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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 عبد اللهيان               

شكلت زيارة وزير اخلارجية 
عبد  أمري  حسني  اإليراني 
حدثا  لبنان  اىل  اللهيان 
يف  خاصة  الفتا،  سياسيا 
تؤشر  اليت  الفرتة  هذه 
اىل قرب عودة ايران اىل 
الساحة الدولية نظرا لليونة 
عامة  الغرب  يبديها  اليت 
خاصة  املتحدة  والواليات 
االيراني  من جهة واجلانب 
من جهة ثانية يف ما خص 
وكذلك  النووي،  امللف 
السعودية  احملادثات 
»االجيابية  االيرانية 
عودة  بقرب  والواعدة« 
العالقات الدبلوماسية بني 
البلدين خاصة وبني ايران 
مما  عامة،  اخلليخ  ودول 
االرتياح  من  جّوا  يضفي 
املنطقة  يف  واالنفراج 
ينعكس اجيابا على لبنان.

اخلارجية  وزير  عرض  فقد 
عبد  أمري  حسني  اإليراني 

اللهيان الذي زار بريوت، 
اللبنانية،  السلطات  على 
بناء إيران »معملني إلنتاج 
إعمار  وإعادة  الكهرباء« 

مرفأ بريوت«.
واستهل عبد اللهيان جولته 

على املسؤولني اللبنانيني 
بلقاء الرئيس ميشال عون 
الذي أبلغ إىل عبد اللهيان 
اليت  للجهود  لبنان  »دعم 
تبذهلا اجلمهورية اإلسالمية 
التقارب  لتعزيز  اإليرانية 

بينها وبني دول املنطقة، 
السيما العالقات مع الدول 
احلوار  خالل  من  العربية، 
القائم هلذه الغاية«، معتربا 
ان مثل هذا احلوار ميكن ان 
يقرب وجهات النظر حيال 

القضايا املختلف عليها.
عون  الرئيس  ونوه 
تبديه  الذي  بالتضامن 
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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

»Le Temps« السويسرية: سالمة شطب 14 صفحة من تقرير لصندوق النقد الدولي عام 2016 حيذر فيه من الكارثة 

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

ايران مع لبنان يف مواجهة 
وباملساعدات  أزماته، 
انفجار  بعد  قّدمتها  اليت 
مرفأ بريوت، حمّمال الوزير 
اىل  حتياته  اللهيان  عبد 
السيد  اإليراني  »الرئيس 
والشعب  رئيسي  إبراهيم 

اإليراني الصديق« 
اللهيان  عبد  الوزير  وكان 
الثابت  بالده  دعم  جدد 
للبنان، واستعداد احلكومة 
كل  لتقديم  اإليرانية 
املؤازرة يف اجملاالت اليت 
خصوصا  لبنان  حيتاجها 
االقتصادية  الظروف  يف 

الصعبة اليت مير بها.

الرئاسة الثانية 
اللهيان  عبد  توّجه  بعدها، 
الثانية  الرئاسة  مقّر  إىل 
حيث  التقى رئيس الربملان 

اللبناني نبيه بري. 
إىل  أشار  اللقاء،  وبعد 
تقاطع  هناك  »كان  أّنه 
يف وجهات  النظر مع بري 
على ضرورة حل املشاكل 

دول  على  يد  االقليمية 
أّن  معتربًا  املنطقة«، 
هو  الغريبة  القوى  »وجود 
لزعزعة  االساسي   العامل 
يف  واالستقرار  االمن 

املنطقة«.
 

السراي الحكومي
عبد  زار  الظهر،  وبعد 
اللهيان السراي احلكومي، 
حيث التقى رئيس احلكومة 

قال  الذي  ميقاتي،  جنيب 
احلاجة  بأمس  »لبنان  إن 
أي  من  وأكثر  اليوم، 
تعزيز  اىل  مضى،  وقت 
بالدولة  اللبنانيني  ثقة 
خالل  من  ومؤسساتها، 
عالقات طبيعية بني الدول 
تقوم على االحرتام املتبادل 
واملصاحل املشرتكة يف ما 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

املقداد: سوريا لن تتخلى عن 
أي جزء من أراضيها

أكد وزير اخلارجية والسوري 
فيصل املقداد أّن مكافحة 
حتى  »مستمرة  اإلرهاب 
يف  سواء  عليه  القضاء 

إدلب أو منطقة اجلزيرة«.
مقابلة  يف  املقداد  وقال 
»السورية«  قناتي  مع 

التتمة على الصفحة 21

واشنطن: حمادثات فيينا بشأن امللف 
النووي جيب أن تستأنف سريعًا

ذكر املتحدث باسم وزارة 
نيد  األمريكية،  اخلارجية 
األول  أمس  برايس، 

الواليات  أّن  اخلميس، 
بأن  تعتقد  املتحدة 

التتمة على الصفحة 21

السعودية.. اعرتاض صاروخ باليسيت 
ومسريتني مفخختني صوب مخيس مشيط

الشرعية  دعم  حتالف  أعلن 
أمس  ليل  اليمن،  يف 
الدفاع  األول اخلميس، أن 
اعرتض  السعودي  اجلوي 
ودمر طائرة مسرية مفخخة 
ثانية أطلقت باجتاه مخيس 

مشيط.
»نتخذ  التحالف:  وقال 
اإلجراءات العملياتية حلماية 
االنتهاكات  من  املدنيني 

واحملاوالت العبثية«.
ويف وقت سابق من أمس 
اعرتضت  اخلميس،  األول 
السعودية  الدفاعات 
ومسرية  باليستيا  صاروخا 
مخيس  حنو  أطلقا  مفخخة 

مشيط.
وكان حتالف دعم الشرعية 
األربعاء  أعلن،  اليمن  يف 
الدفاعات  أن  املاضي، 
السعودية اعرتضت مسرّية 
مفخخة حوثية حاولت تنفيذ 
أبها  مطار  على  هجوم 

الدولي.
وأضاف أن شظايا اعرتاض 
اهلجوم تناثرت وسقطت يف 
الداخلي  أبها  مطار  حميط 
اإلصابات  إىل  أدى  ما 

والتلفيات املذكورة.
احملاولة  أن  التحالف  وأكد 
الستهداف  احلوثية 

املدنيني مبطار أبها كمطار 
حرب،  جرمية  متثل  مدني 

التتمة على الصفحة 21

التونسي،  الرئيس  دعا 
تطهري  إىل  سعيد،  قيس 

كل املؤسسات من الفساد 

الرئيس التونسي يدعو إىل تطهري 
املؤسسات ويبحث حلوالً للوضع املالي

وزير اخلارجية اإليراني يزور لبنان وجيتمع مع الرؤساء الثالثة ومع نظريه اللبناني بو حبيب
عبد اللهيان يعرض بناء معملني إلنتاج الكهرباء وإعادة إعمار مرفأ بريوت

التتمة على الصفحة 21

املرصد السوري: تركيا تعمل على 
نقل 200 مرتزق سوري إىل ليبيا

السوري  املرصد  أفاد 
أمس  اإلنسان،  حلقوق 
تركيا  أن  اخلميس،  األول 
تعمل على نقل دفعة جديدة 

من  تتكون  املرتزقة  من 
الفصائل  عناصر  من   200
سوريا  من  ألنقرة  املوالية 
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

كامربالند تعزز معدالت التلقيح )التطعيم( خالل 
عطلة نهاية األسبوع الطويلة

سروري  دواعي  من  كان     
من   900 من  أكثر  أرى  أن 
سكان كامربالند قد حضروا 
يف  لقاح  على  للحصول 
Qudos Bank Arena يف 
عطلة نهاية األسبوع الطويلة 

يف تشرين األول/ أكتوبر.

     عملت البلدية مع دائرة 
ويلز   نيو ساوث  الصحة يف 
لتقديم   )NSW Health(
اللقاحات ذات األولوية لسكان 
يف  املحلية  الحكومة  منطقة 
 Cumberland(  كامربالند

واستهدفت   ،)LGA
التحديد  وجه  على 
 Auburn أوبرن  ضواحي 
 Guildford وغيلدفورد 
 Merrylands ومرييالندز
التطعيم  معدالت  ذات 

املنخفضة.

القليلة  األشهر  مدار  على 
دائرة  مع  عملنا  املاضية، 
الصحة يف نيو ساوث ويلز   
لضمان   )NSW Health(
االختبار  عيادات  توفر 
وعيادات التلقيح يف منطقة 

حكومتنا املحلية الخاصة بنا 
بجدّ  وعملنا   )Our LGA(
ونشاط على الرتويج لتلقي 
اللقاح لتحقيق هدف 70٪.

  أنا فخور جدًا بهذا املجتمع 
الذي خرج  واملتجاوب  املرن 
بأعداد كبرية لتلقي اللقاح. 

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

بي على الرقم:
0419 651 187  

s t e v e . c h r i s t o u @
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

Cumberland boosts vaccination rates over long weekend 
I was pleased to see more than 900 Cumberland 
residents turned out to get vaccinated at Qudos Bank 
Arena on the October long weekend.

Council worked with NSW Health to offer priority 
vaccinations for Cumberland LGA residents, specifically 
targeting suburbs Auburn, Guildford and Merrylands 

that have lower vaccination rates. Over the past few 
months, we’ve worked with NSW Health to ensure 
testing clinics and vaccination clinics were rolled 
out in our LGA and we’ve been actively promoting 
vaccinations to pursue the 70% target. I’m so proud of 
this resilient and responsive community who’ve turned 
out in droves to get vaccinated.



لبـنانيات
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استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني 
الدكتور عبداهلل بو حبيب، أمس 
الوزارة  يف  مكتبه  يف  األول، 
امري  حسني  االيراني  نظريه 
يف  التداول  ومت  اللهيان،  عبد 

العالقات بني البلدين.
بو حبيب

بعد اللقاء قال الوزير بو حبيب: 
بوزير  ارحب  ان  »يسعدني 
الصديق،  البلد  إيران  خارجية 
بني  العالقات  ناقشنا  وقد 
حنو  االوجه  يف  والنية  البلدين 

حتسينها وتطويرها«.
العالقة  ان  نعلم  »حنن  اضاف: 
لبلدنا  بالنسبة  مهمة  االقليمية 
كل  نتمنى  لذلك  الصغري، 
تقوم  اليت  للمفاوضات  النجاح 
بها ايران، ان كانت مع اململكة 
دول  مع  أم  السعودية  العربية 
فيينا،  يف  واحد  زائد  اخلمس 
على  اجيابا  ينعكس  ألن جناحها 
ان يتحرك  امكانية  لبنان وعلى 

حبرية اكثر يف هذه املنطقة«.
اللهيان

وقال السفري االيراني: »خضنا 
االجيابية  احملادثات  من  جولة 
وزارة  مبنى  يف  هنا  والبناءة 
معالي  مع  اللبنانية  اخلارجية 
واملغرتين  اخلارجية  وزير 
حبيب  بو  عبداهلل  الدكتور 
وتوافقنا مع معاليه حول انعقاد 
املشرتكة  االقتصادية  اللجنة 

بني البلدين«.
وأكد أن »ملف العالقات التجارية 
كان  واالقتصادية  والسياحية 
أمام اجلانبني.  وما زال مفتوحا 
الصديقني  الشعبني  فلدى 
على  االستعداد  امت  والكرميني 
استئناف الرحالت السياحية يف 
ما بينهما للتعرف على املناطق 
املوجودة  والتارخيية  األثرية 
وهذا  الشقيقني،  البلدين  يف 
التبادل للزيارات حرمنا منه يف 
جائحة  بسبب  املاضية  الفرتة 

كورونا«.
»اجلمهورية  أن  اىل  ولفت 
ان  تعترب  االيرانية  االسالمية 
وصديق  شقيق  بلد  لبنان 
وشريك يف هذه املنطقة، وحنن 
لتقديم  االستعداد  امت  على 
واملساندة  الدعم  اوجه  كل 
لبنان  اىل  االخوية  واملؤازرة 
جتاوز  على  ملساعدته  الشقيق 
املرحلة الصعبة الذي يعاني منه 

يف الوقت الراهن«.
اضاف: »إن الشركات االيرانية 
امت االستعداد  املتخصصة على 
يف فرتة زمنية ال تتجاوز الـ18 
شهرا لبناء معملني النتاج الطاقة 
الكهربائية بقوة الف ميغاوات. 
يف  وآخر  بريوت  يف  االول 
اجلنوب، وحنن لدينا االستعداد 
املشروع  هذا  الجناز  الكامل 
الطموح من خالل اخلربات الفنية 
املوجودة  واهلندسية  والتقنية 
من  وباالستفادة  ايران  لدى 
اللبنانية  االيرانية  االسثمارات 

املشرتكة«.
ابسط  من  ان  »نعترب  وتابع: 
ان  الدولية،  احلقوق  مفاهيم 
صديقني  بلدين  باستطاعة 
أن  ولبنان  كإيران  وشقيقني 
ميضيا قدما يف توقيع اتفاقيات 
اجملال،  هذا  يف  ثنائي  تفاهم 

ان  شرط  احلال،  بطبيعة  لكن 
اجلانب  من  موافقة  ذلك  ينال 
استعداد  على  وحنن  اللبناني. 
كامل للمبادرة من خالل اخلربات 
االيرانية  واهلندسية  الفنية 
للمساهمة فورا يف اعادة ترميم 
دمر  الذي  بريوت  مرفأ  وبناء 
الذي  اهلائل  االنفجار  من خالل 
استهدفه يف حال طلب اجلانب 

اللبناني هذا األمر«.
لدى  أن  نعترب  »حنن  واردف: 
وحكومته  وجيشه  بشعبه  لبنان 
على  كبرية  قدرة  ومبقاومته 
وبطولة  صمود  بكل  الوقوف 
الصهيوني  الكيان  اطماع  بوجه 
هذا  يشكلها  الذي  واالخطار 
االطار  هذا  يف  وحنن  الكيان، 
بكل  نستذكر  ان  اال  يسعنا  ال 
احرتام واجالل االرواح الطاهرة 
املكرمة لشهداء املقاومة الكبار 
الزكية  دماءهم  بذلوا  الذين 
الشقيق،  البلد  هذا  عن  للذود 
جهة  من  الصهاينة  ملواجهة 
أخرى،  جهة  من  والتكفرييني 
الشهداء  عن  نتحدث  وعندما 
الكرام، ال بد ان نستحضر ارواح 
مسرية  قادوا  الذين  القادة 
مغنية  عماد  الشهداء  املقاومة، 
والفريق قاسم سليماني وقائد 
ابو  العراق  يف  الشعيب  احلشد 
مهدي املهندس ونعتربهم انهم 
طريق  دمائهم  خالل  من  خطوا 
انتصاراتها  وصنعوا  املقاومة 

من لبنان والعراق وايران«.
وقال: »نثمن ومنجد عاليا الدور 
الكبري اهلام والبناء الذي يقوم 
به لبنان يف جمال مواجهة العدو 
الصهيوني، ونعلن هذا بصوت 
نعرتف  ال  اننا  بريوت  من  عال 
امسها  واحدة  بدولة  سوى 
الدولة  هذه  وعاصمة  فلسطني 

القدس الشريف«.
احملادثات  جانب  »يف  اضاف: 
املسؤولني  مع  اجريتها  اليت 
يف  احملرتمني  السياسيني 
املفاوضات  لبنان، تطرقنا اىل 
ايران.  تقودها  اليت  االقليمية 
احلوار  مسألة  ان  تعترب  وايران 

األمثل  السبيل  واملفاوضات 
واالكمل الذي يؤدي اىل خروج 
الغرباء من هذه املنطقة، واىل 
اليت  املشكالت  كل  حلحلة 
هذا  ربوع  يف  عالقة  زالت  ال 
باحلوار،  نؤمن  حنن  االقليم. 
امللفات  مقاربة  يف  كان  ان 
ونعترب  الدولية،  او  اإلقليمية 
ان اعتماد خيار احلوار من شأنه 
امللفات  حل  املطاف  نهاية  يف 
حد  على  والدولية  االقليمية 

سواء«.
يتعلق  ما  »يف  انه  اىل  واشار 
االيرانية  املفاوضات  مبلف 
جيدة  هناك مسافة  السعودية، 
ما  يف  أما  اآلن.  حتى  قطعت 
السلمي  النووي  بامللف  يتعلق 
اليران، نعتمد املفاوضات بشكل 
بشكل  حتدثت  وقد  اساسي 
العزيز وزير  مسهب مع زميلي 
اللقاء  خالل  اللبناني  اخلارجية 
ان  ونعترب  املوضوع،  هذا  حول 
املفاوضات اليت حتفظ احلقوق 
للشعب  والعادلة  املشروعة 
اليت  املفاوضات  هي  االيراني 
االيرانية،  احلكومة  اليها  تطمح 
جدية  نية  هناك  كانت  واذا 
الطرف  لدى  وحقيقية  صادقة 
العودة  جمال  يف  املقابل 
وتطبيق  االتفاقية  هذه  اىل 
والتعهدات  االلتزامات  كل 
على  أخذتها  قد  كانت  اليت 
فإن  احلالة  هذه  يف  عاتقها، 
االسالمية  اجلمهورية  لدى 
االستعداد للعودة اىل مندرجات 
نعتمد  ال  ولكن  االتفاق،  هذا 
االشارات واملؤشرات الشفهية 
اليت تصدر من االمريكيني يف 
الوعود  نعتمد  وال  اجملال  هذا 
الدول  عن  تصدر  اليت  الواهية 
بل  اجملال،  هذا  يف  االوروبية 
املعتمد  االساسي  معيارنا  ان 
العقوبات  رفع  هو  قبلنا  من 
اىل  االطراف  كل  وعودة 
هذا  مت  واذا  النووي،  االتفاق 
تزال  وال  كانت  فإيران  االمر، 
التزاما مبندرجات  األكثر  الدولة 

هذا االتفاق«. 

بو حبيب استقبل نظريه االيراني:
جناح املفاوضات االيرانية سينعكس اجيابا على لبنان

اللـهيان: مـستعدون لـكل دعـم ومـساندة

الوزير بو حبيب مستقبال نظريه االيراني عبد اللهيان

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
جنيب ميقاتي، امس االول يف 
السرايا احلكومية، وزير اخلارجية 
أمري  حسني  الدكتور  االيرانية 
عبد اللهيان، يف حضور السفري 
فريوزينيا  جالل  حممد  االيراني 

والوفد املرافق.
الرئيس  هنأ  اللقاء،  خالل 
اللهيان  عبد  الوزير  ميقاتي 
بتوليه مهامه، وقال: »إن لبنان 
وأكثر من  اليوم،  احلاجة  بأمس 
أي وقت مضى، اىل تعزيز ثقة 
اللبنانيني بالدولة ومؤسساتها، 
بني  طبيعية  عالقات  خالل  من 
االحرتام  على  تقوم  الدول 
املشرتكة  واملصاحل  املتبادل 
تطلعات  خيدم  مبا  بينها  ما  يف 

شعوبها«.
»ترحيب  على  ميقاتي  وشدد 
الدول  من  جهد  بأي  لبنان 
واجملتمع  والصديقة  الشقيقة 
يندرج يف سياق  الدولي طاملا 
مساعدته يف احلفاظ على منطق 
الدستورية  ومؤسساتها  الدولة 
والرعاية  احلماية  يف  ودورها 
االمنية  الشرعية  قواها  وتقوية 

والعسكرية«.
ورحب »باسم  احلكومة اللبنانية 
باملناخات واالجواء االجيابية اليت 
سادت جوالت احلوار بني ايران 
السعودية  العربية  واململكة 
واليت استضافتها دولة العراق 
التالقي  »أن  مؤكدا  الشقيق«، 
واحلوار بني دول اجلوار العربي 
واالسالمي هو قدر شعوب هذه 
العيش  اىل  الطاحمة  املنطقة 
بسالم واخوة«، مشددين »على 
النوايا  على  االستثمار  وجوب 
االطراف  تبديها  اليت  الصادقة 
طي  اىل  للوصول  املتحاورة 
صفحات اخلالف كافة وتبديد كل 
الثقة  مناخات  وإحالل  اهلواجس 
والطمأنينة، وبالتالي التأسيس 
لفتح صفحة جديدة من عالقات 
التفاهم والصداقة القائمة على 
االحرتام املتبادل لسيادة الدول 
وعدم التدخل بشؤونها الداخلية 
واحملافظة على أمنها وإستقرارها 

وطموحات شعوبها«.
وقال: »إن اخلدمة الفضلى اليت 
بشكل  للمنطقة  تقدم  ان  ميكن 
خاص يف  بشكل  وللبنان  عام، 
ان  هي  احلرجة،  املرحلة  هذه 
والتفاوض  احلوار  لقاءات  تثمر 
وااليراني  العربي  اجلوار  بني 
خمتلف  حول  كامال  توافقا 
من  اليت  والقضايا  العناوين 
يسهم  ان  حوهلا  التفاهم  شأن 
يف ارساء دعائم االمن والتقدم 
سيلقي  ما  وهذا  واالستقرار، 
على  وفوائده  االجيابية  بظالله 

لبنان واللبنانيني«.

دوكان 
واستقبل رئيس جملس الوزراء 
من  الدولية  املساعدات  منسق 
بيار دوكان  السفري  لبنان  أجل 
الفرنسية  السفرية  حضور  يف 
لدى لبنان آن غريو ومستشاري 
السفري  ميقاتي  الرئيس 
مسري  والدكتور  عساكر  بطرس 

الضاهر.
وخالل اللقاء، شدد دوكان على 
اطالق  يف  االسراع  »ضرورة 
النقد  صندوق  مع  املفاوضات 
اىل  التوصل  وضرورة  الدولي 
اتفاق قبل نهاية السنة«. وشدد 
التوصل  حال مت  »يف  أنه  على 
اىل هذا االتفاق ومت تنفيذه فقد 
تسعى فرنسا اىل تنظيم مؤمتر 
مباشرة  مساعدة  لتقديم  دولي 
مليزانية الدولة«، كما شدد على 
االصالحات،  بتنفيذ  »املباشرة 
خالل  اللبناني  املوقف  وتوحيد 

املفاوضات«. 
وفدا  ميقاتي  الرئيس  والتقى 
طرابلس  مدينة  فاعليات  من 
والشمال  طرابلس  مفيت  ضم: 
راعي  امام،  حممد  الشيخ 
املارونية  طرابلس  ابرشية 
سويف،  يوسف  املطران 
والكورة  طرابلس  مرتوبوليت 
االرثوذكس  للروم  وتوابعهما 
كرياكوس،  افرام  املطران 
للروم  طرابلس  أبرشية  راعي 
املطران  الكاثوليك  امللكيني 
األطباء  نقيب  ضاهر،  إدوار 
سليم  الدكتور  طرابلس  يف 
املهندسني   نقيب  صاحل،  بو 
بهاء  املهندس  طرابلس  يف 
حرب، نقيب أطباء األسنان يف 
خلف،  رىل  الدكتورة  طرابلس 
ومت  املدينة،  فاعليات  وممثلي 
خالل اللقاء البحث يف األوضاع 
منها  تعاني  اليت  واملشاكل 

املدينة.
امام  املفيت  حتدث  اللقاء،  اثر 
»كان  فقال:  الوفد،  باسم 
الرئيس  دولة  مع  اليوم  لقاؤنا 
رغم  وقته  من  أعطانا  الذي 
الكبرية،  ومسؤولياته  مشاغله 
فاعليات  كل  اللقاء  وضم 
بشؤون  وتدارسنا  طرابلس 
يتعلق  ما  يف  وحميطها  املدينة 
واحملروقات  الصحة  بقطاعات 
والطاقة، ويف ما يهم املواطن 
من االمن االجتماعي والغذائي، 
واملتابعة  مثمرة،  االراء  وكانت 
الفاعليات  بها  ستقوم  اليت 
ايضا  ستكون  املدينة  لشؤون 
وكان  الصحيحة.  السكة  على 
لطرابلس  متفهما  دولته 
يف  وهي  وهلمومها  وملشاكلها 
مبستقبل  لتحظى  اولوياته  سلم 

افضل«.
عن  نتحدث  »حنن  أضاف: 
هو  الرئيس  ودولة  الشمال، 
املناطق،  وملختلف  لبنان  لكل 
ولكن اردنا ان نضع بني يديه 
الشارع  هموم  مباشر  وبشكل 
الفكرة  لديه  وهو  الطرابلسي 
املستقبلية  والرؤية  الوافية 
واخلطة الواضحة، ونشكره باسم 

طرابلس على هذا اللقاء. 
املطران سويف

من جهته، قال املطران سويف: 

الرئيس  دولة  بلقاء  »تشرفنا 
لقاء  ضمن  طرابلس  كفاعليات 
واملطارنة  املفيت  مساحة  ضم 
السياسية  واملرجعيات 
مت  اللقاء  وهذا  والنقابات، 
الوضع  ملتابعة  اشهر  عدة  قبل 
املدينة  تعيشه  الذي  املأسوي 
احلياتية  االساسية  والنواقص 
املواطن،  منها  يعاني  اليت 
ان  للحكومة  ميكن  وكيف  
هذه  يف  اكثر  حاضرة  تكون 
يف  خصوصا  الصعبة  االيام 
املسائل االساسية مثل الطاقة، 
الغذائية  املدارس،االمور 
والصحة، واملستشفى احلكومي 
وغريه من املرافق الصحية اليت 
اليوم.  املواطن  وجع  تشكل  
احلكومة رصدت مبلغا من املال 
لتغطية  التصرف  يف  وضعته 
مع  اإلتفاق  ومت  الثغرات،  هذه 
تشكيل  على  الرئيس  دولة 
وكانت  للمتابعة  مصغرة  جلان 
جولة صرحية وعميقة ومت وضع 
اإلصبع على اجلرح إلجياد احللول 

بشكل موضوعي. 
وفد من جمعية »ام النور«

مع  ميقاتي  الرئيس  واجتمع  
وفد من مجعية »ام النور« ضم 
الفخري  الرئيس  امام،  املفيت 
بولس  غي  املطران  للجمعية 
شورى  جملس  رئيس  جنيم، 
الشيخ  املسلمني  العلماء  هيئة 
التنفيذي  الرئيس  رعد،  أمري 
مؤسس  دبانة،  غربيال  للجمعية 
حممود  اخلريية  املنهج  مجعية 
ابراهيم األمحد، امني عام جتمع 
عازار،  طوني  االب  النور«  »ام 
أوقاف  إدارة  جملس  عضو 
عضو  زود،  حسن  طرابلس 
واحملامي  وهيب  ايلي  اجلمعية 

بالل مولوي.
»شكرنا  جنيم:  املطران  وقال 
استقباله  على  الرئيس  دولة 
هلذا  واندفاعه   وتفهمه 
مساحة  مع  والحظنا  املشروع، 
ان  املوجودين،  ومجيع  املفيت 
على  اإلدمان  مواجهة  موضوع 
املخدرات يهمه كثريا، وفرحتنا 
الذي  التعاون  مبشروع  كبرية 
اخلريية«  املنهج  »مجعية  طلبته 
يف طرابلس، ألن هكذا تعاون 
املتأملني  األشخاص  اجل  من 
نقوم  ان  ميكن  ما  أفضل  هو 
برأينا  وهذا  البلد،  هذا  يف  به 
ميثل لبنان احلقيقي ليكون مثال 
اإلنسان  مستوى  على  للتعاون 

وعلى مستوى احملبة«.
هذا  »ان  إمام:  املفيت  وقال 
املشروع هو شراكة بني »مجعية 
ام  و«مجعية  اخلريية«  املنهج 
النور« من أجل التصدي لالدمان 
على  املخدرات وتأهيل املدمنني 
مع برامج وقاية وتوعوية وتثقيف 
وتأهيل مهين واجتماعي. إن هذا 
صعيد  على  جدا  مهم  املوضوع 
خاص،  بشكل  وطرابلس  لبنان 
لذلك كنا يف دار الفتوى نرعى 
هذا التعاون والربوتوكول الذي 
مت توقيعه، واليوم تكرم دولته 
وأبدى  اجلمعيتني  مع  باالجتماع 
كل الدعم العملي والسريع هلذه 
اخلطوة اليت متثل أمنا ال يقل عن 
انواع االمن االخرى يف جمتمعنا.

ميقاتي استقبل عبد اللهيان ودوكان: اخلدمة الفضلى للمنطقة وللبنان ان تثمر 
لقاءات احلوار والتفاوض بني اجلوار العربي وااليراني توافقا كامال

منسق املساعدات الدولية: لالسراع يف اطالق املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي واملباشرة بتنفيذ االصالحات

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  استقبل 
يف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
النور«  »أم  مجعية  الفتوى،  دار 
جنيم،  بولس  املطران  برئاسة 
برئاسة  اخلريية«  »املنهج  ومجعية 

حممود األمحد، يف حضور قائمقام 
الشيخ  والشمال  طرابلس  مفيت 
حممد إمام وعضو اجمللس الشرعي 
اإلسالمي األعلى الشيخ أمري رعد.

واستمع املفيت دريان منهم على 

تقام  اليت  املشرتكة  النشاطات 
على  املدمنني  معاجلة  جمال  يف 
طور  يف  ووضعوه  املخدرات، 
طرابلس  تأهيلي يف  مركز  إنشاء 

يف هذا اجملال.

املفيت دريان عرض مع مجعييت ام النور واملنهج اخلريية 
لنشاطاتهما يف معاجلة املدمنني على املخدرات
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لـبنانيات

النواب  جملس  رئيس  إستقبل 
وزير  التينة  بري يف عني  نبيه 
أمري  حسني  اإليراني  اخلارجية 
املرافق،  والوفد  اللهيان  عبد 
االيراني  السفري  حضور  يف 
فريوزنيا  جالل  حممد  لبنان  يف 
الرئاسة يف حركة  وعضو هيئة 
حيث مت   ، خليل محدان  »أمل« 
عرض لألوضاع العامة يف لبنان 
الثنائية  والعالقات  واملنطقة 
بني لبنان واجلمهورية االسالمية 

االيرانية.

عبد اللهيان
استمر القاء ساعة، وقال بعده 
تشرفنا   »: االيراني  الوزير 
اليوم بلقاء دولة رئيس جملس 
النواب األستاذ نبيه حيث حتدثنا 
معه يف الكثري من األمور ذات 
اإلهتمام املشرتك. وكان هناك 
اللقاء  هذا  يف  مشرتك  تأكيد 
تعزيز  ضرورة  على  الكريم 
التعاون بني البلدين الشقيقني 
وكان  اجملاالت.  خمتلف  يف 
أهمية  على  تأكيد  ايضا  هناك 
املقاومة  به  تقوم  الذي  الدور 
التصدي  يف  الباسلة  اللبنانية 
وأكدت  الصهيوني  للكيان 
اللقاء  خالل  الرئيس  لدولة 
اإلستعداد  على  به  مجعنا  الذي 
للجمهورية  والثابت  الدائم 

الوقوف  اإليرانية يف  االسالمية 
اىل جانب لبنان داعمة ومؤازرة 
الصعوبات  كل  مقابل  يف  له 
يف  تواجهه  اليت  واملشكالت 

هذه املرحلة«.
هناك  كان  أضاف:«وايضا 
مع  النظر  وجهات  يف  تشاطر 
امللفات  كافة  أن  على  دولته 
على  حتل  أن  ينبغي  اإلقليمية 
بأنفسهم  املنطقة  أهل  أيدي 
وقد قيمنا إجيابيا إستمرار وترية 
اإليرانية السعودية  املفاوضات 
القوى  وجود  أن  نعترب  وحنن 
العامل  هو  املنطقة  الغريبة يف 
على  يعمل  الذي  االساسي 
زعزعة األمن و اإلستقرار وإجياد 
 ، املنطقة  ربوع  يف  املشكالت 
آخر  مع دولته يف  أيضا حتدثنا 

تطورات امللف االفغاني«.
»مرة  اللهيان:  عبد  وختم 
تأكيد  خاللكم،  من  أؤكد  ثانية 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
داعمة  دائما  ستقف  بأنها 
لبنان  جانب  إىل  ومؤازرة 
األعباء  من  للتخلص  الشقيق 
واملشكالت اليت يعاني منها يف 

خمتلف اجملاالت«.
ومن زوار الرئيس بري :األمني 
لالغاثة  العليا  للهيئة  العام 
والدكتورة  خري  حممد  اللواء 

ثروت الزهر. 

عبد اللهيان بعد لقائه بري :اجلمهورية 
االسالمية االيرانية تقف دائما داعمة ومؤازرة 

للبنان الشقيق للتخلص من أعبائه ومشكالته

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  رأت 
الدوري  اجتماعها  اثر  بيان،  يف 
برئاسة  حريك،  حارة  مبقرها يف 
النائب حممد رعد، أن »األزمات 
السياسية واالقتصادية والبنيوية 
اليت يتعرض هلا لبنان، غالبا ما 
التوازن  يف  اختالل  نتاج  تكون 
ظهور  مع  متزامن  الداخلي، 
حتوالت أو موازين قوى سياسية 
املنطقة.  يف  تأثريها  فرضت 
والواقعي  العملي  املخرج  أن  إال 
بعد  فقط  وممكنا،  متاحا  يبقى 
تأكيد خياراتنا الوطنية، وتغليب 
االجتاه السيادي على االجتاهات 
مقاربة  يف  واملذهبية  الطائفية 
املشاكل، والتزام قواعد الوفاق 
حماوالت  عن  واالبتعاد  الوطين 

التذاكي والتشاطر«.
الكارثي  »الرتدي  أن  واعتربت 
الذي بلغته مالية الدولة هو نتاج 
سياسات حكومية فاشلة مل حتظ 
ومع  حوهلا،  وطين  بتوافق  يوما 
تشكل  اليت  احللول  فإن  ذلك 
تنجح  لن  اليوم  مالئما  خمرجا 
حظيت  إذا  إال  األزمة  إنهاء  يف 

بالتفاهم املطلوب«.
»التخفيف  إىل  اجلميع  ودعت 
واخلطاب  والتشنج  االحتقان  من 
املأزوم والكف عن الرهان على 
الفئوية  والطروحات  الشعارات 
الفشل«،  من  حظها  جربت  اليت 
الوطين  »التضامن  على  مشددة 
مع  اإلجيابي  التعاون  ووجوب 
وتنفيذ  بإقرار  املعنية  احلكومة 
هذه  يف  يلحظ  أولويات  جدول 
ورفع  الضرورات  إجناز  املرحلة 
وتوفري  املواطنني  عن  الضغوط 
الكريم  للعيش  احليوية  احلاجات 
هلم ويف مقدمها استعادة املال 
والبدء  املنهوب،  أو  املهرب 
والتعايف  النهوض  بورشة 
حسم  إىل  وصوال  االقتصادي، 
حدودها  إلحداثيات  الدولة 
نهائيا  لتثبيتها  كمدخل  البحرية 
لدى هيئة األمم املتحدة، وتقرير 
من  الغاز  الستخراج  يلزم  ما 
مياهنا اإلقليمية وفق ما ينسجم 
السيادي  والتزامنا  نهجنا  مع 

الوطين«.
الكتلة  جددت  آخر،  صعيد  على 
تعازيها  جلستها،  بداية  يف 
»للعائلة  ومواساتها  احلارة 
الكرمية والشريفة لسماحة اإلمام 
أعاده اهلل  الصدر  السيد موسى 
السيدة  رحيل  مبناسبة  تعاىل، 
زوجة  صدري(  )أم  الفاضلة 
وجهاده،  دربه  ورفيقة  اإلمام 

والصابرة احملتسبة«.
وإذ تشارك الكتلة »أسرة الصدر 
مساحة  حميب  ومجيع  العزيزة 
اإلمام حزنهم ومصابهم«، تسأل 
الفقيدة  يتغمد  أن  تعاىل  »اهلل 
ويسكنها  رمحته  بواسع  الغالية 
فسيح جنته ويلهم ذويها الصرب 

والسلوان«.
مناقشتها  بعد  الكتلة  وأكدت 
املدرجة  والقضايا  املواضيع 
أن  جلستها،  أعمال  جدول  على 
التصدي  واجب  احلكومة  »على 
أوال لوقف االنهيار االقتصادي، 
ورفع  الكهرباء  إصالح  وتعهد 
خمتلف  يف  التغذية  منسوب 
االستقرار  وحتقيق  املناطق، 
السوداء  السوق  النقدي وضبط 
بأسعار  التحكم  من  ومنعها 
العملة، وإلزام املصارف باعتماد 
وال  املودعني  تنصف  إجراءات 

أن  كما  بسحوباتهم.  غبنا  تلحق 
على احلكومة أن تسارع إلجناز كل 
الالزمة  والرتتيبات  التحضريات 
بنجاح  النيابية  االنتخابات  إلجراء 

ويف موعدها احملدد قانونا«.
وأشارت اىل أنها »ترقب وتتابع 
والعناية،  االهتمام  من  بكثري 
عزم احلكومة على تفعيل وتطوير 
للتعايف  السابقة  احلكومة  خطة 
وتدقيق  واالقتصادي  املالي 
مؤكدة  أرقامها«،  وحتديث 
فرصة  يشكل  العزم  »هذا  أن 
استثنائية وتارخيية، ليس فقط 
املالية  األزمة  من  البالد  إلنقاذ 
وإمنا  الراهنة،  االقتصادية   -
أيضا ملعاجلة االختالالت البنيوية 
النظامني  الزمت  اليت  العميقة 
وأورثتنا  واالقتصادي  املالي 
والعوائق  التعقيدات  من  العديد 
البالد  إيصال  يف  أسهمت  اليت 

إىل ما وصلت إليه«.
»وجوب  على  الكتلة  وشددت 
حادثة  يف  احلقيقة  كشف 
يف  والكارثي  الدامي  االنفجار 
مرفأ بريوت واألحياء اجملاورة«، 
تصديها  »ستواصل  أنها  معلنة 
لكل حماوالت التسييس والتدخل 
على  حرصا  والفربكة  األجنيب 
القضاء اللبناني ومسعته، وعلى 
الضامنتني  والشفافية  النزاهة 
للوصول إىل احلقيقة والعدالة«.

خارجي  تدخل  »كل  ودانت 
ينتهك  كان،  أي مستوى  وعلى 
أن  وحياول  الوطنية  سيادتنا 
يفرض مناخات سياسية ضاغطة 
مسارها  عن  التحقيقات  حترف 
»من  أن  معتربة  القانوني«، 
الشعوب  ظلم  سياسات  ميارس 
جديرا  وال  مؤهال  ليس  والدول 
بأن يدلي بتوجيهاته يف حتقيقات 
حنرص أن تكون نزيهة وقانونية 

وعادلة«.
اقرتاب  »مع  الكتلة  ولفتت 
الرغم  وعلى  الشتاء،  موسم 
أعلنه معالي وزير األشغال  مما 
املطلوب  إجناز  عن  العامة 
عناية  حتضريات،  من  منه 
واإلدارات  والبلديات  الوزارات 
إىل  املختصة،  واملؤسسات 
تنظيف وصيانة جماري  ضرورة 
العامة  الطرقات  يف  املياه 
روافد  بعض  وعند  والداخلية 
األنهار يف العاصمة واحملافظات 
جتنبا للسيول والتجمعات املائية 
اليت تعطل حركة السري والتنقل، 
احلوادث  من  كثري  إىل  وتؤدي 

واملخاطر«.
خارجية  وزير  ورحبت ب«معالي 
اإليرانية  اإلسالمية  اجلمهورية 
السيد أمري حسني عبد اللهيان 
الذي يزور لبنان حاليا«، ورأت 
اليت  واملباحثات  »زيارته  يف 
والقوى  املسؤولني  مع  جيريها 
صادقا  تأكيدا  السياسية، 
والصداقة  األخوة  ملوقف 
والدعم والتضامن الذي تلتزمه 
لبنان  إزاء  وشعبا  قيادة  بالده 
وقضاياه وهمومه واهتماماته«، 
لنعرب  »الفرصة  منتهزة 
للجمهورية  الكبري  شكرنا  عن 
اإلسالمية اإليرانية ولنؤكد عمق 
الروابط والعالقات اليت حنرص 
الشعبني  بني  تطويرها  على 

والدولتني«.
وبعثت الكتلة »مبناسبة الذكرى 
الثامنة واألربعني حلرب تشرين 
البطولية، رسالة تضامن وتهنئة 

الوفاء للمقاومة: لتغليب االجتاه السيادي على االجتاهات الطائفية واملذهبية يف 
مقاربة املشاكل والتزام قواعد الوفاق الوطين

واملوازنة،  املال  جلان  عقدت 
الوطين  الدفاع  والعدل،  االدارة 
والشؤون  والبلديات،  والداخلية 
جلسة  واملغرتبني،  اخلارجية 
رئيس  نائب  برئاسة  مشرتكة 
الفرزلي،  ايلي  النواب  جملس 
اخلارجية  وزيري  وحضور 
حبيب  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
القاضي  والبلديات  والداخلية 
من  كبري  وعدد  مولوي  بسام 
اقرتاحات  ودرست  النواب، 
باالنتخابات  املتعلقة  القوانني 
جدول  يف  املدرجة  النيابية 

االعمال.
الفرزلي

»آن  الفرزلي:  قال  اجللسة،  إثر 
الرأي  على  نقص  لكي  االوان 
االنتخاب.  قوانني  قضية  العام 
رئاسة جملس  الفرتة  هذه  خالل 
اعوام،   3 منذ  انصرفت  النواب 
اىل   2019 تشرين   17 قبل  اي 
باقرتاح  كتلتها  عرب  التقدم 
انشاء  على  يقوم  انتخاب  قانون 
جملس شيوخ ينتخب على اساس 
)املشروع( االرثوذكسي، وجملس 
النواب على أساس لبنان دائرة 
أحلق  ومناصفة.  واحدة  انتخابية 
قوانني  مبشاريع  االقرتاح  هذا 
واقرتاحات قوانني قدمها السادة 
النواب مجيعا الوارد امساؤهم يف 
املشرتكة  اللجان  اعمال  جدول 
تعديالت   6 حنو  بلغت  اليوم، 

للقانون املعمول به حاليا«.
وعلى  احلظ،  »لسوء  وأضاف: 
عقدت  االجتماعات  ان  رغم 
واثناء  وبعده،  تشرين   17 قبل 
اىل  ذلك  ادى  وبعده،  الكورونا 
اىل  اتفاق  اىل  التوصل  عدم 
انتخاب جديد ينقل  انتاج قانون 
رئاسة  حال.  اىل  حال  من  البلد 
النواب  والسادة  النواب  جملس 
مجيعا يف حال اصرار على وجوب 
يف  النيابية  االنتخابات  اجراء 
هناك  يكون  أال  وجيب  موعدها، 
سواء  اجرائها،  امام  عقبة  أي 
اكانت قانونية عرب قانون انتخاب 
دون  حتول  اخرى  عقبة  أي  أو 

اجرائها«.
مناقشة  اىل  »انصرفنا  وتابع: 
قانون االنتخاب بعد تعديالت، مت 
املشرتكة  اللجان  يف  التصويت 
يصار  أال  على  كاملة  بأكثرية 
نتيجة  تعديل  أي  مناقشة  اىل 
االنتخابات  اجراء  على  االصرار 
يف موعدها، واقتصر البحث يف 
قانون االنتخاب املعمول به حاليا 
القانون  ورقمه 2017/44، وهذا 

اقر بقاؤه كما هو.
انصرفنا اىل درس النقاط اليت 
بندا،  بندا  تعديل  اىل  حتتاج 
ومعظمها له عالقة بقضايا تقنية 
النواب  السادة  ألن  ومهل. 
اىل  باالكثرية  توصية  اصدروا 
له  الذي  الداخلية  وزير  معالي 
املرسوم  النتاج  االقرتاح  حق 
االنتخاب.  اجراء  موعد  بتعيني 
واتفقت االكثرية على ان يكون 

تاريخ االنتخاب يف 27 آذار. هذا 
بالنسبة  للمهل  تقصريا  يرتب 
وقيودها،  الشطب  لوائح  اىل 
االنتخابات،  على  االشراف  هيئة 
سنرت«  »امليغا  مسائل  وايضا 
والبطاقة املمغنطة احتاجت ايضا 
اىل املوافقة، نظرا اىل ان وزارة 
الداخلية اعلنت عدم قدرتها على 
توفري هذه االمور يف هذه املدة 

القصرية«.
بشكل  النقاش  »تركز  وقال: 
املغرتبني،  قضية  على  رئيسي 
كان هناك امجاع الزالة كل اللغط 
الذي دار سابقا يف االعالم عن 
وال  فردا،  فردا  النواب  ارادة 
ان  ضرورة  على  احدا،  استثين 
يكون للمغرتبني رأي يف العملية 
االنتخابية وبدء املسرية احلقيقية 
الربملانية  احلياة  يف  ملشاركتهم 
املستقبلي  الغد  صوغ  ويف 
واملالي واالقتصادي والسياسي 
على  ركز  النقاش  واالجتماعي. 
السؤال: هل جيب الرتكيز على 6 
نواب يف القارات او جيب تعديل 
هذه املادة؟ ملاذا؟ الن النقاش 
يف املوضوع عام 2017 الغى حق 
ملصلحة  االنتخاب  يف  املغرتب 
دائرته االنتخابية الضيقة، وهي 
مل تعد موجودة يف النص الذي 
النواب   6 على  بوضوح  يركز 
يف  ويأخذون  القارات  ميثلون 
االعتبار املناصفة، وتتألف الئحة 
من املغرتبني حبسب نص املادة 
على  يرتشحون  الدستور  من   24
من  وفد  زار  العاملي.  املستوى 
بهذا  وطالب  االغرتاب  ابناء 
غمار  خلوض  مستعد  وهو  االمر 
خمتلف  بني  باالتفاق  املوضوع 
اجدر  القارات، هم  الطوائف يف 
منا حتديد العالقات بني القارات 

بعضها البعض«.
وأضاف: »هذا النص موجود يف 
نظر  وجهة  راعينا  حنن  القانون. 
أخرى تريد ان تعلق هذه املادة، 
او ان تأخذ يف االعتبار نقاشا يف 
هناك  يكن  مل  لذلك،  املوضوع. 
ثبت  النص  للتصويت، الن  داع 
هذه املادة حيال طريقة التعامل 
السادة  املغرتبني.  مسألة  مع 
النواب يرغبون يف اهليئة العامة 
هذا  متعددة يف  بآراء  يدلوا  ان 
لو  القانون  حقهم.  هذا  الشأن. 
املشرتكة  اللجان  عليه  صادقت 
ال يقر اال يف اهليئة العامة، كما 

هو نصه«.
»الواقع  قال:  سؤال  على  وردا 
اليوم واضح، النواب مع االستقرار 
يف  التغيري  وعدم  التشريعي 
قائم، خطورة  مواد. هناك نص 
تفتح  التعديالت  يف  الدخول 
املسار  خريطة  العادة  االفاق 
تعلموا  ان  جيب  كله.  االنتخابي 
النواب،  جملس  ارادة  ان  مجيعا 
جديا  منصرفة  واعضاء،  رئاسة 
النيابية  االنتخابات  اجراء  اىل 
وجرت  حيدد،  الذي  موعدها  يف 
توصية بان يكون يف 27 آذار«. 

الفرزلي بعد جلسة اللجان: االكثرية النيابية 
أوصت بوجوب اجراء االنتخابات يف 27 آذار 

وامجاع على ضرورة مشاركة املغرتبني

إىل سوريا رئيسا وجيشا وشعبا 
ودولة«، مؤكدة أن »احلق العربي 
واألمن  والسيادة  األرض  يف 
بتقادم  يسقط  ال  والكرامة 
وقفة  رهن  محايته  وأن  الزمن 
األبطال  للرجال  وراسخة  ثابتة 

الذين  والتحرير  العز  صناع 
العدو  وهزموا  االحتالل  دحروا 
الصهيوني  بوجهيه  اإلرهابي 
مؤامرة  وواجهوا  والتكفريي، 
والوصاية  والفتنة  التفتيت 

والتطبيع«.

أعلن النائب آالن عون بعد جلسة 
اللجان النيابية املشرتكة: »اهم 
اجناز تكريس حق املغرتبني يف 
الذي  االلتباس  رغم  التصويت 
املاضية،  االسابيع  يف  حصل 
وبقي القانون بصيغته احلالية، 
كتال  هناك  ان  مينع  ال  وهذا 
آلية  حيال  خمتلف  رأي  لديها 
هذا  امنا  املغرتبني،  اقرتاع 
اهليئة  يف  مطروحا  سيكون 
العامة. واهم ما مت تأكيده اليوم 
هو حق املغرتبني الذي تكرس 
ان  يستحق  الذي  النقاش  يف 
من  تشويش  دون  من  حيكى 
وكأن  اصواتا  نسمع  احد.  اي 
هناك اناسا يريدون ان حيرموا 
املنتشرين حقهم يف االنتخاب. 
ال يوجد اي لبناني اضافة اىل الـ 
128 نائبا، كل واحد يصوت يف 
دائرة لعدد حمدود من النواب. 
املنتشرون يصوتون مثلهم مثل 
غريهم لعدد حمدود من النواب. 
ترى  يا  املركزي: هل  السؤال 
االفضل متثيل املغرتبني بنواب 
لنواب  يصوتوا  او  لالغرتاب 
نقاش  وهذا  قيدهم.  يف حمل 
ال  وهذا  العامل،  يف  حاصل 
يعين ان من حيمل هذه الفكرة 
املغرتب  صلة  من  ينتقص 
بلبنان. ان لديه وجهة نظر انه 
لبنان،  االغرتاب اىل  حيمل هم 
البلدان.  اكثر  تعتمد يف  وهي 
انه  نعترب  ألننا  مناسبة  وجندها 
على االقل اقرب اىل االنتشار 
حجم  هذا  معهم.  وجوده  عرب 
النقاش. وهناك هيئة وزارية، 
املفروض وضع آلية للتطبيق، 

املهم ان حق املغرتبني تكرس 
يف اختيار نوابهم«.

الثانية  »النقطة  وأضاف: 
االنتخابات،  موعد  تقريب 
لكل  الكامل  احرتامنا  مع  حنن 
املسلمني  اخواننا  خصوصيات 
يف شهر رمضان، نتفهم القيود 
ولكن  الصيام،  من  تنتج  اليت 
االنتخابات  تقريب  ان  اعتربنا 
اخرى  حماذير  فيها  اذار  اىل 
املناخية  بالظروف  عالقة  هلا 
اجلبلية  املناطق  يف  وخصوصا 
قد  وما  لالنتخابات  وبالتحضري 
االنتخابي.  اجلهوز  على  يؤثر 
من  املريح  من  االسباب،  هلذه 
الكايف  والوقت  اجلهوز  اجل 
يف  حتصل  ان  لالنتخابات 
ايار. بكل بساطة هذا هو حجم 
لدينا  كان  لذلك  املوضوع، 
سيكون  القرار  خمتلف.  رأي 
رئيسي  مع  الداخلية  لوزير 
واصررنا  واحلكومة،  اجلمهورية 
وامليغا  املمغنطة  البطاقة  على 
االمر  هذا  ان  ونعترب  سنرت. 
اكرب  مشاركة  ويوفر  اساسي 
يف االقرتاع، وهذا يؤكد نظرتنا 
املمغنطة  البطاقة  عملية  يف 
اقل  نظام  ويف  سنرت  وامليغا 

تعقيدا«.
وختم: »ما احب قوله إن اجلميع 
االنتخابات  باجراء  متمسك 
النيابية يف مواعيدها وباقرتاع 
حق  اسقاط  وبعدم  املغرتبني 
وابطال  االقرتاع  يف  املغرتب 
مقدس  شيء  وهو  صوته، 
بعض  لتحفظات  احرتامنا  مع 

الكتل«.

آالن عون: تكريس حق املغرتبني أهم اجناز 
ونفضل اجراء االنتخابات يف أيار ومصرون على 

البطاقة املمغنطة وامليغا سنرت
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لـبنانيات

العامة  الصحة  وزير  عرض 
الدكتور فراس األبيض، »النظرة 
يف  التلقيح  خلطة  املستقبلية 
لبنان« يف مؤمتر صحايف عقده 
يف وزارة الصحة العامة، وشارك 
فيه رئيس اللجنة الوطنية إلدارة 
الرمحن  عبد  الدكتور  اللقاح 
البزري ورئيس اللجنة التنفيذية 
إلدارة لقاح كوفيد 19 الدكتور 

عيد عازار.
فيها  عرض  مناسبة  وكانت 
العناوين  األبيض  الوزير 
ينتهجها  اليت  للخطة  الرئيسية 
يف  العامة  الصحة  وزارة  يف 

املرحلة املقبلة.
»أزمة  أن  االبيض  وأوضح 
واعدا  األولوية  حتتل  الدواء 
يتم  ما  لعرض  آخر  قريب  بلقاء 
القيام به يف هذا امللف، الذي 
أمل حتقيق انفراج فيه خصوصا 
فيما يتعلق باألمراض السرطانية 

واملستعصية«.
بشكل  جار  العمل  »ان  وتابع: 
اإلستشفاء  موضوع  يف  متواز 
دخول  لتأمني  احللول  وإجياد 
من  املستشفيات  إىل  املرضى 
شرط  عليهم  يوضع  أن  دون 
يتم  كما  طائلة،  مبالغ  تأمني 
العاملني  هجرة  مسألة  إيالء 
أطباء  من  الصحي  اجملال  يف 
الالزم  االهتمام  وممرضني 
يؤدي  الذي  النزف  هذا  لوقف 
القطاع  يف  كبرية  خسارة  إىل 

الطيب«.
اللقاح يف  »خطة  أن  إىل  لفت 
على  ترتكز  املقبلة  املرحلة 
وزيادة  التلقيح  عملية  تكثيف 
أن  خصوصا  امللقحني،  نسبة 
والعودة  اخلريف  موسم  بدء 
يتسببان  قد  املدارس  إىل 
وإذ  الوباء«.  من  جديدة  مبوجة 
غري  »الوضع  أن  إىل  لفت 
إىل  الوبائية  واملؤشرات  سيء 
اخنفاض«، اشار اىل ان »ذلك 
الكامل  اإلرتياح  إىل  يدفع  ال 
بل إىل تأكيد احلاجة إىل زيادة 
التمنيع«. ووجه التحية والشكر 
والتنفيذية  الوطنية  »للجنتني 
عملتا  اللتني  كورونا  للقاح 
اللقاحات  وصول  تأكيد  على 
حلماية  عادلة  بطريقة  وتوزيعها 

اجملتمع يف لبنان«.
وذكر وزير الصحة بـ »االتفاقية 
اليت مت التوصل إليها أخريا مع 
فرنسا لوهب لبنان مخسمئة ألف 

األبيض عرض يف مؤمتر صحايف التفاصيل املستقبلية خلطة التلقيح:

أزمتا الدواء واإلستشفاء حتتالن األولوية 
يف اسرتاتيجية الوزارة

فايزر،  لقاح  من  جديدة  جرعة 
البنك  مع  اتفاقية  إىل  إضافة 
جرعة  مليون  لشراء  الدولي 

جديدة من هذا اللقاح«.
توقيت  حول  سؤال  على  وردا 
أوضح  الثالثة،  اجلرعة  إعطاء 
وضع  أخذ  »سيتم  أنه  االبيض 
البلد يف االعتبار وعدم حصول 
حتى  اللقاح  على  معينة  فئات 
يف  »سيتم  أنه  وأكد  اآلن«. 
الوقت  ويف  الالحقة  املرحلة 
اليت  الفئات  حتديد  املناسب 
اجلرعة  هذه  على  ستحصل 
األولوية  تعطى  حبيث  الثالثة، 
ملن هم أكثر عرضة للخطر، على 
أن يعود القرار النهائي للجنتني 
الوطنية والتنفيذية إستنادا إىل 

عدد اللقاحات املوجودة«.
البزري

البزري  الدكتور  عرض  ثم 
يف  اآلن  حتى  حتقيقه  مت  ما 
»أننا  إىل  مشريا  التلقيح  خطة 
ثالثة  حواىل  توزيع  سنقارب 
أكثر  وأن  لقاح،  جرعة  ماليني 
من مخسني يف املئة من الذين 
تفوق أعمارهم اثنيت عشرة سنة 
وأبدى  باملنصة«.  مسجلون 
التدرجيي  »لالرتفاع  ارتياحه 
التسجيل«،  معدل  يف  احلاصل 
نفسه،  الوقت  يف  مؤكدا 
»احلاجة لالستمرار يف التشجيع 
على ذلك خصوصا يف املناطق 
اليت تشهد اخنفاضا يف اإلقبال 
املواظبة على  التلقيح، مع  على 
حبيث  وشفافيتها  اخلطة  عدالة 
املقيمني يف  من  املزيد  تشمل 
لبنان والعمال األجانب حيث مت 
حتى  جرعة  ألف  مثامنئة  إعطاء 

اآلن لغري اللبنانيني«.
ولفت اىل ان »وجود املتحورات 
جرعة  إىل  احلاجة  يستدعي  قد 
ثالثة يف املستقبل سيتم درس 
كيفية إعطائها حبسب أولويات 
حمددة، وبالشفافية نفسها اليت 
أعطيت فيها اجلرعات السابقة«. 
»العناوين املستقبلية  أن  وأكد 
على  سترتكز  التلقيح  خلطة 
واستعادة  اجلائحة  احتواء 
القطاع  ومحاية  احلياتية  الدورة 
الرتبوي،  والقطاع  اإلستشفائي 
استعدادا  السياحي  القطاع  كما 
ما  تكرار  وعدم  األعياد  ملوسم 

حصل السنة املاضية«.
وكشف أن »تسعة وتسعني يف 
بسبب  توفوا  الذين  من  املئة 

كورونا )مت تسجيل 8370 حالة 
وفاة( كانوا من غري امللقحني، 
مثانني  إىل  بالنسبة  وكذلك 
املصابة  احلاالت  من  املئة  يف 
حاسم  بشكل  يدل  ما  اجلديدة، 
على أن اللقاح حيمي من املرض 

الشديد«.
»تسجيل  على  مشجعا  وختم 
اآلن  حتى  يتسجل  مل  من  كل 
مؤكدا  اللقاح«  منصة  على 
»العمل على تطوير هذه املنصة 

وتنقيتها«.
عازار

»السعي  فأكد  عازار  حتدث  ثم 
املقبلة  الثالثة  األشهر  يف 
جرعة  ألف  وسبعني  مئة  إلعطاء 
عن  معلنا  األسبوع«،  يف  لقاح 
املناطق  إىل  ستتوجه  »باصات 
العاصمة وال سيما  البعيدة عن 
على  الرتكيز  مع  وبعلبك،  عكار 
قطاع املدارس حرصا على عدم 

خسارة عام دراسي إضايف«.
التنفيذية  »اللجنة  أن  وأعلن 
تنسق مع وزارة الرتبية لتحديد 
سبل إعطاء اللقاح يف املدارس، 
وذلك بالتوازي مع إبقاء اإلهتمام 
بكبار السن«. وبالنسبة إىل هذه 
الفرتة  »يف  أنه  أوضح  الفئة، 
شباط  شهري  بني  الواقعة 
تلقيح  مت  املاضيني  وحزيران 
حواىل ستمئة ألف شخص تفوق 
أعمارهم ستني عاما، ومن بني 
ومخسون  أربعمئة  حصل  هؤالء 

ألف شخص على اجلرعتني«.
على  »اإلقبال  على  وشجع 
أن  مؤكدا  أسرتازينيكا«،  لقاح 
لقاح  بني  يفاضل  ال  »العلم 
جيد  لقاح  وأسرتازينيكا  وآخر، 
الدول  يف  فعاليته  وأثبت  جدا 
اليت استخدم فيها«، داعيا »من 
ثالثني  بني  أعمارهم  ترتاوح 
الرتدد  عدم  إىل  عاما  ومخسني 
اللقاح،  هذا  على  واحلصول 
الذين  أن كثريين من  خصوصا 
يف  اإلستشفاء  إىل  احتاجوا 
الذين  كانوا من  األخرية  الفرتة 
لقاح  ترددوا يف احلصول على 

أسرتازينيكا«.
يكون  أن  »من  عازار  وحذر 
كورونا«،  من  ملوا  قد  الناس 
الوبائي  »الوضع  أن  إىل  الفتا 
جيد ولكن لسنا حمميني من أي 
ب«طرح  ووعد  جديد«.  متحور 
املقبل 2022  العام  تلقيح  خطة 

يف وقت غري بعيد«. 

خالل املؤتمر الصحايف

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

»القوات  حزب  رئيس  عن  صدر 
البيان  جعجع،  مسري  اللبنانية« 

اآلتي:
املشرتكة  اللجان  انعقاد  »مع 
التفاصيل  بعض  لبحث  اليوم 
االنتخاب  قانون  يف  التقنية 
حتضريا لالنتخابات القادمة، أحب 
رئيس  نظر  باألخص  ألفت  ان 
ان  إىل  الداخلية  ووزير  احلكومة 
االنتخابات  على  اإلشراف  هيئة 
أشهر  ستة  قبل  تشكل  ان  جيب 
من موعد االنتخابات، ويرأس هذه 
اهليئة قاض متقاعد خيتاره جملس 
أمساء  ثالثة  بني  من  الوزراء 

كشف وزير الداخلية  بسام مولوي 
ضباط  و4  عنصرًا   243« أن   ،
وضابطًا  األمن ،  من  قوى  فروا 
واحدًا و97 عنصرًا من األمن العام 
االقتصادية  األوضاع  بسبب   ،
اخلدمة  أوضاع  وألّن  واملعيشية 
»فرار  أن  على  مشددًا  صعبة«، 
العناصر غري جيد وال نقبله، وحنن 
كي  العناصر  نساعد  أن  جيب 
االجتماعية  حاجاتهم  لديهم  يكون 
واإلنسانية والطبية كي ال يفروا، 
وهذا نعمل عليه مع كل املعنيني 

باملوضوع«.
لفت  تلفزيوني،  حديث  وخالل 
على  حرصون  »إننا  إىل  مولوي 
تأمني للعسكريني بقدر ما ميكننا، 
العامة جيب أن تساعدنا،  واملالية 
وحتدث اتصاالت بينا واملدير العام 
املتحمسة  الدولية  اجلهات  وبعض 
بالتدريب  األمن  قوى  ملساعدة 
وأمور لوجستية وعينية، وحنن لدينا 
فكرة لتأمني باصات لقل العسكر 

من اجلنوب والبقاع وعكار«.
األمين  »الوضع  أن  إىل  وأشار 
جدا،  جيدا  ليس  ولكنه  مقبول، 
تريد  الناس  احلكومة  تأليف  ومنذ 
ان تأخذ القليل من األمل«، موضحًا 
و2021،   2020 عامي  »بني  أنه 
 20 بنسبة  اخنفاضًا  شهدنا  حنن 
النار  وإطالق  القتل  جبرائم  باملئة 
باملئة   11 وكذلك  العشوائي 
ارتفاعًا  شهدنا  بينما  باملخدرات، 
السري،  وحوادث  بالسرقة  بنسب 

وأنا اتابع الوضع بشكل يومي«.
من  أسبوع  »قبل  أنه  إىل  ولفت 
ذهبت  احلكومة،  تشكيل  إعالن 
الوطين  » التيار  لرئيس  بزيارة 
بناء  باسيل ،  احلر «النائب  جربان 
على طلب  رئيس اجلمهورية، وانا 
جنيب  احلكومة  رئيس  مع  تكلمت 
ميقاتي  بهذا األمر، وقال لي جيب 
أن تذهب إليه بالتأكيد«، موضحًا 
أنه »مل يتحدث معي عن التصويت 
يف احلكومة، أو عن التعيينات، أو 
عن االنتخابات، بل كان جمرد لقاء 

تعارف«.
صندوق  مع  التفاوض  جلنة  وعن 
مولوي  أوضح  الدولي،  النقد 
رئيس  طرحها  اليت  »األمساء  أن 
رئيس  عليها  وافق  اجلمهورية 
أصحاب  ومجيعهم  احلكومة 
أن  على  مشددًا  اختصاص«، 
ُتطرح  مل  التعيينات  »مواضيع 
يف  وال  الوزراء  جملس  يف  ال 
الكواليس، وعندما ُتطرح يعمل كّل 

وزير بضمريه«.
ُأعطي  ما  سأدرس  »إنين  وأكد 
اإلذن  إعطاء  حول  ملفات  من  إلّي 
العام  األمن  عام  مدير  ملالحقة 
اللواء عباس ابراهيم وحول قضية 
انفجار املرفأ، والقرار قد يكون غري 
متوّقع وسأعلن عنه يف حينه بعد 
أن أدرس ما ُأعطي لي من امللف، 
ووفق  أيلول،   28 تبلغت يف  فأنا 
املادة 61، مهلة الرد هي 15 يوم 

عمل، وهذه مل تنقض بعد«.
الداخلية  وزير  أبدى  ذلك،  مبوازاة 
وأمن  احلدود  »ضبط  على  حرصه 
هناك،  اجملتمع  وعلى  السعودية 
أو  خطر  أي  يصدر  أن  نقبل  وال 
ُيطرح  منا إىل هناك، وحني  ضرر 
التدابري  كل  نأخذ  حنن  املوضوع 
ملنع اي خطر ممكن ان يصل على 
يتم  ان  املمكن  ومن  السعودية، 
معهم«.  التعاطي  خبطة  التعديل 

الربية  للحود  »بالنسبة  وأضاف: 
جيب أن نرى ماذا ميكن أن نفعل 

يف هذا اخلصوص، ولو أن املهام 
موزعة على احلدود الربية«.

مولوي: 243 عنصرا و4 ضباط فروا من قوى األمن 
وزيارتي لباسيل قبل توزيري كانت تعارفية

بعد  عدوان  جورج  النائب  أعلن 
املشرتكة:  النبابية  اللجان  جلسة 
»أتصور أننا استطعنا أن نتوصل 
إىل ما ميكن القول إنه تفاهم بني 
اليت  النقاط  أكثرية  على  الكتل 
تساؤل  هناك  كان  حبثها.  مت 
ألن  االنتخابات  إجراء  تاريخ  عن 
الكثري  حوله  تدور  األمر  هذا 
كانت  إن  وأيضا  التقنيات،  من 
أيار  يف  ستجرى  االنتخابات 
رمضان  شهر  بعد  فستصادف 
الفضيل، وبالتالي كان موقفنا أن 
جترى يف آذار، مراعاة لشركائنا 
يف الوطن وخصوصا أن ال ميكن 
إجراء احلمالت االنتخابية يف شهر 

رمضان«.
وأضاف: »هذ املوضوع بات يف 
يد احلكومة ألننا أدخلنا التعديالت 
كانت  فإذا  املواد،  على  الالزمة 
االنتخابات ستجرى يف 27 آذار، 
نقفل  وال  صحيحة  املهل  تكون 
اللوائح يف 31 آذار املاضي، بل 
وضعنا تواريخ جديدة لنعطي أكرب 

فرص للناس للمشاركة«.
وتابع: »كل األفرقاء اليوم أصبحوا 
مع انتخابات غري املقيمني، ويف 
السابق كان هناك أفرقاء لديهم 
حتفظ ألسباب تتعلق بعدم تكافؤ 
اخلارج.  وضعهم يف  أو  الفرص 
وكل  األفرقاء  كل  اليوم  ولكن 
ال  أنه  على  تفاهموا  املكونات 
جيوز حرمان غري املقيمني حقهم 
ال  موضوع  وهذا  االنتخاب،  يف 

رجوع عنه«.
يدور  اليت  النقطة  »لكن  وقال: 
حوهلا النقاش، واليت مل نتفاهم 
غري  يصوت  هل  هي  عليها، 
املرة  يف  حصل  كما  املقيمني 
أو  مقعدا   128 للـ  السابقة 

خنصص هلم 6 مقاعد؟
كتكتل  وضوح  وبكل  حنن 
أن  هو  موقفنا  قوية«  »مجهورية 
يطلب  اليت  الستة  املقاعد  هذه 
ال  املقيمني،  لغري  ختصيصها 
إشراكهم يف  من  الغرض  تؤدي 

لبنان.
الناس  فهؤالء  عدة،  ألسباب 
الداخل،  يف  بودائعهم  معنيون 
يف  ألهلهم  األموال  وبتحويل 
الداخل، ومعنيون بأنهم يشرتون 
ويزورون  قراهم،  يف  أراضي 
يف  مرتني  أو  مرة  أهلهم 
السنة، فما مدى معلوماتهم مبن 

سيصوتون هلم يف اخلارج؟ وكيف 
ملن سيرتشح على االنتخابات أن 
بني  انتخابية  جبوالت  يقوموا 
القارات يف اخلارج خالل األشهر 

املقبلة؟«.
إن  أسباب  »كلها  وأضاف: 
نظرنا إليها وبعمقها ال تستقيم، 
وبالتالي حنن نقول من الطبيعي 
للنواب  التصويت  حق  إعطاء 
غري  نفوس  تسجيل  أماكن  يف 

املقيمني.
بسبب  مهما:  أمرا  نزيد  وهنا 
يف  السياسية  الطبقة  ممارسات 
لبنان، مت تهجري بني 350 و450 
اعوام،   3 آخر  يف  مواطن  ألف 
القارات  عن  يعرفون  ماذا  هؤالء 
ذهبوا  اليت  واألماكن  واالغرتاب 
أشهر  منذ  ذهب  بعضهم  إليها؟ 
لديهم  ليس  شيئا،  يعلم  وال 

إمكان االختيار.
لبنان  جيدا  يعلمون  هم  ولكن 
وبلداتهم، ويف ضوء  ومناطقهم 
على  اليد  وضع  من  عانوه  ما 
قامت  اليت  واملمارسات  الودائع 
سيكون  املتحكمة،  املنظومة  بها 
بطريقة  خيتاروا  أن  إمكانهم  يف 

صحيحة.
وتابع: »إن آخر مرة انتخب فيها 
غري املقيمني بلغ العدد 34 ألف 
من  املهجرين  عدد  فيما  مقرتع، 
شخص،  ألف   400 يبلغ  لبنان 
هؤالء  حترموا  أن  تريدون  فهل 
إبداء  يف  حقهم  هجروا،  بعدما 
يف  السبب  كان  من  يف  رأيهم 

تهجريهم؟«.
غري  املوضوع  هذا  »ال،  وختم: 
ولذلك  يستقيم،  وال  عادل 
اللجان  داخل  عليه  نتفق  مل 
اهليئة  إىل  وسيذهب  املشرتكة، 
سنبقى  حينه،  واىل  العامة، 
غري  ينتخب  أن  على  مصرين 
املقيمني وأن ينتخبوا على األمور 
يعرفونهم،  وملن  يعلمونها  اليت 
قوية  الصلة  أواصر  تبقى  وأن 
بينهم وبني اللبنانيني املوجودين 
يف  حصل  كما  وانتخابهم،  هنا. 
مرتبطني  يبقيهم  السابقة،  املرة 
مع  حنن  ولذلك  ببلدهم،  أكثر 
األقل  على  الستة  املقاعد  إلغاء 
يف هذه الظروف، ألننا نعترب أن 
للـ  ينتخب  أن  جيب  املقيم  غري 
واملناطق  وللضيع  نائبا،   128

واألقضية اليت يعرفها«.

عدوان: كل األفرقاء مع اعطاء غري املقيمني حقهم 
يف االنتخاب حنن مع إلغاء املقاعد الستة املخصصة 

هلم على األقل يف هذه الظروف

جعجع: على جملس الوزراء اصدار مرسوم استكمال 
جملس القضاء األعلى ليستطيع االخري تشكيل 

اهليئة العليا لإلشراف على االنتخابات
األعلى،  القضاء  جملس  يقرتحها 
النقطة  هذه  يف  املشكلة  ولكن 
بالذات ان جملس القضاء األعلى 
غري مكتمل على خلفية خروج عدد 
سن  بلوغهم  حبكم  أعضائه  من 

التقاعد«.
لذلك، املطلوب وبشكل سريع جدا 
الوزراء مرسوم  ان يصدر جملس 
األعلى  القضاء  جملس  استكمال 
باقرتاح  بعدها  األخري  هذا  ليقوم 
ثالثة أمساء لقضاة متقاعدين على 
بدوره  ليستطيع  الوزراء  جملس 
لإلشراف  العليا  اهليئة  تشكيل 

على االنتخابات«.
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مــقاالت وتـحقيقات

للطعن.  قابلة  غري  الدستوري  اجمللس  قرارات 
حتى  القانونية،  باألغلبية  القرار  يصدر  إن  ما 
يصبح نافذًا، حتى لو أخطأ. هذا ما يؤكده خرباء 
دستوريون رأوا يف القرار الصادر بشأن الطعن 
للدور  ختطيًا  العام،  الشراء  قانون  يف  املقدم 
ال  قانون  تعديل  إىل  ذهب  فهو  به.  املنوط 
موظف  إقصاء  النتيجة  لتكون  الدستور،  خيالف 

من وظيفته.
يف  قراره  الدستوري  اجمللس  أصدر  عندما 
شأن الطعن الذي قّدمه التيار الوطين احلر يف 
االحتفاء  إىل  كثر  سارع  العام،  الشراء  قانون 
به، معتربين أن اجمللس رد الطعن، وكّرس أحد 
اخلرب  انتظارها.  طال  اليت  اإلصالحية  املطالب 
األولي الذي ُنشر يف الوكالة الوطنية، يف 16 
أيلول املاضي، رمبا يوحي بذلك، إذ أشار إىل أن 
اجمللس قرر »إزالة االلتباس من البند »ي« من 
الوزراء  رئيس جملس  بأن  بتفسريه   78 املادة 
املقبولني  ويقرتح  الناجحني  أمساء  مجيع  حييل 
العالمات«،  ترتيب  حبسب  منصب  لكل  منهم 
وإبطال البند الثاني من املادة 88 جزئيًا بشطب 
كلمة »أعضاء« منه وتثبيت الباقي، ورّد الطعن 

يف ما عدا ذلك.
لكن التدقيق يف القرار بعد نشره كاماًل ُيظهر أن 
الطعن مل ُيرّد فعاًل، ال سيما أن التعديل طال مادة 
أساسية، أي املادة 88. وإذا كان تعديل املادة 
78 قد ثّبت آلية التعيني اليت تضّمنها القانون، 
واليت ُتبعد نظريًا، االستنسابية، فإنه ذهب يف 
فيها  اختلطت  تدبيج صياغة  إىل  الثانية  املادة 
األدوار، حبيث ختطى وظيفة التأكد من دستورية 
التشريعية  القوانني، إىل احللول مكان السلطة 
التنفيذية،  السلطة  حمل  أخرى  وتارة  تارة، 
العربية  اللغة  تفسري  يف  اخنراطه  إىل  وصواًل 
املدير  إقصاء  النتيجة:  لتكون  حتتمله،  ما  بغري 
العام إلدارة املناقصات جان العلية عن رئاسة 
هيئة الشراء العام اليت ُيفرتض أن حتّل مع إدارة 
املناقصات، واالكتفاء بتكليفه التحضري إلنشاء 
اهليئة، على أن ُيزاح من منصبه فور تشكيلها، 

إال يف حال عّينه جملس الوزراء جمددًا.
التعيني  آلية  اجمللس  ثّبت  األوىل،  النقطة  يف 
قدر  التعيني  حترير  لناحية  خاصة  أقرت،  اليت 
اقرتاح  يف  الوزراء  استنسابية  من  اإلمكان 
مرشحني للوظيفة العامة، وهي آلية ُيفرتض أن 
تتمّدد لتشمل كل التعيينات. لكن »الدستوري« 
جواز  عدم  على  التأكيد  حد  إىل  يذهب  مل 
استنساب جملس الوزراء نفسه، بل أكد على ما 
ذهب إليه اجمللس النيابي. فبعد تقديم الطلبات 
الشروط  عليهم  تنطبق  الذين  املّتهمني  من 
املطلوبة، يتم تقييمها من قبل جلنة مؤلفة من 
رئيس اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد، رئيس 
ديوان احملاسبة، رئيس جملس اخلدمة املدنية، 

ورئيس التفتيش املركزي.
يتم  عام  معّدل  وفق  العالمات  وضع  وبعد 
إىل  املقبولون  املرشحون  ينتقل  عليه،  التوافق 
اللجنة  تعد  أن  على  الشفوية،  املقابلة  مرحلة 
دور  يبدأ  فقط،  عندها  عملها.  بنتائج  تقريرًا 
اجمللس  رئيس  يقرتح  حيث  الوزراء،  جملس 
أمساء الناجحني يف املقابلة الشفوية لكل منصب 
جملس  على  لعرضها  العالمات  لرتتيب  وفقًا 
يعّينهم.  من  اختيار  إىل  يعمد  الذي  الوزراء، 
وإلزالة االلتباس، على ما جاء يف قرار اجمللس 
الدستوري، تأكيد على وجوب أن يرفع رئيس 
الناجحني ويقرتح  الوزراء »مجيع« أمساء  جملس 
ترتيب  حبسب  منصب  لكل  منهم  املقبولني 

العالمات.
وفيما وجد نواب يف ذلك النص انتصارًا ملبدأ 
مصادر  أكدت  للمحسوبيات،  وإبعادًا  الشفافية 
كان  فإذا  جزئي،  االنتصار  هذا  أن  دستورية 
النواب يعتربون أن ما حتقق لناحية فرض آلية 
إجناز  هو  الوزراء  أهواء  تتخطى  للتعيني،  ثابتة 
حبد ذاته، فإن املصادر تؤكد أن هذه اآللية مل 
تلغ حق جملس الوزراء باختيار األقل كفاءة من 
بني الناجحني رمبا، فهو حبسب اآللية غري مضطر 
التعيني. ورغم  أثناء  العالمات  برتتيب  لاللتزام 
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مل يقرتب التحقيق 
مرفأ  انفجار  يف 
كما  بريوت، 
جيب، من القضاة 
يف  املشتبه 
يف  تقصريهم 
أداء واجباتهم قبل 
الكارثة.  وقوع 
األكرب  املسؤولية 
الرابع  جرمية  يف 
يتحّملها  آب  من 
والقضاء  األمن 
بسبب االستخفاف 
مع  التعامل  يف 
األمونيوم  نيرتات 
ُأفِرغت  اليت 
مواد  مع  نت  وُخزِّ
وأخرى  كيميائية 
االشتعال  سريعة 

 انفجار املرفأ: التحقيق يدّق أبواب القضاة... متأّخرًا
رضـوان مـرتضى

التمييزية،  العامة  النيابة  من  البيطار  القاضي 
تورطه  شبهات  التدقيق يف  الفائت،  األسبوع 
أشخاص  وفاة  يف  ساهمت  جزائية  جرائم  يف 
املمتلكات  يف  بأضرار  والتسبب  آخرين  وجرح 
التحقيق  ملف  حبفظ  قرارًا  اختاذه  جراء  العامة 

الذي أجراه أمن الدولة، متهيدًا لالدعاء عليه. 
وقد كانت متابعة ملفه سريعة خبالف القاضيني 
قبل  إليهما  اسُتمع  اللذين  ومعلوف  الشواح 
أيام، مع أّن اإلحالة إىل النيابة العامة التمييزية 

حصلت قبل أكثر من شهرين.
ويوم الثالثاء املاضي، اعترب احملامي العام لدى 
»حمضر  قبالن  عماد  القاضي  التمييز  حمكمة 
احملقق العدلي املؤرخ يف ٢٤ أيلول ٢٠٢1 فارغًا 
على  الداللة  من شأنه  وليس  أي شبهات  من 

إخالل يف الواجبات الوظيفية«، وقرر حفظه. 
الذي  بأّن احملضر  قراره  قبالن يف منت  وبرر 
يتحدث عنه البيطار ُفِتح بإشارة من املدير العام 
دون  ومن  صليبا  طوني  اللواء  الدولة  ألمن 
السبب  أّن  واعترب  العامة.  النيابة  من  إشارة 
قرارًا  كان  اخلطرة  املواد  مبوجبه  ُأفرغت  الذي 
يف  املستعجلة  األمور  قاضي  اختذه  قضائيًا 
بريوت، مشريًا إىل أّن مسؤولية النيابة العامة 
تبدأ بعد حصول اجلرمية املتمثلة باالنفجار وليس 
السابقة  الوقائية  اإلجراءات  ُتناط  قبلها، حيث 
اجلرائم  واليت حتول دون وقوع  اجلرمية  لوقوع 
بالسلطات اإلدارية والضابطة اإلدارية اخلارجة 
عن سلطة النيابة العامة. واعترب أّن جمرد العلم 
»ال  بريوت  مرفأ  األمونيوم يف  نيرتات  بوجود 
ُيشكل جرمًا جزائيًا، إمنا اجلرم يستوجب القيام 
بأفعال جرمية أو االمتناع عن القيام بأفعال من 
قبل شخص خمّول قانونًا القيام بها، أدت إىل 

وقوع اجلرم أو االنفجار«.
البيطار  القاضي  من  مقربة  قضائية  مصادر 
»أهمل  أنه  اىل  خوري  مع  التحقيق  طلبه  عزت 
التحقيق الذي ُذكر فيه أّن هناك مواد شديدة 
االشتعال وشديدة اخلطورة لو انفجرت سُتدّمر 
امللف«.  حفظ  قرر  ذلك  ورغم  بريوت،  مرفأ 
املفرقعات  ترعى  أنظمة  هناك  أّن  اىل  ولفتت 
وترعى ختزين النيرتات جرت خمالفتها ومل يكّلف 
القاضي خوري نفسه التحقيق فيها، معتربة أّنه 
خالف كاًل من املادة 77٠ من قانون العقوبات 
اليت  والذخائر  األسلحة  قانون  من   78 واملادة 
تتحدث عن كيفية ختزين املفرقعات، ومل يّتخذ 
أي إجراء حبّق املخالفني الذين تسّبب إهماهلم 

باالنفجار.

البيطار يستأنف االستجواب
بعد رفض حمكمة االستئناف طلبات الرّد املقّدمة 
من الوزراء املّدعى عليهم يف قضية انفجار مرفأ 
بريوت، وعودة احملقق العدلي القاضي طارق 
البيطار اىل مهامه، حدد األخري 1٢ تشرين األول 
موعدًا الستجواب النائب علي حسن خليل، و1٣ 
تشرين األول الستجواب النائبني: غازي زعيرت 
ونهاد املشنوق، أي قبل فتح الدورة العادية 
رئيس  استجواب  جلسة  أما  النواب.  جمللس 
احلكومة السابق حسان دياب فموعدها يف ٢8 

تشرين األول.

تصوير هيثم املوسوي

ما فاقم من خطورتها، ولعدم االكرتاث بتقارير 
له هذه املواد جلهة  حّذرت من التهديد الذي مُتثِّ
»حّراس  بقي  ذلك،  رغم  التدمريية.  قدرتها 
احملاسبة،  عن  منأى  يف  املفرتضون  العدالة« 

قبل أن تدق املساءلة أبوابهم... متأخرة.
وردت أمساء ثالثة قضاة يف ملف انفجار مرفأ 
ِهموا باإلهمال والتقصري. وإىل جانبهم،  بريوت اتُّ
ورد ــــ خبجل ــــ امسا رئيَسي هيئة القضايا يف 
كركيب،  ومروان  إسكندر  هيالنة  العدل  وزارة 
ومل  فعاًل.  مسؤوليتهما  ُتعرف  أن  دون  من 
عمر  الدولة  حمامي  اسم  على  عرضًا  إال  يؤت 
طربيه، رغم مماطلته ألكثر من سنة يف مسألة 
مراسلٍة لدفع أتعاب خبري كشف على السفينة 
إىل  األمونيوم  نيرتات  اليت محلت  »روسوس« 

مرفأ بريوت.
القاضيان املنفردان اجلزائيان يف بريوت جاد 
احملقق  طلب  اللذان  الشّواح  وكارال  معلوف 
إىل  الطلب  ورقة  يف  البيطار  طارق  العدلي 
جبرم  عليهما  االدعاء  التمييزية  العامة  النيابة 
املدعى عليهم يف  بقية  االحتمالي كما  القصد 
امللف، تأّخر أي إجراء حبقهما أو حتى التدقيق 
يف ملفيهما أو االستماع اىل إفادتيهما ألكثر من 
أّن دور أحدهما )معلوف( حموري  شهرين، مع 
وتعيني  السفينة  محولة  بإفراغ  القرار  جلهة 
امليناء حممد  رئيس  هو  عليها  حارس قضائي 
املوىل  حتّفظ  بعد  به  ُيفرتض  وكان  املوىل، 
حارسًا  يعنّي  أن  العنرب،  مفاتيح  حيازته  لعدم 
قضائيًا آخر وحيّدد أمدًا زمنيًا للحراسة، وهو ما 
مل حيصل، علمًا بأّن البيطار استمع إىل إفادَتي 
لالدعاء  متهيدًا  كشاهدين  والشواح  معلوف 
عليهما، ليعاود التحقيق معهما خبالف ما أشيع 
بأّنهما سيخضعان للمحاكمة أمام احملكمة اخلاصة 

بالقضاة.
العدلية  أجواء يف  الفرتة املاضية، سادت  يف 
تدعو اىل ضرورة محاية القضاة وتوفري حصانة 
هلم، لئال يتحوّلوا كبش فداء للطبقة السياسية 
اليت ستحمي السياسيني املّدعى عليهم، علمًا 
بأن ملف شحنة نيرتات األمونيوم تأرجح لسنوات 
بني مديرية اجلمارك وقاضي األمور املستعجلة 

يف بريوت )معلوف(. 
فقد أرسل مدير اجلمارك املوقوف بدري ضاهر 
مراسالت عديدة إىل معلوف يطلب فيها تصدير 
هيئة  إىل  حيّوهلا  األخري  كان  فيما  البضائع، 
القضايا اليت مل ُتب سوى مرة واحدة باملوافقة 

على إعادة التصدير.
 وهنا، كان ُيفرتض بالقاضي اختاذ قرار بإتالف 
هذه املواد اخلطرة فورًا بدل التلّهي يف مراسلة 
الدولة اللبنانية وتضييع أربع سنوات يف إجراء 
التبليغات والبحث يف اختصاصه وصالحيته يف 

إتالفها، مستندًا اىل اتفاقية هامبورغ. 
لالّدعاء عليها مع  الشّواح احملالة  القاضية  أما 
معلوف، فتؤكد مصادر قضائية أّنها مل تتلّق أي 

وثيقة أو مراجعة من أحد منذ توّليها امللف.
التمييزي  العام  احملامي  هو  الثالث  القاضي 
القاضي غسان خوري الذي كان ُيعطي إشاراته 
التمييزي  العام  املدعي  تنّحي  إثر  امللف،  يف 
يطلب  أن  قبل  عويدات،  غسان  القاضي 

أنه ُينظر إىل هذه اآللية كأضعف اإلميان حتى ال 
يكون جملس الوزراء جمرد مصدر لقرار ال رأي 
املصدر، ختالف  اآللية، حبسب  أن  إال  فيه،  له 
املادتني 1٢ و95 من الدستور، اللتني تؤكدان 
مراعاة  مع  واالستحقاق،  اجلدارة  معياري  على 
كانت  إذا  املعنى،  وبهذا  الطائفي.  التمثيل 
املناصفة يف الوظائف العامة تكون أحيانًا احلجة 
طائفته،  من  الوحيد  ألنه  كفاءة  األقل  لتوظيف 
فإن اآللية اجلديدة، ستسمح بعدم اختيار األكفأ 
أكفأ  الطائفة نفسها  لو كان منافسه من  حتى 

منه.
التأويل،  حتتمل  اليت   78 املادة  عن  بعيدًا 
 ،88 املادة  يف  تظهر  الفعلية  اإلشكالية  فإن 
ونقل  املناقصات  إدارة  »إلغاء  إىل  ُتشري  اليت 
مالكاتها والعاملني فيها إىل هيئة الشراء العام 
دون تعديل يف الرتبة والراتب«. كما تعترب أن 
مدير عام املناقصات »يكون رئيسًا للهيئة، كما 
يكون املوظفون واملتعاقدون واألجراء احلاليون 
اإلداري  اهليكل  ضمن  املناقصات  إدارة  يف 
افرتاض  فإن  وبالتالي،  العام«.  الشراء  هليئة 
أن هذا النقل هو مبثابة تعيني جديد، بدا يف غري 
حمله، حبسب خبري دستوري مّطلع على امللف، 
على  يعتِد  مل  النيابي  اجمللس  أن  من  انطالقًا 
لكنه  ُيعنّي موظفًا،  الوزراء ومل  صالحية جملس 
فرض أحكامًا انتقالية ُتنّظم وجود موظفي إدارة 
املناقصات ضمن اإلطار اجلديد هلا مبسمى هيئة 
الشراء العام. علمًا أنه لو كان ذلك صحيحًا لكان 
اجمللس أبطل املادة تلك برّمتها، لكنه بداًل من 
مناسبًا،  هو  يراه  مبا  تعديلها،  إىل  ذهب  ذلك 
معتمدًا على تفسريه اخلاص لكلمة »يكون«، واليت 
افرتض أنها تدل على صفة املؤقت، ليحلل أن 
املشّرع »استعملها بعناية هلذه الغاية«. لكن هذا 
التفسري مل يشمل أيضًا املوظفني واملتعاقدين، 
»يكون«:  لكلمة  تفسريين  أمام  اجمللس  فكان 
والثاني  املوقت،  على  داللة  فيه  رأى  األول 

اعتربه تأكيدًا على الدائم!
بأن  الالفت أيضًا أن اجمللس يقر يف مطالعته 
الدستور، له مبقتضى  املشّرع، طاملا مل خيالف 
أو  نافذًا  قانونًا  يلغي  أن  الدستورية  صالحياته 
أن يعدل أحكام هذا القانون. وهو إذ يقّر بأن 
املادة  أحكام  خيالف  مل  فيه  املطعون  القانون 
65 من الدستور )صالحية تعيني موظفي الفئة 
املناقصات  إدارة  صالحيات  نقل  بل  األوىل(، 
إىل هيئة الشراء العام، عاد واعترب أن ما يثري 
عام  مدير  إىل  اهليئة  رئاسة  إيالء  هو  اجلدل 

املناقصات.
أن  مفرتضًا  جمددًا،  نفسه  ناقض  ولذلك، 
فقرر  أيضاًَ،  الرئيس  يشمل  أن  جيب  التعيني 
أواًل »حتصني« البند الثاني من املادة 88 حبذف 
أنه  إىل  تشري  اليت  العبارة  من  أعضاء  »كلمة« 
رئيس  يتوىل  اهليئة  أعضاء  تعيني  حني  »إىل 
رئيس  أن  تلقائيًا  يعين  ما  مهامها«.  اهليئة 
فيما  تعيينها،  مبجرد  مهام  بال  يصبح  اهليئة 
اليت  النقاشات  حبسب  أشار،  قد  املشرع  كان 
إدارة  رئيس  يتوىل  أن  إىل  اللجان،  يف  جرت 
املناقصات رئاسة اهليئة للوالية األوىل )بسبب 
تطبيق قانون اهليئة(، انطالقًا من حقه املكتسب 
برتؤس هيئة حّلت بداًل من اإلدارة اليت يرأسها، 
فيما التعديل جاء مبثابة التعديل للتشريع وليس 

حتصينًا له كما ورد يف قرار الدستوري.
 وتلقائيًا انطوى القرار، ليس على لعب اجمللس 
أيضًا  بل  فحسب،  تشريعيًا  دورًا  الدستوري 
احللول حمل جملس الوزراء، وإقرار صرف موظف 
عمومي. إذ بعد إجنازه التحضريات الالزمة إلنشاء 
اهليئة، يصبح رئيس إدارة املناقصات، مبوجب 
التعديل الذي أفتى به اجمللس الدستوري، عاطاًل 
عن العمل، أو بشكل أدق موضوعًا يف التصرف. 
نواب  يتخوف  ما  ذلك، حبسب  من  األخطر  لكن 
عملوا على إعداد القانون، هو عدم تطبيق القانون 
االنتقالية،  أو  الفرتة املوقتة،  باملطلق، وحتّول 
إىل دائمة، فتكون النتيجة استمرار رئيس إدارة 
أن  دون  من  اهليئة،  مهام  بتولي  املناقصات 

يكون رئيسها، ومن دون تعيني أعضائها.
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ليس »كّل لبنان« سوقًا موازية أو ما ُيعرف بالسوق السوداء. من 
ُيتاجر بـ10 ليرتات من البنزين، ومن أنشأ خّزان مازوت لتشغيل 
بالدوالر  دواء  علبة  ليؤّمن  يتوّسط  ومن  الشتاء،  يف  الصوبيا 
»نتيجة«  سوى  ليس  سلوكًا  ميارس  عمولة،  على  حصوله  مقابل 
لتحّلل الدولة وسيطرة الكارتيالت وإجراءات مصرف لبنان امُلّفزة 
للسوق املوازية. بالتأكيد ال مُيكن مقارنة هؤالء باملتكرين. وحني 
جيري،  املوازية،  السوق  يف  الفردية  احلاالت  على  اإلضاءة  تتّم 
العملة  وجّتار  واملروقات  الدواء  كارتيالت  سيطرة  جتهيل  عمدًا، 
على »التجارة املوازية«. هي ليست باالخرتاع اجلديد أو احلصري 
بلبنان، كما أّن وسائل التقليل من أضرارها واحدة: تعزيز الوجود 

االجتماعي للدولة، وتأمني وصول السلع احليوية للسّكان
هي  السوداء  السوق  أو  الظّل،  اقتصاد  أو  املوازية،  السوق 
بيع   / تداول  فيه  يتّم  الذي  املكان  العلمي:  التعريف  حبسب 
توافرها  مدى  إىل  استنادًا  رمسية،  غري  بأسعار  واخلدمات  السلع 
والطلب عليها. بشكل عام، تنشأ السوق املوازية بسبب القوانني 
أو اإلجراءات اليت تعتمدها الدول، ما »ُيشّجع« تداول سلٍع »غري 
من  هربًا  وأفراد  إليها شركات  وتلجأ  مثاًل.  كاملخّدرات  شرعية«، 
دفع الضرائب، ما ُينّشط سوق التهريب. شّح البضائع يف السوق 
املوازية.  التجارة  أيضًا  ُيعّزز  إليها،  يف مقابل حاجة املستهلكني 
امُلّرك األساسي  املوازية هي  السوق  ُتصبح  األحيان،  يف بعض 
لالقتصاد، وال سّيما يف غياب الدولة ومؤسساتها الرقابية. من 
ببساطة  ألّنها  االقتصاد،  يف  السوق  هذه  حجم  قياس  الصعب 
حجم  عن  رمسية  إحصاءات  توجد  وال  القانونية،  للرقابة  ال ختضع 

التبادل، أكان من حيث السلع أو النقد.
تسمية »السوق السوداء« ال تنطبق على احلالة اللبنانية، بل األدّق 
هي »التجارة املوازية«، امُلتحايلة على األنظمة والقرارات الرمسية. 
أي   »Contrebande»الـ خانة  حتت  اقتصاديًا  التعريف  هذا  يندرج 
خاضعة  أو  بضائع ممنوعة  بنقل  حصرًا  يتعّلق  ال  الذي  التهريب، 
التجارة  مزاولة  إن  بل  أخرى،  أسواٍق  وبيعها يف  لرسوم مجركية 
بشكل خمالف للقوانني هي أيضًا تهريب. الثابت يف كّل األحوال، 
للناس،  السلع متوافرة ولكن يوجد من مينع توزيعها وبيعها  أّن 

ُمتحّينًا الفرصة املناسبة لُيحّقق منها أرباحًا.
ليست السوق املوازية أمرًا جديدًا يف التجارة، لكنها باتت حاضرة 
أكثر يف يوميات السّكان يف لبنان بعد االنهيار، بسبب النقص 
يف املواد األساسية، يف بلٍد ُبين اقتصاده على التبعية لالسترياد، 
والتفاوت بني السعر الرمسي »املدعوم« على أساس سعر صرف 
1507.5 لريات للدوالر، والسعر »امُلتحّرر«. من هنا، بدأ السّكان 
بالنسبة  ُتّثل  اليت  السوداء«،  »السوق  مصطلح  مع  يتآلفون 
بيعها  مراكز  املتوافرة يف  غري  األساسية  السلع  »ُملتقى«  إليهم 
بني  مزيج  هو  املوازية«  لـ«التجارة  األساسي  امُلغّذي  األساسية. 
سياسات )غياب( الدولة وقرارات مصرف لبنان. فانهيار القطاع 
الكاش«،  »اقتصاد  إىل  واالنتقال  العمل،  عن  وتوّقفه  املصريف 
القلق  وبّث  لالسترياد،  الالزمة  االعتمادات  فتح  يف  التقنني  ثّم 
للتجارة  ُمغّذية  عوامل  كلها  االستقرار،  حتقيق  عوض  السوق  يف 
املوازية. وهلذه األسباب كانت سوق الصرف والدواء واملروقات، 

األكثر تأّثرًا بارتفاع احلركة يف السوق املوازية.
تجارة الدوالر... واللرية

بدأت السوق املوازية للعملة نتيجة شّح الدوالر وحالة عدم اليقني 
يف  املصارف  إجراءات  على  معطوفًة  اللرية،  انهيار  رافقت  اليت 
على  احلصول  من  املودعني  ومنع  التحويالت،  على  قيود  فرض 
مل  »لو  بأّنها  عنها  العمالت  عاملون يف سوق  ُيدافع  دوالراتهم. 
تكن موجودة، يف ظّل شّح الدوالر من املصارف ومصرف لبنان، ملا 
كان هناك اقتصاد، فهي العنوان األول اليوم لكّل شخص حيتاج 
إىل النقد«، ُمعرتفني يف الوقت نفسه بأّن »تعاميم مصرف لبنان 
فيهما  انهارت  اللتني  املرحلتني  »يف  كيف؟  غّذتها«.  اليت  هي 
أواخر سنة 2020 والشهرين األولني من  اللرية بشكل كبري، أي 
السوق  على  املصارف  هجمة  الرئيسي  السبب  كان   ،2021 سنة 
لشراء الدوالرات تنفيذًا للتعميم 154 الذي ألزمها بزيادة سيولتها 
بالدوالر لدى املصارف املراسلة يف اخلارج بنسبة 3% من قيمة 
الودائع«. إضافًة إىل إجبار »املستوردين على الدفع نقدًا ملصرف 

لبنان حتى يفتح هلم االعتمادات«.
يقول العاملون يف »جتارة النقود« إّن مصادر الدوالر يف السوق 

املوازية هي أربعة:
الـ5  قرابة  جتمع  اليت  املصرفية  غري  املالي  التحويل  شركات   -

ماليني دوالر يف اليوم.
- الصرافة »غري الشرعية« ما وراء امليطات. مثاًل يتفق شخص 
آخر خارج لبنان، مقابل حصوله  على تسليم مليار دوالر لشخص 

على 900 مليون دوالر يف لبنان نقدًا.
- األوراق النقدية اليت تصل باحلقائب، وال مُيكن حتديد حجمها.

- الدوالر النقدي الذي يصل عرب املصارف.

امُلغّذي األساسي للتجارة املوازية هو غياب الدولة وقرارات مصرف لبنان
كيف تعمل سوق العملة املوازية؟ توجد ثالث آليات عمل، األوىل 
هي استبدال شيك باللرية بنقد باللرية )شيك بقيمة 100 مليون 
»تقبض  اليت  لرية ُيساوي 89 مليون لرية نقدًا(. كّل الشركات 
حّققت  التشريج...  وبطاقات  الدولة  عن  ضرائب  وجتيب  رسومًا 
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فهي  عملية«.  كل  عن   %10 بنسبة  العمليات  هذه  نتيجة  أرباحًا 
قادرة على تسديد الرسوم للدولة بالشيكات، لكنها تتقاضى جزءًا 
لإلجتار  لديها  املوجود  الفائض  تستخدم  وهي  نقدًا.  أمواهلا  من 
بالشيكات، وحتقيق الربح، أو لشراء الدوالر. وتعّززت سوق اللرية 
بذريعة  السوق،  النقدية عن  اللريات  لبنان  يف ظل حجب مصرف 
ختفيف االستهالك وخفض نسبة الطلب على الدوالر. اآللية الثانية 
الثالثة، فهي  أما  أو شراًء.  مبيعًا  النقدي،  بالدوالر  املتاجرة  هي 
بيع شيكات الدوالر املّلي، واليت وصل سعرها نقدًا إىل %17 
من قيمتها االمسية )كل شيك بقيمة 100 ألف دوالر ُيصرف بـ17 
ألف دوالر نقدًا(. هذه السوق مل ختلق أثرياء جددًا، بل ساهمت 
مبضاعفة ثروات أولئك الذين ميلكون النقد. أما الذين يبيعون مئات 
الدوالرات شهريًا ويشرتون مثلها ظنًا منهم أنهم »يتاجرون«، فهم 

يلهون بالفتات ال أكثر.
تجارة املحروقات برعاية »الكبار«

يف مرحلة ما بعد احلرب األهلية، كانت منشآت النفط بإمرة أحزاب 
وقوى سياسية توّزع »كوبونات« على املسوبني عليها ليحصلوا 
على حصة من املروقات إلعادة بيعها يف السوق. اعُترب ذلك إحدى 
األرباح بني املسؤولني من جهة و«مجاعاتهم«  »تقسيم«  وسائل 
من جهة أخرى، وكوسيلة لتعزيز الزبائنية السياسية. هذا النوع من 
»التجارة املوازية« مل يكن يؤثر على السوق، يف أيام »البحبوحة«، 
إذ مل يكن السكان يشعرون بها. هي كانت أقرب إىل خّوة ُتفَرض 
على بعض التجار للحصول على حصة من املروقات لإلجتار بها. 
يتغّنى مسؤول يف منشآت النفط بأّن »70% من هذه التهريبات 
ُضبطت حاليًا، بعد ربط شركات التوزيع بنظام رسائل نصية حُيّدد 
لكّل منها الكميات احلاصلة عليها وتاريخ توزيعها«. إذًا هل جيعل 
ذلك الشركات املستوردة هي السوق املوازية؟ يرّد املصدر بأّن 
ماذا  املروقات«.  يف  السوداء  السوق  عصب  هم  »املوزعني 
االسترياد  شركات  بني  وسطاء  »هناك  االسترياد؟  شركات  عن 
قانونية  غري  بطريقة  صهريج  توزيع  إىل  يعملون  قد  واملوزعني، 

ُيستخدم للتهريب والتجارة املوازية«.
أخريًا  »حصلت  النفط،  منشآت  لدى  ُمسّجلة  توزيع  شركة   295
140 شركة منها على ترخيص. الشرط الواجب توّفره هو امتالك 
الشركة صهرجيًا أو حمطة، وحتصل الشركات على املروقات إما 

من املنشآت أو من شركات االسترياد«.
كالم املسؤول يوحي وكأّنه ال مسؤولية يف التهريب على شركات 
االسترياد، علمًا أّن غالبيتها تلك شركات توزيع أو تربطها عالقات 
مع املوّزعني املستقلني، »وتستحوذ على 55% من حمطات الوقود 
املرّخصة. ومن أصل 1250 صهرجيًا حبسب الرخص الصادرة عن 
وزارة الطاقة، تسيطر الشركات على أكثر من 850 صهرجيًا سواء 
كانت مملوكة منها مباشرة أو متعاقدة مع كّل شركة حصرًا«. يقود 
أسعارها  بغري  املروقات  وبيع  تهريب  واحدة:  خالصة  إىل  ذلك 
الرمسية تقودهما شركات االسترياد والتوزيع، ال ذلك الذي يبيع 

البنزين بالـ«غالونات«.
»بتدفع دوالر بتاخد دوا«

يروي مستوردون لألدوية عن السنوات املاضية حني »كّنا نركض 
الدواء املستورد، من دون وجود حاجة إىل سوق موازية«.  لبيع 
ولكن كان للكارتيل ممارسات »سوداء« أخرى، تربز خالل األزمات 
واحلروب، »كعدم عرض املخزون، مقابل إدخال أدوية عن طريق 
التهريب إىل لبنان واحلصول على الكاش، وعمليات تزوير ألدوية 
ولكنها كانت حمدودة«. يقول عاملون يف سوق الدواء إّنه »على 
الورقة والقلم، ال حيّق للوكالء واملستوردين سوى البيع بالسعر 
العالقة  على  للحفاظ  املخزون  ببيع  تقضي  ومصلحتهم  الرمسي، 
مع الشركات األّم يف اخلارج«. ولكن ُيضيفون بأّن املستوردين 
وشركات التصنيع »دافنينو سوا«. حاليًا، يتّم العمل »ضمن حلقة 
خُمّزن  دواء  لبيع  الصيدليات  وأصحاب  الوكالء  بعض  بني  ضيقة 
بالدوالر األمريكي، ُمعتربين أّنهم بهذه الطريقة حيفظون رأمساهلم 
من التآكل«. إذًا، مصدر السوق املوازية يف الدواء »إما خمزون 
يبيعونه  والصيدليات،  املستودعات  أصحاب  لدى  موجود  قديم 
الدواء بل  الذين ال يوزعون  الوكالء  أو لدى  بأسعار غري رمسية، 

ُيتاجرون به بطريقة غري شرعية«.
يف عامل ُيسيطر عليه االقتصاد النيوليربالي و«ُيرّبر« سعي األفراد 
إىل تعزيز ملكياتهم الفردية ومراكمة أرباحهم على حساب األكثرية 
ومن دون إقامة أي اعتبار للمجتمع، ُيصبح »طبيعيًا« انتشار أعمال 
»السوق السوداء«، اليت ُتبيح لغايات رحبية فردية املتاجرة بكّل 
ابتزاز الناس حبياتهم.  شيء، حتى ولو كان وجودها قائمًا على 
باتت  وإن  املوازية،  التجارة  انتشار  يف  استثناًء  لبنان  ليس 
طويلة.  سنوات  منذ  ممتدة  ولكّنها   ،2019 عام  منذ  »مشهورة« 
تقرير البنك الدولي الصادر سنة 2010، ُيشري إىل أن معّدل انتشار 
السوق املوازية يف لبنان منذ عام1999 وحتى عام2007 هو %33. 
ما حُيّفز عمليات التخزين والبيع بأسعار غري رمسية، هو عدم عرض 
لبنان  املفروض من مصرف  األسواق واحلصار  كميات كافية يف 
الدعم.  رفع  موضوع  يف  والضبابية  االسترياد  اعتماد  فتح  على 
ُيصبح  املوازية  السوق  انوجدت  ما  »متى  إّنه  اقتصاديون  يقول 
من الصعب ضبطها، إال يف حال قّررت الدولة فرض رقابة على 
السعر والكميات، أي أن تستورد مباشرًة وتؤّمن بيع السلع احليوية 

للناس«.

إطار«  »إتفاق  ي  مُسّ عّما  اإلعالن  مّت   ،2020 األّول  تشرين  مطلع 
ملفاوضات غري مباشرة بني  لبنان  و إسرائيل  برعاية األمم امُلتحدة، 
ُيوجد  أّنه  البحرّية. وظّن الكثريون يف حينه  بشأن  ترسيم احلدود  
امُلفاوضات  هذه  إلجناح  حتديًدا،  وأمريكي  َدولي،  أخضر  ضوء 
بسرعة، وبدأ احلديث عن ُقرب حتّول لبنان إىل دولة ُمصّدرة للنفط 
والغاز. لكّن ما حصل على مدى سنة كاملة، أظهر أّن األمور ليست 
بهذه البساطة، وتطّورات األّيام القليلة املاضية دّلت على أّن لبنان 
البالغة  األّولّية  املواد  هذه  من  اإلستفادة  فرصة  كلًيا  ُيفّوت  قد 

األهمّية. فما الذي حيصل؟.
من امَلعروف أّنه يف أّي عملّية تفاوض، يرفع امُلفاوضون السقف 
ُتعرب  بالتنازل تدرجًيا، ُوصواًل إىل تسوية وسطّية،  بداية، ليبدأوا 
امُلرافقة  والظروف  التدخالت  وحجم  القوى  موازين  من  كّل  عن 
طريًقا  سلك  امُلفاوض  اللبناني  الفريق  لكّن  جوانبها.  خُمتلف  من 
ُمغايًرا، حبيث رفع سقف مطالبه يف مرحلة متقّدمة من املفاوضات، 
وحتديًدا بعد أشهر طويلة من إنطالقها، األمر الذي أسفر عن توّقف 
ألّن  إال  ُمّدًدا،  امللّف  هذا  يتحّرك  مل  واليوم،  املفاوضات.  هذه 
إسرائيل ضربت عرض احلائط باملطالب اللبنانّية، ووّقعت إتفاقات 
مل  ما  ُمالصقة  مواقع  الغاز يف  عن  للتنقيب  عاملّية  شركات  مع 
وقبل  حّصته.  من  تكون  بأن  لبنان  ُيطالب  ملناطق  ُمتداخلة  تكن 
إستعراض ما مُيكن أن ينتج من هذه اخُلطوة اإلسرائيلّية التصعيدّية 
الَدولّية،  اجّلهات  إىل  شكوى  برفع  مبواجهتها  لبنان  إكتفى  اليت 
وبامُلطالبة مبعاودة إطالق املفاوضات، ال ُبّد من إستعراض نقاط 
الُقّوة ونقاط الضعف غري امُلتوازنة بني لبنان وإسرائيل، يف هذا 

امللف احلّساس.
ويف هذا السياق، إسرائيل سبقت لبنان بأشواط يف امللف النفطي–

هذه  وإستخراج  عملّيات  التنقيب   ا  فعليًّ بدأت  أّنها  حيث  الغازي، 
املواد األولّية احليوّية منذ سنوات طويلة، ووقعت إتفاقات دولّية 
عّدة، إن للتنقيب أم للتصدير. يف امُلقابل، ال يزال لبنان ُمتعّثًرا 
ومتأّخًرا جًدا يف هذا امللف، ليس فقط على ُمستوى »البلوكات« 
احُلدودّية امُلتنازع عليها، إّنا أيًضا على ُمستوى »البلوكات« اليت 

ال ُتوجد إشكاالت بشأنها.
إسرائيل تستفيد من دعم َدولي كبري، ال سّيما من جانب الواليات 
امُلتحدة األمريكّية والعديد من الدول الغربّية، بينما يتعّرض لبنان 
لُضغوط دولّية لدفعه خلفض سقف شروطه، ويتّم إستخدام هذا 

امللّف لتحصيل مكاسب سياسّية وحتى أمنّية منه.
مع  األمد  طويلة  ُعقود  دخلت يف  العاملّية  والغاز   شركات  النفط 
إسرائيل، بينما هي ُمرتّددة جًدا وبطيئة جًدا يف التعامل مع امللّف 
والتجارّية  املالّية  أّن مصاحلها  يعين  ما  اللبناني،  النفطي–الغازي 
اإلسرتاتيجّية تيل بوضوح إىل جانب إسرائيل وليس لبنان، وهي 

لذلك غري ُمهتّمة باإلسراع يف توقيع اإلتفاقات مع  بريوت .
حُماوالت لبنان ربط ملّف ترسيم احلدود البحرّية مبلّف احلدود الربّية، 
عرقلت  بها،  ُيطالب  اليت  البحرّية  املنطقة  دائرة  بتوسيع  وكذلك 
غري  وعن  عملًيا  صّب  الذي  األمر  وتؤّخرها،  املفاوضات  وُتعرقل 
قصد يف صاحل إسرائيل، ألّنها ُتتابع إدارة ملّفها النفطي–الغازي 
امُلتنازع  احلدودّية  »البلوكات«  فيها  مبا  »البلوكات«،  كل  يف 
عليها، بينما ال يزال لبنان ُيصّر على إنطالق عملّيات التنقيب من 
»بلوكات« ُمتنازع عليها، ما أدخل كل هذا امللّف يف الثالجة بالنسبة 

إىل اجلانب اللبناني.
ُتفاوض إسرائيل من موقع قوّي وُمتعجرف، وهي ال تنتظر األحكام 
وقائع  لفرض  اللبنانّية  اإلقليمّية  املياه  على  وتعتدي  الَدولّية، 
ميدانّية، بينما تسود البلبلة اجلانب اللبناني يف ظّل إرباك باخلطوط 
التفاوض،  عملّيات  خالل  بها  التمّسك  الواجب  احلدودّية  والنقاط 
وكذلك يف ظّل خالفات داخلّية بني أكثر من طرف بشأن األسلوب 
الواجب إتباعه يف إدارة املفاوضات، حيث هناك من ُيطالب بالتشّدد 
واحلزم-ولّو تأّخرت عملّيات إستخراج النفط والغاز لسنوات، وذلك 
حبّجة رفض التفريط حبقوق لبنان، يف ُمقابل من ُيطالب بالتضحية 
قلياًل ببعض املطالب بهدف عدم التأّخر ملزيد من الوقت يف حتّول 
حُيّول  قد  املطالب  سقف  رفع  أّن  خاصة  نفطي،  بلد  إىل  لبنان 
حبرّية«–إذا جاز  شبعا   » مزارع  إىل  عليها  امُلتنازع  البحرّية  املنطقة 
التعبري، جلهة فرض إسرائيل واقًعا ميدانًيا بالُقّوة، وإكتفاء لبنان 

بالتهديد والوعيد، من دون أّي مكاسب عملّية ملموسة!.
الغد إىل  اليوم قبل  امُلسارعة  لبنان  أّن على  يف اخلتام، ال شّك 
العودة إىل طاولة املفاوضات، ومن الضروري التوّصل إىل توافق 
املفاوضات.  طاولة  إىل  امللّف  نقل  قبل   29 اخلط  بشأن  داخلي 
يكون  أن  دون  من  اللبناني   يذهب  الوفد  أّن  املعقول  غري  فمن 
مدعوًما مبوقف موّحد مبا سُيطالب به؟ فحتى هذه اللحظة مل ُيوّقع 
رئيس اجلمهورّية العماد  ميشال عون  املرسوم رقم 6433 امُلعّدل، 
ومل يقم لبنان بإيداع خرائط اخلط اللبناني 29 يف سجالت األمم 
امُلتحدة، بسبب تضارب يف النظرّيات بني من يعترب أّن رفع سقف 
املطالب إىل أقصى حّد قد يوقف املفاوضات، ما خيدم إسرائيل 
يعترب  ومن  لبنان،  بعكس  منذ سنوات  التنقيب  بأعمال  امُلستمّرة 
أّن التوقيع يؤّمن توازن ردع معها مينعها قانوًنا من اإلعتداء على 

احلقوق اللبنانّية!.

لبنان قد ُيفّوت فرصة التحّول 
إىل دولة نفطّية!

ناجي س. البستاني
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األول/ تشرين   4 اإلثنني  يوم 
أكتوبر، ستصبح مدينة ملبورن 
يف  عامليًا  األوىل  املدينة 
منذ  اإلغالق  أيام  عدد  جمموع 
لتحقق  كوفيد19-  جائحة  بداية 
أكرب جمموع يف عدد األيام هو 
العاصمة  متجاوزة  يوًما    246
األرجنتينية بوينس آيرس حيث 
أغلقت مبجموع عددأيم بلغ 245 

يوًما. 
أكثر  ملبورن  تصبح  وبذلك 
اإلغالق  أيام  عدد  يف  مدينة 
من  العديد  فيما  العامل،  يف 
أجل  من  يكافحون  مواطنيها 
والضروريات  الغذاء  توفري 

األساسية.
الستة،  اإلغالقات  وبسبب    
والية  عاصمة  تعرضت 
عاملًيا  املشهورة  فيكتوريا 
للضرر  الضيافة  بصناعة 
الشديد، فيما مطاعمها التزال 
احملتاجني  إطعام  على  تعمل 
والتداعيات  اخلسائر  بسبب 
نتيجة  الصعبة  االقتصادية 
للخسائر بسبب جائحة كوفيد-

.19
تشونغ  آالن  فتتح  فقد    
الصيين  السنغافوري  مطعمه 
من  فقط  أشهر  قبل   Tian38
جهدا  ويبذل  اجلائحة.  انتشار 
نشاطه  على  للحفاظ  كبريا 
منطقة  يف  مستمرا  التجاري 
ملبورن،  يف  املركزية  األعمال 
ويعمل على تقديم الطعام عرب 
اخلدمة  يقدم  وحاليا  مطعمه 
املختلفة  اخلريية  اجلمعيات  عرب 
والية  يف  الطعام  بنط  مثل 
 Foodbank Victoria  ،فيكتوريا
 Humble Mission ومجعيات  و 

.CrossCulture Church و
 بدأ املطعم ألول مرة يف توزيع 
احملتاجني  على  جمانية  وجبات 
يف اإلغالق الثاني يف ملبورن 

العام املاضي.
تشونغ  املطعم  مالك  وقال   
لقناة BS News.:« مل يعد لدينا 
يف اإلغالق من عمل، فآثرنا أن 
نقوم مبساعدة احملتاجني، وهو 

عمل مفيد للمجتمع«.
الطالب  أن  وأضاف:«   
»أكثر من هم  كانوا  الدوليني 
ألنه  اجملانية  للوجبات  حباجة« 
من  وحرمانهم  تهميشهم  مت 
حزم  نقص  بسبب  حقوقهم 
لذلك  هلم«  املمنوحة  الدعم 
عنهم  للبحث  جاهدين  نعمل 
ومساعدته بتأمني وجبة غذائية 

ساخنة هلم«. 
خدمات  يف  هو  يينغ  عملت 
اإلغاثة الغذائية لتجاوز اإلغالق 
السادس للمدينة، وهي طالبة 
تعيش  الصني  من  دولية 
وتقول  ملبورن،  مدينة  وسط 

سواسية  كلنا  اإلغالق  يف   «
ومنعزلون بطريقة أو بأخرى«.

هو  بينغ  الطالبة  تدرس    
يف  التعليم«  »طرق  ختصص 
على  وتعتمد  ملبورن،  جامعة 
داخل  من  املساندة  اخلدمات 
ذلك  يف  مبا  وخارجها  اجلامعة 
األسبوعي  دعم«  »صندوق 
 ،  SecondBite برعاية  للطالب 
وهو مطعم يقدم طعامًا جمانيًا  
بنك  برعاية  الدوليني  للطالب 

الطعام يف والية فيكتوريا.
اخلدمات  هذه  »أن  وأوضحت 
عليها،  كبري  أثر  هلا  كان 
كان  ماذا  تعرف  ال  فبدونها 

سيحدث هلا«.
التنفيذي  الرئيس  قال   
للمؤسسة اخلريية يف فيكتوريا 
ديف ماكنمارا:« إن بنك الطعام 
قدم خدمات كبرية للطالب من 
خمتلفة  جنسية   120 من  أكثر 
األول/أكتوبر  تشرين  منذ 

املاضي«.
للطالب  املشروع  هذا  وجاء   
أي  يتلقوا  مل  الذين  الدوليني 
ذلك  يف  فيدرالية  مساعدة 
على  القدرة  عدم  مع  الوقت 
الوطن  إىل  العودة  أو  العمل 

يف حينه«.
 فقد كانوا يف خطر. لذلك مت 
مجيع  أن  من  للتأكد  إنشاؤه 
طعام  على  حيصلون  الطالب 
ثقافتهم   ضمن  هلم  مناسب 
وصحًيا ملساعدتهم خالل فرتة 
اإلغالق  يف  خاصة  اإلغالق، 
ازداد  حيث  واألخري  السادس 

الطلب كثريًا. 
وأضاف أن هناك أكثر من 600 
طالب يستفدون من هذه اخلدمة 
ونعمل ثالثة أيام أسبوعيًا على 
ورغم  ساعات«.  أربع  مدار 
ازدياد حاجة الطلبة هلذه اخلدمة 

إال أن استمرارها غري مؤكد.
ماكنمارا:«حنن  وأضاف   
نهاية  حتى  التشغيل  ملتزمون 
كيف  نتأكد  أن  وجيب  العام. 
أن  وأوضح  التمويل«.  يسري 
كبري  بشكل  تضررت  »ملبورن 
بسبب  د  تتزايد  ومتتالي 
اإلغالق« فيما ينتاب كثري من 
املواطنني القلق   من املستقبل 
الفيدرالية  احلكومة  توجه  مع 
الكوارث  مدفوعات  خلفض 
مبجرد أن حتقق أسرتاليا أهداف 

التلقيح اخلاص يف أسرتاليا.
على  الطلب  زاد  »لقد  وقال: 
الوالية  خدماتنا يف مجيع أحناء 
فعمليات   ... كبري  بشكل 
أن  تعين  املتتالية  اإلغالق 
الوقوف  يستطيعوا  لن  الناس 

على أقدامهم بسرعة«.
»ويف بعض احلاالت، لن يقفوا 

على أقدامهم مرة أخرى«.

ملبورن املدينة األوىل عاملياً يف عدد 
أيام اإلغالق
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يقفون يف طابور امام بنك املأكوالت للحصول على طعام

سكوت  الوزراء  رئيس  أعلن 
موريسون إن االعرتاف بلقاحي 
خطوة  وكوفيشيلد  سينوفاك 
الوطنية.  اخلطة  يف  مهمة 
األسرتالية  التأشريات  وحاملو 
باعتماد  فرحهم  عن  يعربون 
إىل  للعودة  كفرصة  اللقاحني 

أسرتاليا.
وقد عربرَّ كثري الطالب الدوليون 
السماح  الحتمال  فرحهم  عن 
بعد  أسرتاليا  إىل  بعودتهم 
يف  الصحية  السلطات  إعطاء 
أسرتاليا الضوء األخضر لقاحني 
مت إنتاجهما يف الصني واهلند 

للمسافرين القادمني.
العالجية  السلع  إدارة  وأعلنت 
وبذلك  باللقاحني  اعرتافها 
سيسمح »للمسافرين الدوليني 
الدخول إىل اسرتاليا باعتبارهم 

ُملقحني بشكل مناسب«.
وسيخضع األشخاص الذين مت 
تلقيحهم بالكامل للحجر الصحي 
يف املنازل ملدة أسبوع شريطة 
اللقاحات  تلقوا  قد  يكونوا  أن 
و  أسرتازينكا  مثل  املعتمدة 
جونسون  و  موديرنا  و  فايزر 
إىل  باإلضافة  جونسون،  أند 
الصني  يف  ع  امُلصنرَّ سنوفاك 

وكوفيشيلد امُلنتج يف اهلند.
فيما سيتم الطلب من األشخاص 
غري امللقحني أو الذين مل يتلقوا 
العزل  إىل  معتمدة  لقاحات 
ملدة أسبوعني يف الفنادق أو 

املرافق املخصصة.
وهو  سينغ،  البريت  وحاول 
يف  األعمال  يدرس  طالب 
سيدني وحيمل تأشرية مؤقتة، 
 18 منذ  أسرتاليا  إىل  العودة 
اهلند  إىل  سفره  بعد  شهًرا 

لرؤية والده املريض.
فقط  شهًرا  أمضى  قد  وكان 
يف أسرتاليا، قبل سفره خارج 
لرؤية  للهند  وسفره  اسرتاليا 

والده.
 SBS News لـ:  سينغ  وقال 
شهًرا،   18 حوالي  انتظرت   «
أنا  الكامل  التلقيح  وأخذت 
وزمالئي ممن حيملون تأشريات 
نسافر  أن  و«نأمل  مؤقتة«. 
إىل أسرتاليا قريًبا فقد توقفت 

حياتنا متاًما«.
سكوت  الوزراء  رئيس  قال 
االعرتاف  إن  موريسون 
يف  مهمة  خطوة  باللقاحني 

فتح  إلعادة  الوطنية  اخلطة 
من  للقادمني  خاصة  البالد.  
تلك  تستخدم  اليت  البلدان 
والصني  اهلند  مثل  اللقاحات 
أحناء  مجيع  يف  أخرى  ودول 

جنوب شرق آسيا.«
هذا   »: موريسون  وأضاف   
إىل  االنتقال  قبل  هام  أمر 
أعتقد  اليت  الثانية،  املرحلة 
املقبل  العام  ستحدث  أنها 
سيما  ال  الواليات،  بعض  يف 
مسؤولي  مع  مناقشاتي  يف 
حيث  ويلز،  ساوث  نيو  والية 
الطالب،  هؤالء  سيتمكن 
للمجيء  املهرة،  واملهاجرون 
العاجل  القريب  البالد يف  إىل 
بعد اعتماد هذين اللقاحني يف 

خطة عملنا املستقبلية«.
توفري  السن:  لكبار  بشرى 
وموديرنا  فايزر  لقاحات 
تزيد  الذين  لألسرتاليني 
اعتبارًا  عامًا   60 عن  أعمارهم 

من اليوم
 وقالت اهليئة العليا للجامعات 
الصادر  القرار  هذا  إن 
باعرتاف إدارة السلع الدوائية 
األسرتالية  TGA ميهد الطريق 
واهلند  الصني  من  للطالب 
بالكامل  تلقيحهم  مت  الذين 
لينضموا مرة أخرى إىل زمالئهم 
يف  األسرتالية  اجلامعات  يف 

القريب العاجل.
جاكسون،  كاتريونا  وقالت   
جلامعات  التنفيذية  الرئيسة 
القرارات  هذه   « أسرتاليا: 
تعيد األمل ألكثر من 130.000 
الصرب  بفارغ  ينتظرون  طالب 
إلكمال  أسرتاليا  إىل  العودة 

دراستهم«.
مجيع  نصف  من  حوالي  وفيما 
الذين  الدوليني  الطالب 
خارج  العالي  تعليمهم  يتلقون 
ثلث  حوالي  هناك  أسرتاليا، 
الدوليني  الدكتوراه  طالب 
اخلارج  يف  موجودون  أيًضا 
الستكمال  العودة  وينتظرون 

أحباثهم هنا«. 
الرئيس  أوزموند  مارجي  قال 
السياحة  ملنتدى  التنفيذي 
 :ABC News لشبكة  والنقل 
ننتظره  للغاية  رائع  أمر  »إنه 
منذ عدة أشهر، فإذا مل نعتمد 
لقاح سينوفاك، فلن يأتي أي 
شخص من الصني إىل هنا«.

إدارة السلع الدوائية األسرتالية 
تعتمد لقاحي سينوفاك الصيين 

وكوفيشيلد اهلندي

لقاح سينوفاك الهندي

حالة   1420 فيكتوريا  سجلت 
جديدة مكتسبة حملًيا وتويف 11 
الوفيات  عدد  لريتفع  شخًصا، 
التفشي  بدء  منذ  املرتبطة 

احلالي إىل  68 حالة.
 2.2 إلطالق  احلكومة  ختطط 
كورونا  فريوس  اختبار  مليون 
نظم  أحناء  مجيع  يف  السريع 
بالوالية، قبل  الرعاية الصحية 
أن يتم متديدها إىل »األماكن 
بشكل  باملخاطر  احملفوفة 
املدارس  ذلك  مبا يف  خاص« 

وخدمات الطوارئ وغريها.
مارتن  الصحة  وزير  أعلن  فقد 
من  أكثر  تطعيم  مت  إنه  فولي 
90 ألف شخص باألمس، وهو 
نصف  من  أكثر  يشكل  ما 
اللقاحات اليت مت تسليمها على 
 5 الثالثاء  يوم  البالد  مستوى 

أكتوبر.

نيو ساوث ويلز
 594 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
حملًيا  مكتسبة  جديدة  حالة 

وعشر حاالت وفاة.

مراجعة  جلنة  إنشاء  مت  وقد 
املصاعب املالية اجلديدة للنظر 
للشركات  املالي  الدعم  يف 
مالية  ضائقة  من  تعاني  اليت 
غري مؤهلة لتلقى الدعم املالي 

اخلاص بفريوس كورونا.
وستقوم اللجنة بتقييم األعمال 
كل  أساس  على  التجارية 
تفي  مل  واليت  حدة  على  حالة 
ملدفوعات  األهلية  مبتطلبات 
 COVID-19 Business برنامج 
 Micro-business و   Grant

.JobSaverو Grant

العاصمة الفيدرالية كانبريا
حالة   28 حنو  كانربا  سجلت 
وفاة  وحالة  حمليا  مكتسبة 

واحدة.
ثبتت  انه  بالذكر  واجلدير  
الرضع  األطفال  أحد  إصابة 
الرعاية  بالفريوس يف حضانة 
 Centenary اخلاصة مبستشفى 

للنساء واألطفال.
نشطة  حالة   395 حالًيا  وتوجد 

يف كانربا.

فيكتوريا تعاني ونيو ساوث ويلز 
تواصل التعايف

دعت ليزا دي فانا إىل فرض 
التبعات واملساءلة زاعمة أنها 
اجلنسي  للتحرش  تعرضت 
والتخويف والنبذ خالل حياتها 

املهنية.
القدم  كرة  فقدإهتزت 
بسبب  للسيدات  األسرتالية 
مزاعم االعتداء اجلنسي والتنمر 
يف الرياضة اليت أطلقتها جنمة 

معتزلة.
كرة  فريق  جنمة  وحتدثت 
بال املعروف  النسائية  القدم 

Matildas املتقاعدة مؤخًرا ليزا 
مزعومة  حوادث  عن  فانا  دي 
حياتها  خالل  هلا  تعرضت 
املهنية اليت تعود إىل عقدين 

من الزمن.
فرض  إىل  فانا  دي  ودعت 
التبعات واملساءلة زاعمة أنها 
اجلنسي  للتحرش  تعرضت 
والتخويف والنبذ خالل حياتها 

املهنية.
فإن   ABC نشرته  ما  حبسب 
يف  مؤخًرا  لعبت  اليت  النجمة 
 Melbourne مع   W-League
اإلساءة  أن  زعمت   Victory
 Young بدأت عندما كانت يف
Matildas وهي تبلغ من العمر 

17 عاًما.
دي  تصرحيات  أثارت  وقد 

وسائل  على  كبريا  جدال  فانا 
التواصل اإلجتماعي.

 Australia صرحت  وقد  هذا 
مؤخًرا  اجتمعت  أنها   Football
مع  وتواصلت  فانا  دي  مع 
 Sports Integrity Australia
لبدء حتقيق مستقل يف مزاعم 

االنتهاكات.
الذي  الوقت  يف  هذا  يأتي   
كشف فيه حتقيق أجرته شبكة 
ABC عن مزاعم ما ال يقل عن 
أربع سباحني تعرضوا للتحرش 
اجلنسي بواسطة مدرب سباحة 

مرموق يف الثمانينيات.
الشبكة  نشرته  ما  حبسب 
إليه  الذي تشري  فإن املدرب 
بتدريب  قام  اإلتهام  أصابع 
الشباب يف  السباحني  أفضل 
أبطال  ذلك  يف  مبا  أسرتاليا 

وطنيني وسباحني أوملبيني.
يأتي التحقيق على خلفية لقاء 
أجرته ABC يف عام 2009 مع 
سباح النخبة والرياضي السابق 
خالله  قرر  والذي  شرير  بول 
اإلفصاح عن تعرضه لالعتداء 
اجلنسي من قبل مدربه منذ ما 

يقرب من 20 عاًما.
من اجلدير بالذكر أن شرير قام 
باالنتحار يف شهر شهر متوز / 

يوليو من العام املاضي.

مزاعم حترش جنسي جديدة تهز 
األوساط الرياضية األسرتالية 

ليزا دي فانا يف ملبورن )اىل اليسار( وجينا ماكورميك
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بعد تبّنيه دوليًا، حصل احملقق العدلي يف قضية 
انفجار بريوت القاضي طارق البيطار على جرعة 
دعم قضائية متّثلت بقرار حمكمة االستئناف يف 
بريوت رفض طلبات الرد املقدمة من الوزراء 
جولة،  البيطار  رِبح  عليهم.  امُلدعى  السابقني 

فيما يتحّضر خصومه جلوالت أخرى.
يف  االستئناف  حمكمة  رئيس  ق��رار  ي��أِت  مل 
بريوت، القاضي نسيب إيليا، برفض طلبات 
عى  امُلدَّ السابقني  ال��وزراء  من  امُلقّدمة  ال��رّد 
)نهاد  ب��ريوت  مرفأ  انفجار  ملف  يف  عليهم 
زعيرت(  وغ��ازي  خليل  حسن  علي  املشنوق، 
ُمفاجئًا للمعنيني. فقرار إيليا الذي صَدر صباح 
د له بتسريبات من احملكمة  االثنني املاضي، ُمهِّ
الطلبات كونها  احتمال عدم قبول  حتدثت عن 
تعترب بأن ليس من صالحياتها البت بها. وهكذا 
جاء يف النص الذي رفض الطلبات شكاًل »لعدم 
الرّد  طاليب  »كل  ُملِزمًا  النوعي«،  االختصاص 
بدفع غرامة مقدارها مثامنائة ألف لرية لبنانية، 
كافًة  القضائية  والنفقات  الرسوم  وتكبيدهم 
سندًا ألحكام املادة 127 مدنية«، بتوقيع كل 
الدين  مشس  مريام  واملستشارتني  إيليا  من 

وروزين حجيلي.
بال شك ُيعترب القرار جولة راحبة ملصلحة احملقق 
سيعود  الذي  البيطار  طارق  القاضي  العدلي 
ملتابعة التحقيقات. إال أن خصومه يف املعركة 
دعاوى  بتقديم  أخ��رى  جولة  معه  سيبدأون 
التمييز، خصوصًا أن قرار  جديدة لدى حمكمة 
إىل عمله قبل  البيطار  أعاد  االستئناف  حمكمة 
19 تشرين األول )موعد العقد الثاني جمللس 
النواب(، وهو املوعد الذي راهن عليه الوزراء 
السابقون لتفعيل حصانتهم. بالتالي يستطيع 
البيطار قبل هذا املوعد اختاذ إجراءات يف حقهم 
من دون الرجوع إىل جملس النواب. لذا يتوقع 
أن ُيسارع إىل إصدار مذكرات أو حتديد جلسات 
الستجوابهم خالل هذا األسبوع، ومتابعة ما بدأه 
قائد  من  كل  استجواب  جلهة  ي��ده،  كف  قبل 
املخابرات  ومدير  جان قهوجي  السابق  اجليش 
السابق كميل ضاهر ورئيس فرع األمن القومي 
الدين،  العميد غسان غرز  السابق يف اجليش 
والعميد السابق يف املخابرات جودت عويدات.
الدعم  جرعة  االستئناف  حمكمة  ق��رار  يُكن  مل 
الوحيدة اليت حصَل عليها البيطار. فقد سبقتها 
جرعات أخرى من خارج احلدود، متّثلت باملواقف 
الناطقة  لسان  على  أواًل  جاءت  اليت  الدولية 
فون  آنييس  الفرنسية  اخلارجية  وزارة  باسم 
اللبنانية  »السلطات  دع��ت  ال��يت  م��ول  دي��ر 
وبعيدًا  شفافية،  بكّل  التحقيق  الستكمال 
موقفان  تالها  ثم  السياسية«.  التدخالت  من 
اخلارجية  باسم  للمتحدث  أحدهما  أمريكيان، 
اللبنانية إىل اإلسراع يف  دعا فيه »السلطات 
استكمال حتقيق كامل وشفاف وعدم الرضوخ 
لتهديدات حزب اهلل«، وآخر عن جلنة الشؤون 
اخلارجية يف الكونغرس األمريكي »أشاد بنزاهة 

القاضي« البيطار.
هذه املواقف عّززت االرتياب يف عمل احملقق 
الواليات  من  »تبّنيه«  جم��ّرد  إن  إذ  العدلي، 
يف  التشكيك  ُيشّرع  دولية  وجهات  املتحدة 
عن  تتحدث  ال��يت  الفرضية  ��م  وُي��دعِّ أدائ���ه، 
تسييس التحقيق الذي ال يريده البعض سوى 
ثم  االنفجار.  مسؤولية  اهلل  ح��زب  ل  حيمِّ أن 
أتى  الذي  االستئناف  حمكمة  قرار  توقيت  إن 
اخلشية  بأن  يوحي  املواقف  هذه  بعد  سريعًا 
إليه ملف  أمام أي قاٍض حيال  ستكون كبرية 
»النقمة  من  خوفًا  وسريفضه  البيطار،  ضد 
الدولية«، وسيلجأ إىل أسلوب »التهّرب« الذي 

اتبعه القاضي إيليا.

  محكمة االستئناف رفضت طلبات الرد قبل اكتمال 
التبليغات

والسؤال اليوم، هو عن اخلطوات التالية اليت 
وكيف  القضية،  يف  عليهم  املُدعى  سيتخذها 

سيكون شكل املواجهة يف املرحلة املقبلة؟

 ُجرعتا دعم دولية وقضائية للمحقق 
الـعدلي: الـبيطار يربـح جـولة

مـيسم رزق

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

تقّدم  وهو  جديد  تطّور  طرأ  املاضي،  االثنني 
ال��وك��ي��ل ال��ق��ان��ون��ي ل��ل��وزي��ر ال��س��اب��ق يوسف 
أمام  البيطار  القاضي  ضد  بإخبار  فنيانوس 
التمييزية بتهمة »التزوير« ألنه  العامة  النيابة 
»راسل كاًل من وزارة الداخلية واألمانة العامة 
مبالحقة  إذن  على  للحصول  ال���وزراء  جمللس 
بعد  إبراهيم  وعباس  صليبا  طوني  اللواءين 
تبلغه طلب الرد، وأنه زّور تواريخ املراسالت 
ووقعها بتاريخ يوم اجلمعة علمًا أنه مل يأت إىل 
مكتبه، يف حني أن القانون مينعه من إصدار 
القرارات وتوقيعها خارج مكان عمله«. وبذِلك 
تنضّم هذه الدعوى إىل الدعوينينْ اللتني تقّدم 
بهما فنيانوس وهما »االرتياب املشروع« لدى 
الشكلية  وال��دف��وع  اجلزائية،  التمييز  حمكمة 
املقدمة إىل القاضي البيطار، واليت قد تصِبح 
مجيعها يف عهدة الغرفة السادسة لدى القاضية 

رندى الكفوري.
وفيما يفرتض أن يعنّي النائب العام التمييزي 
مع  للتحقيق  قاضيًا  عويدات  غسان  القاضي 
الزميلة  علمت  التزوير،  دع��وى  يف  البيطار 
وكيله  ع��رَب  سيتقّدم  املشنوق  أن  »األخ��ب��ار« 
اليومني  يف  ف��رح  ن��ّع��وم  احمل��ام��ي  القانوني 
املقبلني بدعوى »ارتياب مشروع« لدى حمكمة 
ولفت  آخ��ر.  ق��اض  إىل  امللف  لنقل  التمييز 
تقبل دعاوى طلبات  »التمييز ال  أن  فرح إىل 
اختصاصها«،  ليَس من  بأنه  تعترب  الرد ألنها 
مشريًا إىل أن »قرار حمكمة االستئناف وعدم 
البيطار  أن  يعين  الرد  طلبات  بدعاوى  القبول 
فوق القانون واحملاسبة، ويستطيع القيام بأي 
إجراء واختاذ أي قرار من دون أن يستطيع أحد 
أن  املسموح  غري  »من  أنه  علمًا  االع��رتاض«، 
تتمتع أي هيئة قضائية بصالحية كاملة حبيث ال 
مُيكن الطعن بقراراتها«. ومع أن حمكمة التمييز 
اجتهدت يف اعتبار أن طلبات الرد ليست من 
إن  بامللف  معنية  مصادر  قالت  اختصاصها، 
بطلبات  سيتقدمان  وزعيرت  خليل  »الوزيرين 
قضائي  مرجع  فسره  م��ا  وه��و  لديها«،  رد 
»االرتياب  ألن  للوقت«  كسب  »عملية  بأنه 
املشروع« ال مينع القاضي البيطار من استكمال 
اعترب  بينما  اإلج���راءات.  اخت��اذ  أو  التحقيقات 
ألنها  القانون  »خالفت  االستئناف  حمكمة  أن 
رفضت طلب الرد امُلقّدم من خليل وزعيرت من 

دون اكتمال التبليغات«.

تحرك لعائالت املوقوفني
بعض  عائالت  أن  »األخ��ب��ار«  الزميلة  وعلمت 
ستبدأ  املرفأ  انفجار  قضية  يف  املوقوفني 
سيما  ال  عنهم،  باإلفراج  للمطالبة  بتحركات 
أشهر«.   10 من  أكثر  منذ  »حمتجزون  أنهم 
وقالت مصادر العائالت إنها يف صدد تأليف 
جلنة وتوكيل عدد من احملامني. وسيبدأ هؤالء 
رئيس  بينها  م��ن  امل��راج��ع  بعض  على  جولة 
عبود،  سهيل  القاضي  األعلى  القضاء  جملس 
هنري  العدل  وزير  من  موعدًا  ينتظرون  فيما 
خوري. وأشار بعض األهالي إىل أنهم التقوا 
البيطار ووعدهم أكثر من مرة بإخالء  القاضي 
لكنه  علني شي«،  ما  »ألن  املوقوفني  سبيل 
مل يِف بوعوده، متهمني إياه باالستنسابية يف 
اإلفراج عن املوقوفني، علمًا أن »بعض الذين 
أكرب نسبة إىل  يتحملون مسؤولية  أفرج عنهم 

الصالحيات املتعلقة بوظائفهم«.
دياب »راجع«

احلكومة  رئيس  أن  »األخبار«  الزميلة  وعلمت 
مرفأ  انفجار  قضية  يف  عليه  امُلدعى  السابق 
بريوت حسان دياب سيعود إىل لبنان منتصف 
الشهر اجلاري، بعَد أن سافر فور تأليف حكومة 
املتحدة  الواليات  إىل  ميقاتي  جنيب  الرئيس 
يف »زيارة عائلية«، علمًا أن دياب صدرت يف 
حقه مذكرتا إحضار من احملقق العدلي القاضي 

طارق البيطار.
 وتساءلت مصادر معنية بامللف عَما إذا كان 

البيطار سيتخذ إجراء جديدًا يف حقه.

عندما حصل تفجري/ انفجار مرفأ بريوت يف 4 
وطين  إمجاع  شبه  تشكل   2020 أغسطس  آب/ 
وحماسبة  احلقيقة  بكشف  ب��اإلس��راع  ي��ن��ادي 
املسؤولني والتعويض على املتضررين وإعادة 
ترميم املرفأ إلعادته إىل الوضع الطبيعي للعب 
الدور املناط به خدمة لالقتصاد الوطين اللبناني 
باعتباره أحد األعمدة األساسية هلذا االقتصاد. 
وبهذا املنظور أحيل احلدث اجللل على اجمللس 
وترّبم  جتاذب  بعد  عدلي  حمقق  وعنّي  العدلي 
وت��رّدد، حمقق بدأ مهمته بعد أن وضع امللف 

بيديه.
بيد أن احملقق العدلي املعنّي ولسبب أو آلخر 
من دون اخلوض بها مل يستطع إكمال املهمة 
بعد أن رفعت يده عن القضية بناء لطلب من 
بعض املّدعى عليهم، أدىل بعضهم باالرتياب 
ينقل  امللف  جعل  ما  له  فاستجيب  املشروع 
ليكون  عليه  الكثريون  ع��ّول  آخ��ر  ق��اض  إىل 
وعلم  ونزاهة  بشجاعة  يقدم  الذي  »الفارس« 
قانوني ومبوضوعية، يقدم على كشف احلقيقة 
وتقدميها إىل احملكمة � اجمللس العدلي � إلدانة 

املرتكب وتربئة الربيء.
وكان منطقيًا أن يقارب احملقق العدلي اجلديد، 
على  املوضوع  امللف،  على  يده  أن وضع  بعد 
حيجب  أن  دون  من  يتخادمان  اثنني  مسارين 
على  مسار  حينًا  تقّدم  ولو  حتى  اآلخر  أحدهما 
امليداني  املسار  كان  املسارين  وأول  مسار، 
املوضوعي أي التفجري بذاته ملعرفة ملاذا وكيف 
حصل احلدث ومن قام به، واملسار الثاني مسار 
حصول  إىل  قاد  ال��ذي  والظرف  البيئة  تهيئة 
احلادث/ وهنا يدخل ما جانب الفعل املقصود 
بالتقصري  يسّمى  ما  يدخل  القصدي،  غري  أو 
الوظيفي واإلهمال واخلفة وعدم االحرتاز الذي 

أوصلنا إىل الكارثة.
فكان  اإلع��الم��ي  وال��س��ل��وك  التعامل  يف  أم��ا 
هذا  التعاطي  يف  ميّيز  أن  احملقق  من  منتظرًا 
أمرين أو فئتني من املعلومات  مع امللف بني 
طبيعة  د  حت��دّ ال��يت  التقنية  املعلومات  األوىل 
وهل  حصل  كيف  سؤال  على  وجتيب  التفجري 
هو تفجري أو انفجار؟ ألّن يف هذا األمر مصاحل 
ملتضّررين ال ميكن أن تنتظر، وأّن اإلعالن أو 
كشف احلقيقة هنا ليس من شأنه أن يؤثر يف 
مسار التحقيق ال من قريب وال من بعيد، وأقّل 
ما ُيقال فيه هنا أن حتديد طبيعة احلدث وكيفية 
حصوله يريح النفوس ويفتح الطريق أوسع أمام 

معاجلات أخرى.
الثانية من املعلومات فهي املتصلة  الفئة  أما 
لألفعال  الرتاكمي  والتسلسل  باملسؤوليات 
واملساهمة املنتجة يف املوضوع عماًل بنظريات 
خمتلفة يف العلم القانوني اجلزائي سواء اعتمدت 
أو  املنتج  السبب  أو  األسباب  تعادل  نظرية 
سواها، هذه الفئة من املعلومات ومن جمريات 
مطلق  بشكل  خاضعة  تكون  أن  جيب  التحقيق 
ملبدأ سرية التحقيق وبصرامة شديدة من دون 
أن يسمح بإعالن مباشر أو بتسريب غري مباشر 
من  التسريب  أو  اإلعالن  ألّن  منها  ألّي شيء 
شأنه أن يضيع فرصًا ويعطي املرتكبني فرصًا 

للتملص من املسؤولية عن فعل أو تقصري.
مل  الثاني  ثم  األول  العدلي  احملقق  أن  بيد 
يقم مبثل هذا التمييز، وتكتم األول ثم الثاني 
جيب  ك��ان  ال��يت  املعلومات  م��ن  الفئة  على 
موضوعية  أم��ور  وه��ي  اإلس��راع يف كشفها، 
للنفوس  إراح��ة  كشفها  جيب  تقنية  ميدانية 
مع  عالقاتهم  املتضررين يف  وصيانة حلقوق 
عجز عن  كان احملقق  وإذا  التأمني،  شركات 
حسم القضية وعجز عن حتديد ما حصل ومل 
يستطع أن يبنّي ما إذا كان يف األمر تفجري 
جرميًا  عماًل  أم  حادثًا  إذا كان  وما  انفجار  أو 
بعد سنة من وقوع احلادث! فإّن ذلك يشكل 
عيبًا كبريًا يف األداء يعرف مضامينه وخطورته 
كّل متابع خاصة من املختصني واخلرباء. ويف 
كل األحوال يبقى هذا التعتيم والغموض حول 
هذه النقطة بالذات حمل تشكيك وريبة ال ميكن 

 أي مصري ستلقاه العدالة يف 
مالحقة تفجرياملرفأ؟

أمــني حـطيط
التفلت من مساوئها.

ومن جهة أخرى سجل وباستغراب كبري الكّم من 
التسريب والكّم من التداول اإلعالمي جملريات 
التحقيق إىل حّد بات يعرف الشاهد أو املّدعى 
العدلي  أمام احملقق  بأنه مطلوب للمثول  عليه 
مع التوقعات مبصريه عرب اإلعالم وقبل أن يتّم 
تبليغه شخصيًا بالطرق القانونية املعروفة، ما 
أشاع جوًا من الريبة والشك حبرص احملقق على 
بهذا  التشهري  وليس  احلقيقة  إىل  الوصول 

وذاك.
ذوي  األشخاص  مع  التعامل  أمر  كان  وأخ��ريًا 
السلوك  منط  يف  واالختيار  اخلاصة  األوض��اع 
العام  اإلط��ار  أو  اخل��اص  وضعهم  بني  معهم 
للتحقيق، وهنا كان اخلطأ اآلخر من حيث اعتماد 
االستنسابية أيضًا، ففي شأن القضاة احرتمت 
اخلصوصية بينما مل حترتم تلك اخلصوصية يف 
ما خص النواب والوزراء ما فاقم الشعور بالريبة 

والشك أيضًا.
إّن لبنان بشعبه وبكّل ما يتعلق به حباجة إىل 
الكارثة  حصلت  كيف  ومعرفة  احلقيقة  كشف 
ومن هو املسؤول عنها ملساءلته فاعاًل كان أم 
متدخاًل أو حمّرضًا أو متهّيئًا أو مقّصرًا أو مسّهاًل 
وأّن املتضّررين حباجة ملعرفة  أو مشّجعًا إخل… 
حقيقة ما حصل لفتح الباب أمامهم، فضاًل عما 
سبق، فتح الباب للحصول على تعويضاتهم من 
اآلن  العني  قريرة  تنام  اليت  التأمني  شركات 
وكيفية  احل��دث  لطبيعة  احملقق  حجب  بسبب 
حصوله، وأن العامل برمته ينتظر كشف احلقائق 
ليعيد الثقة بلبنان وينفتح جمّددًا للتعامل معه.

بقضية  العدلي  احملقق  أن  نرى  فإننا  ولذلك 
تفجري/ انفجار مرفأ بريوت أيًا كان هذا احملقق، 
حقوقًا  له  تفرض  وطنية كربى  مهمة  أمام  هو 
وتوجب عليه التزامات مقابلها من أجل الوصول 
أعاله مجيعًا  ذكرنا  من  تعين  اليت  احلقيقة  إىل 
يبحث  ثم  ويفرزها  املسارات  جيمع  أن  وعليه 
من دون تسييس أو تركيب ملفات أو إغفال 
حقائق عليه وقبل أي شيء أن يبحث عن اإلجابة 

على األسئلة التالية:
1� من ميلك املواد املتفجرة وكيف جّهزت بها 
السفينة ومن توىل إدارة حركة السفينة الناقلة 
من مرفأ التحميل إىل مرفأ التنزيل مرورًا مبرافئ 

وسيطة إن وجدت.
أنزلت البضاعة يف مرفأ بريوت ومن  2� ملاذا 
حلظة  إىل  وص��وهل��ا  حلظة  منذ  ببقائها  مس��ح 

انفجارها أو تفجريها.
٣� كيف حصل الفعل وهل هو تفجري أو انفجار 

)حتديد ذلك وإعالنه لألسباب اليت ذكرنا(.
عن  األشخاص  مجيع  األشخاص  دور  حتديد   �4
فعل أو تقصري أدى إىل الكارثة من دون متييز 

أو انتقاء أو استنساب.
مقاربة  تفرض  والعدالة  واملنطق  العلم  إّن 
يتذكر  أن  وجي��ب  املتقّدم  ال��وج��ه  على  األم��ر 
للوصول  وجوهري  أساسي  فعله  أن  احملقق 
على  احملاسبة  أجل  من  وكشفها  احلقيقة  إىل 
إنه  مقولة  خلف  يتلطى  أن  ميكن  وال  أساسها 
القرار«، فهذا  أخطأ فإن احملكمة تصّوب  »إن 
وهامًا  جوهريًا  فعله  يكن  لو مل  إذ  دقيق  غري 
ويفتح  احملكمة  عمل  يسّهل  أن  شأنه  وم��ن 
الطريق أمامها للوصول إىل احلقيقة القضائية 
املربمة ملا كانت أحيطت مهمته ووظيفته بهذا 
القدر من األهمية، فاحملقق العدلي قد يكشف 
املسؤوليات،  وتضيع  عنها  يضلل  أو  احلقيقة 
وأّن األمر حباجة إىل وجود حمقق يوحي بالثقة 
حيرتم القواعد القانونية ويلتزم بها وميتنع عن 
التسريب واإلعالن يف ما جيب كتمه ويعلن ما 
جيب نشره. وهنا نذكر اجلميع بأّن التيه بعيدًا 
من احلقيقة حتى ويف جمال التحقيق من شأنه 
أن يهدر الوقت واحلقوق ويرهق الربيء ويكافئ 
املرتكب، وهو أمر ينبغي أن يكون مرفوضًا من 
أصله وإال فإّن العدالة ستكون الضحية الكربى 
األخرى بعد الضحايا واخلسائر اليت وقعت يوم 

نزول الكارثة.
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مـقاالت وتـحقيقات

حجم  من  تزيد  ميقاتي  جنيب  الرئيس  حلكومة  الباهتة«  »االنطالقة 
االرباك الذي تعيشه مكوناتها، وال سيما رئيسها ومعه فريق نيابي 
من  »جيش  وجود  وكذلك  عريض«،  »طويل  واستشاري  ووزاري 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  حول  واخلرباء«،  املستشارين 
والنائب جربان باسيل و«التيار الوطين احلر«، على حد وصف اوساط 

سياسية بارزة يف 8 آذار.
احللول وصعوبة  وانعدام  النقار«،  تولد  »القلة  ان  االوساط  وتقول 
املأساوية، جتعل من اي  البلد  باحلكومة واوضاع  املشكالت احمليطة 
خطوة لالنقاذ سيفًا ذا حدين. فإذا جنحت جيب ان يكون جناحها بنسبة 
مزدوجة  فاخلسارة  فشلت  اذا  اما  االدنى.  احلد  باملئة يف  و90   80

وستنعكس مباشرة على سعر صرف الدوالر وتهاوي سعر اللرية.
وتكشف االوساط صحيح، ان هناك تضاربًا يف اآلراء وتعددها بني 
يف  ذلك  وترجم  نفسيهما،  الرئيسني  وبني  وميقاتي  عون  فريقي 
تشكيل جلنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، ولكن هذا التضارب 
او التناقضات ال تعين وجود »كباش خفي« او تكسري اجنحة« بني 
الرجلني بل تعدد يف االفكاروالتوجهات بنسبة طفيفة وليست فادحًة 

وميكن جتاوزه.
نيل  بعد  الثالث  االسبوع  دخوهلا  ومع  احلكومة  ان  االوساط  وتقول 
الثقة، مل تقنع بعد ال اجملتمع الدولي، وال الداخل وال االسواق املالية، 
وال حتى احملتكرين واملتالعبني بالسوق السوداء والدوالر انها جادة 
يف خطوات حامسة وقادرة على ضبط الدفة، بل على العكس اثبتت 

انها مربكة وعاجزة ومكبلة.
وبدليل رفع الدعم عن احملروقات بشكل كامل، ومن دون ان يكون 
هناك اي بدائل »إلطفاء« هليب الدوالر، والذي ارتفع مبعدل 4 االف 
لرية منذ الوالدة يف 10 ايلول حتى اليوم بعد ان كان المس عتبة 
الـ13 و1الـ14 الفًا. كما عكس استمرار التدابري نفسها للسحب من 
حل  اجياد  نفسه يف  العجز  املصارف  احملجوزة يف  املودعني  اموال 
وتقول  لبنان.  يف  مقيم  الف   500 بينهم  مودع  الف   750 ملشكلة 
االوساط ان احلكومة مطالبة باخلطوات الالزمة سياسيًا ودستوريًا اي 
ان تقوم مبا هو متوجب عليها باحلد االدنى وعدم التفرج واجللوس يف 

الزاوية واالمور حتتاج اىل جرأة واقدام وهمة.
وما زاد الطني بلة ووفق االوساط نفسها، هي التصرحيات املتناقضة 
للرئيس ميقاتي حول زيارته اىل سوريا واليت قد يفتح التواصل معها 
وحيتاجها  هامة  ومالية  وسياسية  اقتصادية  ابوابًا  عليها  واالنفتاح 

لبنان ناهيك عن الغاز املصري والكهرباء االردنية.
التالي تصرحيًا له سبقه قبل  اليوم  حيث نسف تصريح ميقاتي يف 
ساعات، ليؤكد ان ملف العالقة بني لبنان وسوريا ال يزال يف دائرة 
التجاذب الداخلي، وكذلك اخلشية من عدم وجود ضوء اخضر امريكي 

كامل الستكمال ما بدأته حكومة حسان دياب يف ايامها االخرية.
ويف السياق كانت الفتة زيارة االمني العام للمجلس االعلى السوري 
ووفق  عون،  الرئيس  ولقائه  بعبدا  اىل  خوري  نصري  اللبناني   –

املعلومات طرحت كل القضايا بني لبنان وسوريا بني الرجلني.
العالقة  ملف  ان  لبنان وسوريا،  بالعالقة بني  معنية  اوساط  وتؤكد 
»الثالجة«، وال خطوات قريبة، ان كان  لبنان وسوريا عاد اىل  بني 
الوزارية  الزيارات  واستكمال  البلدين  بني  الربية  احلدود  فتح  على 
واالمور عادت لتعلق على اجوبة من احلكومة اللبنانية اجلديدة. وينتظر 
اجلانب السوري قرارًا سياسيًا واضحًا باستكمال العالقة الرمسية بني 
البلدين، ومن حيث توقفت بعد زيارة الوفد اللبناني الرفيع الوزاري 

منذ اسابيع.
وتقول ان تصرحيات ميقاتي االخرية رغم انها متناقضة وغري حامسة، 
حلفاء  وعند  السوريني  عند  االرتياح  عدم  من  عالمات  تركت  لكنها 
الدولية  االجيابية  للتوجهات  معاكسة  اجواء  وهي  لبنان،  يف  سوريا 
واالمريكية واخلليجية واالوروبية جتاه سوريا، وآخرها رفع احلظر عن 
مكاتب االنرتبول يف سوريا وما ستفتحه من صفحات جديدة يف عودة 

التنسيق االمين بني سوريا والعامل.

إشارات ميقاتي املتناقضة تفرمل 
االنفتاح »راهنًا« على سوريا

علي ضاحي
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إردوغان  »رشوة«  عن  يعّلق رمسيًا  الكرملني مل  أن  من  الرغم  على 
للرئيس بوتني، فإن اجلميع يعرف مدى تشابك العالقات الروسية - 

الرتكية يف مجيع اجملاالت.
مل يصدر أّي بيان مشرَتك عن قمة بوتنيـ  إردوغان، ومل يعّلق اجلانب 
والدفاع  اخلارجية  وزيرا  عنها  غاب  اليت  القمة،  هذه  على  الروسي 
باعتبار  فيدان،  هاكان  االستخبارات  رئيس  حملهما  وحّل  الرتكيان، 
أنه املسؤول األول واملباِشر عن امللف السوري، وهو ما يزعج بعض 
منهم  البعض  إن  »سوزجو«  صحيفة  وقالت  العسكرية.  القيادات 

استقال استنكارًا هلذا الوضع. 
الرئيس إردوغان، يف طريق عودته من سوتشي إىل أنقرة، حتّدث 
إىل الصحافيني املرافقني واملوالني له، وشرح هلم أسلوب حواره مع 
الرئيس بوتني، فقال: »عندما رفضت واشنطن تسليمنا طائرات أف 
ـ 35، وحنن شركاء يف تصنيعها، ناقشنا مع الرئيس بوتني موضوع 
شرائنا طائرات روسية مقاتلة من اجليل اخلامس، وحبثنا يف تصنيع 
هذه الطائرات وتصنيع حمّركاتها معًا، وحتّدثنا بشأن الدفعة الثانية 
400، وإن شاء اهلل، سنقوم خبطوات مشرتكة مع  من صواريخ أس – 
ألن  الغواصات،  حتى  بل  احلربية،  السفن  تصنيع  جمال  روسيا يف 
أملانيا متاطل يف هذا املوضوع، ومن حقنا أن نبحث عن بدائل أخرى. 
وطلبت من الرئيس بوتني زيادة عدد املهندسني العاملني يف بناء 
ووعدني  آالف،  ثالثة  اآلن  وعددهم  تركيا،  جنوبّي  النووي  املفاعل 
أيار/مايو  يف  النووي  املفاعل  من  األوىل  احملطة  بناء  من  باالنتهاء 
ما  وهو  نووية،  مفاعالت  ثالثة  نبين  أن  »هدفنا  وأضاف:   .»2023
اقرتحته على الرئيس بوتني. كما حبثنا يف التعاون يف جمال الفضاء 
وإطالق األقمار الصناعية، على حنو مشرتك، حتى من حمطات نقوم 

ببنائها على سطح البحار«.
روسالن بوخوف، خبري الشؤون العسكرية الروسية، قال يف تعليقه 
على كالم الرئيس الرتكي، إن »إردوغان يبالغ يف حديثه عن اتفاقياته 
األولية، ويضّخمها، وُيظهرها أكرب كثريًا من حجمها الطبيعي، وذلك 

ضمن حساباته الداخلية، وبالتالي ليساوم من خالهلا الغرَب«.
وقال سفري تركيا السابق يف واشنطن، فاروق لوغ أوغلو، إنه »إذا 
كان إردوغان جاّدًا يف أحاديثه هذه، فكيف لرتكيا أن تبقى عضوًا يف 
احللف األطلسي، وهي اليت واجهت كثريًا من املشاكل، وما زالت، 
بسبب شرائها جمموعًة من صواريخ أس ـ 400، على الّرغم من أنها مل 

تقم بتفعيلها خوفًا من رد الفعل األمريكي«. 
اجلنرال املتقاعد، خلدون سوملاز تورك، اعترب أن »حديث إردوغان عن 
هذه الصفقات مبثابة رشوة للرئيس بوتني، كي خيّفف ضغوطه على 
أنقرة بشأن قضية إدلب. ويبدو أن إردوغان ال يفّكر يف االنسحاب 

منها، ومن الشمال السوري بصورة عامة«. 
هذا الفهم لتصرحيات الرئيس إردوغان، عسكريًا ودبلوماسيًا، جاء يف 
إطار السيناريوهات اليت كانت تتحدث، قبل قمة سوتشي، عن ضغوط 
نهائية،  إدلب بصورة  ملف  إغالق  أجل  من  أنقرة  على  جدية  روسية 
قبل نهاية العام اجلاري. وأراد إردوغان أن يواجه هذه الضغوط عرب 
د إىل الرئيس بايدن خالل وجوده يف نيويورك، وهو ما فشل  التودُّ
فيه، ليبقى رهانه األخري على لقائه القادم به نهاية الشهر اجلاري يف 
قمة العشرين يف إيطاليا، وهو ما سيؤّجل أّي حترك تركي، وفق مزاج 
بوتني، يف إدلب والشمال السوري بصورة عامة، حتى ذلك التاريخ، 
بل إىل ما بعد ذلك، ألن أنقرة تعتقد أن روسيا لن تضّحي مبصاحلها 

معها يف مقابل »حفنة من االرهابيني يف إدلب«!
إردوغان  »رشوة«  عن  يعّلق رمسيًا  الكرملني مل  أن  من  الرغم  على 
للرئيس بوتني، فإن اجلميع يعرف مدى تشابك العالقات الروسية - 
الرتكية يف مجيع اجملاالت، وهي ملصلحة روسيا أكثر من األتراك. 
وباعت صواريخ  دوالر،  مليار   30 بقيمة  نوويًا  مفاعاًل  تبين  فروسيا 
أس ـ 400، وتغّطي حنو أربعني يف املئة من استهالك تركيا للغاز 
الطبيعي )هذه النسبة كانت حنو ستني يف املئة، حبيث بدأت أنقرة 
قبل عامني استرياد الغاز من قطر(. كما أن الغاز الروسي يصل إىل 

أوروبا بواسطة األنابيب عرب األراضي الرتكية.
قيمتها  ضخمة،  بناء  مشاريع  الرتكية  الشركات  تنّفذ  املقابل،  يف 
من  كبرية  كميات  تستورد  اليت  روسيا  يف  الدوالرات،  مليارات 
املنتوجات الزراعية من تركيا، اليت زارها العام اجلاري مليونان ونصف 
مليون روسي، بعد أن كان هذا الرقم قبل »كورونا« عام 2019 حنو 

7 ماليني.
اقتصاديًا  املتشابك،  التعامل  حجم  يكن  ومهما  احلاالت،  مجيع  يف 
بالنسبة  السياسي واجلانب االسرتاتيجي األهمَّ  َيبَق اجلانب  وجتاريًا، 
إىل روسيا، اليت ال ُتفي قلقها من تصرفات أنقرة، اليت تستهدف 
 SETA مؤسسة  كّتاب  باعرتاف  لروسيا،  والوطين  القومي  األمنني 
بة من إردوغان.  للدراسات السياسية واالقتصادية واالجتماعية، واملقرَّ
وحتّدثوا أكثر من مرة عن »قدرة تركيا على إزعاج روسيا يف عدد من 
الساحات، ويف مقدمتها أوكرانيا وأذربيجان وجورجيا والبحر األسود 
والبلطيق وآسيا الوسطى، حيث اجلمهوريات اإلسالمية ذات األصل 
الرتكي، والقريبة من أفغانستان. ُيضاف إىل ذلك تأثري تركيا، قوميًا 
ودينيًا ونفسيًا، يف مجهوريات احلكم الذاتي داخل روسيا الفدرالية، 

ومعظم سّكانها من املسلمني«. 
يرى كثريون أن هذا الطرح القومي ألنقرة، دينيًا وتارخييًا، والذي 
يريد له الرئيس إردوغان أن جيعل تركيا دولة عظمى تتغّنى بأجماد 
ذكريات التارخيني الرتكي والعثماني، ميّثل عنصرًا مهمًا يف مساومات 
واألكثر  األقوى  أنه  إردوغان  ويعتقد  بوتني.  الرئيس  مع  إردوغان 

إردوغان مع بوتني يف سوتشي.. »البيزنس« أهم من إدلب!
حسني محلي

يف  ُتبقيه  أن  هلا  يريد  اليت  املساومات،  هذه  يف  لألوراق  امتالكًا 
سوريا، اليت إن انسحب منها فسيعين ذلك اعرتافه باهلزمية، وسقوط 
مشروعه العقائدي يف املنطقة بصورة عامة، مع ما لذلك من انعكاسات 
على ذكريات اخلالفة والسلطنة، واليت لن يكون سهاًل عليه أبدًا أن 
ينساها أو يتناساها يف أّي شكل كان، وهو الذي قام مبا قام به 
خالل السنوات العشر األخرية، إقليميًا ودوليًا، واألهم داخليًا، حبيث 

أصبح احلاكم املطلق للبالد. 
ويعرف اجلميع أنه ال ولن يتنازل بعد اآلن، عن أّي من سلطاته، مهما 
وليس  سوريا،  البقاء يف  ذلك  مبا يف  وخارجيًا،  داخليًا  ذلك  كّلفه 
الرئيس بوتني، عرب  الذي سيحسمه  يف إدلب فقط. وهو املوضوع 
ب تنسيقًا  موافقته على اقرتاحات إردوغان، أو رفضها، وهو ما سيتطلَّ
وتعاونًا مباِشَرين مع الرئيس بايدن. ويتذّكر اجلميع مقوالته السلبية 
سابقًا ضّد إردوغان، الذي يؤمن بأن بالده ليست أقل قوة من روسيا 

وأمريكا!

إمتحانان فعليان تواجههما حكومة الرئيس جنيب ميقاتي، هما صندوق 
النقد الدولي واالنتخابات النيابية. وكالهما ُيشعرانها بأن مّثة شريكًا 

هلا خارج األفرقاء اللبنانيني املعنيني.
الشريك الفعلي، املؤثر، الذي ال ميكن جتاهل دوره واالنصات إليه يف 
اللذين ستخضع  النيابية  واالنتخابات  الدولي  النقد  امتحاني صندوق 
هلما حكومة الرئيس جنيب ميقاتي هو الغرب، سواء عربت عنه فرنسا أو 
االحتاد األوروبي أو الواليات املتحدة أو جملس األمن. ما يطلبه فريق 
الغرب يصعب على السلطات اللبنانية كلها، خصوصًا حكومة ميقاتي 
ل عليها، إغفاله أو صّم األذن عنه أو التالعب مبواعيده أو توّسل  املعوَّ

»البلف« يف التعامل معه على حنو ملفات شتى يف املاضي القريب.
االمتحانان يف خواتيمهما وليس يف بداياتهما. مّست احلكومة اجلديدة 
فريقها إىل التفاوض مع صندوق النقد، وحتدثت عن بداية اتصاالت 
وتبادل أفكار. بيد أن امُلراد هو أكثر من ذلك بكثري، وهو التسليم 
خبيارات الصندوق كشروط حتمية لوصول مساعدات إىل لبنان، وتاليًا 
حتقيق إصالحات صارمة وقاسية مل تعد اآلن مؤملة بالقدر الذي كان 
متوّقعًا عندما نوقشت اقرتاحات صندوق النقد يف مطلع والية حكومة 
ما بني شباط  وقتذاك،  اللبنانيني  إن  وقيل  دياب،  الرئيس حسان 
على  الدعم  رفع  تداعيات  حتّمل  يسعهم  ال  السنة،  ومنتصف   2020
احملروقات والدواء واملواد الغذائية وحترير العملة الوطنية. كل ذلك 
هم  أو  اللبنانيون،  اعتاده  إما  واقعًا،  أمرًا  اليوم  بات  الشقّي  املؤمل 
يتقّبلونه على مضض ويستوعبون تدرجيًا أعباءه اخلانقة اليت ال تطاق.

نافذًا،  وبات  الدولي  النقد  طلبه صندوق  ما  الشّق يف  هذا  انقضى 
ومل يعد يف اإلمكان العودة به إىل الوراء. أضحى أيضًا يف اليوميات 

احلتمية للبنانيني.
 يبقى األصعب املطلوب بدوره هذه املّرة من الطبقة السياسية احلاكمة 
عن  خناقها  فك  والنقد:  االقتصاد  البنيوية يف  اإلصالحات  ملف  يف 
على  واالستيالء  مبقدراتها،  اإلمساك  عن  وتليها  اللبنانية،  الدولة 
املال العام، وتسهيل كل ما يعيد بناء مؤسسات الدولة وقطاعاتها 
تاليًا  لإلهدار.  حّد  ووضع  عليها،  واملستوىل  املنهوبة  املدمرة،  شبه 
السياسية  الطبقة  عن  معزل  بنفسها، يف  نفسها  تسرّي  الدولة  ترك 

ل األول ألحزابها وتياراتها. ومصاحلها مذ أحالت الدولة املموِّ
على حنو كهذا، فإن التفاوض املقبل مع صندوق النقد الدولي يتوخى 
يف  والبحث  مناقشتها  ال  الفعلي،  التنفيذ  موضع  اإلصالحات  وضع 

بدائل منها أو حلول جزئية.
املقبلة. هو شريك  النيابية  االنتخابات  به  الغرب  يقارب  نفسه  األمر 
كان  باحنياز  فيها  تصّرف  عدة،  سابقة  ملرات  مشابه  حنو  على  فيها 
يتبع احملطات السياسية كي خيتار الغرب الفريق الذي يطمئنه االحنياز 
إليه. يف احلاالت املتعارضة تلك كانت شعاراته األوىل، على حنو ما 
يكرره اليوم وسيفعل كذلك غدًا، أنه معين باالستحقاق كموعد دوري 
له توقيت دستوري وهدف دميوقراطي وتقليد يرتبط بتداول السلطة. 
أما احنيازه فشأن آخر: يف انتخابات عام 1992، األوىل يف ظل اتفاق 
الطائف املرعي بتسوية سورية - أمريكية، قاطعها املسيحيون، سارع 
الغرب إىل االعرتاف بنتائجها وتبّنى الفرض السوري هلا، فحضر سفراؤه 
أوىل جلسات الربملان املنتخب بإرادة دمشق، حمّماًل املسيحيني وزر 

خطأهم اجلسيم. كذلك فعل يف املرات التالية عامي 1996 و2000.
واحنيازه  معايريه  إياهما:  بوسيلتيه  جهر جمددًا   ،2005 انتخابات  يف 
إىل فريق، لكن يف مقلب مناقض كليًا ملا حدث عام 1992. اصطف 
إىل جانب أحد طريف االشتباك يف البالد وقتذاك، وهما قوى 8 و14 
الفرنسيني واألمريكيني، مع قوى 14  الغرب، وخصوصًا  آذار. كان 
آذار، هم العارفون بأن معظم أقطابها إما ُولدوا أو منوا أو تغذوا أو 
انقلبوا  السوريني، ثم  الثروات يف أحضان  تبوؤا املناصب وامتلكوا 
عليهم يف مواجهة قوى 8 آذار احملسوبة حليفة لسوريا. حافظ الغرب 
على نصف الطبقة السياسية احلاكمة حينذاك - املشكو من فسادها 
جملس  مقاعد  بأكثرية  فوزها  يف  وأسهم   - اليوم  السيئة  ومسعتها 
النواب كي ُيلحق اهلزمية خبصوم هذا الفريق وهم سوريا وحلفاؤها. 
وهذا ما حصل بالفعل، واعترب الغرب أنه الرابح يف استحقاق مل يكن 

قد استحقه أصحابه.
جتربتني  بعد  الغرب  يتوّسلها  ثالثة  مقاربة  مّثة   ،2022 انتخابات  يف 
متناقضتني عامي 1992 و2005، هي أنه يتحّضر سياسيًا وماليًا وإعالميًا 
وديبلوماسيًا واجتماعيًا حتى، وبالتلويح املتذبذب بالعقوبات، خلوضها 
ضد الطبقة السياسية احلاكمة حاليًا برّمتها، ال يستثين أيًا مّمن ُيفرتض 
أنهم حلفاؤه أو كانوا يومًا، من خالل اجلمعيات واهليئات واملؤسسات 
اليت يرعاها على أنها إما ابنة اجملتمع املدني، أو ابنة احلراك الشعيب 

يف 17 تشرين، أو ابنة العداء للطبقة السياسية احلاكمة.
يف بساطة تعرفها حكومة ميقاتي قبل سواها، هي املدعوة إىل إجراء 
انتخابات 2022 املتبناة يف البيان الوزاري كما يف ما أدىل به رئيسها 
يف باريس بالذات، أن أي حماولة أو حجة الفتعال سبب يؤدي إىل 
إعطاب إجراء االستحقاق يف موعده، سيرتتب عليها انهيار كل اجلهد 
الذي جيريه ميقاتي مع الغرب وانفتاحه عليه وسعيه، مبا له أن يفعل، 
كل صدقية  فقدت  سياسية  بطبقة  الثقة  من  األدنى  احلد  بعث  إىل 
ممكنة. احلكومة نفسها، املنبثقة من الطبقة احلاكمة هذه اليت مّست 
دام  ما  الغرب،  مع  انقطع  ما  وصل  بإعادة  بدورها  معنية  وزراءها، 
وصل ما انقطع مع العرب مؤجل إىل أمد غري معروف. مآل ذلك كله 

العودة بالوضع الداخلي إىل أسوأ مما كان قبل تأليف احلكومة.
رمبا من أجل ذلك، يف ظاهر ما ُيدىل به قبل أشهر من موعد االنتخابات، 
كل األفرقاء يتمسكون بها ويصّرون على إجرائها. يقّللون أحيانًا من 
ال  منهم  أيًا  أن  بيد  االنتخاب،  قانون  تعديل  على  اختالفاتهم  أهمية 
يسعه، وال جيرؤ حتى على القول إنه ال يريد انتخابات يعرف أن خصمه 

فيها هذه املرة »غول« يصعب تويفه.

صندوق النقد وانتخابات 2022 سالحا الغرب
نقوال ناصيف
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مـقاالت وتـحقيقات

إبــراهيم األمـني
والعسكرية  األمنية  األجهزة  يهدد  انهيار  من  جدية  حتذيرات 
إىل  دفع  األمريكي،  واحلصار  املالية  األزمة  بسبب  اللبنانية 
أجانب  ملحقني  لقاء ضم  أخريًا،  األمريكية،  السفارة  استضافة 
وممثلني عن هذه األجهزة للبحث يف سبل دعم هذه املؤسسات 
بعدما جتاوز عدد من تركوا اخلدمة طوعًا يف كل األجهزة األمنية 
الـ 5000 بني ضابط ورتيب وعسكري، معظمهم يف اجليش، ما 
يثري خماوف غربية من أن احلصار الذي ُقصد منه خنق املقاومة 
وعلى  الرمسية  املؤسسات  على  أساسي  شكل  يف  سلبًا  يرتد 

حلفاء الغرب.
أبدت سفارات وملحقون عسكرّيون أجانب اهتمامًا بـ«التسّرب« 
إىل  هؤالء  وسعى  والعسكرية،  األمنية  القوى  يف  اخلدمة  من 
االستفسار عن حجم هذا التسّرب، بعد احلديث عن جتاوز عدد من 
تركوا اخلدمة طوعًا يف كل األجهزة األمنية الـ 5000 بني ضابط 
ورتيب وعسكري، بينهم حنو 350 من قوى األمن الداخلي، فيما 
الضباط  بعض  أن  تبنّي  وقد  اجليش.  من  منهم  األكرب  القسم 
طلبات  أرسلوا  لبنان  خارج  دورات  يف  يشاركون  كانوا  الذين 

استقالة من السلك العسكري من اخلارج.
تتعلق  ال  مسائل  على  رّكزت  والعربية  الغربية  االستفسارات 
واألمنية،  العسكرية  القوى  تواجهها  اليت  املالية  باألزمة  فقط 
تب واملواقع  بل على نوعية التسّرب، إذ أن البعض سأل عن الرُّ
واالختصاصات والطوائف وامليول السياسية. وقد ظهر أن معظم 
املتسّربني مسيحيون، يليهم شيعة ودروز، مقابل أقلية ُسنية، 
وأن معظم الضباط الذين تركوا اخلدمة يعملون يف اختصاصات 
بديلة.  وظائف  على  بسرعة  العثور  وميكنهم  واهلندسة  الطبابة 
يسمونه  ما  بسبب  العسكريني  بعض  على  إحباط  يسيطر  فيما 
يف  خصوصًا  مرئية،  غري  مساعدات  توزيع  يف  »االستنسابية« 
اجليش، إذ يتمتع أفراد من القوات اخلاصة مبزايا إضافية، بقرار 
قائد اجليش العماد جوزيف عون حرصًا على عدم اإلضرار بقدرة 

اجليش على التحّرك.
انهيار  »حتذيرات« من  تلّقي عواصم عربية وغربية  اجلديد، هو 
برنامج  تنفيذ  يتم  مل  ما  والعسكرية  األمنية  القوى  حقيقي يف 
مساعدات طارئ يشمل دعم الرواتب. وبعد سلسلة مشاورات، 
ُعقد قبل حنو عشرة أيام اجتماع يف السفارة األمريكية يف عوكر، 
حضره ممثلون عن دول عدة وممثلون عن القوى األمنية والعسكرية 
واألجهزة التابعة هلا، وجرى خالله استعراض احلاجات امللّحة هلذه 
القوى. وبعدما قّدم ممثل كّل جهاز أمين وعسكري تقريرًا عن 
احلاجات املباشرة جلهازه، جلهة العتاد وقطع الغيار والتجهيزات 
اإلرهاب واملخّدرات، تطّرق  الالزمة خصوصًا يف جماَلي مكافحة 
البحث إىل ملف املساعدات املالية املباشرة. وقد وعد األمريكيون 
بإجراء اتصاالت مع حكومتهم ومع دول أخرى، لتوفري مبالغ مالية 
كبرية تساعد يف حتسني رواتب العسكريني اىل ما يوازي إعطاء 
راتب ثاٍن، وفق برنامج يتضمن التمييز بني املتأّهل واألعزب، 
وبني نوعية من خيدم يف املكاتب أو يعمل على األرض أو يشارك 

يف مهاّم قتالية أو أعمال أمنية خاصة.
العربية  الدول  إن  الغربيني  أمام املسؤولني  وقال ضباط كبار 
أكدوا يف  خليجية  دول  عن  وإن ممثلني  املساعدات،  تزيد  لن 
اجتماعات مغلقة رغبتهم بتقديم العون، لكّنهم خيشون إغضاب 
السعودية اليت ال تزال تصّر على رفض تقديم أي دعم مالي 
للبنان. وقال هؤالء إن املوقف السعودي ال يتعّلق حصرًا باملوقف 
من الرئيس سعد احلريري، بل يشمل كل الدولة اللبنانية مع قرار 
ولّي العهد السعودي حممد بن سلمان »إبعاد لبنان عن طاولة 

البحث«.
يف  االستدامة  ضرورة  على  االجتماع  يف  مشاركون  شّدد  وقد 
املساعدات، نظرًا إىل العجز يف مالية الدولة وصعوبة الوصول 
قريبًا إىل حلول ُتتيح حتسني أوضاع العسكريني. وجيري احلديث 
ُتدفع  الراتب  أساس  نصف  قيمتها  تساوي  أولية  مساعدة  عن 
جرى  فيما  والعسكريني.  الضباط  كّل  تشمل  أن  على  باللرية، 
مع  كورونا،  أزمة  خالل  به  ُعمل  ملا  وفقًا  اخلدمة  نظام  تعديل 
استثناءات إضافية. حيث بات بإمكان العسكري أن خيدم أسبوعًا 
ويغيب أسبوعًا أو عشرة أيام حبسب موقع خدمته، على أن تغّض 
الشرطة العسكرية النظر عن أّي عمل إضايف ميارسه العسكري، 
للعسكري  ُيرتك  أن  على  مهنية،  مهارات  ميلكون  من  خصوصًا 
تقدير ما إذا كانت األعمال اإلضافية تشكل خطرًا على املؤسسات 

العسكرية واألمنية أو تتعارض مع الواجب الوظيفي.
رغبتهما  عن  الداخلي  األمن  وقوى  اجليش  قيادتا  عربت  وقد 
خمتلف  من  للعسكريني  مباشرة  مالية  مساعدات  على  باحلصول 
الفئات. وهو أمر دونه مشكالت كبرية، أبرزها أن احلكومة ليست 
العسكريني دون غريهم من  رواتب  برفع  اختاذ قرار  وارد  يف 
موّظفي القطاع العام، كما أن املساعدات اخلارجية ال تزال يف 
للقوى  لوجستية  مساعدات  تتضّمن  هبات  شكل  على  غالبيتها 
العسكرية وكميات كبرية من املواد الغذائية والطبية توفر على 
بالنسبة إىل بعض  اجليش اإلنفاق من موازنته. علمًا أن األهم 
القطع العسكرية هو توفري قطع الغيار واملواد اخلاصة بالصيانة، 
وهو أمر تعمل الواليات املتحدة على توفريه من خالل جيوش دول 
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تعمل ضمن حلف مشال األطلسي، أو تستفيد من دعم اجليش 
األمريكي، ما جيعل هذه اجليوش تقدم ما ميكنها االستغناء عنه 

من معّدات للجيش اللبناني.

 لقاء أمني – دبلوماسي يف عوكر لدرس مشروع دعم مالي مباشر لرواتب 
العسكريني

حصول  العسكرية،  املؤسسة  من  بينها  مصدر،  من  أكثر  وأكد 
دعمًا  وأن  النقدي،  األمريكي  بالدوالر  على دعم  اجليش  قيادة 
مماثاًل وصل إىل أجهزة أمنية أخرى من بينها االستخبارات واألمن 
العام وأمن الدولة وقوى األمن الداخلي وشعبة املعلومات، ُوضع 
يف خانة مبادلته بفواتري شراء معّدات، إذ تشرتي هذه األجهزة 
معّدات ُتفوتر بالدوالر وُتقدم إىل األمريكيني الذين حيتاجون إىل 
هذه اآللية لتربير صرف األموال أمام الكونغرس األمريكي. علمًا 
أن املوازنات السرية اخلاصة باالستخبارات العسكرية األمريكية 

ال تزال تعمل يف أكثر من مكان من العامل مبا يف ذلك لبنان.
ومل يّتضح بعد ما إذا كانت قيادات عسكرية وأمنية قد حصلت 
على دعم مباشر بالدوالر األمريكي، وهو أمر يرّدده عسكريون 
يؤكدون أن ضباطًا ورتباء »حمظيني« حصلوا على دعم خاص، 
وقد ُبرر ذلك بأنه مّت من املصاريف السرية لقاء خدمات وأعمال 

ال ميكن اإلفصاح عنها.
املؤسسات  تعّرض  احتمال  عن  والربيطانيون سألوا  األمريكيون 
أن  علمًا  املالي،  االنهيار  جّراء  انتكاسة  إىل  واألمنية  العسكرية 
هؤالء مسعوا من ضباط بارزين يف اجليش وقوى األمن الداخلي 
بأن الوضع املالي ملقاتلي حزب اهلل وضباطه أفضل مبرات عدة 
من الوضع املالي لعديد القوى العسكرية واألمنية، وأنه يف حال 
اعترب الغرب أن حصاره يهدف إىل ضرب حزب اهلل فقد أّدى إىل 
العكس. وهو ما عاد وأقّر به األمريكيون الذين حياولون صياغة 
سياسات جديدة، خصوصًا بعد بدء وصول املازوت اإليراني إىل 
لبنان، وخشيتهم من توّسع العملية لتشمل البنزين ورمبا الفيول 
حملطات الطاقة واملواد الغذائية والدواء، وهذا من شأنه اإلضرار 
حبلفائهم الذي يشكون أمام الغربيني والسعوديني واإلماراتيني 
من نقص التمويل. علمًا أن معظم الغربيني يعرفون بعد التدقيق 
األسباب  من  حلفائهم  جانب  من  األموال  وهدر  السرقات  أن 
الرئيسية وراء توّقف بعض العواصم عن الدعم. وقد وصل األمر 
بأحد األمنيني األمريكيني إىل القول إن دعم مجعيات مدنية أقل 

كلفة وأكثر فّعالية من دعم جهات حزبية بعينها.
ويروي ضابط كبري عن لقاء مجعه بأحد األجانب تناول تأثري األزمة 
على نفوذ القوى األمنية والعسكرية وهيبتها، إزاء حزب اهلل على 
وجه اخلصوص. وأضاف أنه سأل ضيفه عّما إذا كان التضييق 
أن مقاتلي احلزب  جنح يف ضرب احلزب وإضعافه، ولفته إىل 
خيضعون لدورات تدريب وتأهيل مستمرة، وهي دورات حتتاج 
إىل موازنات على صعيد التغذية والطبابة وخدمة املشاركني يف 
واآلليات.  الذخائر  توفري  وعلى صعيد  املناورات  أو  التدريبات 
يف مقابل تراجع القدرة التأهيلية لدى القوى األمنية والعسكرية 
الرمسية إىل حّدها األدنى، إضافة إىل أن مقاتل حزب اهلل حيصل 
على راتب يكفيه وعائلته ويسمح له مبساعدة آخرين، كما حيصل 
على وسائل دعم خمتلفة يف ما يتعلق بالغذاء والتعليم والطبابة 
األمنية  القوى  خمتلف  لدى  اخلدمات  هذه  ترتاجع  فيما  والنقل، 

والعسكرية.
وعليه، فإن اجلميع يرتّقب نتائج الزيارة اليت ينوي قائد اجليش 
العماد جوزيف عون القيام بها إىل الواليات املتحدة قريبًا، وما 
إذا كانت ستوفر له دعمًا استثنائيًا، علمًا أن السفرية األمريكية 
يف بريوت دوروثي شيا كانت أقّرت بأن بالدها غّذت احلساب 
املاليني من  بعشرات  لبنان  اجليش يف مصرف  لقيادة  اخلاص 
الدوالرات الطازجة، لكنها قالت إن آلية اإلنفاق مرتبطة بالفواتري 
املقابلة ولو املؤّجلة، مشرية إىل هوامش واسعة جدًا أمام قائد 

اجليش لتقرير وجهة إنفاق هذه األموال.
من  الداخلي  األمن  قوى  بارز يف  حّذر مسؤول  أخرى،  جهة  من 
أن تعّطل التمويل املباشر لوحداته العاملة يف مكافحة املخّدرات 
أن  إىل  مشريًا  اجلهاز،  عمل  على  سلبًا  اإلرهاب، سينعكس  أو 
»موازنة أصغر مهّرب لتمرير صفقاته توازي مئة ضعف موازنة 
من  هو  اخلطر  وأن  مطاردته«،  على  تعمل  اليت  األمنية  القوة 
انتشار الرشوة يف صفوف القوى األمنية والعسكرية، وهو ما 
لوحظ يف بعض عمليات مكافحة تهريب املخّدرات وتسهيل خروج 

مطلوبني للعدالة من لبنان.
وحبسب ضباط كبار يف قوى األمن الداخلي، فإن املشكلة قابلة 
للتفاقم أكثر بسبب تعّطل قسم كبري من آليات املخافر واملفارز 
اليت تتحّرك عادة يف املناطق كافة. وهناك صعوبة كبرية يف 
إن  هؤالء  ويقول  الغيار.  قطع  شراء  أو  الصيانة  أموال  توفري 
االجتماعات اليت عقدها املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء 
قوى  حصول  إىل  انتهت  وأجانب  عرب  سفراء  مع  عثمان  عماد 
األمن على مساعدات غذائية وطبية وهبات مالية حمدودة ذهبت 
إىل صندوق التعاضد اخلاص بقوى األمن، فيما مل ُترتجم الوعود 
احلليفة  السياسية  القوى  أن  رغم  جدية،  أفعال  إىل  الكثرية 

للواليات املتحدة ولدول اخلليج لفتت انتباه هذه الدول إىل أن ما 
جيري جيعل القوى األمنية والعسكرية اللبنانية يف حالة شلل.

دعم سلة الغذاء
بعد تفاقم األزمة، أدخلت قيادة األمن العام تعديالت على برامج 
الدعم اإلضايف والتقدميات اليت كان حيظى بها ضباط املديرية 
اليت  الشهرية  البنزين  بونات  من  نسبة  حسم  مثل  وعناصرها، 
حيصل عليها الضابط يف اخلدمة أو يف التقاعد، وتقليص حجم 
من  العسكريون  عليها  حيصل  كان  اليت  االجتماعية  املساعدة 
صندوق خاص يتغذى من عائدات العالقات العامة وبعض اهلبات. 
وتأثرت األقسام املعنّية باملعلومات والتحقيق يف املديرية نتيجة 
تقلص قيمة املصاريف السرية اليت كانت املديرية حتصل عليها 
يناسبهم  يعد  مل  املخربين  أن  وخصوصًا  األجهزة،  ببقية  أسوة 
العمل مقابل مبالغ كانت تساوي سابقًا بني 200 و300 دوالر 
توجد  فيما  دوالرًا.   40 من  أقل  تساوي  اآلن  وأصبحت  شهريًا 
مشكلة كبرية يف القرطاسية والورق واحملابر يف عدد كبري من 

املراكز األمنية، ما يؤّثر على سري العمل.
وأوقف األمن العام إصدارات بالغات التحري والفرار حبق الذين 
وامتنع  للقانون،  خالفًا  أو  إنذار  سابق  دون  من  اخلدمة  تركوا 
بأن  علمًا  العادية،  األحوال  كان حيصل يف  كما  مالحقتهم  عن 
عدد الذين تركوا اخلدمة قليل جدًا قياسًا ببقية األجهزة األمنية 

والعسكرية.
أشهر  أربعة  إىل  ثالثة  املديرية كل  توزع  من سنة،  أكثر  ومنذ 
دعمًا ماليًا للعسكريني يعادل 50 يف املئة من أساس الراتب 
للمتأهل، و25 يف املئة لألعزب. ولكن، منذ ثالثة أشهر، تقرر 
صرف مساعدات شهرية ترتاوح نسبها بني 10 و15 يف املئة من 

أساس الراتب على العسكريني من خمتلف الرتب.
األمن  قوى  بادرت  والضباط،  العناصر  مساعدة  سياق  ويف 
الداخلي واألمن العام واجليش إىل تقديم بونات حصص غذائية 
بأسعار مدعومة. وتعرض املؤسسة األمنية سّلة غذائية للحاجات 
كما يستخدم  السوق.  ثلث سعرها يف  يوازي  بسعر  األساسية 
بونات  لتوفري  عالقاتهم  إقليمية  مراكز  ومسؤولو  وحدات  قادة 

غذائية ومساعدات عينية ُتنح جمانًا أو بأسعار زهيدة.

األهالي و«األهالي« يدعمون العسكريني
يف بعض املناطق، حيث توجد مواقع ونقاط ثابتة للجيش، تبادر 
احلاجيات  ببعض  العسكريني  تزويد  اىل  وبلديات  أهلية  جلان 
العاملني  أحد  حبسب  والالفت،  والشراب.  كالطعام  الضرورية 
يف قوات الطوارئ الدولية يف اجلنوب، أن »األهالي«، ويقصد 
اإلسالمية،  املقاومة  يف  املدنية  الوحدات  التعبري  بهذا  عادة 
يوفرون لبعض النقاط اإلنارة واملواد الغذائية واملياه وبعض 
العالقات  احملروقات، وجيري ذلك بطرق غري مباشرة من خالل 

اخلاصة بني ضباط ومسؤولني يف املقاومة يف تلك املناطق.
عسكرية  قيادات  بعض  أن  اىل  فلسطيين  مسؤول  أشار  كما 
فلسطينية يف املخيمات الفلسطينية تعرض مساعدات أحيانًا على 
عناصر القوى العسكرية املنتشرين عند أبواب املخيمات، مشريًا 
بالدوالرات  رواتبهم  يتلّقون  الفلسطينيني  املقاتلني  أن  اىل 
اليت تصرفها السلطة الفلسطينية أو الفصائل األخرى، ما جعل 

أوضاعهم أكثر راحة من أوضاع العسكريني اللبنانيني.
مع  عالقات  ميلكون  الذين  الضباط  بعض  أن  اىل  أيضًا  يشار 
طلب  اىل  يعمدون  توين  مراكز  أو  كبرية  تعاونيات  أصحاب 
يعد  مل  لعسكريني  أو  اخلدمة  مراكز  يف  لعسكريني  مساعدات 

راتبهم الشهري يكفي ألسبوع واحد.
ويف وزارة الداخلية، افتتح مطبخ يومي يف املقر العام لتقديم 
صالون  اىل  إضافة  العسكريني،  لعشرات  يوميًا  طعام  وجبات 

حالقة جماني للعناصر يف اخلدمة.
العسكريون  استفاد  النواب،  جملس  رئاسة  حرس  سرية  ويف 
وعائالت ختّصها  »أمل« حملازبيها  حركة  وّفرته  خاص  دعم  من 
تّثل يف دفعة مالية قيمتها 400 ألف لرية، إضافة اىل حصص 

غذائية.

ال تأخذ مسدسك... ال تبعه!
العسكريني،  عمل  وأعراف  لقوانني  وخمالفة  الفتة،  خطوة  يف 
اختذت وحدة القوى السيارة يف قوى األمن الداخلي قرارًا بسحب 
املسدسات من العناصر أثناء مغادرتهم مركز اخلدمة العسكرية 
خشية قيامهم ببيعها أو االدعاء بأنها تعرضت للسرقة أو الفقدان 
باعتبار أن مثن املسدس الواحد يزيد على ثالثني مليون لرية، 
أي ما يعادل راتب العسكري لسنتني تقريبًا. وقد اخّتذ القرار 
قائد فوج السيار املركزي املقدم روجيه عازار وقائد فوج التدخل 
العناصر  استياء  القرار  وأثار  فاخوري.  وسام  املقدم  السريع 
لكونه تشكيكًا يف أمانتهم، فضاًل عن أّن عنصر األمن يفرتض 
أن يكون مسدسه حبوزته يف كّل األوقات، فكيف يف ظل هذه 
الظروف األمنية واالقتصادية الصعبة؟ ورأى هؤالء أّن القيادة 

فّضلت قيمة السالح على سالمة العنصر.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

 صدق يف املعاملة وحسن يف التعامل
أمان - أسعار مناسبة - خربة طويلة

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

يقف لبنان جمددًا يف مواجهة خيارات 
سياق  يف  السلطة  قوى  صنعتها 
حبثها عن آليات إعادة إنتاج منظومة 
هو  اليوم  القائم  والصراع  النهب. 
بني خيار يطرح االتفاق مع صندوق 
الدولي كسبيل وحيد لإلنقاذ  النقد 
ُيعِدم إمكانية النجاة من الفقر لدى 
اللبنانيني، وخيار  شرحية كبرية من 
آخر يقّدم االنتخابات النيابية كمدخل 
اخلارج،  جتاه  حملية  شرعية  النتزاع 

يليها االتفاق مع الصندوق.
السنة  من  وآب   2020 آذار  بني 
الصراع  حلبة  لبنان  دخل  نفسها، 
»حزب  و  املصرف«  »حزب  بني 
اللجنة  على  القائمون  الصندوق«. 
حسان  حكومة  أيام  أنشئت  اليت 
يكون  لن  أنه  اعتقدوا  دياب، 
بناء  على  املنظومة  إجبار  باإلمكان 
منوذج جديد يستبعد ما كان سائدًا، 
النقد  صندوق  إىل  اللجوء  عرب  إال 

الدولي. 
ثاٍن  فريق  هناك  كان  املقابل،  يف 
يرى أن اللجوء إىل الصندوق يعّري 
يف  شرعّيتها  خسارة  بعد  املنظومة 
الشارع، لذا استشرس هذا الفريق 
خّطة  وأعّد  دياب  خّطة  تفكيك  يف 
لبنان  مصرف  حاكم  بقيادة  بديلة 
فيه  حنن  ما  أنتجت  سالمة،  رياض 

اليوم.
اخليارات  أمام  اليوم  نقف  جمّددًا، 
حكومة  واحدة:  بقيادة  إمنا  نفسها 
خيار  تواجه  حكومة  ميقاتي.  جنيب 
النقد  صندوق  مع  السريع  االتفاق 
الدولي اآلن وفورًا، أو الذهاب حنو 
االنتخابات بعد شراء الوقت لتكريس 
اتفاق  إنتاج  تتيح  شعبية  شرعية 

مناسب للمنظومة مع الصندوق.
 مشكلة االتفاق السريع مع الصندوق 
أنه حيتاج إىل اتفاق على حتديد أرقام 
واملصارف،  لبنان  مصرف  خسائر 
يرضي  مبا  توزيعها  على  والتوافق 
رغباتهم ويلّب معايري الصندوق يف 
هدفهم  أن  صحيح  نفسه.  الوقت 
إنتاج  إعادة  أي  واحدًا،  يكون  قد 
اهلدف  إىل  العبور  إمنا  املنظومة، 
بعضهم  بني  سريعًا  اتفاقًا  يتطّلب 
الصندوق  لشروط  للخضوع  البعض 
املهلة  أّما  أيضًا.  موّحد  بشكل 
املتاحة، فيبدو أنها ال تتجاوز ثالثة 

أشهر لتوقيع اتفاق مع الصندوق.
»األخبار«  علمت  السياق،  هذا  يف 
وجلنة  نفسه  أعطى  ميقاتي  أن 
التفاوض ثالثة أسابيع لتقديم ورقة 
موّحدة بصياغة مالئمة للتفاوض مع 

صندوق النقد الدولي. 
ما  أن  إىل  املعلومات  وتشري 
هو  القصرية  املهلة  هذه  يوجب 
يف  ينخرط  ال  نفسه  الصندوق  أن 
فرتة  خالل  دولة  أي  مع  مفاوضات 
السياسية،  قريبة من االستحقاقات 
وبالتالي فإن إعداد اخلّطة واالتفاق 
املوّحدة  واملقاربات  األرقام  على 
معه  املفاوضات  لبدء  شرطًا  بات 
األول  تشرين  شهر  نهاية  خالل 
سيكون  فقط  عندها  أقصى.  كحّد 
خالل  الصندوق  مع  االتفاق  ممكنًا 
بالظهور  نتائجها  تبدأ  وجيزة  فرتة 

مـحمد وهبة

مفاوضة صندوق النقد: 3 أسابيع للحسم
الصندوق يستبعد تفاهماً سريعاً على اإلطار... ومعركة األرقام مستمّرة:

 ثالثة أسابيع لالتفاق مع »النقد الدولي«
مطلع السنة املقبلة قبل االنتخابات 
آذار،  نهاية  يف  احملّددة  النيابية 
علمًا بأن مصادر يف إدارة صندوق 
يف  نتائج  أي  بروز  تستبعد  النقد 
وقت قريب. ال بل ترى أنه سيكون 
من الصعب خالل فرتة أشهر قليلة 
بالتوافق  يسمح  الذي  اإلطار  إعداد 
الصندوق  بني  عمل  برنامج  على 

واحلكومة اللبنانية.
السرايا  يف  ُعقد  اجتماعًا  أن  وُعِلم 
فريق  مع  يومني  قبل  احلكومية 
املستشار املالي »الزار« الذي ُطلب 
العمل على حتديث األرقام  منه بدء 
بفريق  ويفرتض  واملعطيات. 
اجلديدة  املعطيات  إدخال  »الزار« 
واالحتياطات  الصرف  سعر  عن 
األسعار  وتضّخم  األجنبية  بالعمالت 
والناتج احملّلي، وأرقام الدين العام 
منوذج  يف  املؤّشرات،  من  وسواها 
حسان  حكومة  أيام  ُأعّد  رياضي 
دياب بهدف حتديد اخلسائر والنتائج 
املتوقعة من فرضيات خمتلفة. مهّمة 
»الزار« ستكون تقنية إىل حّد كبري، 
بينما يبقى على عاتق اللجنة االتفاق 
الفرضيات  وبناء  العمل  على قواعد 
النقد  معايري صندوق  مع  وتدبيجها 

الدولي.

    ال ينخرط الصندوق يف مفاوضات 
على برنامج تمويلي مع أيّ دولة منخرطة 

يف استحقاقات سياسية
وعلى  اخلسائر  حتديد  على  االتفاق 
ليس  توزيعها،  مقاربة  توحيد 
مسألة عابرة يف الصراع بني »حزب 
الصندوق«،  »حزب  و  املصرف« 
متصل  بينهما  الصراع  أصل  ألن 
مصرف  يف  اخلسائر  قيمة  بتحديد 
أو  توزيعها  ثم  واملصارف،  لبنان 

إطفائها.
جلنة  أن  تعقيدًا  األمور  يزيد  وما   
التفاوض مع الصندوق اليت شّكلها 
وجنيب  عون  ميشال  الرئيسان 
أّول  قبل  ُعقد  اجتماع  يف  ميقاتي 
جلسة جمللس الوزراء، مشلت أعضاء 
لـ  أرجحية  مع  الصراع  فريقي  يف 
برئاسة  املمّثل  الصندوق«  »حزب 
اللجنة من خالل نائب رئيس احلكومة 

سعادة الشامي.
 وحبسب معطيات املعنيني بامللف، 
فإن لدى الشامي برنامج عمل خيتلف 
لبنان  مصرف  حاكم  مقاربة  عن 

واملصارف.
الشامي  فإن  املعلومات،  وحبسب 
أعّد مقاربته قبل تعيينه نائبًا لرئيس 
بعض  مع  فيها  وتشاور  احلكومة، 
الدولي.  النقد  معارفه يف صندوق 
إىل  باإلضافة  إنه  املعنيون  ويقول 
وبني  بينه  املهين  التباين  عامل 
يظهر  شخصيًا  نفورًا  فإن  سالمة، 
وسالمة.  الشامي  بني  العالقة  يف 
يعود يف جانب منه إىل الفرتة اليت 
شغل الشامي خالهلا منصب األمني 
العام هليئة األسواق املالية. يومها 
صالحيات  قضم  على  سالمة  عمل 
جمانًا  ومنحها  تدرجيًا  العامة  األمانة 
ملستشاره رجا أبو عسلي. حتى إن 
الطرفني  بني  نشأ  شخصيًا  خالفًا 
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الشامي  بني  ُترجم مبشاحنة جسدية 
األمن.  قسم  يف  العاملني  وأحد 
التباينات بني األعضاء كثرية. بني 
وزير  مثل  وحمبيه  سالمة،  كارهي 

املال يوسف اخلليل.
وسينضم إىل اللجنة قريبًا مستشار 
هو  الضاهر.  مسري  اخلبري  ميقاتي 
أيضًا من مؤيدي االتفاق مع صندوق 
توزيع  مؤيدي  ومن  الدولي،  النقد 
اخلسائر على رساميل املصارف أواًل 

ثم عرب فرض ضريبة الثروة.
هاجس  هناك  احلاكم،  جانب  من 
عن  الكشف  برفضه  يتصل  رئيسي 
إىل  وسعيه  لبنان  مصرف  خسائر 
طمسها، علمًا بأن خسائره هي من 
أدوات بقاء املنظومة. لكنه شخصيًا 
ينسجم مع ميقاتي إىل حّد كبري. وقد 
إن جتديد  لوقت طويل حتى  تعاونا 
يدي  على  ملّرتني  مت  سالمة  والية 
جدول  خارج  من  مّرة  منها  ميقاتي، 
واليته  نهاية  قبل  ومّرة  األعمال، 
بأشهر. لكن ميقاتي سيكون مهتّمًا 
لرعاته  قطعها  اليت  بالوعود  أكثر 
أكثر  مهتّمًا  وسيكون  الدوليني، 

مبرحلة ما بعد االنتخابات النيابية.
فريَقي  بني  والتقارب  التناقض 
الراهنة.  احلالة  يغرّيان  ال  املنظومة 
فالتقارب سيؤدي إىل اتفاق سريع 
مع صندوق النقد يتضمن زيادة يف 
القيمة  الضرائب، سواء يف ضريبة 
اجلمركية  الرسوم  يف  أو  املضافة 
اليت سيتم تعديلها على سعر صرف 

جديد. 
واألنكى من ذلك، سيؤّدي التقارب 
أيضًا إىل اتفاق على تسديد سلفة 
تصحيح  من  كبديل  معيشة  غالء 
بنيوي لألجور. واالتفاق مع الصندوق 
ملنظومة  إنتاج  إعادة  ما  بشكل  هو 
استقطاب  على  القائمة  النهب 
التدفقات من اخلارج وحتميل كلفتها 
عن  عبارة  هو  الصندوق  للمجتمع. 
بنك يقّدم القروض للدول املتعّثرة 
االقرتاض  على  مساعدتها  أجل  من 
سنستبدل  عمليًا،  األسواق.  من 
عملة  تتغرّي  ولن  بآخر.  خارجيًا  دينًا 
القرض )الدوالر( بل سيتغرّي مصدر 
القرض. ما يعين ببساطة أن تبعّيتنا 

للدوالر ستبقى قائمة.
أّما التنافر بني فريَقي املنظومة فقد 
يقود إىل عدم االتفاق مع الصندوق، 
البديلة  ما يدفع احلكومة إىل اخلطة 
بالذهاب مباشرة حنو االهتمام مبلف 
النيابية. وحتى ال يكون  االنتخابات 
حكومة  يف  للثقة  حمبطًا  األمر  هذا 
مبساعدة  ستسعى  فإنها  ميقاتي، 
خارجية وحملّية إىل تنفيذ حتسينات 
التغذية  ساعات  زيادة  مثل  ظرفية 
مؤسسة  من  الكهربائي  بالتيار 

كهرباء لبنان بعد رفع التعرفة. 
هنا التبعّية ستكون قائمة أيضًا مع 
اخلارج من خالل املوافقات األمريكية 
إىل  املصري  الغاز  وصول  على 
معامل اإلنتاج يف لبنان. مع اإلشارة 
أن ميقاتي يناقش مع مقّربني  إىل 
القطاع  موظفي  رواتب  دعم  فكرة 
تصحيح  من  مؤقت  كبديل  العام 

األجور.

ال شّك أن  لبنان  حيتاج اىل األموال 
من  صندوق النقد الدولي  ليستطيع 
جمرد  تكون  لن  وهي  التعايف، 
شاكلة  على  أو  »هبة«  أو  »هدّية« 
اليوم   ،2 باريس  أو   1 باريس 
الوضع خمتلف متامًا  فاجملتمع الدولي  
عليها  سنحصل  مساعدة  أي  يربط 
أوهلا يف  اصالحات  بورشة  بالقيام 
القطاع املصريف ، وقد قاهلا صراحة 
الرئيس الفرنسي  إميانويل ماكرون  
احلكومة  جنيب  رئيس  زيارة  خالل 
اعادة  جيب  باريس:  اىل  ميقاتي  

هيكلة القطاع املصريف!.

وضع املصارف
تتنافسان،  لبنان هناك جهتان  يف 
هيكلة  اعادة  أهمية  تدرك  األوىل 
القطاع املذكور للنهوض باالقتصاد 
االستمرار  تريد  وأخرى  والبلد، 
بالوضع على ما هو عليه، وبالتالي 
أصبح املشهد على الشكل التالي: 
أن  أي  ُمفلسة،  املصارف  بعض 
يغّطيها  ال  ورأمساهلا  خسائر  لديها 
السيولة، وأكثر من ذلك  وال متلك 
ثقة  لديها  يعد  مل  الناس  فاّن 
وال  بهم  يؤمنون  ال  ألنهم  بالبنوك 
بإدارتهم وال حتى بالسياسة العامة. 
ادارة  هذا ما يؤكده رئيس جملس 
FFA Private Bank جان رياشي عرب 
أن  اىل  مشريا  »النشرة«،  الزميلة 
»الناس مل تعد تعرف ماذا مُيكن أن 
أو قوانني ميكن  تعاميم  يصدر من 
وبالتالي  أمواهلا،  من  حترمها  أن 
جيب اسرتداد الثقة اىل القطاع وأن 

يكون مستقال وفعاال«.

أهمية الهيكلة
»يف  أن  على  رياشي  جان  يشدد 
لبنان حوالي 65 مصرفًا يتنافسون 
يف نفس اجملال ومل يستطيعوا ربح 
من  فوائد  يتقاضوا  مل  لو  األموال 
أن  أي  لبنان ،  ومن  مصرف  الدولة 
ارباحهم هي من فوائد ودائعهم يف 
التوظيف  هذا  ولوال  املركزي  البنك 
املقابل  أمواال«، يف  خسروا  لكانوا 
بلدان  كل  »يف  أن  رياشي  يؤكد 
العامل كاملانيا وفرنسا وغريها هناك 
4 أو 5 مصارف يعملون كل شيء، 
بأمور  متخصصة  مصارف   5 أو  و4 
حيصل  أن  جيب  ما  وهذا  معّينة، 
مع  االستمرارّية  لتأمني  لبنان  يف 
املشهد اجلديد لإلقتصاد«، مضيفًا: 
املصارف  عدد  تقليص  »إذًا، جيب 
وتقليص حجم ميزانياتها، وأن تكون 
قادرة على أخذ القروض وتوظيفها 

يف القطاعني العام واخلاص«.
االقتصادي  اخلبري  يشدد  بدوره 
»املصارف  أن  على  فياض  ميشال 
رفضت التوزيع العادل للخسائر بني 
الدولة ومصرف لبنان واملساهمني 
يف املصارف وحوالي 1000 من كبار 
املودعني بأكثر من 10 ماليني دوالر 
بنسبة  سيخسرون  كانوا  )والذين 
13٪( كان من شأنه أن حيمي 2.7 
من  »بداًل  مضيفا:  مودع«،  مليون 
ذلك عرضت املصارف بيع الواجهة 
والعقارات  لبنان،  يف  البحرّية 
اململوكة للدولة واحتياطيات  الذهب  

من مصرف لبنان«.

فجوة مصرف لبنان
تقرير  عن  رياشي  جان  يتحّدث 

الذي  العاملي   Goldman Sachs
يف  كبرية  فجوة  وجود  اىل  يشري 
مصرف لبنان، فهو لن يكون قادرا 
أكثر من 20 اىل ٪30  اعادة  على 
من اموال املصارف املوضوعة لديه، 
يتعلق  فيما  التقرير  يؤكد  مضيفًا: 
باليوروبوندز أن الدولة ليس لديها 
الدائنني  حقوق  ترد  أن  امكانية 
املصارف،  االجانب،  هم  )الدائنون 
مصرف لبنان(، وستقوم بالتفاوض 
معهم ليحصل Haircut وبالتالي لن 
يعيدوا اىل الدائنني أكثر من ٪20 

من قيمة السندات االمسية.

مصري الودائع
يف  الناس  ودائع  موضوع  يف 
رياشي  جان  يشدد  املصارف، 
بهذا  سحري  حّل  وجود  عدم  على 
أن  اىل  ميقاتي  أشار  وقد  الشأن، 
صغار املودعني الذين ترتاوح قيمة 
حساباتهم بني 50 اىل 70 الف دوالر 
كاملة  ودائعهم  على  سيحصلون 
الوقت  نفس  يف  ولكن  بالدوالر ، 
سيطاله  املبلغ  هذا  يفوق  ما  كل 
متعددة،  بطرق  ولكن   Haircutلـ
مضيفا: »قد يتّم اللجوء اىل اعطاء 
سند  شكل  على  باملصارف  اسهم 
أبدي ال يدفع عليه فوائد ألصحاب 

الودائع الكبرية«.
واشار  اىل أن »هذه سندات امسية 
حتصل  أن  أّي  بيعها  تريد  عندما 
حتصل  لن  مقابلها  االموال  على 
على أكثر من 20٪ من قيمة السند 
وهنا يكون الـHaircut، وهذا األمر 
مشابه ملا حيصل مبوضوع الشيكات 

اليوم«.

Lobby املصارف يحكم!
تفرتض  املصارف  هيكلة  »إعادة 
وزيادة  بينها،  فيما  اندماجات 
مع  حصصها  وتعديل  رأمساهلا 
احلاليني   املساهمني  ختفيف 
-«شطب« و«حمو« أو إشعاع، وإخالء 
رأمسال  يف  والدخول  املساهمني- 

املودعني الكبار )»الكفالة«(«.
االقتصادي  اخلبري  يؤكده  ما  هذا   
أن  اىل  مشريا  فياض،  ميشال 
»إعادة هيكلة املصرف املركزي ال 

ميكن أن تتّم إال بتغيرياحلوكمة«.
 أما رياشي فيعترب أن »املشكلة حاليًا 
أن Lobby املصارف ال يريد أن خيسر 
ا من املصارف املوجودة«، مشددا  أيًّ
على أنه »جيب أن يفرض أحد احلّل 
اعادة  تتوىل  هيئة مستقّلة  وانشاء 
خسائر  وحتديد  املصارف  هيكلة 
من  الطلب  ثم  ومن  مصرف  كل 
املصارف أن تضّخ رأس املال واذا 
وضع  يتم  عندها  ذلك  تستطع  مل 
مل  اليت  املصارف  اسهم  على  اليد 
البعض  بعضها  مع  ودجمها  تنجح 

لنصل اىل تقليص عددها«.
 Goldman تقرير  وحبسب  إذًا، 
لبنان  مصرف  فان  العاملي   Sachs
من   ٪20 اعادة  اال  يستطيع  لن 
لن  والدولة  لديه،  املصارف  أموال 
تستطيع أن ترّد اال 20٪ من دينها 
يف موضوع اليوروبوندز أما خبصوص 
 Haircut أموال املودعني  فال مفّر من
الصحاب الودائع الكبرية واحلل قد 
تساوي  ال  امسّية  بسندات  يكون 
أكثر من 20٪ من قيمتها احلقيقية 

بالعملة الصعبة!.

إعادة هيكلة املصارف شرط النهوض:

مـن سيواجه »لوبي املال«؟
باسكال أبو نادر
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األخرى«،  »األصول  بند  لبنان امسه  موازنة مصرف  بند يف  هناك 
وهو يتضّمن قسمًا كبريًا من خسائره، أو ما ُيسّمى »الفجوة« اليت 
بلغت قيمتها 67 مليار دوالر يف نهاية متوز 2021، بعدما كانت خطة 
التعايف املالي قد حّددتها بنحو 43.8 مليار دوالر يف نيسان 2020. 
هلذا احلساب قّصة تبدأ مبطالعة صادرة يف عام 2002 عن الدائرة 

القانونية يف مصرف لبنان لُتفيت جبواز اخرتاع هذا البند.
حصلت الزميلة »األخبار« على وثيقة تؤّكد أن مصرف لبنان يعمل 
إخفاء خسائره، على األقل منذ عام 2002. فقد اخرتع حاكم  على 
أو  لبنان رياض سالمة، ومن دون رأي اجمللس املركزي  مصرف 
أمساه  موازنته  يف  حسابًا  احلكومة،  مفّوض  على  املوضوع  عرض 
ثم  خسائر،  من  يتكّبده  ما  غالبية  فيه  وسّجل  األخرى«  »األصول 
قّسمه الحقًا ليصبح حسابني )األصول األخرى واألصول الناجتة من 
عمليات تبادل األدوات املالية(. الوثيقة تشري إىل أن سالمة أراد 
ورقًة يتسّلح بها لقوَننة إجراء غري شرعي خارج األصول احملاسبية. 
وهكذا حصل، إذ نال من مدير الشؤون القانونية يف مصرف لبنان 
أنكر  خسائر  هي  األخرى«  »األصول  أّن  تؤّكد  فتوى  كنعان،  بيار 

حتّققها طوال الفرتات املاضية.
يف 7 متوز 2003، صدر عن مديرية الشؤون القانونية كتاٌب حيمل 
الرقم 11/2524 مستهلٌّ بعبارة »جوابًا على سؤالكم )رياض سالمة( 
الشفهي، حول إمكانية استهالك اخلسائر اليت أصابت مصرف لبنان 
نتيجة إصداره سندات بالدوالر األمريكي الستبدال جزء من حمفظته 
إصداره  عن  فضاًل  األجنبية  والعمالت  باللرية  اخلزينة  سندات  من 
وخيلص  متتالية«.  واستحقاقات  لفرتات  مصرفية  إيداع  شهادات 
الكتاب، إىل اإلجازة للحاكم بتسجيل اخلسائر يف حساب خاص. هذه 
اإلجازة بنى عليها سالمة، ليفتح حسابًا امسه »األصول األخرى«. هذا 
التمادي يف املخالفة بدأ بتوجيه السؤال شفهيًا وليس خطيًا، فضاًل 
عن عدم »عرض املوضوع على اجمللس املركزي ملصرف لبنان، أو 
إعالم مفّوض احلكومة به«، يقول أحد األعضاء السابقني يف اجمللس 
املركزي. أما يف املضمون، »فال جيوز طلب رأي قانوني مبا خيّص 
أمر حماسيب، وال سيما بوجود معايري عاملية للمحاسبة. إذا كان ال ُبّد 
من استيضاح، فاجلهة الصاحلة هي وحدة احملاسبة وشركتا التدقيق 
العامليتان اللتان يتعامل معهما مصرف لبنان. ُمّرد السؤال، يعين 

أّن طريقة سالمة غري مألوفة حسابيًا وُتثري عالمات استفهام«.
ُيدير الدائرة القانونية يف »املركزي«، بيار كنعان وقد ُأحيل إىل 
القانونية  الدائرة  رئاسة  يف  يستمر  ولكّنه  سنوات،  منذ  التقاعد 
بصيغة التعاقد. كنعان ُمقّرب من احلاكم وُيطَلق عليه يف مصرف 
يطلب  كما  اجلّرة  أذن  إدارة  المتهانه  »الفاخوري«،  لقب  لبنان 
سالمة. املطالعة حول »األصول األخرى« إحدى مآثره. فهو يستند 
يف مطالعته، إىل املادة 70 من قانون النقد والتسليف، وحتديدًا 
واجب مصرف لبنان احلفاظ على سالمة النقد، شارحًا كيف جلأ هذا 
األخري إىل إصدار سندات بالدوالر األمريكي الستبدال جزء مّما حيمله 
من سندات باللرية والعمالت األجنبية، »إجناحًا ملؤمتر باريس 2«. 
ويعرتف كنعان بأّن هذه العمليات سُتكّبد مصرف لبنان خسائر، عرب 
قوله: »ومّلا كان اإلطفاء الفوري هلذه اخلسائر سُيعيق إجناح هذه 
التدابري، وبالتالي سيؤّثر سلبًا على النتائج امُلبتغى التوّصل إليها 
خدمًة للمصلحة العامة. ومّلا كانت املبادئ احملاسبية التجارية غري 
واجبة التطبيق قانونًا بالنسبة إىل مصرف لبنان، كونه شخصًا من 
أشخاص القطاع العام )...( ال أرى قانونًا ما مينع املصرف املركزي 
اّتباع األسلوب احملاسيب الذي يؤّمن هذه الغاية من دون أن  من 
ميّس ذلك مببدأ الشفافية وصحة القيود احملاسبية. وأرى، بالتالي، 
ُتصيب  أن  املمكن  املرتاكمة  اخلسائر  قيد  من  مينع  شيء  ال  بأن 
األموال اخلاصة ملصرف لبنان يف حساب خاص جيري إطفاؤه من 

أرباٍح مستقبلية«.
يف  اخلسائر  إخفاء  لبدء  احلاكم  استخدمها  القانونية  الفتوى  هذه 
حساباته، ولكّنه مل يكتف بذلك، بل توّسع فيها ليحّول اخلسائر إىل 

»أصول«.
كنعان  بيار  اجتهاد  أّن  السابقني  املاليني  املسؤولني  أحد  يعترب 
»جُييز لسالمة حتت عنوان سالمة النقد، القيام بكّل شيء. ماذا عن 
مهاّمه األخرى؟ وماذا عن خسائره اليت نتجت عن ممارساته التدمريية 
أكاذيب  »تنسف  نفسه  الوقت  يف  املطالعة  ولكّن  لالقتصاد؟«. 
سالمة عن أّن ترحيل اخلسائر هو إجراء حماسيب ُمعتمد، وُتدّعم ما 
ورد يف ورقة شركة »الزار« عن أّن اخلسائر بدأت ترتاكم منذ ما قبل 
عام 2002. أما األهم، فإّنها تكشف بداية إخفاء الفجوة يف حسابات 
خسائر  هو  األخرى«  »األصول  بند  بأّن  االعرتاف  لبنان«.  مصرف 
حبسب  وُيفرتض  موجوداته،  من  أكرب  مطلوباته  أّن  »يعين  حُمّققة 

املعايري العاملية أن ُيسّجل ذلك بشكل واضح يف املوازنة«.
مل يقتصر األمر على ذلك، ففي تشرين الثاني 2015، وبالتزامن مع 
بدء »اهلندسات املالية«، اخرتع سالمة بندًا جديدًا مّساه »األصول 
من عمليات تبادل األدوات املالية«، نقل إليه قرابة 12 مليار دوالر 
املالي  التعايف  خطة  األخرى«. يف  »األصول  بند  اخلسائر يف  من 
حلكومة حّسان دياب وشركة »الزار« لالستشارات، ورد أّن خسائر 
مصرف لبنان تبلغ أكثر من 40 مليار دوالر. أما حبسب آخر موازناته 
املنشورة لنهاية أيلول 2021، فإّن مموع اخلسائر )بنَدا »األصول 
األخرى« و«األصول من عمليات تبادل األدوات املالية«( بلغ قرابة 

الـ67 مليار دوالر، وفق سعر صرف 1507.5 لريات لكّل دوالر.

 اخرتاعات »املركزي«: اخلسائر تتحّول إىل أصول!
ليا القزي
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البضاعة  مصدر  بأّن  بعلبك  نيرتات  ملف  يف  املوقوفني  أحد  أقّر 
احملظورة هو مرفأ طرابلس. لكّن مارون الصقر، املّتهم الرئيسي 
باستقدامها، ال يزال ُيصّر على نفي عالقته بها. الزميلة »األخبار« 
حصلت على تفاصيل جديدة بشأن ملف التحقيق الذي أحيل من 
مديرية املخابرات إىل القضاء العسكري بعد قرار قضائي بتوقيف 

»الشاهد امللك« بتهم التهريب!
تتمّكن مديرية املخابرات يف اجليش من حتديد مصدر نيرتات  مل 
األمونيوم، املضبوطة يف مستودع الصلح يف بلدة إيعات، بشكل 
البضاعة  إّن  تقول  املوقوفني  أحد  قّدمها  »يتيمة«  إفادة  حاسم. 
ُهرِّبت عرب مرفأ طرابلس. تقاطعت هذه اإلفادة جزئيًا مع ما أدىل به 
كل من سعد اهلل الصلح ومدير املشرتيات لديه أمحد الزين اللذين 
أكدا أّن الصقر ُيهّرب النيرتات عرب أحد املرافئ، علمًا بأنه مت حتى 
اآلن استجواب 15 شخصًا يف هذا امللف، أّكد معظمهم أّنهم نقلوا 
عشرين طنًا من نيرتات األمونيوم من مستودعات مارون الصقر، 
إال أّن األخري ال يزال يتمّسك بإنكاره، نافيًا أي عالقة له بشحنة 

النيرتات ذات العيار 34.7 من اآلزوت.
كذلك علمت الزميلة »األخبار« أن ابن صاحب املستودع حممد الصلح 
املستودعات  من  النيرتات  نقل  بوجوب  والده  لدى  العّمال  أبلغ 
لتلفها عرب نثرها يف احلقول القريبة، إال أن القوى األمنية دهمت 
املستودع وضبطت الشاحنة قبل إخراج النيرتات. وسألت »األخبار« 
طمعًا  النيرتات  بشرائه  أخطأ  والده  أّن  اعترب  الذي  االبن،  الصلح 
بالربح املادي، كاشفًا أّن الصقر عرض على والده طّن النيرتات 
مبئيت دوالر، يف حني أّن سعره يف السوق يرتاوح بني 500 و600 
دوالر أمريكي. ونفى حممد أن يكون اهلدف من شراء النيرتات أي 
عمل إرهابي، وأّكد أّن هذه النيرتات ُتباع ألصحاب مقالع الصخر 
والكسارات، مشريًا إىل أن معظم كسارات لبنان تستخدم النيرتات 

يف التفجري.
ورّدًا على سؤال حول سبب اختاذه قرار إتالف النيرتات، قال حممد 
الصلح إّن أمحد الزين، الذي كان يعمل موظفًا لدى والده، حاول 
ابتزازه مببلغ 150 ألف دوالر، مّتهمًا الزين بأنه هو من أقنع والده 
بشراء النيرتات. ويشري الصلح إىل امتالكه توثيقًا بالصوت حول 
ما دار بينه وبني الزين يف منزل األخري، وأنه حاول إقناعه بالرتاجع 
عن ابتزاز والده. وكّرر الصلح اتهام الزين بأنه أصّر على طلب 

املال.
وقد عرض الصلح على »األخبار« تسجيالت صوتية تظهر مطالبة 
مضمون  وحبسب  األمنية.  القوى  إبالغ  أو  مالية  مببالغ  له  الزين 
التسجيالت، فإن الزين كان على علم بوجود النيرتات منذ مدة. كما 
يوجد تسجيل صوتي منسوب إىل الزين يطلب فيه، بلغة التهديد، 

إىل أحد السائقني لدى الصلح دفع مبالغ مالية.
تنفي زوجة الزين، داليدا الزين، االتهامات اليت تساق حبّقها وحّق 
زوجها املوقوف، وتعترب أن زوجها »شاهد ملك« يف قضية كبرية، 
وأّن حياتها وحياة زوجها وعائلتها مهّددة. لكنها تقول إن املبالغ 
املالية اليت كان زوجها يطلبها من الصلح هي حق له وجزء من 

أتعاب عمله معه.
على صعيد التحقيقات، ُعلم أّن خمابرات اجليش أحالت ملف التحقيق 
مع املوقوفني إىل مفّوض احلكومة لدى احملكمة العسكرية باإلنابة 
تؤّكد  الذي  الزين  أمحد  يشمل  مل  امللف  أن  إال  عقيقي.  فادي 
النيرتات.  األمنية بشأن  القوى  أبلغ  الذي  »املخرب«  أنه  املعطيات 
وفيما أظهرت التحقيقات أّن الزين كان على علم بوجود النيرتات 
ال مينع محايته  ذلك  فإن  األمنية،  القوى  ُيبلغ  لكنه مل  مدة،  منذ 
كمخرب، إذ جيري عرفًا التعامل مع خطوة إبالغ األجهزة األمنية عن 
جرمية ما حاصلة أو متوقعة أن يتم إسقاط تهمة التسرّت على اجلرمية 
ليتحّول املخرب بعدها إىل شاهد. لكن الالفت أن احملقق أبقى على 
يتعّلق  آخر  ملف  خلفية  على  مصادر  وفق  وذلك  موقوفًا،  الزين 

بالتهريب.
كذلك ُعلم أنه مل يصر إىل ضم ملف نيرتات بعلبك إىل ملف انفجار 
مرفأ بريوت وإحالته على احملقق العدلي طارق البيطار، سندًا إىل 
كون احملققني مل يعثروا على أي دليل يربط بني اجلرميتني. وقد 
خلصت نتائج الفحوصات املخربية بشكل ال يرقى إليه الشّك إىل أّن 
النيرتات اليت ُضبطت يف البقاع حديثة العهد وال صلة هلا بالنيرتات 

اليت كانت خمزنة يف العنرب الرقم 12.

هل دخلت نيرتات البقاع من مرفأ 
طرابلس... وملاذا أوقف »الشاهد امللك«؟

ر. م املالية  العمليات  من  »سنواٍت  نتيجة  تأتي  لبنان  مصرف  خسائر 
اخلاسرة اليت أدارها، وقد تسارع هذا الرتاكم يف إطار اهلندسات 
املالية اليت بدأت يف عام 2016 )بدأت بطريقة »غري رمسية« سنة 
2015 مع إجراء عمليتني ملصلحة مصريَف عوده وميد، قبل أن تشمل 
اهلندسات 35 مصرفًا بني عاَمي 2016 و2017(«، كما ورد يف خطة 
لتأخري  العاملية  البنوك املركزية  تلجأ  العادة،  املالي. يف  التعايف 
لكن يف  املستقبل،  بأرباٍح سُتحّققها يف  ربطًا  اخلسائر،  احتساب 
احلالة اللبنانية، تقول اخلطة إنه »َعَكف على استخدام هذه املمارسة 
احملاسبية على مدى فرتة زمنية أطول بكثري، وبات إمجالي اخلسائر 
مصرف  أصول  إمجالي  من  به  ُيستهان  ال  جزءًا  مُيّثل  احمُلققة  غري 
لبنان امُلبّلغ عنها، وهو مبلغ ضخم ال مُيكن مقارنته بأي حالة أخرى 

يف العامل«.
ما قام به »املركزي« هو ليس فقط حالة فريدة بني البنوك املركزية 
العاملية، بل حتى إّن مصرف لبنان بإدارة سالمة، ال يعرتف أساسًا 
بيانًا  أصدر  فهو  االلتزامات.  خانة  ُيدرجها يف  وال  بوجود خسائر، 
العام املاضي لُيرّبر بأّنه »ال خسائر لدى البنك املركزي«، وما حُيكى 
عنه هو العوائد الناجتة من الفرق بني كلفة طباعة العملة وقيمتها 
 .»Seigniorage  - العملة  سّك  بـ«عوائد  ُيسّمى  ما  أي  االمسية، 
وحّدد يف بياٍن آخر أّن »التكاليف امُلرّحلة هي بسبب تدّخل البنك 
املركزي لدعم مالية احلكومة حتت ضغط زيادات أجور موظفي القطاع 
العام والتداعيات االقتصادية لتدّفق الالجئني السوريني منذ سنة 

.»2011
ال يتضّمن بند »األصول األخرى« سوى خسائر مصرف لبنان احمُلّققة 
بسبب عملياته، ولكّن سالمة حُياول التضليل عرب إشاعة أّنه يتضمن 
ديونًا على الدولة، كشراء احملروقات ملصلحة كهرباء لبنان. خُيرب 
الوزير السابق منصور بطيش أّن »مصرف لبنان كان حُيّول الدوالرات 
لشراء احملروقات، وتدفع له املالية املبلغ باللرية اللبنانية. بعدها 
على سندات  استحواذه  مقابل  اللريات  الدولة  ُيعطي  صار سالمة 
دين بالعملة األجنبية )ليس مقابلها تدّفقات حقيقية(، بل عمد إىل 
تسييل قسم منها يف السوق. ما يعين عمليًا، أّن الدولة سّددت 
ديونها بالدوالر«. إال أّن سالمة عمد عن قصد إىل »تسجيل حنو 18 
مليار دوالر مثن شراء حمروقات ملصلحة مؤسسة الكهرباء«. يستند 
بطيش إىل دراسة لالقتصادي توفيق كسبار أظهر فيها أّن وزارة 
املالية زّودت مصرف لبنان »بني عاَمي 2009 و2019 مبالغ تصل 
اليت  املالية هي  وزارة  احلكومة من خالل  مليار دوالر.  إىل 17.5 
مّولت مصرف لبنان بالدوالر وليس العكس«. الكذبة األوىل هي إذًا 
أّن خسائر مصرف لبنان ناجتة عن استدانة الدولة، وُيضيف بطيش: 
العملة  عن  الدفاع  من  ناتج  اخلسائر  من  جزءًا  أّن  الثانية  »الكذبة 
االستهالكي  االسترياد  حتفيز  سياسة  عن  دافع  سالمة  الوطنية. 
وليس املواد املفيدة لالستثمار، وزاد العجز يف ميزان املدفوعات 
)صايف األموال اليت خترج وتدخل إىل البلد(، وليس حلماية العملة. 
القائمة  باملنظومة  خاصة  العتبارات  فأتى  الصرف  تثبيت سعر  أما 

ومصاحلها«.
إعادة تفعيل االقتصاد وإطالق القطاعات اإلنتاجية، ال تتحّقق من 
دون عوامل عّدة أبرزها االعرتاف باخلسائر ومعاجلتها. بند »األصول 
األخرى« ُيشّكل جزءًا من سياسة سالمة النقدية التدمريية للمجتمع، 
ومواجهة هذه املمارسات الشاّذة ال تنجح من دون أن تأتي ضمن 
خطة إصالح متكاملة، يكون أحد أهم بنودها إعادة هيكلة مصرف 

لبنان واملصارف.

جواب خطي على سؤال شفهي
لبنان  مصرف  القانونية يف  الشؤون  مديرية  أرسلت   ،2006 سنة 
»السؤال الشفهي« للحاكم  بناًء على  الرقم 11/5205  جوابًا حيمل 
الفرق بني كلفة طباعة  استخدام  بإمكانه  إذا كان  رياض سالمة، 

العملة وقيمتها إلطفاء خسائر.
ورد يف املطالعة:

مصرف  قيام  إمكانية  دون  حيول  قانونيًا  مانعًا  املديرية  ترى  »ال 
لبنان باختاذ التدابري واإلجراءات امُلبّينة أدناه واملعتمد قسم كبري 

منها من قبل مصارف مركزية خمتلفة:
نقدية جديدة  »أوراق  املوجودات حتت تسمية  - فتح فصل ضمن 
والقيمة  األوراق  طباعة  كلفة  بني  الفارق  قيمته  توازي  ُمصدرة« 

االمسية هلا
- فتح فصل احتياطي حتت تسمية »احتياطي أوراق نقدية ُمصدرة« 
تكون قيمته موازية للفارق بني كلفة طباعة األوراق النقدية والقيمة 

االمسية هلا
- تسجيل القيمة املرتاكمة للفارق ما بني األوراق النقدية امُلصدرة 

وكلفة طباعة هذه األوراق يف الفصلني املذكورين أعاله
- ختفيض فصل االحتياطي املذكور مقابل أية أعباء مالية قد يتحّملها 

مصرف لبنان
سالمة  أراد  حماسبية  خديعة  هو  القانونية  املطالعة  يف  يرد  ما 
االمسية  وقيمتها  اللرية  طبع  بني  الفارق  تسجيل  عرب  تطبيقها، 
رحبًا  واعتبارها  األخرى«  »األصول  وحساب  املوجودات  خانة  يف 
له، وبالتالي إطفاء خسائر بهذه املبالغ. يف اجلوالت السابقة مع 
صندوق النقد الدولي، رفض ممثلوه اعتماد هذه الطريقة، وكانت 

إحدى النقاط اخلالفية بني »الصندوق« ورياض سالمة.
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الذي  القلب  ذلك  أتذكر 
أهديَتُه نَغمًا

غدَرُه  احرتفَت  الوعد  وعند 
اغتيااًل

على  الندّي  شوَقه  أتذكر 
الّشفاه

الروح  َوأدَت  العزف  وعند 
حّتى الَيباس

من  نوُرُه  يتسّلُل  اليوم    
روحَك العِفنة

  ميتطي رياحُه جارفًا ذيولَك 
الَعّثة

يراقُصُه  ُيداِهم سالمَك     
لعنة الّتميمِة

       .. وِبها تتعّثر

حصى  على  تَتملمُل  يراك 
احلريِة

تتحّدى  نعَشها  ترتدي 
ُتاويها ندميًا

سالسُل القلعِة ُتغربُل جاحمًا

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

العَطش  ذلك  أسرُيك  أين 
الوهلان

كيف اهلروب أخاَنتَك الزنزانُة 
والقضبان

    تفُجُر أنياِب جوِعَك يصهُل 
حرماُنَك يِئنُّ

       جتاهُر فيَض الّزهِر 
والعبرِي فأنَت الشهُد

       َمن ذا جيرؤ تقليَم 
األجنحِة والّنسُر أنَت

       .. أنا
أنا  ُمناَك  سرَقت  اليت  أنا 

غرميُتَك
َمن خطَفت ألواَن الفرِح من 

احلواس
وبنَي جنوِمَك ارتَفعت درب 

الضياء
.. وأيقونًة

ُتطارُد  امللِل  أزّقِة  يف   
شبيهاٍت ال شبيهاتي

شروَد  مضجُعَك  يعتنُق    
البغاِء

       إغرق استطرادًا متّتع 
أجبدّيَة الفجور

    أمجُل نساِئَك أترّبع وكّل 
نساِء العصور

     ما تسِرقَن وسادتي يف 
حمراِبَك

األحالم  عشرتوُت  أنا    
األصُل وعنواُنَك

 .. القيامُة واحلياة

أتذكر هواَي
ذلك الذي همَس نبضًا يف 

الوريِد وأحياَك
أسفًا ما عاد يصلُح ألنفاِس 

ياِء الرِّ

ِلزورٍق دوَن الوجداِن
اَك  َأسمْ األقداِس  قدس 

واخلطيئة
يغيب  حيزن  يبحُر  اليوم 

يبتسُم يستمُر يبقى
جّنًة بعيدًا

وإليَك
برحيِقَك  بال هواَك

.. يتحّرر
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إعــالن

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح 
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر 

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 
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مشاكل بالجملة تجعل من »فكرة« االقرتاع لستة نواب يمثلون املغرتبني 
اليوم  املشرتكة  النيابية  اللجان  تلتئم  للتطبيق.اليوم،  قابل  غري  أمرًا 
اقرتاح  ومنها  النيابية،  باالنتخابات  املتعّلقة  القوانني  اقرتاحات  لدرس 
 112 املادتني  إللغاء  روكز  شامل  النائب  قدّمه  مكرّر  معجّل  قانون 
موقف  على  بناًء  الستة.  باملقاعد  تتعلقان  االنتخاب  قانون  من  و122 
الكتل النيابية يف االجتماع األخري للجان، فإن غالبيتها - باستثناء التيار 
الوطني الحر - تؤيد إلغاء املقاعد الستة، وإعادة املشهد نفسه كما يف 
النواب  بانتخاب  املقيمني  لغري  السماح  لناحية  عام 2018،  انتخابات 

الـ128 داخل األراضي اللبنانية
مطلع الشهر الجاري، ُفتح باب التسجيل أمام املغرتبني الراغبني باالقرتاع 
سواء للنواب الستة إذا ما ُأبقي عليهم، أو للنواب يف الداخل، على أن 
يُقفل يف 20 تشرين الثاني. بعد مرور أيام، سجّل دبلوماسيون يف 
وزارة الخارجية وعاملون يف البعثات الخارجية، مجموعة من املالحظات، 

من بينها:
خصوصًا  الضغط  نتيجة  الخارجية  لوزارة  اإللكرتوني  املوقع  تعّطل   -
يف الدول التي تضم جاليات كبرية، ما حال دون تمّكن قسم كبري من 
التسجيل. وتؤكد مصادر يف وزارة الخارجية أن الـ«سريفر« غري مؤهّل 
لتلقي كمّ كبري من الطلبات، وكان يفرتض تأهيله قبيل أشهر لضمان 

عدم الوقوع يف مشكالت مماثلة.
- تعمل وزارة الخارجية بالحدّ األدنى من الكوادر البشرية التي لم يجر 
املكلفة  الدوائر  يف  املوظفني  عدد  أن  كما  التسجيل،  بدء  قبل  تدريبها 
أن بعض  العشرة، فضاًل عن  يتعدى  والتأكد منها ال  بتصديق األسماء 

السفراء ال يزالون حتى اآلن يقومون بالتعاقد مع مساعدين.
الخارج.  يف  اللبنانيني  وجود  أماكن  عن  أولية  داتا  السفارات  تملك   -
أشهر  قبيل  السفارات  هذه  تقوم  أن  األجدى  كان  املصادر،  وبحسب 

بتجربة أولية لتسهيل التخاطب مع أبناء الجاليات.
- ضعف الحملة اإلعالنية للتحفيز على التسجيل بسبب افتقاد الوزارة 
إىل املوازنة املالية املخصّصة لهذه املسألة، علمًا أن يف اإلمكان التعويض 
عن ذلك عرب استعانة رؤساء البعثات بالجمعيات واملجموعات الناشطة 

والكنائس وغريها للحّث على التسجيل.
كل  يف  املسجّلني  عدد  حول  أسبوعيًا  تقريرًا  الداخلية  وزارة  إصدار   -
على  للتشجيع  الدول،  كل  يف  املسجّلني  عدد  بذكر  االكتفاء  ال  دولة، 

التسجيل.
- عدم تقييم انتخابات غري املقيمني عام 2018 والسبب الرئيسي الذي 
إذا كانت  ألفًا سجّلوا أسماءهم، وما  ألفًا من 83  أدى إىل اقرتاع 47 

املعوقات تقنية أم بُعد مراكز االقرتاع أم غريهما.
املقاعد الستة: مشروع وُلد ميتًا

املغرتبني،  انتخاب  والبشرية حول  التقنية  باملشكالت  يتعلق  ما سبق، 
لكن ثمة مشكالت أخرى مرتبطة مباشرة باملادة 112 من القانون التي 
تنص على أن »املقاعد املخصّصة يف مجلس النواب لغري املقيمني هي 
ستة، تُحدّد بالتساوي ما بني املسيحيني واملسلمني موزّعني كالتالي: 
ماروني - أرثوذكسي - كاثوليكي - سني - شيعي - درزي، وبالتساوي 
الخارج »على أساس  القارات الست«، على أن يجري االقرتاع يف  بني 
من  األكثر  على  يومًا   15 قبل  واحدة  انتخابية  ودائرة  النسبي  النظام 

املوعد املعيّن لالنتخابات يف لبنان«، بحسب املادة 118.
الستة  النواب  فكرة  من  تجعل  تقنية  إشكاليٌة  املادتني  هاتني  وتعرتي 
االنتخابية  الدائرة  اعتماد  ومع  املثال،  فعلى سبيل  للتطبيق.  قابلة  غري 
يف  مندوبني  يعيّن  أن  أسرتاليا  يف  املرشح  على  لزامًا  بات  الواحدة، 
أراد  ما  إذا  وهو  ناخبيه.  مع  للتواصل  طريقة  ويجد  أخرى  دولة   200
إرسال وكاالت إىل مندوبيه يف مختلف الدول، فسيحتاج أقله إىل 3 أو 
االنتخابات.  الرتشيح وموعد  باب  وفتح  التسجيل  إقفال  4 أشهر بني 
من جهة أخرى، ثمة دول تمنع إجراء االنتخابات اللبنانية على أراضيها، 
ودول أخرى ال سفارات لبنانية أو قنصليات فيها، ما يعني عمليًا حرمان 
الثغرة األساسية فتكمن يف عدم  أما  االنتخاب.  اللبنانيني من  عدد من 
القارات،  يف  الستة  املقاعد  على  وتوزيعها  املرشحني  طوائف  تحديد 
وبالتالي إذا فاز أحد املرشحني من الطائفة الشيعية يف أفريقيا، مثاًل، 
فإنه سيلغي تلقائيًا كل مرشح شيعي من الالئحة التسلسلية حتى ولو 
نفسه  واألمر  استُنفدت.  قد  الشيعية  املقاعد  ألن  أخرى  قارة  يف  فاز 
ينسحب على باقي الطوائف. ومن جهة أخرى، لم يسأل مشرّع املادة 
إياها، مثاًل، كيف ملرشح قارة أفريقيا التي تضم 52 دولة أن يتواصل 
مع رعاياه وناخبيه يف 51 دولة أخرى؟ أضف إىل ذلك، أن العدد األكرب 
من مرشحي االغرتاب سيكونون من رجال أعمال الفئة األوىل امليسورين 
تم  ما  إذا  جدًا،  كبرية  هؤالء  على  السياسي  الضغط  وإمكانية  ماديًا، 

تهديدهم يف أعمالهم ولقمة عيشهم.
تتطرّق  لم  املقيمني  اقرتاع غري  آلية  عن  تتحدّث  التي  املواد  أن  يبقى 
بطريقة  الستة  املقاعد  ذكرت  بل  االقرتاع،  وآلية  العملية  تفاصيل  إىل 
تحدد  بحيث  الغرض،  لهذا  و124   123 املادتني  وأدرجت  سطحية، 
األوىل مسألة تطبيق أحكام الفصل 11 من قانون االنتخاب املخصّص 
القرتاع اللبنانيني غري املقيمني على األراضي اللبنانية بيد لجنة مشرتكة 
من وزارتَي الداخلية والخارجية، ودقائق تطبيق القانون بمراسيم تُتخذ 
يف مجلس الوزراء بناًء على اقرتاح وزير الداخلية، ما يعني أنه من املمكن 
تعديل مراسيم االقرتاع للمقاعد الستة بما يتناسب مع عملية االقرتاع. 
وهذا مرهون بما ستصل إليه الكتل النيابية يف اجتماعات اللجان وبعملية 

التصويت على التعديالت.
مجموعات الحـَراك: احذروا حرمانكم من التصويت

منذ اإلعالن عن تقديم موعد االنتخابات النيابية إىل 27 آذار 2022، 
مجموعات  يف  الناشطون  ينشغل  املقيمني،  لغري  التسجيل  باب  وفتح 
املغرتبني  السياسية إلسكات  السلطة  بالتحذير من »مخطط  الحراك 
لتعليق  الخارج  الستة يف  املقاعد  التحجّج بتعليق  وإلغاء أصواتهم عرب 
تصويت غري املقيمني باملطلق«. ووفقًا للنائبة املستقيلة بوال يعقوبيان، 
املقرتعني  أصوات  أن حصر  يعتربون  معها  املتحالفة  واملجموعات  فإنها 
أحزاب  تهجّروا بسبب  فهؤالء  الستة هو »سلب ألصواتهم.  باملقاعد 
السلطة ورعاتها ويجب على األقل إعطاؤهم الحق بالتصويت ملمثليهم 
داخل بلدهم. فأصوات املغرتبني أكثر تحرّرًا من أصوات اللبنانيني يف 

الداخل«.
من جهته، يقول املستشار يف جمعية »كلنا إرادة« علي مراد إن »الخوف 

نـواب املـغرتبني: »إصـالح« غـري قـابل للـتطبيق!

رىل إبراهيم

.Canberra 
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األكرب هو يف انتظار أحزاب السلطة إلغالق باب التسجيل حتى تُقرّ التعديالت على القانون 
االنتخابي يف ما خصّ املقاعد الستة واقرتاع املغرتبني«، وذلك »ليتسنى لهم االّطالع على 
أعداد املسجـّلني وطريقة توزيعهم ليبنوا على الشيء مقتضاه«. علمًا أن العملية االنتخابية 
االنتخابات  موعد  عيّنت  أن  وبعد  عام 2014  نفسها يف  »فالسلطة  أصاًل،  غري مضمونة 
ودعت الهيئات الناخبة، عمدت إىل إلغاء االنتخابات وتمديد والية املجلس«. وبالتالي يصعب 
التكهّن بما ستصل إليه اجتماعات اللجان املشرتكة املكّلفة بتعديل قانون االنتخاب، لذلك 
»نقوم بدعوة املغرتبني الراغبني باالقرتاع إىل عدم التسجيل يف الخارج يف حال كان بإمكانهم 
الحضور لإلدالء بأصواتهم يف لبنان يف الدوائر التي ينتمون إليها. أما كل من يشكّ يف قدرته 
على التواجد يف لبنان يف 27 آذار أو 8 أيار الحتمال تأجيل االنتخابات، فننصحه بالتسجيل«. 
وتكمن الخشية، بحسب مراد، من أن يكون عدد املسجّلني يف الخارج ضئياًل، »عندها ربما 
ستُستخدم هذه الحجة إللغاء أصوات غري املقيمني يف لبنان تحت عنوان تقليص النفقات 

املالية وتوفري القدرات البشرية«.
أن  »األحالم«، خصوصًا  إطار  التعديالت يف  يناقشون  الذين  النواب  بعض  كّل هذا يضعه 
أن  الصعب  دائرة، ومن  بدائرة واحدة بل موزّع على 15  االغرتابي غري محصور  الصوت 
يتناسب مع حاجة الحراك لضخّ أصوات يف دائرة معينة ملصلحة الئحة معينة، ولن يكون له 

تأثري على أي نتيجة. ونتائج انتخابات 2018 أبرز مثال على ذلك.
إقبال على التسجيل يف الخارج

بدأ اللبنانيون يف الخارج تسجيل أسمائهم يف جداول الشطب حتى 20 الشهر املقبل 
قبل إرسالها إىل وزارة الداخلية لضمّها إىل قوائم الناخبني املسموح لهم باالقرتاع. وقد 
أحصت وزارة الخارجية بعد يومني من بدء املهلة تسجيل نحو 2000 لبناني أصواتهم، ما 

يشري إىل احتمال وصول الرقم النهائي إىل ضعَفي رقم الدورة السابقة )83 ألفًا(.
وحتى يوم أمس، بلغ عدد املسجلني 4797 توزّعوا كاآلتي: 211 يف أوقيانيا، 83 يف 
أمريكا الالتينية، 918 يف أمريكا الشمالية، 1759 يف أوروبا، 219 يف أفريقيا، 1552 

يف الدول العربية، 55 يف آسيا
وسجـّل متابعون للتواصل مع املسجّلني يف الخارج مالحظات من بينها:

- عبـّر مغرتبون كثر عن تفضيلهم املشاركة يف التصويت للمرشحني يف بريوت ألنهم 
يمكن أن يشكلوا قوة إسناد لقوى ضعيفة يف لبنان.

- نسبة االقرتاع قد ترتفع بسبب زيادة الهجرة يف العامني املاضيني، وألن معظم املهاجرين 
رحلوا احتجاجًا وضيقًا من القوى املسيطرة وقد يكونون معنيّني بتسجيل موقف أكثر جرأة 

ضد الرتكيبة الحاكمة بسبب وجودهم خارج لبنان.
- لوحظ أن التعبئة الحزبية التي رافقت الدورة املاضية ليست بالقوة نفسها، يف مقابل 
فيها  يعيش  التي  الدول  حكومات  مع  بالتعاون  املدني  املجتمع  ملنظمات  الفت  نشاط 

لبنانيون لحّثهم على التصويت.
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شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

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

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
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لوسيد تتلقى 13 ألف حجز حتى اآلن
شركة تابعة لصندوق االستثمارات العامة 
تستعد إلطالق أوىل سياراتها الكهربائية

أعلنت شركة لوسيد الناشئة، للسيارات الكهربائية، إن إنتاج أوىل 
سياراتها للعمالء جاٍر، ومن املقرر أن تبدأ عمليات التسليم أواخر 

الشهر احلالي.
وتعد شركة لوسيد أول شركة سيارات كهربائية يتم إدراجها يف 
البورصة من خالل صفقة SPAC إلنتاج سيارة قابلة للبيع بالفعل 
للمستهلكني. ويعد هذا اإلجناز حامسًا بالنسبة لشركة لوسيد، اليت 
ظهرت ألول مرة يف بورصة ناسداك يف يوليو وينظر إليها على 

أنها األوفر حظًا ملنافسة رائدة السيارات الكهربائية تسال.
التنفيذي لشركة لوسيد، بيرت رولينسون،  الرئيس  بدوره، قال 
الذي عمل يف وقٍت سابق مبنصب كبري املهندسني ونائب رئيس 
اهلندسة يف تسال، يف بيان: »يسعدني أن سيارات اإلنتاج اليت 
من  اخلروج  على  حاليًا  تعمل  الكفاءة  من  املستوى  بهذا  تتمتع 

املصنع«.
الرائد  السيدان  طراز  من  خاص  إصدار  هي  لوسيد  سيارة  أول 
بقيمة 169 ألف دوالر يسمى إير دريم Air Dream Edition، مع 
نطاق رائد يف الصناعة يصل إىل 520 مياًل، حيث ختطط الشركة 

إلنتاج 520 سيارة فقط من هذا الطراز.
فيما ستطلق الشركة سيارات بتسعري أقل يبدأ من 77.400 دوالر 
للمركبات  دوالر   7500 إىل  يصل  فيدرالي  ضرييب  خصم  قبل 

اإلضافية، واليت تعرف باسم لوسيد إير.
وقالت لوسيد إنها تلقت أكثر من 13000 حجز إمجالي حتى اآلن.

 20000 إنتاج  تتوقع  أنها  يوليو،  يف  املستثمرين  لوسيد  أخربت 
حيقق  مما   ،2022 عام  يف  إير  لوسيد  طراز  من  سيدان  سيارة 

إيرادات تزيد عن 2.2 مليار دوالر.
وتقوم لوسيد بتصنيع سيارة إير يف مصنع جديد يف كازا غراندي، 
أريزونا، على مساحة 590 فدانًا. ومن املتوقع أن ينتج املصنع 

سيارة دفع رباعي تسمى غرافيت يف عام 2023.
الذي  االسم  Atieva، وهو  باسم  عام 2007  لوسيد يف  تأسست 
تستخدمه اآلن لذراعها اهلندسية والتقنية اليت تزود حلبة سباق 
السيارات الكهربائية Formula E بالبطاريات، حيث ركزت الشركة 
أواًل على تقنية البطاريات الكهربائية قبل تغيري امسها والتحول إىل 

شركة تصنيع سيارات كهربائية يف عام 2016.
رأس  على  احلصول  يف  الصعوبة  بعض  لوسيد  شركة  واجهت 
املال لتمويل خططها حتى سبتمرب 2018 عندما تلقت مليار دوالر 
من صندوق االستثمارات العامة السعودي، والذي ال يزال أكرب 
لـ  وفقًا  القائمة،  األسهم  من  الشركة حبوالي %62  مساهم يف 

.FactSet
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»فورد« تسرع انتقاهلا إىل السيارات 
الكهربائية عرب ضخ 11.4 مليار دوالر

ختطط شركة فورد موتور وشركة SK Innovation الكورية اجلنوبية 
ومصنع  للبطاريات،  مصانع   3 لبناء  دوالر  مليار   11.4 إلنفاق 
جتميع لشاحنات بيك آب كهربائية من الفئة F يف والييت تينيسي 
وكنتاكي، وهو أكرب استثمار يف تاريخ شركة صناعة السيارات 

األمريكية.
موقعني  سيخلق  املشروع  إن  االثنني،  يوم  الشركتان  وقالت 
كبريين إلنتاج السيارات الكهربائية والبطاريات لتشغيلها، ويعمل 
 7 فورد  حيث ستنفق شركة  عامل.  ألف   11 من  يقرب  ما  بهما 
 4.4 للبطاريات  الشريكة   SK شركة  تنفق  بينما  دوالر،  مليارات 

مليار دوالر، ومن املتوقع إطالق اإلنتاج يف عام 2025.
تعد هذه املشاريع جزءًا من خطة فورد، اليت تأسست عام 1903، 
عام  حبلول  الكهربائية  السيارات  يف  دوالر  مليار   30 الستثمار 
2025، لتصبح العبًا يف سوق تهيمن عليه شركة تسال. كما يعد 
حتديا لشركة جنرال موتورز كشركة رائدة يف صناعة السيارات 

التقليدية.
جيم  قام  عام،  قبل  فورد  لشركة  تنفيذيًا  رئيسًا  أصبح  أن  منذ 
بالكامل،  كهربائي  مستقبل  إىل  للتحول  اجلهود  بتسريع  فارلي، 
على  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  من  اعتماد  على  حصل  حيث 
مع  للبطاريات  مشرتكًا  مشروعًا  وأقام  الكهربائية   150-F سيارة 

.SK
ومن املتوقع أن يكون املوقع املقرتح للمشروع يف تينيسي على 
روج«  »جممع  حجم  أضعاف  ثالثة  أي  مربعة،  أميال  ستة  مساحة 
من  قرن  قبل  ميشيغان  يف  فورد  هنري  بناه  الذي  التارخيي 

الزمان.
وسيشمل مصنع بطاريات يوظف حوالي 2500 عامل ومصنع جتميع 
يضم 3300 موظف، والذي سينتج نسخة كهربائية من سيارة بيك 

أب أكرب من فورد من الفئة F، وهي أكثر منتجاتها رحبية.
مصانع شاحنات  بالفعل  فورد  متتلك شركة  حيث  كنتاكي،  ويف 
وسيارات الدفع الرباعي، ستقوم شركة صناعة السيارات وشركة 
SK ببناء مصنعني للبطاريات يعمل بهما حوالي 5000 عامل. وقالت 
إنتاج  على  بالقدرة  الثالثة ستتمتع  البطاريات  إن مصانع  فورد، 

مصادر الطاقة ألكثر من مليون سيارة كهربائية سنويًا.
الشهر  هذا  فورد  حترك  أعقاب  يف  الكبري  االستثمار  هذا  يأتي 
ملضاعفة اإلنتاج يف مصنع ميشيغان الذي يبين الشاحنة الكهربائية 
Lightning 150-F اليت ستطرح للبيع العام املقبل. وتقول الشركة 

إن لديها بالفعل 150 ألف حجز للشاحنة.
من  بالبنزين  تعمل  واليت  التقليدية  النسخة  بيع  يف  بدأت  كما 

سيارتها املستقبلية موستانغ ماتش إي الكهربائية.

دعم حكومي
سرييز  إف  تينيسي  بوالية  ستانتون  مصنع  إن  الشركة  قالت 

سيكون أول مصنع جتميع جديد كليًا تبنيه فورد منذ عام 1969.

ومن أجل احلصول على أكرب مشروعني للتنمية االقتصادية على 
 .SKو فورد  لشركيت  حوافز  وكنتاكي  تينيسي  قدمت  اإلطالق، 
حيث قدمت والية تينيسي 500 مليون دوالر، يف انتظار جلسة 
فيما  الصفقة.  على  للموافقة  للوالية  التشريعي  للمجلس  خاصة 
تقدم كنتاكي قرضًا قابل لإللغاء بقيمة 250 مليون دوالر، و36 
التحتية،  البنية  وحتسينات  التدريب،  دوالر يف صناديق  مليون 

وموقعًا مبساحة 1551 فدانًا يف جليندال، جنوب لويزفيل.

حلظة حتول
سيقوم فارلي، إىل جانب رئيس جملس إدارة شركة فورد، بيل 
فورد، وكبار املديرين التنفيذيني لشركة SK Innovation ومقرها 

سيول، بزيارة كال الواليتني الثالثاء لإلعالن الرمسي.
وقال فورد، احلفيد األكرب هلنري فورد، يف بيان: »هذه حلظة حتول 

حيث ستقود فورد انتقال أمريكا إىل السيارات الكهربائية«.
منذ أن أعلن فارلي عن خططه يف مايو لزيادة إنفاق فورد على 
السيارات الكهربائية مبقدار الثلث، أصبحت الشركة أكثر تفاؤاًل 
تعمل  اليت  السيارات  سوق  بها  ستتطور  اليت  السرعة  بشأن 

بالبطاريات.
وأوضحت الشركة أن املصانع اجلديدة، إىل جانب مصنع للبطاريات 
يف جورجيا سيمنح فورد 141 جيجاوات ساعة من إمداد البطاريات، 
وهو ما يليب هدف فورد للطلب يف أمريكا الشمالية يف الوقت 
احلالي، والذي يتمثل يف أن تكون 40% من مبيعاتها كهربائية 

حبلول عام 2030.

 250 شركة تتنافس عليها
إطالق السيارات الكهربائية الطائرة 

يف هذا املوعد

يقرتب حلم السيارات الكهربائية الطائرة من التحقق، لتتحول من 
الثورة  من  جزء  أنها  إذ  الواقع،  أرض  إىل  العلمي  اخليال  أفالم 
املتوقعة يف جمال الطريان خالل الفرتة املقبلة، لكنها لن تكون 

بالشكل الذي تعرضه األفالم.
اجلوي  »التنقل  اسم  عليها  يطلقون  الصناعة  على  القائمون 
املتقدم«، وهم كثر، فهناك حنو 250 شركة حول العامل تعمل على 
بناء مركبات جوية تعمل بالكهرباء، كما تعمل تلك الشركات على 
التكنولوجيا يف مجيع أحناء  التحتية إلتاحة هذه  البنية  كيفية خلق 

العامل.
املعضلة األساسية كانت يف بطارية تلك املركبات الطائرة، وأخريا 
مت التوصل إىل نوعية من البطاريات ذات القدرة العالية وبأسعار 
مناسبة متكن الشركات يف بدء عملها بالسوق، وفقا ملا قاله خرباء 

شركة ماكينزي.
ولكن هل حتل حمل السيارات ووسائل النقل العامة؟ ال ترى ماكنزي 
أن هذا السيناريو سيتحقق، إذ ترى أن التنقل عرب األوتوبيسات 
والقطارات سيستمر، إذ أنها حتمل الكثري من البشر، لكن يف بعض 
مناسبة  وسيلة  الطائرة  املركبات  توفر  أن  ميكن  الرحالت،  أنواع 

للتنقل كما أنها ستحد من االنبعاثات.
وترى أن التنقل باستخدام املركبات الطائرة سيكون داخل نطاق 
تشغيله.  من  األوىل  األعوام  يف  حدودها  يتعدى  ولن  املدينة، 
يف  الطائرة  املركبات  مئات  هناك  سيكون  سنوات،   10 وخالل 

املدن الكربى.
اخلاصة  الطائرات  من  أصغر  بالطبع  الطائرة  املركبة  وستكون 
واحد إىل سبعة ركاب،  راكب  مقاعد ترتاوح بني  احلالية، وتتيح 
وفقا للمصنع، وداخليا ستكون تلك املركبات مشابهة للسيارات.

وأغلب الشركات اليت تعمل على تصنيع املركبات الطائرة، تعتزم 
تعيني سائق لكل مركبة يف األعوام األوىل للتشغيل.

وترى ماكينزي أن أكرب عائق النتشار هذه املركبات سيكون البنية 
التحتية، لذلك يف الفرتات األوىل للتشغيل سيتم استخدام البنية 
التحتية املتوفرة للطائرات اهليليكوبرت، والبنية التحتية للمطارات، 
ولذلك من املتوقع أن تكون الرحالت األوىل املتاحة هلذه املركبات 

من وسط املدن إىل مطاراتها.
وتشري التوقعات إىل أن حجم سوق املركبات الطائرة سيصل إىل 

500 مليار دوالر، لكن دون حتديد مدى زمين هلذا األمر.

حلم السيارات الطائرة يراود أحد مؤسسي غوغل

يعول الري بايدج، أحد مؤسسي »غوغل« شخصيًا على »السيارات 
الطائرة«، يف حني أن »غوغل« وجمموعتها األم »ألفابت« تطوران 

سيارات ذاتية القيادة، حبسب وكالة »بلومربغ«.
أكثر من مئة مليون دوالر يف  بايدج بصفة فردية  وقد استثمر 
»زي.ايرو«، على ما نقلت »بلومربغ« عن مصادر مقربة من هذه 
الشركة املؤسسة سنة 2010، موضحة أنه يقدم الدعم املالي أيضا 
إىل شركة ناشئة حتت اسم »كييت هوك« أطلقت عملياتها العام 

املاضي.
من  بالقرب  طائرة  سيارات  مشاريع  الشركتان  هاتان  وتطور 
على تصاميم خمتلفة بعض  لكن  فيو،  ماوننت  »غوغل« يف  مقر 

الشيء.
موقعها  حبسب  موظفا،   150 حوالي  حاليا  »زي.ايرو«  وتضم 
اإللكرتوني الذي تشري فيه إىل أنها تطور »نوعا جديدا من وسائل 

النقل الثورية«.
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
بقلم ابراهيم هاشم - سورية نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

من هم أهل احلضارة األوىل يف العامل

مشوارنا الساكْن معي بالباْل

وحدو الثواني فيْه معدودي

انيت وانا جبباْل خلْف جباْل

عاَمْد عني الكوْن ممدودي

اْل منشي بروابي حلمنا اجلوَّ

نركْض ورا أياْم ...مفقودي

منشي َل قمة براْسها شالْل

َحْولو الشجْر عرساْن مصمودي

نسمع طيوْر ترندْح املواْل

وبكل نسمه متْر تغريدي

وامسع بصدرْك لوعة السنساْل

تطلْق لَبا الصدر تنهيدي

ونعمْل دوالي شوقنا عرزاْل

وتغفي ب فيي احللم عزنودي

وأسرح أنا بكروْم فيها ْحجاْل

ونبضي صدى طْلقاْت  بارودي

أْسَرْح بدنيا خياْل فوق خياْل

خبصالت شعرك كيف مفرودي

ْت من غرية  الصلصاْل ْ وملا ْلَ

 غبا على البنطاْل موجودي

ْبْلشْت ايديي متسْح البنطال

بَلْمسي بريئة وغرْي مقصودي..

مـشوارنا

انطلقنا من الشاطئ الفينيقي من أرض الكنانة اىل العامل امجع 
حاملني هلم العلم والنور والثقافة يف أجبدية احلروف اآلرامية 
األوىل يف العامل للقراءة والكتابة وفن الصناعة مثل احللى 
والفسيفساء  األرجواني  والصباغ  والفّخار  والزجاج  واجلواهر 

والسفن الشراعية واألدوات اخلزفية على أنواعها وغريها. 
حنن الذين أسسنا الصناعية والثقافية، يف بلدان أوروبا واهلند 
والعديد من البلدان األخرى، أصبحنا اليوم نعيش يف االنسياق 

املؤسف واهلمجية املستفحلة والرجعية واالضمحالل.
العامل املتطور يف هذه االيام يتسابق وينظر اىل األفق اىل 
ومن  أجلنا  من  السريع  والتطور  واملنشود  املقصود  الرقي 
هو الذي يكتشف الفضاء اخلارجي والنجوم املظلمة واألرض 
وبشر،  وحياة  ماء  فيها  يوجد  ان  املمكن  من  اليت  اجلديدة، 
ومن هو الذي سيكون السّباق واملنتج األول لعدة اخرتاعات 
جديدة وحديثة لتطوير نظام احلياة اىل األفضل واالرقى من 

االن بكثري. 
لكن يف بالدنا منذ زمن طويل جدًا وحنن نرى البالء والغباء 
يسود يف أكثر املناطق واحلروب الببرية وحروب العصابات 
يف  جتدد مستمر على حسب الظروف. إلنهم وقعوا يف شبكة 
اجلدل البيزنطي العقيم حيث ان بعض األنظمة الفطرية هي 
اليت تتجه  وتدعم امليليشيات املسلحة والتحّدي الكبري لشراء 
األسلحة احلديثة من أجل ان يقتلوا بعضهم البعض. ويقال ان 
البلدان العربية تشرتي أكثر من ٦٠ باملئة من إنتاج األسلحة 
الفتاكة يف العامل  أمجع سنويا.. اهلدف من ذلك هو لعدة 
أسباب تافهة وعقيمة وخجولة  ومن أجل سياسات غري حمورية 
وفتاكة ال مبر  هلا وال معنى وال مغزى على مجيع االصعدة 
من  الدول  بني  يتأرجح  الذي  املشني  الروتني  وامليادين.. 
الداخل ومن اخلارج  هو أشبه ببج بابل حيث ال أحد يستوعب 
اآلخر.. فبعض السياسات تكّلف الدول العربية آالف املليارات 
من األموال سنويًا الذين دائما يف حروب مستمرة منذ أكثر 

من عشرة عقود مضت.
والكلفة األكب هى قتل املاليني من الناس سنويًا وتشريد 
قلة  بسبب  االقتصاد  وشل  التحتية  البنية  وهدم  األطفال 
األمان واالطمئنان يف بعض البلدان العربية وتهجري األدمغة 
دائم  حتريض  يف  العربي  العامل  يبقى  لكي  واملستثمرين 
بغيض ويف صحراء رملية حارة وماحلة.. واالهم هو الرتاجع  
االقتصادي الذي سوف جيّر الويالت بعد بضع سنني قادمة. 
لكي  الدماء  وهدر  احلروب  جبهات  نرى  عندما  الرمحة  وقلة 
يعودوا خبّفي حنني كأنهم يف دوامة ال نهاية هلا من دون 
حتديد املصري ككل.. ومن أجل عدم القبول لبعضهم البعض 
من اجل عدة أديان وعدة احزاب وطوائف على ساحة القتال.

أشالء حمرتقة  لكي يصبحوا  العربية  احلروب  فتيل  هو  هذا   
تتطاير يف أعالي السماء الذين كانوا شعوبا مستورة تعيش 
على القليل من لوازم احلياة املهمة والفقر واحلرمان.. واليوم 
املدمرة  املدن  وهى  العقيمة  السياسات  مثار  عليهم  تشهد 
واألبنية الرتقة واخلراب الشامل والقمع العشوائي للبنيان 
واإلنسان وتدهور احلياة واألمور املعيشية والزراعية إىل أدنى 

مستوى وفقدان السيولة والضياع الذي مل يَر النور. 
فاين هو املّفر من جحيم الواقع املسموم واالقتصاد املهزوم 

والشعب الروم .  
وها أني أردد كالم الرب له اجملد الذي قاله لنا: األولون 

آخرون واآلخرون أولون..

مل يطل خروج فايسبوك عن الشبكة. لكن تلك الساعات القليلة من 
بال قرار.  لياًل  أسود،  ثقبًا  بدت  بدت دهرًا،  املاضي،  االثنني  ليلة 
ليلة الذعر الطويلة، يف هذا املقلب من األرض. كيف ميكن للعامل أن 
يعيش من دون فايسبوك وتوابعه )واتساب حتديدًا الذي نعرف حنن 
اللبنانيني قبل سوانا طبيعته املتفجرة جّدًا، وميسنجر ساعي الغرام، 
ناهيك بـ إنستاغرام تلك النسخة الرقمّية عن »اجلّنة«(؟ حلسن احلظ 
الليلة تويرت الذي شهد هجرة مجاعّية، كونية، وصار  بقي لنا تلك 
مسرحًا للتشّفي وتبادل األخبار الفايك أو الصحيحة. من كان يتخّيل 
على  سكانه  ثلث  ــــ  الكوكب  يصبح  أن  فقط،  قليلة  سنوات  قبل 
األقل ــــ عاجزًا عن الوجود، عن التنّفس، من دون وسائل التواصل 
عن  منقطعًا  »التواصل«،  عن  عاجزًا  احلياة،  عن  عاجزًا  االجتماعي؟ 
الزمان واملكان، مقّطع األوصال، كما بعد حرب كونية فتاكة أبادت 

معظم البشرية، يف خمّيلة هوليودّية؟
هل هناك حياة خارج مواقع التواصل االجتماعي؟ هذا السؤال قد يثري 
السخرية لدى جيل كامل ولد يف حضن هذا العامل، وانتظم نفسيًا 
جوارحه  بكل  حدوده  داخل  ويعيش  نبضه،  على  وعقلّيًا  وبيولوجّيًا 
وعاداته وحاجاته، وال يتخّيل كيف كانت العصور احلجرّية اليت سبقته. 
لكن ذلك ال يغرّي شيئًا يف احلقيقة اليت وجدنا أنفسنا يف مواجهتها 
مع انهيار املنصات الثالث: لقد أحكم علينا مارك زوكربرغ اخلناق، 
واعتقلتنا خوارزمّياته داخل قّبة زجاجّية هائلة، مرتابطة اجلزر، متنامية 
التوى، مكتفية بنفسها، ختتصر العامل االفرتاضي. ثم فجأة انتبه 
الناس إىل أّنها فقاعة هّشة ميكن أن تنفجر يف أي حلظة، وعلى متنها 
كل »أصدقائنا« ــــ حتى الصداقة صار هلا معنى آخر، ومذاق آخر ــــ 
األليفة، ومواعيدنا، وقصص  وأهلنا، وأفراحنا وأتراحنا، وحيواناتنا 
وفيديواتنا  وأغنياتنا  معلوماتنا  ومصادر  املختلفة،  وإبداعاتنا  حّبنا، 

ومشاريعنا ومستقبلنا. باختصار »حياتنا«.
هذا الكوكب االفرتاضي أوحى ملليارين وسبعمئة مليون بشرّي أن 
يسكنوه. أودعوه خصوصياتهم، أسرارهم، نزواتهم، حيواتهم اخلفية 
واملعلنة، آراءهم وانتماءاتهم، أذواقهم، عاداتهم، سلعهم املفّضلة 
وجنومهم وأحالمهم... ثم، ذات ليلة ليس فيها ضوء قمر، أنطفأ كل 
شيء! كل ذلك اختفى فجأة، فاختفينا معه، أو باألحرى عدنا عنوة إىل 
العامل الواقعي. نتواصل عب اهلاتف العادي، أو عب احلمام الزاجل. 
ذلك الرسم الكاريكاتوري الذي انتشر على تويرت، يقول كل شيء. 
الرجل يعانق برفق وحنان زوجته اليت تتمتم  الفراش،  عجوزان يف 

كأّنها ختاطب نفسها: »يا خبيت وقع فايسبوك!«.
هّز  الذي  االنهيار  هلذا  احلقيقية  التقنية  األسباب  بعد  نعرف  مل 
الكوكب، وشغل البنتاغون، ومجع جلنة الكونغرس األمريكي يف شبه 
القيم  محاية  )قسم  فايسبوك  يف  السابقة  املديرة  مع  »حماكمة«، 
املدنّية( فرانسيس هوغن، يف دور البطلة اليت تفضح كل شيء، 
وزوكربرغ غيابيًا يف دور الشرير. »لقد فّضل األرباح على السالمة« 
قالت. قول سديد وكالم مفيد، ينطبق على كل الكوارث اليت شهدها 
العامل من نصف قرن: أمل تنّبهنا الفيلسوفة األملانية حّنة آرنت اليت 
والكارثة  »التقّدم  أن  الببرّية  من  آخر  نوع  على  زمانها  شهدت يف 

صنوان، أو وجهان لعملة واحدة«؟
تقريبًا،  ساعات ست  بعد  الشبكة.  عن  فايسبوك  انفصال  يطل  مل 
هرعنا إىل هواتفنا، فإذا برسائل الواتس قد وصلت أو ذهبت، وإذا 
بفايس وإنستا يعودان تدرجيًا إىل حالتهما الطبيعية. مبوك، احلمد 
ومل خيسر  املّرة،  هذه  إذًا  اإلمباطورّية  تنهر  مل  السالمة.  على  هلل 
زوكربرغ إال ستة أو سبعة مليارات )حسب املصدر( تبّخرت يف وقت 
يبق  مل  التاريخ«.  و«تسارع  فايسبوك  سرعة صعود  يشبه  قياسي 
أسهم  خسائر  تتجاوز  ومل  نفسه.  بها  يؤاسي  مليار   12٠ له سوى 
فايسبوك مخسة يف املئة من قيمتها. بسيطة. لكنه مترين مهم، هو 
األّول من نوعه، على االنهيار األكب. بروفا عامة عن انهيارات كثرية 
الفيلسوف  عنها  حتدث  اليت  الشاملة«  »الكوارث  زمن  يف  مقبلة، 

الفرنسي بول فرييليو.
األسهم  سوق  انهيار  إىل  تشرنوبيل  )من  الكوارث  فرييليو  درس 
وكتب  التقين.  للتطور  احلتمّية  النتيجة  بصفتها   )2٠٠8 الـ  يف 
التامة«  »احلادثة  ثم   ،)2٠٠5 )»غاليليه«،  األصلّية«  »احلادثة  عن 
)»غاليليه«، 2٠11( اليت هي تراكم حوادث كبى، يكون هلا تأثري 
متامًا  تنطبق  نظريته  العامل.  يف  االقتصادية  املنظومة  على  شامل 
على »فاجعة االثنني« غري املكتملة: نعيش منذ عقود تسارعًا مذهاًل 
ينهي  أن  من  مفّر  ال  التقين(  )العلمي،  »التقدم«  وهذا  للتاريخ، 
»وعيًا  الكارثة« يتطّلب  »التقدم حنو  إن  العامل، وحيّوله إىل هالم. 
التقدم  يفرضها  اليت  الفاعلّية«  مكان  املسؤولّية  فيه  حتّل  جديدًا 
التقين اهلاذي. أليس هذا ما رددته فرانسيس هوغن على طريقتها 

يوم الثالثاء املاضي؟
ال نعرف الكثري عن سبب الرتّنح العابر إلمباطورية زوكربرغ. لكننا 
نعرف أننا أمام منوذج تكنولوجي اقتصادي مهيمن على العامل، مواٍز 
لالستعمار االقتصادي والسياسي. انهيار فايسبوك الذي مت تفاديه، 
االرتباطات والتشابكات  اإلمباطورية.  انهيار  كان ليكون جمازًا عن 
كثرية بني خمتلف مكونات نظام اهليمنة... وفايسبوك إحدى أدواتها، 
يبدو أفقًا للحرية والتواصل وتكثيف الزمن، فيما هو أداة جتسس 
واستغالل  أيديولوجية،  ورقابة  للخصوصّية،  واغتصاب  عمالقة، 
جيف  فيلم  اكتشاف  )إعادة(  السياق  هذا  املفيد يف  من  متوّحش. 
أورلوفسكي »خلف شاشات من دخان« The Social Dilemma. أول 
فكرة تبادرت إىل أذهان كثريين ليلة االثنني، كانت مشهد تداعي 
العامل، تغرق شبًا  حلم اهليمنة األمريكي. اإلمباطورية اليت حكمت 

إضافيًا يف املستنقع الذي أنتجته بيديها!

 ترّنح اإلمرباطورّية... بروفا لكوارث آتية

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 

بيار أبي صعب
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تـتمات

املقداد: سورية لن تتخلى...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

كسالح  االقتصادي  احلصار  استخدم  »الغرب  أّن  و«اإلخبارية« 
إرهابي ضد الشعب السوري«. 

وأضاف: »اإلجنازات اليت حققتها سوريا يف احلرب على اإلرهاب 
الشأن  جتاه  الدولية  السياسية  األجواء  تغيري  يف  السبب  هي 

السوري«.
جاء  الدولية جتاه سورية  املواقف  »التغيري يف  أّن  املقداد  ورأى 
نتيجة التضحيات اليت قدمها شعبها من أجل احلفاظ على سيادة 
األساسي  »اهلدف  أّن   إىل  الفتًا  أراضيه«،  ووحدة  وقوته  بلده 
من العدوان على سوريا هو تغيري الواقع السياسي، لكن سوريا 

أفشلت املخططات اليت ُأعدت هلا«.

واشنطن: حمادثات فيينا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

احملادثات غري املباشرة اليت ُتعقد يف فيينا بشأن معاودة االمتثال 
لالتفاق النووي اإليراني جيب أن تستأنف »سريعًا«، موضحًا أنها 

»ال ميكن أن تظل مستمرة ألجٍل غري ُمسّمى«.
وقال برايس إّن »املسار الدبلوماسي ال يزال قائمًا«، مشريًا إىل 

أّن »طهران قالت إّنها ستعود إىل احملادثات قريبًا«.
وأضاف أّنه يأمل »أن يوافق تعريفهم لكلمة قريب تعريفنا هلا.. 

نود أن تستأنف املفاوضات يف فيينا يف أسرع وقت ممكن«.

السعودية: إعرتاض صاروخ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مشددا على أن إجراءات عملياتية يتم اختاذها لتحييد مصادر التهديد 
املستخدمة يف حماولة هجوم مطار أبها.

األول اخلميس،  السعودية، أمس  السفارة األمريكية يف  وأدانت 
اهلجوم الذي استهدف مطار أبها الليلة املاضية وأسفر عن إصابة 
اليت  »املشينة«  باهلجمات  وصفتها  ما  مستنكرة  مدنيني،  أربعة 

يشنها احلوثيون على املدنيني.
وقالت السفارة عرب حسابها على تويرت: »جيب على احلوثي الرتكيز 
على السالم بدال من العنف، والعمل على إجياد حل دبلوماسي حتت 

رعاية األمم املتحدة«.
يشار إىل أنه منذ فرتة تواصل امليليشيا احلوثية حماوالتها استهداف 
أعيان مدنية واقتصادية يف اململكة، يف حماوالت أثارت إدانات 
عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إىل جانب اململكة 

وأمنها، شاجبًة هجمات احلوثيني اإلرهابية.

املرصد السوري: تركيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل ليبيا.
املرتزقة من  إرسال  الرتكية تواصل  املخابرات  أن  وذكر املرصد 
والراغبني  عقودهم  املنتهية  املرتزقة  وترحيل  ليبيا،  إىل  سوريا 

بالعودة من ليبيا إىل سوريا.
وأضاف املرصد، نقال عن مصادره، أن طائرة انطلقت من مطار 
على  تقل  تركيا،  إىل  ثم  ومن  طرابلس  باجتاه  ليبيا  مصراتة يف 
متنها عناصر املرتزقة العائدين إىل سوريا عرب املطارات الرتكية.

وأوضح املرصد السوري أن عدد املغادرين من ليبيا إىل سوريا 
ارتفع إىل حنو 420 مرتزقا خالل األيام األربعة الفائتة.

وأفاد تقرير سابق للمرصد السوري حلقوق اإلنسان، أمس األول 
اخلميس، أن املخابرات الرتكية طلبت من قادة الفصائل املوالية 
هلا أن يبقوا عناصرهم على أهبة االستعداد واجلاهزية التامة لنقل 

دفعات جديدة منهم إىل ليبيا يف حال طلب ذلك.

الرئيس التونسي يدعو...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

تلبية إلرادة الشعب، بينما أعلنت رئيسة املكلفة جنالء بودن عن 
قرب اإلعالن عن تشكيلة فريقها احلكومي.

وأشار سعيد خالل لقائه مع رئيس هيئة السوق املالية يف تونس، 
اليت  التصنيفات  مع  التعامل  ينبغي  ال  أنه  إىل  الصايل،  صاحل 
تسندها بعض وكاالت التصنيف يف اخلارج لتونس جبدّية، داعيا 

إىل مراجعة العناصر اليت تقوم عليها هذه التصنيفات.
وأضاف سعّيد: »حنن نتعامل مع املؤسسات املالية، ولكن جيب 
أيضا أن تتعامل معنا كدولة ذات سيادة..لسنا يف موقع التلميذ 
وال هم يف موقع األستاذ الذي يسند األعداد كما يشاء، بناء على 

مجلة من العناصر اليت خيتارها«.
إطار  يف  »سنعمل  فيها:  قال  للخارج  رسالة  الرئيس  وجه  كما 

الشفافية وتطبيق القانون على اجلميع مهما كانوا«.

عبد اللهيان يعرض بناء...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بينها مبا خيدم تطلعات شعوبها«.
وشدد ميقاتي على »ترحيب لبنان بأي جهد من الدول الشقيقة 
والصديقة واجملتمع الدولي طاملا يندرج يف سياق مساعدته يف 
يف  ودورها  الدستورية  ومؤسساتها  الدولة  منطق  على  احلفاظ 

احلماية والرعاية وتقوية قواها الشرعية االمنية والعسكرية«.
ورحب »باسم  احلكومة اللبنانية باملناخات واالجواء االجيابية اليت 
سادت جوالت احلوار بني ايران واململكة العربية السعودية واليت 
استضافتها دولة العراق الشقيق«، مؤكدا »أن التالقي واحلوار بني 
دول اجلوار العربي واالسالمي هو قدر شعوب هذه املنطقة الطاحمة 
اىل العيش بسالم واخوة«، مشددين »على وجوب االستثمار على 
النوايا الصادقة اليت تبديها االطراف املتحاورة للوصول اىل طي 
صفحات اخلالف كافة وتبديد كل اهلواجس وإحالل مناخات الثقة 
من عالقات  جديدة  لفتح صفحة  التأسيس  وبالتالي  والطمأنينة، 
التفاهم والصداقة القائمة على االحرتام املتبادل لسيادة الدول 
وعدم التدخل بشؤونها الداخلية واحملافظة على أمنها وإستقرارها 

وطموحات شعوبها«.
 

مؤتمر صحايف
  وأبدى عبد اللهيان، يف مؤمتر صحايف مشرتك مع نظريه اللبناني 
عبد اهلل بو حبيب، استعداد بالده لتقديم كل اوجه الدعم اىل لبنان 

ملساعدته على جتاوز املرحلة الصعبة اليت يعاني منها راهنا«.
االجيابية  احملادثات  من  جولة  »خضنا  االيراني:  السفري  وقال 
وزير  معالي  مع  اللبنانية  اخلارجية  وزارة  مبنى  يف  هنا  والبناءة 
معاليه  بو حبيب وتوافقنا مع  الدكتور عبداهلل  اخلارجية واملغرتين 

حول انعقاد اللجنة االقتصادية املشرتكة بني البلدين«.
وأكد أن »ملف العالقات التجارية والسياحية واالقتصادية كان وما 
زال مفتوحا أمام اجلانبني. فلدى الشعبني الصديقني والكرميني امت 
االستعداد على استئناف الرحالت السياحية يف ما بينهما للتعرف 
على املناطق األثرية والتارخيية املوجودة يف البلدين الشقيقني، 
وهذا التبادل للزيارات حرمنا منه يف الفرتة املاضية بسبب جائحة 

كورونا«.
ولفت اىل أن »اجلمهورية االسالمية االيرانية تعترب ان لبنان بلد 
شقيق وصديق وشريك يف هذه املنطقة، وحنن على امت االستعداد 
لبنان  اىل  االخوية  واملؤازرة  واملساندة  الدعم  اوجه  كل  لتقديم 
الشقيق ملساعدته على جتاوز املرحلة الصعبة الذي يعاني منه يف 

الوقت الراهن«.
االستعداد  أمت  على  املتخصصة  االيرانية  الشركات  »إن  اضاف: 
يف فرتة زمنية ال تتجاوز الـ18 شهرا لبناء معملني النتاج الطاقة 
الكهربائية بقوة الف ميغاوات. االول يف بريوت وآخر يف اجلنوب، 
من  الطموح  املشروع  هذا  الجناز  الكامل  االستعداد  لدينا  وحنن 
ايران  لدى  املوجودة  واهلندسية  والتقنية  الفنية  اخلربات  خالل 

وباالستفادة من االسثمارات االيرانية اللبنانية املشرتكة«.
وتابع: »نعترب ان من ابسط مفاهيم احلقوق الدولية، ان باستطاعة 
يف  قدما  ميضيا  أن  ولبنان  كإيران  وشقيقني  صديقني  بلدين 
بطبيعة  لكن  اجملال،  هذا  يف  ثنائي  تفاهم  اتفاقيات  توقيع 
وحنن  اللبناني.  اجلانب  من  موافقة  ذلك  ينال  ان  شرط  احلال، 
على استعداد كامل للمبادرة من خالل اخلربات الفنية واهلندسية 
االيرانية للمساهمة فورا يف اعادة ترميم وبناء مرفأ بريوت الذي 
دمر من خالل االنفجار اهلائل الذي استهدفه يف حال طلب اجلانب 

اللبناني هذا األمر«.
واردف: »حنن نعترب أن لدى لبنان بشعبه وجيشه وحكومته ومبقاومته 
قدرة كبرية على الوقوف بكل صمود وبطولة بوجه اطماع الكيان 
هذا  يف  وحنن  الكيان،  هذا  يشكلها  الذي  واالخطار  الصهيوني 
االطار ال يسعنا اال ان نستذكر بكل احرتام واجالل االرواح الطاهرة 
املكرمة لشهداء املقاومة الكبار الذين بذلوا دماءهم الزكية للذود 
عن هذا البلد الشقيق، ملواجهة الصهاينة من جهة والتكفرييني من 
جهة أخرى، وعندما نتحدث عن الشهداء الكرام، ال بد ان نستحضر 
ارواح القادة الذين قادوا مسرية املقاومة، الشهداء عماد مغنية 
ابو  العراق  يف  الشعيب  احلشد  وقائد  سليماني  قاسم  والفريق 
طريق  دمائهم  خالل  من  خطوا  انهم  ونعتربهم  املهندس  مهدي 
وايران«.وقال  والعراق  لبنان  من  انتصاراتها  وصنعوا  املقاومة 
والبناءة  االجيابية  احملادثات  من  جولة  »خضنا  االيراني:  السفري 
اخلارجية  وزير  معالي  مع  اللبنانية  اخلارجية  وزارة  مبنى  يف  هنا 
واملغرتين الدكتور عبداهلل بو حبيب وتوافقنا مع معاليه حول انعقاد 

اللجنة االقتصادية املشرتكة بني البلدين«.
وأكد أن »ملف العالقات التجارية والسياحية واالقتصادية كان وما 
زال مفتوحا أمام اجلانبني. فلدى الشعبني الصديقني والكرميني امت 
االستعداد على استئناف الرحالت السياحية يف ما بينهما للتعرف 
على املناطق األثرية والتارخيية املوجودة يف البلدين الشقيقني، 
وهذا التبادل للزيارات حرمنا منه يف الفرتة املاضية بسبب جائحة 

كورونا«.
ولفت اىل أن »اجلمهورية االسالمية االيرانية تعترب ان لبنان بلد 
شقيق وصديق وشريك يف هذه املنطقة، وحنن على امت االستعداد 
لبنان  اىل  االخوية  واملؤازرة  واملساندة  الدعم  اوجه  كل  لتقديم 
الشقيق ملساعدته على جتاوز املرحلة الصعبة الذي يعاني منه يف 

الوقت الراهن«.
االستعداد  أمت  على  املتخصصة  االيرانية  الشركات  »إن  اضاف: 
يف فرتة زمنية ال تتجاوز الـ18 شهرا لبناء معملني النتاج الطاقة 
الكهربائية بقوة الف ميغاوات. االول يف بريوت وآخر يف اجلنوب، 
من  الطموح  املشروع  هذا  الجناز  الكامل  االستعداد  لدينا  وحنن 
ايران  لدى  املوجودة  واهلندسية  والتقنية  الفنية  اخلربات  خالل 

وباالستفادة من االسثمارات االيرانية اللبنانية املشرتكة«.
وتابع: »نعترب ان من ابسط مفاهيم احلقوق الدولية، ان باستطاعة 
يف  قدما  ميضيا  أن  ولبنان  كإيران  وشقيقني  صديقني  بلدين 
بطبيعة  لكن  اجملال،  هذا  يف  ثنائي  تفاهم  اتفاقيات  توقيع 

وحنن  اللبناني.  اجلانب  من  موافقة  ذلك  ينال  ان  شرط  احلال، 
على استعداد كامل للمبادرة من خالل اخلربات الفنية واهلندسية 
االيرانية للمساهمة فورا يف اعادة ترميم وبناء مرفأ بريوت الذي 
دمر من خالل االنفجار اهلائل الذي استهدفه يف حال طلب اجلانب 

اللبناني هذا األمر«.
وحكومته  وجيشه  بشعبه  لبنان  لدى  أن  نعترب  »حنن  واردف: 
بوجه  وبطولة  صمود  بكل  الوقوف  على  كبرية  قدرة  ومبقاومته 
اطماع الكيان الصهيوني واالخطار الذي يشكلها هذا الكيان، وحنن 
يف هذا االطار ال يسعنا اال ان نستذكر بكل احرتام واجالل االرواح 
دماءهم  بذلوا  الذين  الكبار  املقاومة  لشهداء  املكرمة  الطاهرة 
الزكية للذود عن هذا البلد الشقيق، ملواجهة الصهاينة من جهة 
والتكفرييني من جهة أخرى، وعندما نتحدث عن الشهداء الكرام، 
املقاومة،  قادوا مسرية  الذين  القادة  ارواح  ان نستحضر  بد  ال 
الشهداء عماد مغنية والفريق قاسم سليماني وقائد احلشد الشعيب 
خالل  من  خطوا  انهم  ونعتربهم  املهندس  مهدي  ابو  العراق  يف 
والعراق  لبنان  من  انتصاراتها  وصنعوا  املقاومة  طريق  دمائهم 

وايران«. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 3(
الوصول

بريوت  مطار  إىل  وصوله  لدى  أّكد،  قد  اإليراني  الوزير  وكان 
الدولي، أّن بالده »ستبقى دائما تقف بكل حزم وقوة إىل جانب 
لبنان من أجل كسر احلصار الظامل الذي يتعرض له يف مثل هذه 

املرحلة احلساسة من تارخيه«.
لبنان  مساعدة  جمال  يف  أمر  بأي  تبخل  لن  »إيران  أّن  وأضاف 

ومؤازرته يف حال طلب أي مساعدة تقدم يف هذا اإلطار«. 
وكانت خدمة »تانكر تراكرز« لتتبع حركة الناقالت قد أفادت بأّن 
الناقلة اإليرانية الثالثة احململة بالوقود إىل لبنان قد وصلت إىل 

مرفأ بانياس يف سوريا.
صحيفة »Le Temps« السويسرية

على صعيد آخر كشفت صحيفة »Le Temps« السويسرية أن مصرف 
لبنان املركزي وحاكمه رياض سالمة شطبا 14 صفحة من تقرير 
لصندوق النقد الدولي يف العام 2016، حيذر فيه من الكارثة اليت 

حلت بلبنان بعد 3 سنوات من تارخيه.
وقالت الصحيفة إنها حصلت على وثيقة عن اجتماع حصل بني فريق 
من صندوق النقد الدولي برئاسة ممثله يف لبنان الفارو بريس 
وحاكم البنك املركزي اللبناني رياض سالمة وعدد من املسؤولني 

اآلخرين يف مصرف لبنان يف 9 نيسان 2016.
وتقول هذه الوثيقة إّن ممثل صندوق النقد افتتح حديثه مع سالمة 
بالقول: »أنتم على حافة اهلاوية«، وأظهرت وثائق التقرير الذي 
أعده برنامج تقييم القطاع املالي )FSAP( يف صندوق النقد النتائج 
اليت توصل إليها، واليت أثبتت أن العجز الصايف للبنك املركزي 
احمللي  الناتج  من   %10 ميثل  ما  دوالر،  مليار  بـ4.7  ثقب  فيه 

اإلمجالي.  
كما أشارت إىل أن البنوك احمللية ال متلك السيولة الالزمة ملواجهة 

أزمة حمتملة.
وقالت الصحيفة السويسرية إن هذه املعلومات رمبا كانت ستسمح 
باحلد من املأساة اليت مير بها لبنان منذ العام 2020، وهي األسوأ 
معدل  ارتفع  إذ  و1990،   1975 العامني  بني  األهلية  احلرب  منذ 
الفقر من 28% إىل 55% يف عام واحد، وحرم 6 ماليني لبناني 
نقص يف  وجود  ظل  املصرفية، يف  إىل حساباتهم  الوصول  من 
النفط واألدوية. ومع ذلك، »جنح مصرف وحاكمه يف إزالة البيانات 

األساسية من التقرير«.
صندوق النقد الدولي يتحمل املسؤولية أيضًا بإخفاء املعلومات

نشر  عدم  يف  كبرية  مسؤولية  الدولي  النقد  صندوق  ويتحمل 
التقرير كاماًل، فالتقرير نشر يف كانون الثاني 2017 ويبلغ طوله 

70 صفحة، يف حني أن النسخة األساسية كانت 84 صفحة.
وقالت الصحيفة السويسرية: مل يذكر تقرير الـ70 صفحة بعض 
منه  اختفت  األساسية  والتحذيرات  املوضوع  يف  الضعف  نقاط 
بإصرار من اجلانب اللبناني بالطبع، لكن وثائق عمل صندوق النقد 
الدولي، اليت مل ُتنشر على اإلطالق، تظهر أيضًا مسؤولية املنظمة 
يف األزمة غري املسبوقة اليت مير بها لبنان اليوم، فقد كان خرباء 
االنهيار،  وشك  على  كانت  البالد  بأن  علم  على  النقد  صندوق 
ألنهم هم أنفسهم قد أكدوا ذلك، وفشلوا يف دق ناقوس اخلطر، 

وقدموا صورة مبتورة للوضع املالي للبالد«.
وقد قابلت الصحيفة السويسرية العديد من اخلرباء الذين أكدوا أن 
نشر هذا الرقم )الثقب بـ4.7 مليار دوالر( كان سيغري الوضع، 
اللبنانية يف احملادثات مع  للحكومة  املالي  ونقلت عن املستشار 
يف  استقالته  قدم  الذي  شاوول  هنري  الدولي،  النقد  صندوق 
حزيران 2020، الذي قال عن اخفاء جزء من تقرير صندوق النقد: 
كمية  بشأن  شفافية  توجد  ال  اليوم،  حتى  مهمة!  معلومة  »هذه 
نشره يف  مت  ولو  املركزي،  البنك  ميتلكها  اليت  األجنبية  العمالت 
ذلك الوقت، لكانت البنوك بالتأكيد تصرفت بشكل خمتلف متامًا«، 
االقتصادي  االستقرار  عن  مسؤول  املركزي  البنك  أن  مضيفًا، 
والسياسة النقدية للبالد ويف ضوء العناصر اليت تستحضر اآلن، 

فإن هذا يعد فشاًل تامًا«.
وتشري الوثائق اليت حصلت عليها الصحيفة السويسرية، أن فصاًل 
كاماًل من سبع صفحات خمصصة للمالءة املصرفية قد اختفت من 
التقرير، ويشري املقررون إىل أن »البيانات تظهر أن 13 مصرفًا 
مكشوفًا خارج نطاق اللوائح«، وأن البعض ليس لديهم »خطابات 
ضمان« من الشركات األجنبية التابعة هلم، وهذه املعلومات كانت 
ستفيد آالف املودعني اللبنانيني واألجانب الذين مل يعد بإمكانهم 

الوصول إىل مدخراتهم اليوم.

 2021 األول  تـشرين   9 Saturday 9 October 2021الـسبت 



Page 22صفحة 22     
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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نــجوم

من  عشوائي  العتداء  البوب،  موسيقى  جنمة  شاكريا،  تعرضت 
أعوام  الثمانية  ذي  جنلها  مع  تتنزه  كانت  بينما  بريني  خنزيرين 

بإحدى حدائق مدينة برشلونة اإلسبانية.
وقالت املطربة الكولومبية، اللبنانية االصل، إن اخلنزيرين هامجاها 

قبل أن ميسكا حبقيبتها وينسحبا داخل الغابة.
ونشرت شاكريا القصة الغريبة، يوم األربعاء من االسبوع املاضي، 
عرب حسابها على موقع انستغرام. وأمسكت شاكريا باحلقيبة اليت 
ُقطعت وأظهرتها أمام الكامريا، وقالت »أنظروا كيف ترك اخلنزيران 

الربيان اللذان هامجاني حقيبيت«.
وأضافت شاكريا : »لقد أخذا حقيبيت يف الغابة وكان بها اجلوال، 

لقد دمرا كل شيء«.
بيكيه،  جريار  برشلونة  مدافع  ابن  وهو  جنلها،  إىل  استدارت  ثم 
وقالت: »ميالن، قل احلقيقة، وأخربهم كيف وقفت والدتك أمام 

اخلنزيرين«.
وتعد شاكريا آخر من تعرض العتداء من اخلنازير الوحشية اليت بدأت 

منذ مدة تغزو العاصمة الكتالونية.
عن  لإلبالغ  مكاملة   1187 اإلسبانية  الشرطة  تلقت   ،2016 عام  يف 
هجمات خلنازير برية تهاجم الكالب، وتنهب أكل القطط، وتعطل 

حركة املرور وتهاجم السيارات يف املدينة.
ويف عام 2013، حاول ضابط شرطة أن يتصدى للمشكلة بنفسه، 
أصابت  الطلقة  لكن  بري  خنزير  على  مسدسه  من  النار  أطلق  إذ 

زميله.
وحتمل اخلنازير الربية أنواعا متعددة من األمراض، وتصنف ضمن 
تستطيع  وهي  آخرى،  بيئات  لغزو  الساعية  العامل  حيوانات  أكثر 

العيش يف أي ظروف.
ولكن هناك تزايد يف اجنذاب احليوانات إىل املدن، حيث تعيش 

على القاذورات اليت يرتكها اإلنسان.
فقد زاد عدد هذا النوع من احليوانات بصورة كبرية يف أوروبا، 
حيث تشري أحدث التقديرات حاليا إىل جتاوزها العشرة مليون يف 

القارة.
اليت  والضوضاء  الغازية،  احليوانات  هذه  عدوانية  زيادة  وبسبب 
لتقليل  اسرتاتيجيات  عدة  اعتمد  املدن  من  العديد  فإن  تسببها، 

أعدادها.
وقتل الصيادون يف املناطق احلضرية اآلالف من هذه احليوانات، 

إال أن املشكلة ال تزال قائمة.

املطربة الشهرية شاكريا تتعرض 
هلجوم من خنزيرين بريني
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»يف السماء  إنها  العارمة قائلة  أعربت بريتين سبريز عن فرحتها 
والدها  وصاية  قاٍض  عّلق  أن  بعد  احلالي«،  الوقت  التاسعة يف 

عليها.
ونشرت مغنية البوب املشهورة مقطع فيديو هلا وهي تأخذ درًسا 
يف تعلم الطريان، بعد فرتة وجيزة من إعالن احملكمة خرب تعليق 

وصاية والدها، جيمي سبريز، عليها.
ويف جلسة احملكمة اليت عقدت يف لوس أجنلوس، أنهت رمسيا 
إجراءات  املاضي،  األسشبوع  من  األربعاء  بيين،  بريندا  القاضية، 

الوصاية اليت أقرتها احملكمة لوالد النجمة عليها منذ عام 2008.
وتركت مكانها وصاية منفصلة للمحاسب، جون زابل، الذي اختاره 

الفريق القانوني للمغنية.
أن  »يأمل ويتوقع«  إنه  ماثيو روزينغارت،  وقال حمامي املغنية، 
يتم إنهاء الوصاية بالكامل يف جلسة استماع يف 12 نوفمرب/ تشرين 

الثاني.
بأنه  احلكم  حماميته،  طريق  عن  سبريز  جيمي  وصف  جهته،  من 

»خميب لآلمال«.
وكانت الفنانة العاملية، شري، والفنانة ديون واريك من بني من 

رحبوا بقرار قاضي احملكمة.
»على  زابل  إىل  سبريز  رعاية  بتسليم  بيين،  القاضية،  وحكمت 

الفور«، قائلة إن ذلك يصب«يف مصلحة املوصى عليه«.
وكتبت شري على تويرت »ستكون هذه بداية حياة جديدة لك بريتين«، 
بينما نشرت واريك مقطع فيديو أعربت فيه عن »دعمها الكامل«.

بريتين  مع  »قليب  جاكسون،  التويا  املخضرمة،  النجمة  وقالت 
سبريز«. مضيفة »أشعر بأملها. كيف ميكن ألي شخص أن يتحمل 

ما كانت تتحمله؟«.
يذكر أن حمامي سبريز ماثيو روزينغارت طلب عقد جلسة استماع 
جديدة يف غضون 30 إىل 45 يوما لتقرير ما إذا كان سيتم إنهاء 
الوصاية متاما، وأضاف روزينغارت »ال تعتقد بريتين أن التقييم 

العقلي ضروري، وأنا بالتأكيد ال أعتقد ذلك أيضا«.
»فيلم أمين خاص«

سايكس:  باندورا  ساوند،  سي  بي  بي  برنامح  مقدمة  وقالت 
كل  يف  النظر  القانوني  بريتين  لفريق  ميكن  الوصاية،  »بتعليق 
هذا قبل أن يتحركوا بعد ذلك إلنهاء الوصاية نهائيا يف نوفمرب/ 

تشرين الثاني«.
وكانت حمكمة أمريكية قد عينت، جيمي سبريز، وصيا على ابنته 

عام 2008 وسط خماوف بشأن صحتها العقلية.
ويف وقت سابق من هذا العام، قدمت بريتين مزاعم مدوية بأن 
والدها أساء استخدام موقعه، األمر الذي نفاه والدها وفريقه مرارا 

وتكرارا.
ويف بيان صدر اخلميس من االسبوع املاضي، قالت حمامية سبريز 
إن جيمي حيب ابنته »دون قيد أو شرط« وإنه »حاول أن يفعل ما 

هو يف مصلحتها«.
وتابعت احملامية، فيفيان ثورين »هذه احلقائق جتعل نتيجة جلسة 

األمس خميبة لآلمال، وبصراحة خسارة لربيتين نفسها«.
أضافت »كانت احملكمة خمطئة بوقف وصاية جيمي، ووضع شخص 

غريب مكانه إلدارة أمالك بريتين«.
وأردفت ثورين »على الرغم من تعليق الوصاية، سيواصل سبريز 
العمل ملا فيه مصلحة ابنته، والعمل حبسن نية من أجل التوصل 

إىل حل إجيابي جلميع األمور«.
محلة  خالل  من  دعموها  الذين  العامل،  حول  بريتين  معجبو  أعرب 
عن سعادتهم بالتطورات اليت   #FreeBritney هاشتاغ احلرية لربيتين

حدثت هذا األسبوع.
وُنظمت مسرية خارج احملكمة بينما جتمع معجبوها أيضا يف ميدان 

الطرف األغر بلندن.
وقالت نقابة الصحفيني إن املؤيدين خارج قاعة احملكمة يف لوس 

أجنلوس »احتفلوا بشدة« عندما انتشر اخلرب.
وقال املوسيقار بنيامني إلغار فور مساع احلكم إنه »خرب سار« أن 
يتم تعليق وصاية جيمي سبريز وعدم إنهائها »حتى يكون لديهم 

الوقت ملزيد من التحقيق، يف كل ما حيدث«.
وأضاف إلغار »ستكون بريتين حرة بعد كل ما حيدث، كل معجبيها 
قد ضغطت  خرجت  اليت  الوثائقية  األفالم  وكل  اإلعالم  ووسائل 

كثريا على احملكمة لتسريع العملية«.

 بريتين سبريز: فرح عارم بعد تعليق احملكمة وصاية والدها عليها

بريتني سبريز ووالدها جيمي عام 2006

نصرخ  »كنا  اخلرب،  عن  اإلعالن  مت  عندما  إنه  املعجبني  أحد  وقال 
بشدة. كل ما عملنا من أجله، حتقق هنا اليوم«.

ُأدين املغين األمريكي آر كيلي باستغالل وضعه كنجم مشهور يف 
تنفيذ خمطط لالستغالل اجلنسي لنساء وأطفال، استمر أكثر من 

عشرين سنة.
وأدىل املدعون، البالغ عددهم 11 شخصا بينهم تسع نساء ورجالن، 
بأقواهلم يف حماكمة ساخنة استمرت لستة أسابيع، واصفني كيف 

تعرضوا إلذالل وعنف جنسي على يدي كيلي.
وبعد يومني من املداولة، أدانت هيئة احمللفني كيلي جبميع ما ُوّجه 

إليه من اتهامات.
ومن املقرر أن يصدر احلكم يف الرابع من مايو/ أيار املقبل، وهو ما 

قد يؤدي إىل أن ميضي كيلي ما تبقى من حياته خلف القضبان.
روبرت  الكامل  وامسه  كيلي،  أن  إىل  احمللفني  هيئة  وخلصت 
سيلفسرت كيلي، قاد خمططا عنيفا وقسريا إلغواء نساء وأطفال 

كي ينتهكهم جنسيا.
وُأدين كيلي، املعروف بأغنية I Believe I Can Fly، بتهم االجتار 
بنساء عرب واليات أمريكية، وإنتاج أفالم إباحية بها أطفال، والتورط 

يف خطف.
وعقب صدور قرار اإلدانة، قالت إحدى املدعيات، كانت اتهمت 

كيلي بأنه حبسها وخّدرها واغتصبها، إنها
»تهديدات« تعرضت هلا منذ  »خمتبئة« من املطرب بسبب  كانت 

حتدثت علنا عن تلك االتهامات.
وأضافت املدعية، اليت عرفت نفسها باسم سوجنا، يف بيان: »اآلن 
أنا مستعدة ألن أعيش حياتي حبرية دون خوف وأن أبدأ تضميد 

جراحي«.
أحضع  الذي  النفسي  التعذيب  أيضا  القضية  مستندات  وكشفت 
استخدام  أو  الطعام  بتناول  ُيسمح هلم  إذ مل  له.  كيلي ضحاياه 
املرحاض بدون إذنه، كما أنه كان يتحكم يف ما يرتدون من مالبس 

وجعلهم ينادونه بلقب »والدي«.
أمام  كيلي  ضحايا  من  عددا  مثلت  اليت  أولريد،  غلوريا  وقالت 
47 سنة. وعلى  القانون منذ  »أعمل يف  إعالم:  احملكمة، لوسائل 
مدار تلك الفرتة، الحقت الكثري من مرتكيب اجلرائم اجلنسية ضد 

نساء وأطفال«.
هو  كيلي  الحقتهم...  من  مجيع  بني  »من  أولريد  وأضافت 

األسوأ«.
جاكلني  العامة  املدعية  قالت  احملكمة،  أمام  صحفي  مؤمتر  ويف 
للرجال  رسالة  بعثت  اإلدانة  بهذه  احمللفني  هيئة  إن  كاسوليس 

األقوياء من أمثال كيلي.
الذراع  تالحقك  سوف  الوقت،  طال  »مهما  كاسوليس:  وأضافت 

الطويلة للقانون«.
ويأتي هذا احلكم بعد 13 سنة من تربئة كيلي من اتهامات استغالل 

أطفال يف صناعة مواد إباحية بعد حماكمة يف والية إلينوي.
وكانت أغلب املزاعم اليت أشارت إىل االنتهاكات اجلنسية آلر كيلي 
قد ظهرت للمرة األوىل عام 2019 يف فيلم وثائقي حيمل عنوان 

»النجاة من ار كيلي«.
وكان االختيار يقع على الضحايا أحيانا من اجلمهور يف حفالت كيلي 
أو من هؤالء الذين يغريهم باالنضمام إليه بعد أن يعرض عليهم 
املوسيقى  عامل  املهنية يف  رحلتهم  أوائل  والدعم يف  املساعدة 

عندما حيظون بفرصة لقاء املطرب املشهور.
لكن بعد االنضمام إىل الفريق املعاون لكيلي، جيد هؤالء أنفسهم 
وهي  خمالفتها،  حال  شديدة  وعقوبات  صارمة  لقواعد  خاضعني 

القواعد اليت يطلق عليها فريق املطرب األمريكي »قواعد روب«.
اليت   - االبتزاز  تهمة  باجلنس  االجتار  تهم  إىل  احملكمة  وأضافت 
عادة ما توجه إىل عصابات اجلرمية املنظمة. وأثناء احملاكمة، شرح 
املدعون بالتفصيل كيف كان مديرو أعمال كيلي، وحراس األمن، 

وأعضاء الفريق املعاون له يساعدونه يف أعماله اإلجرامية.
كما استمعت احملكمة ُأثناء نظر هذه الدعوى لكيفية حصول كيلي 
اليت  آليا،  املطربة  من  للزواج  مستندات  على  شرعي  غري  بشكل 
كانت قاصرا وماتت يف حادث حتطم طائرة عام 2001 بعد زواجها 

من كيلي وهي يف اخلامسة عشرة من عمرها.
يتوقع  يكن  مل  موكله  إن  كيلي،  حمامي  كانيك،  ديفريو  وقال 

اإلدانة.
وقال كانيك: »انتقت احلكومة نسختها اليت اعتقدوا أنها ستدعم 
استمرار السرد«، متسائال: »كيف ميكن أن يتوقع )كيلي( أن ُيدان 

يف ضوء كل هذه التناقضات اليت رأيناها؟«.
ويواجه كيلي اتهامات يف قضية أخرى باستغالل األطفال يف إنتاج 
مواد إباحية وتعطيل سري العدالة. ومن املقرر أن توجه إليه اتهامات 

أخرى باالعتداء اجلنسي يف والييت إلينوي ومينيسوتا.

آر كيلي: إدانة املغين األمريكي باالجتار باجلنس
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعترب اليود املصدر الرئيسي إلنتاج هرمونات الغدة الدرقية. 
فكيف ميكن حتديد نقصه يف اجلسم، دون اللجوء إىل إجراء 

اختبارات.
هرمون  الدرقية،  الغدة  تنتجه  الذي  تريوكسني،  وهرمون 
ضروري جدا للجسم، ألن له تأثري كبري يف اجلهاز العصيب 
الغذائي  التمثيل  عملية  ويسّرع  الدموية،  واألوعية  والقلب 

وينظم التبادل احلراري.
ووفقا لألطباء، أكثر العالمات انتشارا لنقص اليود يف اجلسم، 
هي التعب املزمن واخلمول والنعاس وضعف الرتكيز. لذلك 
جيب عدم جتاهل هذه العالمات. ألن التعب املزمن ال يسببه 
اجلهد البدني أو الفكري، ويبقى حتى بعد أخذ اإلنسان قسطا 

كافيا من الراحة واالسرتخاء.
ضعف  اليود  نقص  يسبب  العالمات،  هذه  إىل  وباإلضافة 
املناعة، وإصابة الشخص بأمراض. كما ميكن أن يسبب فقر 
الدم الناجم عن نقص احلديد، الذي يتميز بالشحوب والدوخة 
والصداع وضعف الدورة الدموية يف األطراف. وكذلك نقص 
الشهرية، وحتى توقفها  الدورة  اليود يؤدي إىل اضطراب 
لفرتة طويلة. لذلك على النساء احلوامل االنتباه هلذه املسألة، 

ألن مستواه يؤثر يف صحة األم ومنو اجلنني.

ومبا أن اليود يساهم يف عملية التمثيل الغذائي، فإن نقصه 
الوزن  زيادة  يسبب  ما  أيضا،  العملية  هذه  سلبا يف  يؤثر 

وظهورتورم على الوجه وأماكن أخرى من اجلسم.

وتقول الدكتورة أناستاسيا نيكونوفا، خبرية التغذية الروسية، 
البالغ  لإلنسان  الالزمة  اليومية  اليود  كمية  على  »للحصول 
اليت تعادل 120-150 ميكروغراما، من الضروري أن يتضمن 
وزيت  البحرية  والطحالب  البحرية  األمساك  الغذائي-  النظام 
السمك وامللح املعاجل باليود واللحوم والفواكه واخلضروات 

ومنتجات األلبان«.

كيف حندد نقص اليود يف 
اجلسم دون اختبارات؟
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و«كوفيد  اإلنفلونزا  بني  األعراض  الكبري يف  التشابه  مع 
19«، رصد باحثون اختالفا جوهريا بني املرضني، إال أنه ال 

يظهر سوى بعد فرتة من اإلصابة.
فقد وجدت دراسة أجرتها جامعة أكسفورد ومركز أكسفورد 
لألحباث الطبية احليوية واملعهد الوطين للبحوث الصحية يف 
بريطانيا، أن هناك أعراضا قد تستمر بعد تعايف املصابني 

بكال املرضني.
مع  كورونا  أعراض  استمرار  أن  هو  اجلذري،  الفارق  لكن 
املرضى يدوم ملدة أطول بكثري مقارنة مبرضى اإلنفلونزا، 
»غارديان«  صحيفة  هلا  أشارت  اليت  الدراسة  وفق 

الربيطانية.
وقدر الباحثون أن األعراض املرتبطة مبا يعرف باسم »كوفيد 
املمتد« كانت أكثر شيوعا بنسبة 50 باملئة، مقارنة بأولئك 

الذين أصيبوا باألنفلونزا.

البيانات  علوم  أستاذ  بانريجي  أميتافا  الربوفيسور  وقال 
والذي  الربيطاني،  القلب  أمراض  واستشاري  السريرية 

رغم تشابه األعراض.. »اختالف جذري« بني كورونا واإلنفلونزا

تطوير كلية اصطناعية تغين عن 
غسيل الكلى وأدوية املناعة

فاز علماء يف الواليات املتحدة جبائزة وقدرها 650 ألف دوالر 
أمريكي، على تطويرهم منوذجا أوليا ناجحا، لعضو اصطناعي 
إحيائي، ميكنه يوما ما أن ينقد ماليني البشر الذين خيضعون 

لغسيل الكلى.

ووفقا جمللة مؤسسة »مسيثسونيان« األمريكية، تضم الكلية 
االصطناعية اإلحيائية مرشح دم مكون من أغشية سيليكون 
شبه موصلة تعمل على إزالة فضالت الدم، كما وتضم مفاعال 
إحيائيا حيتوي على خاليا األنابيب الكلوية، اليت تنظم حجم 

املاء وتوازن اإللكرتوليت والوظائف األيضية األخرى.

ويعتقد العلماء أن جهازهم يقدم أمال ملرضى الفشل الكلوي، 
ويأملون يف أن حيررهم من جهاز غسيل الكلى وحتى عملية 
يقدم  حدين:  ذو  الكلي سيف  أن غسيل  ذلك  الكلى،  زرع 
يسبب  وقد  خطريا،  إجراء  يشكل  لكنه  مديدة،  حبياة  وعدا 
وفشل  الدم  وارتفاعا يف ضغط  العظام  أمراضا يف  أحيانا 

القلب.

واآلن، جيري تطوير اجلهاز من قبل مشروع يطلق عليه »ذا 
كيدني« أو »الكلية«، بقيادة املهندس االحيائي يف جامعة 
يف  والطبيب  روي،  شوفو  فرانسيسكو،  سان  كاليفورنيا 

املركز الطيب يف جامعة فاندربيلت، ويليام فيسيل.

وقد قال املهندس اإلحيائي شوفو روي عن اجلهاز: »صمم 
دون  بشرية  كلى  خاليا  زرع  لدعم  اصطناعية  كلية  فريقنا 
اجلمع  جدوى  أثبتنا  بعدما  واالن  مناعية،  استجابة  استثارة 
بني مرشح الدم واملفاعل اإلحيائي، ميكننا الرتكيز على رفع 

مستوى التكنولوجيا إلجراء اختبارات قبل سريرية«.

مل يشارك يف البحث، إن »الدراسة كبرية وجيدة التنفيذ 
وشاملة«.

شيوعا  األكثر  املمتدة  األعراض  كانت  الدراسة،  وحسب 
مشاكل التنفس واجلهاز اهلضمي واإلرهاق وآالم اجلسم، 
كورونا  مرضى  مع  تستمر  وقد  واالكتئاب،  القلق  وأحيانا 

ملدة تصل إىل 6 أشهر.

طبيب روسي يقدم نصيحة يف حال عدم 
فعالية األدوية يف عالج ضغط الدم

شرح الطبيب واملقدم التلفزيوني ألكسندر مياسنيكوف، على 
اهلواء يف قناة »روسيا 1« التلفزيونية، ملاذا ال تساعد أدوية 
ارتفاع ضغط الدم دائما أولئك الذين يعانون من هذه احلالة 

املرضية.

جمدية  غري  األدوية  أن  تبني  حال  يف  أنه  الطبيب  وأوضح 
فمن الضروري تغيري نظام العالج باالستعانة بالطبيب، قائال: 
جرعة  أو  خاطئة،  تركيبة  أو يف  خاطئة،  حبوبا  تتناول  »رمبا 
خاطئة، أو تتجاوزها أو ختفضها، أو يف وقت غري مناسب. 

هذا كل شيء«.

وأضاف: »حنن نعطي دواء واحدا، إذا مل يساعد دون زيادة 
اجلرعة، حنن نصف دواء آخر، وما إىل ذلك«، مشريا إىل أن 
ثلثي املصابني بارتفاع ضغط الدم يتناولون اليوم دواءين 

أو حتى ثالثة أدوية يف نفس الوقت.
بارتفاع  تتعلق  مشاكل  وجود  حال  مياسنيكوف، يف  ونصح 
ضغط الدم، باخلضوع لفحوصات طبية منتظمة، مبا يف ذلك 
يف  الدم  لضغط  اليومي  التسجيل  وهو  هولرت«،  »مراقبة 
عن  اإلقالع  ذلك جيب  إىل  باإلضافة  اليومية.  احلياة  ظروف 

التدخني وجتنب اإلفراط يف تناول الكحول وامللح.

شخص  مليار   1.28 يعاني  العاملية،  الصحة  ملنظمة  ووفقا 
ترتاوح أعمارهم بني 30 و79 عاما من هذه احلالة اخلطرية يف 

كثري من األحيان.

مشروب مثالي لتقوية اجلهاز العصيب
أعلنت الدكتورة مارغريتا كوروليوفا، خبرية التغذية الروسية، 

أن مشروب الكاكاو ، هو مشروب مثالي لتخفيف التوتر.

وتشري األخصائية يف حديث تلفزيوني، إىل أن شرب كوب 
من الكاكاو يف الصباح يساعد كثريا على ختفيف اإلجهاد. 

ولكن بشرط أن يكون الكاكاو طبيعيا.

اجملموعة  فيتامينات  على  الكاكاو  احتواء  »يسمح  وتقول، 
على  والسيطرة  العصيب  اجلهاز  عمل  بتنظيم  واملعادن،   B
اإلجهاد. باإلضافة إىل هذا حيسن تناول مشروب الكاكاو يف 

الصباح املزاج والنشاط«.

وتنصح اخلبرية بتناول شاي األعشاب مثل النعناع واملليسة 
املخزنية وزهرة العاطفة )زهرة الساعة(، مساء بني الساعة 

السابعة والعاشرة.

وتقول، »بفضل عمل هرمونات النوم يف الليل-هرمون النمو 
وامليالتونني، ينخفض مستوى هرمون الكورتيزول، حيث يف 
هذه الفرتة بالذات، جتري عملية تطهري الدماغ واجلسم من 

السموم«.

وتضيف اخلبرية، وعندما يعاني الشخص من اإلجهاد املزمن، 
فعليه عدم االكتفاء بتناول املشروبات املهدئة، وتنصح بأخذ 

محام دافئ )37-38 درجة مئوية( قبل النوم مباشرة.
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The NSW transport minis-
ter has made a confession 
about Gladys Berejiklian 
after her shock resigna-
tion.
Victoria has recorded 
1,377 new cases of 
COVID-19 and four deaths 
as Melbourne officially be-
comes the world’s longest 
locked down city in the…
More from NSW act poli-
tics
The NSW transport min-
ister says Gladys Berejik-
lian “doesn’t know” what 
the allegations against 
her are after the state’s 
corruption watchdog re-
vealed she was under in-
vestigation.
The outgoing premier on 
Friday announced her 
shock resignation after 
the Independent Com-
mission against Corrup-
tion investigation came to 
light.
Two days later and the 
state’s Transport Minis-
ter Andrew Constance 
revealed he too would be 
stepping away from state 
politics to vie for a federal 
seat.
Then, the Deputy Premier 
John Barilaro announced 
he would resign from his 
position as NSW Nation-
als Leader and leave par-
liament on Monday morn-
ing.
Speaking to Sunrise on 
Monday Mr Constance 
said he was “heartbro-
ken” to see Ms Berejiklian 
stand down.
“The worst thing about it 
at this stage is that Gladys 
does not know what the 
allegation (against her) 

is,” he said.
“It is almost as if you are 
guilty before innocent in 
that regard … but the ICAC 
will work through that pro-
cess and I can’t comment 
on those.”
He said the people of NSW 
were in “shock” and the 
state was “reeling” after 
Ms Berejiklian made her 
surprising resignation. 
“We have lost an incred-
ible Premier, one of the 
best we have ever seen 
in NSW,” Mr Constance 
said.
On Sunday Mr Constance 
announced he would quit 
state politics to instead 

‘Doesn’t know’: Andrew Constance’s 
confession about Gladys Berejiklian

run for a south coast fed-
eral seat currently held by 
Labor.
The outgoing transport 
minister confirmed he 
would resign from NSW 
cabinet in the coming 
days, and as the member 
for the state seat of Bega 
by the end of the year.
He will be contesting the 
federal seat of Gilmore at 
the next election.
Gilmore, which is in 
NSW’s Shoalhaven and 
Illawarra regions and in-
cludes communities like 
Batemans Bay, Kiama and 
Ulladulla, is represented 
by Labor MP Fiona Phil-
lips.
In his statement on Sun-
day, Mr Constance did not 
say why he wanted to vie 
for a federal seat instead 
of continuing to serve in 
state parliament.
“By retiring from state 
cabinet and NSW parlia-
ment, I will provide an 
incoming leader the op-
portunity to fill this posi-
tion,” Mr Constance said 
on Sunday.
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Andrew Constance was “heartbroken” to see Gladys Berejiklian stand 
down. Picture: NCA NewsWire/Joel Carrett

John Barilaro has re-
vealed a ‘vile and racist’ 
attack contributed to his 
decision to resign as NSW 
Deputy Premier and leave 
parliament, sparking a 
third by-election.
NSW Deputy Premier 
John Barilaro says legal 
action against a “vile and 
racist” social media attack 
played a role in his deci-
sion to resign and leave 
parliament. 
In a press conference 
on Monday morning, the 
NSW Nationals leader 
said it was “unbelievable” 
that he had defend him-
self from “vile and racist 
attacks” in a social media 
setting.
“A young boy of migrant 
parents, I grew up, I under-
stood what racism was, (I) 
was called many of those 
names, I didn’t think in 
2021 that will continue,” 
he said.
“That in itself, can I say, 
was very difficult this 
year, and to be able to de-
fend myself and continue 
with that case, I prefer to 
do it privately and not in 
the public eye. 
“That has been a big rea-
son for announcement, 
along with the opportu-
nity that has now opened, 
that maybe now is the re-
fresh.”
Mr Barilaro is suing Jor-
dan Shanks, known as 
Friendly Jordies, in the 
Federal Court over two 
videos which he claims 
defamed him in “vile and 
racist” attacks which por-
trayed him as a “corrupt 
conman”.
Mr Barilaro, who has been 

the local MP for Monaro 
for around 10 years, said 
public life had “taken a 
toll”. 
“I don’t know how many 
of you can endure what 
I’ve endured online,” he 
told reporters. 
“I feel for young men and 
women, young boys and 
girls that get bullied on 
social media … as some-
one who’s been around 
the traps — a 49-year-old 
man that’s played it rough 
and tough — I’ve got to tell 
you that it’s made it very 
difficult for me, very, very 
difficult for me, when you 
get online and the abusive 
cop started by disgusting 
vile racist commentary.”
He denied Premier Gladys 
Berejiklian’s resignation 
played any part in his de-
cision saying he had been 
thinking about resigning 
for a while and it would 
have not have been fair 
to leave weeks later once 
Treasurer Dominic Per-
rottet, who is set to be-
come Premier, had sworn 
in his new team. 
“The idea that I leave 
somehow destabilises the 
government is not right,” 
he said.
“Yes, it’s a tough time but I 
think it’s the right thing to 
do, to be honest with the 
public that the fight’s over 
and I’ve lost the fight, and 
it is time for me to go and 
I think it is appropriate to 
be honest and that’s what 
I’ve done today.”
He also said he had no in-
tention of running for fed-
eral politics, which some 
earlier speculated. 
“I am leaving politics, and 

NSW Deputy Premier John Barilaro says 
he will resign and leave parliament

… I’ll look to a new career, 
I turned 50 In November 
— maybe a bit of a midlife 
crisis — but I’m definitely 
thinking about what’s 
next,” he said. 
“I’m going to take some 
time out but I genuinely 
won’t be running for fed-
eral politics.” 
Mr Barilaro is the third 
NSW politician to an-
nounce he intends to 
leave parliament follow-
ing the shock resigna-
tion of Premier Gladys 
Berejiklian after it was 
revealed she was being 
investigated by ICAC, as 
well as Transport Minister 
Andrew Constance, who 
is planning to switch to 
federal politics. 
It comes as the Liberal 
party prepares to elect a 
new leader, with Treasur-
er Dominic Perrottet set to 
replace Ms Berejiklian as 
Premier at a NSW Liberal 
party room on Tuesday.
Mr Barilaro said the resig-
nation of Transport Min-
ister Andrew Constance, 
who announced on Sun-
day he planned to switch 
to federal politics, may 
have influenced the tim-
ing of his decision. 
“I have been thinking 
about this for a long time. 
Many of you have been 
reporting my exit for a 
while,” Mr Barilaro told re-
porters. 
“Seeing Andrew Con-
stance yesterday (on 
Sunday) announce that 
he will exit state politics 
was in one way a moment 
that made me think about 
when was the right time. 
“There is never a right 
time, but … I’m confident 
that this state now has 
bright days ahead of us 
and it is the right time for 
the state, for me, the Lib-
eral Party and the National 
Party, a new freshness, a 
refresh of the government 
of the day.
“I am confident that un-
der Dominic Perrottet 
and whoever the National 
Party will elect as leader, 
we’ll get there.”

Deputy Premier and Minister for Regional NSW, Industry and Trade John 
Barilaro says he is resigning. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

NSW has reported 608 
new local coronavirus 
cases, as well as seven 
additional deaths from 
the virus.
There were 85,642 tests 
reported to 8pm Monday.
“We’re seeing a decline 
in case numbers in recent 
days, but we’ve also seen 
a slight decline in testing,” 
NSW Health’s Dr Jeremy 
McAnulty said, encourag-
ing people to continue to 
look out for respiratory 
symptoms even as vacci-
nation rates increased.
According to NSW Health, 
67.5 per cent of people 
aged 16 and over are 
fully vaccinated and 88.5 
per cent have received a 
first dose of a COVID-19 
vaccine as of yesterday 

morning.
On Tuesday’s reported 
deaths range in age from 
a person in their 50s to a 
person in their 80s and 
included five people from 
south-west Sydney, one 
from western Sydney and 
a person from Dubbo.
Five were not vaccinated 
and two had received one 
dose.
There are 978 COVID-19 
cases admitted in hospi-
tal as of today, including 
190 in intensive care, 94 
of whom require ventila-
tion.
Of the 190 people who 
are in intensive care, 136 
are not vaccinated and 39 
people have received one 
dose of a COVID-19 vac-
cine, Dr McAnulty said.

NSW records 608 new lo-
cal cases of COVID-19, seven 
deaths (5 of Oct)
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Peter Dutton has taken the 
witness stand to explain 
why he is suing a refugee 
activist over a single de-
leted tweet.
Federal frontbencher Pe-
ter Dutton has told a court 
he is no stranger to online 
criticism, but a tweet label-
ling him a rape apologist 
“went to a different level”. 
The Defence Minister is su-
ing refugee activist Shane 
Bazzi for defamation over 
the since-deleted tweet, 
posted on February 25 and 
stating “Peter Dutton is a 
rape apologist”.
Mr Dutton told the court on 
Wednesday he was “deep-
ly offended” by the tweet 
and, despite having never 
sued anybody for defama-
tion before, it spurred him 
into action.
“I thought it was hurtful 
and I took particular excep-
tion to it,” he said.
The member for Dickson, 
who is seeking aggravated 
damages, contends the 
tweet falsely painted him 
as someone who condones 
and excuses rape.
But Mr Bazzi says he didn’t 
suggest that at all.
“Thankfully, words do not 
mean what we choose them 
to mean, to paraphrase 
Lewis Carroll,” Mr Bazzi’s 
barrister Richard Potter SC 
told the Federal Court on 
Wednesday.
“Words must be inter-
preted as to their mean-
ing within the context they 
were made.

That context, the court 
heard, includes a 2019 
Guardian Australia article 
about Mr Dutton’s com-
ments on refugee and 
asylum seeker women de-
tained on Nauru, which Mr 
Bazzi linked to in his tweet.
The average person scroll-
ing Twitter would not only 
read the words “Peter Dut-
ton is a rape apologist”, but 
also the Guardian headline 
and summary, Mr Potter 
said.
“(They) would see from 
the whole of those words 
that Mr Dutton was actu-

ally accusing women in 
refugee centres on Nauru 
of lying about their claims 
that they’d being raped,” 
he said.
“Mr Dutton was saying they 
were telling lies about be-
ing raped so they could get 
out of the refugee centres 
on Nauru and come to Aus-
tralia for an abortion.
“If Mr Dutton was said to 
be accusing women of ly-
ing about being raped, how 
could Mr Bazzi’s phrase 
mean that Mr Dutton was 
condoning rape or even ex-
cusing it?”
Another vital piece of con-
text, Mr Potter said, was 
the fact Mr Dutton had giv-
en a press conference that 
morning related to Brittany 
Higgins’ allegation that she 
was raped in Parliament 
House in 2019.
In the press conference, Mr 
Dutton said he was not pro-
vided with the “he said, she 
said” details of the Higgins 
investigation, a comment 
that generated “substantial 
media coverage”. 
Mr Potter suggested the or-
dinary reader of Mr Bazzi’s 
tweet — a hypothetical per-
son, whose shoes judges 
must force on when adjudi-
cating on defamation cases 
— might have thought Mr 
Dutton’s statements about 
women on Nauru “reflected 
a certain cold detachment 
or lack of empathy”. 
But they would not have 
concluded he condones 
rape, Mr Potter said.
Mr Dutton’s barrister Nick 
Ferrett QC said the mean-
ing of Mr Bazzi’s tweet was 
clear, and his words delib-
erately chosen.
“Instead of saying ‘he 
doesn’t pay sufficient re-
gard to allegations of rape’, 
he said ‘Peter Dutton is a 
rape apologist’,” Mr Ferrett 
told the court.
The refugee rights cam-
paigner chose words that 
were “more impactful, and 
more hyperbolic and more 
serious” in order to engage 
the reader, the barrister ar-
gued.
Mr Ferrett said Mr Dutton 

Peter Dutton tells court ‘rape apologist’ 
tweet a level above other online criticism

had been on the receiving 
end of “more than a few 
unpleasant observations” 
across his 20 years in poli-
tics.
But the minister’s past life 
as a Queensland police of-
ficer, especially his time 
investigating rape allega-
tions on the sex offender 
squad, meant Mr Bazzi’s 
tweet stung.
Mr Dutton told the court he 
took the issue of sexual vi-
olence against women and 
children “very seriously” 
and it had been a focus 
during his time as home af-
fairs minister.
He said being criticised 
was part of the “rough 
and tumble” of holding 
the emotional, high-stakes 
home affairs portfolio, but 
Mr Bazzi’s tweet was be-
yond the pale.
The cabinet minister said, 
twice, that some critics 
engage constructively but 
others “lack the wit or in-
tellect” to do so and resort 
to profanity.
Mr Dutton agreed he did not 
discover Mr Bazzi’s tweet 
until after he had extracted 
an apology over a similar 
statement from Greens 
senator Larissa Waters on 
March 24.
But he insisted he was hurt 
and offended afresh by Mr 
Bazzi’s post.
Mr Bazzi is also arguing 
defences of honest opin-
ion and qualified privilege, 
which requires someone to 
have acted reasonably in 
publishing information in 
the public interest.
He raised more than 
$150,000 in a public appeal 
to fund his defence.
Justice Richard White, who 
has previously urged the 
parties to settle the case, 
again remarked he thought 
it should have been “capa-
ble of resolution”.
“There are risks on both 
sides,” he said at the out-
set.
“As I said once before, I 
don’t think this is the larg-
est or one of the larger def-
amation cases the Federal 
Court has had.”
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Victorians are set to be 
granted a raft of free-
doms in just a few weeks’ 
time, with the state set to 
hit its next major vacci-
nation target at the end 
of October. 
It comes as Victoria re-
corded 1377 cases and 
four deaths on Monday, 
following the record 1448 
infections confirmed on 
Saturday.
NSW residents have been 
warned against compla-
cency as the case num-
bers continue to drop, 
with 623 infections and 
six deaths recorded on 
Monday.
Qld introduces new bor-
der restrictions for NSW
The Queensland govern-
ment has reintroduced 
tough border rules for 
Lismore, in NSW’s north-
east after the region was 
plunged back into lock-
down.
Stay-at-home orders 
were introduced at mid-
night on Sunday “due to 
an increased COVID-19 
public health risk”.
Queensland’s chief 
health officer Dr Jeanette 
Young said from 1am 
on Tuesday “enhanced” 
border restrictions will 
be put in place with Lis-
more.
“There (will be) very, 
very few reasons for any-
one to be able to travel 
into the Lismore LGA 
and then come back into 
Queensland,” she said.

One new mystery case 
in Queensland
Queensland has record-
ed one new locally ac-
quired Covid-19 case, 
with authorities scram-
bling to find the source 
of the infection.
The fully vaccinated 
woman has been infec-
tious in the community 
since September 23, with 
chief health officer Dr 
Jeanette Young urging 

anyone in the Fitzgibbon, 
Redcliffe, Chermside and 
Cannon Hill to come for-
ward and get tested.
Dr Young said she is 
reassured by the high 
testing rates across the 
state.
“If we hadn’t had all of 
that increased testing, I 
would be more cautious. 
But at this point in time, I 
think with that increased 
testing, the fact that 
she’s double vaccinated, 
the fact that her house-
hold members are all 
negative, is reassuring,” 
she said.
“So I just need that in-
creased testing to make 
sure that we don’t have 
any transmission going 
on.”

28 new Covid cases and 
two deaths in the ACT
The ACT has recorded 28 
new Covid-19 cases and 
two deaths in the past 24 
hours.
Both of the deaths were 
woman in their 80s. One 
was an aged care resi-
dent who was receiving 
end of life care and was 
fully vaccinated.
The other woman was 
admitted to Canberra 
Hospital on Friday night 
where she received pal-
liative care for Covid-19 
and other health issues.
“On behalf of the ACT 
community, we sent our 
condolences and our love 
to the family and friends 
of those two women at 
this very difficult time,” 
ACT Chief Minister An-
drew Barr said.

623 cases and six 
deaths in NSW
NSW has recorded 623 
new locally acquired 
Covid-19 cases and six 
deaths in the 24 hours to 
8pm last night.
The deaths included one 
person their 40s, three 
people in their 60s, one 

Victoria records 1377 cases, 
NSW 623 cases and Canberra 
28 cases ( 4 of Oct) 

person in their 70s and 
one person in their 90s.
Four people were not 
vaccinated, one person 
had received one dose of 
a Covid vaccine and one 
person had received two 
doses of a Covid vac-
cine.
“The person who had 
received two doses of a 
COVID-19 was a wom-
an in her 90s who died 
at Hawkesbury Living 
Nursing Home. This is 
the fourth death linked 
to this outbreak,” NSW 
Health said in a state-
ment.
NSW has recorded a 
sharp drop in cases over 
the last few days with 
cases rapidly heading 
under 1000 and continu-
ing fall.

1377 cases and four 
deaths in Victoria
Victoria has recorded 
1377 new locally ac-
quired Covid cases and 
four deaths in the 24 
hours to midnight last 
night.
Victoria’s freedom date 
set despite record cases
Melbourne’s lockdown 
is due to end this month, 
with Premier Daniel An-
drews marking October 
26 as the day fully vac-
cinated Victorians will 
be granted a raft of extra 
freedoms.
About 52 per cent of Vic-
torians over the age of 
16 have had two jabs, 
with the state predicted 
to hit its 70 per cent dou-
ble dose milestone on 
October 26 or a few days 
earlier.
This will trigger a range 
of freedoms for Mel-
bourne, including gath-
ering outdoors in groups 
of 10, reopening pubs 
and clubs, increasing ca-
pacity limits on weddings 
and funerals and reopen-
ing hairdressers and per-
sonal care services.
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Scott Morrison was con-
fronted on live TV on Tues-
day morning with ongoing 
rumours about an explo-
sive blow-up with the man 
likely to become NSW pre-
mier.
Scott Morrison has con-
ceded for the first time that 
he dropped the f-bomb in a 
meeting with the incoming 
NSW premier Dominic Per-
rottet insisting it’s all part 
of the pair’s “honest rela-
tionship”.
But he’s poured cold water 
on reports that former NSW 
Premier Gladys Berejiklian 
could switch to federal 
politics with a corruption 
investigation cloud hang-
ing over her head, sug-
gesting she would need 
to clear that up before she 
considered next steps.
The Prime Minister was 
grilled on an expletive-
laden exchange with Ms 
Berejiklian’s successor Mr 
Perrottet during an early 
morning TV blitz on Sun-
rise this morning.
Host David Koch asked 
Mr Morrison: “What do 
you think of Dominic Per-
rottet? There’s talk you’ve 
clashed with him in the 
past. You dropped the f-
bomb in a phone conver-
sation with him?”
But instead of denying the 
reports, Mr Morrison said 
it was all part of the pair’s 
robust relationship. 
“We have got an honest re-
lationship,’’ he responded, 
prompting raucous laugh-
ter from Kochie.
“When we disagree, we 
disagree. But the next day 
we get back to work. That 
is how normal people get 
on with each other when 
they know each other well. 
And we do.”

Perrottet: ‘Painful to deal 
with’
Contacted by news.com.
au in August over the f-
bomb reports, Mr Perrottet 
declined to comment, say-
ing he was simply “not 
prepared to discuss what 
happens in private meet-
ings”.
But he was not prepared 
to deny that Mr Morrison 
swore at him during the 
meeting.
However Federal Gov-
ernment sources said “if 
anyone has had a go at 
Perrottet he probably de-
served it”.
“He is just very painful 
to deal with,” a Liberal 
source said.
The exchange was first re-
ported by author and col-
umnist Niki Savva in The 
Sydney Morning Heraldin 
August, where she claimed 
a “tired and cranky Prime 
Minister allowed his tem-
per to get the better of 
him”.
“During the conference 
call, Morrison became in-
creasingly belligerent with 
Perrottet’s questioning 
of elements of the pack-
age and focusing on the 
flaws,” she wrote.
“Morrison let loose, hurl-
ing the f-bomb at Perrottet. 
Perhaps Morrison forgot 
the Premier, Gladys Be-
rejiklian, and his federal 
Treasurer Josh Fryden-
berg were also on the call, 
so it was far from a private 
exchange, like the tor-
rid one over GST moneys 
with the then Tasmanian 
treasurer now premier, Pe-
ter Gutwein, a few years 
ago.”
PM caution on Berejiklian 
federal tilt
Mr Morrison has swiftly 

Scott Morrison’s f-bomb admission over 
Dominic Perrottet blow-up

shut down speculation in 
the past over tensions with 
premiers including when it 
was reported that the Ms 
Berejiklian privately re-
ferred to him as “evil” over 
background briefings by 
his office denigrating her 
handling of Covid-19.
On the subject of her 
political future, Mr Mor-
rison heaped praise on 
the departing Premier but 
issued a diplomatic re-
sponse over reports that 
she might make a switch 
to federal politics to run in 
former PM Tony Abbott’s 
old seat.
With the NSW Indepen-
dent Commission Against 
Corruption (ICAC) inves-
tigation likely to drag on 
for months or even years 
there’s little chance she 
will be cleared before the 
next federal election which 
is due in 2022.
“I am totally grateful for 
the work that Gladys has 
done as Premier,’’ Mr Mor-
rison said.
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Dominic Perrottet has been 
elected leader of the NSW 
Liberals and will become 
the next premier after win-
ning a partyroom vote.
Mr Perrottet won the par-
tyroom ballot 39 votes to 
five, comfortably defeat-
ing Planning Minister Rob 
Stokes.
Stuart Ayres will become 
his deputy.
“It’s been an honour and 
an absolute privilege to be 
elected as the parliamen-
tary leader of the Liberal 
Party,” Mr Perrottet told 
reporters after emerging 
from the party room.
“I really appreciate the trust 
that my colleagues are put-
ting in me.”
Mr Stokes also spoke to 
reporters after suffering a 
resounding loss.
“I always said that I would 
give people a choice - they 
have chosen emphatical-
ly,” he said.
“Democracy is the winner 
today. Dom Perrottet will 
be a magnificent Premier 
and he has my undivided 
loyalty and support.
“I will use every ounce 
of strength in my body to 
make sure he is re-elected 
as Premier of NSW when we 
go to the polls in 2023.”
Mr Perrottet’s ascendancy 
to the top job came after 
his predecessor Gladys 
Berejiklian announced on 
Friday she was resigning 
as a result of an investiga-
tion into her conduct in of-
fice. 
It was followed by an in-
tense weekend of back-
room wrangling that saw 
Mr Perrottet amass enough 
support to feel he could 
win the vote by Sunday. 
As Treasurer, Mr Perrottet 
was the second-highest 

ranking Liberal in the NSW 
parliament. Ms Berejiklian 
held the same position 
before she was chosen as 
Premier in 2017.
The 39-year-old Catho-
lic and father-of-six is the 
leader of the party’s right 
faction and was previously 
the deputy leader of the 
NSW Liberal Party
The Epping MP lives in 
northwest Sydney with his 
wife Helen and children 
Charlotte, Amelia, Anna-
belle, William, Harriet and 
Beatrice.
His choice of having a big 
family of his own may have 
been inspired by his own 
upbringing – Mr Perrottet is 
the third eldest of a dozen 
brothers and sisters.
Mr Perrottet studied law 
at Sydney University and 
worked as a lawyer before 
he was elected to the NSW 
Parliament in 2011.
Mr Perrottet graduated from 
Redfield College, a Catho-
lic school that has an Opus 
Dei priest as its chaplain, 
and has said his politics 
are partly influenced by his 
Christian faith.
“It’s certainly part of who I 
am (politically), it inspires 
me to try and make a dif-
ference,” he told a Catholic 
podcast last year.
In a statement on Friday he 
said Ms Berejiklian’s de-
parture was “an incredibly 
sad day for NSW”.
“The interests of the people 
of NSW must always come 
first, and the priority for the 
government is to ensure 
we continue to keep people 
safe, and that we reopen 
the economy and get peo-
ple back to work, kids back 
to school, and life back to 
normal as fast as possi-
ble,” Mr Perrottet said.

Dominic Perrottet elected NSW 
Liberal leader and Premier

Mr Perrottet is a father of six. Picture: NCA NewsWire / Christian Gilles

“I join with the many thou-
sands if not millions of 
people from NSW who are 
very sad that she has had 
to step down. She has a 
lot more to contribute, I 
know that. But they are 
issues for Gladys to work 
through when she is ready 
to do that.
 “Right now she’s going to 
deal with the issues before 
her. I know she has a lot 
more to contribute, there 
are many ways I’m sure 
she can do that. When she 
has worked to those is-
sues, I’m sure she will set 
out what she would like to 
do next. But I’m quite cer-
tain that people of NSW 
would love to see her con-
tributing in one way or an-
other.” he said. 
“We have a proper selec-
tion process in our party, 
and there are many differ-
ent ways, they don’t nec-
essarily need to be in the 
parliament. But I respect 
Gladys. I want to wish you 
all the best.”

The PM has said outgoing NSW Premier Gladys Berejiklian should wait 
until her ICAC troubles are behind her before a potential tilt at Canberra. 
Picture: Mark Metcalfe/Getty Images

Victoria confirmed a wor-
rying spike in Covid deaths 
on Wednesday, with 11 
new fatalities and 1420 
cases.
NSW recorded 594 cases 
and 10 deaths on Wednes-
day, with the state set to 
ease a number of restric-
tions next week.
No early mark for NSW
Premier Dominic Perrottet 
has confirmed Freedom 
Day in NSW won’t come 
early, despite the 70 per 
cent double vaccination 
target being reached on 
Wednesday. 
“We made the decision. It 
is the right decision to not 
set a date at the outset, but 
it is good to set a vaccina-
tion target, and we want to 
make sure every person 
across our state goes out 
there and is incentivised 
to get vaccinated so that 
we can open up our econ-
omy,” he told reporters 
during an update this af-
ternoon.
“We have also said in rela-

tion to today (Wednesday) 
that will be Monday, while 
we hit 70 per cent today 
(Wednesday), we would 
do it on the Monday after-
wards.” 
The Premier did indicate, 
though, that changes 
could be made to the road 
map after tonight’s crisis 
cabinet meeting. 
“I am not going to pre-
empt those discussions I 
had with my cabinet col-
leagues. I had some very 
good discussions with the 
health team this morning,” 
he said. 
“We went through a range 
of issues. As I have said 
before, I worked very 
closely with the former 
Deputy Premier in putting 
the road map together...I 
think there is an oppor-
tunity for some changes 
and I have had those dis-
cussions this morning, we 
have a crisis cabinet meet-
ing this evening, in rela-
tion to how those will work 
going forward.” 

Victoria recorded 1420 cases 
and NSW 594 cases (6 of Oct)
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NSW’s Covid-19 cases 
have continued to fall, 
with 587 new infections 
announced amid a raft of 
extra freedoms for vacci-
nated residents.
NSW has reached it’s 70 
per cent vaccination tar-
get, triggering a raft of new 
freedoms for vaccinated 
residents next week.
It comes as the state’s 
Covid cases continue to 
fall, with 587 infections 
confirmed on Thursday 
as the Premier announced 
changes to NSW’s road-
map.
Victoria confirmed 1638 
Covid cases and two 
deaths on Thursday, fol-
lowing on from yesterday’s 
worrying spike in deaths, 
with 11 fatalities and 1420 
cases.

Glaring issue with road-
map overhaul
A leading infectious dis-
ease expert has pointed 
out a major oversight in the 
changes to NSW’s road-
map, warning it could put 
the state at risk.
University of NSW epide-
miologist, Professor Mary-
Louise McLaws, said the 
fact people under the age 
of 40 represent the major-
ity of Covid cases needs to 
be considered before the 
rules change.
She told the ABC that the 
changes should be post-
poned until that age group 
gets to at least 80 per cent 
double dose vaccinations, 
which could be two to three 
weeks away.
“So, somebody may be 
double vaccinated and 
can go to a nightclub or an 
enormously large venue 
outdoors of, I think it was 
3000, come home and 
have a very asymptomatic, 
mild case and be able to 
transmit it to somebody in 
their household that hasn’t 
yet been fully vaccinated,” 
Professor McLaws said.
“So, we still have house-
holds that have mixed lev-
els of vaccination. So, it’s 
all very well and good to 
give all of these restriction 
lifts to those who are fully 
vaccinated. I understand, 
particularly the young, 
need to get out, earn mon-
ey and have some fun. But 

we still have mixed house-
holds.
“The danger is that the 
young will acquire it and 
spread it to the elderly.”
Professor McLaws also 
pointed out that people 
don’t reach their full Covid 
protection level until 14 
days after their final vac-
cine dose.
“Don’t forget, although 
we’ve reached 70 per cent 
– and congratulations to 
everyone in NSW
for that – you are not at 
your full protection until 
14 days after that second 
dose,” she said.
“So, while there’s only four 
or five days until the open-
ing, most people haven’t 
reached that maximum 
protective level. 
“70 per cent of 80 per cent 
of the population 16 years 
and over really only repre-
sents one in two people in 
the general community are 
completely covered.
“So, we really do need 
more of that equity of the 
70 per cent across the 
young, the vulnerable, and 
regional areas.”

NSW records 587 cases
NSW’s Covid-19 cases 
have continued to fall, with 
587 infections recorded in 
the 24 hours to 8pm Thurs-
day night.
Health Minister Brad Haz-
zard announced the figures 
ahead of the 11am update, 
though didn’t mention the 
number of deaths.
Despite the promising 
numbers, Mr Hazzard 
warned residents not to 
become complacent. 
“The numbers are continu-
ing to go down. We cannot, 
though – we mustn’t take 
this for granted,” he said.
“We really need everybody 
to keep going out – if you 

haven’t been vaccinated 
yet, you’re now in the mi-
nority but you need to go 
and get vaccinated be-
cause that is what you will 
do to keep our state safe.”

Do the roadmap changes 
put NSW at risk?
Premier Dominic Perrottet 
has backed his “sensible” 
changes to the NSW re-
opening plan, after being 
asked whether the chang-
es deviated too much from 
the original plan and could 
put the state at risk.
Mr Perrottet said the 
changes had been made in 
line with health advice.
“These are sensible chang-
es worked through with Dr 
Chant and the health team, 
approval of the health team, 
approval of the cabinet 
ministers yesterday and I 
believe the changes we’re 
making today are sensible, 
measured and ensure we 
continue to open up in a 
safe way,” he said.

Changes to NSW road-
map confirmed
Premier Dominic Perrottet 
has announced a raft of 
changes to NSW’s road-
map, with many to kick in 
from Monday.
The extra restrictions that 
will ease from October 11 
include: 
• Reopening indoor swim-
ming pools for rehabilita-
tion, children’s swimming 
lessons and organised lap 
swimming
• Household visitors will 
increase 10 (after being 
originally set at five) and 
outdoor gatherings will in-
crease to 30 people (after 
being set to change to 20)
• Weddings and funerals 
will increase 100 attend-
ees, after being set to in-
crease to 50 in the original 

Victoria records 1638 cases and NSW 587 cases
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plan
Mr Perrottet said all NSW 
schools will be able to re-
turn by October 25, with 
stage one beginning on 
the 18th of October.
A number of changes have 
also been made to the 80 
per cent reopening plan, 
including: 
• Allowing 20 household 
visitors, excluding children 
(previously set to be 10)
• Allowing 50 people to 
gather outdoors (previous-
ly set to be 20)
• Up to 3000 people will 
be allowed to attend con-
trolled ticketed outdoor 
events (previously 500)
• Nightclubs will reopen for 
seated drinking only, with 
no dancing allowed
• Masks will no longer be 
required in office build-
ings
All these new freedoms will 
still only be granted to fully 
vaccinated residents.

1638 cases and two 
deaths in Victoria
Victoria has recorded 1638 
locally acquired Covid cas-
es and two deaths in the 
24 hours to midnight last 
night.
This is an increase on yes-
terday’s 1420 cases but 
less than the state’s record 
of 1763 infections.
The Federal government 
payments will be available 
until 80 per cent of Victo-
rians are fully vaccinated 
and when then be phased 
out over a two-week pe-
riod.

Premier confirms hat-
ed mask rule to be 
scrapped
Premier Dominic Perrottet 
has confirmed that the rule 
requiring Sydney workers 
to wear masks in the office 
will soon be abandoned.
Speaking to ABC’s News 
Breakfast, the Premier said 
there was a “positive an-
nouncement” to come re-
garding masks for office 
workers.
“Face masks, obviously, 
are important. But ulti-
mately, as you say, they’re 
an impediment for people 
going back into the office, 
so we made some changes 
last night which we’re go-
ing to announce later to-

day,” he said.
Host Lisa Millar then point-
ed out that Mr Perrottet 
had just all but confirmed 
that the mask rule would 
be disappearing. 
Mr Perrottet said the re-
striction would be eased 
“earlier than we had previ-
ously set out”.
“We had originally set that 
down for 1 December. So, 
they’ll be going a bit ear-
lier,” he said.

NSW Premier makes ma-
jor Covid changes
Dominic Perrottet has al-
ready made some changes 
after his first full day as 
NSW Premier as residents 
brace for an update after a 
late-night meeting with key 
officials.
As Mr Perrottet stepped 
into a crisis cabinet meet-
ing late on Wednesday, 
the premier had already 
flagged potential tweaks to 
the state’s road map out of 
lockdown.
Despite the news, Mr Per-
rottet confirmed “Freedom 
Day” in NSW won’t come 
early and committed to 
next Monday, but there 
have already been some 
changes made to the plan.
But there could be chang-
es to the road map, such 
as indoor swimming pools 
opening from Monday after 
previously not being set 
to reopen until the state 
reached 80 per cent vac-
cinated.
Nightclubs would also re-
open once the state reach-
es 80 per cent, after it was 
previously set for Decem-
ber 1.
The Premier is expected to 
announce what changes 
will come early Thursday.
As part of his “first act”, 
the premier is ditching the 
11am Covid-19 presser, 
which experts say means 
Mr Perrottet does not want 
to be the “Covid numbers 
premier”.
“Gladys Berejiklian, part 
of the aura she created 
around herself was those 
11am pressers,” Sky News 
Political Editor Andrew 
Clennell said.
“That’s the end of that.”
As of next week, new case 
numbers will be released 
at 9am instead of 11am.
It has also been revealed 
the NSW crisis cabinet — 
which has been responsi-

ble for the state’s handling 
of the pandemic — will be 
renamed the Covid and 
Economic Recovery Com-
mittee in a bid to reflect the 
change of times.

New freedoms coming 
for NSW after vax mile-
stone hit
Sydneysiders will be re-
warded with “greater free-
doms” from Monday af-
ter NSW eclipsed double 
vaccination coverage for 
70 per cent of its eligible 
population.
Customer Service Minister 
Victor Dominello outlined 
the new restrictions in a 
Facebook post on Wednes-
day afternoon, which in-
cludes how numbers will 
be capped at pubs and res-
taurants, guests in homes 
will be increased and gyms 
can reopen.
“From Monday, 11 Octo-
ber, significant changes 
to the public health orders 
mean residents can leave 
their LGA and experience 
greater freedoms,” Mr 
Dominello posted.

This what Sydneysiders 
can expect:
• Masks will remain man-
datory for all indoor public 
venues, including public 
transport, front-of-house 
hospitality, retail and busi-
ness premises, on planes 
and at airports.
• Hospitality and restaurant 
venues can reopen subject 
to one person per 4 sqm 
inside and one person per 
2 sqm outside, with stand-
ing while drinking permit-
ted outside.
• Up to five visitors will be 
allowed in a home where 
all adults are vaccinated 
(not including children 12 
and under).
• Gyms and indoor recre-
ation facilities can open 
under the one person per 
4 sqm rule and can offer 
classes for up to 20 peo-
ple.
• Businesses will be re-
sponsible for taking rea-
sonable measures to stop 
unvaccinated people en-
tering premises. This in-
cludes having prominent 
signs stating requirements, 
Service NSW QR codes, 
staff checking vaccination 
status upon entry and only 
accepting valid forms of 
evidence of vaccination.

Newly elected Premier of NSW Dominic Perrottet . Picture: Brook Mitch-
ell/Getty Images
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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



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

32
$2،000405 555 220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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