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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير الضيف بشر الخصاونة                 

ولقاء  باريس،  زيارة  بعد 
ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الرئيس  مع  االليزيه  يف 
سجلت  ماكرون،  إميانويل 
»زيارة التضامن« اليت قام 
األردن  وزراء  رئيس  بها 
لبنان،  إىل  اخلصاونة  بشر 
املاضي  األربعاء  من  بدءا 
جلهة  دالالت،  ذات  نقطة 
عن  العزلة«  »طوق  كسر 
يتوفر  مبا  ومده  البلد، 
وفتح  مساعدات،  من 
من  للخروج  امامه  الباب 
والعقوبات  االختناق  حالة 
ما  يف  سواء  واحلصار، 
من  االستفادة  خصَّ 
من  الكهرباء  استجرار 
من  االستفادة  أو  األردن 
الغاز املصري لزيادة إنتاج 

املعامل اليت ما زالت تولد 
الكهرباء يف لبنان، وإنهاء 

ما  يف  الربي  النقل  حركة 
الزراعية  الصادرات  خصَّ 

الدول  إىل  اللبنانية 
العربية.

وإذ كشف الرئيس ميقاتي 
عقد  ثنائي،  اجتماع  عن 
واملياه  الطاقة  وزير  بني 

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

باريس تتبنى »اإلطاحة« بسالمة واملانيا وسويسرا وبريطانيا تتحضـّر لتحريك ملّفه.. لبنان يشكل وفده للتفاوض مع صندوق النقد

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

ووزيرة  فياض  وليد 
املعدنية  والثروة  الطاقة 
يف  للبحث  زواتي  هالة 
اللوجستية،  الرتتيبات 
ومعاجلة املشكالت من أجل 
الكهرباء  استجرار  تسريع 
واستجرار  األردن  من 
الغاز املصري الذي سيمر 
أّكد  وسوريا،  األردن  عرب 
التزام  األردني  الضيف 
اهلامشية  العربية  اململكة 
لبنان  استقرار  »بدعم 
والتيسري  نهضته  وإعادة 
يف  واهلنا  اشقائنا  على 

لبنان«.
ووصفت مصادر سياسية 
احلكومة  رئيس  زيارة 
بعد  بريوت،  اىل  االردنية 
اجلديدة،  احلكومة  تشكيل 
هذا  يف  باملهمة  مباشرة، 
النها  بالذات،  الظرف 
العاهل  جدية  تعكس 

االردني عبد اهلل الثاني،يف 
والعمل  بلبنان،  االهتمام 
بكل االمكانيات املتوافرة، 
ملد يد املساعدة، وجتييش 
مع  اململكة  عالقات  كل 
اخلارج، لتمكينه من جتاوز 
الصعبة،وحل  الظروف 

االزمات اليت يواجهها. 
اىل  املصادر  واشارت 
اليت  الزيارة  احباث  ان 

تسهيل  على  تركزت 
استجرار  وترية،  وتسريع 
الغاز املصري عرب االراضي 
العمل  وكذلك  االردنية 
بأكرب  لبنان،  تزويد  على 
من الطاقة  ممكنة  كمية 
او  االردن  من  الكهربائية 
الربط   مشروع  خالل  من 
املصرية،وكذلك  للكهرباء 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

اتفاق روسي أمريكي على احلّد من 
التسلح واإلجراءات ذات االنعكاسات 

االسرتاتيجية
وواشنطن  موسكو  أجرت 
احلوار  من  جديدة  جولة 
االسرتاتيجي يف جنيف، يف 
اخلالفات  من  للحّد  حماولة 
اليت تقّوض العالقات بني 

البلدين.

فقد نشرت وزارة اخلارجية 
مشرتكًا  بيانًا  األمريكية 
األمريكية  للحكومتني 
والروسية بشأن جولة حوار 
االسرتاتيجي،  االستقرار 

التتمة على الصفحة 21

إعالم إسرائيلي: إسقاط املسرّية 
اإلسرائيلية ساملة يعد إجنازاً حلزب اهلل

إعالم  وسائل  أعلنت 
»إسقاط  إن  إسرائيلية 
ساملًة  العسكرية  املسرّية 
ُيَعّد نوعًا من اإلجناز حلزب 
الناحية  من  وخيدمه  اهلل، 
أجل  ومن  االستخبارية، 

معرفة املسرّية أيضًا«. 
وأضاف اإلعالم اإلسرائيلي 
إنها  القول  »ميكن  أنه 
حرب  من  إضافية  مرحلة 

املسرّيات«. 

التتمة على الصفحة 21

خطيب زاده: إيران ستعود إىل مفاوضات فيينا »خالل أسابيع«
باسم  املتحدث  أّكد 
سعيد  اإليرانية،  اخلارجية 
األول  أمس  زاده،  خطيب 
بالده  حكومة  أّن  اخلميس، 
اجلديدة »ستعود إىل طاولة 
يف  النووية  املفاوضات 
أسابيع  غضون  يف  فيينا 

قليلة«.
يف  زاده،  خطيب  وقال 
منتدى »نورماندي« للسالم 
الفرنسية،  كان  مدينة  يف 
أسابيع  غضون  »يف  إّنه 
وضع  يف  سنكون  قليلة، 
موعد  حتديد  من  ميّكننا 
أوروبا،  يف  أصدقائنا  مع 
بدء  األرجح  على  ميكننا  ثم 

املفاوضات يف فيينا«.
وشّدد، خالل مداخلة بشأن 
الوضع اإليراني، على »أّننا 
للعودة  دقيقة  نضّيع  لن 
إىل فيينا« يف جولة سابعة 
من املفاوضات، مبجرد أن 
بالتفصيل  احلكومة  حتلل 
السابقة«،  الـ6  اجلوالت 
العمل  هذا  أّن  مضيفًا 
»رمبا  سيكتمل  التحليلي 
يف غضون أيام قليلة، أقل 

من بضعة أسابيع«.
قال  سابق،  وقت  1ويف 
اإليراني،  اخلارجية  وزير 

اللهيان،  عبد  أمري  حسني 
إّن املفاوضات »سُتستأنف 

قريبًا جدًا«. 

د  شدَّ الشهر،  هذا  ومطلع 
عبد اللهيان، خالل حمادثة 

التتمة على الصفحة 21

جو  األمريكي  الرئيس  أكد 
بايدن يف رسالة بعثها إىل 
الشريفني  احلرمني  خادم 
امللك سلمان بن عبدالعزيز 

األول  أمس  سعود،  آل 
اليوم  مبناسبة  اخلميس، 
للمملكة على متانة  الوطين 

بايدن للملك سلمان: عالقاتنا 
تشكل حجر زاوية ألمن املنطقة

عون والوزير الضيف  تطرقا إىل التحضريات لنقل الغاز املصري عرب األردن وسوريا
ميقاتي عرض ونظريه األردني موضوع استجرار الكهرباء والغاز.. 

اخلصاونة: لدينا اهتمام بدعم لبنان ولن نتأخر عن تأمني حاجاته
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
خـارطة طـريق للـتعايف - املسـتقبل يـبدو مـشرًقا

أرحب بخارطة الطريق عندما نصل 
إىل 80 % من التلقيح والتغيريات 
أم  تلقيحهم  تم  )سواء  للجميع 
األول/  كانون   1 من  اعتبارًا  ال( 
ديسمرب. خصوصا، وان الرياضة 
 1 من  اعتبارًا  للجميع  املجتمعية 
تعدّرائعة  األول/ديسمرب  كانون 
لدعم  التمرين  خيارات  لتعزيز 

الصحة العقلية.

 ستكون هذه نقطة انطالق رائعة 
يف الصيف، خاصة لألطفال الذين 
ولم  املنزل  يف  تعليمهم  تلقوا 
يمارسوا أي أنشطة أو رياضات 

منظمة منذ شهور.
ترقيات  البلدية  تـُنهي  بينما 

 Eric واستاد   Granville Park
أن  يسعدني  الجديد،   Tweedale
الخارجية  أرى أن مرافق االستجمام 
املالعب،  ذلك  يف  بما  الرئيسية، 
واحد  شخص  مع  تعمل  أن  يمكن 
لكل 2 مرت مربع اعتبارًا من كانون 

األول/ديسمرب.

هذا توقيت رائع بالنسبة لنا حتى 
بهذه  املجتمع  تعريف  من  نتمكن 

املنشأة الجديدة الرائعة.
اإلعالن  هذا  أن  ذلك،  من  األهم 
للشركات  واضحا  اتجاها  يعطي 
التي تم إغالقها واألسر التي تعتمد 
على  للحصول  الشركات  تلك  على 

دخل.

 إنه يوفر الوضوح والضوء يف نهاية 
النفق للمجتمعات يف غرب سيدني، 
الذين عاشوا يف ظل عمليات إغالق 
كما  جدًا،  طويلة  لفرتة  قاسية 
يسمح ألصحاب األعمال بالتخطيط 
كوفيد  من  آمنة  بطريقة  الفتتاحها 

 .)COVID-safe way(

وعيد  العام  نهاية  اقرتاب  مع 
إشراًقا  أكثر  األمر  يبدو  امليالد، 
ملجتمعنا. إننا نتطلع إىل عام جديد 

مزدهر. 

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

Roadmap to recovery – the future is looking bright 
I welcome the road map for when we reach 80% 
vaccinated and the changes for everyone (either 
vaccinated or not) from 1 December. Particularly, 
community sport for everyone from 1 December is 
fantastic to boost the exercise options to support 
mental health. This will be a great springboard into 
summer, particularly for children who have been home 
schooled and who haven’t had any structured activities 
or sports for months.

As council is finishing up the Granville Park upgrades 
and the new Eric Tweedale Stadium, I’m pleased to 
see that major recreation outdoor facilities, including 
stadiums, can operate with one person per 2 sqm from 
December.  

That’s great timing for us so we can introduce the 
community to this amazing new facility.

Most importantly, this announcement gives clear 
direction for businesses that have been closed and the 
households that rely on those businesses for income. 
It offers clarity and light at the end of the tunnel to the 
communities in western Sydney who’ve lived under 
harsh lockdowns for far too long. It allows business 
owners to plan for their opening in a COVID-safe way.

Looking toward the end of the year and Christmas, it’s 
looking much brighter for our community.  
We look forward to a prosperous new year. 

The newly built Eric Tweedale stadium
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العماد  اجلمهورية  رئيس  شدد 
ميشال عون على تقديره العميق 
بها  خص  اليت  املميزة  »للفتة 
ملك األردن عبداهلل الثاني لبنان، 
يف خالل الكلمة اليت القاها امام 
اجلميعة العامة لألمم املتحدة يف 
دعا  حيث  أيام،  قبل  نيويورك 
املساعدة  اىل  الدولي  اجملتمع 
الذي  وهو  لبنان،  نهوض  على 
اىل  املبادرين  أوائل  من  كان 
بعد  له  عاجلة  مساعدات  تقديم 

كارثة انفجار املرفأ«.
واكد الرئيس عون على »متانة 
لبنان  بني  التارخيية  العالقات 
واالردن، وتبادل مشاعر احملبة 
واالحرتام بني الشعبني اللبناني 

واألردني«.
»يتوسم  لبنان  ان  اىل  ولفت 
خريا من تعزيز اللقاءات الرمسية 
وعودة  وسوريا  األردن  بني 
الطريان بني عمان ودمشق، ما 
العمق  فتح  تسهيل  يف  يسهم 
العربي امام بلدنا«. وأعرب عن 
ترحيبه ب«إعادة فتح معرب جابر 
بني األردن وسوريا«، متمنيا ان 
الالزمة  التسهيالت  كل  م  »تقدَّ
تنقل  اليت  اللبنانية  للشاحنات 
اإلنتاج الزراعي اللبناني برا اىل 

بعض دول اخلليج«.
يف  جاء  عون  الرئيس  كالم 
خالل استقباله ظهر أمس األول 
اخلميس يف قصر بعبدا رئيس 
بشر  السيد  األردني  الوزراء 
اخلصاونة، يرافقه وزير اخلارجية 
وسفري  الصفدي  امين  األردني 
جفال  الرمحن  عبد  وليد  األردن 

احلديد.
عون  الرئيس  سلم  وقد 
موجهة  خطية  رسالة  اخلصاونة، 
فيها  يشكره  األردن  ملك  إىل 
للبنان  الداعمة  مواقفه  على 
والدعوة اليت أطلقها ملساعدته. 
ومما جاء فيها: »إن ثقيت كبرية 
بأن الغيارى على نهوض لبنان 
كمثل جاللتكم، لن يرتكوا شعبه 
شكل  وقد  احملنة.  حتت  رازحا 
اجلديدة،  احلكومة  عمل  انطالق 

فرصة بالغة األهمية لوطننا يف 
قواه،  الستجماع  املرحلة،  هذه 
والبدء  شعبه،  تضامن  وتعزيز 
األشقاء  بدعم  النهوض  مبرحلة 

واألصدقاء«.
اللقاء  خالل  يف  البحث  وتطرق 
اخلارجية  وزير  حضره  الذي 
حبيب،  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
اليت  امللفات  من  عدد  إىل 
اليت  واملساعدات  البلدين  تهم 
ملواجهة  للبنان  األردن  يقدمها 

أزمته االقتصادية احلادة.
وقد نقل الرئيس اخلصاونة يف 
امللك  »حتيات  اللقاء،  مستهل 
األردني للرئيس عون وتضامنه 
مؤكدا  وشعبه«،  للبنان  وحمبته 
على  »حيمل  عبداهلل  امللك  أن 
الدوام يف قلبه ولقاءاته وعمله 

قضايا لبنان وحتدياته«.
للبنان  زيارته  ان  اىل  ولفت 
زيارة  »هي  املرافق  الوفد  مع 
احلكومة  تشكيل  بعد  تضامنية 
اجلديدة، للوقوف على احتياجاته 
العاجلة وما ميكن لدولة األردن 
أن تفعله لتلبيتها، خصوصا يف 
جمال تأمني الطاقة«، كاشفا أن 
مكثفة  مبحادثات  »تقوم  بالده 
يف  وسوريا  مصر  من  كل  مع 
سبيل اجناز ترتيبات تأمني الغاز 
املصري للبنان وأن النتائج هي 
اىل حد اآلن أكثر من إجيابية«.

إمكانية  اىل  احلديث  تطرق  كما 
األردن  من  بالكهرباء  لبنان  مد 
الرئيس  فكشف  سوريا،  عرب 
على  جار  »العمل  أن  اخلصاونة 

الرئيس عون أجرى حمادثات مع اخلصاونة وسلمه رسالة تقدير اىل ملك 
االردن وتطرقا إىل التحضريات لنقل الغاز املصري عرب األردن وسوريا

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير الضيف بشر الخصاونة
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إصالح شبكة الكهرباء يف بعض 
من  للتمكن  السورية  املناطق 
هذه  وان  اهلدف،  هذا  حتقيق 
العملية قد ال تستغرق أكثر من 

3 أشهر«.
تصريح الخصاونة

الرئيس  أدىل  اللقاء،  بعد 
فقال:  بتصريح  اخلصاونة 
فخامة  بلقاء  للتو  »تشرفت 
اليه  ونقلت  اجلمهورية  رئيس 
حتيات امللك األردني واملشاعر 
والداعمة ألشقائكم يف  الدائمة 
من  اهلامشية  األردنية  اململكة 
مرورا  اجلاللة،  صاحب  سيدي 
والشعب  األردنية  باحلكومة 
األردني، للبنان وشعبه احلبيب 
ومحلين  اللبنانية.  واملؤسسات 
رسالة  أيضا  الرئيس  فخامة 

خطية اىل أخيه امللك عبداهلل«.
اضاف: »لدينا مجلة من اللقاءات 
التضامنية  الزيارة  هذه  يف 
الشقيق.  لبنان  مع  املستمرة 
أشار  امللك  جاللة  ان  وتعرفون 
العامة  اجلمعية  امام  خطابه  يف 
اىل  أيام  قبل  املتحدة  لألمم 
على  واألكيد  الدائم  حرصه 
واحلبيب،  الشقيق  البلد  هذا 
الرفيعة  املكانة  له  الذي 
قلوب  يف  العالية  واملنزلة 
للبنان  ودعمنا  األردنيني.  كل 
باجتاه  ونعمل  ونسعى  مستمر 
العملية  اإلجراءات  من  الكثري 
ان تليب بعض  اليت من شأنها 
والضرورية  العاجلة  االحتياجات 

اليت حيتاجها لبنان«.
الرئيس  لفخامة  »عربت  وتابع: 
مع  اليوم  لقاءاتي  وسأواصل 
ودولة  الوزراء  رئيس  دولة 
لتجديد  النواب،  جملس  رئيس 
ودعمنا  اسنادنا  مواصلة  تأكيد 
احلبيب  لبنان  الحتياجات 
مجلة  أيضا  ولدينا  والغالي. 
جملموعة  الثنائية  اللقاءات  من 
الوزراء  املعالي  أصحاب  من 
مع  اليوم  يصطحبونين  الذين 
سيما  ال  اللبنانيني،  نظرائهم 
يف جمال الطاقة والكهرباء اليت 
نسعى ونعمل على إجياد وسائل 
لتأمينها للبنان من قبل اململكة 
بالتعاون  اهلامشية  األردنية 
مجهورية  اشقائنا يف  مع  أيضا 

مصر العربية«.
هذه  يف  »شددت  وختم: 
اللقاءات على استعدادنا الكامل 
املتطلبات  كل  لتأمني  للعمل 
الشقيق،  لبنان  حيتاجها  اليت 
كدأبنا  جهدا  ندخر  لن  والذي 
يف  امللك  جاللة  بقيادة  دوما 
دعمه واسناده، وهو البلد العزيز 
والغالي علينا والذي قدم الكثري 
وقدم  العربي،  حمليطه  الكثري 
باملوهبة  االسهامات  من  الكثري 
الغالي  شعبه  بها  يتمتع  اليت 

والعزيز على قلوبنا مجيعا«.

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
نبيه بري، أمس األول اخلميس، 
يف مقر الرئاسة الثانية يف عني 
االردني  الوزراء  رئيس  التينة، 
وزير الدفاع بشر اخلصاونة، يف 
األردني  اخلارجية  وزير  حضور 
األردن  وسفري  الصفدي  أمين 

وليد احلديد.
العامة  لالوضاع  عرض  وجرى 
واململكة  لبنان  بني  والعالقات 

االردنية اهلامشية.
وبعد اللقاء، قال رئيس الوزراء 
االردني: »سعدت بزيارة لبنان 
جمموعة  برفقة  اليوم  الشقيق 
للتعبري  األردنيني  الوزراء  من 
املستمر  والدعم  التضامن  عن 
من سيدي صاحب اجلاللة امللك 
واململكة  احلسني  إبن  عبداهلل 
ولكل  للبنان  اهلامشية  االردنية 
اجلهود واليت يف طليعتها جلاللة 
تلبية  اىل  تهدف  واليت  امللك، 
احلاجات االساسية الشقائنا يف 
لبنان سواء يف جمال تزود الغاز 
أو الطاقة الكهربائية او احلاجات 

االساسية للمواطن اللبناني.
تأليف  بعد  الزيارة  هذه  وتأتي 
احلكومة اللبنانية وبعدما أجريت 
ميقاتي،  بالرئيس  إتصاال 
فخامة  لقاء  لي  أتيح  وبالطبع 
بلقاء  أتشرف  واآلن  الرئيس، 
دولة الرئيس نبيه بري. وجرى 
احلديث بيننا عن السبل الكفيلة 

واملساعدة  العون  لتقديم 
لبنان  اىل  واإلسناد  والدعم 
الشقيق، واليت يلتزمها ويقوم 
خمتلف  يف  امللك  جاللة  بها 
واالقليمية  الدولية  إتصاالته 
لبلورة بعض املقاربات امللموسة 
لتلبية احلاجات االساسية ألهلنا 

وأشقائنا يف لبنان«.
لدينا بعض  تزال  »ال  واضاف: 
وزرائنا  بني  اليوم  اللقاءات 
إستمعنا  اللبنانيني.  ونظرائهم 
احملبة  مشاعر  اىل  حبرص 
عرب  اليت  والتقدير  واملودة 
مثلما  بري  الرئيس  دولة  عنها 
عرب عنها فخامة الرئيس ودولة 
لالردن  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
املشاعر  وهذه  امللك.  وجلاللة 
إياها  نبادلكم  اننا  لكم  اؤكد 
اهلامشية  االردنية  اململكة  يف 

الراشدة  قيادتنا  مستوى  على 
واحلكيمة وعلى مستوى احلكومة 
تربطه  الذي  االردني  والشعب 
بأشقائه يف لبنان عرى وطيدة 
سنقف  قدمية  تارخيية  وأواصر 
كتفا  دائما  نقف  وسنظل  فيها 
خمتلف  على  للتغلب  بكتف 
املصاعب ولتعميم الفوائد اليت 
التعاون  فيها  وينقلنا  يرسخها 
آفاق  اىل  والتنسيق  املشرتك 
شعوبنا  على  بالفائدة  تعود 
وعلى  ومؤسساتنا  ومواطنينا 

حال االستقرار العام«.
وزير االعالم

استقبل  بري  الرئيس  وكان 
وزير االعالم جورج قرداحي يف 
خالهلا  جرى  برتوكولية  زيارة 
العامة  لالوضاع  عرض  أيضا 

وآلخر املستجدات السياسية. 

بري إستقبل رئيس الوزراء االردني وعرض االوضاع مع قرداحي
 اخلصاونة: امللك جيري اتصاالت لتلبية احلاجات 

األساسية ألهلنا يف لبنان

الرئيس بري مستقبال الوزير الضيف بشر الخصاونة

جورج  االعالم  وزير  استقبل 
الوزارة  يف  مكتبه  قرداحي يف 
سفري مجهورية مصر العربية يف 
العلوي.  ياسر  الدكتور  لبنان 
العامة  الشؤون  البحث يف  ومت 
والعالقات بني البلدين ال سيما 

االعالمية منها.
الوزير  قال  اللقاء،  إثر 
بزيارة  قرداحي:«تشرفت 
تباحثنا  وقد  السفري.  سعادة 
بالتعاون  تتعلق  عدة  أمور  يف 

االعالمي بني البلدين«.
مكانة  ملصر  »أن  اىل  ولفت 
مجيع  وقلب  قليب  يف  كبرية 
بني  والعالقات  اللبنانيني 
ومل  الدهر  قدم  قدمية  البلدين 
تكن يوما اال عالقات ود وحمبة 
وصداقة وتعاون«، مشريا اىل 
لبنان  التفاهم بني  »ان مذكرة 
يعود  االعالمي  للتعاون  ومصر 

تارخيها اىل ال2010«.

السفري  قرداحي  الوزير  وشكر 
اللبنانية  احلكومة  باسم  علوي 
نظريه  من  طلبه  تلبية  على 
إشارة  ببث  االستمرار  املصري 
»نايل  على  لبنان  تلفزيون 
مبالغ  هناك  أن  سات«،اذ 
لبنان  تلفزيون  على  مستحقة 

مل تسدد حتى االن. وكان من 
استقبال  يتوقف  ان  املفروض 
لبنان  لتلفزيون  سات«  »نايل 
اليوم لكن بناء على تدخل وزير 
الزين  حسني  املصري  االعالم 
يستمر  لطلبنا  استجاب  الذي 

تلفزيون لبنان يف البث«. 

قرداحي استقبل السفري املصري وحبثا يف العالقات بني البلدين وشكره 
على تلبية طلبه االستمرار ببث إشارة تلفزيون لبنان على نايل سات

الوزير جورج  قرداحي مستقبال السفري املصري ياسر العلوي

والبلديات  الداخلية  عرض وزير 
مع  مولوي  بسام  القاضي 
لبنان  يف  االمريكية  السفرية 
دوروثي شيا لالوضاع يف لبنان 

واملنطقة.
اخلضر  جتار  من  وفدا  والتقى 
يف  طرابلس،  يف  والفاكهة 
للمجالس  العام  املدير  حضور 
وزارة  يف  واحمللية  البلدية 
الداخلية امحد رجب، ومت البحث 
بواقع جتارة اخلضر يف ظل هذه 

الظروف الصعبة.
ومتنى الوفد على الوزير مولوي 
املعوقات،  ازالة  على  اخلضر »العمل  سوق  تشغيل  بهدف 

مولوي عرض االوضاع مع شيا والتقى وفد جتار اخلضر والفاكهة يف طرابلس

اجلديد يف طرابلس«.
الوزير مولوي مستقبال السفرية شيا

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
األول،  أمس  فرجنيه،  سليمان 
املتحدة  لألمم  اخلاصة  املنسقة 
فرونتسكا.  يوانا  لبنان،  لدى 
الوزير  حضور  اجتماع يف  وعقد 
عرجيي  روني  احملامي  السابق 

مت  بطرس.  جان  والدكتور 
األوضاع  يف  خالله  يف  البحث 
العامة حمليا واقليميا حيث كان 
املتحدة  األمم  دعم  على  تأكيد 
ما  السيما يف  للبنان،  املستمر 

يتعلق باملساعدات اإلنسانية. 

فرجنيه استقبل فرونتسكا يف بنشعي

الوزير فرنجية مستقبال فرونتيسكا

االقتصاد  وزير  استقبل   
امس  سالم،  أمني  والتجارة 
الوزارة،  يف  مكتبه  يف  االول 
لبنان  يف  الربيطاني  السفري 

ايان كوالرد يف زيارة تعارف.
العالقات  يف  البحث  وجرى 
املستوى  على  البلدين  بني 

االقتصادي وسبل تطويرها.

وزير االقتصاد عرض وسفري بريطانيا العالقات 
على املستوى االقتصادي وسبل تطويرها
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لـبنانيات

أكد رئيس جملس الوزراء جنيب 
ميقاتي، ان زيارة رئيس وزراء 
للبنان  اخلصاونة  بشر  االردن 
التضامن  عن  للتعبري  »هي 
والشعب  لبنان  مع  واالخوة 
إنه  على  مشددا  اللبناني«، 
»اذا نظرنا اىل تاريخ العالقات 
بني البلدين. فاالردن كان اىل 
جانب لبنان يف كل احملن اليت 
مر بها، كما ان لبنان كان اىل 
جانب االردن دائما. وحنن اخوة 

بكل ما للكلمة من معنى«.
بشر  االردن  وزراء  رئيس  اما 
زيارته  ان  فأكد  اخلصاونة، 
»هي  للبنان  الوزاري  والوفد 
ما  بكل  التضامن  عن  للتعبري 
يف  لالشقاء  تقدميه  نستطيع 
ومواطنني،  مؤسسات  لبنان، 
وهذا توجيه والتزام من صاحب 
اللبناني  الشعب  ازاء  اجلاللة 

وهو التزام ال يتزعزع«.
األردني  الوزراء  رئيس  وكان 
قد وصل اىل السرايا احلكومية 
العاشرة من صباح أمس  قرابة 
على  رمسية  زيارة  يف  األول، 
يف  وكان  وزاري.  وفد  رأس 
اخلارجية  الباحة  يف  استقباله 

الرئيس ميقاتي.
رئيس  استعرض  وفور وصوله 
احلرس  من  ثلة  االردن  وزراء 
الرئيسان  توجه  ثم  احلكومي، 
رئيس  جناح  صالون  اىل 
إجتماعا  عقدا  احلكومة،حيث 
عرض  خالله  يف  مت  ثنائيا، 

التطورات والعالقات الثنائية.

املحادثات املوسعة
اىل  الرئيسان  انتقل  ذلك  بعد 
عن  وحضره  املوسع  االجتماع 
رئيس  نائب  األردني:  اجلانب 
الوزراء ووزير اخلارجية وشؤون 
وزير  الصفدي،  أمين  املغرتبني 
الوزراء  رئاسة  لشؤون  الدولة 
إبراهيم اجلازي، وزيرة الصناعة 
العلي،  مها  والتموين  والتجارة 
املعدنية  والثروة  الطاقة  وزيرة 
هالة زواتي وسفري األردن يف 

لبنان وليد احلديد.
حضر:  اللبناني،  اجلانب  وعن 
الوزراء  جملس  رئيس  نائب 
الشامي، وزير اخلارجية  سعادة 
حبيب،  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
وزير الدفاع موريس سليم، وزير 
الصناعة جورج بوشكيان، وزير 
فياض،  وليد  واملياه  الطاقة 
أمني  والتجارة  اإلقتصاد  وزير 
جمللس  العام  واالمني  سالم 

الوزراء القاضي حممود مكيه.

مؤتمر صحايف
عقد  احملادثات  ختام  يف 
واخلصاونة  ميقاتي  الرئيسان 
استهله  مشرتكا  صحافيا  لقاء 
بداية  بالقول«  الرئيس ميقاتي 
سعادتي  عن  أعرب  ان  أحب 
الكبرية باستقبال السيد رئيس 
االردنية  اململكة  يف  الوزراء 
اهلامشية الشقيقة بكل ما للكلمة 
الزيارة على  من معنى. فاليوم 
للتعبري  زيارة  هي  رمزيتها، 
لبنان  التضامن واالخوة مع  عن 
يف  وهذا  اللبناني.  والشعب 
احلقيقة ليس غربيا عن االردن، 
واذا نظرنا اىل تاريخ العالقات 
اىل  كانت  فهي  البلدين  بني 
جانب لبنان يف كل احملن آليت 

مر بها، كما أن لبنان كان اىل 
جانب االردن دائما، فنحن دول 
يف املنطقة وكل منا مير مبحنة 
، ولكن كنا دائما اخوة بكل ما 

للكلمة من معنى«.
ليس  الشيء  أضاف:«هذا 
هناك  الن  االردن  عن  غريبا 
جاللة  واليوم  تارخيية،  عالقة 
امللك عبداهلل الثاني يستمر يف 
االردن  تتبعها  اليت  السياسة 
اهلامشية  الشجرة  مثار  من  النه 
املباركة ، وخاصة انه ابن امللك 
حسني بن طالل رمحه اهلل، الذي 
كان دائما اىل جانب لبنان ومل 
يرتك مناسبة اال وعرب فيها عن 
قيادة  للبنان  وأخوته  حمبته 

وشعبا«.
دولتك  أشكر  »جمددا  وقال: 
على هذه الزيارة وعلى التضامن 
الذي نقلته من جاللة امللك ومن 
رأينا  وحنن  االردنية،  احلكومة 
حصلت  اليت  االجتماعات  خالل 
تأمني  على  احلرص  مدى  اليوم 
االمور االساسية، وتطرقنا أيضا 
وخاصة  الثنائية  العالقات  اىل 
ما يتعلق مبوضوع الطاقة. وهذا 
يف  حبث  مدار  سيكون  االمر 
وزيري  بني  الثنائي  االجتماع 
الوصول  نستطيع  حتى  الطاقة 
من  الكهرباء  استجرار  اىل 
االردن واستجرار الغاز املصري 
الذي سيمر عرب االردن وسوريا، 
جدا  مهمان  االمران  فهذان 
وسيكونا موضوع متابعة وتنفيذ 

سريع بإذن اهلل«.
من جهة اخرى حتدثنا عن اللجنة 
اللبنانية   - االردنية  املشرتكة 
منذ  اجتماعا  تعقد  مل  اليت 
من  الكثري  ولدينا   2015 العام 
للتوقيع. اجلاهزة  االتفاقيات 
الصديق  الرئيس  دولة  وارتأى 
ان حنصر الزيارة فقط بالسياسة 
التضامن  عن  قيمة  لنعطيها 
واحملبة مع لبنان، ووعد بزيارة 
اخرى قريبا الن هذه املرة دور 
العليا  اللجنة  بانعقاد  لبنان 
النشرتكة ، ووعد باجتماع قريب 
، ولكننا ال نريد لالتفاقات أن 
تكون  ان  بل  صورية  تكون 
وان  للشعبني  ومفيدة  عملية 
تؤتي مثارها على صعيد توطيد 
واالردن  لبنان  بني  العالقات 

وشعبيهما«.

رئيس الوزراء الخصاونة
الوزراء  رئيس  حتدث  بدوره، 
سعيد  فقال«:«أنا  األردني، 
للتعبري  لبنان  يف  أكون  بأن 
للمملكة  املستمر  التضامن  عن 
بقيادة  اهلامشية  األردنية 
سيدي صاحب اجلاللة اهلامشية 
لبنان  مع  الثاني  عبداهلل  امللك 

الشقيق.
الكبرية  املكانة  مجيعا  تعرفون 
يف  لبنان  بها  حيظى  اليت 
مجيع  وقلب  امللك  جاللة  قلب 
الطيبة  فالكلمات  األردنيني، 
واشار  تفضل  اليت  واملؤثرة 
اىل  ميقاتي  الرئيس  دولة  بها 
األردن وجاللة امللك هي كلمات 
ترتك أثرا ألنها نابعة من القلب 
الشقيق  للبنان  نبادهلا  ومشاعر 
بنفس  ومؤسساته  وشعبه 

الدفء«.
وتابع:«حنن يف اململكة األردنية 
امللك  جاللة  بقيادة  اهلامشية 
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اهتمامنا  كما  اهتمام،  لدينا 
وبالقضايا  األردني  بالشأن 
األردنية الوطنية، بدعم استقرار 
لبنان وإعادة نهضته وبالتيسري 
على اشقائنا واهلنا يف لبنان. 
لن نتأخر مبا لدينا من امكانات 
االحتياجات  لكل  لالستجابة 
ألشقائنا  تأمينها  نستطيع  اليت 
دولة  تفضل  وكما  اللبنانيني. 
احلديث  جرى  ميقاتي  الرئيس 
تلقي  تسريع  سبل  عن  اليوم 
لبنان للغاز املصري ملعاجلة بعض 
حتديات الطاقة وقطاع الكهرباء 
حديث  اىل  اضافة  لبنان،  يف 
أشقائنا  مع  جيري  جبهد  مرتبط 
يف االقليم لغايات تزويد لبنان 
الطاقة  احتياجات  ببعض  ايضا 
الكهربائية من اململكة االردنية 
وحتدثنا  عرضنا  كما  اهلامشية، 
قليال عن بعض االتفاقيات اليت 
مل  ولكن  املصادقة  اىل  حتتاج 
املرتبطة  التفاصيل  يف  ندخل 
ومشاريعها،  االتفاقيات  بهذا 
وأنا شاكر لدولة الرئيس عندما 
اىل  اشار  بأن  مهاتفا  حدثته 
أن  لي  فقدر  نلتقي  بان  رغبته 
نتضامن  لكي  فورا  استجيب 
ودولة يف  مؤسسات  لبنان  مع 
والتوجيه  االلتزام  هذا  اطار 
االردني  واالحساس  امللكي 
واحتياجات  لبنان  ازاء  األصيل 
أن  واخرتنا  ومؤسساته،  شعبه 
عن  التفصيلي  احلديث  نؤجل 
بعض االتفاقيات اليت هي حمل 
العليا  اللجنة  اجتماعات  حبث 
دولة  وعد  وقد  املشرتكة، 
الدور  ألن  بالعودة  الرئيس 
بأننا ال منيز  »على لبنان« علما 
العاصمتني  وبريوت  عمان  بني 

الشقيقتني«.
هنا  حنن  أخرى  مرة  أضاف: 
ما  بكل  التضامن  عن  للتعبري 
يف  لالشقاء  تقدميه  نستطيع 
ومواطنني،  مؤسسات  لبنان، 
وهذا توجيه والتزام من صاحب 
اللبناني  الشعب  ازاء  اجلاللة 
وقد   ، يتزعزع  ال  التزام  وهو 
أشار صاحب اجلاللة يف خطاب 
ملنظمة  العامة  اجلمعية  امام 
على  احلرص  اىل  املتحدة  االمم 
لبنان الشقيق، واىل االحتياجات 
املتعلقة  واملتطلبات  اللبنانية 
ورفاه  وأمن  لبنان،  باستقرار 
املواطن اللبناني هما دائما يف 

امللك  جاللة  تفاعالت  صدارة 
مباشرة  الدولي  الصعيد  على 
تواصل  أو  تواصلنا  عرب  أو 
ووزير  الوزراء  رئيس  نائب 
حيفظ  ان  اهلل  نسأل  اخلارجية. 
ويصون اشقاءنا اللبنانيني وان 
حيفظ لبنان وشعبه ومؤسساته 
والرفاه  باألمن  عليه  ينعم  وأن 

واالستقرار«.
لبنان  يف  اليوم  انتم  سئل: 
ملساعدة  أردني  جهد  وهناك 
وهناك  اللبناني،  الشعب 
مينع  الذي  قيصر«  »قانون 
واالردن  لبنان  بني  التواصل 
القول  نستطيع  سوريا،هل  عرب 
األخري  انفتاحه  بعد  األردن،  ان 
العالقات  واعادة  سوريا  على 
اىل سابق عهدها، قد طوى مع 

سوريا صفحة اخلالف السابق؟
أجاب:«حنن يف اململكة االردنية 
لدينا خالفات  اهلامشية مل يكن 
زلنا  وما  دائما  كنا  احد،  مع 
بعالقاتنا  حمكومني  وسنستمر 
هي  اليت  العرب  االشقاء  مع 
وودية  اسرتاجتية  عالقات 
مبدأ  الدوام  على  حيكمها 
يف  التدخل  وعدم  اجلوار  حسن 
حراكنا  وحيكم  الغري،  شؤون 
التزاماتنا  واالقليمي  الدولي 
االمم  ومبيثاق  الدولي  بالقانون 
ميثاق  على  عالوة  املتحدة، 
العربية.اليوم  الدول  جامعة 
بتأمني  متعلقة  مقاربات  لدينا 
لبنان،  يف  أشقائنا  احتياجات 
وحنن ملتزمون بالتنسيق مع كل 
اجلهات اليت تستطيع ان تساعد 
يف تأمني هذه االحتياجات وكل 
تؤمن  ان  تستطيع  اليت  الدول 
ما  اطار  يف  االحتياجات،  هذه 
يتنامى  دولي  التزام  من  نراه 
االحتياجات  هذه  وتغطية  بدعم 
اللبنانية. ويف ما يتعلق بتوفري 
لالحتياجات  العربية  احلاضنة 

اللبنانية«.

اجتماعات ثنائية
بعد ذلك، عقد الوزراء اللبنانيون 
عمل  اجتماعات  واالردنيون 
ملفات  حبث  اطار  يف  جانبية 
التعاون الفائمة وتلك اليت هي 

قيد االعداد يف كل اجملاالت.
وقد أقام الرئيس ميقاتي مأدبة 
غداء تكرميا لرئيس وزراء االردن 

والوفد الوزاري االردني.

رأس رئيس جملس الوزراء جنيب 
بالبطاقة  يتعلق  اجتماعا  ميقاتي 
األول  أمس  ظهر  بعد  التمويلية 
يف السرايا احلكومية، شارك فيه 
هكتور  االجتماعية  الشؤون  وزيرا 
والتجارة  االقتصاد  ووزير  احلجار 

أمني سالم.
الرئيس  وقع  االجتماع  ختام  يف 
وسالم  حجار  والوزيران  ميقاتي 
ومعايري  آلية  حتديد  »قرار 
بالبطاقة  املتعلق  القانون  تطبيق 
االلكرتونية التمويلية وفتح اعتماد 

اضايف استثنائي لتمويلها«.
الهيئة الوطنية لشؤون املرأة

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيسة 
املرأة  لشؤون  الوطنية  اهليئة 
اليت  عون  كلودين  اللبنانية 

صرحت بعد اللقاء:
الرئيس  دولة  بلقاء  »تشرفت 
نصا  وسلمته  ميقاتي،  جنيب 
»انتخاب  قانون  على  تعديليا 
بهدف  النواب«  جملس  أعضاء 
يف  نسائية«  »كوتا  اعتماد 
االنتخابات النيابية. يأتي اقرتاحنا 
هذا بعد أن تقدم عدد من الكتل 
النيابية باقرتاحات إلعتماد »كوتا 
االنتخابات،  قانون  يف  نسائية« 
تطالب  اليت  اجلهات  تعدد  وإن 
بإجراء هذا التعديل يدل على رغبة 
األطراف  معظم  قبل  من  حقيقية 
هذا  يتّم  بأن  اجملتمع،  يف 
تفعيل  بهدف  القانوني  اإلصالح 
دور املرأة يف العمل السياسي، 
مسؤولية  األمة  نواب  حيمل  مما 
املطلب. هذا  مع  التجاوب  يف 

به  تقدمنا  الذي  القانوني  النص 
الرئيس ميقاتي  اليوم إىل دولة 
»أ«  الفقرة  تعديل  على  يقتصر 
قانون  من  الثانية  املادة  من 
النواب«  جملس  أعضاء  »انتخاب 
صياغته  على  عملت   ،2017/44
اهليئة  يف  القانونّية  اللجنة 
اللبنانية.  املرأة  لشؤون  الوطنّية 

التعديل  خالل  من  حرصنا  لقد 
تأمني  على  اليوم،  نقرتحه  الذي 
النسائي  التمثيل  من  أدنى  حد 
املقاعد  بني  من  مقعدا   24 يف 
معطيات  إىل  استنادا  النيابية، 
ومع  وقانونية  علمية  ودراسات 
للمقاعد  الطائفي  التوزيع  مراعاة 

النيابية يف الربملان«.
هذا  إعداد  عون:«يأتي  أضافت 
العمل  خلطة  إنفاذا  املقرتح 
جملس  قرار  لتطبيق  الوطنية 
األمن 1325 حول املرأة والسالم 
واألمن اليت تتوىل اهليئة الوطنية 
تنسيق  اللبنانية  املرأة  لشؤون 
تنفيذها بدعم ومؤازرة العديد من 
الشركاء نذكر يف طليعتهم هيئة 
هنا  نلفت  للمرأة.  املتحدة  األمم 
أال  أننا حنرص على  ونشدد على 
يتم استغالل مناقشة هذا التعديل 
االنتخابات  تأجيل  لتربير  كذريعة 
بالعكس،  إننا  تقنية«.  »ألسباب 
ندعو ونصر على أن جتري دراسة 
هذا االقرتاح كما كافة االقرتاحات 
تضمني  إىل  الرامية  واملشاريع 
قانون االنتخاب » كوتا نسائية«، 
والتصويت بشكٍل عاجل على هذا 
االنتخابات  جتري  كي  التعديل، 
يف موعدها. فللشعب اللبناني أن 
االقرتاع  صندوق  خالل  من  جيدد 
الدميوقراطية  باملؤسسات  إميانه 
والدستورية اليت هي أساس لبنان 

ويف صلب حياته السياسية«.
صعيد  »على  عون:  وختمت 
الرئيس  دولة  وضعت  آخر، 
اهليكلة  إعادة  ورشة  أجواء  يف 
الوطنية  اهليئة  بها  تقوم  اليت 
ملكتبها  اللبنانية  املرأة  لشؤون 
 GIZ اإلداري، بدعم من مؤسسة 
مشكورتان،  األملانية  واحلكومة 
جديدة  سياسات  إعداد  مّت  حيث 
البشرية  واملوارد  املالية  لإلدارة 
واملشرتيات كما ودليل للموظفني 

وللموظفات«.

اعلن »حزب اهلل« يف بيان، ان »جماهدي املقاومة اإلسالمية عند 
الساعة 13,55 من عصر اخلميس 2021/9/30، متكنوا من إسقاط 
طائرة مسرية جليش العدو اإلسرائيلي يف وادي مرميني - خراج 

بلدة ياطر جنوب لبنان، عرب إستهدافها باألسلحة املناسبة«.

حزب اهلل:إسقاط طائرة مسرية جليش 
العدو يف وادي مرميني خبراج بلدة ياطر

ميقاتي وقع وحجار وسالم قرار حتديد آلية ومعايري 
البطاقة التمويلية وكلودين عون سلمته نصا تعديليا 

على قانون االنتخاب العتماد كوتا نسائية

»اجلمهورية  تكتل  عضو  أكد 
القوية« النائب بيار بو عاصي، 
تلفزيون  اىل  حديث  يف 
»القوات  أن  »اجلديد«، 
اللبنانية« رأس حربة يف معركة 
ضمان حق اللبنانيني املنتشرين 
يف العامل يف املشاركة بإعادة 
يف  االقرتاع  عرب  السلطة  إنتاج 
االنتخابات النيابية املقبلة، ألن 
اإلقرتاع حق مقدس ومكرس يف 

الدستور لكل مواطن لبناني«.
دوما  هم  »املغرتبون  وقال: 
الشريان احليوي للبنان، فكيف 
اليت  املرحلة  هذه  يف  باحلري 
لذا  كبرية.  هجرة  موجة  تشهد 
علينا ان نبقيهم مرتبطني بلبنان 
مؤمن  وطنهم  ان  هلم  ونظهر 
العملية  ممارسة  يف  حبقهم 

الدميوقراطية«.
وأوضح ردا على سؤال ان »مثة 
استحالة لتحديد 6 نواب للخارج 
جراء ضيق الوقت والفراغ الذي 
التحضري  يتم  مل  حبيث  حصل 
املادة  تعليق  يكفي  لذا  لذلك، 
االنتخاب  قانون  من   112
املعمول به كي يقرتع املغرتبون 
التحجج  الداخل. ال ميكن  لنواب 

تنظيمية،  او  مالية  عوائق  بأي 
النيابية  االنتخابات  أجرى  فمن 
ان  يف اخلارج عام 2018 ميكن 

يعيد الكرة سنة 2022«.
وعن توقعه القرتاع املغرتبني يف 
اجاب:  املقبل،  الربيع  انتخابات 
على  تقوم  السياسية  »ثقافتنا 
الشيء  حدوث  أجل  من  العمل 
وكذلك  بالتوقعات،  االكتفاء  ال 
االمر بالنسبة اىل النتيجة، فبدل 
ان نتوقع نتواصل مع املغرتبني، 
ندافع عن حقوقهم ونعمل على 
ما  وحنرتم  بطروحاتنا  اقناعهم 

ستفرزه صناديق االقرتاع«.
حماوالت  »هناك  ان  والحظ 
لتطيري حق املغرتبني يف االقرتاع 
يقوم بها اطراف يعتربون ان ال 
سيطرة مباشرة هلم على عملية 
وعلى  اخلارج  يف  االنتخاب 
من  وكل  اهلل«.  »حزب  رأسهم 
املغرتبيني  باقرتاع  يتمسك 
ميهد  االغرتاب  يف  نواب  لستة 
االقرتاع  عمليا إللغاء حقهم يف 
لذلك،  عملية  استحالة  مثة  ألن 
وعلى رأس هؤالء النائب جربان 
الذي طالب بذلك مرارا  باسيل 

عرب تصرحياته االعالمية«.

بو عاصي: القوات رأس حربة يف معركة 
احلفاظ على حق املغرتبني املقدس يف االقرتاع
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والبلديات  الداخلية  وزير  جدد 
الذي  مولوي،  بسام  القاضي 
استقبله رئيس اجلمهورية العماد 
أمس  ظهر  بعد  عون  ميشال 
األول اخلميس يف قصر بعبدا، 
الجراء  جاهزون  »اننا  تأكيده 
ومن  موعدها،  يف  االنتخابات 
دون أي تأخري. وعملية تسجيل 
ستبدأ  البعثات  يف  املغرتبني 
األول  )أمس(، يف  اجلمعة  غدا 
وستستمر  األول،  تشرين  من 
وفق املوعد القانوني«، مشددا 
على »ان كل التحضريات جارية 
يف الداخل. وحنن قادرون بكل 
ننجز  ان  تأكيد  وكل  سهولة، 

االنتخابات يف وقتها«.
اىل  بالنسبة  »انه  اىل  ولفت 
املغرتبني،  انتخاب  موضوع 
اكدنا  وقد  به،  سائرون  فنحن 
اليت  اللجنة  وشكلنا  عليه، 
تطيبيق  دقائق  حتديد  ستتوىل 
»اننا  أيضا  مؤكدا  القانون«، 
سنطبق القانون كما هو، بالنسبة 
اىل املغرتبني واملقيمني. وحنن 
كحكومة ملتزمون مبوجب البيان 
الوزاري باجراء االنتخابات وفق 
أي  دون  ومن  النافذ  القانون 

تغيري«.
الستة  النواب  اىل  وبالنسبة 
احلكومة  »ان  أوضح  لالغرتاب، 
لتعديل  طلب  بأي  تبادر  لن 
سنطبق  حنن  النافذ.  القانون 
واذا  اليوم.  هو  كما  القانون 
اىل  بالنسبة  القانون  تعدل 
النواب الستة للمغرتبني، فهذا 

يأتي من جملس النواب«.
التقى  عون  الرئيس  وكان 
اطلعه  الذي  املولوي  الوزير 
من  به  يقوم  الذي  العمل  على 
سيما  وال  اليوم،  اىل  أسبوع 
وهيئة  لالنتخابات  التحضري 
االشراف على االنتخابات »اليت 
صارت على نار حامية«، اضافة 
البالد،  يف  األمين  الوضع  اىل 
انعقد  الذي  املؤمتر  واعمال 
العمل  وتفعيل  تدريب  بهدف 

البلدي.

تصريح املولوي
الوزير  ادىل  اللقاء،  وبعد 
التالي:  بالتصريح  الولوي 
رئيس  فخامة  بلقاء  »تشرفت 
اجلمهورية، كالعادة، واستفدت 
من خربته وتوجيهاته يف العمل 
هذا  منا يف  املطلوب  احلكومي 
الوقت. وقد اطلعته على العمل 
الداخلية،  الذي تقوم به وزارة 
أسبوع  من  الفرتة  هذه  يف 
التحضري  وال سيما  اليوم،  اىل 
لالنتخابات وهيئة االشراف على 
على  صارت  اليت  االنتخابات 
موقعها  تأمن  حيث  حامية،  نار 
وبدأ جتهيزه فورا. وقد باشرنا 
االشراف  جلنة  تعيني  بإجراءات 
تكون  لكي  االنتخابات  على 
دورها  ومتارس  باكرا  حاضرة 
يف عمل الرقابة الالزمة بالنسبة 
االنتخابي  واالنفاق  االعالم  اىل 
العملية  سالمة  يؤمن  ما  وكل 

االنتخابية«.
عينه،  الوقت  »يف  أضاف: 
على  الرئيس  فخامة  اطلعت 
لقائي مع معالي وزير اخلارجية، 

رئيس اجلمهورية التقى وزير الداخلية وابي نصر
مولوي: جاهزون الجراء االنتخابات مبوعدها وتسجيل املغرتبني 

يف البعثات يبدأ اجلمعة )أمس(

موضوع  يف  تداولنا  حيث 
حنن  الذي  املغرتبني،  انتخاب 
عليه،  اكدنا  وقد  به،  سائرون 
ستتوىل  اليت  اللجنة  وشكلنا 
القانون  تطبيق  دقائق  حتديد 
بالنسبة اىل املغرتبني. وأكدت 
سنطبق  اننا  الرئيس  لفخامة 
اىل  بالنسبة  هو،  كما  القانون 
وحنن  واملقيمني.  املغرتبني 
كحكومة ملتزمون مبوجب البيان 
وفق  االنتخابات  اجراء  الوزاري 
أي  دون  ومن  النافذ  القانون 
ليس  القانون  وموضوع  تغيري. 

عند احلكومة«.
وتابع: »كذلك، اطلعت فخامته 
جرى  وما  األمين،  الوضع  على 
اليوم من فرار لبعض السجناء 
جتري  واملوضوع  الشوف.  يف 
متابعته باكرا مع القوى األمنية 
األمن  لقوى  العام  واملدير 
القبض  القاء  ومت  الداخلي، 
اىل  وبالنسبة  احدهم.  على 
يف  فخامته  وضعت  البلديات، 
يف  انعقد  الذي  املؤمتر  صورة 
املوفنبيك، والذي شاركت فيه 
كانت  منه  والغاية  شخصيا، 
البلدي،  العمل  وتفعيل  تدريب 
سعادة  وحضور  رعاية  حتت 
أيضا  وتكلمنا  فرنسا.  سفرية 
املطلوب  التعبئة،  موضوع  عن 
بضبط  اكثر  والتشدد  تفعيلها 
الوضع، ال سيما مع بداية فصل 
الشتاء واملدارس. واجرينا جولة 
اليت  املواضيع  كافة  حول  افق 
ان  يهمين  واليت  فخامته،  تهم 
واحلصول  صورتها،  يف  اضعه 

على توجيهاته خبصوصها«.
حوار

ثم دار حوار بني الوزير املولوي 
على  ردا  فأجاب  والصحافيني، 
بعض  استعداد  عن  سؤال 
الدول الرسال مراقبني دوليني 
من اجل االنتخابات: »حنن دائما 
الدوليني.  باملراقبني  مرحبون 
 10 من  اكثر  منذ  انه  واذكر 
كان   2005 العام  سنوات، يف 
هناك مراقبون دوليون حضروا 

اىل لبنان«.
الدائم  التشكيك  عن  وسئل 
يف  النيابية  االنتخابات  بإجراء 
»احلكومة  فأجاب:  موعدها، 
الوزاري  بيانها  يف  التزمت 
النيابية  االنتخابات  بإجناز 
واضح  وبشكل  موعدها  يف 
على  مستمرة  واحلكومة  كثريا. 
ستجري  وهي  ووعدها،  عهدها 
االنتخابات. وحنن، سنعمل على 
تأمني كافة التجهيزات املطلوبة 
همان  لدي  وانا  الغاية.  هلذه 

واالنتخابات،  األمن  رئيسيان: 
وحنن  لالنتخابات.  واألمن 
يف  االنتخابات  الجراء  جاهزون 
تأخري.  أي  دون  ومن  موعدها، 
يف  املغرتبني  تسجيل  وعملية 
اجلمعة،  غدا  ستبدأ  البعثات 
األول،  تشرين  من  األول  يف 
وستستمر وفق املوعد القانوني. 
ويف الداخل، كافة التحضريات 
اللوجستية  واألمور  جارية، 
املطلوبة  والتجهيزات  موجودة، 
من كمبيوترات وغريها ال تزال 
قادرون  وحنن  ايضا.  موجودة 
ان  تأكيد  وكل  سهولة،  بكل 
وقتها،  يف  االنتخابات  ننجز 
االنتخابية  القوائم  وحنضر 
وحنوهلا  وجنمدها،  وننقحها، 
ونرسلها يف  لوائح شطب  اىل 
ذلك،  يف  مشكلة  ال  وقتها. 

وحنن ضمن الوقت«.
االمر حيتاج  اذا كان  عما  سئل 
خص  ما  يف  تعديل  أي  اىل 
لالغرتاب،  الستة  النواب 
فاجاب: »ليس على احلكومة ان 
حيتاج  األمر  كان  ما  اذا  تقول 
االمر  هذا  ال.  ام  تعديل  اىل 
والتشريع  التشريع،  اىل  يعود 
وحنن  النواب.  جملس  عند 
كحكومة، وفق رأي ورغبة دولة 
لن  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
حنن  تعديل.  طلب  بأي  نبادر 
سنطبق القانون كما هو اليوم. 
واذا تعدل القانون بالنسبة اىل 
النواب الستة للمغرتبني، فهذا 
يأتي من جملس النواب، وحنن 
يصيغه  الذي  القانون  نطبق 
النواب. حنن لن نبادر اىل أي 
مشروع قانون خبصوص تعديل 
أي نص من قانون االنتخاب«.

املمغنطة  البطاقة  عن  وسئل 
فأجاب:  وامليغاسنرت، 
إصالحية  ثورة  هو  »امليغاسنرت 
ولكن  االنتخابات.  عامل  يف 
عليه  منصوص  غري  امليغاسنرت 
مجيلة  فكرة  هو  القانون.  يف 
نطبقها،  ان  نريد  وحنن  جدا، 
مقوننة.  تكون  ان  جيب  ولكن 
بالبطاقة  مربوط  فامليغاسنرت 
ننشئه  ان  ميكننا  ال  املمغنطة، 
املمغنطة،  البطاقة  دون  من 
ينتخب  ان  للناخب  ميكن  ففيه 
يف  نفوسه  فيما  بريوت،  يف 
عكار او اجلنوب. وبالتالي جيب 
ان يكون لدينا نظام عندما يأتي 
ناخب ليس من املنطقة لينتخب 
ليتم شطب  املنطقة،  هذه  يف 
امسه يف كافة املناطق كي ال 
يتمكن من االنتخاب مرة ثانية. 
كافة  يف  موصول  نظام  أي 

مل  اذا  حيصل  ال  هذا  األمكنة. 
فيها  ممغنطة  بطاقة  لدي  تكن 
كافة الداتا. ومل تتم جتربة األمر 
يف لبنان، قبال. اذا كنا قادرين 
سنقوم  بها،  نقوم  ان  على 
قادرين،  نكن  مل  واذا  بذلك. 
حصلت  كما  االنتخابات  تكون 

يف 2018«.
أضاف: »يف كل األحوال، هذا 
املوضوع مت طرحه امام اجمللس 
يف  الطعون  بأحد  الدستوري 
العام 2018، وكان هناك أيضا 
التشريع  هليئة  رأي  ذلك  قبل 
واالستشارات يف وزارة العدل. 
واجتهاد  موجود،  اهليئة  رأي 
اجمللس موجود. وحنن سنحاول 
ومبا  أوتينا،  مبا  بذلك  القيام 
سنحاول  وقت  من  لنا  يتبقى 
باإلمكان  كان  اذا  ما  لنرى 
القيام بذلك. لكن االمر ال يؤثر 
االنتخابات.  اجراء  عدم  على 
يكون  ان  اقبل  لن  انين  مبعنى 
اخلطوتني  هاتني  اجراء  عدم 
االنتخابات،  اجراء  لعدم  ذريعة 
فال انا اقبل بذلك، وال احلكومة 

جمتمعة وال فخامة الرئيس«.
هناك  ستكون  اذا  عما  وسئل 
هيئة  تشكيل  يف  حماصصة 
االنتخابات،  على  االشراف 
كيفية  حيدد  »القانون  فأجاب: 
على  االشراف  هيئة  تشكيل 
االنتخابات، حبيث خيتار جملس 
القضاء 3 أعضاء، ويتم اختيار 
جملس  يف  بينهم  من  واحد 
الوزراء، ومكتب جملس شورى 
احملاسبة،  وديوان  الدولة، 
من  وحتى  احملامني  ونقابيت 
واجلمعيات  املدني  اجملتمع 
حيدد  القانون  األهلية.... 
كيف  اهليئة.  تشكيل  كيفية 
ستكون هناك من حماصصة؟ انا 
ال أرى حماصصة. حنن قادمون 
على فرتة كلنا فريق واحد ويد 
بالطريقة  نعمل  وكلنا  واحدة، 
احملاصصة؟  فأين  الصحيحة. 
جملس  سيختار  القرتاحي،  بناء 
الوزراء صاحب الكفاءة واخلربة 

يف املواضيع االنتخابية«.
رئيس الرابطة املارونية

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
النائب  املارونية  الرابطة 
نصر،  ابي  اهلل  نعمة  السابق 
وعرض معه األوضاع العامة يف 

البالد والشؤون احلياتية.
نصر  ابي  أوضح  اللقاء،  وبعد 
اجلمهورية  رئيس  مع  طرح  انه 
انشاء  قانون  تنفيذ  »ضرورة 
جبيل   - كسروان  حمافظة 
الرئيس  عهد  يف  الصادر 
يف  »التأخري  مستغربا  عون«، 

تنفيذه«.
وقال: »طرحت مع فخامة الرئيس 
النيابية  االنتخابات  موضوع 
ووجوب اشراك املغرتبني فيها 
ألن اشراكهم نصت عليه املادة 
القانون، وبات حقا  الثالثة من 
اهليئة  ألن  ودستوريا  قانونيا 
املقيمني  من  مؤلفة  الناخبة 
تتعرض  واال  واملنتشرين، 

االنتخابات لألبطال«.
تناول  البحث  ان  اىل  وأشار 
كسروان  منطقة  حاجات  أيضا 

اإلمنائية.

املوحدين  طائفة  دار  شهدت 
بريوت،   - فردان  يف  الدروز 
عقل  شيخ  انتخاب  جلسة  بعد 
بفوز  املهنئني  توافد  الطائفة، 
الشيخ الدكتور سامي أبي املنى 
رمسيا،  العقل  شيخ  مبنصب 
جانب  إىل  استقبلهم،  والذي 
وأعضاء  حسن  نعيم  العقل  شيخ 

اجمللس املذهيب.
رئيس  ممثل  مهنئا:  وحضر 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
موريس  الوطين  الدفاع  وزير 
سليم، ممثل رئيس جملس النواب 
خواجة،  حممد  النائب  بري  نبيه 
ميقاتي،  جنيب  احلكومة  ورئيس 
الذي قال: »خري خلف خلري سلف، 
جبمع  عامرة  الدار  هذه  اهلل  أدام 

كل األطياف اللبنانية«.
اجلميل،  أمني  الرئيس  كما حضر 
سالم،  متام  الرئيس  وممثل 
املشنوق،  حممد  السابق  الوزير 
الشيخ  اللبنانية  اجلمهورية  مفيت 
رأس  على  دريان  اللطيف  عبد 
وفد من قضاة الشرع واملشايخ.

نائب  برئاسة  وفد  حضر  كذلك، 
رئيس اجمللس اإلسالمي الشيعي 
اخلطيب  علي  الشيخ  األعلى 
الشيخ  املمتاز  اجلعفري  واملفيت 
أمحد قبالن، وضم عددا من قضاة 

الشرع واملشايخ. 
البطريرك  ممثال  وفد  حضر  كما 
بشارة  مار  الكاردينال  املاروني 
راعي  برئاسة  الراعي  بطرس 
املطران  املارونية  صيدا  أبرشية 
مارون العمار، وضم النائب العام 
مارون  أسقف  اخلور  لألبرشية 
الكاثوليكي  املركز  مدير  كيوان، 
كسم  أبو  عبده  األب  لالعالم 

وعددا من اآلباء والكهنة.
السريان  بطريرك  وحضر 
الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف 
يونان، وفد ممثال بطريرك الروم 
وزير  العبسي،  يوسف  امللكيني 
السفري  مولوي،  بسام  الداخلية 
من  وفد  علوي،  ياسر  املصري 
»كتلة املستقبل« برئاسة النائبة 
النائبني  وضم  احلريري  بهية 
وفد  الطبش،  وروال  احلجار  حممد 
ممثال  اللبنانية«  »القوات  من 
مسري  الدكتور  احلزب  رئيس 
رئيس  نائب  برئاسة  جعجع 
احلكومة السابق غسان حاصباني، 
أنيس  النواب:  الوفد  وضم 
بو  بيار  اللمع،  أبي  إدي  نصار، 
ريشار  السابق  والوزير  عاصي، 
عون،  آالن  النواب:  قيوجميان، 
خمزومي،  فؤاد  سليمان،  حممد 
النائب  وممثل  البستاني،  فريد 
انطونيوس،  طوني  طعمة  نعمة 
اجلميل  سامي  املستقيل  النائب 
على رأس وفد من حزب الكتائب 
عماد  السابق  النائب  اللبنانية، 
اجلماعة  من  وفد  يرافقه  احلوت 
»تيار  رئيس  ممثل  اإلسالمية، 
الوزير  فرجنية  سليمان  املردة« 
والوزراء  يوسف سعادة،  السابق 
إبراهيم  محية،  عادل  السابقون 

مشس الدين، وطارق مرتي.
وحضر قائد اجليش العماد جوزاف 
عون، رئيس اجمللس االقتصادي 
االجتماعي شارل عربيد على رأس 
وفد، األمني العام جمللس الوزراء 
االحتاد  رئيس  مكية،  حممود 
العمالي العام بشارة األمسر على 
االحتاد،  قيادة  من  وفد  رأس 
للروم  وجبيل  بريوت  مطران 

الكاثوليك جورج خبعوني، مطران 
للسريان  وطرابلس  لبنان  جبل 
ممثل  صليبا،  جورج  االرثوذكس 
مرتوبوليت بريوت وتوابعها للروم 
األرثوذكس املطران الياس عودة 
خري  نكتاريوس  األرمشندريت 
املصارف  موظفي  نقيب  اهلل، 
جورج احلج، نقيب خرباء احملاسبة 
اجملازين سركيس صقر، وفد من 
أمينه  برئاسة  املستقبل«  »تيار 
من  وفد  احلريري،  أمحد  العام 
قيادة احلزب التقدمي االشرتاكي 
ظافر  العام  سره  أمني  برئاسة 
رحال ممثال  علي  الدكتور  ناصر، 
حركة »أمل«، القيادي يف احلزب 
السوري القومي االجتماعي بطرس 
اهلل،  فضل  علي  السيد  سعادة، 
القائم بأعمال سفارة عمان سعيد 
يف  األول  القنصل  احلسيين، 
فرنسوا  جان  الفرنسية  السفارة 
يف  الثقايف  امللحق  غيلميه، 
السفارة اإليرانية السيد رضوي، 
مؤسسة  وإدارة  مشايخ  من  وفد 
برئاسة  التوحيدية«  »العرفان 
من  وفد  رافع،  نزيه  الشيخ 
»االشراق  وهيئة  وإدارة  مجعية 
التعليمية« يتقدمه الشيخ الدكتور 
وجدي اجلردي، وفد من مؤسسة 
»مؤسسة  رئيس  »أديان«، 
خالد«  حسن  الشيخ  املفيت 
العام  املدير  خالد،  الدين  سعد 
حممد  الدكتور  اإلسالمية  للمربات 
احلركة  اهلل، وفد من  باقر فضل 
من  وفد  انطلياس،  الثقافية يف 
»جمموعة حل النزاعات«، وفد من 
رابطة العمل االجتماعي، وفد من 
من  وفد  اللويزة،  سيدة  جامعة 
وفد  واألديان،  الثقافات  ملتقى 
اإلسالمية  اخلريية  اجلمعية  من 
اللواء  األركان  رئيس  العاملية، 
قوى  من  وفدان  العرم،  أمني 
العام،  واألمن  الداخلي  االمن 
مفوض احلكومة لدى جملس اإلمناء 
صايف،  وليد  الدكتور  واالعمار 
املفتش املالي العام وائل خداج، 
زياد  االستهالكية  األسواق  مدير 
اللبناني  اليناصيب  مدير  شيا، 
الوفاء  عمال  احتاد  غامن،  رضوان 
ياسني،  علي  برئاسة  للمقاومة 
قائمقام الشوف مارلني قهوجي، 
رئيسة مصلحة التدقيق يف وزارة 
واحتاد  كروم،  أبو  رنا  املالية 

العائالت البريوتية.
عساف،  غسان  الشيخ  كما حضر 
الدكتور  زيدان،  ناصر  الدكتور 
املقدم  الدين،  فخر  بو  حليم 
فؤاد  الشيخ  كليب،  وجدي 
املختارة  بلدية  رئيس  خريس، 
روجيه العشي، عضو جملس بلدية 
السفري  الغاوي،  رامي  بريوت 
الدكتور  سلمان،  خالد  السابق 
حسني  الشيخ  مطر،  سهيل 
الزين،  عمر  السيد  شحاذة، 
الدكتور داوود الصايغ، الدكتور 
أنطوان  الدكتور  محزة،  منري 
حداد، الربوفسور أنطوان قربان، 
االعالميون: ماجد أبو هدير، مسري 
أبو فاضل، كمال ذبيان، ووائل 
الرتبية  قطاعي  من  وفدان  ضو، 
التقدمي  احلزب  يف  واحملامني 
داخلية  وكالة  ومن  االشرتاكي، 
من  وعدد  التقدمي،  يف  الشوف 
والعسكرية  األمنية  القيادات 
والثقافية  االجتماعية  والفاعليات 
والروحية  والبلدية  والرتبوية 

وحشد كبري من املشايخ. 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير مولوي

ممثل رئيس اجلمهورية وبري وميقاتي ورؤساء 
وقادة روحيون وعسكريون وشخصيات أمت دار طائفة 

املوحدين لتهنئة أبي املنى بانتخابه شيخا للعقل



Page 6صفحة 6     

مــقاالت وتـحقيقات

 2021 األول  تـشرين   2 Saturday 2 October 2021الـسبت 

أسعار  تعّددية  دينامّية  من  املزيد  تكّشف  املاضي،  األربعاء 
للمودعني  أتاح  لبنان  ملصرف  املركزي  اجمللس  الصرف: 
اعرتاف  لعّله  آن.  و151 يف   158 التعميَمني  من  االستفادة 
جانب  إىل  واحد،  تعميم  للدوالر يف  بوجود سعَرين  »فريد« 
»وهمّية«  جرعة  أيضًا  وهو  أخرى.  تعاميم  وردت يف  أسعار 
للمودعني على حساب استمرار »اهلريكات املقّنع« مبعزل عّما 

ستقرتحه جلنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
فقد قّرر اجمللس املركزي ملصرف لبنان، األربعاء املاضي، 
إجراء تعديل على التعميم 151، وآخر على التعميم 158. مبوجب 
هذه التعديالت، ُمّددت مهلة التعميَمني، وُفتحت نافذة بينهما 
تسمح للمودعني باالستفادة يف وقت واحد من سعَرين للدوالر 
احملجوز يف املصارف، وجرى توسيع قاعدة املستفيدين من 
التعميم 158 لتحفيز أولئك الذين يرفضون االستفادة منه، 
رغم أنهم مؤّهلون لذلك. يف ظاهرها، تشي هذه التعديالت 
بأن  املودعني  إقناع  اآلن يف  حتى  فشل   158 التعميم  بأن 
احلصول على جزء قليل من أمواهلم هو احلل الوحيد املتاح. 
إمنا يف املضمون والسياق، فإن التعديالت تأتي بعد إشاعة 
جلنة املال واملوازنة رفع سعر الدوالر احملجوز يف املصارف 
إىل 8000 لرية أو 6200 لرية، على عكس رغبة مصرف لبنان 
الصرف  أسعار  ثابتة يف  نسبية  هوامش  على  حاليًا  باحلفاظ 
لبنان رياض سالمة  املتعّددة. هذا األمر دفع حاكم مصرف 
إىل »تسوية« تراعي السلوك االنتخابي الذي متارسه القوى 
اليت  التدجني  بإطاحة عملية  السياسية، من دون أن جيازف 
الرتويج  يتطلب  األمر  احلكومة. وهذا  بفعل تشكيل  تكّرست 
يسّمى  ما  بفعل  الصرف  سعر  على  النسبية«  »السيطرة  لـ 

جرعة وهمّية للمودعني: »املركزي« يواصل »اهلريكات املقّنع« | سعران للدوالر يف تعميم واحد!

سعر اللرية إىل 1500 لرية 
عندما  الدوالر  مقابل  ثابتة 
يف  لرية   8000 سعره  بلغ 
السوق املوازية؟ من يذكر ما 
قيل عن أولئك »الكذابني« 
الذين يبّشرون الناس بقرب 

االنهيار؟
اآلن يأتي سالمة ليقول لنا 
إن سعر الصرف احلقيقي ال 
املوازية.  السوق  يف  يقع 
السوق  هذه  يف  للمفارقة، 
املاضي سعر  األربعاء  سّجل 
بعد  لرية   17000 الدوالر 
عند  لرية   13000 بلوغه 
تشكيل احلكومة. وبعد رفع 
النفطية،  املشتقات  أسعار 
وبيعه  املازوت  وتسعري 
بالدوالر النقدي، عاد السعر 
ألَفي  مبعدل  االرتفاع  إىل 
يعين  هذا  أسبوعيًا.  لرية 
ال  السياسي  العامل  أن 
يتعلق بتشكيل احلكومة، إمنا 
مبشروعها وصدقيتها. هناك 
الكثري من الشكوك والريبة 
مشروعًا  احلكومة  هلذه  بأن 

يفّسر كل هذه التعديالت والتربيرات. فقد كان على سالمة أن 
يوازن بني ما يرّوج له عن سعر الصرف »احلقيقي« )الوهمي 
أيضًا(  )الوهمي  الناشئ  السياسي  االستقرار  وبني  فعليًا(، 
بفعل تأليف حكومة ميقاتي، بينه وبني رغبات جلنة املال اليت 
تعكس سلوكًا انتخابيًا منوذجيًا لدى قوى السلطة اليت خيدمها 

فمن  يكن.  أيًا  مشروعها  تنفيذ  على  قادرة  وبأنها  واضحًا، 
الواضح أن مشروعها القاضي برفع الدعم وتسعري املازوت 
و650  دوالرًا   625 بني  الواحد  الطن  )يباع  النقدي  بالدوالر 
النفطية  املشتقات  أسعار  ورفع  التسليم(  عند  نقدًا  دوالرًا 
االربعاء  يوم  ليبلغ  مرات   8 تضاعف  البنزين  )سعر صفيحة 
لرية   26400 مع  مقارنة  لرية   213800 املاضي  االسبوع  من 
يف مطلع 2021، وصفيحة املازوت تضاعفت 9.8 مرات لتبلغ 
لرية يف   18700 مع  مقارنة  لرية   183600 املاضي  األربعاء 

مطلع 2021(، هو ما انعكس مباشرة على سعر الصرف.

محمد وهبة

تصوير هيثم املوسوي

املركزي،  وجملسه  سالمة  ويرّبر 
 ،151 التعميم  بتمديد  قيامهم 
»نتيجة  أي  يتداركون  بأنهم 
النقدية  الكتلة  لزيادة  سلبية« 
يف السوق. بالفعل، سالمة يوّد 
االمتناع عن ذلك. نصدقه. لكن 
تقول  لبنان  مصرف  إحصاءات 
إن الكتلة النقدية باللرية كانت 
تبلغ 10563 مليار لرية يف مطلع 

2021، لكنها بلغت 40561 مليار لرية يف نهاية متوز 2021. 
تضاعفت الكتلة النقدية خالل سبعة أشهر 3.8 مرات.

آتية  خّطة  هناك  إن  املركزي  وجملسه  سالمة  يقول  وعندما 
للنهوض ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ال ميكن إال 
وفد  رئيس  وبني  سالمة  بني  وقع  الذي  اخلالف  استذكار 
صندوق النقد الدولي املفاوض، أيام حكومة حسان دياب، 
اتهامًا  الصندوق  ممثل  وتوجيه  اخلسائر  إطفاء  طريقة  حول 
لسالمة بأنه »يشعل سعر الصرف« وبأنه سيحّمل اخلسائر لكل 
الناس عرب التضّخم بداًل من حتميل املصارف ومصرف لبنان 
خسائر متحققة بنتيجة سوء االئتمان الذي مارسته املصارف 
املصارف  جلشع  لبنان  مصرف  واستغالل  املودعني،  جتاه 

الستقطاب الودائع.
ما الذي ميكن استنتاجه يف سياق هذه التعديالت ومربراتها: 
سالمة فشل يف إجبار املودعني على سحب جزء من ودائعهم 
مقابل مصري جمهول ملا تبّقى منها. ومع أن التقديرات كانت 
تشري إىل أن هناك حنو 680 ألف مودع من شرحية ودائع الـ 
50 ألف دوالر وما دون، لديهم مصلحة يف االستفادة من 
التعميم 158، إال أن عدد املتقّدمني لالستفادة من التعميم 
الفرتة األوىل حنو 10% من املؤهلني، وبلغ  مل يتجاوز يف 
بعد كل حماوالت  املؤهلني  يتجاوز 25% من  حّدًا أقصى ال 

التحفيز.
إىل خصٍم يف  يتحول  لن  املسألة حتديدًا، سالمة  ويف هذه 
حكومة  عبء  عنه  أزاحت  اليت  واملوازنة  املال  جلنة  مواجهة 
خبسائر  تعرتف  كانت  اليت  التعايف«  »خّطة  و  دياب  حسان 
املصارف ومصرف لبنان على حّد سواء. فاللجنة رّوجت بأن 
سعر الدوالر املصريف سريتفع إىل 8 آالف لرية أو 6 آالف 
لرية، وبالتالي فإن إجياد خمرج هلا، حتى تبقى خبدمته، هو أمر 

  إيهام الناس بأن 
سحب الدوالرات 
بسعرين يهدف 
إىل إطفاء املزيد 

من خسائر 
املصارف

سالمة برموش عيونه.
انتهى األمر إىل تعديالت تارخيية 
بوجود  واحد  تعميم  يف  تعرتف 
املصريف.  للدوالر  سعرين 
تربير  مبحاولة  األمر  وانتهى 
االمتناع عن زيادة سعر الدوالر 
املصريف بأن األمر يتعلق بتقديم 
جرعة دعم لالستقرار السياسي. 
خيارات املودعني باتت حمصورة 
باالستقرار السياسي الذي يوّلد 
االنهيار  أو  النقدي،  االستقرار 

أي  ألغيت  اخليارات،  هذه  فقرًا. يف  يزيدهم  الذي  النقدي 
حماولة لتوزيع املسؤوليات: فمن الذي أشعل سعر الصرف؟ 
على  احلفاظ  مسؤولية  سالمة  حيّمل  والتسليف  النقد  قانون 
سالمة النقد، بينما قوى السلطة تفّرجت عليه خيفض قيمة 
آخرها  كان  متعّددة؛  صرف  أسعار  خلق  من  وهو  اللرية... 
االعرتاف بسعر 3900 لرية و12000 لرية للدوالر املصريف. 
األسعار  هذه  فإن  أو كالهما،  الثاني  أو  األول  اعُتمد  سواء 
اليت  الناس  ودائع  على  متواصل  مقّنع«  »هريكات  تعكس 
من  بقّصها  يقوم  هو  بينما  عليها،  حيافظ  أنه  سالمة  يزعم 
جذورها. إيهام الناس بأن سحب الدوالرات بسعرين هو جرعة 
وهمية تهدف إىل إطفاء املزيد من خسائر املصارف ومصرف 

لبنان.
• ينص التعميم 158 على أن حيصل كل مودع ضمن حّد أقصى 
للحسابات اليت يسمح له السحب منها يبلغ 50 ألف دوالر، على 
مبلغ شهري يبلغ 400 دوالر تدفع له نقدًا و400 دوالر تدفع له 
باللرية اللبنانية على سعر صرف يبلغ 12000 لرية )نصفها 

نقدًا ونصفها تضّخ يف بطاقة مصرفية(
• ينص التعميم 151 على أن حيصل كل مودع على مبلغ يوازي 
3900 لرية مقابل كل دوالر يسحبه من حساباته املصرفية، على 
أاّل يتجاوز احلّد األقصى املسموح سحبه شهريًا مبلغ 5 آالف 

دوالر.
• التعديالت اليت أصدرهان األربعاء املاضي، مصرف لبنان على 
املصارف  غالبية  من  مستنكرة  كانت  و158   151 التعميمني 
ألنها تزيد عليها وترية سحب الدوالرات النقدية بعدما ظّنت 
أنها لن تكون مضطرة إىل أن تدفع الكثري يف ظل اإلقبال 

الضعيف على التعميم.
التعديالت اليت أجريت على التعميم قد تتيح ملصرف لبنان   •
إعادة ضّخ الكمية اهلائلة من السيولة باللرية اليت جيمعها سريعًا 

من السوق بعد رفع األسعار الداخلية للمشتقات النفطية.

20 تريليون لرية 
هو املبلغ املتوّقع 
طباعته وضخّه 

يف السوق مقابل 
السحب للسنة 

األوىل وفق التعميم 
158

»استقرار سياسي«.
طاولت  اليت  التعديالت 
التعميمني 158 و151 هي على 

النحو اآلتي:

ــــ ميكن االستفادة من التعميم 
»استمرارية  قاعدة  على   158
هذه  حّولت  فإذا  احلسابات«، 
األموال إىل حسابات يف مصارف 
منها  االستفادة  ميكن  أخرى، 
تتّبعها  بعد  التعميم  وفق نص 
جلهة حركة احلساب واحلسومات 

وأنواع احلسابات، سواء كانت حسابًا مشرتكًا أصبح فرديًا، أو 
كانت حسابًا فرديًا أصبح مشرتكًا، أو حسابًا حمّواًل إىل الورثة، 

أو حسابًا جمّمدًا أصبح جاريًا...
وفق  منه  يستفيد  مصرفيًا  حسابًا  ميلك  الزبون  كان  إذا  ــــ 
التعميم 158، بات بإمكانه االستفادة من السحب وفق التعميم 
151 من أي حساب ميلكه يف مصرف ثاٍن. ميكنه االستفادة 
من أحد احلسابات على أساس الـ 158، ومن احلساب املفتوح 
يف مصرف آخر على أساس التعميم 151، وهذا األمر ينطبق 
على الشركاء يف احلساب نفسه، إذ ميكنهم االستفادة من 

حسابات لديهم يف مصارف ثانية.
لغاية   158 التعميم  من  االستفادة  مهلة  متديد  ــــ 

.2021/10/31
ــــ منح صاحب احلساب أو من يوّكله االستفادة من التعميم 
158 بعد متديد مهلته الزمنية، مع مفعول رجعي عن الفرتة 
املمتدة من 2021/7/1 لغاية تاريخ فتح »احلساب اخلاص«، 
لكن يسقط من املفعول الرجعي األشهر اليت يكون قد استفاد 

خالهلا من التعميم 151.
ــــ متديد العمل بالتعميم 151 لغاية 2022/1/31.

كان الفتًا أن يكون متديد التعميم 151 بالكتلة النقدية يف 
السوق مربرًا باآلتي: »بعدما تبنّي جلّيًا بأن االستقرار السياسي 
شّكل عاماًل أساسيًا الستقرار سعر صرف الدوالر األمريكي، 
وبأن تقلبات أسعار السوق املوازية ال تعكس القيمة احلقيقية 
لسعر صرف الدوالر األمريكي، وتداركًا ألي نتيجة سلبية قد 
تتأّتى عن أي زيادة حاليًا للكتلة النقدية يف البالد، وبانتظار 
إعداد خّطة متكاملة للنهوض االقتصادي وإجراء مفاوضات مع 

صندوق النقد الدولي«.
يف الواقع، يعود التربير إىل الكذبة نفسها اليت أوصلتنا إىل 
االنهيار. فقد اعتادت قوى السلطة استعمال هذا اخلطاب يف 
العقدين األخريين، وكانت دائمًا تربط االستقرار السياسي، 
بوصفه العامل األكثر أهمية، باالستقرار املالي. لكن املشكلة 
حصول  الحتمال  مجاعيًا  إنكارًا  كّرسا  ولغته  اخلطاب  هذا  أن 
مقابلة  سالمة يف  قال  عندما  يذكر  من  أساسه!  من  انهيار 
أنه  طاملا  تنهار  لن  اللرية  إن  له،  التجديد  قبل  تلفزيونية 
باٍق يف مصرف لبنان؟ من يذكر كل أسئلة الناس عن عودة 

30% هي حصـّة 
املصارف من مجموع 
املبالغ التي ستدفع 

للمودعني على أساس 
السحب وفق نصّ 

التعميم 158 مقابل 
70% سيدفعها 
مصرف لبنان.
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يلتقي الرئيسان الروسي والرتكي يف 
سوتشي، يف ظّل حتّوالت متسارعة يف 
السوري  امللّف  ويف  عمومًا،  املنطقة 
خصوصًا، رّبا تدفع حنو إجياد تسويات 
وخصوصًا  السوري،  للشمال  نهائية 
منه حمافظة إدلب. وما يعّزز احتماالت 
باتت  دمشق  أن  هو  ذلك  يف  النجاح 
إضافية،  قّوة  نقاط  على  متوّفرة 
تستطيع موسكو استخدامها بوجه أنقرة، 
فيما األخرية تشوب عالقاتها حبليفتها 
واشنطن مشاكل كثرية، وجتد حاجتها 
ملّحة إىل متتني صالتها بالروس. وإذا 
ما ُأرسيت بالفعل »تسوية إدلب«، وال 
سيما لناحية فتح طريق »M4«، تكون 
على  إضافية  خطوة  خطت  قد  سوريا 
طريق استعادة كامل أراضيها، توازيًا 
مع جنيها مثارًا سياسيًا أظهر جانبًا منها 

اجتماع اجلمعية العامة لألمم املتحدة.
وميدانية  سياسية  تطّورات  وسط 
الروسي  الرئيس  جيتمع  متشابكة، 
رجب  الرتكي  بنظريه  بوتني،  فالدميري 
اليوم  سوتشي  يف  إردوغان،  طيب 
أبرزها  عديدة  ملّفات  لبحث  األربعاء، 
الشمال السوري وحمافظة إدلب، اليت 
شهدت تصعيدًا عسكريًا خالل الشهَرين 
املاضَيني، وسط توّقعات بأن يفضي 
جذريًا  يكون  قد  حّل  إىل  اللقاء  هذا 
بعد  اجلديد  االجتماع  ويأتي  لقضّيتها. 
قّمة  على  عام  ونصف  عام  من  أكثر 
مشابهة مجعت الرئيَسني يف سوتشي 
)آذار 2020(، عندما سافر إردوغان إىل 
روسيا بعد تصادم عسكري بني جيَشي 
البلَدين على ختوم إدلب، خالل عمليات 
للجيش السوري استهدفت فتح طريق 
أن  بعد  بالقوة،   )M5( دمشق  – حلب 
»اتفاقية  وفق  بتعّهداتها  أنقرة  نكثت 
عام  موسكو  مع  عة  امُلوقَّ سوتشي« 
2018، حيث متّكن السوريون آنذاك من 
السيطرة على الطريق، فيما استهدفت 
طائراتهم قافلة تركية يف منطقة بليون 
أّدى إىل مقتل وإصابة  يف إدلب، ما 
وانتهت  تركيًا.  جنديًا   150 من  أكثر 
من  أكثر  استمّرت  اليت  القّمة،  تلك 
إىل  بروتوكول  بإضافة  ساعات،  سّت 
بوجبه  تعّهدت  سوتشي«،  »اتفاقية 
الالذقية   – حلب  طريق  بفتح  تركيا 
)M4(، وإقامة منطقة خالية من الوجود 
الطريق،  بتأمني  يسمح  بعمق  املسّلح 
وعزل الفصائل املعتدلة عن الفصائل 
املتشّددة وفق جدول زمين حمّدد، وهو 
الذي  األمر  اآلن،  حتى  به  َتُقم  مل  ما 
بعدم  مرارًا  التذكري  إىل  موسكو  دفع 
إيفاء أنقرة بتعّهداتها، ما أنذر بإمكانية 
تكرار سيناريو »M5«، وهو ما ال ترغب 

فيه تركيا.
اللقاء اجلديد كان من املفرتض أن ُيعقد 
النقاط  بعض  أن  إاّل  املاضي،  الشهر 
اخلالفية بني روسيا وتركيا حول قضايا 
تتعّلق بأوكرانيا وملفات أخرى، تسّببت 
على  األخري  املوعد  ليأتي  بتأجيله، 
عجالة تركية بعد ارتفاع منسوب التوّتر 
على  وواشنطن،  أنقرة  بني  السياسي 
 »S400« منظومة  األوىل  شراء  خلفية 
من  وإخراجها  اجلوي،  للدفاع  الروسية 
والذي   »F35« مقاتالت  إنتاج  برنامج 
عليها،  حتصل  أن  تركيا  تنتظر  كانت 
خالل  إردوغان  صراحة  ذكره  ما  وهو 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية  اجتماع 
يف نيويورك. والالفت يف التصرحيات 
الرتكية اجلديدة، باإلضافة إىل ارتفاع 
واتهامها  واشنطن  على  اهلجوم  حّدة 
الرتكي  الرئيس  مّساهم  َمن  بدعم 
قوات  إىل  إشارة  )يف  »إرهابيني« 
إعالن  الكردية(،  الدميوقراطية  سوريا 
 »S400« منظومة  شراء  عزمها  أنقرة 
اليت  لواشنطن  مباشر  حتدٍّ  يف  جديدة 
خطرًا  تشّكل  املنظومة  هذه  أن  َتعترب 
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أرادت روسيا استباق اللقاء برسائل ميدانية إىل أنقرة و»قسد« )أ ف ب (

رياض  لبنان،  مصرف  حاكم  ميثل 
احملامي  أمام  فيه،  كمشتبه  سالمة، 
القاضي  بالتكليف،  التمييزي،  العام 
جان طنوس. التحقيق مع سالمة يف 
مصرف  من  أموال  اختالس  قضايا 
احلماية  نتيجة  للخطر  معّرض  لبنان، 
بها.  حيظى  اليت  والداخلية  اخلارجية 
أنها  أم  العامة  النيابة  ختضع  فهل 

تنتظر متتني قضيتها قبل االدعاء؟
الثانية  التحقيق  جلسة  اليوم  تنعقد 
مع حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
التمييزي،  العام  احملامي  قبل  من 
طنوس.  جان  القاضي  بالتكليف، 
االختالس  جبرائم  فيه  مشتبه  احلاكم 
وتبييض  املشروع  غري  واإلثراء 
املزور.  واستخدام  والتزوير  األموال 
رغم ذلك، وبداًل من منعه من مزاولة 
عمله إىل حني انتهاء التحقيقات معه، 
قررت السلطة السياسية تعيني سالمة 
إنقاذ  خطة  وضع  املكلفة  اللجنة  يف 
لالقتصاد  وتاليًا  املصريف،  للقطاع 
مع  مفاوضات  إجراء  ثم  الوطين، 

صندوق النقد الدولي.
لبنان  يف  فيه  مشتبهًا  ليس  احلاكم 
وحسب، بل يف عدد من دول العامل، 
وبريطانيا  وفرنسا  سويسرا  أبرزها 
املنتظر  من  وكان  وهولندا.  وأملانيا 
أن تعقد الدول اليت حتقق يف شرعية 
ثروته اجتماعًا قبل نهاية الشهر اجلاري 
لتوحيد  اهلولندية،  الهاي  مدينة  يف 
سالمة،  ملالحقة  املتبعة  اإلجراءات 
التمييزية  العامة  النيابة  بشاركة 
اللبنانية، إال أن هذا االجتماع أرجئ إىل 
الرابع عشر من تشرين األول املقبل.

حبسب املعنيني فإن تأجيل االجتماع مت 
ألسباب تقنية. لكن مسؤولني آخرين 
حيظى  اليت  احلماية  إىل  األمر  يعزون 
املتحدة  الواليات  بها سالمة من قبل 
فرنسيون  مسؤولون  األمريكية. 
وينقل  بوضوح.  ذلك  عن  يعربون 
لبنان  مصرف  حاكم  وصف  عنهم 
بـ«السارق«. لكنهم يؤكدون أيضًا أنه 
أمريكية.  محاية  بظلة  يزال حيظى  ال 
وهي املظلة اليت تفسر امتناع غالبية 
العامة  النيابة  التعاون مع  الدول عن 

اللبنانية بشأن ملفات سالمة.
رغم مرور أكثر من ثالثة أشهر على طلب 
لبنان جتميد أموال سالمة وممتلكاته، 
ملصلحة الدولة اللبنانية، يف كل من 
فرنسا وسويسرا وأملانيا، مل تتفاعل 
اللبناني،  الطلب  مع  فرنسا  سوى 
وبدأت إجراءات تنفيذه )وهي إجراءات 
إىل  لتصل  حثيثة  متابعة  إىل  حتتاج 
خواتيمها(. يف املقابل، متتنع سويسرا 
من  يصلها  كتاب  ألي  االستجابة  عن 
إىل  ومتتنع  التمييزية.  العامة  النيابة 
اليت  بالوثائق  لبنان  تزويد  اليوم عن 
بني  املوقع  العقد  وحتديدًا  طلبتها، 
رياض سالمة )بصفته حاكمًا ملصرف 
لبنان( وشقيقه رجا، وهو العقد الذي 
مسح لألخري بكسب مبلغ يصل إىل حنو 
مليون دوالر على مدى حنو 15   330
عامًا. علمًا أن هذه األموال هي اليت 
السويسرية،  السلطات  ريبة  أثارت 
ودفعتها إىل فتح حتقيق بشأن ثروة 

األخوين سالمة مطلع العام احلالي.
يف املقابل، تكشف مصادر دبلوماسية 
القضائية  السلطات  اختاذ  عن 
بدء  منها  ُيستنَتج  قرارات  الربيطانية 
سالمة  أموال  حول  اجلدي  التحقيق 
املتحدة،  اململكة  يف  عائلته  وأفراد 
مزيدًا من  ترى فيه املصادر  ما  وهو 
وضع  رافضة  احلاكم،  على  الضغوط 
ذلك يف سياق »إذن مرور« أمريكي 

ملالحقته.
ال  األمريكيني  أن  املصادر  وترى   

 فرنسا: سالمة لص حتميه أمريكا
حسن عليق

اآلن  »حتى  لكنهم  التحقيق،  ميانعون 
يرفضون اإلطاحة برُجلهم املوثوق يف 
أمريكيًا  دبلوماسيًا  إن  بل  لبنان«. 
قبل  لبنان  لزائر  قال  املستوى  رفيع 
أسابيع إن »املشكلة يف توفري البديل 
الذي يواصل سياسة التعاون معنا«.

بإمجاع  حيظى  سالمة  يزال  ال  داخليًا، 
)تيار  عليه  الطائف«  »منظومة 
املستقبل، حركة أمل، احلزب التقدمي 
املارونية…(،  الكنيسة  االشرتاكي، 
كما  املال.  رأس  قوة  إىل  إضافة 
بعض  يف  التشققات  من  يستفيد 
معه،  اخلصومة  تعلن  اليت  القوى 
تعيني  وأتى  احلر.  الوطين  كالتيار 
ليمنح  للحكومة  رئيسًا  ميقاتي  جنيب 
حاكم مصرف لبنان جرعة ثقة، خباصة 
إدارة  على  الرجلني  بني  االتفاق  بعد 
نتائج االنهيار بصورة تريح كاًل منهما 
)النموذج األحدث يف هذا السياق هو 

آلية »رفع الدعم« عن احملروقات(.
األخري  متنح  بسالمة،  ميقاتي  عالقة 
املزيد من القوة يف مواجهة التحقيق 
ينفي  ميقاتي  لكن  له.  خيضع  الذي 
قطعًا أن يكون قد تدخل لدى النيابة 
العامة حلماية احلاكم. وهنا تربز أسئلة 
فيه،  املشتبه  مع  التحقيق  بطء  عن 
وعن سبب عدم اختاذ قرار باحلجز على 
أمواله وممتلكاته، أسوة بالطلبات اليت 

أرِسلت إىل دول أوروبية.
تقول  بامللف  معنية  قضائية  مصادر 
الطريق  »يف  تسري  القضية  إن 
األهمية  بهذه  ملفًا  وإن  الصحيح، 
واخلطورة حيتاج إىل أكثر من جلسيت 
حتقيق خلتمه«. وتعطي مثااًل على ذلك 
ما جرى مع سويسرا، جلهة أن النيابة 
إن  تقول  ِبرن  يف  االحتادية  العامة 
تسليم أي مستند إىل لبنان حيتاج إىل 

موافقة املشتبه فيه.
 ويف حال اعرتاضه، سيستلزم األمر 
إلجنازه.  أشهر  و6  أشهر   3 بني  ما 
التحقيق  هذا  بأن  املصادر  وتذّكر 
الالزمة،  باألدلة  حتصينه  إىل  حيتاج 
حتقيق  قاضي  أي  يستسهل  ال  لكي 
منع  إعالن  أو  الدرج  يف  وضعه 
احملاكمة عن سالمة بعد االدعاء عليه. 
اجتماع  با سينتجه  املصادر  وتتفاءل 
جلهة  املقبل،  الشهر  منتصف  الهاي 
حصول اجلانب اللبناني على معلومات 

وأدلة تفيد التحقيق.
يف موازاة ذلك، أتى قرار حمكمة التمييز 
اجلزائية )الغرفة اليت ترأسها القاضية 
عضويتها  يف  وتضم  احلركة،  سهري 
عيد  الياس  املستشارين  القاضيني 
أبو خاطر(، لُيسِقط عن سالمة  ورىل 
يف  مالحقته  دون  حتول  حصانة  أي 
خمالفة  أي  ارتكاب  إليه  ُنِسب  حال 
لقانون العقوبات )الرشى، االختالس، 
لكنه  التزوير…(.  األموال،  تبييض 
يف الوقت عينه منحه حصانة إضافية 
بشأن خمالفة قانون النقد والتسليف. 
فهذا القانون ينص صراحة يف املادة 
206 منه، على أن مالحقة خمالفيه تتم 
»بناًء على طلب املصرف املركزي«. 
احملكمة  قرار  يف  قضاة  رأى  وفيما 
إن  آخرون  قال  بالقانون،  التزامًا 
مسألة قانون النقد والتسليف حتتاج 
حرفية  تأثري  من  خيفف  اجتهاد  إىل 
أن  وخباصة  العدالة،  على  نصه 
للقانون  خمالفته  من  راهنًا  املشكو 
هو حاكم مصرف لبنان نفسه. ويلفت 
مل  القانون  أن  إىل  القضاة  هؤالء 
املالحقة من دون طلب مصرف  مينع 
نية املشرتع ال ميكن أن  لبنان، وأن 
لة ملسار العدالة، ما يعين  تكون معطِّ
إمكان مباشرة املالحقة من دون طلب 

املصرف املركزي.

تتعّلل  وقت  يف  »الناتو«،  حلف  على 
بنظومة  تزويدها  برفض  تركيا  فيه 
دول  وبامتالك  األمريكية،  »باتريوت« 
مثاًل(  )أوكرانيا  »الناتو«  يف  أعضاء 
بينها  سوفياتية  جوي  دفاع  منظومات 
الواليات  تّتخذ  أن  »S300«، من دون 
أّي  ضّدها  »الناتو«  أو  املتحدة 

إجراءات.
    يأتي لقاء بوتني ـــ إردوغان يف وقت 
تشهد فيه دمشق انفراجات سياسية 

واقتصادية على عدّة صعد
مع جمموعة  اللقاء  هذا  يتزامن  كذلك، 
السورية،  األرض  على  املتغرّيات  من 
أبرزها التكّهنات باقرتاب موعد انسحاب 
القوات األمريكية من سوريا، والفراغ 
املتوّقع جّراء ذلك والذي تتمّنى أنقرة 
ألّي  موسكو  رفض  وسط  متأله،  أن 
نشاط عسكري تركي، وإصرارها على 
كامل  على  السيطرة  دمشق  استعادة 
األراضي السورية، وهو ما أكده بوتني 
خالل استقباله الرئيس السوري بشار 
األسد، قبل حنو أسبوعني، عندما قال 
صراحة إن »املشكلة الرئيسة تكمن يف 
أن القوات األجنبية موجودة يف مناطق 
من  قرار  دون  من  البالد  من  معّينة 
األمم املتحدة ومن دون إذن منكم )من 
سوريا(، وهو ما مينعكم من بذل أقصى 
األمر  البالد«،  وحدة  لتعزيز  اجلهود 
الوجود  إىل  مباشر  بشكل  يشري  الذي 
يف  والرتكي  البالد،  شرق  األمريكي 
الشمال والشمال الغربي. ويف االجتاه 
السوري،  اخلارجية  وزير  أكد  نفسه، 
فيصل املقداد، يف كلمته أمام اجلمعية 
العامة لألمم املتحدة، االثنني املاضي، 
وجود  أّي  أن  هو  سوريا  »موقف  أن 
أجنيب على أراضيها دون موافقتها غري 
للقانون  سافرًا  خرقًا  ويشّكل  شرعي، 
ولكّل  املتحدة  األمم  وميثاق  الدولي 
الصلة«،  ذات  األمن  جملس  قرارات 
الفتًا إىل أن »االحتالل الرتكي ميارس 
و«يدعم  والترتيك«،  التهجري  سياسة 
رأسها  وعلى  اإلرهابية  املنظمات 
أنقرة  تواجه  وبينما  النصرة«.  جبهة 
ـــ  بوتني  قّمة  تأتي  متزايدة،  ضغوطًا 
فيه دمشق  إردوغان يف وقت تشهد 
على  واقتصادية  سياسية  انفراجات 
األردني،  االنفتاح  أبرزها  عّدة،  صعد 
واتفاقية مترير الغاز املصري إىل لبنان 
العربي«، واليت جاءت  الغاز  »خّط  عرب 
عودة  إىل  باإلضافة  أمريكية،  بوافقة 
التقارب مع دول عربية عّدة، وهو ما 
ظهر خالل اللقاءات اليت أجراها املقداد 
العامة  اجلمعية  اجتماع  هامش  على 
واليت  ـــ  نيويورك  يف  املتحدة  لألمم 
حنو  منذ  نوعه  من  األّول  بعضها  ُيعّد 
وزيَري  لقاؤه  وبينها  ـــ  سنوات  عشر 
وتونس  شكري  سامح  مصر  خارجية 

عثمان اجلرندي.
سبقت  امليداني،  املستوى  وعلى 
السورية  التحّركات  من  سلسلة  القّمَة 

على األرض والروسية يف اجلو، حيث 
من  جمموعة  الروسية  الطائرات  نّفذت 
الفصائل  انتشار  مواقع  على  الغارات 
منطاق  حدود  على  إدلب،  ريف  يف 
يف  السوري  اجليش  مع  التماس 
منطقة جبل الزاوية اليت ُينتظر أن يتّم 
إفراغها من املسلحني، كما استهدفت 
طائرة روسية معسكرًا لفصيل »فيلق 
الشام« التابع بشكل مباشر ألنقرة يف 
مدينة عفرين، يف خطوة كانت مفاجئة 
بالنسبة إىل الفصائل املسّلحة. وبينما 
َتعترب  متفاوتة  تركية  خرجت تصرحيات 
إدلب  العسكرية على حدود  التحركات 
التصعيد،  خفض  التفاقية  »خرقًا« 
من  تعزيزات عسكرية  استقدام  وسط 
الفصائل املسلحة والقوات الرتكية إىل 
إدلب، مل تعّلق تركيا أبدًا على الغارة 
الروسية على عفرين، يف وقت أطلقت 
قذائف يف حميط  بضع  الفصائل  فيه 
الروسية  القوات  وأعلنت  الالذقية، 
إسقاط طائرة مسرّية انطلقت من إدلب 
ويبدو  إىل محيميم.  الوصول  وحاولت 
أن روسيا أرادت استباق اللقاء برسائل 
أنقرة  إىل  ُموّجهة  األرض  من  ميدانية 
من جهة، وإىل »قسد« من جهة أخرى، 
عرب التأكيد على عدم وجود استثناءات، 
ورفض حتويل مناطق »غصن الزيتون« 
يف أقصى مشال حلب إىل »مالذ آمن« 
بناء  فيها  تعيد  املسّلحة  للفصائل 
نفسها لشّن هجمات على مناطق أخرى، 
الروسي  احلضور  تأكيد  إىل  باإلضافة 
الرادع يف مناطق االحتكاك بني القوات 
املدعومة تركيًا و«قسد«، خصوصًا مع 
الطرفني  بني  املواجهات  حدة  ارتفاع 
مشال  مناطق  يف  األخرية  اآلونة  يف 

شرقي سوريا.
من  والعوامل،  الظروف  هذه  وأمام 
وضع  إىل  اللقاء  يؤدي  أن  املنتظر 
إعادة  وإىل  الرتكية،  للمماطلة  حّد 
الشمال  يف  امليداني  املشهد  رسم 
على  إدلب  ويف  عمومًا،  السوري 
إعادة  شأنه  من  با  اخلصوص،  وجه 
دمشق  سيطرة  عن  اخلارجة  املناطق 
بشكل تدرجيي وتوافقي، وجتنيب مجيع 
األطراف اخلوض يف مواجهات عسكرية 
اليت  والفصائل  تركيا  فيها  ستكون 
حرج، خصوصًا يف  موقف  تدعمها يف 
ظّل توّتر األجواء الرتكية ـــ األمريكية، 
وتعّمق حاجة أنقرة إىل متتني عالقاتها 
التوّصل  احتماالت  يعّزز  وما  بروسيا. 
التغرّيات  موجة  دبلوماسية،  حلول  إىل 
املنطقة  تشهدها  اليت  »التهدوية« 
املتصاعد  االنفتاح  وأبرزها  عمومًا، 
ـــ  السعودي  والتقارب  دمشق،  على 
ــ القطري، واحلوار السعودي  اإلماراتيـ 
ـــ اإليراني، وعودة النشاط السياسي 
يف  والعراقي  املصري  واالقتصادي 
عمليات  أساسًا  تشهد  اليت  املنطقة 
للتوازنات  وتشكيل  هيكلة  إعادة 

والتحالفات السياسية واالقتصادية.
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إىل  وكانربا  ملبورن  انضمت 
املليون،  نادي  يف  سيدني 
حيث ختطى متوسط سعر املنزل 
املليون دوالر، يف سنة مل تشهد 
فيها أسرتاليا منوا سكانيا بسبب 

جائحة كورونا.
بني  السائد  الرأي  كان  ولطاملا 
أن  العديد من االقتصاديني هو 
النمو السكاني من القوى الكربى 
وراء ارتفاع أسعار املنازل، ويف 
سنة ظّن فيها الكثريون ان أسعار 
فيها  ارتفعت  سترتاجع،  البيوت 
جنوني،  بشكل  العقارات  أسعار 
السوق  على  كوفيد  اثر  فكيف 
احملالت  تستعد  وكيف  العقارية 
بعد  أعماهلا  الستئناف  التجارية 
يف  املرتقب  القيود  ختفيف 
احلادي عشر من أكتوبر/ تشرين 
األول وهل هي حاضرة للتعامل 
العمالء؟  من  املطعمني  غري  مع 
احمللل األقتصادي عبداهلل عبداهلل 
أجاب على هذه األسئلة بالتفصيل 
يف لقاء مع أس بي أس عربي24 

واليكم التفاصيل: 
وتوقف  احلدود  إغالق  مت  عندما 
اهلجرة، تراجعت أسعار العقارات 
املناطق،  بعض  يف  البداية  يف 
لالرتفاع  عادت  اآلن  ولكنها 
املاضي  العام  وخاصة  وبقوة، 
وكانبريا  ملبورن  انضمت  حيم 
إىل سيدني يف نادي املليون اي 
يزيد  الذي  املنزل  متوسط سعر 

عن مليون دوالر. 
هناك بال شك جمموعة من االمور 
العقارات  أسعار  على  تؤثر 
ولطاملا كان سؤال االقتصاديني 
حول  يدور  السياسات  وصانعي 
أيهما له التأثري األقوى، وأيهما 
أكثر  به  التحكم  او  ميكن تعديله 
إذا لزم االمر لكبح األسعار، وأبرز 
الفوائد  أسعار  هي  األمور  هذه 
واملوائمة بني العرض والطلب. 

لعب  الفوائد  أسعار  اخنفاض 
دورا كبريا باألشهر املاضية يف 
اقبال االسرتاليني على االستثمار 
النقص  تعويض  ورمبا  باملنازل 
بالطلب الذي كان يشكله ازدياد 
أثر  على  السنوي  السكان  عدد 

اهلجرة. 
وأسعار الفوائد املنخفضة اليوم 
هي يف صلب السياسة النقدية 
تأخذ  وهي  املركزي  للمصرف 
اقتصادية  معطيات  باالعتبار 
ونسب  التضخم  منها  )ماكرو(، 
البطالة وغريها، هلذا من الصعب 
جدا، ال بل من شبه املستحيل، 
رفع  املركزي  البنك  من  الطلب 
أسعار  لكبح  الفوائد  أسعار 

املنازل. 
العرض  بعملية  التحكم  يبقى 
والطلب واليت هي من مسؤولية 
عرب  ان  التنفيذية،  السلطة 
 APRA ك  الفدرالية  املؤسسات 
قطاع  مراقبة  عن  املسؤولة 
وضع  مبقدرتها  اليت  البنوك، 
البنوك  على  أصعب  شروط 
اعداد  لتقليل  الدائنني  وعلى 
وبإمكان  املمنوحة.  القروض 
إصالح  أيضا  الفدرالية  احلكومة 
املزايا الضريبية السخية املتعلقة 
باإلسكان مثل املديونية السلبية 
تطبيقه  سيبدأ  موضوع  هذا  )و 
بنيوزلندا اليت تعاني من مشكلة 
بارتفاع استعار  مماثلة ألسرتاليا 

املنازل بأول أكتوبر. 
حلكومات  ميكن  ثانية  جهة  ومن 
احمللية  واحلكومات  الواليات 
اإلسراع بعمليات موافقات البناء 
وبالتالي زيادة املعروض، ولكن 

ومصاحل  أولويات  ختتلف  هنا 
فيما  احلكومية  املؤسسات 
الكبرية  املداخيل  وخاصة  بينها، 
الواليات  حكومات  حتصلها  اليت 

والبلديات من السوق العقاري.
الدولي  النقد  صندوق  وكان   
اجتاه  من  اسرتاليا  حذر   IMF
إىل  العقارات يف سيدني  سوق 
احلكومة  تتدخل  مل  إذا  االنهيار 

إلبطاء االرتفاع الكبري. 
على  الصعب  من  يكون  قد   
أصحاب األعمال مواكبة القوانني 
اجلديدة،  واللوائح  والقواعد 
عمل  خطة  وضع  عن  ناهيك 

لعملك. 
العمود  هي  الصغرية  املصاحل 
األسرتالي،  لالقتصاد  الفقري 
وبالتعريف هي املصاحل اليت يبلغ 
مليون   ٢ ملدخوهلا  األقصى  احلد 
من  اقل  توظف  او  دوالر سنويا 

٢٠ موظف وعامل.
يف  املصاحل  هذه  عدد  ويبلغ 
مليون   ٢ ال  حوالي  اسرتاليا 
و٣٠٠ ألف مصلحة، أي ٩٧٪ من 
عدد املصاحل التجارية اإلمجالي، 
أكثر  عمال  يوظفون  منهم   ٪٤٠
والباقي sole traders، أي حوالي 

مليون و٥٠٠ ألف. 
تتكيف  ان  الضروري  من  اليوم 
وتتعافى،  الصغرية  االعمال 
يتم  ان  جيب  الوقت  وبنفس 
املستقبل  يف  للنجاح  االعداد 
 .new normal »الطبيعي اجلديد«
تواجه  اليت  الصعوبات  إحدى 
الشركات الصغرية هي متطلبات 
املتعلقة  والتكلفة  الوقت 

باالمتثال للتشريعات واللوائح.
اثنان من كل مخسة من أصحاب 
ان  يقولون  واملديرين  األعمال 
التدابري،  هلذه  االمتثال   )41٪(
الصحية،  التدابري  راسها  وعلى 
إضافية،  وتكاليف  جمهود  تأخذ 
ولكنها ضرورية وخاصة ان عودة 
الزبائن ستكون ابطأ وأكثر حذرا، 
هذه  الوباء  مع  اننا سنعيش  مبا 
املرة، عكس العام املاضي حيث 

العودة كانت مع صفر حاالت.
حذرين  سيظلون  الزبائن  هلذا 
على  يرتب  ما  الوقت،  لبعض 
بذل  الصغرية  األعمال  أصحاب 
كل ما يف وسعهم لطمأنة الزبائن 
على  صحتهم  يأخذون  بأنهم 
اإلعالن  من  والتأكد  اجلد  حممل 
عن ذلك داخل مكان العمل وعلى 
السوشيل ميديا، وتعد الصور أو 
مقاطع الفيديو اخلاصة عن هذه 
التدابري طريقة جيدة إلثبات جدية 
 new ال  مع  بالتعامل  املصلحة 

.normal
من  »كان  اقتصادي:  خبري 
الطرق  خصخصة  عدم  األفضل 

»NSW السريعة يف
هل ميكن ألصحاب املصاحل عدم 

استقبال غري امللقحني؟ 
قانونًيا  ملزمون  العمل  أصحاب 
وهذا  آمنة،  العمل  أماكن  جبعل 
يشمل اختاذ تدابري لتقليل أخطار 
Covid-19 يف مكان  لـ  التعرض 
سابقا،  أشرنا  ما  مثل  العمل 
عدم  ان  يعترب  قد  وبعضهم 
اللقاح  يتلقوا  مل  من  استقبال 

كجزء من هذه التدابري. 
توجد  ال  احلالي،  الوقت  يف 
صحية  أوامر  أو  حمددة  قوانني 
عامة تسمح أو متنع أماكن العمل 
اليت تقدم سياسات لقاح إلزامية 
مسؤوليات  باستثناء  للزبائن، 
أثناء  العمال  وسالمة  صحة 

العمل.

أبرز العوامل اليت دفعت بأسعار املنازل 
لإلرتفاع بشكل جنوني خالل اجلائحة
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أكد الرئيس األمريكي جو بايدن 
وزعماء أسرتاليا واهلند واليابان 
يف  الرباعية  اجملموعة  دور  على 
اهلندي  احمليطني  منطقة  محاية 
االستقرار  وضمان  واهلادئ 
مواجهة  يف  والدميقراطية 

الصني.
لوجه  وجهًا  قمة  أول  ومثلت 
جهود  أحدث  الرباعية  للمجموعة 
القيادة  لتعزيز  بايدن  بها  يقوم 
مواجهة  يف  آسيا  يف  األمريكية 

صعود الصني.
خالل اجتماع يف القاعة الشرقية 
األبيض،  بالبيت  االحتفالية 
محلة  األربعة  القادة  ناقش 
والبنية  كوفيد19-  لقاحات 
التحتية اإلقليمية والتغري املناخي 
ألشباه  التوريد  سالسل  وتأمني 
املوصالت احليوية املستخدمة يف 

تكنولوجيا الكمبيوتر.
وعلى الرغم من عدم ذكر الصني، 
للواليات  الصاعد  اخلصم  أن  إال 

املتحدة كان حاضرًا بقوة.
األسرتالي  الوزراء  رئيس  وقال 
بداية  يف  موريسون  سكوت 
الدميقراطيات  »حنن  القمة: 
العاملي  بالنظام  نؤمن  الليربالية 
ونؤمن  احلرية  يفضل  الذي 
اهلندي  وانفتاح احمليطني  حبرية 
هو  هذا  أن  نعلم  ألننا  واهلادئ 
األساس ملنطقة قوية ومستقرة 

ومزدهرة«.
ومنفتحة«  »حرة  عبارة  وأصبحت 
القوى  قلق  عن  للتعبري  رمزًا 
الوجود  بشأن  الكربى  اإلقليمية 
والدبلوماسي  االقتصادي 
املتضخم،  الصيين  والعسكري 
مبا يف ذلك التهديدات للممرات 

البحرية الدولية احليوية.
الياباني  الوزراء  رئيس  وقال 
»هذا  إن  سوجا  يوشيهيدي 
القوي  التضامن  يوضح  احلدث 
والتزامنا  األربع  دولنا  بني 
حلرية  املشرتكة  بالرؤية  الراسخ 
وانفتاح منطقة احمليطني اهلندي 

واهلادئ«.
اهلندي  الوزراء  رئيس  وأشاد 
»القيم  بـ  مودي  ناريندرا 
لبلدان  املشرتكة«  الدميقراطية 

اجملموعة.
ما  غالبًا  الذي  بايدن،  وقال 
اليت  الدميقراطيات  عن  يتحدث 
عصر  يف  قدرتها  إلثبات  حتتاج 
القوية  االستبدادية  األنظمة 
للمجموعة  والصني،  روسيا  يف 
اخلطوط  يف  اآلن  إنهم  الرباعية 

األمامية.
دول  أربع  »حنن  وأضاف: 
تاريخ  هلا  كربى  دميقراطية 
نعرف كيف  التعاون.  طويل من 
مستوى  على  وحنن  األمور  ننجز 

التحدي«. 

ال جوانب عسكرية
اجتماع  كان  لواشنطن،  بالنسبة 
خطوة  مبثابة  الرباعية  اجملموعة 
الواليات  تركيز  لدعم  أخرى 
املتحدة على اجلهود الدبلوماسية، 
من  الدراماتيكي  خروجها  بعد 
استمرت  اليت  أفغانستان  حرب 

20 عامًا.
اإلقليمية  اجملموعات  بني  ومن 
واشنطن  تقودها  اليت  الثالث 
االسرتاتيجية  الشطرنج  لعبة  يف 
فإن  الصني،  صعود  إلدارة 

عن  وضوحًا  األكثر  هي  الرباعية 
عمد.

أما التحالفان اآلخران فهما حتالف 
االستخباراتية  املعلومات  تبادل 
أسرتاليا  يضم  الذي   Five Eyes
واململكة  ونيوزيلندا  وكندا 
املتحدة،  والواليات  املتحدة 
والتكتل األحدث الذي حيمل اسم 

.AUKUS
 AUKUS ومت الكشف عن حتالف
يركز  والذي  املاضي  األسبوع 
على  أسرتاليا  حصول  على 
النووية  بالطاقة  تعمل  غواصات 
األمريكية  التكنولوجيا  باستخدام 

والربيطانية.
األمر  أن  من  الرغم  وعلى 
حتى  سنوات  سيستغرق 
على  األسرتالية  البحرية  حتصل 
الغواصات، إال أن اإلعالن أرسل 
أحناء  مجيع  يف  قوية  إشارات 
الصني  غضب  أثار  مما  العامل، 
فرنسا  مع  قوي  خبالف  وتسبب 
اليت مت فسخ عقدها لبيع أسرتاليا 

غواصات تقليدية.
خطة  حول  الضجيج  تراجع  ومع 
األسرتالية،  النووية  الغواصات 
والقادة  املسؤولون  كان 
حريصني على التأكيد على عدم 
للمجموعة  عسكري  مكّون  وجود 

الرباعية.
اإلدارة  يف  كبري  مسؤول  وقال 
حتالفا  ليس  »هذا  االمريكية 
رمسي  غري  جتمع  انه  عسكريًا. 
أن  أعتقد  الدميقراطية.  للدول 
وأعتقد  تبددت  قد  املخاوف 
املبادرة  هذه  أن  عام  بشكل 
أحناء  مجيع  يف  ترحيب  موضع 

املنطقة«.
أسرتاليا ستحصل على غواصات 
أمريكية  كروز  وصواريخ  نووية 
وموريسون يوجه »دعوة مفتوحة« 

للحوار إىل الرئيس الصيين
الصحفيني،  إىل  حديثه  ويف 
بأنها  الرباعية  موريسون  وصف 

»مبادرة عملية للغاية«.
ولكنه أدىل بتصريح واضح حول 

استعداد أعضاء اجملموعة الرباعية 
للوقوف يف وجه »أي ضغط قد 
إشارة  يف  منا«  أي  له  يتعرض 

ضمنية إىل الصني.
الفرصة  هذه  »نريد  وقال 
احمليطني  منطقة  دول  جلميع 
يقدرون  إنهم  واهلادئ.  اهلندي 
سيادتهم، ويقدرون استقالهلم، 
مشروعًا  ذلك  يكون  أن  وينبغي 

مشرتكًا«.
الصني  مع  املنافسة  وتعد 
اجملال  خارج  األقل  على  قوية 
اجلهود  ذلك  يف  مبا  العسكري، 
الفقرية  البلدان  املبذولة لتزويد 
باللقاحات، حيث كانت الواليات 
املتحدة أكرب مانح يف العامل، إىل 
اليت  االقتصادات  دعم  جانب 

تعاني من األوبئة.
إنه  اإلدارة  يف  املسؤول  وقال 
اجلوهرية«  »املشاركات  من بني 
املتوقعة يف احملادثات، ستعلن 
خططها  عن  الرباعية  اجملموعة 

لطرح اللقاح.

يف قمة زعماء اجملموعة الرباعية.. موريسون: »حتالفنا 
يعزز االستقرار يف منطقة احمليطني اهلندي واهلادئ«

الرئيس بايدن مستقبال رئيس الوزراء االسرتالي موريسون

إصابة   950 فيكتوريا  سجلت 
حملية جديدة وسبع وفيات، فيما 
دخلت منطقة Latrobe Valley يف 
من  للحد  أيام  ملدة سبعة  إغالق 
تفشي كوفيد19- الذي ُيعتقد أنه 
مرتبط بتجمع عدد من األشخاص 

داخل منزل.
سيبدأ ختفيض مدفوعات الكوارث 
لكوفيد19- مبجرد وصول الواليات 
تطعيم  معدالت  إىل  واألقاليم 

للبالغني بنسبة 70%
إصابة   950 تسجل  فيكتوريا 
يف  بكوفيد19-  جديدة  حملية 
منذ  األعلى  هي  يومية  حصيلة 

بداية الوباء
األول/ تشرين   11 من  اعتبارًا 

مت  لشخصني  ميكن  أكتوبر، 
تلقيحهما بالكامل زيارة املقيمني 
يف دور رعاية املسنني يف نيو 

ساوث ويلز
فيكتوريا

إصابة   950 فيكتوريا  سجلت 
حملية جديدة وسبع وفيات.

يف  القيود  بعض  ختفيف  ومت 
 Latrobe منطقة  لكن  الوالية، 
Valley ختضع إلغالق ملدة سبعة 
كوفيد19-  تفشي  من  للحد  أيام 
بتجمع  مرتبط  أنه  ُيعتقد  الذي 

عدد من األشخاص داخل منزل.
ومت ختفيف بعض القواعد اعتبارًا 
من اليوم، مبا يف ذلك متديد حد 
السفر يف مدينة ملبورن إىل 15 

فيكتوريا تسجل 950 إصابة وسيدني 863 بكورونا ) 29 أيلول(

الرياضات  واستئناف  كيلومرت 
اليت ال تشتمل على تالمس مثل 

التنس واجلولف.
نيو ساوث ويلز

 863 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
حالة  و15  جديدة  حملية  إصابة 
احلكومة  رئيسة  وقالت  وفاة. 
األرقام  إن  برجييكليان  غالديس 
تزال  ال  لالستشفاء  اإلمجالية 
منوذج  حسب  املتوقع  من  أقل 

دوهرتي.
األول/ تشرين   11 من  واعتبارًا 

رعاية  دور  لنزالء  ميكن  أكتوبر، 
مت  زائرين  استقبال  املسنني 

تطعيمهما بالكامل يوميًا.
 86.2% ويلز  ساوث  نيو  وبلغت 
من احلاصلني على جرعة أوىل من 
الثانية،  للجرعة  و61.7%  اللقاح 
األطفال  من   44.5% تلقى  فيما 

-12 أعمارهم بني  ترتاوح  الذين 
15 جرعتهم األوىل.

كوينزالند
حملية  إصابة  كوينزالند  سجلت 
جديدة، ولن يتم احتساب إصابة 
نيو  أخرى ألنه مت اكتشافها يف 

ساوث ويلز.
واتسعت قيود الكمامات لتشكل 

.Gold Coast منطقة
كبرية  يونغ،  جانيت  وقالت 
توجد  ال  إنه  الصحة،  مسؤولي 
ولكن  لإلغالق  حاجة  اآلن  حتى 
كانت  إذا  ذلك  يتغري  أن  ميكن 
هناك أي عالمة على انتشار كبري 

للعدوى يف اجملتمع.
سيبدأ خفض مدفوعات الكوارث 
وصول  مبجرد  لكوفيد19- 
معدالت  إىل  واألقاليم  الواليات 

تطعيم للبالغني بنسبة 70%.
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بات من الواضح أن مصر واألردن تقودان حمور االنفتاح 
لعبتا  أن  بعد  الراهنة،  املرحلة  لبنان، يف  على  العربي 
دوران أساسيان يف الدفع حنو تشكيل احلكومة، األمر 
يف  الدولتني،  عن  صدرت  اليت  املواقف  يفسر  الذي 
األيام املاضية، ال سيما تلك اليت أطلقها امللك األردني 
عبداهلل الثاني، من على منرب األمم املتحدة، قبل أن يبادر 
إىل االتصال برئيس احلكومة جنيب ميقاتي، بالتزامن مع 
اتصال آخر جاء من وزير اخلارجية املصرية سامح شكري، 
أكد خالله استمرار التنسيق املصري مع »دول شقيقة 

وصديقة« لدعم لبنان.
رئيس  سيقوم  اليت  الزيارة  تأتي  السياق،  هذا  ضمن 
مساء  ب���روت،  إىل  اخلصاونة  بشر  األردن���ي  ال���وزراء 
املسؤولني،  وكبار  ميقاتي  سيلتقي  حيث  االرب��ع��اء، 
وتستمر زيارته اىل يوم اخلميس، يف مؤشر واضح على 
أن القاهرة وعمان ستعمالن على حماولة ملء الفراغ الذي 
يرتكه الغياب السعودي عن الساحة اللبنانية، نظرًا إىل 
مصلحتهما يف احلفاظ على االستقرار فيها، باإلضافة إىل 
رغبتهما باالستفادة من الفرص اإلقتصادية احملتملة، ال 
سيما بعد اطالق الواليات املتحدة مسار استراد الغاز 

املصري واستجرار الكهرباء من األردن.
يف هذا االطار، تشر مصادر سياسية مطلعة، إىل أّن 
احلراك املصري األردني ما كان ليحصل من دون غطاء 
أمركي واضح، خصوصًا بالنسبة إىل عمان اليت تربط 
ملكها عالقات قوية مع الدول الغربّية، وبالتالي ال ميكن 
احلديث عن خطوات بعيدة عن قرار كبر بإعادة ترتيب 

األوضاع يف املنطقة من جديد.
بالدرجة  يرتبط  القرار  هذا  املصادر،  هذه  إىل  بالنسبة 
أن  سيما  ال  السورية،  الساحة  على  باألوضاع  األوىل 
إعادة  الثاني ينطلق من فرضية  أساس مبادرة عبداهلل 
التواصل مع دمشق من بوابة امللفات االقتصادية، اليت 
قد تشكل فرصة حنو إعادتها إىل ما يسمى ب�«احلضن 
العربي«، وتلفت إىل أن اخلطوات املتسارعة جتاه سوريا 

هي أكرب من تلك اليت حتصل باجتاه لبنان.
من وجهة نظر املصادر نفسها، وضعت دمشق، يف كل 
ما يطرح من مشاريع ملساعدة لبنان، كبوابة عبور ال مفر 
منها، وبالتالي ال ميكن تصور أن كل اجلهود األمركية، 
اليت تصب يف هذا االجتاه، هي ملساعدة لبنان فقط، 
وزير  عقدها  اليت  االجتماعات  ذلك  على  مثااًل  وتعطي 
اخلارجية السورية فيصل املقداد، على هامش اجلمعية 

العامة لألمم املتحدة، مع عدد من نظرائه العرب.
هذا  من  كبر  حنو  على  يستفيد  أن  املمكن  من  لبنان 
الرهان  أن  من  بالرغم  املقبلة،  املرحلة  يف  االنفتاح 
باحلصول على مساعدات جمانية من مصر أو األردن هو 
الصعبة  يف غر مكانه، نظرًا إىل األوضاع االقتصادية 
األساسية هي من وجود  البلدين، حيث االستفادة  يف 
مسار جديد يف املنطقة، من املنتظر أن يستكمل على 
أكثر من صعيد، سواء  على  احلاصلة  املشاورات  ضوء 
على احملور األمركي اإليراني أو على احملور السعودي 

اإليراني.
على هذا الصعيد، ترى مصادر نيابية، أن املطلوب من 
من  أكثر  الفعلي  عمرها  ميتد  لن  اليت  ميقاتي،  حكومة 
3 أشهر، حتضر األرضية لذلك عرب مسار باتت معامله 
واضحة إىل حد بعيد، من خالل العمل على وقف اإلنهيار 
بالتزامن مع اطالق املفاوضات  التخفيف من حّدته،  أو 
مع صندوق النقد الدولي، اليت باتت شرطًا أساسيًا ألي 

مساعدات من املمكن أن حيصل عليها لبنان.
وتشر هذه املصادر إىل أن هذا املسار يتضمن أيضًا 
النيابية يف موعدها، نظرًا  اجراء االنتخابات  العمل على 
إىل أن بدء االستفادة من النتائج االجيابية من املفرتض 
أن حيصل بعد االنتهاء من هذا االستحقاق الدستوري، 
مستوى  على  سيفرزها  اليت  النتائج  عن  النظر  بغض 
صناديق اإلقرتاع، خصوصًا أن املسارات التفاوضية يف 
اإلقليم جيب أن تكون نتائجها قد باتت واضحة يف ذلك 

الوقت.
االستفادة  أن  نفسها  املصادر  تشدد  احملّصلة،  يف 
تكمن  عليها،  لبنان  مراهنة  املمكن  من  اليت  الكربى، 
اليت ستنعكس  اإليرانية،  األمركية  املفاوضات  بنتائج 
على املنطقة برمتها، من دون جتاهل تلك القائمة بني 
مسار  فتح  إمكانية  إىل  باإلضافة  وال��ري��اض،  طهران 
أمركية روسية  السورية، عرب مفاوضات  األزمة  معاجلة 
ستكون نتائجها هي األكثر أهمية، لكنها جتزم بأن هذه 
إىل  بالنظر  اإلط��الق،  على  سهلة  تكون  لن  املسارات 

الكثر من األلغام اليت تعرتض طريقها.

سر اإلندفاعة املصرية األردنية 
بإجتاه لبنان يكمن يف سوريا؟!

ماهر الخطيب

 2021 األول  تـشرين   2 Saturday 2 October 2021الـسبت 

ُيلقي تصاعد التوّتر األمركي �� الصيين بثقله على منطقة اخلليج، حيث 
احلرب  حقبة  نهاية  مع  األمركية  االسرتاتيجية  بشأن  األسئلة  تتكاثر 
»احل��رب« على الصني. وهي أسئلة  »اإلره��اب«، وفاحتة حقبة  على 
الدول اخلليجية حتت وطأة هذا الصراع،  تستتبع أخرى حول خيارات 
فضاًل عن الرؤية الصينية ملا ُيراد من الشرق األوسط أبعد من التجارة 
والطاقة. وإذ يبدو أكيدًا أن تلك الدول بدأت منذ وقت مبكر وضع 
أسس لشراكات عميقة مع بكني يف إطار »التحّوط«، وأن هذا األداء 
ال يفتأ يقلق واشنطن اليت بات سياسّيوها يتحّدثون عن »نقطة خالف 
حقيقية« مع الشركاء، يسود الرتّقب ملا تقبل عليه هذه املنطقة يف 
ظّل »احلرب الباردة« اجلديدة، وسط حرة وارتباك يسودان صفوف 
اآلن،  إىل  تّتضح،  مل  األخرة  أن  خصوصًا  املتحدة،  الواليات  حلفاء 

معامل اسرتاتيجّيتها جتاه احللفاء، يف مرحلة االستدارة اآلسيوية<

»مع قيام الواليات املتحدة بتقليص وجودها العسكري يف جميع أنحاء الشرق 
األوسط للرتكيز على منافسة القوى العظمى مع الصني وروسيا، فإنها تخاطر بمنح 
هاتَني الدولتَني فرصة مللء الفجوة وتوسيع نفوذهما حول الخليج«
قائد القيادة املركزية األمريكية
الجنرال كينيث ماكنزي
التقليدية  اجليوسياسية  التأثرات  إىل  اخلرباء  بات يضيف  مّدة،  منذ 
النفط. وإن كان  بعد  ما  االستعداد لعصر  اخلليج عامل  على منطقة 
هلذا العامل تأثرات داخلية وإقليمية، كربامج التحول )رؤية 2030 يف 
وُعمان   ،2035 الكويت   ،2021 اإلمارات  والبحرين،  وقطر  السعودية 
اخلصوم  من  وال��دور  االستثمارات  على  املنافسة  وكتمّدد   ،)2040
العامل  هلذا  فإن   ،- والسعودية  اإلم��ارات  حالة  يف   - احللفاء  إىل 
تشابكًا دوليًا، كذلك، حتديدًا مع تطّور الصراع الصيين �� األمركي. 
اخلليج  الضخمة يف  التحّول  برامج  مشاريع  بني  الرابط  والستكشاف 
اخلليجي  االعتماد  تزايد  مالحظة  ميكن  األمركي،   �� الصيين  والتوتر 
على الصني، ليس كسوق لبيع النفط فقط، بل أيضًا كشريك جتاري 
يف ملّفات تكنولوجيا املستقبل، املدن الذكية، املراقبة والتجّسس، 
الذكاء االصطناعي، التسليح واألمن، البنية التحتية، املوانئ، الطاقة 
مبادرة  من  اإلقليمي  الشّق  إىل  إضافة  النووية...  الطاقة  البديلة، 
»احلزام والطريق«، وهي مجيعها تقع يف دائرة محلة الواليات املتحدة 
الحتواء الصني وفرملة صعودها التنافسي، ما يفّسر قلق واشنطن من 
انتهاز بكني فرصة ربط استثماراتها بربامج التحّول، لتحقيق شراكة 

عميقة مع دول اخلليج.
»تحالف املستبدّين النهضويني«

منذ العودة إىل حالة تزعُزع الثقة باحلليف األمركي مّرة أخرى إثر مشهد 
االنسحاب من أفغانستان بالطريقة الفوضوية اليت مّت بها، تقف دول 
ُتقرأ يف طريقة االنسحاب  اخلليج على مفرتق حتّوالت مهّمة. هي ال 
جمّرد إمكانية للتخّلي عن احللفاء وطعنهم يف الظهر، بل بنظرة أمشل 
إىل املشهد، تبدو أفغانستان بالنسبة إىل املنطقة عالمة على نهاية 
أي  »اجلديد«،  »اإلره��اب«، وفاحتة  احلرب على  أي حقبة  »القديم«، 
جديد صندوق  من  يفتح  ما  وهذا  الصني.  حنو  األمركية  االستدارة 
ملّحًا  يكون  قد  وجه  وعلى  اخلليج،  دول  أمام  واملوقع  الدور  أسئلة 
وحّساسًا يف القريب، أكثر من احملّطات املاضية اليت مّت فيها تناول 
الشرق  ل�«معهد  قراءة  تقول  ذلك،  وعن  اإلقليم.  يف  الصني  دور 
األوسط«، إن »خماطر احلرب الباردة بني الواليات املتحدة والصني 
أعلى بالنسبة لدول جملس التعاون اخلليجي من معظم املناطق األخرى 

حول العامل«.
وبالتزامن مع النقاش بشأن انسحاب واشنطن وتداعياته، كُثر حديث 
املراقبني األمركيني عن مصر الدور الصيين يف املنطقة. وبات بني 
الساسة األمركيني، على خطى ماكينزي، َمن يعرب عن أن واشنطن 
مع  األقّل  على  حقيقية«،  خالف  »نقطة  الصيين  العامل  ترى  صارت 
اإلمارات، وفق ما تورده »فايننشال تاميز« يف تقرير قبل أيام نقاًل عن 
دبلوماسي وصفته ب�«املخضرم«. وتنقل الصحيفة أيضًا، عن جوناثان 
»جامعة  أوسطية يف  الصينية والشرق  العالقات  اخلبر يف  فولتون، 
زايد« يف أبو ظيب، وْصفه العالقة اخلليجية مع الصني بأنها »وسيلة 
حتّوط جّيدة لقادة اخلليج«. ويف سياق »أدجلة« الصراع مع الصني، 
وهو اخلطاب املتنامي غربيًا يف اآلونة األخرة، يضيف كّتاب غربيون يف 
قراءتهم للدور الصيين يف اخلليج ُبعدًا آخر، إىل احلرب التجارية واملظّلة 
»املستبّدين  حتالف  مصطلح  باستخدامهم  والنفوذ...  والدور  األمنية 
النهضويني«، يف تلميح إىل التخّوف من ارتياح اخلليجيني إىل العالقة 
إىل  مييل  ال  الصيين  املبدأ  كون  واشنطن،  مع  منها  أكثر  بكني  مع 
الشروط السياسية وال تأثر األيديولوجيا وفق فولتون: »لن خنربك مبا 
جيب عليك فعله«. أي أن الصني ال تقحم العالقات والشراكات يف بازار 
»القيم واحلقوق واحلريات«. ومّثة مفارقة هنا متمّثلة يف أن الرئيس 
األمركي جو بايدن، يرّوج لعقد »قّمة لدول الدميقراطيات« كتحالف 
ويف  »أيديولوجيًا«،  طابعًا  عليها  ويضفي  الصني  ضّد  محلته  يدعم 
الوقت نفسه ختشى إدارته من دور بكني وتستعّد ملواجهة »تغلغلها« 

لدى حلفائه »غر الدميقراطيني«.
خيتصر مصطلح فولتون، »وسيلة حتّوط«، كثرًا من ما 
جيول يف خاطر حّكام السعودية واإلمارات منذ فرتة، السيما بوجود 
باألمركيني  الثقة  تزعُزع  فرتات  تارخيية سعودية مماثلة يف  جتارب 
كصفقة الصواريخ يف 1987. لكن ذلك املصطلح ال يقول كّل شيء، 
��� األمركية يف  ففي ذروة تركيز املراقبني على العالقات اخلليجية 
السنوات املاضية، كانت السعودية واإلمارات تضعان أسسًا لروابط 

عميقة مع الصني، اليت تشتمل الكثر من اإلغراءات للخليج إلجناز 
التحّول التنموي، وبالسرعة الكافية إلصابة مواعيد برامج التحّول، 
كما هو صيت املشاريع الصينية. وطفت هذه العالقات إىل السطح 
ولي  طار  حني  خاشقجي،  مجال  السعودي  الصحايف  مقتل  عقب 
اآلسيوية وحّط يف  جولته  بن سلمان، يف  السعودي حممد  العهد 
الصني ُموّقعًا على اتفاقات ضخمة، وآخذًا لنفسه الصورة الشهرة 
باستخدام  صرحيًا  تلوحيًا  كانت  وتلك  العظيم.  الصني  سور  على 
»وسيلة التحّوط« الشرقية بوجه ضغوط األمركيني، علمًا أن ابن 
سلمان، منذ بروز دوره يف اململكة، تنّبه إىل أهمية فتح الباب أمام 
التعاون مع الصينيني، وهو ما ظهر يف تطورات عّدة: ربط »رؤية 
اجليل  تقنية  استخدام  قرار  والطريق«،  »احل��زام  مبشروع   »2030
اخلامس من االتصاالت يف مشروع مدينة نيوم، صفقات الطائرات 
بدون طّيار الصينية... وصواًل إىل العام املاضي حني أخذ األمر 
طابعًا رمزيًا مهّمًا مع الشروع بتدريس اللغة الصينية يف املدارس 
السعودية كلغة ثانية. ويف مقابلته األخرة، أشار ابن سلمان إىل 
هدف  وعن  العامل،  حول  واسعة«  »خيارات  عن  باحلديث  الصني 
»صنع شراكات جديدة«: »اليوم الصني أعلنت أن اململكة شريك 
اسرتاتيجي، واهلند كذلك، وروسيا كذلك. ال تزال اململكة شريكًا 
اسرتاتيجيًا للواليات املتحدة، نعّزز مصاحلنا مع اجلميع مبا خيدمنا 
ومبا خيدمهم... الواليات املتحدة كانت يف اخلمسينيات تشّكل 50 
يف املئة من اقتصاد العامل، اليوم حجم االقتصاد األمركي يشّكل 

20 يف املئة من حجم االقتصاد العاملي«.
يف اإلمارات، املثال أكثر وضوحًا، حيث تتنّوع احملّطات اليت ُتربز 
حجم التقارب مع الصني، السيما منذ زيارة الرئيس الصيين إىل 
االسرتاتيجية«.  »الشراكة  اتفاقية  وتوقيعه   2018 يف  اإلم��ارات 
ومن بني تلك احملّطات ومشاريع التعاون، ميكن ذكر اآلتي: آالف 
العاملة يف اإلمارات، عشرات آالف الصينيني  الشركات الصينية 
العاملني يف دبي، استحواذ املوانئ اإلماراتية على نسبة هائلة من 
التجارة البحرية الصينية، التعاون اهلائل يف حماربة جائحة »كورونا« 
اإلمارات فحوصات كورونا لكون  السفارة األمركية يف  )رفضت 
معّداتها صينية(، شراء معّدات احلماية األمنية الشخصية حملمد بن 

زايد من الصني.
القلق األمريكي

العام املاضي، دّق مساعد وزير اخلارجية األمركي لشؤون الشرق 
األدنى، ديفيد شينكر، مبكرًا، ناقوس اخلطر من دور الصني يف 
اخلليج. إذ شّدد، على وقع التجاذبات األمركية - الصينية خبصوص 
ملف »كورونا«، يف تصريح إىل وكالة »رويرتز«، على ضرورة »أن 
تفكر )هذه الدول( يف قيمة شراكتها مع الواليات املتحدة«. واعترب 
أن على اخلليج توّخي احلذر إزاء املساعدات الصينية اليت »تهدف 
بالده  »خم��اوف«  إىل  مشرًا  األحيان«،  أغلب  يف  االستغالل  إىل 
البنية  بناء جزء من  الصينية يف  »هواوي«  بشأن مشاركة شركة 
التحتية لشبكة اجليل اخلامس يف اخلليج، حيث األسطول اخلامس 
سيجعل،  ما  وهو  املنطقة.  يف  عسكرية  قاعدة  وأك��رب  األمركي 
حبسب شينكر، التواصل بني القوات األمركية واخلليجية »صعبًا«! 
ويف حزيران املاضي، كشفت »بلومبرغ« أن إدارة بايدن طالبت 
اإلمارات خبطوات لالبتعاد عن الصني، منها إزالة معّدات »هواوي« 
طائرات  استالم  قبل  املقبلة  األرب��ع  السنوات  خالل  شبكاتها  من 
التطور يوضح  الطائرات. وهذا  ُمهّددة بتجميد صفقة  »أف 35«، 
لنيل  دًا  حم��دِّ وحدها  تكون  لن  أبيب  تل  مع  التطبيع  اتفاقات  أن 
ثقة واشنطن، مثلما اعترب وزير الدولة اإلماراتي السابق للشؤون 
أنور  حاليًا(،  الدولة  لرئيس  الدبلوماسي  )املستشار  اخلارجية 
متنامية  أمركية  لضغوط  نفسها ختضع  إسرائيل  فحتى  قرقاش. 

بشأن االستثمارات الصينية.
ًا عنه بصورة صرحية، فإن ما  ولئن بات هذا القلق األمركي معربرَّ
ليس واضحًا بعد هو اسرتاتيجية واشنطن ربطًا ب�«احلرب الباردة« 
اجلديدة، وتبّدل طبيعة الوجود األمركي يف املنطقة، واخّتاذه منحى 
تقليل املوارد املستخَدمة فيها مبا خيدم الرتكيز على الصني. ولعّل 
ذلك ما جيعل حلفاء واشنطن يف اإلقليم يف حرة وارتباك، وهم 
)الرئيس  التقارب مع الصني يف مرحلة  التفكر يف  بدأوا  الذين 
ودفع  االنسحاب  نّيته  وإعالنه  أوباما،  ب��اراك  األسبق(  األمركي 
ليس  الصني،  جهة  من  حتى  أنفسهم.  على  االعتماد  إىل  احللفاء 
هناك تفسر واضح ملا تريده بكني من الشرق األوسط أبعد من 
رّدًا  الذي صيغ  غربًا«  »التوّجه  مصطلح  إن  إذ  والطاقة.  التجارة 
على إعالن أوباما رغبة واشنطن يف االستدارة اآلسيوية بقي فكرة، 

وحيظى مبعارضني يف بكني أكثر من املؤيدين.
يرّجح قرقاش يف مقابلة، أن يكون االستقطاب كبرًا وغر إجيابي، 
إذ ستقع بالده بني الشريك االسرتاتيجي وصاحب املظّلة األمنية 
التجاري  الشريك  الصني  وبني  البحرية؛  املالحة  وخطوط  للمنطقة 
االقتصادي الذي يتنّبه إىل أنه بات متقّدمًا تكنولوجيًا. واملسؤول 
بقوة  حضر  الصني  ملّف  كون  جيري،  ما  خطورة  يدرك  اإلماراتي 
حتالف  وبعد  واليوم،  واشنطن.  إىل  األخرة  زيارته  م��داوالت  يف 
»أوكوس«، سترتّقب دول املنطقة، اليت كما يصفها البعض رمّبا 
ختتلف على كّل شيء سوى على رغبتها مجيعها يف االستفادة من 
العالقات مع الصني، اسرتاتيجية واشنطن، وما إذا كانت ستضغط 
للذهاب بعيدًا، كحال املغامرة مبصاحل أسرتاليا التجارية، يف احلملة 

على الصني.

»احلرب الباردة« اجلديدة تؤّرق اخلليج | أمريكا للحلفاء: الصني ليست خيارًا
خليل كوثراني
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أعطى وزراء الطاقة يف مصر واألردن ولبنان وسوريا الفنيني يف 
جاهزية  حول  الفنية  تقاريرهم  لتقديم  أسابيع  ثالثة  األربع  الدول 
أراضي كل منها متهيدًا  الكهربائي يف  العربي والربط  الغاز  خط 
لبنان.  إىل  األردنية  والكهرباء  املصري  الغاز  لنقل  موعد  لتحديد 
فيما يبدو أن املشكلة الوحيدة إىل اآلن تكمن فقط يف عملية الربط 

الكهربائي بني الشبكتني السورية واألردنية.
مشروع  بات  سوريا،  على  األمريكية  العقوبات  عائق  تذليل  بعد 
ضخ الغاز املصري والكهرباء األردنية إىل لبنان يف عهدة اخلرباء 
سوريا  يف  سيما  ال  املعنية،  األربع  العربية  الدول  يف  الفنيني 
ولبنان، حيث ال يزال الغموض يلف الوضع الفين لبعض مقاطع 
خط الغاز العربي وأجزاء من شبكة الربط الكهربائي بفعل سنوات 
احلرب السورية، وما شهدته من أعمال ختريب وتدمري ألجزاء من 
منظومة الطاقة السورية. علمًا أن اجلانب األردني أبلغ وزارة النفط 
الغاز  لنقل  اململكة  أراضي  يف  املوجود  اخلط  أن  أخريًا  السورية 

املصري إىل سوريا جاهز للعمل ومل يتعرض ألي أضرار.
ويف ضوء نتائج اجتماعات عمان، حصل اتصال هاتفي بني وزير 
السوري  املعدنية  والثروة  النفط  ووزير  فياض  وليد  الطاقة 
املهندس بسام طعمة مت خالله االتفاق على تشكيل جلنة فنية من 
اجلانبني، تولت أمس فحص القسم املوجود من خطوط النقل داخل 
على  لبنان  ليلتها يف  السورية  اللجنة  وباتت  السورية،  األراضي 
اللبنانية، وسط  األراضي  داخل  املوجود  القسم  اليوم  تعاين  أن 
املشكالت  ملعاجلة  كافية  ستكون  السورية  اخلربات  بأن  مؤشرات 
يف القسم اللبناني خالل أسبوع إىل عشرة أيام على أبعد تقدير. 
ويتألف هذا القسم من وصلة تابعة خلط الغاز العربي متتد من حمطة 
الدبوسية حتى حمطة دير عمار طوهلا حنو 36 كلم، وهي متوقفة عن 
العمل منذ حنو عشر سنوات، بالتزامن مع توقف ضخ الغاز املصري 

يف عام 2012 ربطًا بتصاعد األزمة السورية.
وحبسب طعمة، فإن »خط الغاز العربي يف مقطعه السوري بات 
جاهزًا من الناحية الفنية الستقبال الغاز املصري، وذلك بالنظر إىل 
كونه قيد االستخدام باعتباره جزءًا من شبكة خطوط الغاز السورية 
املستخدمة يف تأمني احتياجات البالد احمللية. وهي شبكة ختضع 
ألي  الفورية  املعاجلة  عن  فضاًل  صيانة،  لعمليات  مستمر  بشكل 
أنه  لـ»األخبار«  وأوضح  عليها«.  حيصل  كان  خترييب  اعتداء 
»مبوجب اتفاق الدول العربية األربع، فإن كل دولة معنية بصيانة 
وإصالح خط الغاز ضمن أراضيها، ووفقًا ملا مت االتفاق عليه يف 
االجتماع األخري لوزراء الطاقة يف تلك الدول، فإن الفنيني مطالبون 
بتقديم تقارير عن جاهزية اخلط يف أراضي كل دولة خالل ثالثة 
اجلاري،  أيلول  من  الثامن  يف  الوزراء  اجتماع  تاريخ  من  أسابيع 
املوقعة  الثنائية  االتفاقيات  مبراجعة  املختصني  قيام  إىل  إضافة 
بني كل من سوريا ومصر ولبنان، واخلاصة بنقل الغاز املصري«. 
وبناء على ذلك قام فنيو الشركة السورية للغاز مبعاينة مقطع اخلط 

الذي يربط األردن بسوريا، وهو جاهز للعمل يف أي وقت.
والكهرباء أيضًا!

أما بالنسبة لوضع شبكة الكهرباء السورية، فإن االتصاالت والبحث 
السوري يظهر فرقًا عن حالة خط الغاز. إذ إن القسم احلدودي مع 
أنه استخدم سابقًا يف  لبنان جاهز فنيًا لنقل الكهرباء، خصوصًا 
تزويد لبنان بالكهرباء السورية وفق اتفاقية ثنائية. أما يف القسم 
تعرضت  السورية  الشبكة  من  مقاطع  فإن  األردن،  مع  احلدودي 
ألعمال اعتداء وختريب من قبل اجملموعات املسلحة، وهناك حاجة 
السوري  الكهرباء  وزير  ويقدر  وإصالح.  تأهيل  إعادة  لعمليات 
املهندس غسان الزامل الفرتة الالزمة إلصالح األعطال مبا يراوح 
هذه  كلفة  أن  لـ»األخبار«  وأكد  أشهر.  وأربعة  شهرين  بني 
مليون  مخسني  )حوالي  لرية  مليار   12 حوالي  »تتجاوز  األعمال 
دوالر(، وستتوىل احلكومة السورية تأمني األموال الالزمة للمباشرة 
بالتنفيذ«، نافيًا ما يشاع عن متويل خارجي أو مساعدات من البنك 

الدولي.
وقال مصدر يف وزارة الكهرباء السورية إن لدى كوادر الوزارة 
صيانة  مهمة  أن  األعمال، »خصوصًا  هذه  لتنفيذ  كبرية  خربات 
الشبكة الوطنية يف كل دولة لتكون جاهزة لعملية الربط مع الدول 

األخرى من مهام حكومة كل دولة على حدة«.
النفط العراقي وفيول من مصر

الوزير فياض اتصاالته لتأمني مزيد من  أخرى، يواصل  من جهة 
التغذية.  لزيادة ساعات  الكهرباء  معامل  بتشغيل  اخلاص  الوقود 
العراقي  النفط  مبادلة  لعملية  مناقصات شهرية  برنامج  أعد  وهو 
اخلام إىل فيول مناسب للمحطات اللبنانية. وقد جيري الطلب إىل 
حبضور  جانبها  من  مندوب  تكليف  الوزراء  جمللس  العامة  األمانة 

املناقصات اليت جتري شهريًا لضمان درجة أعلى من الشفافية.
سائاًل  املال،  طارق  املصري  نظريه  مع  تواصل  فياض  أن  وعلم 
عن إمكانية حصول لبنان على كميات من الفيول اخلاص بتشغيل 
معامل الكهرباء يف لبنان، وسط مؤشرات على احتمال أن ال تكون 
املواصفات مناسبة. لكن ذلك ال مينع من مبادلتها مع كميات مناسبة 
كما هي احلال مع النفط العراقي. ويفرتض باجلانب املصري أن 
يزّود لبنان خالل ساعات باألسعار، على أن يصل وزير الطاقة مع 
تفاهم يسمح حبصول مؤسسة  إىل  املالية  احلكومة ووزير  رئيس 
كهرباء لبنان على سلفة تتيح شراء كمية إضافية من الفيول لرفع 

التغذية إىل 12 ساعة يوميًا على األقل.
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بني  املواجهة  دخلت 
يف  عليهم«  »امُلّدعى 
بريوت  مرفأ  انفجار  ملف 
القاضي  العدلي  واحملقق 
طارق البيطار جولة جديدة، 
صار معها »مصري« األخري 
على احملك، على رغم أنه 
قد ال ُيبت به قريبًا. إذ إن 
الدعاوى املقّدمة حبقه يف 
حماكم التمييز واالستئناف 
النتائج حتى  غري مضمونة 

اآلن.
»االرتياب  دعوى  وبعد 
بها  تقّدم  اليت  املشروع« 
يوسف  السابق  الوزير 
البيطار  تبّلغ  فنيانوس، 

»التسييس« يلف حتقيقات املرفأ:

جتميد عمل البيطار بعد 
استدعاءات جديدة

ميسم رزق

دعوى طلب الرّد املقدمة من النائب نهاد املشنوق. الفارق بني 
الدعويني أنه، يف ما يتعلق بالثانية، فإن احملقق العدلي ُملزم منذ 
اليت  اإلجراءات  وبوقف  التحقيق  عمله يف  بتجميد  بها  تبّلغه  حلظة 

يتخذها يف حق املدعى عليهم أو الشهود.
اختالف اآلراء القانونية يف شأن صالحية بعض احملاكم يف البت 
بها  سينتهي  كيف  حول  تساؤالت  طرح  الدعاوى،  هذه  مثل  يف 
األمر، ال سيما أن حماكم االستئناف سبق أن أسقطت مثل هذه 
الدعاوى يف الشكل قبل النظر يف املضمون، حبجة أن البّت فيها 

ليس من اختصاصها.
يوم االثانني املاضي كان حافاًل يف »العدلية«. وصَل البيطار إىل 
مكتبه، واستأنَف عمله بعَد تغيبه يومْي اخلميس واجلمعة من االسبوع 
املاضي، وبدأ باستجواب العميد يف مديرية املخابرات سابقًا جودت 
عويدات. وفوَر انتهاء اجللسة دخَل املباِشر مبلغًا إياه طلب الرّد، 
ما ألزمه جتميد عمله على الفور. لكن تبني أن البيطار كان قد رفع 
الوزراء  العامة جمللس  الداخلية واألمانة  طلبني جديدين إىل وزير 
إلعطاء اإلذن مبالحقة كل من املدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم واملدير العام ألمن الدولة اللواء طوني صليبا. وتردد أنه 
القضاة، وهو ما سربه إعالميون على  أحد  ادعاء على  أعّد، طلب 
صلة دائمة بالبيطار. وذكر هؤالء أن القاضي املقصود هو احملامي 

العام التمييزي القاضي غسان خوري.
وأدت هذه التطورات إىل إثارة جو من البلبلة، حيث اتهم مدعى 
عليهم البيطار بأنه أصدر طليب مالحقة إبراهيم وصليبا بعد تبّلغه 
دعوى طلب الرد. ويقول هؤالء إنه سجّلهما بتاريخ 24 من شهر 
مكتبه  إىل  أنه مل حيضر  علمًا  اجلمعة،  يوم  أي  )املاضي(،  أيلول 
يومها. كما اتهمه هؤالء بأن االدعاء الذي أعّده البيطار على اخلوري 
آخرين  أن  املقّدم من املشنوق. علمًا  الرّد  الرد على طلب  هدفه 
يعتقدون بأن »تهمة التالعب غري منطقية، ألن يف إمكان القاضي 

البيطار أن يعد الطلبات من منزله«.
من جهة ثانية، وفيما يعتقد بأن طلب مالحقة إبراهيم وصليبا لن 
يغري يف موقف وزارة الداخلية وجملس الدفاع األعلى نظرًا لبقاء 
الوقائع كما كانت سابقًا، إال أنه برزت شكوك حول إمكانية قبول 
حمكمة االستئناف طلب الرد املقّدم من املشنوق، بناًء على جتارب 
سابقة تشري إىل أن احملكمة قد ترفض الطلب يف الشكل ألنه ال 

يدخل ضمن اختصاصها.
 طلبان جديدان باإلذن بمالحقة إبراهيم وصليبا وادعاء على أحد القضاة

يقول  فرح  نعوم  املشنوق احملامي  للنائب  القانوني  الوكيل  لكن 
»ال يوجد نّص قانوني يشري إىل عدم وجود صالحية حملكمة  إنه 
االستئناف، وعليه فهي املرجع الصاحل حتى إشعار آخر«. واعترب 
العدلي باالرتياب  القاضي أو احملقق  أنه »ال مُيكن حصر كف يد 
املشروع، وال يوجد نص مينع طلب رد القاضي، ألننا بذلك نصِبح 
»املعركة  إطار  يف  حيكى  ما  واضعًا  القضاة«،  ديكتاتورية  أمام 
معلل  قبلنا  من  املقدم  »الطلب  أن  ومؤكدًا  والنفسية«  اإلعالمية 
تسييس«.  هناك  يكون  وإال  بها،  للقبول  كافية  موجبة  بأسباب 
الذي  القرار  اختاذ  »احملكمة تستطيع  أن  قانوني  مرجع  أكد  بينما 
تراه مناسبًا، إما لناحية قبول طلب الرّد أو لناحية رفضه. على أن 
تعّلل يف احلالتني سبب القرار واملعطيات اليت بنت عليها قرارها. 
واحملكمة ليست ملزمة بقبول الطلب أو رده، فهي سيدة نفسها 

لناحية السلطة التقديرية امُلعطاة هلا بدرس امللفات«.
الواضح من مسار امللف كله، أن قضية انفجار مرفأ بريوت دخلت 
البازار السياسي واالنتخابي والشعبوي من باِبه العريض، وأصبحت 
مادة لتحريك العصبيات والتعبئة يف معركة تصفية حسابات ُتدار 
كلها بـ »القانون«… والنتيجة الوحيدة احمُلققة حتى اآلن هي متييع 
اللبنانيني  وبقاء  السياسة  يف  القضية  توظيف  وحماولة  التحقيق 
جرمية  عن  املسؤول  هوية  حول  جواب  دون  من  الضحايا  وأهالي 

قتل أوالدهم.

زياد غصن

مل يكن قيام الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون بربط امُلساعدات 
ليس  املطلب  هذا  ألّن  ألحد،  ُمفاجًئا  باإلصالحات  للبنان  املالّية 
جبديد. فإذا كانت الدول اخلليجّية تربط ُمساعداتها ببنود سياسّية 
ُمعّينة، فإّن الدول الغربّية وخباصة األوروبّية، تربط هذه امُلساعدات 
مبجموعة من اإلجراءات اإلصالحّية القاسية اليت يتوّجب على الُسلطة 
يف لبنان تنفيذها، قبل احُلصول على أّي دفعات مالّية كربى، إن 
يف  شاركت  اليت  الدول  من  أو  الَدولي  النقد  صندوق  من  كان 
مؤمترات ُعقدت سابًقا لدعم لبنان. فهل مُيكن تنفيذ هذه اإلصالحات 

للُحصول على األموال؟.
صحيح أّن ال قيامة للبنان سوى بتنفيذ جمموعة كبرية من اإلصالحات 
البنوّية، وصحيح أّن تنفيذ أّي ُخطة ُنهوض إقتصادي ومالي ال مُيكن 
أّن فرصة  أن متّر سوى عرب سياسة إصالحّية قاسية، لكّن األصّح 
النيابّية  اإلنتخابات  عشّية  أّي  امُلقبلة،  القليلة  األشهر  التنفيذ يف 
امُلفرتضة يف ربيع العام املقبل، ضعيفة جًدا، ألّن تنفيذ ما هو غري 
بكاملها، ويؤّثر  السياسّية  الطبقة  شعيب يتناقض متاًما مع مصاحل 
سلًبا على ُحصوهلا على تأييد شرائح واسعة من الناخبني امُلفرتضني. 

إشارة إىل أّن أبرز اإلصالحات امَلطلوبة يستوجب ما يلي:
أّواًل: إعادة هيكلة القطاع العام بكامله، جلهة خفض عدد امُلوّظفني 
واإلستغناء عن الفائض منهم، وجلهة تعديل أماكن عمل ووظائف 
فادح  نقص  يف  الدولة  منها  ُتعاني  مواقع  إىل  ونقلهم  آخرين 
عشّية  امُلقبلة  األشهر  وارد يف  غري  األمر  هذا  لكّن  اإلنتاجّية.  يف 
اإلستحقاق اإلنتخابي، حيث أّن التجارب السابقة مع الطبقة السياسّية 
احلاكمة، تدّل على أّن العكس دائًما كان حيصل عشّية اإلنتخابات، 
جلهة حشو إدارات الدولة مبوّظفني ومبتعاقدين ومُبستشارين ال حاجة 
وظيفّية هلم! ومن امُلستبعد أن تلجأ أّي جهة حزبّية يف امُلستقبل 
القريب إىل التعّرض جليوش املوّظفني الفائضني أو العاطلني عن 
العمل، علًما أّن أغلبّية إدارات الدولة والقطاعات الرمسّية هي حالًيا 
حبكم املشلولة، نتجة عدم ُمزاولة قسم كبري من العاملني الرمسّيني 
ألعماهلم حبجج ُمتلفة، مثل إنتشار وباء »كوفيد 19«، وعدم توّفر 

البنزين، وإخنفاض قيمة الرواتب، وغريها من األسباب؟!.
ثانًيا: إعادة التوازن إىل ميزانّية الدولة، جلهة امُلوازنة بني الواردات 
وامَلدفوعات، وهذا األمر غري وارد حالًيا. فأّي مسؤول سيلجأ اليوم 
إىل زيادة أّي ضريبة، يف الوقت الذي ال يقوم فيه امُلواطنون بدفع 
اخلانقة؟!  اإلقتصادّية  األزمة  بسبب  رسوم،  من  عليهم  يتوّجب  ما 
وأّي مسؤول سُيغّطي سياسة ضرائبّية جديدة، علًما أّن املواطنني 
وتقدمًيا  تطّوًرا  الدول  أكثر  يف  الضرائب  يرفضون  بطبيعتهم 
للخدمات؟! فكيف سيتقّبل الشعب اللبناني ضرائب جديدة أو رفًعا 
لقيمة الضرائب والرسوم القائمة، يف ظّل ختّلف الُسلطة عن القيام 
بأبسط واجباتها اخلدماتّية، لبّل يف ظّل ُوجوب حُماكمة الُسلطة على 
املدنّية واحلياتّية  احُلقوق  أبسط  األدنى من  ختّلفها عن توفري احلد 

واملعيشّية؟!.
ُبّد منه،  ثالًثا: إعادة هيكلة القطاع املصريف، وهذا البند الذي ال 
إلستعادة ما مُيكن إستعادته من ثقة بهذا القطاع ولّو بعد حني، أي 
بعد سنوات عّدة من اليوم، ال مُيكن أن يتّم مبعزل عن ُمعاجلة ُمشكلة 
الديون امُلتداخلة وامُلتشابكة، بني الدولة ومصرف لبنان واملصارف. 
وُمعاجلة هذه الديون غري ُمكن من دون إصدار تشريعات جُتيز إجراء 
إقتطاعات مالّية كربى )هريكات( على حسابات امُلودعني. صحيح أّن 
اإلقتطاعات قائمة حالًيا كأمر واقع، والتعّدي على أموال املودعني 
ُمستمّر من دون حسيب أو رقيب منذ حنو سنتني، لكّن األصّح أّن 
من شأن شرعنة هذا األمر أن ُيثري حفيظة الكثري من امُلودعني الذين 
امُلقبلة  املالّية  اإلصالحات  تطال  أاّل  يأملون  تارخيه  حتى  زالوا  ما 
الطبقة  ستجرؤ  هل  وبالتالي،  أعمارهم.  وجنى  اخلاصة،  أمواهلم 
الناس  أموال  من  كبري  جزء  سرقة  شرعنة  على  احلاكمة  السياسّية 

عشّية اإلنتخابات؟!.
مليارات  هدر  نزيف  وقف  امَلطلوبة،  اإلصالحات  ُضمن  من  رابًعا: 
ومازوت،  بنزين  من  احملروقات  شراء  نفقات  لتغطية  الدوالرات، 
إخل. ووقف النزيف الكبري امُلتمّثل بتغطية عجز مؤّسسة كهرباء لبنان 
امُلستمّر منذ ُعقود والذي بّدد عشرات مليارات الدوالرات من خزينة 
الدولة، من دون توفري احلّد األدنى من التغطية الكهربائّية للناس! 
وإذا كان إستمرار رفع أسعار احملروقات قد جرى فرضه كأمر واقع 
حمطات  على  هلم  مسبوقة  غري  إذالل  عملّية  ظّل  يف  الناس،  على 
احملروقات ومراكز توزيع املازوت والغاز وغريها، فإّن رفع أسعار 
عملّيات  وتسريع  ُمضاعفة،  أضعاًفا  لبنان  كهرباء  مؤّسسة  خدمات 
بكّل  الفاشلة  املؤّسسة  هذه  لصاحل  امُلكسورة  للفواتري  اجلباية 
تغذية  ساعات  أّي  تأمني  عدم  مع  يتزامن  أن  مُيكن  ال  املقاييس، 
كما هي احلال اليوم، وال مُيكن أن يتزامن مع إضطرار املواطن لدفع 
فهل  اخلاصة!  الطاقة  توليد  ُموّلدات  مافيات  لصاحل  باهظة  مبالغ 
الظرف مالئم للُمضّي ُقدًما مبا حُيكى عن »حتقيق جنائي« َمطلوب، 
يف ظّل تبادل عنيف للتهم بالسرقة واهلدر، ويف ظّل إنقسام عميق 

بني القوى املسؤولة بنسب ُمتفاوتة عن هذا اهلدر؟!.
باإلصالحات...  ُمرتبطة  امُلساعدات  أّن  الواضح  من  سبق،  وّما 
القريب،  ُوكالهما عبارة عن وعود بُوعود لن تتحّقق يف امُلستقبل 
إستمالة  تتطّلب  اليت  اإلنتخابّية  اإلستحقاقات  جتاوز  حتى  وأقّله 
املواطنني وليس تقليبهم على قوى الُسلطة. وبالتالي، إّن أقصى 
التمنّيات يف املرحلة احلالية هي بتلّقي بعض امُلساعدات احملدودة 

جًدا، ملنع إنهيار الدولة كلًيا، ال أكثر وال أقل!.

امُلساعدات ُمرتبطة باإلصالحات... 
ُوعود بُوعود لن تتحّقق!

ناجي س البستاني
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مـقاالت وتـحقيقات

إبــراهيم األمـني
على  املسيطر  واإلمارات  السعودية  إعالم 
مضافة  جدية،  منافسة  دون  من  الشاشات 
كلها  تعاستها،  على  وصحف،  مواقع  إليه 
قوى  حال  هي  كما  األيام،  هذه  منشغلة 
بالبحث  مدنية«،  »ثورية  ومنظمات  سياسية 
ختّلي  بـ«أزمة  يصفونه  ما  لعالج  سبل  عن 
تشبه  هؤالء  ومشكلة  لبنان«.  عن  أمريكا 
مشكلة نظرائهم يف دول كثرية يف العامل، 
ومن  آسيا،  وسط  إىل  الالتينية  أمريكا  من 
أفعانستان إىل سلطة حممود عباس يف رام 
اهلل، ومن العراق وسوريا واليمن إىل لبنان، 
وما متظهر أخريًا من إحباط يف عدد من إمارات 

القهر يف اخلليج.
بشعب  خاصة  وصفة  ليست  اإلنكار  حال 
غريه.  دون  من  حبزب  أو  غريه  دون  من 
وهي موجودة لدى كثر مبعزل عن أصنافهم 
إىل  تتحّول  بالدنا،  يف  لكنها،  وأهوائهم. 
مرض مستدام وعضال يفتك بكثريين. ومع 
ذلك، فإن من يّتبع أثرهم يف احلياة العامة 
هي  البديهية  واخلالصة  الدرس.  يتعلم  ال 
فهم  يف  التناقض  ميارسون  هؤالء  كل  أن 
انظروا  املتحدة.  الواليات  سياسات  وشرح 
إىل فرنسا كيف تعاني األمّرين جراء ما حصل 

يف صفقة الغواصات. 
مشكلة فرنسا أنها تعتقد بأن العامل سيقف 
قلياًل  الفرنسيون  ويغضب  خاطرها،  على 
قبل أن »ينضّب« اجلميع، ويعودوا إىل بيت 
ليس  طريقته:  على  كل  ليصرخوا  الطاعة 

باليد حيلة!
أن  تريد  ال  مثاًل،  فرنسا،  أن  األمر  حقيقة 
سياساتها  طاولت  اليت  التغيريات  بأن  تقّر 
الداخلية واخلارجية يف العقدين املاضيني، مل 
تكن لتأتي بنتيجة مغايرة. ال هي دولة عظمى 
قادرة على اّدعاء قدرات عسكرية استثنائية، 
وال هي دولة تشهد منوًا خاصًا يف االقتصاد 
مالية  حلقة  خنبتها  على  غلبت  بينما  املنتج، 
ميثلها اليوم إميانويل ماكرون وصحبه، وهي 
قرره  الذي  األعمال  سوق  إىل  تنتمي  حلقة 
الباردة.  احلرب  انتهاء  بعد  ما  األمريكيون 
ما  كل  عن  التخلي  الفرنسية  النخب  قررت 
كان يعرف بالتقاليد اليت متيزها عن غريها. 
لكنها، يف حقيقة األمر، ليست سوى دولة 
استعمارية ضعف عودها، ومل تعد ُترهب أو 
تغري، ال العامل املتقدم وال العامل الفقري. مع 
ذلك، فإن ماكرون، مثاًل، يشعر بالغبطة وهو 

 أيام صعبة على أيتام أمريكا

 2021 األول  تـشرين   2 Saturday 2 October 2021الـسبت 

نـقوال ناصيف
جنيب  الرئيس  لزيارة  األوىل  النتائج 
ميقاتي لباريس ضرورية وإن مل تكن 
املغالية  التوقعات  لبعض  تبعًا  كافية، 
اليت سبقتها. مل يكن منتظرًا أكثر مّما 
عاد به. مقدار ذهابه إىل هناك بنّيات، 
عاد منها أيضًا بنّيات. بيد أن األصل 

هو َمن يبدأ أواًل.
يف  ميقاتي  جنيب  الرئيس  مسعه  ما 
احلكومة  على  قاطع:  اجلمعة  باريس 
فورًا  املبادرة  يرتأس،  اليت  اللبنانية 
البنيوية املدرجة  إىل برجمة اإلصالحات 
يف برنامج صندوق النقد الدولي. عنى 

اليت  الداللة  ذات  السياسية  املواقف  يف  أما 
أو  الفرنسي  الرئيس  من  ميقاتي  ملسها 

مسعها، فثالثة:
أوهلا، دعوته إىل غداء عمل رمسي يف اإلليزيه 
يف اليوم الرابع لنيل حكومته الثقة يف الربملان. 
بضيفه  الفرنسي  الرئيس  اهتمام  ضاعف 
مستشاريهما  وعلى  عليهما  احملادثات  قصر 
تغّيب  إىل  السلبية  اإلشارة  رغم  اخلاصني، 
بالعالقات  مباشرة  املعنيني  اخلارجية  وزيرْي 
الرئيسان، كما مبضمون  تناوهلا  اليت  الثنائية 
احملادثات نفسها. مع أن اجتماع باريس كان 
للحكومة  كرئيس  ميقاتي  جيريه  حتّرك  أول 
خارج البالد قبل أن ميّر بالسعودية ومصر يف 
أول  أنه  احلدث  أهمية  أن  إال  األحوال،  أحسن 
حتّرك رمسي حيال دولة كربى ملسؤول لبناني 
رفيع منذ حكومة دياب، بدا لبنان خالل الفرتة 
املنصرمة كأنه حماصر من الغرب والشرق يف 

آن، مقاطع وحمّظر التواصل معه.
ما َباَن يف حمادثات باريس ودالالتها، أن أيًا 
البلد  يقاطع هذا  ال  والشرق  الغرب  من دول 
عليه اجملتمع  يلّح  ما  استجابة  الذي ميتنع عن 
اخلانقة،  أزمته  من  وجندته  ملساعدته  الدولي 
وسلطة  حكومة  بال  شهرًا   13 بإهدار  ناهيك 
معه.  تتفاوض  أو  اخلارج  إىل  تتحّدث  إجرائية 
الدولي  اجملتمع  أحدًا يف  إن  الفرنسيون  قال 
املكّمل  أما املضاف،  االنهيار.  للبنان  يريد  ال 
لبداية انفتاح اخلارج، الذي تكّشف يف الساعات 
املاضية، فهو زيارة مسؤول أمريكي لبريوت 
هذا األسبوع هو آموس هوكشتاين كان سبق 
له أن جال بني لبنان وإسرائيل لرتسيم احلدود 
غري  املفاوضات  قبل  البلدين  بني  ما  البحرية 
املباشرة. هي إشارة إضافية إىل مقاربة جديدة 
مبلف  وإن  اجلديدة،  حكومته  ظّل  يف  للبنان 

منفصل متامًا عن مهمة رئيس احلكومة.
استعداده  الفرنسي  الرئيس  إبداء  ثانيها، 
عن  العربي  اخلليج  دول  ثين  على  للمساعدة 
منها  والطلب  عنه،  واالبتعاد  لبنان  مقاطعة 
استثنى  أنه  بيد  ودعمه.  جانبه  إىل  الوقوف 
كهذا  استثناء  احملاولة.  هذه  من  السعودية 
مع الدولة اخلليجية األوىل ذات التأثري احلاسم 
يف جريانها، أفصح جمّددًا عن إخفاق فرنسي 
إلعادة  الرياض  إقناع  يف  مستمرًا  يزال  ال 
عليه  واالنفتاح  لبنان،  من  موقفها  النظر يف 
مّرة أخرى. كانت باريس بذلت جهودًا مضنية 
توالها ماكرون مع ولي العهد السعودي األمري 
مع  املزدوجة  قطيعته  إلنهاء  بن سلمان  حممد 
آنذاك سعد  اللبنانية والرئيس املكلف  الدولة 
احلريري، فلم يلَق جتاوبًا من جّراء تشّدده يف 
إدارة الظهر للبنان يف الوقت احلاضر، واعتبار 

احلريري من املاضي.
ثالثها، لباريس حذر حيال املهمات الصعبة اليت 
مسؤوليات  بها  منوط  ميقاتي.  حكومة  تنتظر 
أكرب من العمر القانوني املرسوم هلا، وينتهي 
 .2022 ربيع  العامة  النيابية  االنتخابات  بإجراء 
يف  الثمانية  األشهر  نصف  أن  تقديرها  يف 
ما  الربيع،  انتخابات  ستأكله  احلكومة  عمر 
جيعل الوقت ضّيقًا للغاية أمامها إلمتام الكثري 
أمامها من اإلصالحات، وبعض هذه  املستحق 
وأخريًا.  أواًل  الوقت  عامل  على  بنتائجه  ل  ُيعوِّ
حذر الفرنسيني يقودهم إىل ما هو أبعد، وهو 

خشيتهم من فشلها.

 ماكرون مليقاتي: مستعّدون للتدّخل لدى دول اخلليج باستثناء السعودية

ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  أن  ذلك 
والدعم،  باملساعدة  اإلجيابية  نّياته  أقرن 
بشروط واجبة ال يسع لبنان إال استجابتها، إذا 
كان يريد فعاًل إخراج نفسه من القعر، ويعّول 
على حبل باريس لسحبه من أسوأ ما خربه هذا 

البلد.
مطالب  الفرنسي  الرئيس  من  ميقاتي  مسع 

ومواقف أساسية، منها:
النقد  صندوق  مع  التفاوض  مباشرة   -  1
الدولي بوفد لبناني رمسي موّحد، حيمل وجهة 
يف  الصندوق  خربه  ما  تكّرر  ال  واحدة  نظر 
لبنان،  يف  أجراها  اليت  السابقة  املفاوضات 
إبان حكومة الرئيس حسان دياب، عندما وجد 
نفسه،  على  منقسم  لبناني  وفد  أمام  نفسه 
تتجاذبه وجهتا نظر متناقضتان، إحداهما كانت 
متّثل احلكومة واألخرى مصرف لبنان، ما تعّذر 

معه االتفاق.
2 - على حنو جازم، قال الرئيس الفرنسي إن 
ال مساعدات للبنان، أيًا يكن حجمها ومستواها 
حبكومته  ُيقدم،  مل  ما  إليها،  احلاجة  ومرّبرات 
يف  حقيقية  إصالحات  وضع  على  وبرملانه، 
نظاميه االقتصادي واملالي، ومباشرة تطبيقها. 
املساعدات  تصل  منها،  التأكد  بعد  ثّم  من 

تباعًا.
على  التعويل  لبنان  وسع  يف  يزال  ال   -  3
قروض كان قّدمها إليه البنك الدولي يف ما 
مضى، ومل يصر إىل االستفادة منها. حبسب 
املخصصة  القروض  أموال  تزال  ال  باريس، 
للبنان متوافرة، ميكن االستعانة بها يف مرحلة 

الحقة النطالق اإلصالح وتلّمس نتائجه.
4 - وضع الفرنسيون بضع أولويات ملباشرة 
برنامج اإلصالح، هي الكهرباء وخصوصًا تأليف 
الناظمة، وإدخال إصالحات جوهرية يف  اهليئة 
القطاع املصريف كما يف النقد ومالية الدولة، 
دعم  على  أيضًا  عّولوا  لبنان.  مبصرف  ناهيك 
اجليش اللبناني واألسالك العسكرية األخرى من 

أجل محاية أدوارها يف البالد.
إعمار  بإعادة  اهتمامهم  الفرنسيون  أظهر  ـ   5
املتصل  غري  اجلزء  خصوصًا يف  بريوت،  مرفأ 
باإلهراءات، كما بالكهرباء على أن يشرف البنك 

الدولي على إعادة تأهيل الكهرباء يف البالد.
6ـ  بدا مثريًا لالنتباه توّقف باريس عند الوزيرين 
الشيعيني اللذين مّساهما حزب اهلل يف احلكومة 
ووزير  محّية  علي  العامة  األشغال  وزير  وهما 
الزراعة عّباس احلاج حسن. أراحها أنهما حيمالن 
معهما،  التعاون  يتيح  ما  الفرنسية  اجلنسية 
إىل  بتوّجس  ينظرون  الفرنسيني  أن  خصوصًا 
مع  املرفأ،  إعمار  إعادة  تولي  أملانيا  حماولة 
صعبة  عقبات  هذه  احملاولة  دون  أن  علمهم 
االعتبار  األخذ يف  من  بد  ال  كان  إذا  التذليل 
أن أملانيا أدرجت حزب اهلل يف الئحة املنظمات 
وال  احلزب  يوافق  ال  أن  واحلرّي  اإلرهابية، 
الوزير الذي مّساه، وزير األشغال العامة املعين 

باملرفأ، على منح مهمة كهذه هلا.
خالفًا لألملان، حافظ الفرنسيون على تواصل 
خالل  من  متقطع  حوار  وعلى  اهلل،  حزب  مع 
مؤشراته  أبرز  مباشرة.  وغري  مباشرة  قنوات 
العالية التأثري وليس آخرها، وجود نائب احلزب 
ماكرون  طاولة  إىل  رعد  حممد  كتلته  ورئيس 
يف قصر الصنوبر يف األول من أيلول 2020، 

أضف حواره وإن املقتضب معه.

جنبالط سيخرج على أبناء طائفته، قبل بقية 
اليت  املصائب  عن  منهم  يعتذر  اللبنانيني، 
تعتقدون  وهل  سياساته.  جراء  بهم  حلقت 
أنه، وغريه من بقية اإلقطاعيني من اجليلني 
القديم واجلديد، سيطلق رصاصة على رأسه 
من  عليه  استوىل  ما  بتوزيع  وصية  تاركًا 
أحد من هؤالء  يتخلى  أن  أو  الناس عليهم، 
أصاب  الذي  الفشل  كل  بعد  السلطات  عن 
تنتظروا  ال  ذلك.  حيصل  لن  سياساتهم؟ 

شيئًا من هذا القبيل...
اليوم، يريدنا هذا الفريق أن نصدق أن أمريكا 
وكندا وبريطانيا وبقية االحتاد األوروبي، ومع 
هؤالء إسرائيل والسعودية واإلمارات العربية 
ومجاعات  ومصر  والكويت  وقطر  املتحدة 
هذه  لتطويع  السبل  كل  جيّربوا  مل  أخرى، 
األمريكية  اجليوش  اجتياحات  وكأن  البالد، 
للبنان  واإلسرائيلية  والربيطانية  والفرنسية 
حصلت قبل ألف سنة وليس قبل أربعة عقود 
الدوالرات  مليارات  عشرات  كأن  أو  فقط، 
معظمها،  وسرقوا  هؤالء،  على  أنفقت  اليت 
مل ُتصرف إلجناح مشروع الفاشلني، أو كأن 
كل أنواع الضغوط واحلروب واحلصار والقتل 

والعقاب مل حتصل وال تزال مستمرة.
اللبنانيني احملبطني أنهم ال يريدون  مشكلة 
مساع ما يقوله عنهم األمريكيون والغربيون 
وأمراء الفتنة يف اخلليج، وكيف يكيلون هلم 
الشتائم ويلعنون الساعة اليت تعاونوا فيها 
معهم. حتى إسرائيل، نفسها، ضاقت ذرعًا 

بهؤالء وتركتهم عند بوابة الذل...
هذه  يف  جديد  مفصل  أمام  حنن  اليوم، 
السياسات. أمريكا تعاجل خسائرها القائمة أو 
برنامج  العمل على  املرتقبة. وهي حمّقة يف 
حروب  من  عقود  فشلت  اخلسائر.  من  احلّد 
أو صغرية.  كبرية  دول  تطويع  التدخل يف 
املنطقة  من  اخلروج  خيار  أن  تعرف  وهي 
ليس للنقاش، بل هو ما تفعله بهدوء كما 
حصل يف أفغانستان، أو حتت أزيز الرصاص 
الذي سيطاردهم على أي هيئة كانوا عليها، 
جيوشًا أو أمنيني أو عمالء بصفات دبلوماسية 

وأكادميية وخالفه.
لن  خصومها  أن  جيدًا،  أمريكا،  وتعرف   
كان  كيفما  على طردها  العمل  عن  يتوقفوا 
قادرة  غري  أنها  تعرف  وهي  املنطقة.  من 
على التضحية أكثر حيث ال جدوى من البذل. 
لكنها متيّقنة من أنها غري قادرة على محاية 
حلفاء  أنفسهم  اعتربوا  من  بواسطة  نفسها 
كأدوات  الدوام  على  معهم  وتصرفت  هلا 

وعمالء.
اخليبة  اللبنانيني  من  قسم  حيصد  اليوم، 
واإلحباط جراء عقدين من الرهانات اجملنونة. 
وليس متوقعًا أن جيري هؤالء أي مراجعة، بل 
سنرى مزيدًا من التعنت واجلنون، ومزيدًا من 
أنه  البحث عن خارج يوفر هلم ما يفرتضون 

محاية أو دعم.
أي  من  أكثر  اليوم  يلمسون،  هؤالء،  لكن   
وقت مضى، أن مصريهم ليس على جدول 
الغرب  أهل  أو  العرب  من  رعاتهم  أعمال 
املتعالي، الذي ال يتوقف عن إذالل اتباعه، 
أدوات  دون  من  إمنا  القتال،  إىل  ودفعهم 
إضافية. وهو يدرك، عمليًا، أنه يدفعهم إىل 

االنتحار وليس أي شيء آخر.
تطل  الواقعيني  أو  العقالء  من  قليلة  قلة 
حتاول  املنطقة،  دول  من  عدد  يف  برأسها 
مرات  الثمن  تدفيعها  مينع  خمرج  عن  البحث 
إضافية. لكن، ليس يف بالدنا ما يشري إىل 
نواحي  كل  املنتشرة يف  اجملانني،  فرق  أن 
واالجتماعية  واالقتصادية  السياسية  البالد 
تعلمت  قد  واإلعالمية،  والثقافية  واملالية 
يرّن  أن  ينتظر  يزال  ال  وجلهم  الدرس. 
هاتفه، وأن يسمع على الطرف اآلخر موظفًا 
من السفارة األمريكية يلقي عليه التحية أو 

يسأله عن أحواله!

يف  أن  يرى 
شعبًا  العامل 
نيني  للبنا كا
ينتظر منه املّن 
 ، ى لسلو ا و
مستعد  وهو 
عطلته  لقضاء 
يف  األسبوعية 
بدل  بريوت 
ضجيج  مساع 

احملتجني يف باريس.
إىل  حيّجون  الذين  أنفسهم،  اللبنانيون 
على  اليوم  يراهنون  للعون،  طلبًا  باريس 
عن  ناجم  كبري  فراغ  ملء  على  فرنسا  قدرة 
وهؤالء  يعتقدون.  كما  األمريكي«  »التخّلي 
كل  أصابت  اليت  باهلزمية  اإلقرار  يرفضون 
العامل.  األمكنة من  مشاريعهم يف كل هذه 
حروبهم  جدوى  وال  بالفشل  اإلقرار  وبدل 
على أنواعها، يرمون باملسؤولية على اخلارج. 
سبق أن طوشونا بنظرية حروب اآلخرين على 
بنظرية  آذاننا  صّم  يريدون  واآلن  أرضنا، 

ختّلي اآلخرين عنا.
 هؤالء سريفضون، من اآلن إىل أبد اآلبدين، 
مستحبًا  وال  منطقيًا  وليس  باهلزمية.  اإلقرار 
هل  الساحة.  من  خروجهم  أحد  ينتظر  أن 
تظّنون أن ملك االعتذارات واالستدارات وليد 

اإلنكار وسيلة 
األتباع بدل 

املراجعة وعلينا 
تحمّل صراخهم 

بأن »العالم تخّلى 
عنا«
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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

لتهيئة  املستمر  السعي  بني  لكن  مستمرة.  الكهرباء  معضلة 
وبني  املصري،  الغاز  الستجرار  والتقنية  القانونية  األرضية 
الدراسات اليت تعّد خلفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان، فإن 
الوعد بتغذية أفضل ال يزال مستمرًا. لكن ذلك لن يكون بال 
إىل  لرية   135 من  التعرفة  زيادة  يقرتح  الدولي  البنك  مثن. 
2000 لرية من ضمن خطة خلفض االعتماد على املوّلدات، اليت 
ُيتوقع أن يصل سعر الكيلوواط لديها إىل ستة آالف لرية. 
والوصول إىل توفري 100 مليون دوالر شهريًا، يضاف إليها 

الوفر الذي سُيحققه الغاز املصري.
الكهرباء مقطوعة. ذلك مل يعد خربًا يف ظل االنقطاعات الشاملة 
تعرضت  الشبكة  يومي.  روتني  إىل  األخرى  هي  حتّولت  اليت 
لسبعة انقطاعات طاولت كل املناطق اللبنانية يف األسبوعني 
األخريين، بسبب عدم التمكن من تأمني االستقرار هلا يف ظل 

إنتاج ال يتعّدى الـ 500 ميغاواط.
استنفدت  أنها  بوضوح  فأعلنت  لبنان،  كهرباء  مؤسسة  أما 
أدنى  تأمني حد  بإمكانها  االحرتازية ومل يعد  اإلجراءات  مجيع 
إىل  الوصول  من  عالية  هنالك خماطر  وبالتالي  التغذية،  من 

االنقطاع الشامل يف نهاية أيلول.
تباعًا  تتوقف  واملعامل  فقط.  أسبوع  بعد  على  أيلول  نهاية 
كانت  اليت  السلفة  كامل  نفاد  فبعد  الفيول.  نقص  بسبب 
الوحيد  الفيول، املصدر  لتأمني حاجة املؤسسة من  خمصصة 
الذي ُيغّذي معامل الكهرباء بالطاقة حاليًا هو النفط العراقي. 
ألف طن من هذا  األوىل الستبدال 84  املناقصة  إجراء  وبعد 
النفط، بـ 33 ألف طن من الغاز أويل و30 ألف طن من الفيول 
»غراد ب«، وصلت شحنة الديزل يف منتصف أيلول وكان 
ُيفرتض أن تتبعها شحنة الفيول خالل أيام، إال أنها مل تصل 
إىل اليوم. بالنتيجة، أطفئت املعامل العاملة على هذا النوع 
والباخرتني  اجلديدين  والزوق  اجلية  معمَلي  أي  الفيول،  من 
الرتكيتني بالكامل )تنتجان 35 ميغاواط من أصل 370(، وإذا 
معمَلي  فإن  يرتدد،  كما  الشهر  نهاية  قبل  الباخرة  تصل  مل 

الزهراني ودير عمار سيتبعانها.
األول قريبًا،  ُتطلق مناقصة شهر تشرين  أن  وفيما يفرتض 
بهدف استبدال الفيول العراقي )عملية استبدال واحدة شهريًا(، 
فإن األزمة ستتكرر كل شهر طاملا أن الفيول ال يصل إىل 
لبنان حاليًا إال من خالل عملية استبدال الفيول العراقي. وهي 
عملية ال تكفي لتأمني أكثر من 5 ساعات يوميًا، إذا مل تطرأ 
املعنيني  تتواصل مع  الطاقة  وزارة  لذلك، فإن  أي مشكلة. 
تأمني  يف  تساهم  ثانية  سلفة  على  احلصول  إمكانية  لبحث 

كميات إضافية من الفيول.
إمدادات  نقص  على  تقتصر  ال  الشهر  نهاية  املشكلة  لكن 
الفيول. الباخرتان الرتكيتان ينتهي عقدهما يف الوقت نفسه. 
وتؤكد املعلومات أن وفدًا تركيًا كبريًا من الشركة األّم وصل 
وزارة  الشبكة. فهل  عن  الفصل  لعملية  للتحضري  لبنان  إىل 

الطاقة مستعدة هلذا الفصل والنعكاساته؟
مغادرة  بعد  كبرية  ستكون  األزمة  أن  تؤكد  املؤشرات  كل 
مضطرة  ستكون  لبنان  كهرباء  مؤسسة  ألن  أواًل  الباخرتني، 
عالية  تشغيلها  كلفة  معامل  خالل  من  النقص  تعويض  إىل 
استجرار  ألن  وثانيًا  الديزل(،  توفر  )إن  وصور  بعلبك  مثل 
الغاز املصري فتح النقاش أمام إمكانية تشغيل الباخرتني على 
الغاز، مبا يسمح بزيادة كمية الكهرباء املنتجة من معامل على 
املنطق  عن  فبعيدًا  الوفر.  من  املزيد  وبالتالي حتقيق  الغاز، 
التقسيمي املذهيب الذي جيعل البعض يتحّفظ عن فكرة تركيز 
أن  التقنية  املعلومات  تؤكد  واحدة،  منطقة  الطاقة يف  إنتاج 
ما يقارب 1200 ميغاواط من دير  بنقل  الـ 220 يسمح  خط 
عمار إىل كل املناطق اللبنانية )بعد إجناز وصلة املنصورية(. 
وبالتالي، فإنه، إضافة إىل معمل دير عمار احلالي الذي ينتج 

450 ميغاواط، ميكن ربط معامل تنتج حتى 700 ميغاواط.

   البنك الدولي: زيادة إنتاج املعامل وزيادة التعرفة توّفران 1.2 مليار 
دوالر سنويًا

هل مت التواصل مع الشركة الرتكية لتبيان مدى استعدادها 
متدّنية،  بكلفة  جديد  عقد  توقيع  خالل  من  لبنان،  للبقاء يف 

متهيدًا لنقل الباخرتني إىل الشمال )370 ميغاواط(؟
غجر  رميون  للطاقة  السابق  الوزير  أن  مطلعة  مصادر  تؤكد 
الشركة بشكل غري رمسي، وكذلك حبث مع  األمر على  طرح 
وزير البرتول املصري طارق امُلال مدى استعداد مصر لزيادة 
الكميات املبيعة إىل لبنان. وقد أكد األخري إمكانية تزويد لبنان 
مبلياَري مرت مكعب )احلاجة احلالية تقتصر على 600 مليون مرت 
مكعب(، علمًا بأن الوزير احلالي وليد فياض سبق أن اقرتح 
على رئيس احلكومة إمكانية استئجار معامل عائمة وتشغيلها 

على الغاز.

إيلي الفرزلي

 اتفاقية الغاز رهن رفع التعرفة؟ | ال كهرباء للفقراء
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الغاز  استجرار  إعادة  مساعي  تزال  ال  نفسه،  السياق  يف 
املصري إىل الشمال مستمرة، حيث تعمل الدول املعنية على 
التحقق من جهوزية اخلط لديها. وقد أكدت املعلومات أن اخلط 
يف سوريا صار جاهزًا لنقل الغاز، فيما جتزم مصادر وزارة 
الطاقة اللبنانية بأن اجلانب السوري أبدى استعداده إلرسال 
جمانًا.  كلم(   30( لبنان  يف  اخلط  على  للكشف  تقين  فريق 
كما سبق أن راسل غجر وزارة املالية للمساعدة يف حتديث 
االتفاقيات املالية املتعلقة باستجرار الغاز، وطلب من رئاسة 
احلكومة التواصل مع املعنيني لتحرير اتفاقية الغاز من قانون 
قيصر. إذ تبني أن اجلانب األمريكي مل ُيصدر بعد أي قرار 
رمسي يؤكد اإلعفاء، الذي أبلغ شفهيًا إىل اجلانبني األردني 
واملصري. ومن دون مستند رمسي أمريكي، ال جترؤ أّي شركة 

معنية على اإلقدام على أي خطوة تنفيذية يف امللف.
مثن  مباشرة  سيدفع  الدولي  البنك  أن  سابقًا  تردد  وبعدما 
الغاز ملصر من خالل قروض للبنان، تكّفلت مصادر متعددة 
للبنان.  املالي  الكفيل  مبثابة  سيكون  البنك  أن  بالتوضيح 
دراسة  بإعداد  مرهونة  الكفالة  هذه  فإن  املعلومات،  حبسب 
لرفع التعرفة بالدرجة األوىل. ولذلك، عمد البنك إىل التعاون 
توازن نسيب  بتحقيق  الطاقة إلعداد دراسة تسمح  مع وزارة 
يف مالية كهرباء لبنان. اخلطة اليت كان يشرف عليها غجر مل 
أكدت  قد  كانت  الوزارة  مصادر يف  أن  رغم  بالكامل،  ُتنجز 
مع  تناقش  أن  يفرتض  وكان  أجنزت،  األخرية  املسّودة  أن 

املعنيني.
تنطلق الدراسة من تقديرات تشري إىل أن معدل التغذية يصل 
إىل 14 ساعة يوميًا، 4 ساعات من معامل الدولة و10 ساعات 
من املولدات اخلاصة. حجر الزاوية يف الدراسة هو السعي إىل 
قلب املعادلة، حبيث يرتفع معدل التغذية من معامل الدولة 
إىل 10 ساعات مقابل اخنفاض معدل التغذية من املوّلدات إىل 

4 ساعات.
الدراسة اعتمدت سعر صرف للدوالر يساوي 16 ألف لرية، 
أريد  حال  يف  أنه  إىل  وتشري  أشهر.  بأربعة  املدة  وحددت 
تأمني تغذية 10 ساعات يوميًا من الكهرباء، ينبغي إنتاج 800 
ميغاواط إضافية، حتتاج إىل فيول بقيمة 265 مليون دوالر 
ألربعة أشهر. ومع إضافة 115 مليون دوالر لتغطية الصيانة 
والتشغيل وقطع الغيار والزيوت واملواد االستهالكية، يصل 
اجملموع إىل 380 مليون دوالر، يفرتض أن تطلبها املؤسسة. 
بني  اإلنتاج  ساعات  استبدال  عملية  أن  إىل  تشري  احلسبة 
املوّلدات واملعامل توفر 211 مليون دوالر خالل أربعة أشهر، 
وسعر  باملولدات  اخلاص  املازوت  سعر  بني  الفارق  بسبب 

الفيول اخلاص باملعامل.

    من دون مستند رسمي أمريكي، ال تجرؤ أيّ شركة على اإلقدام على 
أيّ خطوة يف ملف استجرار الغاز

حبسب الدراسة، ينبغي إصدار تعرفة جديدة، تؤدي إىل زيادة 
عائدات كهرباء لبنان، لكن مع األخذ يف االعتبار أن تبقى أقل 
من تعرفة املوّلدات اخلاصة بشكل كبري. اخلطة وضعت تعرفة 
الدعم  رفع  أن  مفرتضة  للكيلوواط،  لرية   2000 هي  أّولية 
 6000 اخلاصة  املولدات  من  املنتج  الكيلوواط  سعر  سيجعل 
من  املواطنني،  على  اإلمجالية  الكلفة  خفض  يعين  ما  لرية، 
جراء احلصول على 14 ساعة تغذية، بنحو 200 مليون دوالر، 
لتكون النتيجة اسرتداد الـ 400 مليون دوالر اليت ميكن أن 
تتكّلفها اخلزينة. ويف حال بدء تشغيل معمل دير عمار على 
الغاز املصري، فإن الوفر يف الفيول سيزيد 130 مليون دوالر 

سنويًا.
على مخسة  ستبقي  التسعري  آلية  كانت  إن  مل حتسم  اخلطة 
أن  ما هو حمسوم  لكن  ثالثة.  أنها ستقتصر على  أو  شطور 
الشطر األول، أي أول 300 كيلوواط، لن يتغري سعره أو باحلد 
األقصى سريفع إىل 100 لرية. وهو ما تعتربه مصادر معنية 
ضمانة لنحو 350 ألف عائلة بأن حتصل على 10 ساعات تغذية 
 300 بصرف  االكتفاء  قررت  حال  )يف  بسيطة  بكلفة  يوميًا 

كيلوواط شهريًا، ويف حال استغنت عن املوّلدات!(
باختصار، جتزم مصادر مّطلعة بأن البنك الدولي ال ميكن أن 
من  لبنان  إىل  املصري  الغاز  تدفقات  دميومة  تأمني  يضمن 
باحلد  أن يضمن  يريد  فهو  أعّدها.  اليت  الدراسة  إقرار  دون 
الغاز أو يسعى إىل  األدنى أن لبنان قادر على تسديد مثن 
ذلك. وهو أمر ممكن عمليًا، بعد رفع التعرفة، إذ إن مداخيل 
احلكومة،  قررت  ما  وإذا  لبنان سرتتفع بشكل كبري.  كهرباء 
على سبيل املثال، دعم استرياد الفيول اخلاص باملعامل على 
سعر 8000 لرية، فإن املؤسسة ستكون قادرة على دفع مثن 
الفيول اخلاص بها، مبا يؤدي إىل وقف مسلسل سلف اخلزينة 

املستمر منذ سنوات طويلة.

سيما  وال  الدولي،  االهتمام  واجهة  إىل  عاد  اللبناني  امللف 
الفرنسي واألمريكي مع تشكيل حكومة الرئيس  جنيب ميقاتي  
العماد  ميشال  اجلمهورية  رئيس  عهد  يف  واالخرية  الثالثة، 

عون.
ومع االطاللة اخلارجية األوىل من املنرب الدبلوماسي األوروبي 
من  ان  فرنسا   اعتبار  على  عامليا  واخلامس  العامل  يف  األول 
بني اخلمسة الكبار الفاعلني يف جملس األمن، تتوقع اوساط 
دبلوماسية رفيعة يف حمور املقاومة ان يقود لقاء االليزيه بني 
ميقاتي و »عراب« احلكومة والتسوية احلالية الرئيس الفرنسي 
التربيد  »حكومة  أمام  األبواب  فتح  إىل  ماكرون ،  اميانويل 

الداخلي«، وانتظار االستحقاقات الكربى يف املنطقة.
وتشري إىل أن »تكملة«  املبادرة الفرنسية  »املاكرونية«، هو 
مستنقع  يف  للغرق  حد  ووضع  واملالي  االقتصادي  اجلانب 

االنهيار واالفالس اللبناني.
وتلمح إىل أن جدول ميقاتي سيكون مزدمحا باللقاءات اخلارجية 
والكويت  قطر  تكون  وقد  املقبل.  األول  تشرين  مطلع  يف 
وتركيا احملطات القادمة على روزنامة ميقاتي، على ان تكون 

زيارة السعودية ترمجة للتقارب بني طهران والرياض.
ممثلي  بني  االخري  اللقاء  ان  االوساط،  تكشف  السياق  ويف 
إيران والسعودية كان اجيابيا برعاية العراق، رغم ان االتفاق 
على امللف اليمين معقد ويتطلب وقتًا ونظرًا لتشعب ملفاته 
واعادة  واالغاثية،  واإلمنائية  والسياسية  والعسكرية  األمنية 
األعمار، بعد وقف احلرب وصوال إىل شكل املصاحلة الداخلية 

اليمنية والنظام السياسي للسلطة.
وتضيف قد يكون لبنان والعراق وسوريا من امللفات االسهل، 
والرياض  طهران  تقارب  من  اقتصاديا  تستفيد  قد  واليت 
املنطقة،  يف  انتقالية  مرحلة  من  سيستفيد  والذي  املتقدم، 
وتليها مرحلة تربيد قبل »التسوية الكربى« بني امريكا وايران 

حول امللف النووي اإليراني.
ومواكبة هلذا املناخ التربيدي والتهدوي، يصل اىل بريوت وزير 
خارجية إيران الدبلوماسي املخضرم  حسني أمري عبد اللهيان ، 
والعائد من لقاءات ماراثونية وبعدد قياسي بالنسبة للقاءات 
يف  اقامها  اليت  القصرية  الزمنية  الفرتة  خالل  عقدها  اليت 
نيويروك على هامش اجتماعات اجلمعية العامة لالمم املتحدة، 
وزير  فيها  مبا  التقاها  اليت  الشخصيات  الكبري  للعدد  ونظرا 
اخلارجية السعودي، ناهيك عن الشخصيات اليت طلبت لقاءه.

وحيمل معه عبد اللهيان خالل جولة تشمل سوريا ولبنان حصيلة 
هذه اللقاءات وسيعكس املناخات االجيابية املقبلة على املنطقة 
والرئاسية  االنتخابية  لبنان  استحقاقات  اجناز  واليت ستضمن 
االجيابية  األجواء  من  لبنان  سيستفيد  كما  تربيدي  مناخ  يف 
التفاوض مع   لرتمجتها ماليا واقتصاديا وخصوصا يف ملف 
قروض  مؤمتر  من  قسم  عن  واالفراج  الدولي   النقد  صندوق 

سيدر  واأللفة 11 مليار دوالر.
–السعودي  اإليراني  التقارب  يواكب  ان  االوساط  وتتوقع 
تهدئة اعالمية وسياسية، ولن يكون  حزب اهلل  وحمور املقاومة 
بعيدين عنها مواكبة هلذه االجيابيات واليت قد تظهر مفاعليها 

خالل اسابيع.
احلكومة بدورها ستستفيد من التربيد احلاصل اقليميًا ودوليًا، 
او  وزارية مصغرة  الشائكة عرب جلان  امللفات  وسيكون طرح 

»ميين جملس وزراء«.
وستعقد تفاهمات وتذلل العقبات مع »القيادات السبعة«، وقبل 
عرضها على جملس الوزراء القرارها سريعًا، ومن دون الغرق 
يف السجاالت او العرقلة، ولكون الوقت ضاغط واالستحقاق 
االنتخابي النيابي اصبح داهمًا، بعد اقل من 7 اشهر مع تردد 
تقريب املوعد اىل 27 آذار 2022 وليس 8 ايار 2022 بسبب 

حلول شهر رمضان املبارك.

عبد اللهيان يف بريوت
تقارب طهران والرياض سيرتجم 

اقتصاديا لبنانيًا
علي ضاحي

 وزير اخلارجية االيراني عبد اللهيان
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مــقاالت وتـحقيقات

 ترمي إىل إنشاء جلنة خاصة لـ«إعادة هيكلة املصارف«. كانت هذه 
اللجنة مبثابة إقرار بوجود خسائر حمققة يف املصارف تستدعي إعادة 
النيابية  هيكلتها مجيعًا. وهي جاءت مباشرة بعد إطاحة جلنة املال 
حتديد  من  للتهّرب  غطاء  مبثابة  اللجنة  هذه  لتكون  التعايف،  خبّطة 
وسواها  ودمج  تصفية  من  القانونية  باإلجراءات  والقيام  اخلسائر 
مما يطاول تعدياًل يف بنية وهيكلية القطاع املصريف. هذه اخلطوة 
وما تالها، أتاحت ملصرف لبنان التهّرب من االعرتاف خبسائره اليت 
تستوجب أيضًا إعادة هيكلته، لذا جيب أن تكون إعادة اهليكلة يف 

القطاع عرب »هيئة مستقّلة«.
»65 مليار دوالر هي اخلسائر املتوّقعة للمصارف اللبنانية بعد إعادة 
تقديرات  حبسب  ُمفلسة«،  جيعلها  ما   )...( املالي  القطاع  هيكلة 
األحباث  قسم  رئيس  املاضي  اخلميس  أصدره  تقرير  يف  وردت 
إحدى  ويف  سوسا.  فارق  ساكس«  »غولدمان  يف  االقتصادية 
مراسالته لوزارة املالية )يف عهد الوزير السابق غازي وزني(، ُيقّدر 
صندوق النقد الدولي اخلسائر اإلمجالية يف مصرف لبنان واملصارف 
بنحو 113 مليار دوالر، أي أعلى من تقديرات »خّطة التعايف« البالغة 

80 مليار دوالر يف نيسان 2020.
القطاع  مدخاًل حنو هيكلة  تكون  أن  الضخمة  اخلسائر  بهذه  يفرتض 
البنك  لكن حتالف  آخر.  عمل  أي  يعلو سواها  ال  كأولوية  املصريف 
»حزب  يف  املنضوية  السياسية  القوى   - املصارف   - املركزي 
املصرف«، متكنت من قلب جدول األعمال لتصبح طباعة النقد مدخاًل 
لتقليص خسائر املصارف عرب هريكات مقّنع على أموال املودعني، 
على أن تتم الحقًا عمليات شكلية تندرج حتت إعادة اهليكلة من نوع 
التصفية والدمج وسواها. عمليًا، كان يتم تنظيف امليزانيات على 
املصارف  إجبار  دون  ومن  واالقتصاد،  واجملتمع  املودعني  حساب 
بالعمالت األجنبية. ويف السياق  بأموال طازجة  على رمسلة نفسها 
»إصالح  عبارة  لتضمينه  الوزاري  البيان  يف  تسوية  ولدت  نفسه 
القطاع املصريف وإعادة اهليكلة حيث جيب«. بدا كأن احلكومة تعرب 
مسبقًا عن ممارسة انتقائية يف التعامل مع القطاع املصريف لتجنب 
أي التزام ميّس بالبنية احلالية للمصارف، ومن دون أن تنظر إىل 
مفاعيل تغافل مصرف لبنان، عمدًا، عن إعادة هيكلة املصارف اليت 
»ترتك لبنان مع مصارف غري مؤهلة لدعم التعايف االقتصادي« كما 

ورد يف تقرير سابق صادر عن وكالة »ستاندرد أند بورز«.
النقطة احملورية إلعادة هيكلة القطاع املصريف تتمحور حول حتديد 
حّددها  اخلسائر  واملصارف.  املركزي  البنك  ميزانيات  اخلسائر يف 

مصرف لبنان يف التعميم 543 على النحو اآلتي:
لدى مصرف  املصارف  توظيفات  على  املتوقعة  اخلسائر  - حتتسب 

لبنان بنسبة 1.89 يف املئة.
سندات  املصارف يف  توظيفات  على  املتوقعة  اخلسائر  حتتسب   -

اخلزينة بالعمالت األجنبية )يوروبوندز( بنسبة 45 يف املئة.
تتعارض هذه الطريقة يف االحتساب مع معايري احملاسبة العاملية. 
لذا، مل تعرتف شركات التدقيق بصحة ميزانيات املصارف. »فكيف 
تنجح إعادة هيكلة قبل حتديد اخلسائر؟«، يسأل مسؤول سابق يف 
مصرف لبنان. عدٌد من املصارف طلب احتساب »10 يف املئة أو 11 
يف املئة مؤونات على توظيفات املصارف لدى مصرف لبنان، لكن 
حني ُيّدد سالمة هذه النسبة امُلتدنية، فكأّنه يعتربها أصواًل ُمنتجة 
ومل تتعّرض ملخاطر عالية، وهذا أمر غري صحيح«. ال بل هو يواصل 

تسديد الفوائد عليها!
د إذا كان املصرف  حجم اخلسائر هو املعيار »الذي على أساسه ُيدَّ
قادرًا على االستمرارية أو ُمفلسًا«، يقول املصريف والوزير السابق 
عادل أفيوني. يوافق على أّن »اخلالف الكبري مصدره الدين السيادي، 
هذا  أجوبة يف  إىل  نصل  مل  إذا  املركزي.  البنك  واملوجودات يف 
اخلصوص يعين أّن جزءًا كبريًا من امليزانيات مشكوٌك بتقييمها، وال 

يوجد أي ُمدّقق عاملي يوافق عليها«.
لبنان،  مصرف  يف  السابق  املسؤول  حبسب  القاعدة،  هذه  وفق 
مستقّلة  هيئة  وتتوىّل   ،)Resolution plan( التعايف  خّطة  »توضع 
حتديد املصرف امُلتعّثر أو امُلَعرَّض للتعّثر، ليتّم بناًء على ذلك حسم 
منها جيب  وأي  االستمرار،  على  قادرة  التجارية  املصارف  من  أي 
تصفيته أو دجمه مع مصرف آخر«. يعتقد أّنه ال مفّر من آلية العمل 
هذه »ألّن القرارات والتعاميم العادية مل تعد نافعة يف إعادة إنعاش 
االستقرار  تعميق عدم  العكس سُتسهم يف  بل على  املصارف، ال 

املالي وزيادة تأثريه يف املصلحة العامة«.

   الحّل يف خّطة تعاف تتوّلى تطبيقها هيئة مستقلة
أعضاء  )أحد  شاوول  هنري  املال،  لوزير  السابق  املستشار  يقول 
الوفد التفاوضي مع صندوق النقد الدولي يف حكومة حّسان دياب(، 
إّن »املشكلة ليست يف وجود اخلسائر، ألّنها واضحة وأحد األّدلة 
إىل  الدوالر  من  الودائع  من  املئة  70 يف  عملية حتويل  ذلك  على 
اللرية إلخراجها من املصارف )وتقليل اخلسائر يف ميزانيات القطاع 
ُيغّطيها«.  أن  من جيب  وحتديد  بها،  االعرتاف  بل يف  املصريف(، 
اآللية الصحيحة لتغطية اخلسائر هي يف أن »يأتي املساهمون باملال 
ويضّخونه يف املصارف«. شاوول كان أحد الذين عملوا يف حزيران 
على خّطة إلعادة اهليكلة تفتح »نافذة حوار« مع أصحاب املصارف 
خسارة  عدم  أي  شاملة،  وليست  جزئية  داخلية  إنقاذ  عملية  عرب 
املساهمني لكامل رأمساهلم، »طرحنا يف خّطة اإلنقاذ السابقة محاية 

 ال  ثقة مبصرف لبنان: هيئة مستقلّة لـ»إعادة هيكـلة املصارف«

رضوان مرتضى

أكثر من 95 يف املئة من املودعني وفرض هريكات على الودائع ما 
فوق الـ500 ألف دوالر وأن يدفع املساهمون حّصتهم من اخلسارة، 
فأسقطوها. حاولنا هذه املّرة أن ُنرخي احلبلة قلياًل، ونقول هلم إّن 
األمر  هذا  وحّتى  شاملة،  تكون  لن  اخلسارة  حتّمل  يف  مساهمتهم 
مل يتجاوبوا معه«. علمًا بأّن إعادة الثقة يف البلد »تبدأ من إعادة 
العملية؟ هذا قرار  القطاع املصريف. كيف سُتَمّول هذه  الثقة يف 

سياسي«.
أصحاب  إنقاذ  هو يف  السياسية  للسلطة  الوحيد  السياسي  القرار 
املصارف. ُيشري أفيوني إىل أّنه »عمليًا اجلميع اّتذ املودع رهينة، 
وغري  ليعيشوا  ودائعهم  إىل  احمُلتاجني  املودعني  صغار  وخباصة 
سعر  وفق  أمواله  سحب  على  فأجربوه  احلّل،  انتظار  على  قادرين 
صرف 3900 لرية، ما أّدى إىل خفض خسائر القطاع املصريف. نتيجة 
هذا النكران للخسائر، أصبح لدينا نظام مصريف أول اخلاسرين فيه 
هم املودعون عوض أن يكون املساهمون. بأي نظام رأمسالي هذه 
هرطقة«. ومبا أّن هذا الوضع بات ُمستنزفًا للمجتمع واإلنتاج، ومل 
يعد ممكنًا انتظار احلّل الكبري واالتفاق على اخلسائر، »جيب فصل 
األخرية  للمصرف، فتوضع  السيادية  التجاري عن احملفظة  النشاط 
يف صندوق ميلكه املودعون الكبار واملساهمون«. يشرح أفيوني أّنه 
بهذه الطريقة »نكون قد حّجمنا املصارف، وحصرنا نشاطها باإلنتاج، 
الدولة حول  أما الصندوق السيادي فيخوض مفاوضات جانبية مع 

طريقة توزيع واحتساب اخلسائر«.
من جهته، يتحّدث شاوول عن حجم القطاع املصريف الكبري جّدًا نسبة 
إىل الناتج احمللي اإلمجالي، »اقتصاديًا هذا ال جيوز، وال مفّر من 
دمج املصارف«. ُيذّكر بأّنه ما بني آذار 2020 وآذار 2021، ُأقفل 
»هؤالء هم  مليون و200 حساب من أصل مليونني و700 حساب، 
تقريبًا املودعون الصغار واملتوسطني. ماذا ُيريدون حاليًا؟ استخدام 
أمالك الدولة لدفع أموال كبار املودعني واملساهمني؟«. هنا يتفق 
شاوول مع املسؤول املصريف على أن سّر جناح خّطة التعايف اليت 
لبنان  مرتبطة مبصرف  غري  مستقلة،  هيئة  »بوجود  القطاع  يتاجها 
اهليئة  هذه  متتلك  أن  جيب  حالية.  رقابية  هيئة  أو  جلنة  بأي  أو 
صالحيات الولوج إىل حسابات املصارف وتصنيفها بني متعّثر وقابل 
لالستمرار«. وذلك يتم يف إطار دراسة ميزانيات املصارف لتحديد 
نسب السيولة املطلوبة والرمسلة لكّل منها. »ومن املهم أن تكون 
خطة التعايف متطابقة مع املعايري الدولية لتقليل املخاطر«. املهم، 
العام. ال  الروابط بني املصارف والقطاع  »تكسري  يقول شاوول، 
مُيكن تعيني مسؤولني سياسيني هم أعضاء يف املصارف أو تربطهم 
النقد  مفاوضة صندوق  من  أنهم سيتمكنون  نفرتض  ثّم  عالقات، 

وإعادة هيكلة املصارف«.

فكفكة »املركزي« وإعادة تركيبه
جزٌء  بل  باملصارف،  فقط  تتعّلق  ال  املصريف  القطاع  هيكلة  إعادة 
أساسي منها يقوم على إعادة هيكلة مصرف لبنان. خسائره تؤّثر 
يف قراراته املتعلقة بتحديد السياسات النقدية، وال سيما يف إحدى 
أهم أدواته للدفاع عن النقد واحلفاظ على االستقرار االقتصادي: 
تنطلق  أن  جيب  املركزي  البنك  يف  األجنبية.  بالعمالت  االحتياطي 
خصوصًا  والتسليف،  النقد  قانون  عّدة يف  مواد  تطاول  »ورشة« 
ما يؤّدي إىل تعزيز دور اجلهات الرقابية بعيدًا من سلطة املصرف 
املركزي عليها، وتعزيز صالحيات مفّوض احلكومة لدى مصرف لبنان 
والسياسات  املالية  السياسات  بني  التناغم  طرح  من  يتمكن  حتى 
القرارات.  تتخذ  حيث  لبنان  املركزي ملصرف  النقدية يف اجمللس 
ومن األمور األساسية أيضًا، فصل مصرف لبنان عن هيئة األسواق 
لبنان، وحتويل  اخلاصة عن مصرف  التحقيق  املالية، وفصل هيئة 
عدم  بهدف  بذاتها،  قائمة  سلطة  إىل  املصارف  على  الرقابة  جلنة 
حصر الصالحيات يف شخص واحد ميكنه تعطيل عمل اهليئات ومنع 
الرقابة واحملاسبة. أما يف األدوار الوظيفية ملصرف لبنان فيجب أن 
حتّدد بشكل أوضح باإلضافة إىل آليات التنفيذ بعد حتديد صالحياته 
املفتوحة بشكل شبه مطلق، وحتديد أولوياته ضمن هذه الصالحية، 
خصوصًا أنه استعمل احلفاظ على القطاع املصريف كأولوية تسبق 

احلفاظ على سالمة النقد الوطين، وسالمة االقتصاد.

 2021 األول  تـشرين   2 Saturday 2 October 2021الـسبت 

قدّر صندوق النقد خسائر القطاع املصريف بما يـقارب الـ113 مليار 
دوالر )هيثم املوسوي(

ليا القزي

مل تتمكن استخبارات اجليش بعد من كشف مصدر نيرتات األمونيوم 
اليت ُضِبطت يف مستودعات سعداهلل ُصلح يف بعلبك. اجليش أخضع 
اآلزوت  نسبة  تشكيكه يف  بعد  لكشف خمربي  املضبوطة  النيرتات 
فيها ليتبني فعاًل أنها 34.7، أي أنها تدخل يف تصنيع املتفجرات، 

ومن النوع الذي مُينع دخوله من دون إشراف اجليش
مل يكن أمحد الزين، مدير املشرتيات يف مستودعات سعداهلل صلح، 
ط نفسه عندما قّرر اإليقاع بكل من رب عمله )صلح(  يعلم أّنه ُيورِّ
ومارون الصقر يف شأن شحنة نيرتات األمونيوم اليت ُضبطت يف 
سهل بلدة إيعات )بعلبك( قبل عشرة أيام. اعتقد الزين، وهو رتيب 
متقاعد يعمل لدى صلح منذ حنو عام ونصف عام، أّن ما أدىل به 
مُينح  مل  لكنه  التوقيف،  من  قد يميه  القضائية  بعلبك  مفرزة  يف 
محاية امُلخرب اليت تتم مبوجب ورقة يوقعها مدعي عام التمييز. بعد 
ضبط الشاحنة فّر صلح والزين قبل أن ُيقرر األخري تسليم نفسه، 
العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  مبفوض  ضابط  بواسطة  فاّتصل 
الضابط  أوصله  وقد  نفسه.  تسليم  عارضًا  عقيقي  فادي  باإلنابة 
بنفسه إىل ثكنة املقّر العام حيث احُتجز يف املكان الذي ُيتجز فيه 
الضباط. فيما أعطى القاضي عقيقي أوامره لفرع املعلومات خبتم 
مبنع  إشارته  أعطى  كما  املوقوفني،  مع  امللف  وإيداعه  التحقيقات 
حمققي الفرع من االستماع إىل الزين ألن األخري أبلغ مفوض احلكومة 
بأّن حياته يف خطر لدى قوى األمن، بذريعة أن صلة قرابة تربط 
زوجة أحد الضباط بسعداهلل صلح، وأن أبناء األخري سبق أن تعّرضوا 

له ولعائلته بالتهديد.
قرر عقيقي نقل امللف إىل مديرية املخابرات بعدما انتقل بنفسه، بعد 
منتصف الليل، لالستماع إىل إفادة الزين، فتحدث األخري عن لقاء 
الصقر )شقيق  إبراهيم  القواتي  األمريكية والقيادي  السفرية  بني 
من  األشخاص  »ألحد  امللف  »لرتكيب«  نية  وعن  الصقر(،  مارون 
الثنائي الشيعي. وأبلغ الزين القاضي عقيقي أّن جنل أحد املعنيني 
بامللف عرض عليه أن يتحّمل مسؤولية شراء النيرتات مقابل مبلغ 
مالي كبري، وقال إنه كان ينوي تصوير عملية الدفع، مؤكدًا أن يف 

حوزته تسجياًل صوتيًا موثقًا.
زوجة الزين، داليدا الزين، قالت يف اتصال مع »األخبار« إّن زوجها 
صلح  بني  اتصال  إىل  السمع  اسرتاقه  إثر  التفاصيل  بهذه  علم 
كانت يف  األمريكية  السفرية  إّن  األخري  فيه  قال  الصقر  ومارون 
عن  حاول ثين صلح  زوجها  أن  وأضافت  إبراهيم.  ضيافة شقيقه 
إليه.  أن صلح مل يستمع  إال  األمر،  النيرتات بسبب خطورة  شراء 
العائلة  أن  إىل  مشرية  بناتها،  سالمة  على  خشيتها  عن  وأعربت 

تعرضت مرات عدة إثر ضبط شاحنة النيرتات.

  الشمّاس لم يبع النيرتات للصقر واألخري يتمسك بنفي عالقته باألمر 
رغم اعرتافات صلح

يف املقابل، قالت مصادر عسكرية لـلزميلة »األخبار« إّن هناك رواية 
مقابلة لرواية الزين تفيد بأن األخري أقنع صلح بشراء النيرتات لبيعها 
الكسارات  تفجري يف  أعمال  الستخدامها يف  عرسال  ألشخاص يف 

ومقالع الصخر.
وعن سبب نقل امللف ثالث مرات، من الشرطة القضائية إىل فرع 
املعلومات فمديرية املخابرات، قال مرجع قضائي للزميلة »األخبار« 
احملصورة  الصالحية  مسألة  االعتبار  يف  أخذ  عقيقي  القاضي  إّن 
باجليش يف ملف النيرتات حبسب قانون األسلحة والذخائر، مع أّن 
ذلك مل يسِر يف ملف نيرتات األمونيوم يف العنرب رقم 12 اليت اعترب 
أّن  عسكرية  مصادر  كشفت  وفيما  بها.  معينٍّ  غري  نفسه  اجليش 
مديرية املخابرات ُتشكك بنتائج الفحوصات املخربية اليت أجريت يف 
الداخلي حول نسبة تركيز اآلزوت،  املختربات اجلنائية لقوى األمن 
أّن العينات املضبوطة ُأخِضعت للكشف جمددًا يف  علمت »األخبار« 
خمتربات اجليش وقد تبنّي بالفعل أن نسبة تركيز اآلزوت فيها تبلغ 
34.7، أي أنها مما مُينع استرياده من دون إشراف اجليش وموافقة 
وزارتي الدفاع والداخلية. وهنا، بقي أمام استخبارات اجليش حتديد 
مصدر النيرتات. إذ إّن الصقر ال يزال ينفي بيع النيرتات املضبوطة 
لصلح، بينما يؤكد األخري والزين ومعظم العاملني معهما أّنها اشرُتيت 

من الصقر.
وقد دهمت استخبارات اجليش مستودعات صلح وصقر وصادرت 
أجهزة كومبيوتر للتدقيق يف املبيعات واملشرتيات، علمًا أن اإلفادات 
تؤكد وجود عالقة جتارية بني الرجلني منذ أكثر من عشر سنوات. كما 

جرى توقيف ثالثة أشخاص ُجدد يف القضية.
كذلك علمت »األخبار« أّن صاحب الشركة اللبنانية للمتفجرات جميد 
النيرتات  من  بعضًا  باع  قد  يكون  أن  إمكان  عن  ُسئل  الشماس 
أّنه يستخدم كل وارداته من  اليت يستوردها الصقر، فأكد األخري 
النيرتات يف تصنيع الديناميت. هكذا بقي أمام حمققي املخابرات 
إفادة الزين الذي ادعى أّن الصقر يصل على النيرتات عرب مرفأ 
بريوت، وأنها تهّرب على أنها »علف للدواب«، وهو ما يفرض فتح 

حتقيق مع اجلمارك.

اجليش: نيرتات البقاع ُتستخَدم للتفجري

اجليش حيسم: نسبة اآلزوت 34.7 يف 
املئة وقابلة للتفجري 

من أين دخلت نيرتات البقاع إىل لبنان؟
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مـقاالت وتـحقيقات

القاضي  الرتبية  لوزير  مسح  اللبنانية  اجلامعة  جملس  »تعطيل« 
 6 بتاريخ   49 الرقم  االشرتاعي  املرسوم  بتطبيق  احلليب  عباس 
حزيران 1977، الذي ينص يف مادته األوىل على أنه »عندما يتعذر 
على جملس اجلامعة، ألي سبب كان، ممارسة حقه يف الرتشيح 
املنصوص عليه يف املادتني 10 و25 من القانون الرقم 75 بتاريخ 
26 /1967/12، ينوب عنه يف ذلك وزير الرتبية والتعليم العالي«. 
وعلى رغم أن املادتني اللتني استند إليهما املرسوم الرقم 10 
والرقم 25 عدلتا بالقانون 66 بتاريخ 2009/3/4، اخلاص باجملالس 
األكادميية، إال أن املرسوم االشرتاعي نفسه ال يزال قيد التطبيق 

ومل يصنف ضمن التشريعات غري النافذة.
قرار الوزير باستخدام حقه يف هذا املرسوم خلط األوراق بالنسبة 
إىل املرشحني للرئاسة، وأعاد البحث يف امللف إىل املربع األول، 
النص  أن  ومبا  بالكامل.  السياسيني  عند  التعيني  مهمة  ووضع 
معينًا  عددًا  الوزراء  جملس  إىل  يرفع  أن  الوزير  على  يفرض  ال 
الثنائي الشيعي أن يطلب منه رفع مخسة  من املرشحني، ميكن 
أمساء، وميكنه أيضًا أن يرفع امللف الذي سلمه إياه رئيس اجلامعة 
امسًا  حتى  أو  فقط  مرشحني  ثالثة  أو  كاماًل،  أمس  أيوب  فؤاد 
واحدًا. الثابت أنه لن يكون هناك دور لرئيس اجلامعة يف اختيار 
املرشحني اخلمسة الذين كان يفرتض أن يرشحهم جملس اجلامعة 
لو كان موجودًا، ألن هذه الصالحية ليست كسائر الصالحيات اليت 
وغريها،  اإلدارية  املعامالت  مثل  معًا،  والوزير  الرئيس  ميارسها 

عندما يغيب جملس اجلامعة.
لكن مصادر أكادميية يف اجلامعة أشارت إىل أن أيوب اختذ قرارًا 
بوقف جلسات جملس اجلامعة بال استشارة جملس شورى الدولة، 
يف حني أنه مل يتجرأ أحد يف وقت سابق أن يتخذ قرارًا بهذا احلجم 
من دون العودة إىل مرجعية قانونية. وتضمنت االستشارة كيفية 
احتساب النصاب القانوني، أي النصف زائدًا واحدًا من املعينني 
جمموع  من  واحدًا  زائدًا  النصف  وليس  فقط  الوزراء  جملس  يف 
ال  وأنه  اجلامعة،  رئيس  من  واملكلفني  املعينني  اجلامعة  أعضاء 

يوجد مانع مادي وقانوني من تعيني العمداء.
الرأي  أن  »األخبار«  الزميلة  مع  اتصال  يف  أوضح  أيوب  أن  إال 

بتوقيف جملس اجلامعة صادر عن اهليئة 
االستشارية القانونية املنصوص عنها يف 
قانون اجلامعة وليس عن اللجنة القانونية 
كما يشيع األساتذة، واهليئة تضم ثالثة 
الدولة  شورى  جملس  رئيس  هم  قضاة 
وعضوًا يف جملس شورى الدولة وعضوًا 
يف ديوان احملاسبة، وبينما كان النصاب 
أكثر  يساوي 20 أستاذًا، مل يكن حيضر 

من 15 أستاذًا، حبسب أيوب.

حصر اختيار املرشحني بالوزير أعاد الكالم 
عن الرئاسة إىل املربع األول

قانونية  مصادر  علقت  السياق،  ويف 
بها  متت  اليت  اآلليات  على  اجلامعة  يف 
الرئيس  تعيني  إىل  وصواًل  الرتشيحات 
القوانني،  يف  عليها  منصوص  غري  بأنه 
ال سيما جلهة بدعة الرتشيحات من دون 
وجود جملس اجلامعة ليصّوت عليها، وأن 
والوقت،  األصول  حترتم  مل  الرتشيحات 
يف حني أن املرسوم 49 يتحدث عن أنه 

 تـعيني رئـيس »اللـبنانية« ضـربة جديدة للـجامعة
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الرتشيح، وآخرون مل يكونوا ليتجرأوا أن يرتشحوا لو كان هناك 
جملس جامعة، بالتالي فإن جملس الوزراء يسرق صالحيات اجلامعة 
والتفرغ  التعيينات  ملفات  يف  مباشرة،  وغري  مباشرة  بصورة 

واملالك وغريها.
ورأت املصادر القانونية أن تعيني رئيس جديد من دون عمداء 
هو ضربة من حكومة تدعي أنها تسعى إىل اإلصالح، باعتبار أن 
من  والتعليمية  الرتبوية  مهمتها  تستقيم يف  ال  مؤسسة  اجلامعة 
دون جمالس متثيلية وأكادميية، »وأي تعيني من دون ترشيحات 
ومشاريع ورؤية ومقاربة واضحة ومن دون جملس جامعة، ستكون 

كارثة إضافية على اجلامعة«.

فاتن الحاج

لسبب  الرتشيح  عليه  وتعذر  موجود  اجلامعة  جملس  أن  يفرتض 
تعطيل جمللس  هي  اليوم  احلالة  أن  حني  إرادته، يف  عن  خارج 
اجلامعة، وهو أمر غري منصوص عليه يف املرسوم، بالتالي فإن كل 

الرتشيحات ستكون غري ملزمة للسياسيني وجمللس الوزراء«.
وسألت املصادر: »ملاذا طلب الرئيس من األساتذة أن يرتشحوا 
طاملا أن اآللية ليست موجودة؟«، مشرية إىل أن الوزير والرئيس 
يف  املعطى  التصويت  حق  ويسلبا  يستنسبا  أن  يستطيعان  ال 
القانون ألعضاء جملس اجلامعة، ال سيما أن نصف هؤالء منتخبون 
جملس  لتعطيل  استنساب  هو  حصل  وما  التعليمية،  اهليئة  من 
اجلامعة وتعيني العمداء. هكذا، حبسب املصادر، حرم أساتذة من 

تصوير هيثم املوسوي
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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
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إعـــالنات

املقيم عزيزي 

 2021 أيلول/ سبتمرب   29 األربعاء  يوم 
أنه  الوطنية.  الشرطة  ذكرى  يوم  هو 
الشرطة  لعناصر  خاصة  أهمية  ذو  وقت 
يف  حياتهم  فقدوا  الذين  أسرتاليا  يف 
السالمة  توفري  مع  مجتمعاتهم  خدمة 

لآلخرين. والحماية 

ـــاء  إنـــه وقـــت لــتــذكــر األمــهــات واآلب
الذين  واألخــوات  ــوة  واإلخ والــزوجــات 
يعودوا  ولم   ، للعمل  أحباؤهم  ذهب 

أبدًا.

جميع  إىل  خــاص  بشكل  أشــري  أن  أود 
 - ــري  ــرتب ــان ك ــشــرطــة يف  ال عــنــاصــر 
مجتمعنا  يخدمون  الذين  بانكستاون، 

ويحمونه.

املهام  إىل  أشري  أن  خاص  بشكل  أود   
شرطتنا  عاتق  على  كانت  التي  املتزايدة 
كان  شهرًا.   18 قبل  الوباء  بدأ  أن  منذ 
زيادة  مع  التحديات  من  العديد  هناك 
البالد  أنحاء  جميع  يف  الصحية  القيود 

مدينتنا. ويف 

Mayoral Message

بالعمل  واالحتفال  لإلشادة  فرصة  إنها 
النساء  فيه هؤالء  ينخرط  الذي  الشجاع 
مجتمعاتهم،  مع  جنب  إىل  جنبـًا  والرجال 
للحفاظ  والخدمة  والحماية  األمن  لتوفري 

الجميع. سالمة  على 

تجاهنا  وااللتزام  العمل  يف  تفانيهم  إن 
يوم.  كل  النار  مرمى  يف  يضعهم  جميعـًا 
املنزلي إىل  العنف  من حضور نزاع حول 
ما  غالبـًا  العامة،  الصحة  أوامــر  تنفيذ 
ملا قد  العناصر غري مدركني  يكون هؤالء 

ينتظرهم. ال  أو  ينتظرهم 

جميع  ألشــكــر  الــفــرصــة  هــذه  أغــتــنــم 
والسابقني  الحاليني  الشرطة  عناصر 
مع  للعمل  ويلز  نيو ساوث  وقوة شرطة 
والتسامح  االنسجام  تعزيز  يف  البلدية 
تظل  أن  املهم  من  املجتمع.  يف  والسالم 
معـًا  يمكننا  لــذا  قوية،  العالقة  هــذه 
العنف  لتقليل  املجتمع  مع  العمل  مواصلة 

والخوف.  والجريمة 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR
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املوضوع: حّق اللبنانيـّني مجيعهم يف ممارسة حّق 
االنتخاب أينما وجدوا يف العامل

العاملي لحقوق اإلنسان:  املادّة األوىل من اإلعالن  ورد يف 
»يولد جميع الناس أحرارًا ومتساوين يف الكرامة والحقوق.« 
أمـّا املادّة الثانية منه فقد أشارت إىل أّن » لكلِّ إنسان حقُّ 
يات املذكورة يف هذا اإلعالن،  التمتـُّع بجميع الحقوق والحرِّ
دونما تمييز من أيِّ نوع، وال سيما التمييز بسبب العنصر، 
ين، أو الرأي سياسيًّا  أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّ
وغري سياسي، أو األصل الوطني أو االجتماعي، أو الثروة، 

أو املولـِد، أو أيِّ وضع آخر.«
واملادّة 21 من الشرعة العامليـّة لحقوق االنسان تحدّثت 

بشكل مباشر عن حقّ اإلنتخاب فأشارت إىل اآلتي:
العامة  الشؤون  إدارة  يف  املشاركة  حقُّ  شخص  لكلِّ    -
يف  يـُختارون  ممثـِّلني  بواسطة  وإمـَّا  مباشرًة  إمَـّا  لبلده، 

ية.  حرِّ
-  لكلِّ شخص، بالتساوي مع اآلخرين، حقُّ تقلُّد الوظائف 

العامـَّة يف بلده. 
أن  ويجب  الحكم،  سلطة  مناُط  هي  الشعب  إرادُة    -
تجرى  نزيهة  انتخابات  خالل  من  اإلرادة  هذه  تتجلىَّ 
الناخبني  بني  املساواة  قدم  وعلى  العام  باالقرتاع  دوريـًّا 
ضمان  حيث  من  مكافئ  بإجراء  أو  ي  السرِّ وبالتصويت 

ية التصويت. حرِّ

املشرتع  فتحدّث  اللبناني  الدستور  من   7 املادة  يف  أمـّا 
يتمتعون  وهم  القانون  لدى  سواء  اللبنانيني  »كل  أّن  عن 
بالسواء بالحقوق املدنية والسياسية ويتحملون الفرائض 
 21 املادة  ويف  بينهم.«  فرق  دونما  العامة  والواجبات 
إىل  فأشار  العام  االقرتاع  حق  إعالن  عن  املشرتع  تحدّث 
أنـّه »لكّل وطني لبناني بلغ من العمر إحدى وعشرين سنة 
كاملة حق يف أن يكون ناخبًا على أن تتوفر فيه الشروط 

املطلوبة بمقتضى قانون االنتخاب.

العامليـّة  الشرعة  يف  أعاله  إليها  املشار  املواد  على  بناء 
لحقوق اإلنسان والدّستور اللبناني،

-  وبما أّن الناس متساوون يف الكرامة والحقوق ومن حيث 
ضمان حريـّة التصويت.

-  وبما أنـّه لكّل وطني لبنان الحقّ يف أن يكون ناخبـًا.

-  وبما أنـّه ال تمييز بني النـّاس من 
حيث األصل الوطني أو اإلجتماعي 

أو املولـِد.
نطالب دولتكم الكريمة بأن تساعد 

القوات اللبنانية
منسقية اسرتاليا

الشعب اللبناني، املقيم واملنتشر يف أصقاع العالم األربعة، 
العامليـّة  الشرع  يف  إليها  املشار  الحقوق  أدنى  بتحصيل 
الحقّ يف املشاركة  الحقوق  أبرز هذه  ويف دستوره، ولعّل 
وإنـّه  وترشيحـًا.  اقرتاعـًا  اللبنانيـّة،  السياسيـّة  الحياة  يف 
اإلنتشار،   اللبناني يف  على صوت  املساومة  املجحـِف  مِلنَ 
وحصره فقط بستـّة مقاعد، يف حني أّن دستور لبنان يعطي 
مرشـّحـًا.   128 لـ  بالتصويت  الحقّ  اللبناني  الشعب 
منقسمون  اللبنانيـّني  أّن  إىل  الدستور  يـُشـِر  لم  كذلك، 
بني مقيمني ومنتشرين بل استخدم املشرّع عبارتي« إرادة 
الشعب« و»لكّل وطني لبناني« ولم يحدّد أيّ لبناني. وال 
سيـّما أّن الشرعة العامليـّة لحقوق اإلنسان قد لحظت أيضـًا 
التمييز  البشر جميعهم، ولحظت أيضـًا عدم  املساواة بني 

بينهم يف »األصل الوطني أو املولـِد«.

والشرعة  الدستور  يف  مكفول  اإلنتخاب  حقّ  كّله،  لذلك 
امليثاقني،  لهذين  مخالفة  وأيّ  اإلنسان.  لحقوق  العامليـّة 
املحليـّة  للقوانني  واضحـًا  انتهاًكا  يعدّ  والدّولي،  املحّلي 
بحقّ  مطلبنا  بدعم  الكريمة  دولتكم  ونطالب  والدوليـّة. 
السياسيـّة  الحياة  يف  املنتشرين  اللبنانيـّني  إشراك 
اللبنانيـّة من خالل ممارسة حّقهم يف اإلنتخاب، ترشيحـًا 

واقرتاعـًا.

بحسب  اإلجراءات  أقصى  تأخذ  بأن  دولتكم  نطالب  كما 
بحقّ  املتـّحدة  األمم  وقوانني  اإلجراء،  املرعيـّة  قوانينكم 
الحقّ  هذا  تعمـّدت حجب  حال  ككّل، يف  اللبنانيـّة  الدولة 
عن مواطنيها اللبنانيـّني املنتشرين ألنـّها تكون قد ضربت 
عرض الحائط بأبرز األسس الديمقراطيـّة يف العالم، أيّ 

حقّ االنتخاب، إقرتاعـًا وترشيحـًا.
وتفضـّلوا بالقبول مع فائق الشكر واإلحرتام.

منسقية اسرتاليا

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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إعــالن

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل 
سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات 
االسرتالية الصنع

من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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نـــجوم

نزاع قضائي جديد بني أجنلينا جولي 
وبراد بيت على »شاتو مرافال«

رغم أن طالق أجنلينا جولي وبراد بيت مت عام 2019 ، لكن الزوجني 
السابقني ال يزاالن على خالف حول عقار فخم يشرتكان يف ملكيته 
 Fox يف فرنسا، وفًقا ألوراق دعوى قضائية حصلت عليها قناة

.News
وتتهم الشكوى، اليت مت تقدميها يوم الثالثاء يف لوكسمبورغ، جنمة 
»Maleficent« البالغة من العمر 46 عاًما مبحاولة بيع حصتها البالغة 
50٪ يف شاتو مريافال الذي تبلغ مساحته 1000 فدان يف مدينة 
كورينس الفرنسية ، وتبلغ قيمته 164 مليون دوالر دون السماح 

لبيت، البالغ من العمر 57 عاًما. حبق اخليار األول لشرائه.
امللكية املرتامية األطراف مملوكة لشركات منفصلة ذات مسؤولية 
حمدودة يسيطر عليها الطرفان، وفًقا ألوراق احملكمة، اليت تنص 
على أن مريافال مملوكة لشركة Quimicum - وهي شركة ميتلك 
 .Mondo Bongo بيت يف األصل حصة 60 ٪ منها من خالل شركته

.Nouvel بينما حصلت جولي على 40٪ من خالل شركتها
»من اجلدير بالذكر أنه ، على مدى السنوات األربع املاضية ، مل 
بيت[  ]شركة   Quimicum لصاحل  جولي[  ]شركة   Nouvel تتصرف 
وذلك من خالل التأخري املمنهج للموافقة على احلسابات السنوية 

والتجديد للمدير« ، كما جاء يف الدعوى.
تكشف الوثائق أنه قبل ثالث سنوات من بدء إجراءات الطالق اليت 
دامت سنوات ، نقل بيت 10 ٪ من حصته إىل جولي يف خطوة 

جعلتهما مالكني مشاركني 50/50 يف العقار الفخم.
جولي  تعامل  أن  الثالثاء  يوم  نيوز  فوكس  لقناة  مصادر  نقلت 
املزعوم مع العقار هو حماولة املمثلة لتجنب التزاماتها جتاه بيت 
حيث من املفرتض أن الطرفني اتفقا على منح اآلخر خيار شراء 

الرتكة بشكل مباشر إذا قرر أحدهما البيع.
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 يامسني عبدالعزيز تنشر أول 
صورة هلا بعد تعافيها

جتمعها  هلا  صورة  عبدالعزيز  يامسني  املصرية  الفنانة  نشرت 
عرب  وذلك  سويسرا  مستشفيات  أحد  يف  عالجها  توليا  بطبيبني 

حسابها على الفيسبوك.
وكتبت املمثلة املصرية إىل جوار الصورة قائلة: »احلمد هلل الذي 

شفانا وعفانا.. شكرا د. سارافيو ود. ساماراس«.

كما نشرت مقطعًا مصورًا من شرفة منزهلا بالقاهرة، على خاصية 
الـ«ستوري« عرب تطبيق »انستغرام«، باإلضافة اىل صورة لباب 
غرفتها باملستشفى واليت محلت رقم 418، وعلقت عليها بعبارة 
رحلة  بعد  املستشفى  مغادرتها  إىل  منها  إشارة  يف  »وداعا«، 

عالجية بسويسرا استمرت أسابيع.

العزيز قد طمأنت مجهورها على صحتها يف تدوينة  وكانت عبد 
نشرتها يف العاشر من سبتمرب اجلاري عرب حسابها على الفيسبوك 
قالت فيها: »مجهوري الغالي يف مصر والوطن العربي وحشتوني 

جدا

احلمد هلل انا بقيت كويسه وتعافيت احلمد هلل عاوزاكم تتطمنو
رغم كل الصعب اللي مريت بيه يف ازميت االخريه إال إن سؤالكم 
ودعمكم هو اللي كان بيهون عليا كل اللحظات املره اللي عدت 
عليا .. وكفايه اني اقولكم اني حقيقي شفت املوت وكان قريب 
جدا .. لكن بفضل اهلل وبفضل دعواتكم اجلميله الصافيه وبفضل 
وقوفكم جنيب بقلبكم وحببكم وبنيتكم الطيبه ربنا استجاب لدعواتكم 

وربنا كرمين وعديت احملنه علي خري احلمد هلل ...
كلمة شكرا قليله اوي عليكم وعلي حبكم انا حببكم جدا وحقيقي انا 
عاجزه اني اردلكم كل احلب وكل الدعم اللي شفته منكم .. بشكر 

ربنا وشكرا مجهوري الغالي يف مصر والوطن العربي ...«.

تعود من التصوير خارج مصر إىل بيت املعادي

كندة علوش تواصل مشاريعها 
الفنية اجلديدة

بفيلم يتم تصويره حاليًا خارج  إنتهائها من دورها  اقرتاب   مع 
مصر، تعود النجمة كندة علوش إىل القاهرة قريبًا لتبدأ تصوير 
يف  محل  والذي  املعادي«،  »بيت  اجلديد  املسلسل  يف  دورها 

السابق العنوان املؤقت »الستات بتعرف تقتل«.

املسلسل مقرر عرضه قريبًا على منصة شاهد ضمن سلسلة أعماهلا 
األصلية، وتدور أحداثه خالل ثالثة عصور خمتلفة وهي الستينيات 
واإلثارة  التشويق  من  إطار  يف  احلالي،  وعصرنا  والثمانينيات 
املغلف بالكوميديا السوداء، حول أزواج ُيقتلون على أيدي النساء. 
وهو النسخة العربية للمسلسل األمريكي Why Women Kill والذي 

القى جناحًا عند عرضه مومسني منه خالل 2019 و2021.

وحوار  وسيناريو  سالمة  حممد  إخراج  من  املعادي  بيت  مسلسل 
حممود عزت، وبطولة كندة علوش، إجني املقدم، تارا عماد، صربي 
فواز، إجني كيوان، ومريهان حسني، وأمحد وفيق باإلضافة إىل 
مشاركة عدد من الفنانني كضيوف شرف. واملسلسل من إنتاج 

.S Productions شركة

نسبة  الذي حقق  القمر  علوش مسلسل ضي  كندة  أعمال  أحدث 
 DMC قناة  على   2020 سبتمرب  عرضه يف  وقت  عالية  مشاهدة 
التلقيح  مفصل  وبشكل  مرة  ألول  لتناوله   ،Watch It ومنصة 
الصناعي وجلوء البعض إليه كحل ألزمة اإلجناب. وهو من تأليف 
يسري الفخراني وعبري سليمان وإخراج أمحد حسن، وهي واحدة 

من 6 حكايات يتضمنها مسلسل إال أنا.
تارا عبود يف حصد اإلعجاب والتصفيق   جنحت املمثلة األردنية 
احلاد يف مهرجان فينسيا السينمائي الدولي خالل العرض العاملي 
النرتا  »جائزة  هما  جائزتني  حصد  الذي  »أمرية«  لفيلمها  األول 

ماجيكا وجائزة إنرتفيلم«.
عن هذه التجربة املهمة يف مسريتها كممثلة تقول عبود: »أمرية 
وحبها  الشخصية،  بقوة  تتمتع  مراهقة،  فلسطينية  فتاة  هي 
الشديد للتحدي، كما حتب والدها كثريًا، وتتعرض ملواقف جتعلها 
أزمة  يف  يضعها  مما  حياتها  وطريقة  نفسها  يف  تفكريها  تعيد 

نفسية«.
وتضيف: »قصة الفيلم هي أكثر ما دفعين إىل اإلنضمام لفريق 
للدور بشكل كبري، فعندما قرأت سيناريو  العمل فيع وشجعتين 
»أمرية« أعجبين الدور جدًا وأحببت كيف تغريت شخصيتها مع تغري 
للدور فكان من  مبارك هي من رشحتين  أن صبا  األحداث, كما 
الرائع العمل معها ومع طاقم العمل وأبطاله وخصوصًا مع خمرج 

حبجم حممد دياب، وابطال كبار كزمالئي يف الفيلم.
»بالتأكيد  العمل عليه قالت:  وحول اهلواجس اليت متلكتها خالل 
وكان  الفيلم  يف  أساسي  دور  ألنه  الدور,  من  متخوفة  كنت 
يشاركين يف العمل جنوم كبار، وهذه كانت أول جتربة سينمائية 
لي فكنت أحاول دائمًا أن اعطي كل ما عندي ألظهر بنفس مستوى 
العمل، اخلوف ظل مالزمًا لي ولكن  النجوم املشاركني معي يف 

احلماسه طغت على هذا الشعور«.
وحول مدى إسهام السينما يف دعم القضية الفلسطينية تقول: 
»أكيد السينما هي آداة قوية للتعبري عن النفس ومواجهة املشاكل 
والقضايا, والقضية الفلسطينية من أهم القضايا اليت تركز عليها 
السينما وتعرض قصص الشخصيات الفلسطينية بطريقة إنسانية 
جتعل املشاهد يشعر بقضيتهم ويفهم القصة من الناحية اإلنسانية 
الناس بشكل  السياسية فهذا جيعلها تصل إىل قلوب  أكثر من 

أسرع«.
وفيما إذا كانت هناك مشاركة قريبة هلا يف عمل سينمائي مصري 
مل  أنه  املصرية، صحيح  السينما  مستقباًل يف  »سرتوني  جتيب: 
يعرض علي أدوار يف مصر حتى اآلن ولكين سأظهر يف السينما 

املصرية يف أقرب فرصة«.
وعن شعورها بعد أن إستمر تصفيق اجلمهور طوال عشر دقائق 
بعد إنتهاء العرض األول يف املهرجان تقول: »كان شعورًا مجياًل 
جدًا, مثل حصاد بعد جهد طويل، وكان أهم شئ بالنسبة لنا أن 
الوصول  هو  يهمين  ما  أكثر  كممثلة  وأنا  الفيلم,  اجلمهور  حيب 
لقلوب اجلمهور وحتريك مشاعرهم فكان من اجلميل جدًا أن أجنح 

يف عملي«.

تارا عبود: سعيدة بنجاح فيلم »أمرية«

وصلت املمثلة املصرية منة شليب إىل الرتشيحات 
عن  ممثلة  ألفضل  الدولية  إميي  جلائزة  النهائية 
الذي  أسبوع يوم مجعة  دورها مبسلسل يف كل 
ُعرض يف بداية 2020 على منصة شاهد، لتصبح 
للرتشيحات  تصل  عربية  ممثلة  أول  هي  منة 

النهائية للجائزة بعمل عربي.
على  حسابها  عرب  املصرية  املمثلة  ونشرت 
اإلنستغرام تدوينة شكرت فيها األكادميية الدولية 
لفنون وعلوم التلفزيون على ترشيحها للجائزة يف 
فئة أفضل ممثلة قالت فيها: »شكرًا لألكادميية 
ترشيحي  على  التلفزيون  وعلوم  لفنون  الدولية 
جلائزة إميي يف فئة أفضل ممثلة. شرف كبري ليا 
ولكل فريق عمل »يف كل أسبوع يوم مجعة« إني 
أكون أول ممثلة مصرية وعربية مرّشحة للجايزة 
حقيقي  أنا  العربية..  باللغة  ناطق  عمل  عن  دي 

منة شليب ترتشح جلائزة إميي الدولية عن دورها مبسلسل »يف كل أسبوع يوم مجعة« 

األصلية، وهو مقتبس يف 10 حلقات عن رواية بنفس االسم لألديب 
إبراهيم عبد اجمليد، وفيه قدمت منة دور فتاة تسعى للهروب من 
فضيحة، فتقبل بصفقة للزواج من شاب يعاني من اضطراب عقلي 

داخل منزله املنعزل، حيث يرتكبان سلسلة من اجلرائم البشعة.
سالمة  وعمرو  حفظي  حممد  إنتاج  من  مجعة  يوم  أسبوع  كل  يف 
فاكتوري(،  )فيلم  السبع  ممدوح  مع  باملشاركة   )MEEM )شركة 
إخراج حممد شاكر خضري، وبطولة النجمة منة شليب، ويشاركها آسر 
ياسني وسوسن بدر وعارفة عبد الرسول ومي الغيطي، واملوسيقى 
التصويرية لـهشام نزيه، واملعاجلة الدرامية لـإياد إبراهيم، ويشاركه 

يف السيناريو واحلوار كُل من حممد هشام عبيه ومسر عبد الناصر.
من  الثاني  واجلزء  اتنني،  منرة  مسلسالت  يف  مؤخرًا  منة  وشاركت 
مسلسل ليه أل، وُعرضا أيضًا على منصة شاهد والقا جناحًا مجاهرييًا 
كبريًا. باإلضافة إىل مشاركتها بطولة فيلم اإلنس والنمس مع النجم 
حممد هنيدي، وإخراج شريف عرفة. كما انتهت مؤخرًا من تصوير فيلم 
اجلرمية، والذي تشارك بطولته مع النجم أمحد عز وتتعاون فيه جمددًا 
السالمة  فيلم طريق  بتصوير  حاليًا  وتقوم  عرفة.  املخرج شريف  مع 

للمخرج بيرت ميمي.

مبسوطة من قليب.«
وجوائز إميي الدولية هي نسخة جلوائز إميي الشهرية خمصصة لألعمال 
التليفزيونية اليت ُأنتجت وُعرضت خارج الواليات املتحدة األمريكية، 
ومتنحها األكادميية الدولية لفنون وعلوم التليفزيون )IATAS(، وُأقيم 
يف  األكادميية  وبدأت   ،1973 يف  الدولية  اجلوائز  توزيع  حفل  أول 
منح جوائز للتمثيل منذ 2005. وُيقام حفل توزيع اجلوائز سنويًا يف 
نيويورك خالل شهر نوفمرب )تشرين الثاني( حبضور أكثر من 1200 من 

أهم األشخاص العاملني بصناعة التليفزيون من أحناء العامل.
حصدت منة العديد من اجلوائز الدولية واحمللية عن أعماهلا، ، من أهمها 
جائزة فاتن محامة للتميز بالدورة 41 من مهرجان القاهرة السينمائي 
الدولي. كما نالت جائزة أفضل ممثلة عن دورها يف فيلم نوارة من 
مهرجان مجعية الفيلم 2017. ومهرجانات دبي وتطوان وماملو ووهران 
2016، وقبلهم جائزة أفضل ممثلة عن دورها يف فيلم بنات وسط 
البلد من مهرجان املركز الكاثوليكي للسينما املصرية 2006، وجائزة 
أفضل ممثلة عن دورها يف فيلم عن العشق واهلوى من املهرجان 

القومي للسينما املصرية 2006.
يف كل أسبوع يوم مجعة هو أول مسلسل مصري ضمن أعمال شاهد 
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هل سنبقى بعيدين عن معرفة املسيح؟
هل سنبقى بعيدين 
عن معرفة املسيح 
حان  أم  احلقيقية 
لكي  لنا  الوقت 
عنه  أكثر  نعلم 
إمياننا  نثبت  لكي 
به ال بغريه؟                                            
آخ كم كنت بعيدا 
بالرب  اإلميان  عن 
طريقي  وجاهال 
بعمله  وخالصي  
واإلجناز  اجلبار 
الذي  العظيم 
بواسطة  لنا  حققه 
على  صعوده 
ال  لكي  خشبة 
وننتهي يف  نهلك 

أحب دمشق
ومن حيث تأسى..

ميسك القلب قلبك..
يطعنك باألغاني..

»سالم من صبا بردى«..
يفيض النهر..

يا  يكفكف  ال  »ودمع 
دمشق«..

ينفرط الورد..

تبدو الطريق طويلة..
طريق متتد لثالث سنوات 

ورمبا أكثر..
تهدر  الطريق  طول  »وع 

غنيات«..
عن  الصمت  متسح 

البيوت..
»يا حلو على بالي.. نغين 
على  نغين  نغين..  آه 

الطرقات«..
تفنى وحشة الطريق..

اجلهات تكرهين..
لكين أستدل عليها..
من أحرف العشاق..

يف  املاء  رائحة  من 
األغاني..

ومن األسى..
خيطئ  ال  الذي  األسى 

أسفل منتصف اهلدف..
»أحب دمشق..

أحــّب دمــشق

 2021 األول  تـشرين   2 Saturday 2 October 2021الـسبت 

حبرية النار والكربيت.     
كنت أعيش وأؤمن بأني مسيحي وأمسي مدّون يف الكنيسة وعلى اهلوية 

أي حرب على ورق ال غري.
 كنت أمارس مجيع أعياد القديسني وعيد امليالد وعيد القيامة.. لكن مل 
أكن أعلم أي شيء عن املسيح، الذي هو البداية والنهاية واأللف والياء 
والقيامة واحلياة، وعمله الشاق الذي كلفه هدر دمه الثمني  من أجل قمة 

الفداء والتضحية اللذين حققها حاماًل األوجاع على خشبة اجللجلة.
 مل أكن أعلم ما هو اهلدف األساسي الذي أتى من أجله ومن أجل خالص 
مجيع البشر.. فأخذت أحبث وأفتش يف الكتب من أجل ان أناقش بعض 

الناس الذين مل يؤمنوا باملسيح ومن طوائف أخرى.
وعندما تعمقت يف البحث واملطالعة والدارسات وجدت نفسي أبعد إنسان 
عن تعاليم الرب يسوع املسيح وعن عظمة نعمته وقوة خالصه العجائيب 
والثمني من أجلي ومن أجل كل إنسان يؤمن به وخبالصه.. لكن عندما 
واجهت الواقع وتلقيت احلقيقة عن فم التالميذ، مبا دوّنوا  لنا عن لسان 
خطأ يف  على  إنين  نفسي  وجدت  املقدس،  الكتاب  الصاحل يف  املعلم 
والدليل  والتوثيق  واجلدل  املناقشة  يف  جدًا  وضعيفًا  املتشعب  إمياني 
والربهان وكنت ال أريد ان امسع ألي احد من الناس من كثرة تعصيب 
يف اإلميان اخلطأ.. لكنين أشكر نعمه وعمله وكرمه وحمبته الذي عّرفين 
طريق  وأسلك يف  اقرأه  لكي  املقدس  كتابه  خالل  من  بالذات  هو  عنه 
النور واحلق وأكتسب اإلميان احلقيقي وقمة األخالق والثقافة السماوية 
املرضى  الناس  مجيع  ومساعدة  والتضحية  والعطاء  واملساحمة  واحملبة 

واملساكني.
والصالة  الرّب  عمل  على  أثابر  لكي  كاماًل  توجيهًا  وجهين  الذي  وحده   
ومطالعة الكتاب املقدس الذي تعلمت الكثري من قراءاتي املتعددة له اي 

يف العهدين القديم واجلديد.
واآلن أني اؤمن بالرب يسوع املسيح  خمّلصي الوحيد ال أحَد غريه، لدرجة 
انين أصبحت أتعجب عندما أرى بعض الناس من عدة طوائف مسيحية ال 
يعلمون اال القليل عن املسيح، حيث كنت أنا واحد منهم، وال يعلمون 
الفريدة واحملقة.. ومنهم ال يقرأون لكي  أي شيء عن تعاليم املسيح 
يعلموا عن حمبته وقوته وجربوته وسلطانه وعظمته وعطائه وبركاته  الذي 
هو حّي فينا ومعنا حنن املؤمنني الذين تربرنا بدمه  املهدور على صليب 

العذاب.
 وايضًا أتعجب كل العجب عندما أرى بعض األصدقاء ميارسون العبادة 
اىل أمساء أموات وتعاليم ليست هلا اي عالقة باهلل او اي تشابه يف صفة 

من صفات املسيح القدوس واملخّلص.
فإىل متى سنبقى يف هذا اإلهمال وعدم املعرفة وعدم املطالعة من أجل 

خالصنا العجائيب واجملاني به؟.
واليوم بفضل نعمه العظيمة أستطيع ان أناقش كل إنسان خارج وبعيد 
عن طريق احلق وال يؤمن يف تعاليمه املقدسة وشفاعته املربرة وجسده 
القربان املقدس الذي يقّرب كل منا اىل اهلل الن احلياة منه وليست من 

أحٍد غريه. 
نشكره ومنّجده من أجل مجيع بركاته وبره الكامل لنا النه سفك دمه من 
أجلنا ملغفرة اخلطايا واخلطيئة املميتة  ووهبنا روحه لكي حييينا ويقدّسنا 
بالكامل ..كالمه لنا نور ونار كي يّطهرنا من مجيع العيوب.. يتميز جبميع 
صفاته املقدسة اليت بال عيب.. عّلمنا ان حنب مجيع الناس بدون متييز 
املتجسدة واملتحدة واملستقيمة يف عمل  ألنه جوهر كيان اهلل وصفاته 

الثالوث اإلهلي لكي خيّلصنا من عدو اخلري إبليس. 
 لقد اهدانا جسده كي ال نبقى جثة حتت الرتاب بل لنقوم به إنسانًا جديدا  

بال عيب ونرث معه احلياة األبدية اخلالية من املوت وعذاب اجلحيم. 
لنا:  قال  الذي  واملقدسة  احملقة  تعاليمه   اىل  مستندًا  رساليت  وأختم 
الكالم الذي أقوله لكم االن هو الذي يدينكم يف اليوم االخري.. أي يف 

يوم الدينونة.
له كل الشكر واحلمد ربنا وخمّلصنا يسوع املسيح الرب والديان والطريق 
اىل  واإلكرام  والتسبيح  والعبادة  والصالة  السجود  له  واحلياة..  واحلق 

األبد أمني.

حاليًا  متوافرة  ثاٍن،  جلزء  بالتحضري  تشي  مفتوحة  بنهاية  حلقات  مثاني 
على »شاهد VIP« حتت عنوان »باب اجلحيم« )قصة وفكرة إيلي كريوز 
وفؤاد أرسانيوس ودافيد لطيف ــ إخراج أمني ُدّرة ــ بطولة: آدم بكري، 
مروان، حسن  أبي مسرا، مينى  فادي  سينتيا صموئيل، سعيد سرحان، 
األصلية  األعمال  ضمن  تندرج  تشويقية  دراما  خوري..(.  ريم  فرحات، 
جديدًا  تقّدم شكاًل  السعودية،   mbc مظّلة شبكة  املنضوية حتت  للمنصة 
املستقبل  يف  تدور  افرتاضية  حكاية  وتروي  العربية  املسلسالت  يف 
باحلركة  مليئة  أحداث  ووسط  العلمي،  واخليال  األكشن  من  أجواء  ضمن 
لة اليت نراها يف العمل ال تشبه  والغموض. صحيح أّن بريوت 2052 املتخيَّ
امتدادًا  فيها  املرء  يرى  أاّل  الصعب  من  لكن  اللبنانية،  العاصمة  كثريًا 

طبيعيًا هلا.
»احتاد  اسم  عليه  ُيطلق  ما  تفرز  واألوبئة،  احلروب  من  طويلة  سنوات 
الشركات«. سلطة ديكتاتورية وحشية وصارمة ال جتيد سوى الرتهيب، 
أعداد وأحجار شطرنج وفئران  أّنهم نكرة. جمّرد  الناس على  تتعامل مع 
جتارب تستخدمها يف مسعاها إلطباق احلكم على العامل وكسب املزيد من 
املال والنفوذ. ويف ظل هذا الواقع السوداوي الذي تتخلله حماوالت جدية 
للمقاومة من قبل »أخيار« يعملون »حتت األرض« على قلب الطاولة، تربز 
شخصية كانت راضية بالعيش على اهلامش قبل أن تدخل يف لعبة أكرب 
منها، لكن قد يتحّول »باب اجلحيم« بالنسبة إليها إىل »باب األمل«. إّنه 
»رحيل« يف دار  الذي نشأ مع شقيقته  )آدم بكري(  الدين«  »آدم خري 
لأليتام ومتّرن على الفنون القتالية قبل أن توصد أبواب املكان بعد جمزرة 
مرّوعة ارُتكبت إلنهاء تأثري هذا املكان الذي يشّكل مصدر خطر كبري يف 
رحلة  بعدها  ليبدأ  الصغرى  أخته  »آدم« عن  احلكومة. هكذا، يفرتق  نظر 
أّنها ال تزال  البحث عنها، قبل أن يكتشف داخل أسوار »سجن احلرية« 

على قيد احلياة.
يف بيان رمسي صادر عن »شاهد«، يؤّكد املخرج أمني دّرة أّن »التحدي 
احلقيقي ينبع من كوننا ال نرتكز إىل أي شيء من الواقع، بل عمدنا إىل 
ختتلف  اليت  الشخصيات  فيها  مبا  اخليال  نسج  من  أحداثها  قصة  تقديم 
العمل  هلذا  اإلخراجية  مقاربته  عند  متوّقفًا  نعرفه«،  عما  كليًا  مبظهرها 
وُتعقد  املؤامرات  حُتاك  »كيف  تعكس  بسيطة  لغة سينمائية  واستخدامه 
الصفقات ضمن مكان واحد«. رؤية إخراجية ثاقبة ُترمجت جباذبية بالغة 
على الشاشة. وساعد الفنان احلائز جائزة »إميي« عن مسلسله الدرامي 
الرقمي »شنكبوت« وصاحب فيلَمْي Greyscale )رسوم متحركة( و«غدي« 
)باكورته الروائية الطويلة( يف تنفيذ مهّمته فريق تقين حمرتف بقدرات 
عاملية، يضم مدير التصوير اإليطالي أوجنيو جالي واملصور رودكن دالي 
ومهندس الديكور حسني بيضون ومصّممة املالبس زينة صعب وغريهم. 
وهنا، جتدر اإلشارة إىل احرتافية مشاهد مباريات املالكمة والقتال اليت 
تدور يف السجن، واليت استقدم من أجلها متخّصصون بالفنون القتالية 

السينمائية من أوروبا.
إىل جانب جناحه يف إدارة املمثلني، خصوصًا يف مشاهد األكشن والعنف، 
من الواضح أّن أمني دّرة أنفق الكثري من الوقت واجلهد على مترين الفريق 
ليكون جاهزًا ألداء املهّمة، متسّلحًا مبيزانية كبرية وّفرتها شركة اإلنتاج 
»صّباح إخوان« )صادق الصّباح(. كما أّنه أوىل اهتمامًا باإلضاءة والديكور 
واألزياء اليت تضع املتابع يف صلب أجواء العمل القامتة وتوّلد لديه غالبًا 

شعورًا باالختناق والضيق.
اختيار املمثلني جاء متفاوتًا. على رأس اخليارات الصائبة، يأتي الفلسطيين 
آدم بكري )ابن املمثل واملخرج حممد بكري وشقيق املمثل صاحل بكري(. 
بطل فيلم »عمر« )إخراج هاني أبو أسعد ــ 2013(، ممّثل حقيقي يستغّل 
كل قدراته اجلسدية والتعبريية لتجسيد الشخصية، مما ظهر جليًا يف ظّل 
رمّبا  املقتضبة  بأّن نصوصه  العلم  مع  فيها.  اليت يشارك  احلوارات  قّلة 

ساعدته يف أداء اللهجة اللبنانية ضمن املنطقة اآلمنة.
يف السياق نفسه، أثبت سعيد سرحان )شخصية »صولد«( أّنه ممّثل من 
الكبرية والصغرية  الثقيل يستأهل مساحات أكرب على الشاشتني  العيار 
بعدما عرفناه جّيدًا يف باقة من األدوار الثانوية. املمثل الذي توىّل تأليف 
السيناريو واحلوار باالشرتاك مع باسم بريش، سبق أّن أّكد أّنه »استندنا 
يف كتابة النص إىل ما نعيشه من حالة أوبئة وانعكاس كوفيد 19 على 
ل شكل  احلياة العامة... بعد هذا الفريوس وغريه، يفرتض املسلسل تبدُّ
احلكم، وسيطرة احتاد شركات على السلطة العاملية حيث جتري األحداث 
يف واقع افرتاضي«. هكذا، تتبّدل لعبة القوى بني الدول، مما ُيفضي 
إىل تصادم عسكري يأتي على األخضر واليابس: »تأخذ اجملتمعات أشكال 
قبائل وجمموعات حتتل مراكز القوى واملرافق الرئيسية يف البالد، وتسيطر 

على الناس«.
يف املقابل، مل ترَق سينتيا صموئيل إىل املستوى املطلوب للشخصية 
املسنودة إليها. فـ »عليا« تلعب دورًا حموريًا يف سياق األحداث، بينما 
أبو شقرا )2015(  لبنان فالريي  الوصيفة األوىل مللكة مجال  أداء  يأتي 

فاترًا وإن كان أكثر إقناعًا من السابق.
يشّكل اإلخراج رافعة أساسية للعمل وسط ضعف السيناريو الذي يبدو 
مشغواًل على عجل أحيانًا، وإن كان يتمّيز بسرعة اإليقاع. لعّل اللجوء إىل 
تطعيم احلوارات باللغة اإلنكليزية كون األحداث جتري يف املستقبل البعيد، 

ليس ضروريًا وال موّفقًا.
أّن مومسًا جديدًا  املشاهد  ُيدرك  نهايته،  إىل  اجلحيم«  »باب  مع وصول 
ستدور  اليت  احلقيقية  املعركة  ينتظر  اجلميع  قريبًا.  النار  على  سيوضع 
للتغّلب على الظلم واإلفالت من قبضة هذه املنظومة اليت ينخر الفساد 

والظلم واجلربوت ثناياها.

»باب اجلحيم« على »شاهد« بني خيال علمي وتشويق:

بعد احلروب واألوبئة 
واالستبداد... ماذا بقي من بريوت؟

نادين كنعان
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اتفاق روسي أمريكي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والذي ُعقد يف جنيف.
الواليات  من  مشرتكة  »وفودًا  إن  البيان،  يف  الوزارة،  وقالت 
املتحدة وروسيا عقدت االجتماع الثاني حلوار االستقرار االسرتاتيجي 
الثنائي، عقب التزام الرئيسني جو بايدن وفالدميري بوتني إجراء 

عملية )حوار( متكاملة ومدروسة وقوية يف حزيران املاضي«.
خرباء  من  عمل  فريقي  تشكيل  على  اتفقا  »الوفدين  أن  وأعلنت 
مشرتكني، األول ُيعنى باحلد من التسلح يف املستقبل، والفريق 
اآلخر ُيعنى بالقدرات واإلجراءات ذات االنعكاسات االسرتاتيجية«. 
الفريقان  يبدأ  أن  على  أيضًا  اتفقا  الوفدين  أن  إىل  وأشارت 

اجتماعاتهما، على أن تعقبها جلسة ثالثة شاملة.
وفد  ترّأست  شريمان،  ويندي  اخلارجية،  وزير  نائبة  إن  وقالت 
الواليات املتحدة، والوفد الروسي كان برئاسة نائب وزير اخلارجية 

فة وموضوعية. سريغي ريابكوف، وكانت املناقشات مكثَّ
وأجرت موسكو وواشنطن، أمس األول اخلميس، يف جنيف، جولة 
جديدة من احلوار االسرتاتيجي، الذي بدأه الرئيسان فالدميري بوتني 
يف  املاضي،  حزيران  يف  ليمان  حبرية  ضفاف  على  بايدن  وجو 

حماولة للحد من اخلالفات اليت تقّوض العالقات بني البلدين.
البعثة  وأعربت  ساعات،  عدة  الوفدين  بني  احملادثات  واستمّرت 

األمريكية يف جنيف عن أملها يف أن تكون »احملادثات بّناءة«.

إعالم إسرائيلي: إسقاط...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ل شؤون عربية يف »القناة الـ 13« أن »حزب اهلل يعرض  وذكر حملِّ
مشاهد حمّلقة تابعة للقوات اإلسرائيلية، كانت تصّور يف جنوبي 

لبنان، ومت اعرتاضها، وميكن رؤيتها سليمة«.
إسقاط  األول،  أمس  لبنان،  يف  اإلسالمية  املقاومة  أعلنت  وقد 
»جماهدينا أسقطوا  إن  لبنان«، وقالت  »مسرّية إسرائيلية جنوبي 
مسرّية للعدو يف خراج بلدة ياطر جنوبّي لبنان باألسلحة املالئمة«.
اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل،  حلزب  العام  األمني  أن  إىل  ُيشار 
املسرّية،  للطائرات  بالتصدي  سابقًا  اإلسرائيلي  االحتالل  هّدد 
وقال، خالل كلمة له عام 2019، »إننا من اآلن فصاعدًا سنواجه 
الطائرات املسرّية اإلسرائيلية عندما تدخل مساء لبنان، وسنعمل 

على إسقاطها«.
التابع حلزب اهلل مقطع فيديو حيمل  اإلعالم احلربي  وعقبها، نشر 
تهديدًا واضحًا لالحتالل اإلسرائيلي، وتضّمن الفيلم القصري َمشاهَد 

ألسلحة املقاومة وعملياتها.

بايدن للملك سلمان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

العالقات بني البلدين.
وقال بايدن إن العالقات الثنائية بني واشنطن والرياض تشكل 
الشرق  يف  االقتصادي  واالزدهار  واألمن  لالستقرار  زاوية  حجر 
األوسط، مشيدًا بالعالقات الدائمة بني البلدين واملمتدة على مدى 

مثانية عقود.
كما تطلع الرئيس األمريكي ملواصلة العمل املشرتك يف العديد من 

اجملاالت، وفق ما نقلته وكالة األنباء السعودية »واس«.
وكانت السعودية والواليات املتحدة قد دعتا إىل تكثيف اجلهود 
احلوثيني  أهمية مشاركة  وأكدتا  اليمنية،  األزمة  الدبلوماسية حلل 
حتت  الشرعية  احلكومة  مع  السياسية  املفاوضات  نية يف  حُبسن 

إشراف األمم املتحدة.
العزيز  عبد  بن  سلمان  بن  حممد  األمري  استقبال  خالل  ذلك  جاء 
السعودي،  الدفاع  وزير  الوزراء  رئيس جملس  نائب  العهد  ولي 
سوليفان،  جيك  األمريكي  القومي  األمن  مستشار  االثنني،  مساء 
حيث جرى حبث العالقات االسرتاتيجية بني البلدين وسبل تعزيزها 
ذات  والقضايا  املنطقة  قضايا  إىل  إضافة  اجملاالت،  خمتلف  يف 

االهتمام املشرتك.

خطيب زادة: إيران...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

هاتفية بنظريه الفرنسي، جان إيف لودريان، على ضرورة عودة 
أوروبا والواليات املتحدة إىل االتفاق النووي. وقال إن »واشنطن 
مسؤولة بسبب انسحابها من االتفاق النووي«، بينما دعا لودريان 

إىل »عودة سريعة إىل املفاوضات«.

عون والوزير الضيف تطرقا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تسهيل نقل املنتجات اللبنانية،من خالل نقاط العبور على احلدود 
السورية االردنية اىل دول اخلليج العربي. وقد ابدى رئيس احلكومة 
االردنية، كل استعداد لتوفري الظروف ،لتسهيل مساعدة لبنان من 

قبل االردن. 
قانون  من  االستثناءات  مروحة  توسيع  البحث،ايضا  تناول  كما 
قيصر،اليت ميكن للجانب االردني ان يقنع االدارة االمريكية،بالسماح 
بها،لكي يتم العمل مبوجبها للتجاوب مع مطالب لبنان، يف مسائل 
والتعاون  التجاري  التبادل  والغاز اىل  الكهرباء  تتجاوز  وقضايا، 

املتبادل بني البلدين.

عل صعيد آخر، كشفت املصادر النقاب،عن مساعي يبذهلا العاهل 
االردني بالتنسيق مع الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي، لرتتيب 
عقد مؤمتر ثالثي مع لبنان يف القاهرة قريبا، حلشد الدعم العربي 
املطلوب ملساعدة لبنان واخراجه من حمنته، ومازالت االتصاالت يف 
بداياتها بهذا اخلصوص، وقد تتوسع لتشمل دول اخرى،يف حال 

مسحت الظروف بذلك.
وقد جال الرئيس اخلصاونة على الرؤساء الثالثة، عارضا املساعدة 
السيما يف جمال الكهرباء. ورحب عون بإعادة فتح معرب جابر بني 
م كل التسهيالت الالزمة للشاحنات  األردن وسوريا، ومتنى ان تقدَّ
اىل بعض دول  برًا  اللبناني  الزراعي  اإلنتاج  تنقل  اليت  اللبنانية 

اخلليج«.
وقال الرئيس اخلصاونة بعد لقائه رئيس اجلمهورية: عربت للرئيس 
عون عن استعداد األردن للوقوف اىل جانب لبنان وحاجاته وأكدت 
أن الوزراء األردنيني سيتعاونون مع نظرائهم اللبنانيني، خباصة 

يف جمال الطاقة.
 أضاف: لبنان قدم الكثري حمليطه العربي وحنن مدينون له بالوقوف 
إىل جانبه يف هذه األيام العصيبة،. مشريا اىل ان »الرئيس عون 

محله رسالة خطية إىل جاللة امللك عبداهلل الثاني«.
 وكان اخلصاونة قد زار عني التينة والسرايا احلكومية حيث عقد 
اجتماع ثنائي ثم مشرتك بني الوفد الوزاري االردني الذي ضم نائب 
الوزراء ووزير اخلارجية وشؤون املغرتبني أمين الصفدي،  رئيس 
وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء إبراهيم اجلازي، وزيرة الصناعة 
والتجارة والتموين مها العلي، وزيرة الطاقة والثروة املعدنية هالة 

زواتي وسفري األردن يف لبنان وليد احلديد.
اللبناني، حضر: نائب رئيس جملس الوزراء سعادة  وعن اجلانب 
الشامي، وزير اخلارجية واملغرتبني عبداهلل بو حبيب، وزير الدفاع 
فياض،  والوزير  بوشكيان،  جورج  الصناعة  وزير  سليم،  موريس 
وزير اإلقتصاد والتجارة أمني سالم واالمني العام جمللس الوزراء 

القاضي حممود مكية. 
كما عقد الوزراء اللبنانيون واالردنيون اجتماعات عمل جانبية، يف 
اطار حبث ملفات التعاون القائمة وتلك اليت هي قيد االعداد يف 

كل اجملاالت.
»العالقات  إىل  التطرق  مت  أنه  اللقاء  بعد  ميقاتي  الرئيس  وأكد 
الكهرباء  واستجرار  الطاقة  مبوضوع  يتعلق  ما  خباصة  الثنائية، 
اللجنة املشرتكة  من االردن والغاز املصري«. وقال: حتدثنا عن 
االردنية - اللبنانية اليت مل تعقد اجتماعا منذ العام 2015 ولدينا 
الكثري من االتفاقيات اجلاهزة للتوقيع.وارتأى الرئيس الصديق ان 
حنصر الزيارة فقط بالسياسة لنعطيها قيمة عن التضامن واحملبة 
لبنان  دور  املرة  هذه  ألن  قريبًا  اخرى  بزيارة  ووعد  لبنان،  مع 
بانعقاد اللجنة العليا أملشرتكة، ووعد باجتماع قريب، ولكننا ال نريد 
لالتفاقات أن تكون صورية بل ان تكون عملية ومفيدة للشعبني 
وان تؤتي مثارها على صعيد توطيد العالقات بني لبنان واالردن 

وشعبيهما.
من جهته، اكد رئيس الوزراء االردني »ان لدينا اهتماما بدعم لبنان 
وصون استقراره ولن نتأخر بتأمني حاجاته«، وقال: تطرقنا اىل 
الطاقة،  ازمة  الغاز والكهرباء ملعاجلة بعض من  موضوع استجرار 
لتأمني  االقليم  اشقائنا يف  مع  جيري  جبهد  مرتبط  حديث  وجرى 
احتياجات من اململكة االردنية. وعرضنا بعض االتفاقات اليت حتتاج 

اىل مصادقة ولن ندخل يف التفاصيل املرتبطة بها.
 وتابع: نعلن جمددا تضامننا مع لبنان، واالمم املتحدة تشدد على 
واملتطلبات  اللبنانية  االحتياجات  وان  الشقيق  لبنان  على  احلرص 
لتأمني االستقرار هي دائما يف صدارة كل لقاءات امللك، وندعو 
اهلل ان حيفظ ويصون لبنان وشعبه ومؤسساته ومين عليكم باالمن 

واالستقرار ودائما التضامن واالمن واحملبة.
 واكد ردًا على سؤال حول تأثري عقوبات »قانون قيصر« االمريكي 
على دعم لبنان عرب سوريا، ان »االردن ليس لديها خالفات مع احد 
وحنن دائما كنا وما زلنا حمكومني بالعالقات مع اشقائنا، واليوم 
لدينا مقاربات متعلقة بتأمني احتياجات اللبنانيني، وحنن ملتزمون 
االحتياجات  تأمني  القادرة على  والدول  التنسيق مع كل اجلهات 
اللبنانية يف اطار التوافق الدولي القائم«. )املزيد من التفاصيل 

حول الزيارة على الصفحتني 3 و 5(
التفاوض مع الصندوق

إىل ذلك من املرتقب أن يستحوذ التفاوض على بعض الوقت وان 
تقوم استفسارات خصوصا أن التفاوض كان معلقا لفرتة زمنية.

افادت مصادر سياسية مطلعة أن موضوع التفاوض مع صندوق 
النقد الدولي هو حمور اهتمام مشرتك من رئيس اجلمهورية ورئيس 
جملس الوزراء اللذين توافقا على تفويض  الوفد اللبناني  وأشارت 
إىل أن  هناك خارطة طريق يعمل عليها وإن التفاصيل اليت جهزت 
من  يلزم  ما  وتقديم  السرعة  على  اصرار  وهناك  واضحة  باتت 

مطالب من أجل تأمني السيولة بالعمالت. 
وقالت املصادر إن التحدي األكرب بتمثل بتوحيد األرقام واوضحت 
العامة  املالية  بأصالح  وتتصل  معلومة  الصندوق  شروط  أن 
واإلصالح وتوحيد سعر الصرف مؤكدة أن احلسم يعود إىل جملس 

الوزراء  جمتمعا والسيما بالنسبة إىل موضوع االلتزامات.
وفهم ان شركة الزارد ستساعد لبنان يف برامج املساعدات من 

خالل خطة متكاملة، وفق أولويات حمددة.
وضم وفد الزارد: فرنسوا خياط، كزافييه عطية، وتوماس المربت، 
وعرض معهم ضرورة استكمال مهمتهم االستشارية للدولة اللبنانية 
يف اطار التحضري للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل 
النهوض باالقتصاد اللبناني. وشدد الرئيس عون خالل اللقاء على 
احلكومة  اعدتها  اليت  االقتصادي  التعايف  خطة  مراجعة  »ضرورة 

السابقة نتيجة التغيري الذي حصل يف االرقام منذ اكثر من سنة 
قويا  لبنان  موقف  يكون  كي  االرقام،  هذه  وتوحيد  اليوم،  حتى 
خالل املفاوضات«. وشكر أعضاء الوفد للرئيس عون الثقة اليت 
»التزامهم  مؤكدين   ،LAZARD بشركة  اللبنانية  الدولة  وضعتها 
والسري  األرقام  توحيد  واهمية  اليهم،  املوكلة  املهمة  استكمال 

باإلصالحات ووضع خطة العادة هيكلة القطاع املصريف«.
سيواكب  »الزارد«  وفد  ان  لـ«اللواء«  حكومية  مصادر  وذكرت 
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي وفق ما تعرضه عليه الدولة 
اللبنانية ويقدم استشاراته مبا يفيد املصلحة اللبنانية يف التفاوض 

وهو لن يكون مشاركا باملفاوضات.
جلنة  تشكيل  قرار  رمسيًا،  االول  امس  صدر،   السياق،  ويف 
للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، وجاء يف َنص القرار: »بناء 
لتوجيهات السيد رئيس اجلمهورية، وملا كان يتوجب على لبنان 
استكمال املفاوضات مع صندوق النقد الدولي بالتزامن مع وضع 
ورد  ما  على  وبناء  لذلك،  واقتصادي،  مالي  تعايف  خطة  وتنفيذ 
اعاله، وعلى التوافق بني السيد رئيس اجلمهورية والسيد رئيس 
جملس الوزراء، يفوض السيد رئيس اجلمهورية الوفد املشار اليه 
نائب رئيس جملس  الدولي:  النقد  بالتفاوض مع صندوق  ادناه 
الوزراء سعادة الشامي، وزير املالية يوسف اخلليل، وزير االقتصاد 
والتجارة أمني سالم، وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، على أن 
يضم الوفد وزراء ويستعني خبرباء من اصحاب االختصاص وفقا 

للمواضيع او امللفات املطروحة يف مسار التفاوض«.
فرنسا تتبنى »اإلطاحة« بسالمة؟!

اىل ذلك شخص األنظار مؤخرًا اىل الدعاوى اليت حتركت ضد حاكم  
مصرف لبنان   رياض سالمة  يف العديد من البلدان مثل سويسرا، 
فرنسا وهولندا، بالتوازي تسري التحقيقات يف ملف »االختالس« 
ضّده يف لبنان، وبني هذا وذاك يبقى هو املمسك بزمام األمور 
يف البلد خصوصا وأنه حاليًا حياكم يف اخلارج وخيضع للتحقيق يف 

الداخل وهو نفسه من سيفاوض  صندوق النقد الدولي .
وبداية العام اجلاري أرسلت سويسرا اىل لبنان مراسلة حتدثت فيها 
عن إختالس أموال، وعن أن رياض سالمة نّظم هذه العمليات مبا 
ُيقّدر بأكثر من 300 مليون دوالر على حنو مضّر باملصرف املركزي  
 FORRY ASSOCIATEDمن خالل توقيعه على عقد مقدم من شركة
حتولت  قد  األموال  أن  ويبدو  الربيطانية،  فريجني  جزر  يف   LTD
اىل حسابات يف سويسرا قبل غسلها بسبل شتى، وأمور أخرى، 
بعدها راسل  القضاء اللبناني  سويسرا مطالبًا بأدّلة تتعلق مبا ورد 
يف املراسلة وحتى الساعة ال جواب. وهنا تشري املصادر اىل أن 
تعامل  يف  الالزمة  اجلدّية  جتد  مل  األخرية  أن  اىل  يعود  »السبب 
القضاء اللبناني مع امللف خصوصا لناحية التحقيقات اليت جتري«، 
السويسرية  العامة  »النيابة  أن  الوقت  وتؤكد املصادر يف نفس 

ماضية يف حتقيقاتها على حدى«.
فرنسا تؤيد التغيري

سالمة  مبلف  الفرنسية  التحقيقات  عن  املصادر  تتحدث  بالتوازي 
والدعوى اليت حتركت ضده بعد شكوى الشيرببا ومؤخرا ما حصل 
يف مطار فرنسا. وتشدد املصادر على أن »فرنسا هي من حتمل 
لواء تغيري حاكم مصرف لبنان وهذا الكالم مسعه رئيس احلكومة  
ولقائه  فرنسا  اىل  االخرية  زيارته  خالل  بوضوح  ميقاتي   جنيب 
الرئيس الفرنسي  اميانويل ماكرون «، مضيفة: »شدد األخري على 
ضرورة القيام باالصالحات وإعادة هيكلة  القطاع املصريف  وهذا 

كّله ال ميكن إمتامه دون تغيري سالمة«.
وتؤّكد املصادر أنه وبعد فرنسا واملانيا وسويسرا تتحّضر بريطانيا 
حاليًا لتحريك ملف سالمة. وتشري املصادر اىل أن »حاكم مصرف 
لبنان إشرتى عقارات يف بريطانيا إضافة اىل أنه حّول أمواال عرب 

مصارفها وسُيفتح امللف على هذا األساس وسيالحق«.
انعقدت  وقد  اللبناني  الداخل  يف  التحقيقات  تستمر  املقابل  يف 
جلسة التحقيق الثانية من قبل احملامي العام التمييزي القاضي جان 
اّلذي استمع اىل افادة سالمة وبالتوازي ينتظر القضاء  طنوس، 
اللبناني االجابة على طلب لبنان وارسال االدلة اليت يريدها، ولكن 
املصادر تشدد على أن »قضية حاكم مصرف لبنان ستصل اىل 
خواتيمها مهما طال الزمن«، مؤكدة يف نفس الوقت أن »رئيس 
اجلمهورية  ميشال عون  هو من أشّد الساعني اىل تغيريه«، متسائلًة 
»هل ينجح عون يف هذه املعركة من خالل جملس الوزراء، ويساعده 

اخلارج الذي يعمل يف أكثر إجتاه على االطاحة به«.
الواضح أن الكباش حول إبقاء أو استبعاد رياض سالمة عن حاكمّية 
مصرف لبنان كبري يتقاطع بني الداخل واخلارج، ولكن الواضح أكثر 

أن الدولة الفرنسّية حتديدا تربط أّي عملية إصالح بتغيري سالمة.

امريكا: التحقيق واالنتخابات
اخلارجية  باسم  متحدث  دعا  املرفأ،  إنفجار  حتقيقات  صعيد  على 
شامل  حتقيق  باستكمال  لإلسراع  اللبنانية  السلطات  األمريكية 
لقناة  سؤال  على  رد  يف  وقال  بريوت.  مرفأ  بانفجار  وشفاف 
كما  بيطار:  طارق  التحقيق،  قاضي  عمل  تعليق  حول  »احلرة« 
أوضحت الواليات املتحدة واجملتمع الدولي من خالل جملس األمن 
الدولي واجملموعة الدولية لدعم لبنان فإننا حنث السلطات اللبنانية 
على اإلسراع يف استكمال حتقيق شامل وشفاف يف أسباب انفجار 

4 اب 2020 يف ميناء بريوت.
مولوي  القاضي بسام  والبلديات  الداخلية  وزير  اىل ذلك، عرض 
مع السفرية االمريكية يف لبنان دوروثي شيا لالوضاع يف لبنان 
على  عون  الرئيس  ويطلع  بعبدا  قصر  بعدها  ليزور  واملنطقة، 
األوضاع األمنية يف البالد والتحضريات اجلارية إلجراء اإلنتخابات 

النيابية يف الربيع املقبل.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

6 George St, Green Fields SA  (08) 82826869
Perth: 

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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سـيارات

 الفطيم تويوتا تطلق سيارة الند كروزر طراز جي آر سبورت يف اإلمارات
آر  جي  طراز  إطالق  عن  تويوتا  الفطيم  كشفت 
يف  كروزر  الند  سيارة  من  امُلرتقب  سبورت 
املنطقة، يف خطوة ترتقي باملكانة املرموقة إلحدى 
يف  الوعرة  الطرقات  على  أداًء  السيارات  أفضل 
منقطع  أداًء  السيارة  وتقدم  األوسط.  الشرق 
النظري على خمتلف الطرقات يتكامل مع مقصورة 
داخلية فسيحة وعالية اجلودة تضمن جتربًة راقيًة 

يف كل رحلة.

عام  يف  إطالقها  منذ  كروزر،  الند  وحافظت 
املفّضلة  اخليارات  أبرز  بني  مكانتها  على   ،1951
واملتانة  اجلودة  مستويات  بفضل  العمالء  لدى 
تويوتا  خربة  تعكس  اليت  العالية  واملوثوقية 
الراسخة يف القطاع. ويتميز الطراز اجلديد، الذي 
على  مسبوقة  غري  بتحسينات  عامًا،   70 بعد  صدر 
احلركة  نقل  وجمموعة  للسيارة  األساسي  اهليكل 
يف السيارة اليت ترتبع على عرش فئة السيارات 

الرياضية متعددة االستعماالت.
رالي  مرة يف  ألول  كروزر  الند  وشاركت سيارة 
داكار، األصعب من نوعه يف العامل، يف عام 1995، 
السيارة  فئة  فيه حتت  املشاركة  عن  تتخلف  ومل 
التجارية منذ أكثر من 25 عامًا. وتأتي التحسينات 
 ،)300 )السلسلة  اجلديدة  كروزر  الند  سيارة  يف 
نتاج  آر سبورت على وجه اخلصوص،  وطراز جي 
هذه  من  امُلكتسبة  اخلربة  من  عامًا   25 من  أكثر 
الرياضية اليت تشهد منافسات شديدة.  الفعالية 
السائقني  مالحظات  من  الشركة  واستفادت 
آر  جي  طراز  تطوير  يف  الرالي  يف  املشاركني 
السيارة  أمان  لتعزيز  حتسينات  إلدخال  سبورت، 
ختطي  على  قدرتها  ودعم  قيادتها،  وسهولة 
أصعب ظروف القيادة. وخيطط فريق سيارة الند 
كروزر للمشاركة يف رالي داكار بسيارة من طراز 
جي آر سبورت )السلسلة 300(، ابتداًء من سباق 

عام 2023 فصاعدًا.
السيارة،  تصميم  أبعاد  يف  ثقتها  تويوتا  وتؤكد 
عليها  املهندسون  وحافظ  فاعليتها  أثبتت  واليت 
دون تغيري، على الرغم من اعتماد تويوتا ملنصتها 
اجلديدة تي إن جي إيه. وجاءت هذه التحسينات 
اجلديدة، مثل تقليل وزن السيارة، وخفض مركز 
ثقلها، واعتماد جمموعة نقل حركة جديدة، وإضافة 
عناصر جديدة على التصاميم الداخلية واخلارجية، 
وميزات أمان متقدمة؛ باالستفادة من خربة تويوتا 
الفنية املرتاكمة على مدى سنوات عديدة وأحدث 

التقنيات.
وينفرد طراز جي آر سبورت اجلديد مبيزات حصرية 
جديدة، تتضمن نظام التعليق الديناميكي احلركي 
اإللكرتوني، األول من نوعه يف العامل، الذي يتحكم 
بتعديالت الثبات واالستقرار، إذ يساهم يف تعزيز 
بأداء  واالرتقاء  املدينة  ضمن  القيادة  استقرار 
متقدم،  مستوى  إىل  الوعرة  الطرق  على  السيارة 
حيث يتحكم إلكرتونيًا وتلقائيًا باملخمدات األمامية 
الظروف  مع  ويتكيف  مستقل،  بشكل  واخللفية 
املختلفة للطرقات وحالة كل عجلة على حدة ليقدم 

تعديالت أكثر دقة تؤمن استقرارًا أكرب.
ثالثي  العرض  شاشة  تساعد  ذلك،  إىل  وإضافة 
املختلفة  التضاريس  ملراقبة  اجلديدة  األبعاد 
السيارة،  الطرقات حول  السائق على حتديد حالة 
جتعل  تويوتا  سيارات  يف  جديدة  تقنية  وهي 
املنخفضة  بالسرعات  واملناورة  التوجيه  عمليات 
أكثر أمانًا وموثوقية. ويعزز وضع الضبط التلقائي 
من  التضاريس  متعدد  االختيار  نظام  قدرات  من 
خالل إجراء التعديالت الالزمة وفقًا لطبيعة أسطح 
الطرقات، سواء كانت رملية أو صخرية أو ترابية 
أو طينية، كما حتتوي السيارة على نظام التحكم 

بالزحف وخاصية املساعدة عند االنعطاف.
استشعار  جبهاز  سبورت  آر  جي  طراز  تزويد  ومت 
احملدود،  التفاضلي  االنزالقي  الدوران  لعزم 
الطرقات  خمتلف  على  األداء  على حتسني  يساعد 
متميزة ومصدات  مربد  إىل شبكة  إضافة  الوعرة، 
أمامية وخلفية استثنائية، فضاًل عن تركيب حصري 
خلفية  وواقيات  التأرجح،  وعتلة  العجالت  لقوس 
فريدة للطني، وشعار أنيق يف األمام واخللف وعلى 
اجلانبني، فضاًل عن ملصقني مميزين على البابني 
اخللفيني، وشعار خاص باسم السيارة. كما تنفرد 
السيارة يف تصميمها الداخلي بعجلة قيادة مميزة 
مغلفة باجللد وشاشة إقالع خاصة، إىل جانب شعار 
من  آلية  وألواح  األماميني  املقعدين  على  آر  جي 

ألياف الكربون.
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كشفت نيسان عن إصدار جديد من طراز GT-R اخلاص يف السوق 
الياباني األسبوع الفائت. وستضم جمموعة GT-R نسختني حمدودتي 
 GT-R وطراز ،GT-R Premium Edition T-spec اإلنتاج هما طراز
Track Edition T-spec املطّور من قبل مهندسي NISMO. ومن املقّرر 
إطالق النسختني اجلديدتني يف السوق الياباني يف منتصف أكتوبر 

.2021
من  مبكابح حصرية  احملدودين خصيصًا   T-spec طرازي  مت جتهيز 
وغطاء  الكربون،  ألياف  من  خلفي  وجناح  الكربوني،  السرياميك 

حمرك حصري وشعارين حصريني يف األمام واخللف.
 T-spec ومتت إضافة لونني جديدين إىل خيارات ألوان اهليكل يف
 .Millennium Jade واألخضر   Midnight Purple البنفسجي  وهما 
األجيال  املستخدم يف  اللون  من  مطّورة  نسخة  البنفسجي  ويعترب 
السابقة من سيارات GT-R وهو مستوحى من متوجات ألوان الشفق 
القطيب. كما يضفي اللون األخضر Millennium Jade على السيارة 

ملسة راقية ومظهرًا هادئًا وقويًا.
وتشكيل  الريادة  يف   GT-R فلسفة  عن   T-spec مصطلح  وُيعرب 
 Trend التوجهات العصرية يف كل وقت، وهو مستوحى من كلميت
وTraction باعتبارها سيارة ترسم توجهات املستقبل، حيث ُصممت 
GT-R لتكون دائمًا يف الطليعة، وتعترب قدرتها على السري بثبات 
على الطريق مسة أساسية حيرص املهندسون على إظهارها دائمًا 

مبا جيعلها رائدة بالتحكم بالقيادة.
أيضًا   GT-R Premium Edition T-spec نيسان  نسخة  وتتميز 
السبائك  من  مصنوعة  شعاعية  وعجالت  حصري  داخلي  بتصميم 
الوزن  ختفيضات  من  يستفيد  تعليق  ونظام  )برونزية(،  املعدنية 
حتت النوابض. كما مت توسيع عرض إطار العجلة مبا يساهم يف 

ثبات اإلطارات لتوفري حركة أكثر سالسة ودقة.
حتت غطاء احملرك، سيجد عمالء GT-R T-spec حمرك التوربو التوأمي 
األسطوري V6 من نوع VR38DETT واجملّمع يدويًا، بسعة 3.8 لرت 
وقوة 565 حصانًا، معّزز بناقل حركة متسلسل سداسي السرعات 
وقابض مزدوج مع نظام تبديل سرعة خلفي مستقل فريد بنوعه 

.GT-R ATTESA E-TS
ومت تطوير طراز GT-R Track Edition T-spec من قبل مهندسي 
وزودت  القيادة،  أداء  تعزيز  على  الرتكيز  مع   )NISMO( نيسمو 
خصيصًا بسقف حصري من ألياف الكربون وغطاء لصندوق األمتعة. 
تعزيزات  إضافة  مع  القياسي  النموذج  على  النسخة  هذه  وتعتمد 

بتكنولوجيا نيسمو.

نيسان تكشف عن إصدار T-SPEc احملدود 
GT-R لينضّم إىل جمموعة طرازات
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول 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

يستعني الكثريون باملكمالت الغذائية وجرعات الفيتامينات 
من أجل تعويض النقص احلاصل يف أجسادهم بسبب سوء 

األنظمة الغذائية اليت يتبعونها أو ألسباب صحية خمتلفة.

وتشري االستطالعات احلالية إىل أن االعتماد على املتممات 
الغذائية يزداد يوما بعد يوم يف العامل، بسبب توفرها يف 
املنتجات،  لبعض  الكبرية  الرتوجيية  والسياسات  األسواق 

حيث يعتمد حوالي %80 من األمريكيني على املكمالت.

وعلى الرغم من االعتقاد الشائع بأن املتممات مفيدة جلسم 
اإلنسان إال أن تناول أنواع خمتلفة أو فيتامينات مركبة يف 

يوم واحد قد يكون له مفعول معاكس.
دراسات تناقض بعض املعتقدات

املعتقدات  من  الكثري  نتائج ختالف  الدراسات  بعض  قدمت 
دراسة  أكدت  املثال،  على سبيل  الفيتامينات.  فوائد  حول 
أجراها باحثون يف جمال الطب الباطين جبامعة »جونز هوبكنز« 
أن الفيتامينات املتعددة ال تقلل من خطر اإلصابة بأمراض 

القلب أو السرطان أو التدهور املعريف أو املوت املبكر.

باإلضافة إىل ذلك، نوه الباحثون إىل أن مكمالت »فيتامني 
إي« و«بيتا كاروتني« هي ضارة حقيقة عند تناول جرعات 

زائدة منها.
آراء جمموعة  األمريكية،   »Eat This, Not That« ونقلت جملة 
خرباء حول األضرار احملتملة لتناول الفيتامينات املتعددة أو 

املركبة مدعمة مبجموعة من الدراسات واألحباث.

دانييل  التغذية،  جمال  يف  واملتخصصة  اخلبرية  وشددت 
على  جيدة  بصحة  يتمتع  الذي  »الشخص  أن  على  جافني، 
األرجح ال حيتاج إىل تناول فيتامينات متعددة، مامل يكن لدى 
األشخاص حساسية أو مشكلة مع بعض األطعمة الضرورية، 

لذلك أطلب احلصول على الفيتامينات من األطعمة أوال«.
مؤسسة  يف  الطبية  واملستشارة  اخلبرية  نوهت  بدورها 
أن  إىل  دجوردجيفيك،  نيكوال  الدكتورة   ،»HealthCareers«
»الفيتامينات املتعددة قد تبدو مالئمة لإلنسان، لكنه حيصل 
على املزيد من القيمة والفوائد الصحية مبجرد الرتكيز على 

نوع واحد فقط من املكمالت يف وقت واحد«.

وبدورها اقرتحت الطبيبة املتخصصة يف جمال أعصاب األطفال 
والبالغني يف مستشفى »سياتل لألطفال« وجامعة واشنطن، 
إيلني روهوي، احلاصلة على دكتوراه يف الطب، أن يكون 
الفيتامينات،  تناول  استهدافا يف  أو  أكثر حتديدا  اإلنسان 
أو  مرض  أو  املغذيات  يف  نقص  هناك  كان  »إذا  قائلة: 
مشكلة صحية، فإن اخليارات املناسبة من املكمالت ميكن أن 
تكون ذات فائدة وفائدة كبرية. لكن هذا يتطلب خيارات 

حمددة فقط«، ونصحت مبراجعة الطبيب دائما.
وينصح مجيع اخلرباء باالعتماد على املصادر الطبيعية للحصول 
الفيتامينات  تسبب  قد  حيث  الضرورية،  الفيتامينات  على 

املتنوعة عدة مشاكل جلسم اإلنسان، حددها اخلرباء، وهي:

-1 تنتج مزجيا غري طبيعيا يف جسم اإلنسان
تشري اخلبرية دجوردجيفيك، إىل أن اإلنسان »عندما يتناول 
الفيتامينات املتعددة، فإنه يعطي نفسه مزجيا غري طبيعيا 

9  مشاكل خطرية يسببها تناول الفيتامينات املتنوعة واملركبة يف يوم واحد
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هذه  مثل  يف  عادة  موجودة  تكن  مل  اليت  الفيتامينات  من 
الرتكيزات العالية«.

وتتابع اخلبرية »ميكن جلرعة زائدة من بعض الفيتامينات مبا 
أ«، و«فيتامني د«، و«فيتامني ك«،  يف ذلك »فيتامينات 
و«فيتامني هـ« أن يكون هلا آثار خطرية ومهددة للحياة«. 
تشمل اآلثار اجلانبية الستخدام »فيتامني أ« املفرط اضطرابات 
يف الرؤية، وضعف الشهية وتساقط الشعر والصداع، كما 
تسبب اجلرعات الزائدة من »فيتامني د« الضعف واإلرهاق 

والغثيان والنعاس وفقدان الشهية.
-2 تضلل اإلنسان حول اجلرعة املناسبة

العناصر  على  »احلصول  أن  إىل  أنسلي هيل،  اخلبرية  تنوه 
الغذائية من الطعام هو النهج األفضل لضمان تناول املغذيات 
الكافية. والغرض من املكمالت الغذائية هو سد الفجوات يف 
هذه املغذيات اليت قد ال حتصل عليها من طعامك، ولكن ال 

ينبغي اعتبارها بديال«.

وبدورها تقول أخصائية التغذية األستاذة الدكتورة، جنان بنا، 
إن »احلصول على العناصر الغذائية من األطعمة الكاملة يوفر 
لك العناصر الغذائية اليت ال تستطيع الفيتامينات املتعددة 
تقدميها، حيث حيتوي الطعام على الكثري من املركبات املهمة 
األخرى جلسمنا، مثل تلك اليت تعمل كمضادات لألكسدة. إذا 
حاولنا احلصول على معظم ما حنتاجه من املكمالت الغذائية ، 
فقد نفقد العديد من املكونات املهمة األخرى للنظام الغذائي 

الذي حنتاجه لصحة مثالية«.

-3 قد يضيع اإلنسان فرصة احلصول على املكمل املستهدف
 The« بينت الدكتورة الطبيبة، أرييل ليفيتان، مؤلفة كتاب
من  املتوقع  االحتمال  عكس  على  إنه   ،»Vitamin Solution
تناول جرعات زائدة من فيتامينات متعددة، فإنه من املمكن 
املستهدف  املكمل  على  اإلنسان فرصة احلصول  يفوت  أن 

الذي حيتاجه اجلسم.
 وتقول: »غالًبا ما حتتوي الفيتامينات املتعددة على جرعات 
غري كافية من الفيتامينات املهمة مثل »فيتامني د«. معظمنا 
يعاني من نقص يف هذا الفيتامني املهم، ولكن غالًبا ما يكون 
معيار 400 وحدة دولية املوجود يف العديد من الفيتامينات 

املتعددة غري كاف«.

-4 الفيتامينات املتعددة تسبب تفاعالت خطرية مع األدوية  
إن  نيفيس،  ميليسا  املسجلة  التغذية  خبرية  تقول  بدورها، 
الفيتامينات  لتناول  السلبية  اجلانبية  اآلثار  من  »املعاناة 
املتعددة يعتمد على ما إذا كان املستهلك يعاني من حالة 
معينة،  أدوية  يتناول  كان  إذا  أو  مسبًقا،  موجودة  صحية 
على سبيل املثال، األشخاص الذين يتناولون دواء وارفارين 
اليت  املكمالت  من  حذرين  يكونوا  أن  جيب  للتخثر  املضاد 
حتتوي على فيتامني ك، حيث ميكن أن يتداخل مع الدواء«.

-5 الفيتامينات املتعددة قد تسبب آالما يف املعدة
شراء  من  بد  ال  كان  »إذا  دجوردجيفيك:  الدكتورة  تقول 
فيتامينات متنوعة أو متعددة، فحاول العثور عليها من مصادرها 
الفيتامينات  عن  واالبتعاد  الصحية،  األطعمة  من  الطبيعية 
واملكمالت الرخيصة،  من املعروف أن الفيتامينات املتعددة 
ذات املصادر الرخيصة تسبب عسر اهلضم وخيرجها اإلنسان 

غري مهضومة لذلك جيب جتنبها متاما«.

-6 اجلرعات املتنوعة تعرض اإلنسان جلرعة »معادن ثقيلة«
نوهت اخبرية الدكتورة ليفيتان إىل أن »العديد من الفيتامينات 
العادية حتتوي على جرعات خمتلفة من املعادن الثقيلة. حيث 
ميكن أن ترتسب هذه املعادن يف جسم اإلنسان، وقد ارتبطت 

باخلرف ومشاكل أخرى«.

الصحية  املشكالت  مع  تتفاعل  قد  املتنوعة  الفيتامينات   7-
األساسية

بدورها حذرت اخلبرية يف جمال التغذية، أماندا أد، من أن 
الفيتامينات  خلط  نتيجة  قد حتدث  اخلطرية  املشاكل  بعض 
كنت  »إذا  املرضية،  واحلاالت  األدوية  بعض  مع  املتنوعة 
تعاني من حاالت معينة مثل أمراض الكلى، فقد يواجه جسمك 

مشكلة أكرب يف التخلص من العناصر الغذائية«.

-8 عدم معرفة الكميات احملددة املطلوبة للجسم
أن  وهي  خطرية،  أخرى  مشكلة  إىل  جافني  اخلبرية  تطرقت 
بعض املكمالت املباعة يف األسواق قد ال حتتوي على الكميات 
الدقيقة املكتوبة يف وصفاتها، حيث يسبب ذلك رمبا خلال 
يف معرفة الكميات املطلوبة للحصول على اجلرعات املناسبة، 
لذلك نصحت بالرتكيز على النوعيات اجليدة واملوثوقة منها.
-9 اإلنسان لن حيصل على العديد من العناصر الغذائية املفيدة  
تؤكد الدكتورة روهوي أن الغالبية العظمى منا ال حيتاجون إىل 
تناول الفيتامينات املتعددة: »إذا كنا نأكل بانتظام طعاما 
غذائيا صحًيا، فهناك فائدة ضئيلة من إضافة الفيتامينات 

املتعددة إىل نظامنا الغذائي اليومي«.

العناصر  على  احلصول  فقط  ميكننا  ال  أنه  اخلبرية  وتضيف 
الطعام،  من  املتعددة  الفيتامينات  يف  املتضمنة  الغذائية 
البيولوجية:  الناحية  من  وفرة  أكثر  مصادر  أيًضا  إنها  بل 
الشكل  هي  الطعام  من  الغذائية  والعناصر  »الفيتامينات 
عند  واملصنعة.  املغلفة  عكس  على  اجلسم  يفضله  الذي 
يستطيع  الطبيعي  الطعام  من  الفيتامينات  هذه  استخالص 
اجلسم تضمينها بيولوجيا لالستيعاب يف جمموعة متنوعة من 
الركائز  ذلك  مبا يف  املركبات،  هذه  تؤديها  اليت  الوظائف 

والعوامل املساعدة للتفاعالت األنزميية«.
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Scott Morrison has taken 
aim at the violent pro-
tests in Melbourne, tell-
ing demonstrators they 
are not above the law.
Addressing the media in 
Washington, Mr Morrison 
said he had not yet spo-
ken to the Victorian Pre-
mier about the matter. 
“These are matters that 
are being handled back in 
Australia. Those events 
in Melbourne, of the pro-
tests, are very concern-
ing and it is unacceptable 
behaviour,” the Prime 
Minister said. 
“Particularly at a time 
when those in Victoria 
are dealing with lock-
downs and many other 
stressors, this is very 
concerning.”
Protesters flooded the 
streets of Melbourne on 
Monday and Tuesday, 
causing disruption as 
some hurled bottles at 
people and set off flares 
in the CBD before hijack-
ing the West Gate Bridge. 
Organisers of the dem-
onstrations have claimed 
they will continue to 
march until construc-
tion workers are granted 
permission to get back 
on the tools after Daniel 
Andrews ordered the in-
dustry into a two week 
shutdown. 
The decision to lock up 
all building sites, a posi-
tion strongly pushed by 
chief health officer Brett 
Sutton, was taken after 
it became clear the in-
dustry would not reach 
its government-imposed 
deadline of vaccinating 
90 per cent of construc-
tion workers with at least 
one jab by Thursday.
“None of us are above the 
law,” Mr Morrisons said. 
“I can understand that 
people would be con-
cerned about the shut 
down of the construc-
tion industry. These are 
important jobs and they 
will return, we will get 

through this but protest 
activity and what we have 
seen there is highly dis-
tressing and that is not 
an appropriate response 
to trying to deal with an 
outbreak of this nature.”
The PM’s comments put 
him in an unlikely alli-
ance with union boss 
John Setka, who earlier 
on Wednesday urged pro-
testers to stay home. 
“We’re shut-out now be-
cause of these morons. 
We have 300,000 peo-
ple sitting at home that 
should’ve been working 
otherwise. It’s a bit of a 
sad moment,” he told 
ABC News Breakfast.
“Some of the scenes I 
saw yesterday, bottles 
being thrown at people, 
drinking, is that real pro-
testing. It’s just denigrat-
ing everything.”
Earlier, the man who 
pushed to expel Mr Setka 
from the Labor Party, Op-
position Leader Anthony 
Albanese, on Wednesday 
backed the union leader. 
“I condemn these pro-
testers and John Setka 
is right on this occasion 
– that what we have seen 
is people‘s jobs and live-
lihoods endangered be-
cause of the actions of 
an extreme fringe who 
engaged in a violent dem-
onstration yesterday,” Mr 
Albanese told ABC News 
Breakfast. 
Mr Albanese defended 
the CFMEU leadership 
against criticism that 
union leaders should be 
doing more to stem the 
protests. 
“I have been critical from 
time to time of the CFMEU, 
but here the CFMEU 
construction division of-
fice there in Melbourne 
was the people being at-
tacked, not the other way 
around,” he said. 
“The fact is that far-right 
elements have infiltrated 
the demonstrations yes-
terday (Sunday).”

Melbourne protests 
‘distressing’ and un-
acceptable, PM says
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Another nine people have 
died after contracting 
Covid-19, but the state 
has also hit a vaccination 
milestone worth celebrat-
ing.

NSW records 961 cas-
es, nine deaths
NSW has recorded 961 
Covid cases and nine 
deaths during the latest 
reporting period. 
Of the nine people one 
person had received one 
vaccine the other eight 
were unvaccinated. 
There have been 297 
Covid related deaths in 
NSW since 16 June 2021 
and 353 in total since the 
start of the pandemic.
New rules for unvaxxed
Unvaccinated Australians 
will reportedly be unable 
to attend sporting events, 
pubs, restaurants and 
other functions until the 
majority of the population 
is jabbed. 
NSW’s state government 
is set to finalise its road 
map for 80 per cent vac-
cinations this week.
Nine Newspapers report-
ed there’s been a clash 
between ministers over 
giving freedoms to un-
vaccinated people – with 
some demanding no re-
strictions for unvaccinat-
ed people when 90 per 
cent of the population is 
jabbed. 
Customer Service Minis-
ter Victor Dominello told 
the publications he would 
advocate for the govern-
ment to stop using QR 
codes and vaccine pass-
ports only when vaccina-
tion had reached “satu-
ration levels” – which 
is likely to be 90-95 per 
cent.
“Notwithstanding that 
these are my babies, I 
will be the first to turn 
them off,” Mr Dominello 
said. “The reality is, until 
we get to that high point, 
there will be a place for 

them. But they are only to 
be used in pandemic situ-
ations.”
PM to premiers get on 
with it
Prime Minister Scott Mor-
rison has issued a warn-
ing to state premiers as 
the coutry’s vaccination 
rate soars.
Both Queensland and 
Western Australian pre-
miers have shirked at the 
idea of reopening state 
borders in the near fu-
ture. 
However the PM has 
urged them to get on with 
it and follow the national 
guidelines. 
“There comes a time 
the arrangement you‘ve 
made when you’ve got to 
honour (agreements) with 
the Australian people,” he 
told Weekend Sunrise.
“There are sensible, com-
mon sense things we‘ll 
still need to do to live with 
the virus. Of course, there 
is common sense things 
that we will do, there’ll 
be the QR code log ins 
and all that sort of stuff, 
wearing masks perhaps 
occasionally in particular 
settings. But, you know, 
comes a time when you 
just got to move on and 
get on with it.”

Cases surge in Victoria
Victoria has experienced 
another surge in Covid-
19, recording 779 new 
locally acquired cases 
overnight and two deaths. 
The total number of ac-
tive virus cases in the 
state has now hit 8011, 
the Department of Health 
announced on Sunday.
More than 34,280 vac-
cines were administered 
and 46,322 people were 
tested for the virus.
About 77 per cent of 
Victorians have now re-
ceived one dose of the 
Covid-19 vaccine and 47 
per cent are fully vacci-
nated. 

NSW records 961 
cases, nine deaths 
( 26 of Sep)

Deputy prime minister and 
Nationals leader Barnaby 
Joyce has made an odd 
reference when quizzed 
about coal jobs and a po-
tential net zero target.
Australia’s acting prime 
minister made a bizarre 
reference during a morn-
ing TV appearance when 
quizzed about the coun-
try’s proposed climate 
change policy. 
Nationals leader Barnaby 
Joyce was probed about 
the 2050 net zero target 
and whether he wanted to 
protect the coal industry. 
“It doesn’t sound like you 
are at all keen on anything 
that’s going to hurt coal in-
dustry jobs,” Insiders host 
David Speers said on Sun-
day morning. 
“No, no, it’s the little old 
bush accountant saying 
that lots of clients have 
ideas, but if you sit down 
with them and say, ‘OK, 
that’s your idea, let’s pru-
dently go about this be-
cause otherwise you’re 
going to get yourself in 
more strife than the early 
settlers’,” he said. 
He refused to go into detail 
about discussions he was 
having with prime minister 
Scott Morrison about the 
emissions target, but said 
the Nationals were “part 
and parcel” of talks. 
“We look at it through the 
eyes of making sure that 
there is not an unreason-
able loss of jobs or any 
loss of jobs in regional ar-
eas,” Mr Joyce said. 
“These people also rely on 
the Nationals to make sure 
that we don’t pull the eco-
nomic rug out from under-
neath them.”
He highlighted skyrock-
eting gas prices in the 

United Kingdom to urge 
caution and that Australia 
didn’t want to replicate the 
“obvious chaos” happen-
ing overseas. 
The acting prime minister 
said fossil fuels were the 
country’s biggest export. 
“Are you saying there 
should be no coal jobs 
lost, is that the bottom 
line for you?” Mr Speers 
asked. 
 “Well, not by reason of 
domestic policy.” 
Mr Joyce said if Australia 
reduced its coal produc-
tion, the federal govern-
ment would have less 
money to spend on other 
essential services. 
But he was also concerned 
about the regions having to 
be unfairly burdened with 
tackling clime change. 
“If I said the way we will 
have a carbon strategy in 
Sydney, is to shut down 
three lanes of the Harbour 
Bridge and shut down the 
M2 and M7 and we are 
there, folks. You would 
lose your mind,” he said.
“You’ve got to think of 
how it works across the 
board.” 
It came as Treasurer Josh 
Frydenberg last week said 
investors could take their 
money elsewhere if the 
country appeared to be 
falling behind on climate 
action. 
“Australia has a lot at 
stake,” he said during a 
virtual speech to the Aus-
tralian Industry Group.
“We cannot run the risk 
that markets falsely as-
sume we are not transi-
tioning in line with the rest 
of the world.”
The government has yet 
to commit to an emissions 
reduction target.

Barnaby Joyce’s bizarre 
climate change comments

Acting Prime Minister Barnaby Joyce
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Premier Gladys Berejik-
lian has delivered a blow 
to unvaccinated resi-
dents while revealing key 
details about how and 
when NSW restrictions 
will ease.
Premier Gladys Bere-
jiklian has unveiled her 
plan for what life looks 
like when NSW reaches 
its 80 per cent vaccina-
tion goal and beyond.
It comes as NSW record-
ed 787 Covid cases and 
12 deaths on Monday.
Victoria recorded 705 
Covid cases and one 
death on Monday. It 
comes after the state 
confirmed a record 847 
cases on Saturday and 
779 infections and two 
deaths on Sunday.
New freedoms an-
nounced for NSW
Premier Gladys Berejik-
lian has revealed the ex-
tra freedoms vaccinated 
NSW residents will ex-
perience when the state 
hits its 80 per cent vac-
cination goal.
Ms Berejiklian confirmed 
the state is set to hit its 
70 per cent vaccination 
goal on October 11, with 
the 80 per cent goal due 
to be reached about two 
weeks after that.
The following changes 
will kick in for fully vac-
cinated residents from 
the Monday after the 80 
per cent milestone is 
reached:
• Residents will be able 
to travel anywhere freely 
in NSW
• People will be able to 
stand up and drink at the 
pub
• Up to 10 visitors will be 
allowed to a home
• Community sport will 
reopen
• All venues and busi-
nesses will operate at 
the one person per four 
square metre rule in-
doors and two square 
metre rule indoors
• There will be no limit on 
guests at weddings and 
funerals for fully vacci-
nated people

• Customer caps for per-
sonal services such as 
hairdressers will be re-
moved
Ms Berejiklian said a 
third stage of reopening 
would occur on Decem-
ber 1, which is when un-
vaccinated residents will 
be allowed to join in on 
the extra freedoms. 
The following changes 
will also kick in on De-
cember 1: 
• Venues will move to the 
two square metre rule
• Masks will not be re-
quired indoors at offices
• Indoor pools and night-
clubs can reopen
“We envisage we will 
have at least 90 per cent 
of our adult population 
vaccinated by then,” Ms 
Berejiklian said.
“Obviously a number of 
things kick in at 80 per 
cent, including commu-
nity sport, regional travel 
and a whole range of oth-
er things and then on De-
cember 1 will be the final 
stage of reopening where 
unvaccinated people will 
be able to participate.
“Now the only exception 
is for places of worship at 
80 per cent double dose 
unvaccinated people will 
be able to attend places 
of worship at 80 per cent 
double dose but that is it 
and we ask people to ex-
ercise a huge degree of 
caution.”
Dan announces vax 
grants as 80 per cent 

Gladys Berejiklian reveals new NSW freedoms ( 27 of Sep)

goal looms
Victorian Premier Daniel 
Andrews has announced 
a series of grants for GPs 
and community pharma-
cies in a bid to boost the 
state’s vaccination rates.
Victoria has just reach-
es 78.3 per cent of first 
dose vaccinations, with 
restrictions in lockdown 
areas due to ease when 
at leats 80 per cent of 
people over the age of 16 
have had one dose of the 
vaccine.
Mr Andrews revealed 
some suburbs were see-
ing vaccination rates 
falter, prompting the 
government to introduce 
the $4000 and $10,000 
grants across 11 LGAs.
“There will be 110 grants 
of $4000 and a further 10 
of $10,000 to GPs and 
community pharmacies 
across those 11 local 
government areas,” he 
said.
“I have had a couple 
of pharmacists put to 
me that they don’t have 
enough room in their 
shop but if they had a bit 
of help, they could rent 
some space next door or 
just down the road. They 
would be able to run if 
you like, their own vac-
cine hub in that space. 
This is all about addition-
al staff, additional wages, 
additional space.”
The LGAs include More-
land, Brimbank, Cardinia, 
Casey, Darebin, Greater 

Dandenong, Hobsons 
Bay, Melton, Whitlesea, 
Wyndham, and Hume. 
Unvaxxed will ‘lose free-
doms’ on October 11
Unvaccinated NSW resi-
dents have been deliv-
ered a major blow, with 
officials confirming 
those in regional areas 
who haven’t received the 
vaccine will be plunged 
back into lockdown.
Deputy Premier John 
Barilaro said the 70 per 
cent roadmap, which is 
due to kick in on Octo-
ber 11, will apply to the 
whole state.
This means unvaccinat-
ed people living in areas 
that aren’t currently in 
lockdown will no longer 
be able to enjoy the same 
freedoms they have in re-
cent weeks.
“So there will be individ-
uals in regional and rural 
NSW who choose not to 
be vaccinated who will 
lose their freedoms on 
October 11,” he said.
“So my message to ev-
erybody in regional and 
rural NSW is to continue 
to get vaccinated. We are 
seeing vaccination rates 
climb might across the 
state including in the re-
gions.”
Unvaccinated people will 
need to wait until De-
cember 1 until they can 
emerge from lockdown, 
which will be about four 
or five weeks after the 
state reaches the 80 per 
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cent double dose vacci-
nation goal.
“I think today is a very 
disappointing day for 
those who aren’t vac-
cinated. I think they as-
sumed witness we hit 
80 per cent double dose 
they would have certain 
freedoms,” Ms Berejik-
lian said.
“It is not too late. You 
have the option, go to-
day, make your booking 
and get vaccinated not 
only to protect yourself 
and your loved ones but 
also the community.”
787 cases and 12 
deaths in NSW
NSW has recorded 787 
Covid-19 cases and 12 
deaths in the 24 hours to 
8pm last night.
The deaths include four 
people in their 60s, two 
people in their 70s, four 
people in their 80s and 
two people in their 90s.
Six people were not vac-
cinated, five people had 
received one dose of a 
Covid-19 vaccine, and 
one person had received 
two doses.
Indefinite lockdown for 
unvaxxed looms
Unvaccinated NSW resi-
dents could be living with 
lockdown restrictions for 
some time, as ministers 
eye off a 90 per cent vac-
cination target before 
they are granted extra 
freedoms.
When unvaccinated resi-
dents can come out of 
lockdown has been a hot 
topic, with Premier Glad-
ys Berejiklian repeatedly 
saying unvaxxed will be 
locked down even be-
yond the 80 per cent vac-
cination goal.
Ministers have indicated 
to The Sydney Morning 
Herald that things like 
sporting events, regional 
travel and pubs and res-
taurants may remain off 
limits to unvaccinated 
people until 90 per cent 
of the state’s adult popu-
lation is double vaxxed.
With NSW’s first dose 
vaccination rate for 

people over 16 sitting 
at 84.5 per cent, it is not 
yet guaranteed that the 
state will reach the 90 
per cent fully vaccinated 
mark, meaning unvacci-
nated residents could be 
locked down indefinitely.
One minister told The 
Sydney Morning Herald 
that even having 80 per 
cent of the adult popu-
lation vaccinated meant 
1.6 million people would 
still be unprotected 
against Covid, posing a 
great risk to the health-
care system.
“The other states aren’t 
going to let people in if 
they’re not vaccinated,” 
said the minister.
“You might be able to 
catch a Manly ferry, but 
that’s about all.”
They also questioned 
whether unvaccinated 
people should be allowed 
to attend weddings.
It comes as Ms Berejik-
lian is expected to unveil 
NSW’s 80 per cent free-
dom plan on Monday, 
which is set to include 
details of what life will 
look like for both vacci-
nated and unvaccinated 
residents.
Speaking to 2GB, Deputy 
Premier John Barilaro 
said there would be a 
“stark difference” be-
tween what vaccinated 
and unvaccinated people 
can do under the plan.
“I think you’ll be sur-
prised at what will be an-
nounced. If you want the 
freedoms we are talking 
about right across the 
board you’re going to 
have to be vaccinated,” 
he said.
Vic records 705 cases 
and one death
Victoria has recorded 
705 Covid cases and 
one death in the 24 
hours to midnight last 
night.
This is a drop from the 
record day the state saw 
on the weekend, with 
847 cases on Saturday 
and 779 infections and 
two deaths on Sunday.

NSW Premier Gladys Berejiklian speaking at the daily press conference. Picture: NCA NewsWire/Adam Yip
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Queensland has been 
rocked by the emergence 
of four new locally ac-
quired cases, prompting 
authorities to announce 
new mandatory vaccina-
tion and mask rules.
NSW recorded 863 cas-
es and seven deaths on 
Tuesday, with Premier 
Gladys Berejiklian unveil-
ing her plan for what life 
looks like at 80 per cent 
vaccination goal and be-
yond yesterday.
Victoria confirmed a re-
cord 867 cases and four 
deaths on Tuesday, with 
health officials also con-
firming an additional 149 
infections that had been 
missed during previous 
reporting periods.
Lockdown warning for 
Qld
Queenslanders have been 
warned a lockdown could 
be on the cards if Covid 
cases continue to grow in 
Brisbane.
Chief health officer Dr Jea-
nette Young didn’t rule out 
that Brisbane and Moreton 
Bay could potentially be 
facing stay-at-home or-
ders in the coming days.
“We will be keeping a very, 
very close eye on what 
happens over the next 24 
to 48-hours to see if we 
need additional restric-
tions,” she said.
“Of course I always con-
sider a lockdown and then 
I work through what we 
need to do. 
“At this stage, I do not 
think a lot is warranted. 
That could change.”
Dr Young said she feels 
confident that Queen-
slanders know how to re-
spond to these types of 
outbreaks.
She said a range of ad-
ditional systems will be 
put in place to protect the 
state’s “most vulnerable”, 
including for people in 
aged care, disability care, 
in hospitals, and in pris-
ons.
“Plus, we have ramped up 
the use of PPE in our hos-
pitals and facilities in both 
that Brisbane LGA and 
the Moreton Bay LGA. We 
will just have to see what 
happens over the next 48 

hours,” she said.
The ACT has recorded 
13 new locally acquired 
Covid-19 cases in the past 
24 hours.
There are now 243 active 
cases across the region.
Hazzard confirms un-
vaxxed will re-enter lock-
down
Health Minister Brad Haz-
zard has confirmed un-
vaccinated NSW residents 
will be forced back into 
lockdown next month 
when the state hits its 70 
per cent double vaccina-
tion goal.
That target is expected to 
be reached on October 11 
and will trigger a range of 
eased restrictions for fully 
vaccinated residents.
Yesterday, Deputy Premier 
John Barilaro revealed un-
vaccinated residents who 
aren’t in lockdown areas 
would lose freedoms on 
that date, with Mr Haz-
zard confirming today that 
means those people will 
revert back to living under 
lockdown restrictions un-
til December 1.
“As we have made those 
decisions about how we 
try to bring our entire state 
out, there have been some 
difficult decisions,” he 
said.
“And I think the commu-
nity need to understand 
that nothing is perfect in a 
pandemic.”
Mr Hazzard also warned 
that even when those 
unvaccinated residents 
emerge from lockdown, 
there may still be many 
businesses who will re-
fuse them entry.
“What needs to remem-
bered is that there are 
many, many businesses 
who will actually be mak-
ing it very clear that as 
at December 1, if you 
haven’t been vaccinated, 
you won’t be welcome,” 
he said.
“The airlines have made 
that very clear, there are 
a lot of other businesses 
who are saying the same 
thing.
“People need to under-
stand that a balancing act 
had to be struck but at 
the end of the day, if you 
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NSW recorded 863 cases and Lockdown warning for Qld 
as mandatory vax, mask rules introduced (28 of Sep)

haven’t been vaccinated 
by 1 December, you’re 
going to find that you still 
will have a lot more limited 
opportunities in the places 
you want to go.”
New mandatory vax and 
mask rules for Qld
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
announced new manda-
tory vaccination and mask 
rules following a recent 
rise in Covid-19 cases.
From next month, Queen-
sland will be introducing 
mandatory vaccinations 
for truck drivers, after it 
was discovered one of the 
new cases in Brisbane was 
linked to a truck driver.
“From October 15 it will 
be mandatory for all truck-
ies using the freight pass 
to have one dose,” Ms 
Palaszczuk said.
“By 15 November they’ll 
need to have their sec-
ond dose are booking and 
from today, we are start-
ing roadside vaccinations 
for truckies.”
Ms Palaszczuk said there 
have been seven truck 
drivers who have entered 
the state while infected 
with Covid-19 since Au-
gust 24.
Masks will also be man-
datory made in indoor 
settings for people who 
live in Brisbane and the 
Moreton Bay region, with 
the changes to kick in im-
mediately.
The rules also apply to 
anyone who anyone who 
has been working or in 
those areas since Septem-
ber 19.
“We ask you to also abide 
by these restrictions 
which is wearing a mask 
at all times indoor and 
outdoors unless you are 
outdoors and can socially 
distance,” Health Minister 
Yvette D’Ath said.
“This will be in place for 
two weeks while we work 
through the risks of these 
cases.”
Despite the rise in cases, 
Ms Palaszczuk urged resi-
dents not to panic.
“There’s no need to panic 
because Queenslanders 
have been doing the right 
thing,” she said.

The Fair Work Commis-
sion has rejected an ap-
peal from an aged care 
staff member who claims 
she was unfairly dis-
missed because she re-
fused to take the flu shot. 
In April, Commissioner 
Donna McKenna ruled 
that it was fair to fire the 
receptionist at Sapphire 
Coast Community’s Imlay 
House aged care facility in 
the NSW town of Bega be-
cause she was challeng-
ing a public health order at 
the time, leaving the nurs-
ing home with no choice 
but to let her go. 
On March 24 last year, the 
Health Minister made it 
compulsory that all aged 
care workers receive an 
influenza shot to keep 
staff healthy as the nation 
geared up for the corona-
virus pandemic.
The aged care worker 
failed to provide enough 
evidence that she had ex-
perienced an allergic reac-
tion to previous flu shots, 
leading to her eventual ex-

Fair Work Commission maintains it was fair to dis-
miss aged care worker who refused flu jab

pulsion. 
On Monday, a majority of 
the Fair Work Commis-
sion’s full bench – two out 
of three people – upheld 
the original decision and 
dismissed the worker’s 
application to appeal.
The ruling is bound to 
have an impact on discus-
sions around Covid-19 
vaccinations in the work-
place, especially with the 
jab now mandatory in all 
aged care facilities across 
the country. 
The woman had been at 
Imlay House for seven 
years, working in the 
kitchens for the first five 
and then as a receptionist 
for the remainder where 
she would often interact 
with the elderly residents 
as she had to show visi-
tors to their rooms.
This worker received a 
flu shot, administered 
through the nursing home, 
in 2015 and 2016. How-
ever, for 2017, 2018 and 
2019, she did not receive 
a flu shot. 

She claimed to have suf-
fered a “major and debili-
tating skin inflammation” 
which “covered the top 
part of my body, my face 
and neck with internal or-
gans also affected” and 
“which persisted for many 
months” because of the 
shot in 2016. 
She believed this was “a 
severe allergic reaction” 
to the flu vaccine.
However, the Fair Work 
Commission noted: “There 
was virtually no detail giv-
en about this condition …
“(She) did not give evi-
dence that she ever sought 
medical treatment for this 
alleged condition …
“She never informed any-
one in Sapphire’s man-
agement at the time that 
she considered that she 
had suffered an adverse 
reaction to the influenza 
vaccination.”
She argued with her boss 
citing letters from a Chi-
nese medicine herbalist 
who had been treating her 
skin condition.

Victoria has recorded 867 
new locally acquired Covid-
19 cases as Melburnians get 
ready to enjoy extra free-
doms from Tuesday night.
Four new deaths were also 
announced by the health 
department on Tuesday.
It takes the death toll of 
the outbreak to 29, with 
the number of Victorians 
who have lost their lives to 
Covid-19 now 849.

Victoria records 867 new local Covid cases (28 of Sep)

Victoria has recorded 950 
new locally acquired Covid-
19 cases on Wednesday as 
a third region was plunged 
into lockdown.
The state notched up an-
other daily cases record, 
surpassing Tuesday’s 867 
infections.
Seven new deaths were 
also announced by the 
health department on 
Wednesday morning, tak-
ing the death toll of the 
outbreak to 36.
The number of Victorians 
who have lost their lives 

Victoria records 950 new local Covid-19 cases 
as some lockdown rules eased (29 of Sep)

to Covid-19 now stands at 
856.
The outbreak continues to 
hit younger Victorians the 
hardest with 83 per cent of 
all active cases aged under 
50, while almost a quarter 
of cases are people in their 
20s.
It comes as another region-
al Victorian local govern-
ment area was sent into a 
snap seven-day lockdown 
overnight.
There are now only six rea-
sons to leave home in the 
City of Latrobe, the same 

as what applies in metro-
politan Melbourne and the 
Mitchell Shire.
Acting chief health of-
ficer Ben Cowie said the 
number of active cases in 
the area had “rapidly in-
creased” in recent days to 
22 infections.
Locked down Melbur-
nians and people living in 
Latrobe and the Mitchell 
Shire can now have a hit 
of tennis or play a round of 
golf after several Covid-19 
restrictions were eased on 
Tuesday night.

The cases tally increased 
by 1016 overnight after the 
health department added 
140 extra cases from Mon-
day and nine additional cas-
es from Sunday.
Overall, 83 per cent of all 
active cases in Victoria are 
people younger than 50 
years of age, while almost a 
quarter of cases are people 
in their 20s.
The virus continues to 

spread rapidly through 
Melbourne’s northern and 
western suburbs with 80 
per cent of new cases origi-
nating from those areas.
Melburnians and people in 
locked down areas of re-
gional Victoria are set to 
enjoy a number of extra 
freedoms from 11.59pm on 
Tuesday after the state met 
its 80 per cent first dose tar-
get.
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New South Wales has 
made a significant an-
nouncement that has put 
more pressure on Prime 
Minister Scott Morrison.
While Prime Minister 
Scott Morrison continues 
to dither about whether 
Australia commits to a 
new target ahead of the 
Glasgow Climate Change 
Conference, NSW has re-
leased a bold new goal 
to slash emissions by 50 
per cent below 2005 lev-
els by 2030.
The state had previously 
committed to reducing 
emissions by 35 per cent 
across the same time pe-
riod.
It has also backed a net 
zero by 2050 target, 
something which the 
Federal Government is 
facing increasing pres-
sure to adopt. It has so 
far only said it would do 
so “preferably” by 2050.
Australia’s 2030 target is 
also much lower, at 26 to 
28 per cent. 
NSW is one of the first 
states to commit to a 50 
per cent reduction by 
2030, matching the tar-
get for South Australia. 
The Australian Capital 
Territory has gone even 
further, committing to 
a 65 per cent reduction 
while Tasmania has al-
ready achieved net zero 
emissions. 
Energy and Environ-
ment Minister Matt Kean 
said NSW would achieve 
the emissions reduc-
tions while also slash-
ing household electricity 
bills by $130 a year, and 
business bills by $430 a 
year.
“It will not only set our 
state up for success in 
the areas of industry and 
electricity and electric 
vehicles, but it will also 
support agriculture,” he 
told ABC Radio Nation-
al’s Fran Kelly.
“We’re putting in place 
policies that will reduce 
our emissions but turbo-
charge our economy.” 

NSW’s plan has the back-
ing of the Nationals, in 
contrast to push-back on 
climate policy from the 
Nationals at the federal 
level.

NSW reveals new target to reduce emis-
sions by 50 per cent by 2030
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NSW has recorded 941 
new Covid-19 cases after 
the Premier hinted at po-
tential changes to the re-
opening roadmap.
The state is creeping 
closer to its 70 per cent 
double dose target which 
is expected to be met next 
week.
Once 70 per cent of the 
state’s eligible popula-
tion has had two jabs, a 
number of restrictions will 
ease for those who are 
fully vaccinated.
The current percentage 
of people who have had 
at least one dose is 86.7, 
and for second doses the 
percentage is 62.9.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian said she wanted 
to “foreshadow” there 
could be some changes 
to the reopening road-
map, although she didn’t 
say what those changes 
would be. 
She indicated some 
changes scheduled for 
December 1 could happen 
earlier, once the state fully 
vaccinates 80 per cent of 
its eligible population.
“I want to foreshadow, 
while we won’t announce 
anything today, that the 
government is consider-
ing bringing some things 
forward to 80 per cent 
double dose,” she said.
“They won’t be major 
things but there will be 
tweaks. We’ll announce 
that at 70 per cent double 
dose. 
“There are a number of 
people in the community 
who have asked us to con-
sider certain things and 
(NSW) Health is consider-
ing those things and if it’s 

safe to do so we’ll be able 
to resume some of those 
activities at 80 per cent as 
opposed to December 1.”
Ms Berejiklian also said 
that Pfizer and Moderna 
vaccines were now avail-
able for anyone over the 
age of 12. 
“Anybody in NSW over 
the age of 12 is now able 
to receive a Pfizer or Mod-
erna vaccine from their 
GP, pharmacist or a NSW 
health hub,” she said. 
Ms Berejiklian also said 
the government was go-
ing ahead with plans to 
open schools back up a 
week early, so that class-
room education would re-
turn once a milestone of 
80 per cent full vaccina-
tion had been reached. 
She said there would be 
a future announcement 
about what would happen 
if there was a coronavirus 
outbreak at a school.
“We want to avoid disrup-
tion as much as possible 
but when all the teachers 
are vaccinated, a larger 
proportion of 12 to 15-
year-olds are vaccinated, 
(the outbreak protocols) 
will change, the way in 
which we deal with cases 
at school and there’ll be 
further advice in relation 
to that,” she said. 
Treasurer Dominic Per-
rottet also announced the 
NSW government would 
continue to contribute 
towards payments for 
businesses affected by 
coronavirus restrictions 
until November 30, the 
day before a range of re-
strictions will be eased, 
including for the unvac-
cinated. 

NSW to ‘tweak’ reopening plan 
as state records 941 new cas-
es (30 of Sep)

Asked how he had man-
aged to convince NSW 
Nationals leader John 
Barilaro and others to 
support it, Mr Kean said 
“quite easily”.

Premier Gladys Berejik-
lian has issued a warning 
to businesses and unvac-
cinated people planning 
to join in on the October 
11 freedoms.
“There are fines of $1000 
every time you do the 
wrong thing. Businesses, 
there are fines from $5000 
all the way up to $11,000 
and closure for a period 
of time if businesses 
flagrantly disregard the 
Covid safety plans and 
that might mean not even 
displaying a QR code or 
not having done the ba-
sics,” she said.
“Let there be no mistaking 
that we expect everybody 
to do the right thing.”
She said while the onus 
is on the individual to do 
the right thing, larger ven-
ues will also be expected 
to be checking people’s 
vaccination status as they 
enter the premises.
“If you are a larger busi-
ness, there is an expecta-
tion that you stick to your 
Covid safety plan and do 
the right thing and indi-
viduals have a role in this 
as well. It is in all our in-

terests,” Ms Berejiklian 
said.
“If you have an outbreak 
in your premises, you will 
temporarily be shut down 
and that will cause you to 
be disrupted.
“Our aim now, as we open 
up, is to actually have 
continuity and certainty, 
not to have businesses 
shut down and reopen all 
the time. That will be pre-
vented when everybody 
does the right thing.”
NSW records 863 cases 
and 15 deaths
NSW has recorded one of 
its deadliest days of the 
pandemic, with 15 deaths 
and 863 Covid cases con-
firmed in the 24 hours to 
8pm last night.
The death include, two 
people in their 40s, two 
in their 50s, four in their 
60s, three in their 70s, 
one in their 80s and three 
in their 90s.
One person had received 
two doses of the Covid 
vaccine, five people had 
received one dose of the 
Covid vaccine and nine 
people were not vacci-
nate.

Gladys Berejiklian issues warning for 
unvaxxed rule-breakers (29 of Sep)

NSW students will go back 
to school a week earlier than 
previously planned after the 
government’s crisis cabinet 
signed off on a new plan on 
Wednesday night.
Kindergarten, Year 1 and 
Year 12 students will return 
to the classroom from Octo-
ber 18.
Classes for years 2, 6 and 11 
will then resume a week later 
on October 25.
The remaining grades will re-
turn on November 1.
Teachers will need to be fully 
vaccinated to return to work.
Under the initial plan, stu-
dents were set to return to 
classrooms from October 25.
The new date comes after 
Premier Gladys Berejiklian 
hinted on Wednesday schools 
could reopen sooner.
“I will foreshadow that we 
have reviewed on a daily ba-
sis what potential there is to 
get kids to school earlier,” 
she told reporters.
“I don’t want to say too much 
until we have landed on a po-
sition.
“I want to stress we are care-
fully considering the options 
we have to get kids to school 
earlier if we can.”
New South Wales recorded 
863 COVID cases and 15 
deaths on Wednesday, mak-
ing it the state’s deadliest 
day in the pandemic.
There are currently 1082 
people being treated for 
COVID in hospital, including 
212 in intensive care and 108 
on ventilators.

Across the state, 86.2 per 
cent of the over-16 popula-
tion has received at least one 

Date set for NSW students to go back to school EAR-
LIER than expected on October 18

dose of their vaccine, while 
61.7 per cent are fully vac-
cinated.

Victoria has recorded its 
largest daily tally of Covid 
cases for this outbreak with 
a huge jump from Wednes-
day’s 950 infections.
There has been an explo-
sion of Covid cases in Vic-
toria with the state record-
ing 1438 infections  on 
Thursday during the latest 
reporting period. 
It is the largest daily total 
recorded for Victoria dur-
ing the pandemic. 
It is also the first time num-
bers in the thousands was 
recorded. 
In previous days the num-
bers of daily cases had 
been steadily growing with 
950 cases recorded on 

Wednesday, 867 on Tues-
day and 705 of Monday. 
A month ago, there were 
only 73 new cases record-
ed on August 30.
Trapped Victorians final-
ly allowed home
Victorians stuck in risky 
areas of NSW will finally 
be allowed to return home 
from Thursday thanks to a 
change to the home quar-
antine trial.
However, anyone planning 
to cross the border from 
NSW into Victoria must be 
fully jabbed and have re-
turned a negative corona-
virus test 72 hours before 
they leave NSW.
Victorian residents who 

have been in NSW will then 
be required to quarantine 
in their homes for 14 days.
No cap for hospitality 
venues at 80 per cent.
Booking restrictions in 
NSW hospitality venues 
will be scrapped when 80 
per cent of the community 
is vaccinated. 
Venues still need to follow 
the density limits and be-
tween 70 and 80 per cent 
rates restrictions of 20 will 
remain.
Anti-vax content blocked
Tech giant YouTube has 
delivered a massive blow to 
the anti-vaccination move-
ment, blocking all anti-vax 
content from its platform.

Victoria has had an explosion of Covid cases 
with 1438 recorded ( 30 of Sep)
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

East Hills groups can apply 
for $2,000 grants for projects 
supporting local veterans or 
boosting awareness of their 
role throughout Australia’s 
military history.
Local State Member for East 
Hills Wendy Lindsay MP said 
applications are now open 
for the Anzac Community 
Grants Program and urged 
local organisations to apply 
for funding.
“Veterans past and present 
served to keep us safe and 
this is a great chance to rec-
ognise their sacrifices, while 
enriching our communities,” 
Mrs Lindsay said.
“We’re seeking projects that 
not only recognise the im-
portant service of our veter-
ans but also educates future 

FUNDING FOR PROJECTS HON-
OURING EAST HILLS VETERANS
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generations about their sac-
rifices.”
Grants cover four catego-
ries: local community his-
torical research and educa-
tion; preservation or display 
of war memorabilia; public 
commemorative events, arts 
and culture; and support to 
members of the NSW veter-
an community.
Applications are open to in-
dividuals and not-for-profit 
organisations including lo-
cal government authorities, 
non-government organisa-
tions, ex-service organisa-
tions and educational insti-
tutions.
Just over 40 projects were 
selected in 2020, including 
a replica battlefield trench 
for high school students 

and a digital gallery of 600 
photos.
Minister for Veterans Natalie 
Ward said the grants pro-
gram is one way the NSW 
Government is addressing 
key areas including wellbe-
ing, education and recogni-
tion.
“This is an opportunity to 
get projects off the ground, 
at a grassroots level across 
many communities,” Mrs 
Ward said.
“Our veteran community 
grows by around 1,200 
former Australian Defence 
Force personnel every year 
and we need to empower 
them to live fulfilling lives 
after service.”
The annual Anzac Commu-
nity Grants Program has 
injected almost $250,000 
across nearly 180 projects 
since its inception in 2015.
Applications can be submit-
ted online until 5pm on 11 
November 2021: veterans.
nsw.gov.au/commemora-
t ion /anzac-communi ty -
grants-program.

MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

واكب الدكتور مجال ريفي تطور 
أسرتاليا  يف  الوبائي  الوضع 
جهوده  وكثف  البداية  منذ 
وإعطاء  الفحوصات  إجراء  على 
املعلومات  وتقديم  اللقاحات 
سيدني  يف  العربية  للجالية 

فكيف أمثرت هذه اجلهود؟
وجنوب  غرب  مناطق  عانت 
يف  ارتفاع  من  سيدني  غرب 
مبتحور  اإلصابة  حاالت  عدد 
دلتا منذ منتصف شهر حزيران 
عليها  وفرض  املاضي،  يونيو 
الوقت  ذلك  منذ  مشدد  إغالق 
والية  حكومة  من  حماولة  يف 
نيو ساوث ويلز تطويق انتشار 
احلكومة  وكثفت  العدوى. 
تشجيع  أجل  من  جهودها 
الناس على أخذ اللقاحات حتى 
وصلت نسبة التلقيح يف تلك 
املناطق إىل نسب تفوق غريها 
بالوقت  سيدني  مناطق  من 

احلاضر.
مجال  الدكتور  اسم  وبرز 
عامة  صحة  طبيب  وهو  ريفي 
بلمور  ضاحية  يف  عيادة  لديه 
من  كواحد  سيدني  غربي  يف 
اليت  الطبية  الشخصيات  أهم 
نشر  يف  كبري  تأثري  هلا  كان 
الصحيحة  واملعلومات  الوعي 
واللقاحات  الفريوس  حول 

كثرت  وقت  له، يف  املضادة 
فيه  وزادت  الشائعات  فيه 
وفعالية  سالمة  حول  الشكوك 

اللقاحات. 
 SBS Arabic24 ويف حديث مع
إنه  ريفي  مجال  الدكتور  قال 
بدء  منذ  األحداث  تطور  واكب 
جائحة كورونا وكان يتخوف أن 
تنتشر العدوى وتكثر الوفيات 

بني أبناء اجلالية العربية. 
 2021 آذار  شهر  منذ  »بدأنا 
اخلمسة  األشهر  بالتطعيم، يف 
لقاح،  آالف   10 أعطينا  األوىل 
األربعة  األسابيع  خالل  لكن 
املاضية أعطينا 10 آالف أخرى، 
إذن لغاية اآلن أعطينا 20 ألف، 
والسبب بسيط وهو أن الناس 
كانت تعطى أكاذيب غري علمية 

وغري منطقية«. 
وأشار الدكتور مجال ريفي إىل 
أن مواقف الناس من اللقاحات 
بدأوا يرون  بدأت تتغري عندما 
على  كورونا  فريوس  تأثري 

أحبائهم وأفراد عائالتهم.
واليوم أشاد وزير الصحة يف 
نيو ساوث ويلز جبهود سكان 
والغربية  الغربية  املناطق 
اجلنوبية لسيدني واليت تكللت 
اإلصابات  أعداد  باخنفاض 
النصف  إىل  كورونا  بفريوس 

الدكتور مجال ريفي يكرس وقته وجهده 
حملاربة فريوس كورونا يف اجلالية العربية

الدكتور جمال ريفي يعطي اللقاح لطفل عمره 12 عاما

عدد  استمرار  من  الرغم  على 
معظم  يف  باالرتفاع  اإلصابات 

أحناء والية نيو ساوث ويلز. 
نيو  والية  يف  سجلت  وقد 
ساوث ويلز اليوم 1063 إصابة 
وفيات،  وست  جديدة،  حملية 
التلقيح  نسب  استمرار  مع 

باالرتفاع.
ووصلت نسبة التلقيح للناس 
إىل  األوىل  باجلرعة  املؤهلني 
وأعلن  جبرعتني.  و55.5    83.6
براد  الوالية  يف  الصحة  وزير 
يف  احلاالت  أن  اليوم  هازارد 
سيدني  غرب  وجنوب  غرب 
يف  النصف  إىل  تراجعت  قد 
قائال  املاضيني،  األسبوعني 
إن سكان تلك املناطق يقومون 

بعمل جيد جدا. 
الدكتور مجال ريفي إن  وذكر 
األطباء الناطقني باللغة العربية 
لتوعية  بوسعهم  ما  كل  عملوا 
أخذ  على  وحثهم  اجلالية  أبناء 
وفعالة  وحيدة  كوسيلة  اللقاح 
حملاربة فريوس كورونا. وقال 
ما  تكرار  من  يتخوف  كان  إنه 
وهو  اجنلرتا  يف  حاصال  كان 
أن نسبة الوفيات يف اجلاليات 
االثنية كانت ضعف النسبة يف 

اجملتمع األنغلوساكسوني. 
ريفي  مجال  الدكتور  وكّرر 
يف  املتوافرة  اللقاحات  أن 
وذلك  وفعالة  آمنة  أسرتاليا 
العالجية  السلع  إدارة  بشهادة 
استخدامها  على  وافقت  اليت 

يف أسرتاليا. 
ويتخوف املسؤولون يف الوالية 
يف  اإلصابات  عدد  زيادة  من 
ارتفاع  الرغم من  على  اجملتمع 
يرفع  عندما  التلقيح  نسبة 
اإلغالق وتفتح احملال التجارية 
االقتصادية.  احلركة  وتعود 
ريفي  مجال  الدكتور  ويقول 
حاالت  أن  إىل  عائد  »إن ذلك 
اإلصابة ال تزال موجودة وكل 
ألف حالة، وسوف  يوم تسجل 
لكن  العدوى،  انتقال  يستمر 
مينع  وال  املناعة  يعطي  اللقاح 
اإلصابة، لكنه خيفف من نسبة 

نقل العدوى«. 
ودعت السلطات الصحية اليوم 
الطبيني  والعاملني  األطباء 
للعمل  العودة  إىل  املتقاعدين 
الطيب  الكادر  دعم  أجل  من 

الذي يعاني من الضغط. 

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



web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 

االسرار-استشارات روحانية ونفسية- 
عالج السحر واملس - عالج بالتنويم 

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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$2،000405 555 220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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