  املصارف  يشمل 
إىل حالة كّل بنك على حدة. فمّنا من يتعّرض 
لبنان، عرب ختفيض  لتضييق كبري من مصرف 

حجم الكوتا باللرية«.
ماذا عن تلك املعفاة من »حصار« سالمة؟ خُتّزن 

على جدول أعمال اللجان املشرتكة النيابية يوم 
األربعاء املقبل، اقرتاح قانون من كتلة التنمية 
االحتكار  إلغاء  حول  آخرين  ونواب  والتحرير 
والوكاالت احلصرية. حيمل هذا االقرتاح مادتني 
إللغاء املرسوم االشرتاعي الذي يشّرع الوكاالت 
احلصرية، حبيث ال حيتاج إىل نقاش وتعديالت 
احلصرية  الوكاالت  إلغاء  دفنه.  إىل  تؤدي 
»خطوة تاريية«، لكنها غري كافية، وتبقى 

حاجة السوق ملّحة إلقرار قانون للمنافسة.
قبل شهر من اليوم، أطفأ احملتكرون مشعتهم 
الـ54؛ مناسبة مل تكن لتتحقق لو مل يوفر هلم 
أصحاب السعادة واملعالي محاية وغطاء طوال 
تلك السنوات. املرسوم االشرتاعي رقم 67/34 
حكومة  من  بقرار   1967/8/5 بتاريخ  الصادر 
رئيس  وتوقيع  كرامي  رشيد  الراحل  الرئيس 
اجلمهورية شارل احللو، َمَنح »املمثل التجاري 
السوق  على  للسطو  قانونية  محاية  اللبناني« 
وفرض حصريته على السلع. مذذاك، كرّست 
الدولة اللبنانية نفسها خلدمة احملتكرين )أصحاب 
احلق احلصري باملبيعات أو املفوضني احلصريني 
الدول ذات  بالبيع(؛ ويف وقت طورت غالبية 
أسواقها  وحّررت  نظامها  الرأمسالي  االقتصاد 
اللبنانية  السلطة  حافظت  احلصرية،  ثقل  من 
على موروث االنتداب الفرنسي ووسعت سوق 
اللبنانية  األسواق  ثلثي  باتت  حتى  الوكاالت 
مشّرعي  مينع  مل  ذلك  احتكاري.  بطابع  تتسم 
الوكاالت احلصرية من التغين على مّر السنوات، 
باقتصاد لبنان احلّر وأسواقه املفتوحة. علمًا أنه 
للمعلومات«  »الدولية  نشرته  تقرير  حبسب 
أصحاب  عدد  يزيد  املاضي، »ال  نيسان  يف 
الواقع  لكن   .»300 على  احلصرية  الوكاالت 
على خمتلف  يتوزعون  قلتهم،  على  هؤالء،  أن 
القطاعات وينفذون عليها احتكارات ضمنية عرب 
فيحدّدون  استريادها،  من  آخر  طرف  أي  منع 

األسعار واألرباح كما يشاؤون.
يقول بعض أصحاب االختصاص أن »الطاقة 
لبنان  تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزء  االحتكارية« 
وجذورها عميقة جّدًا لدرجة أنها ستجد لنفسها 
أرضًا خصبة يف أي حكومة وجملس نيابي حتى 
واحدة  وحّلت  احلالية  السلطة  كل  سقطت  لو 
خمتلفة متامًا مكانها. مثة أمر بسيط هنا، يكمن 
أقله  باحلصرية،  تسمح  اليت  املادة  إلغاء  يف 

كخطوة أوىل باجتاه حّل شامل.
ياسني  هاشم-  )قاسم  والتحرير  التنمية  كتلة 
باإلضافة  عازار(  إبراهيم  عالمة-  فادي  جابر- 
إىل النائبني بالل عبداهلل وجهاد الصمد، تقّدموا 
باقرتاح قانون يرمي إىل إلغاء االحتكار والتمثيل 
جلسة  أعمال  جدول  على  ُوضع  وقد  احلصري، 
اقرتاح  املقبل.  األربعاء  يوم  املشرتكة  اللجان 
القانون عبارة عن مادتني )تنص املادة الثانية 
اجلريدة  يف  نشره  فور  بالقانون  العمل  على 
الرمسية(، تتحّدث أوالهما عن تعديل نص املادة 
املعدلة   1967/34 االشرتاعي  املرسوم  من   2
مبوجب املادة 2 من املرسوم رقم 9639 تاريخ 
»كل  التالي:  الوجه  على  لتصبح   1975/2/6
عقد متثيل جتاري ينشأ بعد العمل بهذا املرسوم 
االشرتاعي جيب أن يكون خطيًا وميكن أن يكون 
ملدة حمددة أو غري حمددة وال يسري بند حصر 
التمثيل على األشخاص الثالثني مطلقًا، ومُينع 
وُتلغى  مسمى«.  أي  حتت  سلعة  أي  احتكار 
من  الرابعة  املادة  من  و5  و4   3 الفقرات 
املرسوم االشرتاعي 1967/34 اليت تتمحور حول 
)الوكالء  التجاريني  للممثلني  امتيازات  إعطاء 
احلصريني(، كما ُتلغى املادة 15 من املرسوم 
االشرتاعي رقم 73 الصادر يف 9 أيلول 1983 
)حيازة السلع واملواد واحلاصالت واالجتار بها( 
املشروعة،  غري  واملضاربة  باالحتكار  املتعلقة 
وتصبح كما يلي: »كل عمل من األعمال املبينة 
يف املادة السابقة )يعترب باطاًل حكمًا، بالنسبة 
للمتعاقدين أو املتكتلني سواء أكان هذا ظاهرًا 
أو مسترتًا، وال جيوز هلم التذرع بهذا البطالن 
للتنصل من مسؤولياتهم«، حبيث  الغري  إزاء 

مّت حذف فقرة إضافية تقول أنه »بالرغم من 
أن النص خمالف، ال يسري بند حصر التمثيل 
التجاري على األشخاص الثالثني، إال إذا أعلنه 
الوكيل بقيده يف السجل التجاري، وعلى املواد 
جتدر  سواها«.  دون  الكماليات  من  املصنفة 
صدر   ،1992 العام  يف  أنه  إىل  هنا  اإلشارة 
املواد  فيه  دت  ُحدِّ  2339 الرقم  حتت  مرسوم 
تسري  ال  واليت  الكماليات  من  تعترب  ال  اليت 
عليها الوكاالت احلصرية، وهي املواد الغذائية 
أمسائها  جلميع  واحليواني  البشري  لالستهالك 
وأنواعها وأصنافها، ومواد التنظيف ومساحيق 
الغسيل. وجرى التعامل مع الدواء واحملروقات 
على أنها كماليات، فُأبقيت حتت سيطرة كارتيل 
الوكاالت لتتحكم بها وبرقاب املواطنني تاليًا. 
ما من صورة أوضح لذلك سوى ما جيري حاليًا 

من انقطاع للدواء وفقدان للمحروقات.

 حصلت محاولتان إللغاء الوكاالت ولكن كارتيل 
االحتكارات بالتعاون مع رجال الدين حاال دون 

إبصارها النور
واضعوه  رأى  لالقرتاح،  املوجبة  األسباب  يف 
ليس  احلصرية  للوكاالت  الكّلي  »اإللغاء  أن 
لالحتكار  إلغاء  أنه  إال  التجارية  للوكاالت  إلغاء 
التجار،  جلميع  هو مساح  ما  وبقدر  واحلصرية، 
على قاعدة املساواة ومنع االحتكار أن ميارسوا 
أي  جتارية  وكاالت  على  احلصول  يف  حقهم 
زيادة العرض الذي يؤدي إىل اخنفاض السعر 

واملنافسة احلرة ومينع االحتكار«.
األوىل،  ليست  الوكاالت  إللغاء  احملاولة  هذه 
سبقتها حماولة يف العام 2003 أحبطها النواب، 
وأخرى يف العام 2004 حيث أقّر النواب قانونًا 
معداًل ملشروع قانون احلكومة رقم 7484 الذي 
 5 الـ  ورسم  احلصرية  الوكاالت  مبوجبه  ُتلغى 
يف املئة. لكن رئيس اجلمهورية، اميل حلود، 
قوامها  شرسة  محلة  بعد  يومها  القانون  رّد 
وإعالميون ورجال دين يعملون يف  سياسيون 
احلملة  هلذه  التسويق  وجرى  احملتكرين،  خدمة 
وبأن  معينة،  طائفة  حبقوق  متس  أنها  على 
االحتكار يدم املستهلكني من منطلق أن إلغاءه 

يعّرض جودة السلع املستوردة للخطر.
وعلى قدر أهمية إلغاء الوكاالت احلصرية، إال 
على  يشددون  االختصاص  أصحاب  بعض  أن 
مع  بالتزامن  وضبطه  السوق  تنظيم  ضرورة 
حتديد أسس املنافسة ومعايريها. فاقرتاح كتلة 
بقانون  ُيقَرن  مل  حال  ويف  والتحرير،  التنمية 
لفرض املنافسة، قد ينقل السوق من احتكار 
إىل آخر. فالواقع أن مثة قانون منافسة مقدم 
إىل  مبعظمه  يستند  للمقاومة  الوفاء  كتلة  من 
القانون امُلعّد سابقًا من الوزير السابق منصور 
بطيش بالتعاون مع االحتاد األوروبي واإلسكوا 
للتجارة  املتحدة  األمم  ومؤمتر  الدولي  والبنك 
والتنمية )UNCTAD(، وهو يناقش يف إحدى 
اللجان الفرعية اليوم. واقرتاح املنافسة يتطرق 
يف مواده الـ70 إىل مكافحة االحتكار واحلصرية. 
لذلك »تبسيط األمر وحصره بإلغاء الوكاالت 
يوازي  فيه  مبالغًا  ُحّرًا  نظامًا  يلق  احلصرية، 
الغاب.  شريعة  حتكمها  اليت  املتخلفة  األنظمة 
االسترياد  عملية  ُينظم  املنافسة  قانون  بينما 
والتجارة يف البلد كما حجم املنافسة وال يأخذنا 
من احتكار إىل فوضى ستؤدي إىل طغيان يف 
السوق واحتكار من نوع آخر«. فإلغاء الوكاالت 
املنافسة،  قانون  إقرار  دون  من  احلصرية، 
يف  االستمرار  من  الوكاالت  أصحاب  مينع  ال 
باألسعار،  التحكم  وعلى  السوق،  على  اهليمنة 
وعلى إخراج كل من يريد منافستهم من السوق 
الذي يهيمن بعضهم عليه منذ أكثر من قرن. 
من دون إقرار قانون للمنافسة يفرض سقفًا 
عليها  يهيمن  أن  تاجر  أي  ميكن  اليت  للحصة 
وإْن  الوكاالت،  أصحاب  يستطيع  السوق،  يف 
بعد إلغائها، عقد اتفاقات مع الشركات األجنبية 
اليت ميثلونها، من أجل منع أي منافس هلم من 

استرياد السلع اليت يبيعونها يف لبنان!

اقرتاح إلغاء الوكاالت احلصرية أمام اللجان:

 خطوة ينقصها قانون املنافسة
رىل إبراهيم
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مــقاالت وتـحقيقات

اخلاّصة«  الرتبوّية  »املؤّسسات  ترهن  فيما 
حتّدد  اليت  املدرسّية  املوازنات  إعداد 
الدولة،  مبساعدة  أساسها  على  األقساط 
األزمات  حلّل  تربوي  مؤمتر  على  وتصّر 
حتميل  يف  البعض  يرتّدد  ال  املستعصية، 

األهل أعباء كلفة إنقاذ املدرسة!
معظم  أشاع  اجلديد،  الدراسي  العام  عشّية 
أصحاب املدارس اخلاصة أن مدارسهم لن 
تستطيع أن »تقف على رجليها« من دون 
مساعدة الدولة. وأكثر، أعلن ممّثلو املدارس 
أنهم لن »يتمكنوا من إعداد موازنات تلتزم 
يف   65 قانونًا:  عليها  املنصوص  بالنسب 
للمصاريف  املئة  يف  و35  لإليرادات  املئة 
التشغيلية، وهو ما يفرض تعديل القانون 
املدرسية،  املوازنات  بتنظيم  اخلاص   515
عجلة  لتسريع  العام،  هلذا  استثنائيًا  ولو 

االنطالق«.
لكن هل حتتاج مدرسة تضم 800 تلميذ إىل 

 موازنات األمر الواقع يف املدارس 
اخلاّصة: األهل كبش فداء

فاتن الحاج

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 

جلنة األهل وصندوق آخر يف وزارة الرتبية بإشراف الوزارة.
على  املتوجبة  الدفعات  تأجيل  قطايا،  حبسب  أيضًا،  ميكن 
املدارس لصناديق التعاضد والتعويضات والصندوق الوطين 
للضمان االجتماعي مبوجب مشاريع قوانني صادرة عن اجمللس 
النيابي، وإمداد القطاع الرتبوي مبحروقات بسعر مدعوم تؤّمن 
لوسائل النقل املدرسية اليت تقّل األساتذة يف الوقت نفسه، 
املدرسة  بأن  علمًا  املوازنة،  عن  النقل  بدل  عبء  خيفف  ما 
ستسرتّد مثن احملروقات من بدل األوتوكار الذي تتقاضاه من 
األهل من خارج القسط، فيما هي مطالبة بإدخال كل اإليرادات 
اليت حتصل عليها يف املوازنة، ومنها: النقل املدرسي، الزّي 
اليت  واملساعدات  واملنح  امللف  فتح  الكافيرتيا،  املدرسي، 
حتصل عليها املدارس من جهات ماحنة أو من مجعيات تتبع هلا. 
وفق قطايا، القانون ال يسمح إلدارة املدرسة بأن تزيد رواتب 
واحتياط  املكافآت  من  املئة  30 يف  تتجاوز  بنسبة  املعلمني 
املدرسة، باستثناء إصدار قانون سلسلة رتب ورواتب جديدة. 
تضامن العائلة الرتبوية يقتضي، كما يقول، التضحية من كل 
األهل  يكون  ال  وأن  واألهل،  واملعلمني  املدارس  مكوناتها: 

كبش الفداء دائمًا.
ـــ مدارس املصطفى، حممد  املدير العام جلمعية التعليم الديينـ 
مساحة، يرى أن إعداد املوازنات يواجه عقبات حقيقية يف ظل 
ارتفاع سعر صرف الدوالر وضرورة زيادة رواتب املعلمني، 
مشريًا إىل أن الكثري من املدارس لن تدخل العام الدراسي 
من دون إعطاء زيادة للمعلمني تراوح بني 30 % و50 %، 
وبالتالي فإن املوازنة ستبنى وفق األمر الواقع وليس وفق 
ما ينص عليه القانون، »لذا نسعى كاحتاد مؤسسات تربوية 
كي  استثنائيًا  القانون  لتعديل  النيابية  اللجان  باجتاه  خاصة 

حياكي الواقع«.
بنود  التقشف يف  األهل جلهة  احتاد جلان  يؤيد مساحة طرح 
املوازنة، وال سيما يف القرطاسية والزي املدرسي، وتقليص 
الكثري من األنشطة مع احملافظة على احلد األدنى من املستوى 
جتاري  بنَفس  املدارس  عمل  بأن  يقّر  املطلوب.  الرتبوي 
تتحمل  أن  من  بد  وال  باالنتحار،  أشبه  هو  الظروف  هذه  يف 
وإقالع  السكة  على  القطار  لوضع  مسؤولياتها  املكونات  كل 
بتأمني  تتمّثل  املدارس  أولويات  إن  يقول  الدراسي.  العام 
مستلزماتها من احملروقات، الفتًا إىل دراسة تتحدث عن أن 
كلفة النقل للتلميذ الواحد تراوح بني 350 ألف لرية و500 ألف 

ملسافة 4 إىل 5 كيلومرتات عن املدرسة.
جتدر اإلشارة إىل أّن فريقًا من املؤسسات يعمل بالتعاون مع 
وزارة الرتبية للتحضري ملؤمتر تربوي موسع يشارك فيه ممثلون 
عن التعليم اخلاص والتعليم الرمسي واملنظمات الدولية املعنية 

بالقطاع بهدف اجرتاح احللول املناسبة للجميع.
يبدو  نصر  يوسف  األب  الكاثوليكية  للمدارس  العام  األمني 
هو اآلخر مقتنعًا بأن »تركيب« املوازنات مستحيل قبل معرفة 
اليت ستقدمها  املساعدات  وما هي  املسجلني  الطالب  أعداد 
إىل  اليت ستقّرها، مشريًا  القوانني  مشاريع  وما هي  الدولة 
أن االنطالق بالعام الدراسي مرهون باملؤمتر الرتبوي الطارئ 
الذي سينّظم حتت مظّلة وزارة الرتبية اليت أودعناها ورئاسة 

اجلمهورية كل هواجسنا.

320 ألف دوالر لكي »تقلع« يف العام الدراسي؟ تسأل ريتا، 
والدة تلميذ يف مدرسة علمانية.

مل تعرتض الوالدة على زيادة قسط ابنها من 11 مليون لرية 
يف العام املاضي إىل 27 مليونًا هذا العام، رغم أنها تدرك 
ذاته خطوة  املوازنة هو حبّد  إعداد  زيادة قبل  أي  أن فرض 
غري قانونية، وأن القسط األول جيب أال يتجاوز ثلث القسط 
يف العام الدراسي السابق. تتفّهم ريتا أن تلجأ املدرسة إىل 
زيادة 35 يف املئة على القسط لزوم زيادة رواتب املعلمني، 
دوالر   400 دفع  الزودة،  جانب  إىل  عليها،  تفرض  أن  لكن 
ما مل  املوازنة، فهذا  خارج  بـ«الفريش دوالر«، من  أمريكي 
يستطع عقلها أن يستوعبه، وخصوصًا أن األمر ترافق أيضًا 
مع تكاليف أخرى؛ منها رفع مثن القرطاسية من 400 ألف لرية 
إىل مليون لرية. تقع األم يف حرية من أمرها، وخصوصًا أنها 
ال تريد أن تسلخ ابنها عن مدرسته وال تقوى يف الوقت عينه 

على حتمل األعباء اليت فاقت كل تصور.
تقول ريتا إنها ليست حالة مدرسة ابنها فحسب، بل مسعت 
من أصدقائها عن حاالت مشابهة يف مدارس أخرى، والعنوان 
املرفوع دائمًا هو »إنقاذ املدرسة لتقف على رجليها ومتضي 
يف العام الدراسي احلضوري!«. تروي أنها من أولياء األمور 
الذين استفادوا العام املاضي من مساعدة الدولة الفرنسية 
للمدارس الفرنكوفونية، إذ تلّقت مدرسة ابنها مبلغ 500 يورو 
عرب السفارة الفرنسية عن كل تلميذ، وأبلغتها بأنها حسمت 5 
ماليني لرية من القسط، علمًا بأن املدرسة حتافظ على املبالغ 
ما  اإليرادات،  بند  املوازنة حتت  تدرجها ضمن  وال  باليورو، 

ميكن أن خيفف من أعباء األقساط عن كاهل األهالي.
األهل  جلان  احتاد  املالية يف  الشؤون  منسق  قطايا،  حممود 
وأولياء األمور يف املدارس اخلاصة، يوافق على ضرورة أن 
تدعم الدولة القطاع اخلاص »فهي اليت أوقعتنا يف هذه األزمة 
وهي املسؤولة عن وضع احللول هلا«، لكنه يعتقد أن كالم 
دون  من  موازنة  وضع  عن  عجزها  على  املدرسية  اإلدارات 
االقتصادية  االنتكاسة  فيه.  مبالغ  أمر  هو  الدولة  مساعدة 
فضحت املدارس، كما يقول، إذ إن مناشدتها الدولة لتناشد 
حاكم مصرف لبنان اإلفراج عن أمواهلا اجملمدة لدى املصارف 
يعين أنها مل تطبق القانون جلهة إعادة الفائض يف املوازنة 
اىل األهل لكونها مؤسسات غري رحبية وأنها سرقت األموال 

ووضعتها يف حساباتها يف املصارف.

    قطايا: املدارس سرقت األموال الفائضة بدل إعادتها إىل األهل كونها 
مؤسّسات غري ربحية

قطايا يشري إىل أن االحتاد قّدم اىل وزير الرتبية خّطة تسمح 
بإعداد موازنة شفافة وتقضي بالتخفيف من املصاريف وتعليق 
بعض البنود استثنائيًا، ومنها بند تعويض صاحب الرخصة، 
واملعدات  التجهيزات  بشراء  املتعلق  والتطوير  التجديد  وبند 
خمالف يف  أمر  وهو  االستهالكات  وبند  وغريها،  اإللكرتونية 
األصل لألمور احملاسبية والتقشف يف بند الصيانة والتصليحات 

واقتصاره على األمور الضرورية.
وبالنسبة إىل بند مساعدة التالمذة احملتاجني، اقرتح االحتاد 
إلغاءه من املوازنة وفتح صندوق تعاضد يف املدرسة بإشراف 

رغم السعر اجلنوني للزّي املدرسي، ال »تهضم« إدارات املدارس 
الطالب،  مجيع  على  فرضه  عن  تعجز  وحني  عنه.  التخّلي  فكرة 
السوق،  اختياري وبأنهم يستطيعون شراءه من  بأنه  تبلغ األهل 
الثياب املسموح بها ولونها.  واضعة شروطًا صارمة على شكل 
الزّي املوحد ملنع استمرار تطويع  بإلغاء  الرتبوّيون فيطالبون  أما 

الطالب بهدف التحّكم بعقوهلم.
على  العام  هذا  املدارس  معظم  »ُأجربت«  نوعها،  من  يف سابقة 
املضاعفة  كلفته  إىل  بالنظر  املدرسي،  الزّي  توحيد  فرض  عدم 
نتيجة ارتفاع صرف الدوالر مقابل اللرية اللبنانية. املدارس، اليت 
تستمر يف »مّص دم« األهل، حددت سعر الزّي مبا ال يقّل عن 

600 ألف لرية.
مديرو املدارس ال يتقّبلون فكرة إلغاء »املريول«، رغم غالء سعره، 
أصحاب  مع  التفاوض  خالل  من  تأمينه  الطرق  بشتى  وحياولون 
املعامل على »سعر مقبول« أو البحث عن جهة داعمة بهدف تأمني 
مثاًل  الكاثوليكية  املدارس  املوحد.  املدرسي  الزي  استمرارية 
تسعى إىل تأمني الزي املدرسي جلميع الطالب، وفق سعر الصرف 
الرمسي )1515 لرية للدوالر(، من خالل توزيع ما تبّقى لديها من 
خمزون السنوات السابقة، ويف حال النواقص، لن ُتلزم األهالي 
شرط  خيتارونها  مالبس  بارتداء  وستسمح  املوحد،  الزي  بشراء 
تأمني التناسق بني مجيع التالمذة، »فنفرض اللون الكحلي للسرتة 
التابعة جلمعية املقاصد يف صيدا تركت  مثاًل«. املدارس األربع 
لألهالي حرية شراء الزي املدرسي للمرة األوىل منذ افتتاحها. ومع 
أنها دعمت سعر الزّي وفق سعر الصرف 7000 لرية مقابل الدوالر 
الواحد، إذ أصبح القميص بـ 100 ألف لرية والبنطال بـ 150 ألفًا 
تلبية حاجة  أنها مل تتمكن من  إال  ألفًا،  بـ 150  الرياضي  والزي 
مجيع الطالب، ما اضطّرها »إىل التساهل« املشروط بتوحيد لون 

اللباس، الذي »نفكر بأن يكون أبيض وكحليًا«.
مفهوم الربح ال يزال يسيطر على عدد من املدارس اليت تتمسك 
بالزي املدرسي، كمدرسة أوالد جومانة اليت تشرتط عليها شراء 
سرتة تبلغ كلفتها 400 ألف لرية. وبعدما أجرت الوالدة حساباتها 
أدركت أن عليها »تسديد ثالثة ماليني لرية لقاء شراء سرتتني 
وبنطال وزّي رياضي للولد الواحد، ما معناه ستة ماليني البنيها«. 
وهذا ما رفضته جومانة وقالت إنها »ستتمّرد« على قرار املدرسة 
يف  الثياب  أن  تستدرك  لكنها  خارجها.  من  زّي  عن  وستبحث 
األسواق مكلفة أيضًا مبا أنها تسّعر بالدوالر، لذا تفّضل أن »تؤمن 
املدرسة الزّي وتبيعه بسعر اجلملة من دون أن تضيف عليه هامشًا 

واسعًا للربح، فتثبت بذلك أن هّمها تعليم األوالد فعاًل«.
للوهلة األوىل، يبدو خيار ختّلي املدارس عن إلزامّية الزّي املدرسي 
على  املفروضة  الشروط  التمّعن يف  بعد  لكن  »صائبًا«،  املوّحد 
اللباس الذي خيتاره األهالي، يتبنّي أن املدارس تستمر يف النهج 
والكتب وفرض  الدفاتر  الطالب وتوحيد  زّي  »توحيد  نفسه وهو 
الوقوف يف الصف بعضهم خلف بعض ليكونوا متشابهني يف كل 
شيء، وصقلهم يف قالب واحد وتطويعهم وفرض الطاعة عليهم«، 
كما تقول رئيس اهليئة اللبنانية للعلوم الرتبوية، واالختصاصية 
وراء  من  الغاية  رجيلي.  أبو  سوزان  الرتبوي،  االجتماع  علم  يف 
هذه املمارسات الرتبوية واإلدارية يف أغلب املدارس هو »التحكم 
بعقول التالمذة«، وهو ما أثبتته البحوث العلمية والتحليالت اليت 
جرت هلذه املمارسات. وشرحت الباحثة االجتماعية أوغاريت يونان 
»حقوق  حركة  من  مببادرة  مدرسة«،  »انتبه  الرتبوي  الفيلم  يف 
السياسية  باألنظمة  املمارسات  هذه  ارتباط   ،2001 عام  الناس« 
السائدة يف جمتمعاتنا، وأشارت إىل املنحى السياسي هلا وأنها 

تؤدي إىل االنصياع هلذه األنظمة.
تعزو املدارس الغاية من الزي املوحد إىل إخفاء الفروق االجتماعية 
بني الطالب واليت ستظهر، برأيهم، من خالل مستوى ثيابهم، وهو 
ما تراه أبو رجيلي »حجة واهية إليهامنا بتحقيق العدالة االجتماعية« 
لعدة أسباب: أوهلا عدم حتقق هذا اهلدف ألن الفروق االجتماعية 
ال ميكن إخفاؤها وستظهر من خالل احلذاء الذي يرتديه الطالب، 
عليه؛  الذي حيصل  اجليب  أو مصروف  اليت يضعها،  الساعة  أو 
وثانيها عدم استقبال املدارس طالبًا من طبقات اجتماعية خمتلفة، 
وثالثها اضطرار األهالي غري امليسورين إىل إرسال أوالدهم إىل 
املدرسة بزي مدرسي قديم، ما يظهر الفرق االجتماعي بينه وبني 

أقرانه«.
املوّحد وهي  الزي  الثانية لفرض  احلّجة  أيضًا  رجيلي ترفض  أبو 
إىل تفضيل  واأللوان  األشكال  املختلف  اللباس  يؤدي  أن  جتّنب 
الطالب االستعراض وإظهار اجلمال على اهلدف األساسي من وراء 
الذهاب إىل املدرسة. وهذا يعود، كما تقول، إىل فعالية التعليم 
املدرسي، فإذا كان ال جيذب الطالب فسيدفعهم بالضرورة إىل 
بـ«الرتبية  يكون  املعضلة  هلذه  احلل  ثانوية.  أمور  على  الرتكيز 
املظاهر  إىل  االلتفات  عدم  األوالد  تعليم  عن  املسؤولة  األسرية 
اخلارجية والرتكيز على جوهر اإلنسان، عقله، وأخالقه. وال ننسى 
عادلة  معاملة  الطالب  مجيع  معاملة  يف  األساسي  املدرسة  دور 
واحرتام األساتذة واإلدارة هلم وإنصافهم حتى يشعروا بالعدالة 

االجتماعية«.

 الزّي املدرسي اختياري: هل انتهت 
مرحلة »تطويع« التالمذة؟

زينب حمود
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Talk to your pharmacist or GP or book your 
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املال  جلنة  حتّمست  ملاذا 
واملوازنة، برئيسها وعدد 
من أعضائها، لفكرة زيادة 
يف  احملجوز  الدوالر  سعر 
لرية   3900 من  املصارف 
ّدد بعد؟  إىل رقم آخر مل يحُ
اللجنة  هذه  تقوم  عندما 
وعندما  ما،  بعمٍل  النيابية 
متتنع عن عمل آخر، ينبغي 
املصلحة  عن  التفتيش 
اليت تدافع عنها. وبطبيعة 
مصلحة  ليست  احلال، 
تدافع  ما  هي  اللبنانيني 
)كما  اللجنة  هذه  عنه 
عامة(،  النيابي  اجمللس 
سالمة  رياض  مصلحة  بل 
على  تقع  اليت  واملصارف 

رأس سّلم أولوّياتها.
الكذب  وقف  »املطلوب 
والشعبوية«،  الناس  على 
املال  جلنة  رئيس  قال 
إبراهيم  واملوازنة، 
اخلميس  يوم  كنعان، 
جلسة  عقب  الفائت، 
اليت  واملوازنة  املال  جلنة 
سعر  زيادة  مسألة  حبثت 
يف  احملتجزة  الدوالرات 
صرف  تحُ واليت  املصارف، 
لرية   3900 مقابل  حاليًا 
مصرف  الواحد.  للدوالر 
لبنان يدرس إمكان زيادة 
السعر. والقته جلنة املال 
رأى  اليت  واملوازنة، 

حسن عليق

محاسة كنعان وجابر لزيادة سعر الدوالر احملجوز: فّتش عن مصلحة سالمة واملصارف

يف  »تدفع  أنها  رئيسها 
احلد  على  احلفاظ  اجتاه 
األدنى من حقوق الناس«. 
زميله، عضو اللجنة ياسني 
جابر رأى أن »من املفرتض 
رأفة  التعديل  يصل  أن 

باللبنانّيني«.
رفضهما  عن  االثنان  عّب 
له  تتعّرض  الذي  للقّص 
وصلت  والذي  الودائع، 
املئة.  85 يف  إىل  نسبته 
وانتقد النائبان، كّل على 
قانون  إقرار  تأخري  حدة، 
الرساميل  على  القيود 
من  السحوبات  )تقييد 
إىل  والتحويالت  املصارف 
اخلارج(. وطالبا، كل على 
تضع  حبكومة  أيضًا،  حدة 
للخروج  إصالحيًا  برناجمًا 

من حالة االنهيار.
وجابر،  كنعان  النائبان، 
فرقة  يف  عازفني  ليسا 
خبالف  جّوالة،  موسيقية 
تصرياتهما.  به  توحي  ما 
جلنة  يف  عضوان  هما 
املال واملوازنة، ومن أبرز 
إسقاط  عن  املسؤولني 
»إنقاذية«  حكومية  خطة 
تقييم  عن  النظر  )بصرف 
تلك اخلطة(. وإسقاط تلك 
إعدام  مبثابة  كان  اخلطة 
حالة  من  اخلروج  فرصة 
حتميل  وفرض  االنهيار، 

املالي  القطاع  خسائر 
)مصرف لبنان واملصارف( 
اللبنانيني،  عموم  إىل 
الودائع  قص  عن  فضاًل 
إىل  حاليًا  وصلت  بنسبة 
أكثر من 80 يف املئة )كل 
دفع  يحُ مصرف  يف  دوالر 
للمودع بقيمة 3900 لرية، 
فيما سعر الدوالر احلقيقي 
حول  يتحّرك  السوق  يف 
أما  لرية(.  ألف   20 الـ 
الكابيتال كونرتول  قانون 
فلم  به،  يطالبان  الذي 
تقّر جلنتهما اقرتاحه سوى 
بعد مرور أكثر من عامني 
سعر  انهيار  بدء  على 
يضيع  أن  قبل  الصرف، 
اإلدارة  يف سراديب جلنة 
يرأسها  اليت  والعدل 

النائب جورج عدوان.
تستمر  أن  جيوز  »ال 
حكومية  سياسات 
اىل  أوصلت  ومصرفية 
 85 الـ  »هريكات« حبدود 
يف املئة، ومبا أن املودع 
يدفع  الذي  هو  اللبناني 
الثمن، فمن حّقنا السؤال 
دون  واحلؤول  واملتابعة 
يقول  ذلك«،  استمرار 
النائب  كنعان.  إبراهيم 
الكذب  بوقف  املطاِلب 
للجمهور  يريد  والشعبوية 
شخصيًا،  أنه  ينسى  أن 

حامل  كان  كنعان،  أي 
املظّلة اليت غّطت استمرار 
السياسات املصرفية اليت 
أوصلت البالد إىل ما هي 
احلكومة  وأن  اليوم،  عليه 
سبق أن قّدمت خطة بديلة، 
عملية  قيادة  توىل  لكنه 
إحباطها، لتبقى السياسات 
املصرفية وحدها السارية. 
»السياسات  سرية  وعلى 
واملصرفية«،  احلكومية 
املال  جلنة  رئيس  يبدو 
جملس  يف  واملوازنة 
نواب األمة، شديد اللطف 
للسياسات  مقاربته  يف 
سبيل  فعلى  املصرفية. 
املثال، مل يسمع مبا تقوم 
به املصارف، جلهة كونها 
الرتفاع  الرئيسي  املسبب 
السوق،  الدوالر يف  سعر 
ولذلك مل يأت على ذكرها 
تدهور  أسباب  عّدد  عندما 

سعر صرف اللرية.
بصرف النظر عن األقوال، 
فإن محاسة الثنائي كنعان 
سعر  لزيادة  جابر  ــــ 
ما  إىل  احملجوز  الدوالر 
فوق الـ 3900 لرية، تدفع 
املصاحل  عن  البحث  إىل 
عنها.  يدافعان  اليت 
متنحهما  احلماسة  فهذه 
يف  استخدامه  ميكن  ما 
من  االنتخابية،  محلتهما 

خالل القول إنهما حريصان 
بعدما  الناس،  أموال  على 
تفّرجا لسنتني على األقل 
نَهب،  تحُ األموال  تلك  على 
وساهما يف إسقاط اخلطة 
الرمسية الوحيدة اليت كانت 
ــــ  عالتها  كثري  على  ــــ 
تقرتح آلية مفّصلة إلنقاذ 

بعض تلك األموال.
ال  االنتخابي  اهلدف  لكن 
م إجابة كاملة عن سؤال  يقدِّ
تدافع  َمن  مصاحل  »عن 
يف  واملوازنة  املال  جلنة 
مطلبها زيادة سعر الدوالر 
الثاني  اجلزء  احملجوز؟«. 
من اإلجابة توضحه مصادر 
واسعة االطالع يف القطاع 
املصادر  تذّكر  املصريف. 
الودائع  دفع  تعميم  بأن 
باللرية، وفقًا لسعر 3900 
الواحد، كان  لرية للدوالر 
ميزانيات  تنظيف  هدفه 
لبنان  ومصرف  املصارف 
املطلوبة،  الدوالرات  من 
تلك  من  تبّقى  ما  وإبقاء 
الدوالرات يف حفظ سالمة 
الحقًا  الستخدامها  وصونه 
يف إنقاذ البنوك املفلسة. 
بأن  املصادر  وتضيف 
وفقًا  السحب  عمليات 
لسعر 3900 لرية، تراجعت 
األخرية  األشهر  يف 
لسببني: األول هو ارتفاع 

السوق  يف  الدوالر  سعر 
إىل ما فوق العشرين ألف 
لرية، ما يعين خسارة جزء 
الوديعة  قيمة  من  كبري 
املسحوبة باللرية؛ والثاني، 
صدور التعميم 158 الذي 
سحب  حق  املودعني  مينح 
دوالر   4800 جمموعه  ما 
نقدًا و4800 دوالر باللرية 
لرية  ألف   12 لسعر  وفقًا 

للدوالر.
تنشيط  إعادة  وبهدف 
وفقًا  السحب  عمليات 
 3900(  151 للتعميم 
احملجوز(،  للدوالر  لرية 
لبنان  مصرف  حاكم  أراد 
وأصحاب  سالمة،  رياض 
سعر  زيادة  املصارف، 
ما  إىل  احملجوز  الدوالر 
و10  لرية  آالف   8 بني 
ضاف إىل ما  آالف لرية. يحُ
ببعض  خاص  تقّدم سبب 
فتلك  الكبى.  املصارف 
البنوك اشرتت يف األشهر 
كبرية  كمية  املاضية 
احملجوزة  الدوالرات  من 
بواسطة  )»لوالر«( 
شيكات. وهي قامت بذلك 
بالشراكة مع بعض زبائنها 
)أفراد وشركات(، لتقوم 
بتسييل هذه »اللوالرات« 
بعد زيادة سعرها، من أجل 
تستخدمها  أرباح  حتقيق 

النقدية  الدوالرات  لشراء 
هذه  جمموع  السوق.  من 
املصادر  تقّدره  املبالغ 
الدوالرات  ماليني  مبئات 
إمكان  يعين  ما  احملجوزة، 
استخدامها )بعد التسييل( 
ماليني  عشرات  بشراء 
اليت  الورقية  الدوالرات 
اخلارج  إىل  حتويلها  ميكن 
أو االجتار بها يف الداخل.

ورياض  املصارف  هذه 
حتقيق  وبهدف  سالمة، 
استعانوا  الغاية،  هذه 
ــــ جابر،  بالثنائي كنعان 
اللذين قّررا تسويق هذه 
معركة  بصفتها  العملية 
دفاع عن حقوق اللبنانيني 
التذكري  وجوب  )مع 
املودعني  بأن  دومًا 
لبنانيني،  مجيعًا  ليسوا 
كذلك.  غالبيتهم  بل 
مجيعًا  ليسوا  واللبنانيون 
غالبيتهم  بل  مودعني، 
ومنذ  كذلك(.  ليست 
بداية توّليه مهمة الرتويج 
ملا يريده سالمة وأصحاب 
ينطق  مل  املصارف، 
بعبارة أصدق من  كنعان 
تلك اليت قاهلا يف مؤمتره 
اخلميس  يوم  الصحايف 
»املطلوب  الفائت: 
وقف الكذب على الناس 

والشعبوّية«.
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إعــالن

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..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 
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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

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 

Sydney FC and Bank of 
Sydney are excited to 
announce a new com-
mercial partnership. 

Bank of Sydney is dedi-
cated to forging strong 
relationships with cus-
tomers and commu-
nity groups looking for 
a personal, rewarding 
banking experience. The 

SYDNEY FC AND BANK OF SYDNEY ANNOUNCE MAJOR PARTNERSHIP

deal represents a major 
alignment with a sports 
club.

“It’s a great partnership 
between two proud Syd-
ney institutions,” said 
Sydney FC Chief Ex-
ecutive Officer Danny 
Townsend.

“Sydney FC and Bank of 

Sydney have a shared 
focus on serving their 
people and their com-
munities in Sydney, 
New South Wales and 
Australia. With our dual 
focus I can’t wait to see 
what we can achieve to-
gether in this space.”

Bank of Sydney Chief 
Executive Officer, Miltos 

Michaelas, is extremely 
happy to be joining the 
Sky Blue family.
“We’re really excited 
that our major sports 
partnership is with Aus-
tralia’s most successful 
football club,” he said.

“Like Sydney FC, we’re 
committed to diversity, 
inclusiveness and sup-

porting our customers. 
Our plan is to combine 
our efforts and ensure 
we are both serving our 
community to the best 
of our ability.”

“I can’t wait for the 
season and our work 
together to begin, and 
I’m looking forward to a 
great couple of years.”

Over the next two 
seasons, Bank of 
Sydney’s logo will ap-
pear on the front of 
the Sydney FC’s A-
League shorts, they 
will be involved in 
Home Game activa-
tions and will provide 
a supportive digital 
presence to the Syd-
ney FC audience.  



Page 18صفحة 18     

NEWS

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
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The search is on for 
the most outstand-
ing and influential 
women in NSW, with 
nominations now 
open for the 2022 
NSW Women of the 
Year Awards.

Wendy Lindsay MP 
is calling for nomi-
nations to recognise 
the significant con-
tributions women of 
East Hills make to 
their community.

“We all know a wom-
an who is the first to 
roll up her sleeves 
to help others, has 
demonstrated in-
credible potential 
or has made lasting 
change in her cho-
sen field,” Wendy 
Lindsay said. “Let’s not keep their achievements a se- cret, there are plenty 

of them in our com-
munity and I urge 
everyone to put for-
ward the inspirational 
woman in their life for 
an award.”
Minister for Women 
Bronnie Taylor said 
the annual awards 
play an important 
role in recognising 
inspirational women 
from diverse back-
grounds.

“These awards are 
all about celebrat-
ing women who are 
standing up and 
standing out in their 
communities and set-
ting a wonderful ex-
ample for everyone 
around them,” Mrs 
Taylor said.

Categories include 

WENDY LINDSAY MP PUTS OUT THE CALL FOR NOMINATIONS 
FOR OUTSTANDING EAST HILLS WOMEN

the Woman of Ex-
cellence, Aboriginal 
Woman of the Year, 
Aware Super NSW 
Community Hero 
of the Year, Young 
Woman of the Year 
and Regional Woman 
of the Year.
NSW Chief Health Of-
ficer, Dr Kerry Chant, 
was named 2021 
NSW Woman of Ex-
cellence and 2021 
NSW Woman of the 
Year. She highlighted 
the continuing dedi-
cation of her peers 
during the pandemic.

“I am inspired by the 
female colleagues I 
work alongside ev-
ery day as part of our 
COVID-19 response. I 
am surrounded by in-
credible intelligence, 

commitment, skill, 
compassion and 
determination,” Dr 
Chant said.

“I encourage all 
women to believe in 
themselves and their 
capacity to contrib-
ute.”

The 2021 program 
saw a record number 
of nominations as 
women stepped up in 
the face of drought, 
fire, flood and a glob-
al pandemic.
Nominations close on 
Friday 17 September 
2021 and can be sub-
mitted here: https://
facs.smartygrants.
com.au/WOTYA2022

MEDIA: Jennifer Me-
hanna | 9772 2774

Wendy Lindsay MP and Minister Bronnie Taylor with East Hills Local Woman of 
the Year Kerry Fozzard. 

The East Hills elector-
ate sports infrastruc-
ture investment boom 
is continuing  following 
the opening of Round 
2 of the Greater Cities 
Sport Facility Fund. 

The Fund provides 
grants for new and up-
graded sports facili-
ties in Greater Sydney,  
Newcastle and Wollon-
gong.  

Local State Member for 
East Hills Wendy Lind-
say MP said the Fund 
would improve  sport 
infrastructure for the 
sport-loving East Hills 
community. 

“The health and well-
being benefits of sport 
and active recreation 
can’t be  underestimat-
ed,” Mrs Lindsay said. 

“The Greater Cities 
Sport Facility Fund is 
improving local sports 

MILLIONS AVAILABLE IN SPORTS GRANTS  
facilities and active  rec-
reational spaces, and 
enabling more people 
to participate in sport 
and active  recreation.” 

“I encourage local or-
ganisations to apply 
for a grant under the 
Fund.” 

The Greater Cities Sport 
Facility Fund provides 
grants of $100,000 - $1 
million to  peak sporting 
bodies and councils in 
33 local government ar-
eas in Greater Sydney,  
the City of Newcastle 
and Wollongong City. 

Eligible projects in-
clude lighting, amenity 
buildings, clubrooms, 
changerooms and  
grandstands. 

Minister for Sport Nata-
lie Ward said the Fund 
is stimulating local 
economies,  boost-
ing employment and 

promoting healthy life-
styles across NSW. 

“It’s vital to invest in 
new and existing sports 
for NSW residents,” Mrs 
Ward said. 

“Inclusive projects that 
encourage the partici-
pation of females and 
people with  disabil-
ity are a priority of the 
Fund.” 

“The Fund is creating 
a sports infrastructure 
construction boom 
across the State as  part 
of the Government’s 
multi-billion-dollar in-
frastructure pipeline.” 

Applications close 8 
October 2021 at noon. 

For further information 
visit: https://www.sport.
nsw.gov.au/grants

 MEDIA: Jennifer Me-
hanna | 9772 2774
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مصر.. إعدام فتاة ليل قتلت 
أحد زبائنها

فتاة  حبق  اإلعدام  حكم  بتنفيذ  املعنية  املصرية  السلطات  قامت 
آخر  وأصابت  واحد  رجل  خالهلا  قتلت  جرمية  ارتكاب  على  أقدمت 
لراغيب  تقدميها  عرب  مجاهلا  باستثمار  زوجها  قام  بعدما  جبروح، 

املتعة.

وقالت وسائل اإلعالم املصرية أن الفتاة تدعى رشا، وقام زوجها 
بتقدميها لراغيب املتعة مقابل 400 جنيه، ولكن يف ليلة اجلرمية حضر 
3 رجال لقضاء ليلة معها، مقابل 400 جنيه، لكن الزبائن مل يلتزموا 

باالتفاق، وحاولوا دفع 200 جنيه فقط.

وأثار الرجال الثالثة غضب الفتاة، فتوجهت إىل املطبخ وأحضرت 
سكينا غرسته يف صدر أحد زبائنها ليلقى مصرعه يف احلال، كما 
بينما جنا  نافذة يف صدره،  آخر بطعنة  متكنت من إصابة شخص 

الثالث من املذحبة.

وأوضحت التحقيقات أن النقاش احتدم بني الفتاة والرجال الثالثة 
قبل املذحبة، فأسرعت إىل املطبخ وأحضرت سكينا وانهالت على 
الصياد  إصابة  جثة هامدة، ومتكنت من  العامل ومل ترتكه سوى 

بطعنة يف الصدر، بينما متكن سائق »التوك توك« من اهلرب.
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حدث يف الصني.. تفجري حي 
كامل من 15 ناطحة سحاب 

دفعة واحدة

الصني  غرب  جنوب  يونان  عاصمة حمافظة  مدينة كومنينغ  مت يف 
تفجري حي كامل من ناطحات سحاب مل يكتمل بناؤها.

وأظهرت لقطات تفجري 15 ناطحة سحاب دفعة واحدة فيما بقيت 
واحدة منها مائلة، فاستحقت من رواد مواقع التواصل االجتماعي 

لقب برج بيزا املائل.

مصري يقود شاحنة وقود 
مشتعلة لينقذ أهالي قريته

تويفيّ أطول رجل يف الواليات املتحدة، بطول مرتين و35 سنتيمرتًا 
حبسب القياسات الرمسية، اجلمعة إثر اعتالل يف القلب عن 38 عاما 

يف والية مينيسوتا، وفق ما أعلنت والدته على “فيسبوك”.
يصارع  فوفكوفينسكي  إيغور  أوكراني  أصل  من  األمريكي  وكان 
املرض طوال حياته بسبب ورم تسبب له بإفراز مفرط هلرمونات 

. النمويّ
وهلذا السبب حتديدا، انتقلت عائلته عندما كان طفال للعيش يف 
روتشسرت، وهي مدينة يف مشال الواليات املتحدة معروفة خبدماتها 

الصحية.
مة له  وما انفكيّ إيغور يزداد طوال بالرغم من كليّ العالجات املقديّ
ق عليه  إىل أن بلغ مستوى قياسيا يف الطول للواليات املتحدة صديّ
مفويّضون يف موسوعة “غينيس” لألرقام القياسية عندما كان يف 

السابعة والعشرين من العمر.

إيغور  العام 2013 من مسابقة “يوروفيجن”، محل  وخالل نسخة 
على املسرح املغنية اليت كانت متثل أوكرانيا.

وهو كان أيضا قد لفت نظر الرئيس األمريكي باراك أوباما عندما 
ع سياسي سنة 2009 كان يرتدي خالله قميصا  م عليه خالل جتميّ سليّ

د ألوباما يف العامل”. ُكتب عليه “أكرب مؤييّ
وورد يف موسوعة “غينيس” أن أطول رجل يف العامل راهنا هو 

الرتكي سلطان كوسن )مرتين و51 سنتيمرتًا(.
غري أن أطول رجل يف التاريخ املعاصر هو األمريكي روبرت وادلو 
الذي بلغ طوله مرتين و72 سنتيمرتًا. وهو كان أيضا يعاني فرطًا 

يف إفراز هرمونات النمويّ وتويفيّ سنة 1940 عن 22 عاما.

هلذه األسباب... اخلعي 
جموهراتك قبل النوم!

اليت  األسباب  بعض  األمريكي   brightside ملوقع  تقرير  استعرض 
إىل  ختلدي  أن  قبل  ترتدينها  اليت  اجملوهرات  خلع  اىل  ستدفعك 

النوم.
صناعة  يف  املستخدمة  املواد  بعض  أن  اىل  التقرير  وأشار 
اسة وحكة  اجملوهرات، مثل النيكل، قد تسبيّب تهيجًا للبشرة احلسيّ
وامحرارًا، وعند ارتداء اجملوهرات طوال الليل تزيد احتماالت حدوث 

ج. التهييّ
إىل  النوم  أثناء  باستمرار  األذن  أقراط  ارتداء  يؤدي  قد  كذلك 
ل شحمة األذن، إذ تفقد مرونتها مع مرور السنني، وإذا مل  ترهيّ
مننحها بعض الوقت للراحة لياًل، فقد تتدىليّ أكثر فأكثر. كما قد 
يسبيّب ارتداء األقراط انبعاث رائحة كريهة من شحمة األذن، وذلك 
امليتة  اجللد  البشرة مع خاليا  اليت تفرزها  الدهون  اختالط  بسبب 

والبكترييا.
اىل ذلك تواجه بعض السيدات صعوبة يف نزع اخلوامت عند الصباح 
بسبب انتفاخ األصابع واليدين، إذ ترتاكم السوائل داخل األنسجة 

لياًل وتؤدي إىل ذلك االنتفاخ.
كذلك يؤدي النوم بقالدة اىل تشابك القطعة مع الشعر أو التفافها 
حول الرقبة. كما أن التعليقات واحُللي املتدلية قد توخزك وتوقظك 

من النوم.
تصبح  فقد  بطريقة صحيحة،  لتنظيفها  وإذا مل ختلعي جموهراتك 
اجللد  مع  تتالمس  اليت  اخلوامت  خاصة  والبكترييا،  لألوساخ  مالذًا 

طوال الوقت.

إنتاج  ملزارع  الدولي  املزاد  فعاليات  ضمن  الثامن  اليوم  شهد 
حيث  صقر،  ألغلى  جديدا  قياسيا  رقما  السعودية،  يف  الصقور 
بلغت قيمة صقر كندي »نادر اجلمال« 350 ألف ريال سعودي 

)حنو 94 ألف دوالر(.
وضمن فعاليات املزاد الدولي ملزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه 
نادي الصقور السعودي مبقره يف ملهم بشمال مدينة الرياض، بدأ 
املزاد على صقر فرخ من نوع جري بيور )سوبر وايت( من إنتاج 
ألف   250 بسعر  بدأ  الكندية،  فالكونز«  ويلسون  مزرعة »جيم 
بعد منافسة قوية استمرت حنو نصف ساعة، على  ريال، ورسا، 

مبلغ 350 ألف ريال.
الصقر  طول  فإن  »واس«،  السعودية  األنباء  وكالة  وحبسب 
الكندي يبلغ مثل عرضه 18.5 إنش، ووزنه 1600 غرام، وبذلك 
أصبح الصقر األغلى سعرا منذ انطالقة املزاد الدولي يف اخلامس 

من أغسطس املاضي.
من جانبه، قال املتحدث باسم املزرعة الكندية، فارس الفارس، 
الكندي  بيور  جري  من  سنويا  300 صقر  حنو  تنتج  إن »املزرعة 

والسيربي، باجلودة ذاتها اليت أخرجت صقر اليوم«.
وأشار إىل أن »الصقر املبيع يستحق هذا السعر«، موضحا أنه 
»قد بيع صقر آخر يف املزاد مببلغ 93 ألف ريال، وأن صقرا ثالثا 

سيعرض خالل األيام املقبلة«.

بيع صقر مببلغ قياسي يف 
مزاد دولي بالسعودية !!

جنح شاب مصري يف إنقاذ قريته التابعة حملافظة البحرية مشال 
غربي القاهرة من كارثة حمتملة، بعد أن قاد شاحنة وقود مشتعلة 

حتى أسقطها يف إحدى الرتع خارج احليز السكين.
وحبسب موقع »بوابة أخبار اليوم«، فإن الشاب رمضان السنباطي 
الذي يقيم يف قرية »صفط احلرية« التابعة ملركز إيتاي البارود 

سارع إىل استقالل الشاحنة قبل أن تنفجر داخل القرية.
النريان يف حمطة  فيها  اشتعلت  اليت  بالسيارة  السنباطي  وسار 
وقود على حافة ترعة حتى دفع بها يف املياه، بينما جنح هو يف 

القفز من داخلها.
وقال السنباطي إنه ليس لديه خربة يف قيادة السيارات لكنه مل 
يفكر يف حياته وإمنا كان يركز يف إنقاذ سكان قريته من كارثة 

شبه حمققة.
واعترب الشاب املصري الباعث على ما قام به هو أن موت شخص 

واحد أفضل من موت أهالي قرية.

وفاة أطول رجل يف الواليات 
املتحدة عن 38 عاما 

تقدمت موظفة من جنسية عربية يف دبي يف دولة اإلمارات بشكوى 
إىل مركز الشرطة بعد أن قام موظف من جنسية أفريقية باحتضانها 
بالسجن  بعقوبته  القضية  لتنتهي  عنها،  رغما  العمل،  مقر  يف 

واإلبعاد من الدولة بعد قضاء حمكوميته.
بزميلها  املؤسسات،  إحدى  املوظفة يف  فوجئت  التفاصيل،  ويف 
)املتهم(، وهو حيضنها من اخللف، حيث وضع يديه على ذراعيها، 

ورأسه على كتفها، مربرا ذلك مبمازحتها.

دبي.. احلبس واإلبعاد ملوظف فاجأ 
زميلته بـ”عبوطة من اخللف”
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا محمد عامر األحمد  - سورية

وبلغِت   أجراس العنْب
يف عامك املطرّي موسيقا 

األنوثِة..
والقصيدِة
والّشغْب..

من  بّلغِت  ما   ِ وبلغت 
شفٍق مصّفى ،

مشتهى..  
خيضّل يف قدح السماِء

ارتعاش  املعنى  لريضع 
غديرك 

جسد  يف  الّنسوّي 
القصائد واألغاني 

والقصْب  
وبلغِت بي 

شهوة  يرّدد  مطرًا 
اجملهول للّريح البعيدِة 

أن تعالي 
مّثَة  الغيم  سرير  يف 

فسحٌة
حلليبك الّروحي فاقرتيف 

النهود
محامتني وأرضعي 

حفيفك  بلوز  شغفي 
الّطفلّي

يف غابات ليلي 
واحصدي..

بالّصهيل  تقّفى  عمرًا 
وغام يف رئة الّسكون..

ونام يف رئة التعْب

وبلغِت   أجراس العنْب

ان  لنا  الوقت  حان  هل 
املميتة  األخطاء  نعاجل 
العامل  جتتاح  اليت 

العربي؟    
الذي  املزمن  الروتني 
يغدر بالشعوب واألوطان 
العربية ابتداًء من وطننا 

لبنان حيث ال ندري . 
ان  جدا  البديهي  من 
مجيًعا  علينا  يفرض 
وبأسرع وقت ممكن ان 
نعي جيدًا ما هو املرض 
الذي يفتك بنا بال رمحة 
وال شفقة والذي نعاني 
اىل  وأرضا  شعبًا  منه 
أدنى مستوى من احلياة 
عقود  منذ  القاسية  
الروتني  ومن  مضت.. 
من  متشعب  هو  الذي 

هل حان الوقت ملعاجلة األخطاء املميتة 
اليت جتتاح العامل العربي؟!
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يف  إال  اآلخر  عن  خيتلف  إنسانا  هناك  بأن 
أخالقه وثقافته وإميانه احلقيقي؟. 

وهل يعقل ان نرفض إنسان من حلمنا ودمنا 
ونقول عنه انه إنسان كافر ليس مثلنا على 
صورة اهلل وكيانه.. وخيتلف عنا يف تكوينه 

الالهوتي ووجوده الناسوتي؟.
السيئ  مرفوض قواًل وفعاًل  التفكري   هذا 
الغباء  مستنقع  من  تصدر  األفكار  وهذه 
والسخرية ومتخّلفة ومتدنية جدًا وبعيدة عن 
الضمري والتكوين والوجود والوجدان.. ألن 
بعضها  عن  ختتلف  ال  الروحية  اهلل  مشيئة 
يف مجيع أنواع البشر واملخلوقات املتعددة 
نفخ  الذي  الديان  باخلالق  واإلميان  األمساء 
حياة  ونسمة  إنسان..  كل  يف  وحياة  روح 
يف مجيع خملوقات اهلل على األرض والبحر.. 
والذي وحده اله الكون وسّر الوجود ومصدر 
احلياة األوىل لنا مجيعًا ومعطي القيامة واحلياة 
األميان  الن  غريه..  أحد  ال  املوت  بعد  من 
باطل والصالة باطلة ان مل يتحدا مع األعمال 
املعاكسة يف  األعمال  وفعاًل.  ومجيع  قواًل 
البيت واجملتمع وعدم احتاد الناس يف كل 
النظر على األمور  يٍدا واحدة بغّض  األعمال 
واملعتقدات اخلاصة.. ألن املرض املعروف 
هو عدم اإلحتاد وعدم االعرتاف باآلخر وعدم 
هو  هذا  واحد  سقف  حتت  املشرتك  العمل 
اإلنسان  ويبعد  يبيد  الذي  العضال  املرض 
عن العطاء املثمر وعن أخيه اإلنسان الذي ال 
يتجاوب معه دائمًا يف العديد من األشغال 
يف  االختالف  هو  الثاني  والعائق  واألعمال 
وجهة نظر األديان والعقيدة والرأي واحلزب 
والدين وكل واحد ال يعرتف باآلخر.. هذا هو 

االنهزام احلتمي والضاللة املؤسفة. 
هذا الشيء هو من أهم األسباب االساسية 
الظاهرة على الساحة اللبنانية والعربية اليت 
متنع االزدهار يف لبنان ومجيع الدول العربية 
لعدم املعاملة واالمان بينهم.. لكن األهم ان 
تكون احلاجة أم االخرتاع  يف بعض األحيان 
لكي نساعد بعضنا يف شتى األمور املعيشية 
والعملية.. فيجب ان نضّحي يف أكثر األحيان 
ونضع النقاط احلمراء على األخطاء الشائعة 

يف القوانني العرجاء. 
دينيًا  جانبه  من  إنسان  كل  عمل  هو  هذا 
املستوى  نرفع  لكي  ثقافيًا  او  حزبيًا  او 
احلياة  عجلة  استمرارية  وندعم  املعيشي 
املنشود  واهلدف  األفضل  اىل  الكرمية 
واملستقبل املقصود واالزدهار املطلوب من 
دون  من  الناس  جلميع  الرفاهية  حياة  أجل 
أحد..  أو عنصرية اىل  أو تفرقة  أي تطّرف 
لكي نصل اىل احلياة الكرمية اليت ليس هلا 
نهاية يف جوهرها الثمني ال تنضب عن قمة 
العطاء املشرتك والتكريم السخّي  لإلنسان 

واإلنسانية إىل األبد . 

مبثابة  وهو  األخرى  اجلهة  من  وخمجل  جهة 
تسونامي قاتل جيتاح األمة العربية بأسرها 
بدون أستثناء أحد ابتداًء من لبنان ويف هذه 
األيام قد أصبحنا أعداء األرض يف كل مكان 
اليت ال خندمها وال نسقيها واليت هي مصدر 
اخلريات الكبرية واليت تعطينا الغالل الوافرة 
.. وأيضا أصبحنا أعداء األنهار اليت أصبحت 
ملوثة بسبب حتويل اجملارير والنفايات اليها 
وإهمالنا هلا بشكل جنوني.. إهمال الطبيعة 
من  وأصبحنا  علينا  غضبت  اليت  اجلميلة 
أعدائها  ألننا تعّدينا على مجاهلا ومناظرها 
التدفئة  اجل  من  األشجار  قطع  من  اخلالبة 
واألشجار  الغابات  حرق  جهة  ومن  املنزلية 
أصبحنا  وقد   .. معينة  سياسات  اجل  من 
اعداء اجلبال العطشى اليت جيب ان حنوهلا 
اىل جنائن وأشجار مثمرة ومنتجعات سياحية 
وأماكن للنقاهة والسياحة.. وأيضا الشطآن 
البحرية اليت امتألت من نفايات البشر السامة 
واوساخ وجمارير الصرف الصحي والروائح 
الكريهة. والشيء األكثر خطورة هو انبعاث 
الغازات السامة يف اهلواء اليت هي متعددة 
الكيماوية  النفايات  زيادة  من  املصادر 
مونوكسيد  كاربون  وانتشار  والتلوث 
االقتصاد  دعم  عدم  هو  املؤسف  والشيء 
الستخراج  الشركات  دعم  وعدم  املتدني 
املواد األولية من شتى أنواع املعادن وعدم 
إمضاء صالحية مشرتكة ألي شركة حملية او 
أجنبية من أجل أستخراج الغاز الطبيعي لكي 
نرى آفاقا أوسع وحياة أفضل ومدخوال كافيا 
عقود  منذ  زرعناه  والذي  واملواطن  للوطن 
تعصبية  ومتاهات  بربريًة  حروب  من  مضوا 
غري  رجعية  وأفكار  وتفرقة  وتهجري  وقتل 
مثمرة واىل ما هنالك.. ها حنن حنصده يف 
هذه األيام العتيدة يف أكرب مأساة تارخيية 
من الويالت واالنهزام الشامل.. إلن التاريخ 
يعيد نفسه من فقر وذل وذهول وحرمان 

وخراب وسيب.
السؤال من هو املسؤول عن هذا االضمحالل 
اخلجول الذي مل يرحم البشر وال يرحم احلجر  
أعلى  اىل  اجلميع  عند  الكيل  طفح  ألنه 
العّزل  الناس  من  أحد  ال  الن  مستوى.. 
يستطيع ان يتحمل هذه االعباء الثقيلة على 
وبلده..  وجمتمعه  وأوالده  ونفسه  عاتقه 
وقد أصبح الوضع معقًدا جدًا ومصري الناس 
على كف عفريت واألمور املعيشية أصبحت 
غامضة جدًا ترتاجع بسرعة قصوى وبشكل 

حمزن وخميف ومرعب أكثر مما نتصور.
برلك  سفر  حرب  أيام  إىل  سنعود  فهل   
نرمي  أصبحنا  وهل  الكربي؟  اجملاعة  وأيام 
الشباك يف املاء العكر  لكي نصطاد بعض 
الناس الغري مرغوب فيهم بشكل وبآخر أو 
ألنهم من غري حزب أو طائفة. أنا ال اؤمن 

منذ ألبومه »النظام اجلديد« الذي حيتوي على أغنية عن غيفارا، 
تلّمْسنا متّرده وثورته وموقفه من النظام العاملي اجلديد والنظام 
يف لبنان. كذلك، تعّمَد أسامة الرحباني تثوير النّص املوسيقي 
الشرقي والغناء العربي. صاحب القصيد السمفوني »سينرجي« 
من  عدٍد  يف  اجلديد.  ألبومه  قريبًا  سيطلق   ،)2006(  Synergy
املوسيقية  اللحظة  تلك  التقاط  إىل  السّباقني  من  كان  أعماله، 
اليت تشفُّ عن غري املتعاَرف عليه عربيًا، وحرَص على أن يكون 

يف املزج امُلتَقن بليغًا.
يركن أسامة، كما يقول لنا »إىل املوسيقى اجلّدية والصوت اجلاّد، 
والشعر والكلمة يف اقرتانهما باملواضيع، وإىل االلتزام باملهنية 
يف الفن وخبياراتنا«. األلبوم اجلديد املقبل مع املغّنية والفّنانة 
اللبنانية هبة طوجي )سوبرانو كولوراتور( يتدّثر مبناٍح عّدة. »يف 
البداية، كان عدد األغاني اليت يتضّمنها حوالي 18، وبعد التعديل 
حذفنا 6 أغنيات ألنها ُأطلقت يف السنة املاضية. ثّم أصبح العدد 
خيربنا  ُأخرى«.  وحذفنا  أغنيات  أنتجنا  تقريبًا.  أغنية   16 يالمس 
ابن أنطلياس املبدع بأّن األسطوانة املقبلة متنّوعة جّدًا، تشتمل 
على شعر الكبري منصور الرحباني. يؤّكد أسامة أنه نادرًا ما يلّحن 
أحٌد بهذه الطريقة، علمًا بأّن املواضيع جريئة تالمس »همومنا«، 
وهناك أغاني ُحّب ولـ«مشاكلنا«، »كما أّن هناك أغنية رائعة جلاك 
بريل«. يفّكر أسامة مع هبة يف أفكاٍر متعّلقة بأهدافهما. األلبوم 
مقباًل  كبريًا  مشروعًا  هناك  ألّن  املرة  هذه  أمشل  منحًى  يرتدي 
سيتحّدث عنه الحقًا، وسيتّم تسجيله بني لبنان وفرنسا والواليات 
املتحدة األمريكية، ويعتمد على املوسيقى ذات الثقل يف التوزيع، 
ولو خَتّلل األسلوُب احلديث ذلك و«اإللكرتونيكس« اليت تدخل مع 
جديدة،  أشياء  بني  دمٌج  هناك  وثقلها.  الكالسيكية  األوركسرتا 
باملوسيقى  مرورًا  النّصية،  املوسيقى  من  األنواع:  من  والكثري 
األوركسرتالية الضخمة، وصواًل إىل اإليقاعية السريعة، ومّثة على 

الدوام خلفية هلذه املوسيقى هلا عالقة بالصورة.
يعترب أسامة الرحباني أّن هوّيته الفّنية معروفة يف العامل العربي 
يف  بكثريين  أّثرت  »اليت  هبة  هوية  إىل  بالنسبة  األمر  وكذلك 
طريقة الغناء حيث دَمَج تقنيات وأفكارًا وأبعادًا جديدة، وال حدود 
اللبناني  للموسيقي  مهداة  أغنية  املرتقب،  األلبوم  يف  لذلك«. 
الراحل وليد إتيم، صديقه الذي يعّده مبثابة أخيه. مل مينح أسامة 
وهبة طوجي ألبومهما املقبل حتى اآلن عنوانًا حمّددًا، وسيقومان 
بعنونته قريبًا. أسطوانته وأعماله اليت ستصدر، سرُيفقها بفيديو 
كليبات، فثّمة منحى متعّلٌق بالتسويق، وهناك منحى آخر له عالقة 
باملضمون الذي يرغب يف إيصاله. أحيانًا »نستوحي من الصورة 
أمور  فهذه  القصة،  أو  الشعر  أفكار  وحتى  والتوزيع  املوسيقى 

تتكامل، وسيتّم كّل ذلك بالتتالي«.
ويف موازاة ذلك، يقوم أسامة منذ فرتة بتحضري مسرحية »نفرتييت« 
اليت يقول لنا إنها غامضة جّدًا يف التاريخ وشخصّيتها تعين له 
كثريًا. منذ 11 سنة، ُيهّيء املوضوع ويبذل جهدًا فيه منكّبًا على 
)من  باملصّممني  املتعّلقة  تلك  إىل  وصواًل  األحباث،  من  الكثري 
اخلارج سيكون معظمهم(. سيسعى صاحب أسطوانة »ال بداية وال 
نهاية« )غناء هبة طوجي( إىل ترمجة رؤيته على خشبة املسرح. 
استنادًا إىل ذلك، سيستفيض موسيقيًا يف »عمٍل رؤيوّي جديد 
أيضًا حبّرية  َمنوٌط  املوضوع  األخرى.  األعمال  عن  وخمتلف كثريًا 
املرأة وقّوتها وسلطتها يف زمٍن كان فيه التشّدد الديين كبريًا. 

أمتّنى أن ُيبصر العمل النور قريبًا«.
رغم الصعاب يف ظّل االنهيار يف لبنان ومع استمرار جائحة كورونا، 
يستمّر أسامة يف تأدية واجبه الفيّن. »عندما ُيراد قتل شعٍب ُيعمد 
إىل قتل ثقافته وفنونه«، يقول أسامة، ويضيف: »السياسيون 
يف لبنان ال يكرتثون، والدولة ال تكرتث، ويهتمون مبصاحلهم يف 
غيهب الفساد والنكايات«. يعتمد أسامة يف اإلنتاج على نفسه 
مع هبة ويستمّر على النحِو هذا. يعلن لنا عن مشروٍع ضخم له 
الطريقة،  بهذه  أكرب  دعٌم  هناك  »وسيكون  قريبًا  النور  سُيبصر 
لكن هناك دائمًا مشاكل يف إنتاج أعماٍل ضخمة ألّن العقل العربي 
خبيٌل واألغنياء باملفهوم اللبناني أو العربي خبالء نوعًا ما يف ما 
يتعّلق بالثقافة والفنون« على حّد تعبريه. »أعمالي سأطلق بعضها 
من لبنان وبعضها اآلخر من اخلارج. أّما يف ما يتعّلق باملسرحية، 
فاألمر متعّلٌق باإلنتاج والبحث جاٍر، فيما يكتسي األلبوم ُبعدًا حمليًا 
وعامليًا. العمل املقبل يالمس اهلموم اإلنسانية وهو حمفوٌف يف 
جانٍب باخليبة وبهموم شعبنا اللبناني، كما يتناول احلّب، ومثة ما 

يقرتن بتارخينا حنن يف الوقت عينه، األلبوم غيّن«.
عن الوضع الراهن يف لبنان، يقول أسامة إنه »أسوأ ما ميكن أن 
الثورة مثلما  يكون لإلنسان. لألسف، حنن شعب ال يذهب إىل 
استطاع الذهاب إىل احلرب األهلية ألنه شعٌب مشبٌع يف جيناته 
بالطائفية وباإلقطاع وترّسبات املاضي اليت جتعل املواطن مستزملًا 
للزعيم وبال رؤية، وجتعله خائفًا على نفسه دائمًا وملتصقًا مبذهبه 
قّوضوا  ألنهم  دولة  مؤّسسات  توجد  فال  حبّقه،  للمطالبة  ودينه 
نوعًا  متشائم  أنا  إليهم.  الناس  يلتجىء  لكي  الدولة  مؤّسسات 

ما...«.
يعترب أسامة - الذي يعرف أّن عليه أن يستمّر ويقاوم - أّن الفن 
التجاري اهلابط مسيطٌر بشكٍل »جمِرم« على اإلذاعات والتلفزيونات 
وليس حمّليًا فحسب.  عامليٌّ  الرتّدي  وهذا  العام،  الذوق  وعلى 
يرى املؤّلف املوسيقي املخضرم أّنه آن األوان أن تقوم وسائل 
اإلعالم بواجبها بدعم الفّن اجلّيد واإلضاءة على املوسيقى اجلّيدة، 
وأن يسعى اإلعالم إىل ترقية الناس وأن يؤّدي دورًا قياديًا على 

هذا املستوى.

أسامة الرحباني: ألبوم ومسرحية ومشروع ضخم

هالة نهرا - »األخبار«
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تـتمات

احلكومة قيد الوالدة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الرئيسية للحكومة على األمساء التالية:
والصيغة احلكومية رست على النحو التالي: املسلمون السّنة:

1 - الرئيس ميقاتي رئيسًا للحكومة.
2 - بّسام املوىل للداخلية.
3 - أمني سالم لالقتصاد.

4 - فراس األبيض )الصحة(.
5 - ناصر ياسني )بيئة(.

الشيعة:
1 - يوسف خليل )مالية(.

2 - حمّمد مرتضى )ثقافة(.
3 - علي محية )اشغال(.

4 - عباس احلاج حسن )زراعة(.
5 - مصطفى بريم )العمل(.

الدروز:
1 - عباس حليب )الرتبية(.

2 - عصام شرف الدين )للمهجرين(.
املسيحيون 12 وزيرًا:

موارنة:
إىل  امس  صباح  عاد  وقد  )للخارجية(  حبيب  بو  اهلل  عبد   -  1

بريوت.
2 - هنري خوري )للعدل(.

رئيس  فريق  من  العرتاض  )تعرض  )اعالم(.  قرداحي  جورج   -  3
اجلمهورية(.

4 - وليد قرم )لالتصاالت(.
5 - رفول البستاني )للشؤون االجتماعية(.

ارثوذكس:
1 - سعادة الشامي )نائب رئيس حكومة.

2 - العميد املتقاعد موريس سلم )للدفاع(.
3 - وليد فياض )للطاقة(.

كاثوليك:
1 - جورج كالس )للسياحة(.

عن  وآخر  األرمن،  عن  ادارية(.ووزير  )تنمية  الرياشي  جنال   -  2
األقليات.

النقاط  على  االتفاق  اقرتاب  مع  ترافق  التفاؤل  اجواء  وكان ضخ 
التواصل  أن  بالتوازي مع ضغط فرنسي كبري، مع  ذاتها  العالقة 
احلكومي غري املباشر استمر ليل امس االول عرب الوسيط مصطفى 
الصلح ال سيما الرئيس ميقاتي والنائب جربان باسيل، ومّت خالله 
التفاهم على نقاط عدة باستثناء االسم السين الذي سيتوىل حقيبة 

االقتصاد وأحد امسي الوزيرين املسيحيني.
حقيبة  يتوىل  املعنيني حول من  تدور بني  ان هناك امساء  وافيد 
االقتصاد وحقيبة املسيحي الكاثوليكي بعد الكالم عن التوافق على 
اخليارات  ضاقت  وقد  االثنني.  املسيحيني  كأحد  سرياني  طوني 
والئحة االمساء والعقد قيد التذليل ما مل يطرأ طارئ جديد ليس 

يف احلسبان.
ونقلت مصادر املعلومات أجواء الرئيس ميقاتي، بأنه ال جديد حتى 
اللحظة، والعمل جاٍر من قبل من يلعب دوًرا وسيًطا على حماولة 
تقرتح.  اليت  االمساء  لناحية  والسيما  مشرتكة  نقاط  على  االتفاق 
أّن الرئيس املكلف ال يزال مصّرًا على  وقالت املصادر املتابعة: 
الذهاب إىل خيار  ُكّلف على أساسها، ويرفض  إجناح املهّمة اليت 
االعتذار، أقّله يف الوقت احلالّي، وحتى ُتَسم األمور سلبًا بامُلطَلق، 
وهو ما لن يكون ملصلحة أحد، بل سيكون مبثابة السحر الذي لن 
دون  من  اللبنانيني  مجيع  على  بل  فحسب،  الساحر  على  ينقلب 

استثناء.
واضافت: ان الرئيس املكلف، يصّر على وجوب احلسم، بعيدًا عن 
أّي مَهل ُتضَرب من هنا أو هناك. وهو يريد أن تكون زيارته املقبلة 
لقصر بعبدا حامسة، ويريد أن يزّف بشرى والدة احلكومة للبنانيني، 
ينتظر  لن  أيًضا،  دائًما  يقول  كما  لكّنه،  مسبق.  إيذان  دون  من 
كثرًيا، واملهلة اليت وضعها هو لنفسه َتضيق، ألّنه يدرك أّن بقاءه 
فًا من دون تأليف، لن يكون جمديًا وهنا بيت القصيد.  رئيًسا مكلَّ

ويف موقف اوروبي جديد، اعترب متحدث باسم جلنة اخلارجية مبجلس 
لبنان من  أن تستمر يف  للسلطة  »ال ميكن  أنه  الفرنسي  الشيوخ 
دون ثقة الشعب«. واكد يف حديث مع قناة »احلدث«، أنه جيب 
عن  حديثه  سياق  مضيفًا يف  لبنان،  يف  الفاسدين  كافة  توقيف 
الدور الفرنسي يف لبنان، أنه »ال ميكن لفرنسا وحدها حل األزمة 

يف لبنان«.
ويف اول اطاللة له بعد عودته من السعودية، زار سفري اململكة 
العربية السعودية يف لبنان وليد خباري الرئيس نبيه بري، وقّدم 
له التعازي، برحيل رئيس اجمللس االسالمي الشيعي االعلى االمام 

الشيخ عبد االمري قبالن .
اطالق البطاقة التمويلية 

ووسط االجواء السوداء وفيما امللفات املعيشية ضاغطة واّوهلا شح 
احملروقات الذي يتفجر اشكاالت امام احملطات يف خمتلف املناطق، 
االول،  امس  أطلق  التحليق،  اىل  الدوالر  وعودة  الفاحش  والغالء 
وزير الشؤون االجتماعية والسياحة رمزي املشرفية ووزير االقتصاد 
التسجيل  آلية  وعرضا  التمويلية  البطاقة  نعمة  راوول  والتجارة 

واالستفادة بانتظار توفري املال الالزم هلا. 
وقال املشرفية: أننا وضعنا تصورًا أوليًا لرتشيد الدعم يف احلكومة 

يف 21 كانون األول 2020. والبطاقة التمويلية ليست بطاقة انتخابية 
بالدوالر  البطاقة  دفع  وسيتّم  استنسابية  أي  هناك  يكون  ولن 

األمريكي أو ما يعادله باللرية اللبنانية يف السوق املوازي.
تشرين   15 إىل  أيلول   15 من  الطلبات  تقديم  »مهلة  أن  وأعلن   

األول، كما هناك إمكانية لرفع املبلغ ضمن البطاقة التمويلية«. 
واوضح مشرفية ان التمويل املخصص للبطاقة من مصادر عديدة، 
أبرزها اعادة توجيه مبلغ 300 مليون دوالر من قرض البنك الدولي 
املخصص ملشروع الطرقات والعمالة، و300 مليون دوالر الباقية 
من حقوق السحب اخلاصة بلبنان SDR، اليت جييزها البنك الدولي 

لإلنشاء والتعمري.
وقال  نعمة: أن احلل هو يف تشكيل حكومة جديدة وكّنا نتمنى لو 
أنها هي من ُتطلق هذا الربنامج، وكل خطوة نقوم بها هي بالتعاون 
مع البنك الدولي وبإشراف التفتيش املركزي، ألننا نريد أن نربهن 
للمواطنني أننا نعمل ألجلهم وال نقوم بإطالق البطاقة التمويلية على 

أساس أنها بطاقة انتخابية.
وتابع: ُنريد دعم األسر اليت تتاج بالفعل للّدعم على قاعدة »من 
الغين« وليس »من الفقري«، وسنعطي 25 دوالرًا لكّل شخص واحلّد 
األقصى لكّل عائلة 126 دوالرًا. وسُنبّلغ رّب األسرة عند املوافقة 
على طلبه عرب الرسائل القصرية على اهلواتف وسوف نقوم بزيارات 
منزلّية للتأّكد من بعض املعلومات بالرغم من عدم القدرة على زيارة 
كاّفة األسر، لكننا سنحاول زيارة أكرب عدد ممكن. هدفنا استثناء 
امليسورين وسنطلب معلومات منها أرقام اهلويات وجوازات الّسفر 
وحسابات املصارف يف حال وجودها وسنتحقق من كّل املعلومات. 
وقال: رّب العائلة هو من ميأل االستمارة ويضع معلومات عن كّل 
أفراد األسرة والّطلب ُيقّدم إّما عرب االنرتنت أو عرب مراكز الوزارة أو 

عرب منظمات غري حكومية.
 وختم: ميكن االتصال على الرقم الساخن 1747 ألي مساعدة يف 
عملية التسجيل، وكل العائالت بإمكانها التسجيل يف الربنامج من 
يقوم  ال  أن  عليه  نتمنى  ميسور  أنه  يعرف  ومن  استثناء،  دون 

بالتسجيل إلفساح اجملال لأُلسر األكثر حاجة.
وتعهد رئيس التفتيش املركزي جورج عطية »مبواكبة جهازه الرقابي 
جململ مراحل تنفيذ خطة البطاقة التمويلية إلجناحها ومحايتها من اي 
شوائب، من خالل التحقق من جممل البيانات املقدمة من املواطنني 
نوعية  رقابة  وفرض  املعنية،  اجلهات  مع   API بالـ  التدقيق  عرب 
تفضي اىل اصدار تقارير يتم رفعها للجنة الوزارية للعمل معا على 

تصويب املسار للخطة«.
أضاف عطية: ان املبادىء اخلمسة اليت مت وضعها مع اللجنة الوزارية 
يف  العدالة  على:  تشدد  التمويلية  البطاقة  لتنفيذ  االعداد  خالل 
التوزيع، احملاسبة، أمن البيانات، خصوصية البيانات والشفافية، 
على  عرضها  سيتم  والرقمية  التحليلية  البيانات  جممل  وبالتالي 
موقع www.impact.gov.lb  وفق جداول تفاعلية مبتناول الصحافة 

واجملتمع.

تسعرية الدواء
يف جمال آخر، عقد وزير الصحة العامة يف حكومة تصريف األعمال 
الدكتور محد حسن، امس يف الوزارة اجتماعا مت خالله حسم صيغة 
نهائية تدد آلية صرف الدواء غري املدعوم وفق املقتضى، وذلك 
األسبوعني  طيلة  وخصصت  حسن  ترأسها  متالحقة  اجتماعات  بعد 
االجتماع  وحضر  الدواء.  هذا  تسعري  مسألة  يف  للبحث  األخريين 
نقيب مستوردي الدواء كريم جبارة وأعضاء جملس النقابة ونقيب 

الصيادلة الدكتور غسان األمني.
واكد الوزير حسن، خالل االجتماع، إىل »ضرورة التزام الصيغة املتفق 
عليها، واليت ميكن وصفها بالعادلة، حبيث يعمل املستوردون على 
تأمني الدواء غري املدعوم واملفقودة أصناف عديدة منه يف السوق 

اللبنانية، مبا يسهم يف التخفيف من أزمة الدواء«. 
  وبناء عليه، أصدر حسن قرارا حيدد سعر صرف الدوالر األمريكي 
من سعر  املئة  مثانني يف  بنسبة  إستثنائيا  املدعومة  غري  لألدوية 
اللبنانية، أي حبسم عشرين يف املئة بناء على  الصرف باألسواق 
اإلقتصادية  للمجلة   Leaders Club غرار  على  صدقية  ذات  منصة 
السنة  هذه  نهاية  أقصاها  لفرتة  وذلك   ،Lebanon Opportunities

على أن يتوقف العمل باحلسم بعد انتهاء هذه الفرتة.
وينص القرار على أنه »ميكن تعديل األسعار كل أسبوعني مبوجب 
تعميم يصدر عن وزارة الصحة العامة، كما تعدل خالل فرتة أقل 
عندما تستدعي احلاجة، ال سيما عند تغيري سعر الصرف بنسبة تفوق 

عشرة يف املئة صعودا أو نزواًل.

لجنة املال  وحقوق املودعني
اىل ذلك، واصلت جلنة املال واملوازنة النيابية جلسة، البحث يف 
املال  وزير  حضور  يف  الشهرية،  للسحوبات  الصرف  سعر  تديد 
»رابطة  مجعييت  عن  وممثلني  املصارف  ومجعية  لبنان  ومصرف 

املودعني وصرخة املودعني«. 
حنن  اجللسة:  بعد  كنعان   ابراهيم  النائب  اللجنة  رئيس  وقال 
حريصون دستوريًا على حقوق املودعني.مصرف لبنان حضر اجللسة 
سعر  لرفع  الفعلي  والتأثري  األرقام  لتقديم  إضافية  مهلة  وطلب 

الصرف. 
وتابع: حنن ندفع يف اجتاه إعادة النظر يف تعاميم مصرف لبنان 
أسعار  من  وننتهي  زمين  وجدول  ورؤية  خطة  اطار  ضمن  لتندرج 

الصرف املتعددة يف البلد.
واوضح انه »قبل نهاية أيلول جيب أن يكون لدى اجمللس النيابي 
تصور عّما سيفعله مصرف لبنان على صعيد سعر الصرف مبا يسمح 

باعطاء املودعني املزيد من حقوقهم«.

هالة  األردنية  املعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة  كشفت  ذلك  إىل 
زواتي ان إجراءات قانون قيصر يف ما خص لبنان ستكون إجيابية، 
وتسهل تزويد لبنان بالكهرباء عرب سوريا، وقالت الوزيرة األردنية 
الغاز وشركات  بتصدير  هناك شركات ستقوم  ان  »احلرة«  لقناة 
ستقوم بنقل الغاز، وكذلك تصدير الكهرباء، وال بّد من إجراءات 

لالعفاء من تبعات قانون قيصر.
املال،  وعلى  والكهرباء  الغاز  على  سوريا ستحصل  ان  وأوضحت 
الشبكة  قدرة  ان  إىل  مشرية  أراضيها،  عرب  الكهرباء  مترير  مقابل 

اللبنانية هي 200 إىل 250 ميغاوات.

أزمة املحروقات
يف هذا الوقت، تفاقمت أزمة احملروقات ووصلت إىل حّد اهليسرتيا 
ال  احملطات  يف  املوجودة  الكميات  أن  عن  معلومات  سرت  بعدما 
تكفي سوى ليومني، وان ال بواخر يف عرض البحر لتسلمها شركات 

التوزيع، وهو ما يؤشر لقرب رفع الدعم الكلي عن احملروقات.
على  عارمة  فوضى  وسط  احملطات  إىل  املواطنني  دفع  ما  هذا 
اىل  للنزول  باجليش  دفعت  اهلستريية  احلالة  وهذه  احملطات، 
الشارع لضبط عملية تعبئة الوقود، كما حركت االدعاء العام حيث 
قّرر املدعي العام املالي علي إبراهيم إىل ختم حمطة »كورال« - 
اجلية نتيجة التجاوزات والفوضى حيث حاول البعض فرض تعبئة 
املواطنني  قبل  من  معاكسة  خطوط  واصطفاف  بالقوة  الغالونات 

واليت كادت تتسبب حبوادث سري مروعة.
وانسحبت اهليسترييا إىل الشمال حيث تسببت الطوابري بزمحة سري 

خانقة استعصت على القوى األمنية تسهيلها.

611097 إصابة
صحيًا، اعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها اليومي عن تسجيل 
900 إصابة بفايروس كورونا و13 حالة وفاة،  خالل الـ24 ساعة 
املاضية، لريتفع إىل 611097 اصابة مثبتة خمربيًا، منذ 21 شباط 

.2020

املبعوثة الدولية ألفغانستان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وعودها بالعفو.
وأضافت: »نشعر بالقلق إذ رغم التصرحيات العديدة حول منح عفو 
عام ملوظفي )قوات األمن األفغانية( وأولئك الذين عملوا كموظفني 
مدنيني، فقد كانت هناك مزاعم ذات مصداقية بارتكاب أعمال قتل 
أفراد ينتمون إىل )قوات األمن( واحتجاز مسؤولني  انتقامية حبق 

عملوا يف اإلدارات السابقة«.
إن  بأفغانستان  اخلاصة  املتحدة  األمم  مبعوثة  قالت  واقتصاديا، 
»للحيلولة  البلد  هذا  إىل  األموال سريعا  لتدفق  ماسة  حاجة  هناك 

دون انهيار كامل لالقتصاد والنظام االجتماعي«.
وحذرت ليونز، جملس األمن الدولي من أن جتميد األرصدة الدولية 
األفغانية وأموال املاحنني سيشعل شرارة »انكماش اقتصادي حاد 

ميكن أن يلقي مباليني آخرين يف هاوية الفقر واجلوع«.
قلق  عن  اخلميس،  األوروبي،  االتاد  باسم  متحدث  وأعرب  هذا 

االتاد بعد تعيني حركة طالبان حكومة مؤقتة يف أفغانستان.
وقال املتحدث يف بيان إن احلكومة املعينة من جانب طالبان »ال 
حكومة  إىل  احلاجة  بشأن  املعلنة  احلركة  وعود  مستوى  إىل  ترقى 
شاملة تعكس التنوع السياسي والديين والعرقي يف أفغانستان«.

ألفغانستان  أساسي  عنصر  هو  شاملة  »حكومة  تشكيل  أن  وأكد 
مستقرة وسلمية. كما أنه معيار أساسي الخنراط االتاد األوروبي«. 
وتابع املتحدث: »يتوقع االتاد األوروبي مثل هذا الشمول والتمثيل 

يف التكوين املستقبلي للحكومة«.

وحدات من اجليش...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

السالح للجيش وإخراج اإلرهابيني.
وقد دخلت وحدات من اجليش حي درعا البلد وبدأت بتثبيت عدد 
من النقاط متهيدًا لبدء عمليات تفتيش ومتشيط يف املنطقة حبثًا 
عن السالح وخملفات اإلرهابيني من أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة 
والكشف عن األنفاق والتحصينات واألوكار اليت اختذها اإلرهابيون 
منطلقًا العتداءاتهم ضد املدنيني ونقاط اجليش على خط االشتباك 
اخلدمية  املؤسسات  ورشات  لدخول  متهيدًا  اآلمنة  األحياء  باجتاه 

إلعادة تأهيل البنى التحتية واخلدمية إىل احلي.
واستؤنفت عمليات تسليم أسلحة وتسوية أوضاع عشرات املسلحني 
من درعا البلد يف إطار تنفيذ اتفاق التسوية الذي طرحته الدولة 
وذلك بعدما كانت اجملموعات اإلرهابية يف حي درعا البلد عطلت 

عدة مرات تطبيق االتفاق.
األمن  ترسيخ  على  أسابيع  عدة  منذ  السورية  الدولة  وحرصت 
السلمية حفاظًا على  احللول  واالستقرار يف حمافظة درعا وتغليب 

املدنيني ومنع تعريض حياتهم للخطر.
ويف وقٍت سابق، وعلى مراحل متعددة، مت تنفيذ اتفاق التسوية 
العشرات  أوضاع  السورية، حيث متت تسوية  الدولة  الذي طرحته 
من املسلحني وتسليم السالِح الذي كان يف حوزة بعضهم، بهدف 
إنهاء سيطرة اإلرهابيني وإعادة األمن واالستقرار إىل مجيع أرجاء 

احملافظة.
ويف 4 أيلول، مت تعليق اتفاق التسوية يف درعا البلد بسبب رفض 

املسّلحني تسليم أسلحتهم.
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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
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تكنولوجيا وعـلوم

»غوغل« حتظر 8 تطبيقات 
أندرويد خطرية واخلرباء يدعون 
املستخدمني إىل حذفها من هواتفهم

حبث خرباء األمن السيرباني مستخدمي »أندرويد« على التحقق من 
هواتفهم الذكية بعد اكتشاف أن 8 تطبيقات شائعة ختفي برامج 

.Joker ضارة خطرية لـ
وأكدت الشرطة البلجيكية أن »غوغل« حذفت مؤخرا مثانية تطبيقات 
اآلن  املستخدمني  نصح  مع  بها  اخلاص  بالي«  »غوغل  متجر  من 
بإزالتها من أجهزتهم دون تأخري. وُيعتقد أن مجيع هذه التطبيقات 
حتتوي على برنامج Joker الضار اخلطري القادر على إحداث فوضى 

يف أي هاتف يصيبه.
ومبجرد التثبيت، يتمتع Joker بالقدرة على تثبيت برامج التجسس 
بعد  األجهزة، واليت ميكنها  املميزة على  االتصال  املخفية وبرامج 
ذلك تسجيل املستخدمني يف خطط اشرتاك شهرية باهظة الثمن.

ويف املاضي، وجد بعض الضحايا أنفسهم يدفعون ما يزيد عن 
240 جنيها إسرتلينيا سنويا مقابل هذه االشرتاكات االحتيالية.

ويف منشور على موقعها على اإلنرتنت، قالت الشرطة البلجيكية: 
»حتذير! عاد فريوس Joker إىل بيئة أندرويد«. ومت اكتشاف هذا 
»غوغل بالي« واليت مت  8 تطبيقات من متجر  الضار يف  الربنامج 
سحبها يف الوقت نفسه بواسطة شركة »غوغل«، ولكن إذا قمت 

بالفعل بتثبيت أي منها، فقم بإزالته يف أسرع وقت ممكن.
لألمن   Quick Heal Security Lab شركة  يف  للباحثني  ووفقا 
الرسائل  إىل  الوصول  الحقا   Joker لفريوس  ميكن  السيرباني، 
على  األخرى  املعلومات  من  والكثري  االتصال  وجهات  النصية 

اهلواتف الذكية.
ومثل املتغريات السابقة، ميكنه أيضا االشرتاك يف مواقع الويب 
خياطرون  املستخدمني  أن  يعين  ما  مدفوعة،  خدمات  تقدم  اليت 
عندما يصلهم كشف حساب  الشهر  نهاية  مبفاجأة غري سارة يف 

بطاقة االئتمان اخلاصة.
وإذا كنت قلقا من هذا التهديد، فإليك قائمة التطبيقات املتأثرة 

به:
 Auxiliary Message • Element Scanner • Fast Magic SMS • Free •
 CamScanner • Go Messages • Super Message • Great SMS • Travel

Wallpapers
واكتشف Joker ألول مرة يف عام 2019، لكنه عاد مؤخرا بشكل 
دراماتيكي. ويف الواقع، كشف باحثو األمن السيرباني مؤخرا عن 
أنهم شهدوا »زيادة كبرية« يف التطبيقات اليت تأتي مليئة بربامج 

Joker الضارة.
من  أكثر  شهدت  إنها   ،Zimperium اهلواتف  أمن  شركة  وتقول 
1000 عينة جديدة من Joker منذ تقريرها األخري عن املشكلة يف 
عام 2020. وحتذر الشركة من أن لصوص اإلنرتنت وجدوا بشكل 
روتيين طرقا جديدة وفريدة من نوعها إلدخال هذه الربامج الضارة 

يف متاجر التطبيقات الرمسية وغري الرمسية.

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 

خطوات قراءة رسائل الواتس 
أب من دون فتح الدردشه؟

يتعرض الكثري من مستخدمي تطبيق الواتساب إىل تلقي العديد من 
الرسائل وازدحامها، مما جيعل املستخدم يرغب يف بعض األحيان 
بقراءة الرسائل دون علم املرسل وعدم فتح الدردشة لعدم اتساع 

الوقت للرد على كم هذه الرسائل.

وعلى الرغم من إمكانية رؤية الرسائل فى لوحة اإلشعارات، أصبح 
هناك طريقة تستطيع من خالهلا قراءة رسائل الواتسآب دون فتح 

الدردشة.

كشفها موقع »The indian express« فيما يلي.

-1 اضغط بشكل مطول على الشاشة الرئيسية، سوف يظهر قائمة، 
قم بالضغط من خالهلا على أحد أيقونات التطبيقات املصغرة املعروفة 

بـ Widget، هذه األيقونة حتتوى على اختصار لتطبيق واتسآب.

-2 اختار أداة اختصار الواتساب،انقر من خالهلا على أداة واتسآب 
املصغرة Wudget »4X1، قم بالضغط املطول عليها.

ومن ثم قم بإسقاطها على الشاشة الرئيسية هلاتفك، عند عدم 
من  وتوسيعها  األداة  تلك  تكبري  ميكنك  الرسائل  اجليدة  املالحظة 

خالل الضغط املطول عليها.

-3 اآلن من خالل هذه اخلطوات البسيطة، ميكنك قراءة رسائل الواتساب 
دون فتحها أو علم املرسل.

كما أن هذه اخلطوات متكنك قراءة الرسائل القدمية اليت مل تقم 
خالل  من  ما  دردشة  على  بالنقر  قمت  إذا  أنك  فاعلم  بقراءتها، 
»Widget« فسيقوم تطبيق واتساب بفتح الرسالة، وحينها سيتعرف 

املرسل على أنه قد مت قراءة رسالته.

إقرأ أيضًا :  تكسي يف األردن يشغل فلم إباحي على شاشة عرض 
يف سيارته!

يتم توفر تلك اخلصيات البسيطة فى مجيع اهلواتف الذكية، ويف 
هواتف سامسونج، ميكنك النقر على أيقونة واتسآب، ثم التمرير 
سريعًا جهة اليمني، والنقر على الشرحية اليت تليها، والضغط على 

خيار إضافة، وهذه اخلطوة تظهر األداة على شاشة اهلاتف.

ميكن أيضًا قراءة الرسائل احلديثة وليست القدمية من خالل واتساب 
دون علم الراسل وذلك عن طريق وضع املؤشر على الدردشة عند 
تلقى رسالة من شخص ما، هذه اخلطوة ستمكنك من رؤية نافذة 

عائمة بها احملتوى الكامل للرسالة..

تتيح  آب«،  »واتس  على  جديدة  احتيال  عملية  عن  تقرير  كشف 
للقراصنة الوصول الكامل إىل حمادثات املستخدمني اخلاصة.

وحذر خرباء األمن السيرباني من عملية احتيال جديدة سيئة قادرة 
تطبيق  حميب  من  األموال  وسرقة  اخلاصة  احملادثات  اخرتاق  على 

الدردشة.

يف  السيرباني  األمن  فريق  قبل  من  األخري  التهديد  واكتشف 
Kaspersky، الذي اكتشف انتشار التعليمات الربجمية الضارة عرب 

نسخة معدلة وغري رمسية من »واتس آب«.

وعلى الرغم من أن »واتس آب« جماني متاما لالستخدام والتنزيل 
بعض  إغراء  يتم  ما  فغالبا  و«أندرويد«،  »آيفون«  من  كل  على 
املستخدمني من خالل اإلصدارات املعدلة من التطبيق املتوفرة يف 

متاجر التطبيقات عرب اإلنرتنت.

ومثرية  جديدة  ميزات  جبلب  الرمسية  غري  التطبيقات  هذه  وتعد 
مثل  لـ«فيسبوك«،  اململوك  األصلي  التطبيق  يف  موجودة  غري 
القدرة على التحقق من آخر مرة كانت فيها جهات االتصال متصلة 
اليت  الرسائل  على  والرد  وجودك،  عن  الكشف  دون  باإلنرتنت، 

حذفها املستخدمون اآلخرون، وغري ذلك الكثري.

اليت  باملخاطر  مليئا  التطبيقات  هذه  تثبيت  يكون  قد  ذلك،  ومع 
الكوابيس. ومت  العديد من  ميكن أن ترتك املستخدمني يواجهون 
استهداف تطبيق ُيدعى FMWhatsapp، مؤخرا بواسطة برامج ضارة 
سيئة، تسمى Triada mobile Trojan، وميكن أن تسبب بعض اخلراب 

اخلطري على األجهزة.

ومبجرد اإلصابة به، يبدأ الفريوس يف إطالق إعالنات غري مرغوب 
فيها ال نهاية هلا على الشاشة وال ميكن إيقاف تشغيلها.

واألسوأ من ذلك، يتم تسجيل املستخدمني بعد ذلك يف خدمات 
االشرتاك باهظة الثمن دون إذنهم. ويف الواقع، تتم العملية برمتها 

يف نافذة غري مرئية مع الضغط على زر »اشرتاك« تلقائيا.
ورمبا يكون أخطر جزء يف اهلجوم هو أنه ميكن أيضا السماح جلميع 
الغرباء بقراءة واعرتاض الدردشات الشخصية املرسلة عرب اخلدمة 

الشعبية.

األمن  خبري  غولوفني،  إيغور  قال  االكتشاف،  عن  حديثه  ويف 
على  يصعب  التطبيق،  هذا  »مع   :Kaspersky يف  السيرباني 
املستخدمني التعرف على التهديد احملتمل ألن تطبيق التعديل يقوم 

بالفعل مبا هو مقرتح، فهو يضيف ميزات إضافية.
 ومع ذلك، فقد الحظنا كيف بدأ جمرمو اإلنرتنت يف نشر امللفات 
التطبيقات. وهلذا  اإلعالنات يف مثل هذه  الضارة من خالل حظر 
من  تنزيله  يتم  الذي  مسنجر  برنامج  باستخدام  نوصي  السبب 
الوظائف  بعض  إىل  يفتقر  قد  والذي  الرمسية.  التطبيقات  متاجر 
اإلضافية، لكنه لن يقوم بتثبيت جمموعة من الربامج الضارة على 

هاتفك الذكي«.

وإىل جانب اكتشاف التهديد، أصدر خرباء Kaspersky أيضا بعض 
بأمان.  البقاء  على  آب«  »واتس  مستخدمي  ملساعدة  اإلرشادات 

وهذا يشمل:

• فقط قم بتثبيت التطبيقات من املتاجر الرمسية واملوارد املوثوقة

• تذكر التحقق من األذونات اليت متنحها للتطبيقات املثبتة، قد يكون 
بعضها خطريا للغاية

• قم بتثبيت مضاد فريوسات حممول موثوق به على هاتفك الذكي. 
وسوف يكتشف ومينع التهديدات احملتملة.

عملية احتيال على »واتس آب« 
تتيح للمتسللني قراءة حمادثاتك 

اخلاصة وسرقة أموالك

املرتقب   »13 »آيفون  هاتف  أن  عاملية  صحفية  تقارير  كشفت 
سيحتوي على تقنية اتصاالت فريدة من نوعها.

وأوضح تقرير منشور عرب موقع »ذا فريج« التقين املتخصص، أن 
هاتف »آيفون 13« املرتقب سيحتوي على تقنية االتصاالت باألقمار 

الصناعية، غري املستخدمة بكثرة يف اهلواتف الذكية.
شرحية  أضافت  األمريكية  »آبل«  شركة  أن  إىل  التقرير  وأشار 
»كوالكوم إكس 60« اجلديدة من نوعها، واليت تتيح االتصال عرب 

األقمار الصناعية ذات املدار األرضي املنخفض.
خدمة  على  للعمل   »13 »آيفون  هواتف  تتوافق  أن  احملتمل  ومن 
»ستارلينك« لإلنرتنت، اليت سبق وقدمها رجل األعمال األمريكي، 
إيلون ماسك، على أنها خدمة بديلة لنقل اإلنرتنت، لتجنب املخاطر 

الشائعة لإلنرتنت املرتبطة باخلصوصية.
لـ«ستارلينك«، مثل شركات  أخرى منافسة  ويوجد أيضا شركات 
»هوغسينت«، و«أون ويب«، و«إمارسات«، لالندماج مع خدمات 

اجليل اخلامس لالتصاالت األرضية اجلديدة.

هاتف »آيفون 13« املرتقب حيتوي 
على تقنية اتصاالت فريدة من نوعها

ستتيح شبكة »تيك توك« ملستخدميها قريبا أن يشرتوا مباشرة 
سلعا معروضة من منتجي حمتويات على املنصة، يف خطوة جديدة 

تعّزز جهود إنشاء منظومة متكاملة على هذا التطبيق.
أكتوبر  يف  أطلقت  اليت  الشراكة  سياق  يف  اإلعالن  هذا  ويأتي 
2020 مع »شوبيفاي« اليت ختّول عالمات جتارية إطالق أنشطة 

إلكرتونية.
ويف بادئ األمر، كان هذا االتفاق يتيح ملستخدمي »شوبيفاي« 

الكندية الرتويج ملنتجاتهم على »تيك توك«.
»اخرتاق العقول«.. اإلنرتنت جمرد وسيلة!

وسيصبح يف وسع البائعني إنشاء متجر مصّغر على »تيك توك« 
الفيديو  أشرطة  يف  املنتجات  إىل  مباشرة  حتيل  روابط  وإدراج 
املنشورة على املنصة اليت تضم أكثر من مئة مليون مستخدم يف 

الواليات املتحدة ال غري.
ماركة  أطلقت  اليت  جينري  كايلي  الواقع  تلفزيون  جنمة  وستكون 
ملستحضرات التجميل باتت قيمتها تقدر مبئات ماليني الدوالرات 
من بني التجار األوائل الذين سيتسنى هلم استخدام هذه اخلدمات 

اجلديدة، وفق بيان صادر عن »شوبيفاي«.
ونقلت »فرانس برس عن باليك تشاندلي رئيس قسم مشاريع 
األخرية  هذه  إن  قوله،  البيان  يف  توك«  »تيك  يف  األعمال 
هذه  وتسّهل  والتجارة.  احملتويات  بني  ما  فريد  مبوقع  »تتمّتع 
اإلمكانيات اجلديدة على الشركات، أّيا كان حجمها، إنتاج حمتويات 

جذابة تشد املستهلكني إىل نقاط البيع على اإلنرتنت«.
وتأخرت »تيك توك« التابعة جملموعة »بايت دانس« الصينية 
يف جين عائدات مالية من حمتوياتها، بالرغم من النمو الكبري الذي 

تشهده منذ سنتني.
وتسعى غالبية شبكات التواصل االجتماعي إىل االستفادة من رواجها 
وإقبال املستخدمني، يف صفقات جتارية تشكل مع اإلعالنات دعامة 

أساسية لقدرتها على االستمرار.

خدمة جديدة من »تيك توك« 
منافسة لـ«إنستغرام« و«سناب شات«
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صــحة وغــذاء
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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

نظامك  إىل  اجلوز  من  كوب  نصف  إضافة  أن  دراسة  وجدت 
الغذائي اليومي ميكن أن خيفض مستويات الكوليسرتول حبوالي 

%8.5 ويقلل من خماطر اإلصابة بأمراض القلب.
وقام الباحثون من مستشفى كلينيك دي برشلونة بتجنيد 628 
بالغا ووضع نصفهم على نظام غذائي يتضمن استهالك اجلوز 

يوميا.
اخنفض  اجلوز  يتناولون  الذين  أن  الفريق  وجد  عامني،  وبعد 
الدهين  الربوتني  كوليسرتول  مبستويات  يسمى  ما  لديهم 

.)LDL( منخفض الكثافة
الدهين  الربوتني  كوليسرتول  من  العالية  املستويات  وترتبط 
منخفض الكثافة، اليت يطلق عليها أحيانا »الكوليسرتول الضار«، 

بزيادة خطر اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
يوميا،  اجلوز  تناولوا  الذين  الدراسة،  يف  املشاركون  والحظ 
يف  الضار«  »الكوليسرتول  جزيئات  عدد  إمجالي  يف  اخنفاضا 
»الكوليسرتول  جزيئات  عدد  اخلصوص،  وجه  وعلى  دمائهم، 

الضار« الصغرية.
ووفقا جلمعية القلب األمريكية، فإن اجلوز غين بأمحاض أوميغا 3 
الدهنية، وهي دهون صحية للقلب تشتهر بوجودها يف األمساك 

الزيتية.
التغذية إميليو روس من مستشفى  الورقة وخبري  وقال مؤلف 
كلينيك دي برشلونة يف إسبانيا: »أظهرت الدراسات السابقة 
أن املكسرات بشكل عام، واجلوز على وجه اخلصوص، ترتبط 

باخنفاض معدالت اإلصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية''.
وأحد األسباب هو أنها ختفض مستويات الكوليسرتول الضار، 
واآلن لدينا سبب آخر: إنها حتسن جودة جزيئات الكوليسرتول 

الضار.
الكثافة  منخفض  الدهين  الربوتني  كوليسرتول  جزيئات  وتأتي 
بأحجام خمتلفة. وأظهرت األحباث أن جزيئات هذا الكوليسرتول 
أو  الشرايني  بتصلب  الغالب  يف  ترتبط  والكثيفة  الصغرية 

اللوحيات أو الرتسبات الدهنية اليت ترتاكم يف الشرايني.
وتتجاوز الدراسة احلديثة مستويات الكوليسرتول الضار للحصول 
على صورة كاملة جلميع الربوتينات الدهنية وتأثري تناول اجلوز 
يوميا على قدرتها على حتسني خماطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
وحلل الدكتور روس وزمالؤه بيانات 628 من البالغني األصحاء، 
ترتاوح أعمار كل منهم بني 63 و79 عاما، يقيمون إما يف برشلونة 

بإسبانيا، أو يف لوما ليندا بكاليفورنيا.
ومت تقسيم املشاركني إىل جمموعتني، حيث أضافت اجملموعة 
األوىل نصف كوب من اجلوز إىل نظامهم الغذائي اليومي، بينما 

امتنع اآلخرون عن تناول أي من املكسرات.
كل  لدى  الكوليسرتول  مستويات  الفريق  اخترب  عامني،  وبعد 
مشارك، إىل جانب حتليل تركيزات وأحجام الربوتينات الدهنية 
خطر  بزيادة  بارتباطها  املعروفة  السمات  عن  للبحث  لديهم 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.
انتهى  اجلوز  تناول  أن املشاركني يف جمموعة  الباحثون  ووجد 
بهم األمر مبستويات منخفضة من الكوليسرتول الضار يف نهاية 

فرتة الدراسة، مبتوسط   4.3 مغ / ديسيلرت.
ويف الوقت نفسه، مت ختفيض الكوليسرتول الكلي مبتوسط   8.5 

مغ / ديسيلرت.
ووجد الباحثون أن استهالك اجلوز يرتبط باخنفاض بنسبة 4.3% 
وجزيئات  الضار  الكوليسرتول  جلزيئات  اإلمجالي  العدد  يف 

نوع من املكسرات يقلل تناوله يوميا من خطر اإلصابة بأمراض 
القلب وخيفض مستويات الكوليسرتول

احملببة  األطعمة  من  املميز  الدائري  بشكلها  الرمان  فاكهة  تعترب 
لدى أغلب الناس، حيث توفر الكثري من العناصر الغذائية إضافة 
كشفت  جديدة  دراسة  لكن  اجلميل،  وشكلها  اللذيذ  مذاقها  إىل 
أن عصري الرمان قد يكون له تأثري رائع مرتبط ببعض األمراض 

اخلطرية.
تتوزع بذور )حبوب( الرمان بألوانها اجلميلة احلمراء والزهرية وأحيانا 
العسلية بانسجام فريد داخل الثمار، لتقدم شكال رائعا مثريا جيعل 

»العني تعشقها قبل الفم« أحيانا.
باإلضافة إىل شكلها الرائع، تقدم بذور الرمان أو عصري الرمان 
الكثري من الفوائد املرتبطة بتخفيض الوزن واحلفاظ على البشرة 
الشابة، لكن الدراسات اجلديدة كشفت عن تأثري جيد ورائع على 

صحة اإلنسان مرتبط مبشكالت أمراض القلب.
قام فريق البحث بإعطاء جرعات من عصري الرمان للفئران اليت مت 
منحها نظاما غذائيا عالي السعرات احلرارية بهدف إكسابها الكثري 

من السمنة املفرطة.
اليت  الفسيولوجية  العالمات  بقياس  ذلك  بعد  الباحثون  وقام 
تشري غالبا إىل السمنة واألمراض املرتبطة بها مثل أمراض القلب 

وااللتهابات وضغط الدم ومستويات الكوليسرتول.
باألرقام... تأثريات سحرية على القلب وضغط الدم

 »Eat This, Not That»املنشورة يف جملة الدراسة  نتائج  وأشارت 
األمريكية، إىل أن عصري الرمان قلل من تركيز الربوتني الدهين 
الكوليسرتول  أو   LDL باسم  أيًضا  املعروف  الكثافة،  منخفض 

»الضار« بنسبة ملحوظة وكبرية وصلت إىل  39٪.
أو  الكثافة  عالي  الدهين  الربوتني  زيادة  الباحثون  الحظ  كما 
أيضا وصلت  بنسبة كبرية  اجليد«  »الكوليسرتول  باسم  املعروف 

إىل  27٪.
وأكد العلماء أن هذه النتائج لوحدها قادرة على تقليل خطر اإلصابة 
 12٪ حوالي  إىل  تصل  بنسبة  الدموية  واألوعية  القلب  بأمراض 
على  واحد  لتأثريات عصري  بالنسبة  كبرية  نسب  وهي  إىل 18٪ 

اإلنسان.
باإلضافة إىل كل هذه املؤشرات اجليدة، كشفت الدراسة عن نتائج 
رائعة جدا متعلقة بضغط الدم، وهي مشكلة يعاني منها الكثريون 

حول العامل.
»قلل عصري الرمان ضغط الدم بنسبة وصلت إىل حوالي ٪24 كما 

قلل من مستويات االلتهاب يف األوعية الدموية«.
مالحظات هامة جيب أخذها يف احلسبان 

اقرتح العلماء ضرورة إجراء املزيد من األحباث العلمية والدراسات، 
قبل حتديد تأثري عصري الرمان من حيث يقلل خماطر اإلصابة بأمراض 
القلب على البشر أيًضا، لكنهم أكدوا أن هذه األدلة مؤشر هام جدا 
وكبري وسببا كافيا إلدخال هذا العصري إىل النظام الغذائي اخلاص 

بنا بني الفينة واألخرى.

عصري الرمان له تأثري سحري على 
اإلنسان مرتبط بالضغط والقلب

أكد علماء من جامعة هارفارد أن االستهالك املنتظم للجوز حيمي 
من املوت ويطيل عمر كبار السن. مت نشر نتائج البحث يف جملة 

.Nutrients
وتبني أن 5 حصص أو أكثر من املكسرات أسبوعيا قللت من 
احتمال الوفاة املبكرة بنسبة ٪14. ينخفض خطر الوفاة بسبب 
بأكثر  العمر  عدد سنوات  ويزداد  بنسبة 25٪،  القلب  أمراض 

من عام.
أظهرت األحباث أن أجزاء صغرية جًدا من املكسرات كل أسبوع 
تساهم يف إطالة العمر. وينطبق هذا أيًضا على أولئك الذين مل 
تكن جودة طعامهم هي األعلى. وبالتالي، يقدم العلماء نصائح 
الذين  األشخاص  من  لعدد  متاًما  جمدية  تكون  وعملية  بسيطة 

يرغبون يف حتسني صحتهم.
التغذية، فإن زيادة  الذين يعانون من سوء  حتى بني األفراد 
الغذائي مبقدار نصف حصة فقط يف  النظام  حمتوى اجلوز يف 
اليوم قد ارتبط بالفعل بفوائد. اخنفض خطر الوفاة من مجيع 
 .٪  25 بنسبة   - القلب  وأمراض   ،  ٪  12 بنسبة  األسباب 
  326  26 و  امرأة    014  67 عن  بيانات  إىل  الدراسة  استندت 
رجاًل مبتوسط عمر 63 عاًما. يف وقت بداية املالحظات، مل يكن 
مجيعهم مصابني بأمراض خطرية ، فقد متت متابعتهم ملدة 20 
عاًما. بالطبع، باستثناء اجلوز، مت أخذ عوامل أخرى يف االعتبار 

ميكن أن تؤثر على متوسط العمر املتوقع وخطر املوت املبكر.

 اجلوز حيمي من املوت بسبب 
أمراض القلب

 2021 أيــلول   11 Saturday 11 September 2021الـسبت 

التغريين  وكال   ،6.1% بنسبة  الصغرية  الضار  الكوليسرتول 
القلب  بأمراض  اإلصابة  خطر  باخنفاض  مرتبطان  املعروفني 

واألوعية الدموية.
الدهين متوسط    الربوتني  أن  الفريق  وعالوة على ذلك، وجد 

الكثافة، اخنفض أيضا يف جمموعة اجلوز.
والحظ الباحثون، ألسباب مل تتضح بعد، أن تغريات الكوليسرتول 

الضار يف جمموعة اجلوز ختتلف حسب اجلنس.
وبلغ متوسط   االخنفاض عند الرجال %7.9، بينما كان %2.6 لدى 

النساء.
وقال الدكتور روس: »يف حني أن هذا ال ميثل اخنفاضا هائال 
يف نسبة الكوليسرتول الضار، من املهم مالحظة أنه يف بداية 
جيدة،  بصحة  يتمتعون  لدينا  املشاركني  مجيع  كان  الدراسة 

وخالني من األمراض غري املعدية الرئيسية«.
ما  عالج  مت  املسنني،  السكان  متوقع يف  هو  كما  ذلك،  ومع 
يقرب من %50 من املشاركني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع 

كوليسرتول الدم.
وبفضل العالج بالستاتني بنسبة %32، كان متوسط   مستويات 

الكوليسرتول جلميع األشخاص يف الدراسة طبيعيا.
وبالنسبة لألفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسرتول 
يف الدم، قد يكون خفض الكوليسرتول الضار بعد اتباع نظام 

غذائي غين باجلوز أكرب بكثري.
طريقة  يوم  كل  اجلوز  من  حفنة  تناول  »إن  الباحثون:  وتابع 

بسيطة لتعزيز صحة القلب واألوعية الدموية«.
.Circulation ومت نشر النتائج الكاملة للدراسة يف جملة
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NEWS

The father of Anthony ‘AJ’ 
Elfalak has emotionally 
described how the three-
year-old survived after 
going missing on the fam-
ily’s bush property for 72 
hours.
The father of missing boy 
Anthony ‘AJ’ Elfalak has 
described the joy of find-
ing his three-year-old 
son, who was surviving 
by drinking water from a 
creek on the family’s rural 
property.
AJ, who is autistic and 
non-verbal, had last been 

seen at about 11.45am on 
Friday, and police con-
firmed just after 11am that 
the boy was alive.
A widespread search of 
the family’s 650-acre 
property at Putty had 
lasted for almost 72 hours 
and included police, emer-
gency services and volun-
teers when the miraculous 
discovery was made.
The boy was found by 
a rescue helicopter at a 
creek several kilometres 
from the family home, 
where he was drinking 

water.
Police and family raced on 
foot to the creek and after 
several minutes of com-
motion, police confirmed 
they had found the young 
child.
“He was found in a creek 
drinking water,” father 
Anthony emotionally told 
reporters.
“He was all wet and he was 
drinking water. The creek 
is probably 500 metres. 
“We have searched that 
area head to toe, SES, 
police the first day it hap-

Father of missing three-year-old Anthony ‘AJ’ Elfalak details discovery
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pened, I went around with 
the police, I don’t know. 
It’s a miracle. That guy is 
amazing.”
Mr Elfalak said his son 
was not in perfect condi-
tion, and suffering from 
ant bites and scraped 
from falling over, but the 
fact he was even alive was 
a “miracle”. 
“He’s just clinging to 
mum,” he said.
“As soon as he heard his 
mum he opened his eyes 
and looked at her and fell 
asleep.”
Mr Elfalak said the boy 
was being taken to Sin-
gleton hospital for a full 
checkup. 
“I don’t know how long 
he’s gonna be there, 
maybe overnight with his 
mum, and maybe tomor-
row come back here.” 
His grandmother sunk to 
her knees, and threw her 
hands into the air praising 
police and the volunteers 
who had helped in the 
search.
“Thank you to the govern-
ment; thank you to the po-
lice,” she said.

Missing three-year-old Anthony Elfalak was miraculously found late on 
Monday morning. Picture: NSW Police

Relatives were seen hugging and cheering as the miraculous find was confirmed. Picture: Nine News

Detectives discuss the re-enactment of events leading up to the three year old’s disappearance on Friday. 
Picture: NCA NewsWire / Peter Lorimer.

Family friend Alan Hashem 
said he felt “incredible”.
“But we still need to find 
out what happened, we 
need answers,” Hashem 
told 7NEWS.
“How did he leave? Who 
did he leave with? Did 
anything sinister hap-
pen?
“We will not stop until we 
find the truth.”
Another family member 
paid tribute to the efforts 
of emergency services.
“Nothing can describe this 
... they found him, mate. 
God bless NSW Police, 
God bless SES,” the fam-
ily member told 9 News.
Prime Minister Scott Mor-
rison took to Facebook to 
express his relief.
“Thank goodness. What a 
relief. I can’t imagine how 
traumatic this experience 
has been for AJ and his 
parents. Glad to hear he’s 
safe,” he wrote.
“Thank you to all at the 
NSW Police Force and our 
NSW Ambulance para-
medics.”
Before the discovery was 
confirmed, NSW premier 
Gladys Berejiklian was 
asked about the good 
news at her Covid-19 up-
date in Sydney.
“I don‘t know if that’s the 
case, but if it is, I would be 
absolutely delighted,” she 
said.
“I mean, I think all of us 
have been crossing ev-
erything to make sure AJ 
is brought back safely. 
And if that‘s the case, 
it’s a much-needed good 
news in otherwise difficult 
circumstances.”
The circumstances of AJ’s 
disappearance remain at 

this point a mystery, with 
several suspicious find-
ings made in connection 
with the search. 
On Friday, the family had 
noted seeing a “suspi-
cious” white ute on the 
property, which was then 
seized from a property at 
Bulga – 78km northeast 
of where Anthony was 
last seen.
And just hours before AJ 
was found on Monday, 
family friend Alan Hashem 
told the Today show CCTV 
footage from around the 
time of Anthony’s disap-
pearance had gone miss-
ing.
“There‘s one key fac-
tor and this is probably 
the first time I’ve actually 
mentioned this, I installed 
cameras on that post right 
there,” Mr Hashem said.
“There’s footage missing, 
unexplained. Days before, 
days after, but not during 
the time.
“You know what’s more 
alarming? We installed it 
so high you can’t tamper 
with it and we had two 
mechanisms of storage, 
cloud storage and physi-
cal storage, and there’s 
no data in that timeslot. 
“We provided the user 
name and password to 
the police, we provided 
them the actual original 
memory card. There’s a 
lot of explaining to do.”
At the time, Mr Hashem 
said he feared Anthony 
was abducted.
“Without a doubt; for the 
simple reason he is on the 
spectrum of autism but he 
is always quite afraid and 
attached to his mum,” he 
said.Police divers prepare to search farm dams. Picture: NCA NewsWire / Peter Lorimer.

Family react with joy as AJ is found at the property. Picture: 7NEWS
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NSW Premier Gladys Be-
rejiklian fired up during 
monday’s Covid press 
conference after being ac-
cused of “misleading” the 
public.
The state’s virus crisis 
is continuing to explode, 
with 1281 new cases and 
five deaths today.
Those grim new figures 
come after it emerged that 
more than one in 10 peo-
ple with the virus in NSW 
now require hospitalisa-
tion.
According to the latest 
NSW Health figures, the 
current hospitalisation 
rate for the embattled state 
is 11 per cent for the past 
seven days of the report-
ing period.
The “peak in cases” is 
also looming, with Pre-
mier Gladys Berejiklian 
insisting October will be 
the worst month, although 
she is sticking to her guns 
when it comes to reopen-
ing once the 70 per cent 
vaccination rate is met.
Meanwhile, hundreds of 
Sydney bus drivers have 
also walked off the job to-
day in protest over a lack 
of rapid antigen testing, 
sparking safety fears.
This live blog has now 
ended. Read below for the 
main updates from the 
day.
 ‘Not at all’: Gladys snaps 
over ‘misleading’ claim
This morning’s presser 
took a fiery turn, with Ms 
Berejiklian hitting back af-
ter being asked if her mod-
elling was “misleading”.
A reporter specifically 
referred to the fact the 
state’s new Covid model-
ling placed the hospitali-
sation rate at 5.5 per cent, 
while NSW Health’s own 
information places it far 
higher, at 11 per cent.
“Not at all. We have been 
so transparent every day 
– every day! We give you 
…,” she said, before being 
interrupted by reporters.
“Excuse me. Hold on. Can 
I answer this question?” 
the Premier replied.
“Every day we stand here 
and tell you the number of 
people in ICU, the num-
ber of people in hospital, 
the number of people with 
Covid. 
“We are so transparent 

with our information. And 
this modelling, I doubt any 
state has been able to pro-
vide this level of detail in 
their own modelling, and 
we will be at the forefront 
of that.”
NSW recorded 1281 new 
Covid cases and five 
deaths on Sunday night.
It comes after NSW re-
corded 1485 new cases 
and three deaths on Sat-
urday.
Reports of second Indig-
enous Covid death
The Guardian is reporting 
that Australia has sadly 
recorded its second Indig-
enous Covid death.
According to the publica-
tion, the victim was a 70-
year-old woman from the 
small town of Enngonia 
who died at Dubbo hospi-
tal last night.
Freedoms ‘absolutely’ 
guaranteed
Gladys Berejiklian insist-
ed the double-vaxxed will 
gain greater freedoms as 
promised once the state 
hits the 70 per cent vacci-
nation target – despite the 
fact the modelling shows 
the peak of cases will 
come several weeks after 
that point.
But the Premier said she 
“absolutely” stands by 
her vow to begin reopen-
ing at 70 per cent. 
“And the reason why it’s 
really important for us to 
get this information avail-
able to all of our citizens 
is that the biggest deter-
minant of whether some-
one ends up in hospital or 
not … is whether they have 
been fully vaccinated,” 
she said. 
NSW modelling revealed
Ms Berejiklian spent much 
of today’s press confer-
ence discussing the new 
modelling, which she 
confirmed was produced 
in late August and was 
based on numbers from 
August 23, which was a 
fortnight ago.
“The best modelling I re-
ceived last Friday is an in-
dication of what the num-
bers the projections are 
likely to be. So what you 
have in front of you is the 
best and most recent ad-
vice I received on Thurs-
day and Friday last week,” 
she said today.

Premier snaps as NSW records 1281 cases and five deaths, with worse to come
NSW deputy premier John 
Barilaro gave a run down 
of cases in regional NSW, 
revealing there were 44 
new cases in western 
NSW.
35 cases were in the 
Dubbo LGA, six cases in 
Burke, two in Orange and 
one in Narromine.
There were also seven 
cases overnight in the far 
west, six in Broken Hill 
and one in Wilcannia. 
Southern NSW has seen 
an increase in cases as 
well, with three cases in 
the Queanbeyan area, and 
two cases in Goulburn.
“We have been notified of 
an additional two cases 
and 8pm last night, one in 
Cooma and one in Bate-
mans Bay,” Mr Barilaro 
said.
There were five new cases 
in the Hunter New England 
area, one in Port Stephens, 
one in Maitland and three 
are from the Lake Macqua-
rie local government area.
“The Illawarra Shoalhaven 
area is starting to be an 
area of concern, nine cas-
es, 21 cases all up, nine 
in the Wollongong area, 
eight cases in the Shoal-
haven local government 
area and four cases in the 
Shellharbour local govern-
ment area,” he continued.
“And again, eight new cas-
es on the Central Coast.”
Details on latest fatalities
NSW Health announced 
details of NSW’s latest 
Covid deaths.
They include a man in 
his 90s from south east 
Sydney, who died at St 
George Hospital. He was 
a resident of St George 
Aged Care Facility in Bex-
ley and acquired his infec-
tion there.
The latest death toll also 
includes a woman in her 
80s from northern Sydney, 
who died at Ryde Hospital, 
a woman in her 50s from 
western Sydney who died 
at Westmead Hospital, a 
woman in her 80s from 
western Sydney who died 
at Westmead Hospital and 
a man in his 60s from the 
Southern Highlands who 
died at home.
While today’s case num-
bers dipped slightly, NSW 
Premier Gladys Berejiklian 
warned of a horror spike 
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to come within days.
“According to the model-
ling I have received, we are 
likely to reach a peak in 
cases in the next week or 
so, that is what the model-

ling tells us, therefore are 
likely peak in intensive 
care beds required around 
early-mid October,” she 
said. 
“So that is what the best 

modelling tells us at this 
stage but I do want to 
qualify that by saying that 
a number of variables are 
associated with that mod-
elling.”

The appalling tactics be-
ing used to spread Covid-
19 and vaccine misinfor-
mation among Victoria’s 
ethnic communities have 
been exposed.
Victoria reached anoth-
er grim record on Mon-
day, confirming 246 new 
Covid-19 cases.
The uptake in vaccines 
means residents could be 
seeing eased restrictions 
sooner than expected as 
the state barrels towards 
its 70 per cent first dose 
vaccination goal.
Anti-vaxxers have been 
targeting ethnic commu-
nities in Victoria as a way 
of spreading fear and mis-
information around Covid-
19 and the vaccines.
Ahmed Hassan, co-found-
er and Executive Director 
of Youth Activating Youth, 
experienced this kind of 
attack first hand after he 
was hospitalised with 
Covid-19 in Melbourne 
last year.
Speaking to ABC News 
Breakfast, Mr Hassan said 
he spent two stints in the 
hospital between June 
and July 2020, which he 
described as a “very ter-
rible experience”. His 
grandmother and aunty 
were also hospitalised 
with the virus.  
“Straight after I came out, 
I wanted to let not only 
young people across Vic-
toria, but across Australia, 
know about what is Covid, 
and that it’s real, that it 
can impact you. It can im-
pact your life. I was one of 
the lucky ones that I actu-
ally came out of hospital. 
Many people didn’t at the 
time,” he said.
“Basically, I was targeted 
by people who didn’t be-
lieve in the virus. People 
who were conspiracy the-
orists. People who were 
saying some wild and bi-
zarre stuff about me and 
my family, that we had 
contributed to the sec-

ond wave. And as a result, 
that’s why the lockdowns 
happened.”
Major change to Aussie 
Covid testing
Australians will soon be 
able to test themselves for 
Covid-19 from the comfort 
of their own homes.
The massive shake-up to 
the country’s testing re-
gime was confirmed by 
Federal Health Minister 
Greg Hunt today.
The government has ap-
proved 28 types of rapid-
antigen tests, with the fi-
nal decision now with the 
Therapeutic Goods Asso-
ciation (TGA).
Mr Hunt said up until now 
there hadn’t been enough 
support for the change 
from some of the states’ 
chief health officers. 
 “But right now I think 
we’ve got that momen-
tum,” he told talkback 
radio host Ray Hadley to-
day. 
“They’re being used in 
workplaces, in aged care 
and elsewhere and the 
next frontier is to move 
for approval on the home 
front.” 
Mr Hunt said the rapid 
home testing kits could 
be approved “within the 
coming months, if not 
weeks”. 
Victoria warned of ‘signifi-
cant’ Covid transmission
Victoria’s Covid-19 cases 
are showing no signs of 
slowing down, with the 
state’s Covid Response 
Commander Jeroen Wei-
mar warning residents to 
prepare for “significant” 
community transmission.
“With the numbers we are 
seeing in recent days we 
need to be prepared for 
significant community 
transmission to occur,” 
he said.
“We need to do everything 
we possibly can to stop 
every single possible case 
in order to get us through 
this over the weeks and 

months ahead.”
Mr Weimar said the ma-
jority of the transmission 
events were occurring in 
households, particularly 
in the northern and west-
ern Melbourne suburbs.
“We are also seeing sig-
nificant transition particu-
larly in small businesses 
that are embedded in our 
community. In places like 
Somerton Road in Rox-
burgh Park and Coolaroo 
we are seeing a number 
of small community busi-
nesses with very high 
levels of positive cases 
among their customer 
base and their staff,” he 
said.
Plans for easing of restric-
tions in regional Vic
Despite today’s spike in 
Covid-19 cases, Health 
Minister Martin Foley said 
there were still plans to 
ease lockdown restric-
tions in the majority of re-
gional Victoria this week.
“As the Premier and the 
chief health officer have 
indicated, there are still 
plans for, not a snap back, 
but certainly an easing of 
restrictions for regional 
Victoria. With the likely 
exception of the Sheppar-
ton, Goulburn Valley area, 
because of the cluster 
there,” he said.
“And that would be fo-
cusing around support 
measures, wellbeing mea-
sures and a gradual eas-
ing. 
“It shouldn’t be seen as 
a snap back to where we 
were, say in April or May, 
but certainly a recognition 
that the chains of trans-
mission in the regions are 
different, and in most of 
the regions, very different, 
to what they are in Metro-
politan Melbourne.”
Mr Foley said the main 
risks to regional Victoria 
continue to be things like 
truck drivers and other 
workers unknowingly 
spreading the virus. 

Victoria Anti-vaxxers’ dirty tactics to spread 
misinformation exposed
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Ms Berejiklian has doubled 
down on plans to reopen to 
the double vaxxed once we 
reach 70 per cent – despite 
that looming spike we’ve 
been warned about.
She told reporters today a 
peak in numbers wouldn’t 
affect that plan.
“There’s no doubt there’s 
challenges ahead. But this 
is the strategy that we know 
will see NSW through this 
difficult period,” she said.
“This is part of the chal-
lenge of living with Covid 
and part of the challenge 
that every state has to go 
through. And interestingly, 
vaccine supply was made 
available to us during the 
worst outbreak that NSW 
has seen and Australia has 
seen. 
“And coincidently, the 
worst time in hospitalisa-
tion is likely to be the time 
that we open up. But that 
shouldn’t stop us from 
proceeding with what is a 
safe thing to do. 
“We know that living with 
Covid is challenging for ev-
erybody around the world. 
But we have a very planned 
and safe approach. And we 
are confident that the peo-
ple of NSW will welcome 
those freedoms they’ll ex-
perience once we get to 
those high rates of vacci-
nation.”
How to prove you’ve been 
jabbed
The Premier has revealed 
that NSW’s widely-used 
check-in app will act as a 
vaccine passport in the 
weeks ahead as the state 
begins to reopen.
She said a person’s vac-
cination status would be 
readily available on the app 
on their phone, making it 
easier for venues and the 
individuals themselves.
“The system NSW is de-
veloping means when you 
check into a cafe or a res-
taurant with your QR code, 
it will show your vaccina-
tion status and the check-
in capacity in the one app,” 
she said.
“What already exists is 

anyone can go through 
the Medicare website and 
download a proof of vac-
cination. 
“That will is what people 
are asked to do when 
they’re going out for a pic-
nic or gathering outdoors 
as we’ve indicated from 
next Monday.
“So I just wanted to make 
that distinction. 
“The Medicare application 
is available now.
“But for convenience sake, 
NSWs is developing our 
own product, if you check 
in anywhere at those ven-
ues that only allow vacci-
nated people, you will have 
your vaccination status 
poll upon.”
Sydney’s incredible vax 
rates
Premier Gladys Berejiklian 
kicked off her presser by 
announcing the “pleasing” 
news NSW’s average for 
first doses is now over 74 
per cent – and that some 
LGAs of concern were 
smashing that average.
“In some of our hot spot 
local government areas 
the first dose average is 
just amazing,” she said. 
“Blacktown is over 85 per 
cent first dose, Camden is 
over 82 per cent, Parra-
matta is over 81 per cent, 
Canterbury-Bankstown is 
over 76 per cent and Dub-
bo is over 77 per cent. 
“We’re really pleased with 
those results and we ask 
people to keep coming 
forward and of course our 
message is, don’t be left 
behind. Obviously when 
these local government 
areas are in the high 80s, 
and the state average is 74 
per cent, that means some 
areas are falling behind.”
19 new cases in the ACT
The ACT has recorded 19 
new Covid cases over-
night.
Just 11 were in isolation 
for their entire infectious 
period.
Gladys fires up over 
ICAC grilling
Today’s presser has taken 
a fiery turn, with the Pre-

NSW records 1220 new Covid cas-
es, eight deaths (6th of September)

mier refusing to answer a 
reporter who asked if she 
was under investigation 
by the ICAC.
“That’s a matter for the 
agency to do their impor-
tant work. It would be in-
appropriate for anyone to 
comment publicly on that 
work,” she said.
But the questioning per-
sisted, with a reporter ask-
ing: “You have previously 
commented you’re not un-
der investigation. By the 
ICAC. Why do you no lon-
ger say that?”
“I have said this is a con-
sistent response, it is not 
appropriate for anyone to 
comment on activity that 
the integrity agency is 
undertaking. I have noth-
ing to add,” the Premier 
replied.
She also denied being a 
“person of interest”.
“These are matters for the 
integrity agency. I have 
never commented on mat-
ters relating to their inves-
tigation. That’s for them to 
undertake,” she said.
NSW can reach 90 per 
cent vaccination
NSW CHO Dr Kerry Chant 
has revealed she believes 
the state can achieve a 90 
per cent vaccination rate.
“I actually think that we 
can. Maybe I’m being too 
optimistic, but I actually 
think we can,” she said.
“And what I would like the 
community to do is to be 
with us. I would love to see 
us get over 80 per cent by 
early next week and I think 
we can do it. And I like to 
see those numbers pushed 
up as high as we can. 
“We’ve got access to in-
credibly effective vac-
cines. Yes, will we need 
boosters? Of course we 
will. There will be new 
variants? Yes. But we’ve 
a great system for admin-
istering vaccines, for giv-
ing our boosters, and we 
generally are a very – a 
community that embraces 
the opportunities afforded 
by vaccines in preventing 
infectious diseases.”
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Premier Daniel Andrews 
has unleashed on NSW 
and the Federal govern-
ment for a “secret” distri-
bution of vaccines that left 
Victoria with less jabs.
Victoria recorded 246 new 
Covid cases on Tuesday, 
matching the number of 
infections confirmed on 
Tuesday.
The state has now passed 
60 per cent first dose vac-
cinations, with Premier 
Daniel Andrews promising 
some restrictions will ease 
when that hits 70 per cent.
Dan fires up over NSW’s 
vaccinations
Premier Daniel Andrews 
has unleashed on NSW 
and the Federal govern-
ment, following revelations 
Victoria was missing out 
on vaccines that were be-
ing sent to NSW instead.
“I signed on to a national 
plan to vaccinate our na-
tion, not a national plan 
to vaccinate Sydney,” he 
said.
“We’ve seen hundreds of 
thousands of vaccines 
that should now be in the 
arms of Victorians going 
into Sydney.”
Mr Andrews said he didn’t 
begrudge NSW needing 
some extra allocations 
due to the state’s Covid-19 
outbreak. 
However, the Premier 
claimed there were extra 
doses going to NSW that 
weren’t announced pub-
licly by the Federal gov-
ernment.
 “I have been very clear the 
extra allocations that were 
given to them – known 
and announced and above 
board and clearly trans-
parent – that was a good 
thing, we didn’t begrudge 
them that.
“Let’s be clear, we are not 
talking about those doses. 
We are talking about other-
wise secret arrangements 
that are just not right.”
Mr Andrews said there was 
approximately 340,000 
doses that didn’t come to 
Victoria that should have, 
saying the state would 
have much higher vacci-
nation rates if it had been 
distributed “fairly”.
“It would mean we were 
closer to 70 per cent or 

80 per cent or closer to 
ending these lockdowns 
so you can see a sense of 
frustration and in others a 
sense of anger,” he said.
“Some don’t like to see 
this as a race but a race 
it surely is. What I didn’t 
know was that Premier 
Gladys Berejiklian’s in a 
sprint while the rest of us 

Victoria’ Premier unleashes on ‘secret’ NSW 
vaccine arrangement (6th of September)

are supposed to do some 
sort of egg and spoon 
thing.”
“No, we want our fair 
share. These allocations, 
which are totally unfair and 
were under the table need 
to stop and we need to get 
a make-good. We need to 
get those doses we didn’t 
get fast tracked to us.”

Premier Daniel Andrews 
hoped these restrictions 
would be sustainable.
“As I said, and I have said 
a number of times, it‘s not 
a snapback, it’s not Free-
dom Day, it’s not 100 per 
cent capacity down at the 
pub,” he said. 
“We want to do this in a 
cautious way, but in a pos-
itive way in as optimistic 
way as possible.”
The Premier gave just 
two hours notice when he 
locked down regional Vic-
toria on August 21 and 
warned there would be a 
significant police presence 
making sure people from 
Melbourne are not head-
ing to the regions without 
need.
The only change for met-
ropolitan Melbourne is that 
single parents can now ac-
cess childcare regardless 
whether you are an autho-
rised worker or not.
Premier Daniel Andrews 
broke down the amount of 
Covid cases across Victo-
ria. 
There are currently 1920 
active cases across the 
state. 
The premier said of these, 
285 are aged between zero 
and nine, 305 are aged be-
tween 10-19, 498 are in 
their 20s and 315 are in 
their 40s. 
Overall, Premier Andrews 
said that 86 per cent of ac-
tive cases are under the 
age of 50. 
Premier Andrews said that 
Victoria was sitting at 66.2 
per cent partially vaccinat-
ed and 38.6 per cent fully 
vaccinated.
A family of five have re-
portedly broken restric-
tions multiple times with 

government officials regu-
larly called to their subur-
ban home.
A Melbourne family have 
reportedly breached Victo-
ria’s strict lockdown regu-
lations repeatedly since 
contracting the virus last 
week. 
The Daily Mail reported all 
members of the house-
hold had left their Newport 
home on multiple occa-
sions since they received 
positive tests since Au-
gust 30.
Furious neighbours told 
the publication their calls 
to police had been ignored 
but authorities were pic-
tured at the property this 
week.
Health officials were pho-
tographed at the home on 
Monday where the mother 
engaged in a heated argu-
ment with them. 
Victoria records 221 new 
Covid cases
Victoria recorded 221 lo-
cally transmitted cases of 
Covid-19 during the latest 
reporting period. 
Of these, 98 are linked to 
previous clusters. There 
were 246 cases recorded 
on Tuesday.
It a day after Premier Dan-
iel Andrews blasted the 
federal government over 
his state’s vaccine supply.
“I signed on to a national 
plan to vaccinate our na-
tion, not a national plan 
to vaccinate Sydney,” he 
said.
“Some don’t like to see this 
as a race but a race it surely 
is. What I didn’t know was 
that Premier Gladys Bere-
jiklian’s in a sprint while 
the rest of us are supposed 
to do some sort of egg and 
spoon thing.”

Dan makes major lock-
down announcement



Page 30صفحة 30     
NEWS

New South Wales has record-
ed 1288 new Covid cases and 
seven deaths. But there’s been 
a slight easing of the rules for 
hot spot residents.
The premier says people who 
live in local government areas 
of concern, from 5am tomor-
row morning, will be able to 
have unlimited exercise. 
Deep concerns for the Central 
Coast
Dr Kerry Chant says authori-
ties are concerned by the 
spread of cases on the Central 
Coast.
There were seven new cases 
reported in the area to 8pm 
last night, all who had been 
infectious in the community. 
Three of the cases were linked 
to a previously notified case.
“There’s been some unlinked 
cases in the Central Coast that 
are raising concern,” Dr Chant 
said during today’s coronavi-
rus briefing.
“So people who live in or trav-
el through areas like Lake Mu-
nmorah, San Remo, Budgewoi 
[and] Lake Haven are asked to 
continue to maintain Covid-
safe behaviours and if you 
have symptoms, please get 
tested.”  
More easing on the cards for 
hot spots
Ms Berejiklian says the gov-
ernment is “looking to provide 
further relief for local govern-
ment areas of concern”.
“We know that between 70 per 
cent and 80 per cent of all cas-
es are still coming from those 
areas,” she said.
“However, there are some 
councils we’re looking at to 
see if we can relieve those 
burdens or even part of coun-
cils.”
NSW records 1288 cases and 
seven deaths
NSW has seen a surge in cases 
again and seven new deaths. 
There were 1,288 cases of 
community transmission.
“The number of people, unfor-
tunately, have lost their lives 
have not received any dose of 
vaccine and I hope that chang-
es into the future to make sure 
that everybody who has ac-
cess to a vaccine chooses to 
take the vaccine to prevent 
ICU and hospitalisation,” the 
premier said.
Worrying new surge in New 
South Wales
As Covid cases skyrocket in 
New South Wales, the state 
has seen a worrying new trend 
over the past week. 

On Thursday morning it’s 
been revealed that number 
of people admitted to hospi-
tal with Covid-19 has jumped 
42 per cent in one week. The 
strain on the system is start-
ing to show as the cases are 
spread across 35 of the state’s 
hospitals — forcing more than 
1400 healthcare workers now 
in isolation.
There are 150 infected pa-
tients in intensive care wards, 
taking up almost 18 per cent 
of the state’s ICU beds.
Premier Gladys Berejiklian 
said the state’s hospitalisation 
rate would peak in October — 
but she is determined to re-
open when we hit vaccination 
targets.
“I always said September and 
October would be the most dif-
ficult months, and they will be. 
But also the best months, in 
terms of the future,” she said.
“The national plan does say 
at 70 per cent... that you can 
expect to go out and have 
meals, you can expect to at-
tend a public event, you can 
expect to go and get services 
you can’t expect to have done 
now.”
Queensland records one new 
local Covid-19 infection
Queensland has recorded a 
new locally acquired Covid-19 
case who was “potentially” in-
fectious in the community for 
five days.
The new case was a truck 
driver who lives on the Gold 
Coast and in addition to the 
truck driver from NSW who 
was reported on Wednesday, 
Annastacia Palaszczuk told 
parliament.
Ms Palaszczuk said the driver 
is currently in NSW after trav-
elling to Sydney, but was in-
fectious on the Gold Coast in 
the five days to Wednesday.
 ‘Journalist’ verbally destroyed 
by cop
A Sydneysider who claims to 
be a journalist live streamed 
himself being absolutely 
owned by a police officer, after 
he travelled to regional NSW.
Chris De Bruyne, who shares 
videos under the account 
Chriscoveries, was filming 
himself attempting to travel 
north to support a rumoured 
truck blockade stopping traf-
fic heading south on the M1 
motorway towards Sydney on 
Tuesday.
De Bruyne sets up a chair in 
the bush overlooking the free-
way at a Wyong rest stop and 

1288 new Covid-19 cases, 7 deaths as restrictions change 
films himself watching traffic 
before he is approached by an 
officer.
He hands the officer a card 
which he says is proof he is a 
journalist.
“So we’ve done some research 
into this press pass, it’s not 
worth the plastic it’s written 
on,’ the officer says.
“All it is, it’s a simple website 
of an alliance of people who 
say they belong to the media.
“You’re not a real journalist, 
you’re not undertaking paid 
work. So what you’ve done is 
you’ve left the Greater Syd-
ney area, come to regional 
NSW, you’re unvaccinated, 
you haven’t been tested,” the 
policeman calmly says as De 
Bruyne continues to look at 
the camera.
“You’re putting people’s lives 
at risk. For what? What are 
you trying to prove here?”
De Bruyne, who has been de-
scribed as a ‘far-right vlog-
ger’, has shared videos from 
various anti-lockdown rallies 
around Sydney and drew at-
tention when he gatecrashed 
a Black Lives Matter forum at 
Sydney University in 2020.
Three year old boy stranded 
away from his parents
A three-year-old boy is strand-
ed in NSW, unable to see his 
parents since July as a result 
of Queensland’s strict border 
blockade.
Dominique Facer and Mick 
Francis said goodbye to their 
little boy Memphis on July 
9 when he went to visit his 
grandparents on a cattle sta-
tion south of Griffith, accord-
ing to the Daily
Letters will be sent next week 
to 586,713 people aged be-
tween 60 and 69 who are yet 
to be vaccinated – telling them 
to get the AstraZeneca jab.
The Daily Telegraph has seen 
the letter, signed off by Scott 
Morrison, Health Minister 
Greg Hunt and Australia’s 
Chief Medical Officer Profes-
sor Paul Kelly, saying people 
in that age range will be back 
of the queue when Pfizer sup-
ply ramps up.
A new wave of Pfizer jabs is 
expected to arrive in October, 
but the supply will be prior-
itised for the 9.8 million people 
aged between 12 and 39.
AstraZeneca is the recom-
mended jab for that age brack-
et and there are more than 3 
million doses sitting in fridges 
waiting to be administered.
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NSW has recorded 1405 new 
locally acquired Covid-19 
cases, as the state outlines an 
easing of restrictions for fully 
vaccinated residents. 
Premier Gladys Berejiklian 
confirmed five deaths had 
been recorded in the state in 
the same 24-hour reporting 
period. 
Chief health officer Kerry 
Chant said authorities con-
tinued to be concerned about 
Cumberland, Canterbury-
Bankstown and Liverpool lo-
cal government areas, but an 
upswing in cases were occur-
ing in the Inner West, Glebe, 
and Waterloo. 
“A callout to the communities 
in those areas – you may not 
have perceived yourself at 
risk, but please get tested if 
you have the most minimal of 
symptoms,” Dr Chant said. 
While NSW is expected to 
reach its peak case numbers 
next week, the ramping up of 
the state’s vaccine rollout has 
meant authorities have re-
leased a roadmap to freedom. 
Parts of regional NSW that 
have not had a new case in 
more than 14 days will come 
out of lockdown this Saturday, 
while the rest will look forward 
to eased restrictions in mid-
October. 
NSW has set a target date for 
when the coronavirus lock-
down will end – but even be-
fore that, there are some key 
dates when restrictions are 
set to ease. 
Parts of NSW will come out of 
lockdown on Saturday, and 
the rest can look forward to 
increased freedoms in mid-
October, the Premier has said. 
While Gladys Berejiklian said 
there wouldn’t be a fixed date 
for the end of the Sydney lock-
down, the restrictions would 
be eased on the Monday after 
the day NSW manages to fully 
vaccinate 70 per cent of its 
population. 
At the current rate that target 
is projected to be met on Octo-
ber 18, which is a Monday. 
However the Premier did give 
a firm date, October 25, for 
when certain school restric-
tions will be eased. 
The coming weeks and months 
will bring welcome relief to 
many who have languished 
at home, with opportunities 
to see loved ones in person 
again. 

But many freedoms will only 
be available to those who are 
fully vaccinated, and Premier 
Gladys Berejiklian has warned 
those who haven’t yet gotten 
jabbed to book an appoint-
ment or get “left behind”.
“You have been warned,” 
she told the unvaccinated on 
Thursday. 
She spoke to reporters the day 
after a crisis cabinet meeting 
where senior ministers agreed 
on a “roadmap” out of lock-
down. 
Although the date October 18 
was floated in media reports 
after the crisis cabinet meet-
ing, Ms Berejiklian cautioned 
the reopening date would be 
fluid and depend on when the 
state reached the 70 per cent 
vaccination goal. 
“We don’t want to put a spe-
cific date on that,” Ms Berejik-
lian said.
“It’s really up to you, how 
quickly people get vaccinated, 
and how many people come 
forward to get that vaccine, 
but the freedoms will trigger 
on the Monday after that 70 
percent (target is hit).
As of Tuesday, NSW led the 
nation with three-quarters 
of eligible people having re-
ceived their first dose of a 
coronavirus vaccine. Forty-
two per cent had been fully 
vaccinated.
But October and November 
will also be some of the most 
challenging months for NSW, 
with hospitalisations from 
Covid-19 projected to surge 
into the hundreds and put 
“overwhelming” pressure on 
the intensive care system. 
September 11
Parts of regional NSW could 
come out of lockdown as early 
as midnight Friday, meaning 
residents there will wake up to 
lessened restrictions on Sat-
urday morning. 
The ABC reported the mid-
north and north coast of NSW, 
areas across the Riverina, and 
the Murrumbidgee region will 
be the first to be released from 
lockdown restrictions.
September 13
Fully vaccinated people will 
begin enjoying some new 
privileges on this date. 
Exactly what those privileges 
are depends on if you live in 
one of the Sydney areas of 
concern or not. 
But either way, it will involve 

some new form of outdoor 
recreation. 
For people outside of local 
government areas (LGAs) of 
concern, the rule changes 
on September 13 will mean 
groups of five vaccinated peo-
ple can gather together out-
side, as long as they’re all in 
their own LGA or within 5km 
of home. 
For people in LGAs of con-
cern, the rule changes will 
mean fully vaccinated adults 
can gather outside in pairs for 
one hour of recreation per day, 
as long as the gathering takes 
place between 5am and 9pm.
The September 13 rule chang-
es were billed as a reward for 
those who had contributed to 
getting the state to six million 
total jabs. That milestone was 
reached in the last week of Au-
gust.
October 18
A date that some have dubbed 
“freedom day”, October 18 will 
see the biggest easing of re-
strictions since the lockdown 
began in late June, according 
to leaks from the NSW crisis 
cabinet meeting on Wednes-
day night. 
Exactly what the new freedoms 
will be are to be announced at 
Thursday’s 11am press con-
ference. 
But it’s expected the state will 
go back to something similar 
to when the 2020 lockdown 
ended: pubs and shops open 
again, but with capacity limits.
Moving about Sydney, and 
even outside the city, could 
also be on the cards. 

October 25
Intensive care units in NSW are 
set to experience “overwhelm-
ing” pressure from Covid-19 
patients by this date. 
Demand for critical care ser-
vices will ”significantly” ex-
ceed the capacity.

December 25
The NSW Premier has said she 
aspires to see “Australians re-
united with their families (liv-
ing overseas and interstate) at 
Christmas time”.
She said that would be her 
“absolute goal and dream”, 
but the plan isn’t currently 
firmer than that, given she 
would need both the federal 
government and other state 
and territory leaders to get on 
board in order to realise it. 

1405 new Covid-19 cases recorded in NSW, five deaths 
on Wednesday night as reopening plan is revealed
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