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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

الرئيس  إدارة  فاجأت 
بايدن،  جون  األمريكي 
واألشخاص،  بالتوقيت، 
اخلزانة  وزارة  بإعالن 
عقوبات  فرض  األمريكية 
على نائب واحد يف الربملان 
ورجلي  السّيد،  مجيل  هو 
العرب  جهاد  هما  أعمال 
وشرحت  خوري،  وداني 
اليت  احليثيات  الوزارة 
اخلطوة،  هذه  إىل  دفعتها 
وزير  ينسى  ان  دون  من 
بلينكن  األمريكية  اخلارجية 
وان  للبنان،  الدعم  تأكيد 
التضامن  باب  من  اخلطوة 

مع الشعب اللبناني.
التطورات،  هذه  تأتي 
املوقف  احتدام  وسط 
الداخلي على جبهات ثالث: 
القضاء حيث يواجه احملقق 
طارق  القاضي  العدلي 
التحقيق  يف  مأزقًا  بيطار 
بعد دعاوى خماصمة الدولة 
يف شأنه، وحكوميًا، حيث 
تضامنه  اهلل  حزب  أعلن 
جورج  اإلعالم  وزير  مع 

اقالته،  ورفض  قرداحي 
هذا  على  الدعوات  معتربا 
الصعيد، اعتداًء سافرًا على 
لبنان وسيادته، مما يعين 
ان االقدام على خطوة من 
إىل  ستؤدي  القبيل،  هذا 
الشيعة  الوزراء  تضامن 
من  الثاني  والوزير  معه، 
فيصبح  املردة،  تّيار 
اجملموع )5+2(= 7 وزراء، 

ما مل يتضامن معه الوزير 
شرف  عصام  االرسالني 
تتجه  وقت،  يف  الدين، 
فيه األنظار إىل ما ميكن ان 
احلكومة على  إليه  تتوصل 
ال  املعلنة،  براجمها  صعيد 
سيما جلهة توفري الكهرباء، 
إىل  التوّصل  ضوء  يف 
نقل  بشأن  نهائي  اتفاق 
الذي  لبنان  إىل  الكهرباء 

طاقة ضائقة،  أزمة  يواجه 
وزير  كشف  ما  بعد 
يف  فياض  وليد  الطاقة 
نظرييه  مع  صحفي  مؤمتر 
الزامل  غّسان  السوري 
زواني يف  هالة  واألردني 
اجتماع عقد أمس األول يف 
البنك  ان  مضيفًا  األردن. 
الدولي شارك يف االجتماع 
وان  االتفاق،  وسيمول 
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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

وزير الطاقة جيتمع مع نظرييه السوري واألردني يف عمان: البنك الدولي شارك يف االجتماع وسيمول االتفاق وواشنطن اعطت الضوء األخضر للمشروع

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

اليت  املتحدة،  الواليات 
قانون  سوريا  على  تطبق 
الضوء  اعطت  قيصر 

األخضر للمشروع.
تصادم  فخارج  نيابيًا،  اما 
سيما  ال  النيابية  الكتل 
والتحرير  التنمية  كتليت 
)حركة امل( ولبنان القوي 
احلر( حول  الوطين  )التيار 
االنتخابات،  اجراء  موعد 
عند  املواقف  تعاظمت 
الواحد  الطرفني  اتهامات 
االنتخابات،  بتطيري  لآلخر 
مصادر  برأي  يعين،  مما 
النوع  هذا  ان  نيابية، 
يؤدي  االشتباك،  من 
ضمين«  »تفاهم  إىل 

أو  االنتخابات  تأجيل  على 
إىل  يؤدي  مما  تطيريها، 
مشكالت جديدة للبنان مع 

اجملتمع الدولي.
فاجأت  واقتصاديا، 
األوساط ايضا بالكشف عن 
تقرير سري لصندوق النقد 
الدولي يكشف فيه النقاب 
عن عجز لدى مصرف لبنان 
دوالر،  مليار   4،7 قيمة 
عربت  اليت  األزمة  سبقت 
من  سلسلة  نفسها  عن 
17ت1  منذ  االنهيارات 
مع  بالتزامن   ،)2019(
للمفاوضات  التحضريات 
وبدء  النقد،  صندوق  مع 
يف  اجلنائي  التحقيق 

حسابات مصرف لبنان.
الوقائع،  هذه  مجلة،  من 
املشهد  بدا  املتقاطعة، 
أمريكي  باعصار  أشبه 
يضرب لبنان، مع متغريات 
يف  سواء  املنطقة،  يف 
وضع  أو  العقوبات  فرض 
الصندوق  لقبول  شروط 
لبنان،  مع  التفاوض 
االرتدادات  عن  فضال 
االنتخابات  يف  الداخلية، 
هلذا  والقضاء  واحلكومة 
الدولية  مبحطاته  االعصار، 

واإلقليمية.
سياسية  مصادر  وقالت 
وصول  لدى  أنه  مطلعة  

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

صندوق النقد: مصرف لبنان واجه عجزا قدره 
4.7 مليار دوالر قبل األزمة احلالية!

النقد  صندوق  كشف 
الدولي ان »مصرف لبنان 
من  يعاني  كان  املركزي 

عجز قدره 4.7 مليار دوالر 
بنهاية  احتياطياته  يف 
يسبق  ومل   2015 العام 
كان  فيما  عنه  الكشف 
من  حتذيرية  عالمة  ميثل 
حما  الذي  املالي  االنهيار 
تقريبا مدخرات الكثريين«، 

التتمة على الصفحة 21

أمريكا ونووي إيران..
 مباحثات إضافية مع األوروبيني

فيه  شددت  وقت  يف 
ضرورة  على  واشنطن 
النووي  امللف  مع  التعامل 
عقب  نية  حبسن  اإليراني 
موافقتها  إيران  إعالن 
على استئناف املفاوضات 
عاد  املقبل،  الشهر  أواخر 
البيت األبيض وكشف أن 

هناك حمادثات إضافية.
بيان،  يف  أعلن  فقد 
إجراء  سيتم  أن  اخلميس، 
مع  املباحثات  من  مزيد 
نووي  بشأن  األوروبيني 

إيران.
كما أوضح مستشار األمن 
جيك  األمريكي  القومي 
سوليفان، أنه من املتوقع 
جو  الرئيس  يلتقي  أن 
زعماء  من  بالعديد  بايدن 
مقرر  اجتماع  خالل  العامل، 
العشرين  جمموعة  لزعماء 
تعقده  ومؤمتر  روما  يف 
األمم املتحدة بعد ذلك يف 

اسكتلندا.

من  أن  سوليفان  وأضاف 
بايدن  أن يناقش  املتوقع 
العديد  اللقاءات  تلك  يف 
يشمل  مبا  امللفات  من 

إيران.
موقف »مربح -مربح«

وأتت هذه التطورات بعدما 

بلينكن: العقوبات على النائب السيد ورجلي األعمال العرب وخوري تأتي تضامناً مع الشعب اللبناني بوضع حد للفساد
خمالفة »انتخابية« دستورية يف جملس النواب تهدد بـ »تطيري« االنتخابات .. وحزب اهلل يرفض إقالة قرداحي

التتمة على الصفحة 21

جملس األمن الدولي يطالب بعودة 
احلكومة املدنية يف السودان

طالب جملس األمن الدولي، 
اخلميس،  األول  أمس 
يف  العسكرية  السلطات 
السودان بـ«إعادة احلكومة 

إىل  املدنية  االنتقالية 
القيادة«.

األمن،  جملس  وتبّنى 

تقرير  الرقم يف  هذا  ورد 
بتاريخ أبريل نيسان 2016 
أعده صندوق النقد الدولي 
للسلطات املالية اللبنانية، 
وكالة  نقلت  ما  وفق 

»رويرتز«.
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صدق جملس النواب يف اجللسة 
قبل  التأمت،  اليت  التشريعية 
اخلميس،  األول  أمس  ظهر 
ببريوت  االونيسكو  قصر  يف 
النواب  جملس  رئيس  برئاسة 
اإلنتخاب  قانون  على  بري  نبيه 
كما أقرته اهليئة العامة األسبوع 
الفائت وذلك باالبقاء على موعد 
االنتخابات يف 27 آذار املقبل. 
اقرتاع  موضوع  على  وأبقى 

املغرتبني الـ 128 مقعدا،
موضوع  حول  نقاش  وكان   
لالكثرية  الدستور  تفسري 
املطلقة، فانسحب نواب تكتل« 
اجللسة،  من  القوي«  لبنان 
باسيل  جربان  النائب  واشار 
اجللسة  من  انسحبنا  »اننا  اىل 
بسبب حصول خمالفة دستورية 

كربى«.
وأكد رئيس جملس النواب نبيه 
ليس  اليوم  جرى  »ما  أن  بري 
له  تفسريا للدستور وال تعديال 
وأن مهمة تفسري الدستور تعود 
النواب،  جمللس  العامة  للهيئة 
النواب  اآلن.  منعقدة  واهليئة 
عددهم  اجللسة  يف  املوجودون 
101 وإذا اخذنا بالتفسري الذي 
القانوني  النصاب  بان  يقول 
زائدا  والنصف  هو  باملطلق 
بني  نائبا  و11   128 هم  واحدا 
والنصاب  ومستقيل  متوف 
ال  احلالة  هذه  ويف   .59 يكون 
أخرى  مرة  للتصويت  ضرورة 
باجلهتني  رد  القانون  أن  يعين 
نتيجة التصويت 61، معناها ان 
هناك ردا للقانون ككل ويكون 
موضوع التاريخ يف آذار الجراء 
أعتمد  لقد  قائما.  االنتخابات 
إنتخابات  يف  اإلجتهاد  هذا 
للرئيس  اجلمهورية  رئاسة 
اجلميل،  وبشري  معوض  رينيه 
حينها أخذوا بعدد األحياء لذلك 
انا مل أقل هذا االمر هو رأيي. 
أنا قلت جيب ان يعود التفسري 
هنا  كله  املوضوع  لذلك  لكم 
هذا  وأوجده  بشيء  تذرع  »من 

ال جيوز ال جيوز«.
وقال: »يف االساس يف الطائف 
يعود  الدستور  تفسري  كان 
اجمللس  الدستوري.  للمجلس 
بعد  االمر  هذا  الغى  النيابي 
نقاش طويل. وقال ان تفسري 
الدستور يعود للمجلس النيابي 

هذا املوضوع انتهى«.
نستطيع  حنن  »نعم  أضاف: 
موضوع  اما  الدستور  تفسري 
»غري  و  »ميغا«  »امليغاسنرت« 
امليغا سنرت« هذا غري وارد يف 
القانون احلالي وليس كل شيء 
نريده ميكننا احلصول عليه نتيجة 
 27 يف  املهلة  هي  التصويت 
اذار ولن تتحرك قيد أمنلة هذه 
املشرتكة  اللجان  توصية  هي 
وصوت عليها اجمللس النيابي.

الدستور  أفسر  ال  اليوم  انا 
تفسريا  ليس  اليوم  جرى  وما 
وإمنا  له  تعديال  وال  للدستور 
اعتمده  قانوني  وإجراء  تصويت 

اجمللس النيابي«.

جملس النواب أقر تثبيت اجراء االنتخابات يف 27 آذار ونقاش حول تفسري الدستور

 بري: اجمللس النيابي هو من يفسره وليس اجمللس الدستوري 
باسـيل: انـسحبنا لـحصول مـخالفة دسـتورية كـربى

وردا على مداخلة النائب سيزار 
حدا  »ما  بري:  قال  خليل  ابي 
اجلمهورية  رئيس  على  حريص 

أكثر مين، »ارتاح«.

الجلسة
عند  التشريعية  اجللسة  عقدت 
الساعة احلادية عشرة يف حضور 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 
اسم  وتلي  والنواب،  والوزراء 
انطوان  بعذر  املتغيب  النائب 

بانو.
عراجي  عاصم  النائب  وحتدث 
الرئيس  على  متمنيا  بالنظام، 

بري طرح قانون الدواء.
يف  ايام   10 »كل  بري:   -
جلسة وعندما ينتهي يكون على 

اجلدول«.
جملس  رئيس  نائب  وقال 
النواب ايلي الفرزلي: »سنضعه 
اللجان  اعمال  جدول  على 

املشرتكة«.
الرامي  القانون  مشروع  وطرح 
للحكومة  املوافقة  طلب  اىل 
االمم  اتفاقية  اىل  االنضمام 
املتحدة بشان التسوية الدولية 

املنبثقة من الوساطة. فأقر.
يف  الثاني  البند  طرح  وعند 
واملتعلق  االعمال  جدول 
بتخصيص مبلغ 500 مليار لرية 
الرتبوية  الشؤون  اجل دعم  من 
للعام الدراسي 2019 - 2020، 
السيد رد  النائب مجيل  اقرتاح 
املشروع اىل اللجان، مؤكدا ان 
»رش االموال من دون ضوابط 

ال يعطي ردودا«.
وقال النائب اكرم شهيب: »ان 
هم  الطالب  من  االعلى  النسبة 
املهم  اخلاصة،  املدارس  يف 
خالل  من  املدرس  وضع  تعزيز 
التعويضات،  صندوق  تعزيز 
املدارس  الن  الدرجات،  وثانيا 

اخلاصة مل تدفع هلم«.
ورد النائب انطوان جشي: »ال 
 60 او   70 باالعتبار  االخذ  جيوز 
القطاع  يف  التالمذة  من  باملئة 

اخلاص«.
فياض:  علي  النائب  وقال 
هناك  امنا  القانون،  اؤيد  »انا 
مواطن خلل فيه جيب معاجلته. 
عالقة  له  قانونا  نناقش  وحنن 
فهل  املاضيتني،  بالسنتني 
لالقساط  هو  املخصص  املبلغ 
ام للمعلمني؟ هناك ارتباك يف 

نص القانون«.
السيد  النائب  اقرتاح  وسقط 

برد القانون اىل اللجان.
احلريري:  بهية  النائبة  وقالت 
اساسية  مشكلة  حيل  »القانون 

للمعلمني«.
الطبش  روال  النائبة  واعتربت 
مجيع  على  يطبق  القانون  »ان 
االم  مساواة  وجيب  اللبنانيني، 

اللبنانية«.

قانون االنتخاب
النقاش  على  طرح  ثم 
رئيس  ورد  االنتخاب  قانون 

اجلمهورية.

باسيل  جربان  النائب  وحتدث 
باقرتاع  املعلقة  املهل  عن 
من  باجوبة  مطالبا  املغرتبني، 

وزيري اخلارجية والداخلية.
بسام  الداخلية  وزير  فقال 
مولوي: »تقريب موعد االنتخابات 
يعود للمجلس، اما بالنسبة لغري 
املقيمني فان االمساء ترد تباعا 

اىل الوزارة«.
اهلل  عبد  اخلارجية  وزير  وقال 
التسجيل  مهلة  »ان  حبيب:  بو 
الثاني،  تشرين   20 تنتهي يف 
من  االول  حتى  اصبحت  اليوم 
كانون االول، وهناك نقص يف 

املوظفني«.
وطرح الرئيس بري االقرتاح بأن 
فصدق،  تشرين   20 يف  يبقى 
تشرين   20 يف  يبقى  ان  على 
الثاني تسجيل امساء املغرتبني 
وصدق املشروع بصفة العجلة.

القانون  على  التصويت  وطرح 
باملناداة باالمساء.

يتم  ماذا  »على  باسيل:  وسأل 
التصويت بصفة العجلة؟

العجلة  صفة  »ان  بري:  فرد 
تعين انه بعد الرد تكون هناك 
 56 املادة  حسب  العجلة  صفة 

من الدستور«.
فياض  علي  النائب  وقدم 
تاريخ  مع  بأنها  كتلته،  مالحظة 
اذار،   27 اىل  املوعد  تقديم 
لكنها مع انتخاب النواب الستة 

يف اخلارج«.
يف  ذلك  تسجيل  بري  وطلب 
احملضر. ثم جرى التصويت على 
باالمساء.  باملناداة  املشروع 
فصوت مع املشروع جلهة املهلة 
ملوضوع  بالنسبة  اما  نائبا.   77
نائبا.   71 فكان  نواب  الستة 
القوي  لبنان  كتلة  واعرتضت 
وطالل  سعد  اسامة  والنائبان 

ارسالن.
هيكل  فريد  النائب  وقال 
اخلازن: » علينا تفسري االغلبية 

املطلقة هذه«.
اجملالس  »ان  الفرزلي:  فرد 
اعتمدت  املتعاقبة  النيابية 
والنائب  اجمللس،  يف  االحياء 
املستقيل يعترب انه غري موجود، 

شغر  انه  اي  بامليت  املقصود 
متاما  يستقيل  والذي  مكانه، 
شغر مكانه. واعتقد بالرغم من 
تصويت  بعدم  تعاطفي  عدم 
الدوائر  مع  وانا  املغرتبني، 
التفسري  ان  اعتقد  الوسطى، 
ثابت، والرئاسة جيب ان تتبنى 

هذا التفسري«.
السيد،  مجيل  النائب  واعلن 
بوضوح  تقول   57 املادة  »ان 
يؤلفون  الذين  االعضاء  غالبية 
 ،128 قانونا  النواب،  جملس 
الدستور  يف  مواد  وهناك 
املطلقة،  الغالبية  عن  تتحدث 
واالعضاء الذين ميثلون هم 65 

للتصويت«.
معوض  ايام  »يف  بري:  وقال 
وبشري اجلميل أخذ اجمللس عند 

التصويت باالحياء فقط«.
ان  الصمد  النائب جهاد  واعترب 
»هذا النقاش حساس، والقرار 
فهذا   .59 و   65 بني  اليوم 

املوضوع يبقينا على ال 65«.
وقال النائب مسري اجلسر: »أنا 
واذا  القانون،  ملصلحة  صوتت 
القانون  على  التصويت  اردنا 

بالرد يكون على 65«.
بو  الياس  النائب  وقال 
يف  دخلنا  اذا  »حتى  صعب: 
حيتاج  فهذا  الدستور  تفسري 
فرق  هناك  ثم  الثلثني.  اىل 
او  واالحياء  املتوفني  بني 

املستقيلني«.
ما  »نؤيد  اهلل:  عبد  بالل   -
اقرتحته رئاسة اجمللس باعتماد 
تأخري  كل   .57 على  التصويت 
للمجلس  واستخدام  وتعطيل 
بامكان  طعن  هو  الدستوري 

النهوض بالوطن«.
»السلطة  خليل:  حسن  علي   -
بواجباتها  تقم  مل  التنفيذية 
فرعية،  انتخابات  اجراء  لناحية 
واليوم وقعنا يف موضوع تفسري 

الدستور وموضوع النصاب«.
اللجان  »يف  باسيل:  جربان   -
خطأ  اىل  تنبهنا  املشرتكة 
فهي  الداخلية،  بوزارة  يتعلق 
اجراء  موعد  مبرسوم  حتدد 

االنتخابات«.

هذا  من  »انتهينا  بري:  ورد 
املوضوع«.

تتعلق  ثانية  »نقطة  باسيل: 
باحتساب االكثرية، وكنا نسأل 
 .65 حتسب  اجلواب  وكان 
تعديل  كما  الدستور  وتفسري 
الثلثني،  اىل  حيتاج  الدستور 
التالعب.  جيوز  ال  وبالتالي 
بناه  اجلمهورية  رئيس  رد  ويف 
على فكرة اساسية ملرة واحدة 
باملغرتبني،  تتعلق  واساسية 
موضوع  على  ينص  والقانون 

امليغاسنرت«.
»رجعنا نتحدث بكالم يف  بري: 
اىل  الدستور  تفسري  الطائف، 
الغى  ثم  الدستوري  اجمللس 
واصبح  املوضوع،  اجمللس 
مبجلس  يتعلق  الدستور  تفسري 
النواب. اما بالنسبة للميغاسنرت 
بذلك،  قانون  يوجد  فال 
واالنتخاب يف 27. وقد صوت 

عليه اجمللس النيابي«.
لغط  »هناك  عدوان:  جورج   -
فليس  عريض«،  »طويل 
تاريخ  حدد  أن اجمللس  صحيحا 
هو  بل  آذار   27 االنتخابات يف 
للحكومة  تتيح  بتعديالت  قام 
صالحياتها  ألن  التاريخ  حتديد 
االنتخابات  تاريخ  حتدد  أن  هي 
صالحيات  من  ليس  وهذا 
النيابية  اإلنتخابات  اجمللس. 
ستجرى يف موعدها الذي حتدده 
قام  النواب  وجملس  احلكومة 
وحنن  عليه،  يتوجب  ما  بكل 
سهلنا عليها عملية القيام بهذا 
حياول  أحد  وأي  االستحقاق 
مبواجهة  نفسه  فليضع  العرقلة 
الدولي  واجملتمع  اللبنانيني 
وكل من يريد مساعدة لبنان«.

اضاف: »مل ندخل اليوم يف أمر 
كما  واعتمدنا  الدستور  تفسري 
حول  وهو  النواب  معظم  صوت 
ما اعتمده اجمللس سابقا أي 59 
إىل  أتى  الذي  الرد  ورد  نائبا، 

اجمللس النيابي«.
الدستوري  »اجمللس  ان  واكد 
جيب أن يأخذ بعني االعتبار أن 
لدينا انتخابات، ويف حال الطعن 
من مسؤوليته أن يطبق الدستور 
ألن ال شيء جيب أن يؤدي إىل 
إعاقة إجراء االنتخابات«، وقال: 
»عندما نبحث بالعدد نتكلم عن 
اململوءة،  أو  الشاغرة  املقاعد 
حتسب  فرنسي  اجتهاد  ويف 
املقعد  ألن  اململوءة  املقاعد 
الفارغ ال يعرب عن ذاته وال يعرب 
عنه وال ميكن جتزئة رد رئيس 

اجلمهورية«.
وطرح على التصويت باحتساب 
باستثناء  اجمللس  فوافق   ،59

النائب سليم عون.
وقال بري: انتهى النقاش.

»التيار  نواب  انسحب  وهنا 
الوطين احلر« من اجللسة.

املعجل  القانون  مشروع  وطرح 
الرامي اىل مساعدة املؤسسات 
ختطي  يف  املرخصة  السياحية 
وصدق  االقتصادية.  االزمة 

املشروع.

القانون  مشروع  طرح  ثم 
الرامي اىل طلب املوافقة على 
املانيا  حكومة  بني  اتفاق  ابرام 
اللبنانية  واحلكومة  االحتادية 
للعام  الفين  التعاون  بشأن 

2016 فصدق.
الرامي  القانون  مشروع  وطرح 
يف  اضايف  اعتماد  فتح  اىل 
املوازنة العامة للعام 2021 يف 
باب احتياطي املوازنة، احتياطي 
واالستنسابية  الطارئة  للنفقات 
لرية  مليار  ومائتا  الف  وقدرة 

لبناني، فصدق.
الرامي  القانون  مشروع  وطرح 
ابرام  على  املوافقة  طلب  اىل 
الوقود  زيت  مادة  بيع  اتفاق 
العراق  مجهورية  حكومة  بني 
اللبنانية،  اجلمهورية  وحكومة 

فصدق.
وطرح اقرتاح القانون الرامي اىل 
وضع ضوابط استثنائية وموقتة 

على التحاويل املصرفية.
فقال الرئيس ميقاتي: »وردتنا 
النقد  صندوق  من  اقرتاحات 

الدولي«.
- بري: »اصبح لنا سنوات نعمل 

به«.
- عدوان: »ال نستطيع ان نعتمد 

تقرير جلنة املال واملوازنة«.
- بري: »هي اللجنة املختصة«.

- عدوان: حنن ضد ان يصوت 
عليه مادة مادة«.

مادة  للمناقشة  االقرتاح  وطرح 
مادة.

سقوف  يشرع  سعد:  اسامة   -
من  اخلروج  دون  السحوبات 
االزمة. ليس لدينا خطة، وتأخر 
رساميل  تهريب  سهل  مما 
اصحاب  اعادة  واقرتح  كبرية، 
من  الكبرية  الرؤوس  االموال 

اخلارج«.
وحنن  الصيغة  »ضع  بري:   -

حاضرون«.
وحدة  »هناك  سعد:  اسامة   -

مركزية للتحاويل«.
القانون  »هذا  جابر:  ياسني   -
ننظم  ان  وضروري  ضروري. 
واملصرف.  املودع  بني  العالقة 
السقف  تركت  االدارة  جلنة 

ملصرف لبنان«.
ليس  »حنن  حناس:  نقوال   -
عملنا ان نعمل قوانني للكابيتال 

كونرتول«.
اقرتاح  انه  »مبا  ميقاتي:   -
جلنة  اىل  اعادته  أطلب  قانون، 
يعاد  ان  شرط  لدرسه،  املال 

درسه خالل 15 يوما«.
العامل  »كل  حناس:  نقوال   -
صندوق  من  طلبنا  منه،  طلبته 
ننتظر  رأيه،  يعطينا  ان  النقد 
قبل  يقر  ال  ان  نتمنى  اجلواب، 
النقد، وجيب  حبثه مع صندوق 
متكاملة.  خطة  ضمن  ادراجه 
اقرتح ان تاخذ احلكومة املشروع 
صندوق  مع  دراسته  وتكمل 
اىل  شهر  بعد  به  وتأتي  النقد 

اجمللس«.
- بري: »اذا كان املشروع جاء 

الرئيس بري



Page 3صفحة 3     

من احلكومة، من حق رئيس 
احلكومة ان يسرتده. لذلك 

سأكمل مبناقشته«.
انه  »قلت  ميقاتي:   -
ان  امتنى  قانون،  اقرتاح 
وتقدميه  به  النظر  نعيد 

خالل فرتة اسبوعني«.
على  االقرتاح  أحيل  ثم 
ان  اللجان املشرتكة على 

يدرس خالل اسبوعني.
وأثريت مسألة النصاب.

مجيل السيد: »ال يوجد يف 
اجللسة نصاب«.

»ال  احلسن:  ابو  هادي   -
تستحضروا  ان  ميكنكم 
تشاؤون  ساعة  الدستور 
ساعة  بالدستور  وتنكلوا 
الدستور  كان  اين  أخرى، 
مرسوم  يوقع  مل  عندما 
الناخبة  اهليئات  دعوة 
واليت  الفرعية  لإلنتخابات 
حتصل  ان  جيب  كانت 
من  شهرين  غضون  يف 
املقاعد  شغور  تاريخ 
الـ11 ومضى 15 شهرا«، 
مستذكرا ان »هناك واقعة 
حصلت 1982 عند انتخاب 
عند  و1990  اجلميل  بشري 
ميشال  الرئيس  انتخاب 
احتسب  وقد  معوض 
النصاب وفق عدد النواب 
اجمللس،  يف  بقوا  الذين 
اىل  استندنا  السبب  هلذا 
الذين  املوجودين  النواب 

جملس النواب أقر تثبيت اجراء االنتخابات....
 2021 األول  تـشرين   30 Saturday 30 October 2021الـسبت 

DO
CS
OS
00
16
_S
AF
ET
Y_
DI
GI
CE
RT
_1
80
Hx
26
0W

nsw.gov.au 

Service NSW  COVID-19 
.  COVID-19 

1

.  MyServiceNSW  -1

Service NSW  -2 
Play store App store

2

myGov

Medicare -1

View proof -2

View history -3

Share with check in app -4

Service NSW -5

3

 COVID-19  Service NSW 
.

. Show more
 Service NSW COVID-19

Express Plus Medicare app 

 1800 653 809 
131 450  ( ) 

اليوم.  اجمللس  يشكلون 
رد  لناحية  املوقف  ان 
والتأكيد  القانون كما هو 
لناحية  عليه وعدم جتزئته 
االغرتاب، الن اي حماولة 
العادة احياء منطق الست 
مقاعد هذا يتعذر سياسيا 
ستكون  وبالتالي  وتقنيا 
مهب  يف  االنتخابات 
بعض  ونبهنا  التأجيل، 
العمل  حتاول  اليت  القوى 
من  املوضوع  هذا  على 
خالل مواقف باطنية تهدف 

اىل تأجيل االنتخابات«.
بري  الرئيس  رفع  ثم 
احملضر  وتلي  اجللسة. 
اجللسة  وكانت  فصدق. 
تشري اىل الواحدة اال عشر 

دقائق.

خليل
النائب  قال  اجللسة،  بعد 
»مل  خليل:  حسن  علي 
تفسري  أي  اليوم  حيصل 
بل  للدستور،  تعديل  أو 
يف  به  التزم  ما  تبين  مت 
هناك  السابقة،  اجللسات 
اإلنتخابات  تريد  ال  جهة 
أو  تطيريها  وتريد 
أننا نصر  ونؤكد  تأجيلها، 
مهلها  يف  إجرائها  على 
تطيريها  ألن  الدستورية 
ال  ألماكن  بالبلد  سيودي 

ميكن توقعها مسبقا«.
»املخالفة  اضاف: 
الدستورية األهم هي متنع 
مرسوم  توقيع  عن  عون 
الناخبة  اهليئات  دعوة 

إلجراء انتخابات فرعية«.

بأن  اتهامات  على  وردا 
حركة  بني  اتفاقا  هناك 
»القوات  وحزب  »أمل« 
خليل:  قال  اللبنانية«، 
يف  املقتولني  »حنن 
النفوس  وصغار  الطيونة 
فتنة  إحداث  إىل  يسعون 
احلقيقي،  الثنائي  بني 
نتهم  أننا  مرارا  قلنا  وقد 

القوات اللبنانية«.
البطريرك  زيارة  وعن 
مار  الكاردينال  املاروني 
الراعي  بطرس  بشارة 
قال:  بري،  للرئيس 
شرح  اللقاء  خالل  »مت 
الدستورية  النصوص 
دون أي ربط بني احداث 
مرفأ  وانفجار  الطيونة 

بريوت«.

نواب تكتل »لبنان القوي« خالل انسحابهم من الجلسة

 إستقبل رئيس اجلمهورية 
بعد   عون،  ميشال  العماد 
ظهر أمس األول اخلميس، 
وزير  بعبدا،  قصر  يف 
الداخلية والبلديات القاضي 
بسام مولوي، وعرض معه 
البالد  العامة يف  األوضاع 
خصوصا،  واألمنية  عموما 
املديريات  عمل  واىل 
الداخلية.  لوزارة  التابعة 
موضوع  البحث  تناول  كما 
النيابية املقبلة  االنتخابات 
تتخذها  اليت  واإلجراءات 

الوزارة.
بني  البحث  وتناول 
والوزير  عون  الرئيس 
اليت  »املالبسات  مولوي 
اليت  التصرحيات  رافقت 
االعالم  وزير  بها  ادىل 
قبل  قرداحي  جورج 
احلكومة  يف  وزيرا  تعيينه 
الفعل  وردود  احلالية 
رئيس  اكد  حيث  عليها«، 
لبنان  »حرص  اجلمهورية 
وشعبا  وحكومة  رئيسا 
مع  العالقات  افضل  على 
العربية الشقيقة«،  الدول 
»تصرحيات  ان  اىل  الفتا 
صدرت  قرداحي  الوزير 
عنه قبل توزيره، وبالتالي 
ال تعكس وجهة نظر الدولة 
اليت حترص على  اللبنانية 

القيام بكل ما يساهم يف 
العربية  اململكة  وقوف 
جانب  اىل  السعودية 
شعب لبنان، خصوصا يف 
الظروف الراهنة، علما ان 

طرف سياسي  أي  مواقف 
تعترب  ان  جيوز  ال  لبناني 
اللبنانية  الدولة  مواقف 
على  معها  التعامل  ويتم 

هذا األساس«.

الرئيس عون عرض مع مولوي الجراءات االنتخابات:
حرصاء على أفضل العالقات مع الدول الشقيقة وتصرحيات 
قرداحي صدرت قبل توزيره وال تعكس وجهة نظر الدولة

الرئيس عون مستقبال الوزير مولوي

على  له  تعليق  أول  يف 
العقوبات  يف  امسه  زج 
غّرد  األخرية،  األمريكية 
احلر  الوطين  التيار  رئيس 
عرب  باسيل  جربان  النائب 
اعتدت  »انا  »تويرت«: 
النصال  و«تكسرت  الظلم 
الظالمة  النصال«،أما  على 
داني  ترحم!  فال  الدولية 

خوري،ال هو شريك لي يف 
السياسة وال انا شريك له 
يف األعمال؛مل اسعفه مرة 
يف اشغاله وال هو استفاد 
يف  بي  معرفته  من  يومًا 
الدول  تتعاىل  اجلامعة. 
الشعوب  على  مبظلوميتها 
ولكن يأتي يوم تربئ فيه 

احلقيقة كل مظلوم.«

بعد زّج امسه يف العقوبات األمريكية 
األخرية... هكذا علّق الوزير باسيل!



Page 4صفحة 4     

لـبنانيات

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
أن  مولوي  بسام  القاضي 
»االنتخابات النيابية ستجرى يف 
موعدها وفق القانون الذي سيقر 
اىل  الفتا  النواب«،  جملس  يف 
ان »عدم اجرائها يؤثر سلبا على 
واخلارجية  الداخلية  لبنان  صورة 

وهو امر ال ميكن ان يتحمله«.
وشدد خالل استقباله جملس نقابة 
حمرري الصحافة برئاسة النقيب 
حرصه  على  القصيفي،  جوزف 
الدائم على »أفضل العالقات مع 
وكل  السعودية  العربية  اململكة 
اخلليجي  التعاون  جملس  دول 
رافضا التعرض إليها«، ومؤكدا 
وأمانها  باستقرارها  »متسكه 

وأمنها اجملتمعي«.
وزارة  »دور  أن  على  وشدد 
هو  حتديدا  والوزير  الداخلية 
تقنيا  االنتخابية  العملية  ادارة 
ولوجستيا حسب القانون الصادر 
عن جملس النواب«، مشريا إىل 
تقارب  االنتخابات  »تكلفة  أن 
العشرة ماليني دوالر امريكي أو 
ما يزيد قليال عن ذلك، وهو أقل 
ملدة  الكهرباء  متويل  كلفة  من 
اتصاالت  عن  كاشفا  أسبوع«، 
منظمات  مع  جيريها  ولقاءات 
االمم املتحدة واالحتاد االوروبي 
»لتأمني متويل ادارة االنتخابات 
مبا ال ميس بالسيادة الوطنية«.

وأكد حرصه على »ضرورة إجراء 
االنتخابات قبل احلادي والعشرين 
من ايار 2021 موعد انتهاء والية 
رافضا  احلالي،  النيابي  اجمللس 
اي متديد للمجلس ألن وقع هذا 
خصوصا  سيئا،  سيكون  األمر 
وستكون  الدولي،  اجملتمع  جتاه 
قدرة  ال  سلبية  تداعيات  له 

للبنان على احتماهلا«.
»هناك صعوبات  أن  وأشار إىل 
االنتخابات  إجراء  يف  لوجستية 
االنتخابات  مع  بالتزامن  النيابية 
سيستدعي  ذلك  ألن  البلدية، 
أمين،  عنصر  ألف   30 حتريك 
القضاة  اعداد  ومضاعفة 
الذي  االحتياط  عدا  واملوظفني، 
جيب أن يكون متوافرا يف حال 

حدوث اي طارئ«.
ووضع  الراهن  الوضع  وعن 
أن  مولوي  الوزير  رأى  احلكومة، 
يعاجل  ميقاتي  جنيب  »الرئيس 
عرب  واآلنية  املزمنة  االزمات 
املختصة  اللجان  مع  اجتماعات 
أن  معتربا  املعنيني«،  والوزراء 
جملس  انعقاد  موعد  »حتديد 
رئيسي  إىل  يعود  الوزراء 

اجلمهورية واحلكومة«.
االمين  الوضع  »إن  وقال: 
مقبول وجيد نسبة إىل األوضاع 
اليت  واملعيشية  االقتصادية 
اللبناني،  الشعب  يعيشها 
ليكون  كان  ما  العام  والوضع 
العامل  يف  بلد  اي  يف  كذلك 
ومالية  اقتصادية  ازمات  يشهد 

وخضات معيشية متواصلة«.
بـ  الطيونة  أحداث  ووصف 
تأخذ  مل  لكنها  جدا  »اخلطرية 
اليت  احلرب  إىل  وتأخذه  لبنان 
يرفضها مجيع اللبنانيني وهو ما 
مسعناه من املراجع واملسؤولني 

عكسه  وما  والشخصيات، 
انضباط الشراع إثر تلك األحداث 

املرفوضة«.
القاضي  موضوع  إىل  وبالنسبة 
»الغوص  رفض  البيطار،  طارق 

أو الدخول يف أي تفاصيل«.
وختم: »أعمل يف وزارة الداخلية 
على معاجلة وتنظيم ملفات عدة 
ومنها البلديات واملطار والدفاع 
املدني والسجون وسأقرتح بهذا 
طالب  قيام  إمكان  اخلصوص 
اجلامعات  من  املتخرجني  الطب 
تدرجهم  بإجراء  لبنان  يف 
السجون. وسيتم  وتدريبهم يف 
واملوقوفني  السجناء  نقل 
سجن  من  )القاصرين(  األحداث 
آخر  سجن  إىل  املركزي  روميه 
قيد  وهو  الوروار  حملة  يف 
التشييد على أن يكون جاهزا يف 
بأحدث  ومزودا  املقبل،  شباط 
املواصفات  وفق  التجهيزات 

االنسانية العاملية«.
القصيفي

كلمة  ألقى  القصيفي  وكان 
»ال  فيها:  قال  اللقاء  بداية  يف 
عدالة،  دون  من  األمن  يستقيم 
وال يتعزز قوس العدالة من دون 
انعدام  يف  ألن  حيصنها،  أمن 
املتالزمني،  العنصرين  هذين 
وتسود  الفلتان،  دولة  تنمو 
احلارات  وتكثر  الغاب،  شريعة 
ويف  األيدي.  إليها  متتد  اليت 
لبنان نشهد هذا الواقع لالسف، 
يف ظل ترد غري مسبوق لالوضاع 
تسبب  واالجتماعية  االقتصادية 
نسب  وباتساع  مرتفعة،  ببطالة 
املنخرطني قسرا يف حزب مستجد 

هو حزب ما حتت خط الفقر«.
أضاف: »لن أوغل يف التوصيف. 
الصورة واضحة ال حتتاج إىل شرح 
مفصل. لكن يبقى أن أشري إىل 
أن وزارة الداخلية هي يف عني 
األمن  هناك  وقلبها.  العاصفة 
األمين - اذا جاز التعبري- واالمن 
وسار  تباعدا،  فإذا  االجتماعي، 
كل يف طريق، يهوي لبنان إىل 
أبواب  فإن  تناغما،  وإذا  القعر، 
مشرعة.  تبقى  باالستقرار  األمل 
لذا فهي يف قلب التحدي: هل 
هي قادرة على إجراء االنتخابات 
جاهزية  من  متتلك  مبا  النيابية 
اي  يف  ولوجستية،  عسكرية 

وقت ؟«.
متاسك  مدى  هو  »ما  وسأل: 
ضوء  يف  الداخلي  األمن  قوى 
احلديث عن تكاثر عمليات الفرار 

أجهزة  تعمل  هل  السلك؟  من 
الوزارة، خصوصا تلك اليت هي 
اليومية  املصاحل  مع  على متاس 
للمواطنني، باحلد املطلوب منها 
أو تعاني نقصا وتعثرا؟ هل أن 
وزارتي  بني  األمين  التنسيق 
والبلديات  والداخلية  الدفاع 

يسري على حنو مرض؟«.
إن  الوزير،  »السيد  أضاف: 
والقضائية،  القانونية  ثقافتكم 
خبطورة  حتسسا  اكثر  جتعلكم 
اليت  املشكلة  وفداحة  الوضع، 
يرزح لبنان حتت ثقلها، ونتمنى 
اخواتي واخواني يف جملس نقابة 
من  تتمكنوا  أن  وانا،  احملررين 
ما  بكل  احلكومية  االزمة  اجتياز 
ومعوقات،  مطبات  من  حتمل 
ليعود جملس الوزراء إىل االنعقاد 
قريبا جدا ألن أمامه ملفات كثرية 
حياة  بصلب  تتصل  وخطرية 
املواطن، وقدرته على االستمرار 
عليه  ميتنع  بدأ  كريم  عيش  يف 
يبعث  ما  لديكم  فهل  ولألسف. 
على األمل والطمأنينة، يف زمن 
عنه  قلنا  اذا  السواد  فيه  نظلم 

أسود«.
وختم: »انكم تنشطون، حتاولون، 
القانون،  عدالة  بني  تزاوجون 
على  واحلفاظ  االمن،  وصرامة 
كرامة اإلنسان. عل اجلميع يتعظ 
العيش  جدا:  القديم  باملثل 

يتقدم على التفلسف«.

مولوي أكد أن االنتخابات حاصلة يف موعدها:
حرصاء على أمان السعودية وأمنها وعلى 

أفضل العالقات مع الدول العربية

مولوي مستقبال نقابة محرري الصحافة
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أكد رئيس حزب الكتائب اللبنانية 
»اللبنانيني  أن  اجلميل  سامي 
املافيا  ملنظومة  كفى  قالوا 
وامليليشيا اليت حتكم لبنان عندما 
نزلوا اىل الشارع يف 17 تشرين 
اجملموعة  رفضهم  عن  للتعبري 
اىل  مشريا  لبنان«،  حتكم  اليت 
لبناني  الف   300 من  »أكثر  أن 
اضطروا إىل هجرة بلدهم بسبب 
االنهيار الذي أوصلتنا اليه هذه 
عن  يعربون  وسوف  اجملموعة، 
رفضهم يف صناديق االقرتاع«، 
أصوات  »أهمية  على  مشددا 
ختضع  ال  اليت  احلرة  املغرتبني 
أن  وميكن  والرتهيب،  للرتغيب 
تقلب موازين القوى وتساهم يف 
كفوءة  معارضة  مبجموعة  اإلتيان 
ووطنية تستطيع ان تعيد لبنان 

اىل عافيته«.
على  جولته  اجلميل  ويواصل 
مع  األمريكية  املتحدة  الواليات 
مدينة  توقف يف  كارين،  زوجته 
شيكاغو، حيث كانت له جمموعة 
اجلمعية  مع  أبرزها  اللقاءات  من 
األمريكية،   - اللبنانية  املدنية 
ولقاء يف أبرشية سيدة لبنان مع 
األب بيار اخلوري، كما شارك يف 
 Breakingthrough« حوارية  حلقة 
Ideas« قبل أن يلتقي عددا من 
أبناء اجلالية على العشاء يف دارة 

سامي ولينا ضو.
واعترب اجلميل أن »االنهيار كان 
ُمتوقعا، وقد حذرت منه الكتائب 
ألن  سنوات،   5 من  أكثر  منذ 
لكن  واضحة،  كانت  األرقام 
ال  لبنان  يف  املنظومة  أركان 
قراءتها  على  القدرة  ميلكون 
الشعب  يتهدد  ملا  يأبهون  وال 
سوى  يهتمون  وال  اللبناني 
وبعدد  ومبصاحلهم  بالسلطة 
عليها،  سيحصلون  اليت  املقاعد 
ومعهم من الطبيعي أن نصل اىل 

ما وصلنا اليه«.
اليت  »الوعود  ب  التذكري  وأعاد 
ُقطعت للبنانيني قبيل االنتخابات 
التسوية،  تلت  اليت  األخرية 
املنظومة  أركان  كل  وعد  عندما 
اللبنانيني مبستقبل باهر، وأكثروا 
من وعودهم اليت انهارت مجيعها 
واللرية  لبنان  ومعها  سنة  بعد 
وهذا  البلد  فأفلس  واالقتصاد، 
دفع  الذي  الرئيسي  السبب 
الشارع  إىل  للنزول  باللبنانيني 

يف 17 تشرين عندما فقدوا كل 
الثقة بهذه اجملموعة«.

واعترب اجلميل أن »اللبنانيني قالوا 
كفى ملنظومة املافيا وامليليشيا، 
وفق  البلد  حُيكم  بأن  مطالبني 
نهج رجال الدولة الذين يطمحون 
لألفضل لبلدهم على عكس رجال 
امليليشيات املوجودين اليوم يف 
التغيري  »ضرورة  لبنان«، مؤكدا 
وعلى أن يتوىل شباب وشابات 
لبناء  املسؤولية  زمام  كفوؤون 
عليه  تعمل  ما  وهذا  جديد،  بلد 
الكتائب لتوحيد اجلهود وتكوين 
املناطق  كل  من  معارضة  كتلة 
يؤمن  من  وكل  والطوائف، 
بلبنان الدميقراطي، احلر، السيد، 
ويرفضون هيمنة حزب اهلل على 
عنها  االعالن  وسيتم  البالد، 
خلوض االنتخابات النيابية املقبلة 

واليت تعترب مصريية للبنان«.

وشدد اجلميل على »أهمية مشاركة 
املغرتبني يف العملية االنتخابية، 
ألن أصواتهم ال ختضع للضغوط 
من  اللبنانيون  هلا  يتعرض  اليت 
يف  االجتماعية  باخلدمات  ترغيب 
او  االقتصادية،  األزمة  خضم 
بل  واألمن،  بالسالح  الرتهيب 
من  حرية  بكل  بأصواتهم  يدلون 
بلد إقامتهم«، طالبا منهم »إعالء 
لبناني  كل  عن  بالنيابة  الصوت 
والتسجيل للمشاركة يف املعركة 
إلحداث  املقبلة  الكبرية  النيابية 

التغيري املطلوب«.
»أال  الكتائب  رئيس  وأكد 
كل  بعد  اآلن  لالستسالم  جمال 
وكما  ُبذلت،  اليت  التضحيات 
استلمنا الراية من آبائنا سنسلمها 
هوية  على  وسنحافظ  ألوالدنا 
قول  وعلى  مبادئنا  وعلى  لبنان 
على  املساومة  ورفض  احلقيقة 

سامي اجلميل اكد من شيكاغو اهمية اصوات املغرتبني:
ميكن أن تقلب موازين القوى وتساهم يف اإلتيان 

مبجموعة معارضة كفوءة ووطنية

اللبنانية  اجلمهورية  مفيت  رأى 
يف  دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
للمملكة  »التعرض  ان  بيان، 
ولدولة  السعودية  العربية 
املتحدة  العربية  اإلمارات 
التعاون  جملس  دول  ولسائر 
كان  أي  من  مرفوض  اخلليجي 
»مهما عال شأنه« إال من له نوايا 
سيئة وحيمل يف نفسه البغض 
قدمت  لدول  والضغينة  واحلقد 
يف  الدعم  من  الكثري  للبنان 
شتى أنواعه على مدى عقود من 
ودار  »لبنان  أضاف:  الزمن«. 
الفتوى حريصان على عالقاتهما 

مع دول اخلليج العربي ويدينان 
أي  ويستهجنان  ويشجبان 
إساءة هلذه الدول اليت نريد أن 
تكون عالقاتنا معها على افضل 

مستوى ممكن«.
وختم: »لذا حنن بانتظار املعنيني 
يقدموا  أن  اللبنانية  الدولة  يف 
حبق  ارتكب  ما  تصحيح  على 
أنفا  املذكورين  األشقاء  اإلخوة 
لطي صفحة هذا املوضوع وعدم 
نتجنب  حتى  مثله  اىل  العودة 
تؤثر  اليت  القضايا  من  الكثري 

سلبا على لبنان واللبنانيني«.

دريان: دار الفتوى يدين ويشجب ويستهجن 
أي إساءة لدول اخلليج العربي

تي  أم  للـ  معلومات  أفادت 
املخابرات  »مديرية  أن  يف 
عقيقي  فادي  القاضي  خابرت 
الستيضاحه حول اخلطوة املقبلة 
القوات  حزب  رئيس  ختلف  بعد 
اللبنانية مسري جعجع عن احلضور 
التحقيق  اليوم فطلب منها ختم 
خطوة  أي  اختاذ  يطلب  ومل 

أخرى«.
LBCIمعلومات قناة الـ

 LBCIالـ لقناة  ان معلومات  غري 
اإلستئناف  حمكمة  بأن  أفادت 
طلب  قبلت  بريوت  يف  املدنية 
الرّد امُلقّدم من وكالء املوقوفني 

يف أحداث الطيونة لرفع يد مفّوض 
احلكومة بالتكليف القاضي فادي 

عقيقي عن امللف.
ولفتت إىل أن »مفوض احلكومة 
لدى  احملكمة العسكرية  القاضي 
احملضر  احال  عقيقي  فادي 
الذي  الطيونة  مللف  االحلاقي 
بعد  املخابرات   ختمته  مديرية 
القوات  رئيس  حزب  رفض 
املثول  جعجع   اللبنانية   مسري 
التحقيق  قاضي  اىل  امامها، 
صوان   االول  فادي  العسكري 
اىل  االستماع  االخري  من  وطلب 

جعجع بصفته شاهدا«.

معلومات أم تي يف: القاضي عقيقي طلب ختم التحقيق ومل 
يتخذ اي خطوة اخرى بعد ختلف جعجع عن احلضور

القوي   لبنان  عضو  تكتل  أشار 
يف  عطاهلل ،  النائب  جورج 
تصريح له على وسائل التواصل 
اإلجتماعي، اىل أنه »من جتليات 
أنه  اخريا  املكتشفة  الثنائية 
تطيري  إقرتاح  يسقط  عندما 

جيد   16 بالدائرة  اإلنتشار  حق 
اخلالص  النواب   رئيس  جملس 
االدارة  رئيس  جلنة  من  ببدعة 
النصاب  اذا  وهيك  والعدل ، 
القانوني مش على ذوقنا منغري 

النصاب«.

عطاهلل: » مش على ذوقنا منغري النصاب

بري وميقاتي وقعا القانون الرامي لتعديل قانون إنتخاب 
أعضاء جملس النواب

 وقع رئيس جملس النواب نبيه 
لتعديل  الرامي  القانون  بري 
جملس  أعضاء  إنتخاب  قانون 
التصويت  جرى  الذي  النواب، 
اجللسة  يف  األول،  أمس  عليه، 

التشريعية، بناء لتوصية اللجان 
رئيس  اىل  وأحاله  املشرتكة، 
ميقاتي  جنيب  الوزراء  جملس 
سفره  قبل  بدوره،  وقعه  الذي 

للمشاركة يف قمة املناخ.

وزارة اخلارجية تدين اهلجوم اإلرهابي الذي 
طال املدنيني يف حمافظة ديالي العراقية

أعربت وزارة اخلارجية واملغرتبني 
وشجبها   إدانتها  عن  اللبنانية 
للهجوم اإلرهابي اإلجرامي الذي 
يف  االمنيني  املدنيني  طال 
حمافظة  من  املقدادية  منطقة 
إىل  وأدى  العراقية،  دياىل 
من  عدد  واصابة  استشهاد 

األشقاء العراقيني. 
اخلارجية  تقدمت  هلا  بيان  ويف 
اللبنانية خبالص تعازيها واصدق 

العراق  جلمهورية  مواساتها 
الشقيق، حكومة وشعًبا، ولذوي 
متمنني   ، األبرياء  الضحايا 
وللمصابني  الرمحة  للُشهداء 
وقوف  مؤكدة  العاجل،  الشفاء 
ما  كل  ضد  العراق  مع  لبنان 
ُيهدد أمنه واستقراره ووحدته، 
لتحقيق  احلكومة  مساعي  ودعم 
واالزدهار  واالستقرار  السالم 

للشعب العراقي العزيز.

عقوبات امريكية جديدة على 3 شخصيات 
لبنانية

فرضت وزارة اخلزانة االمريكية 
جهاد  من  كل  على  عقوبات 
ومجيل  خوري  وداني  العرب 

السيد.
ونشرت اخلارجية نص العقوبات 

على صفحتها الرمسية.
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لـبنانيات

مذكرة لصندوق النقد: مصرف لبنان واجه عجزا قدره 
4.7 مليار دوالر قبل األزمة احلالية

املركزي  لبنان  مصرف  كان 
يعاني من عجز قدره 4.7 مليار 
بنهاية  احتياطياته  يف  دوالر 
العام 2015 ومل يسبق الكشف 
عنه فيما كان ميثل عالمة حتذيرية 
حما  الذي  املالي  االنهيار  من 

تقريبا مدخرات الكثريين.
ورد هذا الرقم يف تقرير بتاريخ 
صندوق  أعده   2016 نيسان 
املالية  الدولي للسلطات  النقد 
اللبنانية واطلعت عليه رويرتز.

أنه  السري  التقرير  يف  وجاء 
احتياطيات  إمجالي  أن  رغم 
إذ  مرتفعا  كان  لبنان  مصرف 
بلغ 36.5 مليار دوالر »صايف 
احتساب  بعد  االحتياطيات، 
مطالبات املصارف التجارية من 
والذهب  املركزي،  املصرف 
دوالر  مليار   4.7 سالب  كان 
)كانون  ديسمرب  يف  أمريكي 

األول( 2015«.
منصب  سالمة  رياض  ويتوىل 
حاكم مصرف لبنان املركزي منذ 
1993. ويف أواخر العام 2016 
وصفه  ما  تنفيذ  املصرف  بدأ 
بعبارة »اهلندسة املالية« وذلك 
املتضخم  املالي  العجز  بتمويل 
واحلفاظ على أداء البنوك بدفع 
على  متصاعدة  فائدة  أسعار 

الدوالر.
املركزي  البنك  خسائر  وظلت 
حتى  الوقت  مبرور  تتضاعف 
وسط  املستثمرين  ثقة  تبددت 
النخبة  على  شعبية  احتجاجات 

احلاكمة يف 2019.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة إن 
حديثه  يف  بنفسه  أصر  سالمة 
النقد  صندوق  مسؤولي  مع 
على عدم نشر الرقم ألنه كان 
استقرار  زعزعة  يف  سيتسبب 

السوق املالية.
البنك  باسم  متحدث  وسئل 
نشر  عدم  سبب  عن  املركزي 
االحتياطيات  صايف  يف  العجز 
يف تقرير صندوق النقد الدولي 
الصادر يف يناير كانون الثاني 
2017 فقال متحدثا بالنيابة عن 
املركزي  »املصرف  إن  سالمة 
تقارير  تغيري  سلطة  ميلك  ال 
صندوق النقد الدولي« وامتنع 

عن التعليق على هذه النقطة.
»حتريف  إن  املتحدث  وقال 
على  للرتكيز  األزمة  أسباب 
مصرف لبنان تصرف غري مهين 
ويستخدم إللقاء املسؤولية على 
املؤسسة  هي  واحدة  مؤسسة 
تزال  ال  اليت  الوحيدة  املدنية 
تبقي على النظام )املالي( رغم 

األزمة احلادة«.
باسم  متحدثا  رويرتز  وسألت 
عن  الدولي  النقد  صندوق 
سبب غياب الرقم يف التقارير 
من  كان  إذا  وعما  املنشورة 
الصندوق  يقوم  أن  الواجب 
بدور أكثر استباقية يف املطالبة 
بإصالح الوضع لكنه امتنع عن 
تناول مسألة حذف العجز البالغ 

4.7 مليار دوالر.
وقال إن التقرير »طرح حتذيرا 
لتقوية  ممكنة  وحلوال  مبكرا 

النظام املالي«.
وأضاف املتحدث أن الصندوق 
تقليص  ضرورة  على  »شدد 
واملالية  االقتصادية  املخاطر 

تدفقات  على  االعتماد  ومنها 
العجز  لتغطية  اجلديدة  الودائع 

املالي واخلارجي الكبري«.
وقال إن الصندوق »أشار أيضا 
مطلوبة  كبرية  موارد  أن  إىل 
مالءة  على  احلفاظ  لضمان 
حالة  البنوك يف  أموال  رؤوس 

حدوث صدمة حادة«.
النقد  تدفقات  نضبت  وعندما 
األجنيب يف 2019 منعت البنوك، 
اليت يساهم يف عدد كبري منها 
ساسة بارزون، أصحاب الودائع 
وفرضت  أمواهلم.  سحب  من 
قيودا على عمليات السحب من 
على  أغلبها  واقتصر  احلسابات 
اللرية اللبنانية اليت فقدت 90 

يف املئة من قيمتها.
املنوال  نفس  على  »االستمرار 
يف مسألة الغذاء العاملي ليس 

خيارًا مطروحًا«

 التحقيق املالي يف حسابات 
مصرف لبنان

العام 2020 تضخم عجز  حبلول 
املصرف املركزي إىل 50 مليار 
دوالر وبلغ إمجالي خسائر البنك 
ورد  ملا  وفقا  دوالر  مليار   83
وزارة  أعدتها  إنقاذ  خطة  يف 
من  نيسان  أبريل  يف  املالية 
البنك  ويشكك  العام.  ذلك 
املركزي ومجعية مصارف لبنان 
يف صحة هذه األرقام غري أنهما 

مل يعلنا أرقاما بديلة.
اجلنائي  املالي  التحقيق  ويعد 
املركزي  البنك  حسابات  يف 
شرطا حلصول لبنان على صفقة 
إليها  إنقاذ هو يف حاجة ماسة 
من صندوق النقد الدولي. وقد 
األسبوع  هذا  التحقيق  استؤنف 
العام  قرابة  استمر  توقف  بعد 
بسبب خالفات على االطالع على 

املعلومات.
الدول  تعلن  أن  يشرتط  وال 
أن  غري  احتياطياتها  صايف 
وقال  ذلك.  تفعل  دوال كثرية 
إن  سابقان  كبريان  مسؤوالن 
الضعف  مواطن  عن  اإلفصاح 
كان  األزمة  بدايات  يف  املالي 
البالد  جينب  أن  املمكن  من 
جعل  الذي  الديون  تراكم 

االنهيار املالي بهذه الفداحة.
 74 حبوالي  األزمة  دفعت  وقد 
البالد  سكان  من  املئة  يف 
ملا  وفقا  الفقراء  صفوف  إىل 

ووصف  املتحدة.  األمم  قالته 
من  بأنها  األزمة  الدولي  البنك 
أسوأ حاالت الركود يف التاريخ 

احلديث.
وقال البنك الدولي يف نيسان 
اليت  االجتماعية،  »الوطأة  إن 
ميكن  بالفعل،  شديدة  كانت 
أن تصبح كارثية«. فحتى خالل 
احلرب األهلية اللبنانية )1975-
1990(، ظلت البنوك تعمل وهي 

قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
أحد  شاوول  هنري  وقال 
مع  اللبنانية  احلكومة  مفاوضي 
وزير  ومستشار  النقد  صندوق 
حزيران  يونيو  حتى  املالية 
2020 لرويرتز »غياب اإلفصاح 
حنن  حيث  إىل  بنا  دفع  هذا 
سيأخذون  كانوا  املودعني  ألن 
علموا  لو  خمتلفة  قرارات 

بهشاشة البنوك وانكشافها«.
بعد  شاوول  استقال  وقد 
التجارية  البنوك  شككت  أن 
والنخبة  املركزي  واملصرف 
اليت  اخلسائر  حجم  احلاكمة يف 
وكيفية  املالي  النظام  تكبدها 
نسف  إىل  أدى  مما  توزيعها 
واحملادثات  حكومية  إنقاذ  خطة 

مع صندوق النقد الدولي.
وردد توفيق كسبار االقتصادي، 
لصندوق  مستشارا  كان  الذي 
مالية  ووزير  الدولي  النقد 
أبداه  ملا  مماثلة  آراء  سابقا، 

شاوول.
أتيحت  لو  إنه  كسبار  وقال 
تقرير  يف  الواردة  املعلومات 
لكانت  الناس  لعامة   2016
بكثري  ضررا  أقل  األزمة  وطأة 
أنه  وأضاف  املودعني.  على 
سياسات  تطبيق  سيتعني  كان 
اليت  اخلسائر  وقف  شأنها  من 

وصفها بالنزيف.
كبري  غربيل  نسيب  أما 
بيبلوس  بنك  االقتصاديني يف 
فقال إن املصرف املركزي حاول 
السوق  يف  الثقة  على  احلفاظ 
ينتظر  نفسه  الوقت  وكان يف 
إصالحات،  السلطات  تنفذ  أن 
يرجع  االنهيار  أن  إىل  مشريا 
مدى  على  والفساد  اهلدر  إىل 

سنوات.
العجز  رقم  نشر  أن  يرى  وهو 
4.7 مليار دوالر »مل يكن ليغري 
وكاالت  ألن  األحداث  مسار 
التصنيف االئتماني واملؤسسات 
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يف موازاة االهتزاز السياسي، يستمر اإليقاع األمريكي ضاغطًا 
يف مسار وقف االنهيار الداخلي اجتماعيًا، لتأمني الكهرباء مهما 

كانت األعذار، من أجل تهدئة الساحة قبل االنتخابات.
سياسية  تداعيات  من  تبعها  وما  الطيونة  أحداث  صرفت 
استحقاقات  مجلة  عن  اللبنانيني  الوقت،  لبعض  وقضائية، 
معيشية واقتصادية ومالية يعيشونها منذ أشهر. لكن على رغم 
انقسام سياسي حول طلب  تبعه من  وما  األمين  احلدث  فداحة 
االستماع إىل رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور مسري جعجع، 
وما قد يرتكه من تأثريات داخلية وخارجية، إال أن انهيار الساحة 
الداخلية يف شكل حاد، ال يزال يف صدارة اهتمامات الدوائر 

األمريكية املعنية مبتابعة امللف اللبناني.
االقتصادية  تفرعاته،  بكل  الوضع  فإن  املعلومات،  وحبسب 
واملالية، كان العنصر األساسي الذي جعل واشنطن ترفع الفيتو 
تباعًا حول تشكيل احلكومة بعد تعثر ألشهر، ومن ثم مشاركة 
أول يف مقاربة  بندًا  األمر ال يزال ميثل  حزب اهلل فيها. وهذا 
وليس  املوضعي  االنهيار  معاجلة  »طرق  لـ  احلالية  األمريكيني 
التدخل  بوادر  إلجياد حلول بعيدة املدى«. من هنا جاءت أوىل 
اتفاقات  لتنتج  األردن ومصر  مع  اتصاالت جرت  األمريكي يف 
لبدء تزويد لبنان مبا حيتاجه، كهربائيًا ونفطيًا، يف موازاة غض 

النظر أو »إعطاء اإلذن« باستجرار الطاقة عرب سوريا.
تشكل عودة التيار الكهربائي ولو جزئيًا، هّما يف الديبلوماسية 
للوهلة  مستغربًا،  يكون  وقد  لبنان،  يف  املتحركة  األمريكية 
األوىل، دخول األمريكيني يف هذا امللف احلياتي. إذ إن هناك 
إصرارًا على تأمني بني 10 و14 ساعة كهرباء، يف شكل ثابت، 

من اآلن وحتى نهاية العام اجلاري. 
أمريكي،  كالم  هو  إمنا  حكوميًا،  أو  لبنانيًا،  ليس  الكالم  هذا 
بالنسبة إىل  يدخل يف تفاصيل االهرتاء على كافة مستوياته. 
باتوا قلقني جدًا من  األمريكيني املعنيني بهذا امللف، والذين 
التدهور املستمر، تشكل الكهرباء عصبًا أساسيًا يف سحب فتيل 
التفجري االجتماعي، خصوصًا يف مرحلة الذروة لبنانيًا يف احلاجة 
إىل الكهرباء والتدفئة، وما ينعكس عن ارتفاع أسعار احملروقات 
على كافة املؤسسات التجارية والصناعية والشرائح االجتماعية. 
الكهرباء  فواتري  تأثريات  عن  تتحدث  اليت  التفاصيل  هذه 
واملازوت وانعدام اخلدمات، ومنها اإلنرتنت واالتصاالت، اليت 
تعاني  منها،  األمنية  ذلك  يف  مبا  الرمسية  املؤسسات  جتعل 
ضغوطًا متزايدة وتراجعًا يف عملها، ال ميكن أن تقف عند حدود 
يف  حترك  ألي  دمسة  مادة  تشكل  كي  قابلة  وهي  مضبوطة. 
إىل  املالي  والتدهور  السياسي  االحتدام  وسط  يؤدي  الشارع 
مواجهات عشوائية، لن يعود أي طرف قادرًا على احتوائها. من 
هنا أتى التدخل األمريكي مع العواصم العربية ومع مسؤولني يف 
لبنان، لوضع خطة عمل سريعة والضغط لتأمني الكهرباء باحلد 
املتوسط املطلوب. وهذا الضغط ال يزال مستمرًا، ألنه يف نظرهم 
سيكون اخلطوة األوىل على طريق جتفيف منابع التوتر، إذ يسهم 
يف ختفيف أعباء اللبنانيني مبا يف ذلك العناصر األمنيني الذين 
بات وضعهم االجتماعي مكشوفًا أمام كل الدوائر الديبلوماسية 
األمريكية،  املطالعة  ووفق  رواتبهم.  تدني  خطورة  تدرك  اليت 
تشكل احلكومة اليت تبدو بعد تعطلها، وكأنها يف أواخر عهدها 
وليس يف أوله، الغطاء الرمسي اللبناني للتحرك األمريكي، يف 
تواصلها مع الدول العربية املعنية من سوريا إىل مصر واألردن 
وبغداد، لتأمني ركيزة أساسية خلطة كهربائية متوسطة املدى. 
على أن تقوم احلكومة والقوى السياسية املعنية مباشرة مبلفات 
موازية فال يقفل  التدهور يف ملفات  العمل لضبط  موازية يف 

ملف ليفتح آخر.
 تأمني بني 10 و14 ساعة كهرباء حتى نهاية العام الجاري ليس لبنانيًا بل 

كالم أمريكي
االستقرار  من  جزء  تأمني  واضح  شكل  يف  األمريكيون  حياول 
طريق  عن  االستقرار  فرض  يف  العجز  ظهر  بعدما  االجتماعي، 
اهلدف  أن  ضمنيًا  اعرتافًا  يعين  وهذا  الرمسية.  املؤسسات 
األساسي إلجياد حلول طويلة األمد لألزمة اللبنانية ككل، ليس 
موضوعًا اليوم على جدول أعمال أي عاصمة إقليمية أو دولية. ال 
بل إن مسار دول اجلوار ال يوحي بأن أحدًا يطرح حلواًل مستدامة 
الراهنة. لذا تذهب املعاجلات إىل جتزئة امللفات ومنها  لألزمة 
وقف التدهور االجتماعي واالقتصادي يف انتظار أول استحقاق 
سياسي يتمثل بإجراء االنتخابات النيابية خالل أشهر قليلة. وهو 
للتغيري يف  أساسية  قاعدة  يكون  واشنطن كي  عليه  تعول  ما 
شكله الواسع. على رغم أن الذين يتعاطون يف الشأن االنتخابي 
ال يعولون كثريًا على هذا التغيري املنتظر، هذا إذا مل يتم تطيري 
االنتخابات. لكن الوجهة األمريكية ال تزال تنظر إىل االنتخابات 
كاستحقاق ال بد منه، بتوافق مع العواصم األخرى اليت ترعى عادة 
الشأن اللبناني. وحتاول أن ترمم ما ميكن ترميمه من معاجلات 
اقتصادية، ولو اقتضى األمر مزيدًا من الضغط على دول اجلوار 
للمساعدة. لكنها حتى اآلن ال تزال تعترب أن السعودية خارج هذه 

الدائرة، يف انتظار جالء موسم االنتخابات.

ضغط أمريكي »كهربائي« 
لفرملة االنفجار قبل االنتخابات

هيام القصيفي

املالية الدولية نبهت السلطات 
مرات عديدة إىل ضرورة تطبيق 

اإلصالحات«.

 كسب الوقت
قال سالمة مرارا إنه يعمل على 
الوقت فقط حتى يتفق  كسب 
اإلصالحات  على  لبنان  ساسة 
خلفض العجز يف املوازنة العامة 
وإنه ليس مسؤوال عن إخفاقهم 

يف ذلك.
وردا على سؤال عما إذا كان من 
يقوم  أن  النقد  واجب صندوق 
بدور استباقي يف الضغط من 
أجل نشر رقم العجز يف صايف 
املتحدث  قال  االحتياطيات، 
الرجوع  رويرتز  على  إن  بامسه 
اخلاصة  الشفافية  قواعد  إىل 

بالصندوق.
أنه  على  القواعد  هذه  وتنص 
أن تطلب حذف  ما  لدولة  جيوز 
تقرير  من  منشورة  غري  مواد 
شديدة  »املادة  كانت  إذا  ما 
يف  وهي  لألسواق  احلساسية 
األساس وجهات نطر الصندوق 
بأسعار  اخلاصة  التوقعات  يف 
الصرف األجنيب وأسعار الفائدة 
وتقييمات  املالي  والقطاع 

السيولة واملالءة السيادية«.
وامتنع املتحدث باسم الصندوق 
عن قول ما إذا كان لبنان قد 
بهذا  التحديد  وجه  على  تقدم 
إذا  ما  إىل  يتطرق  ومل  الطلب 
حلجم  رمسي  حد  هناك  كان 

صايف االحتياطيات.
العام  من  سابق  وقت  ويف 
السلطات  بدأت  احلالي 
السويسرية حتقيقا يف »عمليات 
فيما  مستفحلة  أموال  غسل 
أحلق  حمتمل  باختالس  يتصل 
وقد  لبنان«.  مبصرف  الضرر 
نفى سالمة ارتكاب أي خمالفات 
وقال إن التحقيق جزء من محلة 

تستهدفه.
الشهر  من  سابق  وقت  ويف 
متب  لو  صحيفة  كانت  اجلاري 
أن  نشر  من  أول  السويسرية 
معلومات  حجب  املركزي  البنك 
يف  الناس  عامة  عن  مهمة 

.2015
هذا  إن  املركزي  البنك  وقال 
التقرير »ال صلة له باحلقيقة«.

من سامية نخول 
- دبي )رويرتز( 
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مــقاالت وتـحقيقات

    يقف اليوم عمال لبنان يف مواجهة أعتى وأخبث مشروع 
يقوده حتالف السلطة ــــ رأس املال. فبداًل من تصحيح أجور 
اليت  اخلسائر  لتغطية  واخلاص  العام  القطاعني  العاملني يف 
تكبدوها نتيجة السلوك اللئيم الذي قاده حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة إلطفاء خسائر مصرف لبنان واملصارف، سيمّن 
تسب ضمن  حتحُ ال  مؤقتة  مالية  بـ »مساعدة«  التحالف  عليهم 
تعويضات نهاية اخلدمة، إىل جانب إجراءات أخرى ال تدخل يف 
القوى االجتماعية املعنّية خبوض  أن  الراتب. املشكلة  صلب 

هذه املعركة هي جزء من هذا التحالف.
الشرائية  القدرة  تدهور  مقاربة  جتري  ولئيم،  بارد  بعقل 
للعاملني يف القطاعني العام واخلاص. حتالف السلطة ــــ رأس 
املال ال يتعامل معها كحّق مكتسب لتعويض األجور ما فقدته 
بنتيجة تضّخم األسعار وغالء املعيشة، بل بوصفها »مكرمة« 

ويسّميها »مساعدة«.
إقرار  تستدعي  وطارئة  ظرفية  مسألة  هي  إليه،  بالنسبة   
»مساعدة« رغم مضّي سنتني على االنهيار وتداعياته الكارثية 
اليت أفقدت اللرية حنو 93% من قيمتها ورفعت سعر الدوالر 
 %473 بنسبة  األسعار  وضّخمت  ضعفًا،   13.6 اللرية  مقابل 
منذ كانون الثاني 2019 لغاية أيلول 2021. كما يتغافل عن 
هجرة آالف املوظفني من القطاعني العام واخلاص إىل خارج 
لبنان حبثًا عن عمل وأمان وظيفي واجتماعي، ليوحي بأنه قّدم 
توّقع  شيئًا على مشارف اتفاق مع صندوق النقد الدولي ال يحُ
بعد  وعلى  العام،  القطاع  وتقليص  الضرائب  زيادة  إال  منه 
أشهر من االنتخابات النيابية اليت متّثل فرصة له إلعادة إنتاج 
نفسه على حساب املال العام. مشروع كهذا يف لبنان حيث 
يتحّول املؤقت والظريف إىل دائم، يعين السطو على مستقبل 
العمال من خالل مصادرة حّقهم املكتسب يف استعادة قدرتهم 

الشرائية، ونهب تعويضاتهم املستقبلية.
وعلى ما يبدو، هناك شبه اتفاق بني أصحاب الرساميل وقوى 
السلطة على أاّل يكون هناك تصحيح لألجور، بل أن يقتصر األمر 
على »مساعدة اجتماعية« حيصل عليها العاملون يف القطاعني 
بنسبة حمدودة ولفرتة مؤقتة تتزامن مع إجراءات إضافية على 
النحو اآلتي: زيادة بدل النقل إىل 60 ألف لرية يف القطاعني، 
مضاعفة املنح التعليمية يف القطاع اخلاص. وهناك حبث يف 

إجراءات إضافية تتعلق بزيادة التعويضات العائلية.
حاليًا، هناك اعرتاضات على حجم هذه »املكرمة« سواء جلهة 
نسبة املساعدة اليت سيحصل عليها القطاع العام كنسبة من 
ليكون عددًا معينًا من صفائح  النقل  بدل  أو  الراتب،  أصل 

البنزين، بداًل من أن يكون مبلغًا يوميًا مقطوعًا.
الطرف  أن  بوادر معركة بني طرفني طاملا  لكن ليس هناك 

 العمال رهائن حتالف رأس املال - السلطة: ال تصحيح لألجور بل »مكرمة« مؤّقتة
القطاع  مع  وتوحيده  لرية  ألف   60 إىل  النقل  بدل  وزيادة 
من  سريعًا  وافق  األمسر  التعليمية.  املنح  ومضاعفة  العام، 
دون نقاش. فهو ليس مفاوضًا باسم العّمال، بل باسم قوى 

السلطة اليت ميّثلها مع جملس قيادته يف االحتاد.
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  وشقري  األمسر  زار  أمس،  ــــ 

إلبالغه اتفاقهما حبضور وزير العمل.
القطاع  أن  يف  تكمن  العمل  أصحاب  طروحات  يف  املشكلة 
اخلاص أصاًل جتاوز هذه الزيادة اهلزيلة اليت اتفق عليها شقري 
يتآمر  اليت  املقايضة  يكمن يف  األمر  جوهر  بينما  األمسر،  ــــ 
عليها كلهما. فهما يريدان من العامل أن خيسر، فوق كل ما 
خسره من قدرته الشرائية، القسم األهم من تعويض نهاية 
خدمته. إذ إن إعفاء أصحاب العمل من تسويات نهاية اخلدمة 
أصحاب  أرباح  زيادة  حساب  على  التعويض  تقليص  يعين 
العمل. و«املساعدة« املطروحة ال تدخل يف أساس الراتب، 
دّس فيها بند قانوني إلعفائها من أي ضريبة مبا  بل يرجح أن يحُ

فيها اشرتاكات الضمان االجتماعي.
تعويض  يف  تدخل  ال  النقل  بدل  زيادة  فإن  ذلك،  وفوق   
نهاية اخلدمة، وال املنح التعليمية أيضًا. مبعنى آخر، املقايضة 
مقابل  جدًا،  واهلزيلة  اآلنية  الـ«مساعدة«  هي  املعروضة 
التنازل عن تعويضات املستقبل. وحرمان الضمان االجتماعي 

من اشرتاكات هو يف أشّد احلاجة إليها.
هنا، يظهر حتالف رأس املال ــــ قوى السلطة بأبشع صوره مع 
االنتماء السياسي لشقري وزمرته، ووالءات األمسر ومن حوله، 
ومباركة ميقاتي التفاقهما الذي جاء بعد وقوف الدولة متفّرجة 

على صرف العمال من وظائفهم. 
يتمكن  مل  الذين  هم  اخلاص  القطاع  مؤسسات  بقي يف  من 
أصحاب العمل من االستغناء عنهم ألنهم ميّثلون حاجة إليهم 
ويقومون بوظائف موّلدة لألرباح. وغالبية املؤسسات، إن مل 
يكن كّلها، عمدت خالل السنتني املاضيتني إىل رفع أسعارها 
مبا يتناسب مع تطورات سعر الصرف أو بنسبة موازية لتضّخم 
األسعار، أي أنها حافظت على رساميلها وعلى أرباحها أيضًا، 
وبالتالي هم قادرون على حتّمل أي زيادة حقيقية ومنطقية 
على األجور. هذه معركة ميكن خوضها، لكن األمسر ومن حوله 
قّرروا التنازل عنها مسبقًا. مل يكن ينقص الثنائي شقري ــــ 
القطاع اخلاص اسرتجاع  أن يطلب من مؤسسات  إال  األمسر، 

الزيادات اليت منحتها لعماهلا.
أما يف ما خيّص القطاع العام، فهناك اقرتاح قانون مطروح 
من نواب التيار الوطين احلر ميّيز بني فئات موظفي القطاع 
العام ملنحهم نسبًا خمتلفة تتدّرج من 25% للقضاة وموظفي 
الفئة  ملوظفي   %45 إىل  العامني،  والضباط  األوىل  الفئة 
اخلامسة واألفراد، على أن تكون هذه املساعدة ملّدة سنة 
للعاملني يف  لرية  مليار   1960 تبلغ  إمجالية  وبكلفة  واحدة 
مليار  للمتقاعدين، و261  لرية  مليار  العامة، و713  اإلدارة 
 2934 جمموعه  ما  أو  العامة  املؤسسات  للعاملني يف  لرية 
مليار لرية. كذلك يتضمن املشروع زيادة »بدل النقل اليومي 

املؤقت« ملدة مخسة أشهر بكلفة 51 مليار لرية إضافية.
واملوازنة  املال  جلنة  يف  االقرتاح  هذا  نوقش  أمس، 
موظفي  لكل  جلهة مشوله  النيابية  الكتل  بني  نقاشًا  وأثار 
البلديات  وعمال  اللبنانية  اجلامعة  فيهم  مبن  العام  القطاع 
واملؤسسات املستقلة كمؤّسسات املياة والكهرباء وأوجريو، 
علمًا بأن هذه املؤسسات بدأت تهّدد باإلضراب يف حال مل 
تكن مشمولة. النقاش دار حول توسيع دائرة املستفيدين 
إىل  اإلمجالية  الكلفة  تصل  قد  إذ  اخلزينة،  على  وكلفتهم 
4500 مليار لرية، ما يزيد عجز اخلزينة ويتطلب البحث عن 
موارد متويلية. كذلك، ناقش ممثلو السلطة يف جلنة املال 
احتمال الربط بني هذه »املساعدة« ومشول موظفي القطاع 
العام بالبطاقة التمويلية باعتبار أن إقرار البطاقة قد يلغي 

مشروع »املساعدة«.
يف املقابل، هناك مشروع معّد يف وزارة املال يفرتض أن 
يكون وزير املال قد تبّناه يف مواجهة مشروع التيار، يتضمن 
زيادة 50% من أصل الراتب ومبلغًا مقطوعًا بقيمة مليوني 
لرية، وحتويل بدل النقل إىل صفائح بنزين بداًل من املبلغ 

املقطوع.
بهذه  املّتصلة  املال  وزير  أرقام  انتظار  يف  اجلميع  وفيما 
املساعدة وكلفتها على اخلزينة وطرق متويلها، ما زالت قوى 
السلطة ترّوج بأن سلسلة الرتب والرواتب هي اليت خلقت 
األزمة الراهنة. لكن الوقائع تشري إىل أن األزمة انفجرت يف 
الدفع يف  توقف عن  أول من  الذي كان  املصريف  القطاع 
منتصف عام 2019 يوم بدأ االمتناع عن تسديد الودائع كاملة 
أدى  فيما  انفجرت،  اليت  األزمة  هو مصدر  هذا  ألصحابها. 
لبنان رياض سالمة معها اىل تعددية  تعامل حاكم مصرف 
دينامية  وأطلق  التضّخم  إىل  األسعار  الصرف ودفع  أسعار 
كله  ذلك  وحصل  وأصوله.  مدخراته  بكل  للمجتمع  تدمريية 

مبساندة قوى السلطة.

محمد وهبة

 2021 األول  تـشرين   30 Saturday 30 October 2021الـسبت 

من يرى تصحيح األجور حّقًا للعاملني؟
ملف  يتابعون  الذين  النيابية  الكتل  ممثلي  مواقف  ترتاوح 
تصحيح األجور، انطالقًا من النقاشات اجلارية يف جلنة املال 
واملوازنة، بني التأييد الظاهر، أو النقاش األبسط يف مواجهة 
»القطف«  حياول  بعضهم  فيما  وأذى،  تعقيدًا  األزمات  أكثر 
يف  جديًا  نقاشًا  خيوضوا  مل  هؤالء  لكن  اآلخرين.  ظهر  على 
مسألة تصحيح األجور ال بسطحيته وال بعمقه. كل ما يهمهم 
أبواب  على  اجلماهري  متطلبات  مع  يتناغم  خطاب  تقديم  هو 
هذه  من  قراءته  ميكن  ما  أبرز  بأن  علمًا  النيابية،  االنتخابات 
املواقف هو ما قاله النائب حممد احلجار عن اتفاق اللجنة بكل 
أحزابها وتالوينها على التعامل مع تصحيح األجور انطالقًا من 
مع  يتعامل  أحد  ال  التضّخم.  على  وانعكاسه  اخلزينة،  قدرة 
العظيم يف  التدهور  بعد  األجور بوصفه حقًا مكتسبًا  تصحيح 
القدرات الشرائية للعاملني يف القطاعني العام واخلاص. وال 
أحد يتعامل مع هذا التصحيح انطالقًا من كونه حقًا اجتماعيًا ال 

ميكن استبداله.
 ميكن التفاوض يف إطار ميزان األسر بني نفقاتها ومداخيلها. 
فإذا مل تكن هناك قدرة على زيادة املداخيل، ميكن خفض 
سيما  ال  األسر،  كاهل  عن  النفقات  بعض  إزالة  النفقات. 
نفقات الصحة والتعليم وسواها، ميكن أن تكون عالجًا حقيقيًا 
مل يلتفت إليه أي من ممثلي الكتل النيابية. ويف ما يأتي عينة 
من تصرحيات النواب حول النقاش الدائر بشأن »املساعدة« 

املالية املؤقتة:

يقول النائب حسن فضل اهلل إن كتلة الوفاء للمقاومة »مع   •
بداًل  حتى  تكفي  د  تعحُ مل  الرواتب  ألن  العام  القطاع  إنصاف 
اليت  اإلدارة  »تأثري ذلك على سري  للمواصالت«، فضاًل عن 
احلضور  على  املوظفني  قدرة  عدم  بسبب  مرتهلة  أصبحت 
خيارات  لتقديم  حيتاج  األمر  »هذا  أن  إىل  وأشار  اليومي«. 
عملية وقيمة معقولة، وعلى احلكومة توفري اإلمكانات لتقديم 
معونة سريعة للعاملني يف القطاع العام، واملطلوب من وزارة 
املالية تقديم تصور لكيفية املعاجلة جلهة تأمني املوارد وحتديد 
حجم املستفيدين ألن املوضوع حيتاج إىل دقة يف املعاجلة«.

• يشري النائب أيوب محيد إىل أن كتلة »التنمية والتحرير« تعترب 
أن  إىل  الفتًا  العام«،  القطاع  الستمرارية  ضرورية  »الفكرة 
»القطاع اخلاص جيب أن يكون مشمواًل«، لكن »علينا أيضًا أن 
نعرف كلفة املشروع ككل«. ورأى أن القطاع اخلاص »مسؤولية 
احلكومة وجيب أن تلتفت له«، معتربًا أن »املوضوع ال جيب أن 
يتحمله وزير املالية وحده بل يأتي من ضمن سياسة احلكومة 
منر  اليت  املصائب  ملواجهة  خطة  لديها  تكون  أن  جيب  اليت 

بها«.

يف رأي النائب بالل عبد اهلل أنه قبل بّت تصحيح األجور أو   •
أي مساعدة اجتماعية، يفرتض بالدولة درس موازنتها، وعلى 
أساسها اختاذ قرار بهذا الشأن مع مراعاة 3 أمور: 1- ضرورة 
رفع الرواتب وبدل النقل، 2- إمكانات الدولة من دون طبع 
منسجمًا  القرار  يكون  أن   -3 التضخم،  وزيادة  إضافية  عملة 
أو  مع  لسنا  اشرتاكي  »كحزب  للحكومة.  العامة  الرؤية  مع 
ضّد اقرتاح القانون املقدم من التيار الوطين احلر ولنا مأخذ 
عليه لناحية عدم وجود توازن بني املوظفني الصغار والكبار، 
ولناحية حرمان بعض املوظفني كالعاملني يف البلديات ويف 
الدوائر احلكومية، لكننا شاركنا يف جلسة جلنة املال وأعطينا 
للبناء  الشاملة  االقتصادية  احلكومة  خطة  ننتظر  وحنن  رأينا. 

على الشيء مقتضاه«.
يفّسر النائب إبراهيم كنعان موجبات تقديم التيار الوطين   •
احلّر اقرتاح القانون املتعلق بتقديم مساعدة اجتماعية للعاملني 
يف القطاع العام وزيادة بدالت النقل، بأن االقرتاح يستهدف 
مساعدة املوظف الذي مل يعد يزاول عمله نتيجة غالء صفيحة 
وتوقف  العام  القطاع  شّل  يف  تسّبب  األمر  »هذا  البنزين. 
واجليش  املعلمني  على  ينسحب  نفسه  األمر  الدولة.  إدارات 
عام  ملدة  املساعدة  هذه  العامة.  املؤسسات  يف  والعاملني 
ليست حالً مستدامًا ولكنها تسهم يف تهدئة وضع مزر وميكن 
اعتبارها نفحة أوكسجني حتى يتشجع املوظف على مزاولة عمله 

جمددًا«.

• يتعامل النائب حممد احلجار مع موضوع تصحيح األجور انطالقًا 
من التكاتف والتعاضد بني أطراف السلطة املمثلني يف جلنة املال 
واملوازنة. يشري إىل أن »موقف كتلة املستقبل ليس مستقاًل 
عن مواقف بقية الكتل أو مغايرًا هلا، بل لدينا مجيعًا موقف 
مشابه يف اللجنة بكل أحزابها وتالوينها. هذا املوقف يتعلق 
مبدى إمكان متويل تصحيح األجور، وبانعكاسه على التضّخم«. 
»انعكاسات  عن  سابقًا  رّوج  الذي  الكالم  احلجار  ويستعيد 

سلسلة الرتب والرواتب على التضّخم الذي أشعل األزمة«.

من  مصادر  قراره  األضعف 
العمال  األقوى.  الطرف 
فرتض أن يدافع عن  الذين يحُ
رهائن.  اآلن  هم  حقوقهم، 
يف القطاع اخلاص هم رهينة 
الذي  العام  العمالي  االحتاد 
هيئات  أمام  سلفًا  انبطح 
حممد  بقيادة  العمل  أصحاب 
ويف  و«بوطته«.  شقري 

القطاع العام هم رهينة نيات قوى السلطة وممثليها من وزارة 
املال إىل مصرف لبنان وجملس النواب واحلكومة. مبعنى آخر، 
القوى االجتماعية املعنية مبعركة الدفاع عن احلقوق املكتسبة 
ـــ أصحاب  وتعويض غالء املعيشة، هي جزء من حتالف السلطةـ 

الرساميل.
مثة كثري من األدّلة على ذلك، على رأسها سلسلة اجتماعات 
وزارة  قدت يف  عحُ اخلاص،  القطاع  العاملون يف  كان حمورها 

العمل واالحتاد العمالي العام ورئاسة احلكومة:
ــــ قبل فرتة وجيزة، دعا وزير العمل مصطفى بريم جلنة املؤّشر 
إىل االنعقاد. يومها سارع رئيس هيئات أصحاب العمل حممد 
شقري على رأس وفد للمساومة على آمال العاملني بتصحيح 
األجور، طالبًا يف املقابل نهش تعويضات العمال. ويف الوقت 
نفسه، سارع شقري و«بوطته« نفسها، إىل زيارة وزير املال 
يوسف اخلليل، لتقديم طلب مماثل يضاف فوق طلبات متعلقة 

باستثناءات ضريبية.
قد اجتماع موّسع بني هيئات أصحاب العمل مع  ــــ قبل أيام، عحُ
جملس قيادة االحتاد العمالي العام تطّرق إىل مسألة تصحيح 
رفض  شقري  إن  االجتماع  املشاركني يف  أحد  يقول  األجور. 
تصحيح األجور يف املرحلة احلالية ووافق على أن مينح العاملني 
جلنة  انعقاد  انتظار  مقطوعة يف  مساعدة  اخلاص  القطاع  يف 
املؤشر وتوصل أعضائها إىل اتفاق على نسب التصحيح على 

احلّد األدنى لألجور.
إىل  األمسر  بشارة  برئاسة  االحتاد  لقيادة  مّلح  شقري  لكن   
أنه موافق على رفع احلّد األدنى إىل مليون و750 ألف لرية، 

  األسمر وشقري 
زارا أمس رئيس 
الحكومة إلبالغه 
اتفاقهما الهزيل
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على  كونرتول«  الـ«كابيتال  مشاريع  من  ُنسخَتني  طرح  مع 
لبنان  يقرتب  غدًا،  تنعقد  اليت  النواب  العامة جمللس  اهليئة 
خطوة إضافية من الوقوع يف »شرك« صندوق النقد الدولي. 
هي خطوة يرّوج هلا بأنها قسرية ال اختيارية، وأنها إنقاذية 
الصندوق  لبنان لشروط  بنتيجتها خيضع  أنه  إال  تدمريية،  ال 
اليت دّمرت فقراء البلدان اليت وطأها. ويضاف إىل ذلك، أن 
قوى السلطة، بعقلها املسّطح، تسعى إىل التآمر مع الصندوق 
ليعفيها من بعض املوجبات اليت تضرب مصاحلها على حساب 

ضرب مصاحل الفئات األضعف.
قانون  اقرتاَحي  غدًا  النواب  جمللس  العامة  اهليئة  تناقش 
التحويالت  على  مؤقتة  وضوابط  »قيود  فرض  إىل  يرميان 
واختلفت  امسها  كان  مهما  النقدية«.  والسحوبات  املصرفية 
مضامينها، فإن هذه االقرتاحات معروفة أكثر باسم »كابيتال 
كونرتول«، أو القيود على حركة رأس املال اليت تفرض مع 
بداية األزمات ملنع خروج األموال من البلد. يف لبنان، ُأّخر عمدًا 
إقرار هذا القانون. فمن بعد سنتني وأكثر على األزمة، أحيل 
إىل اهليئة العامة اقرتاحان؛ واحد أعّد يف جلنة املال واملوازنة، 
وثاٍن أعّد يف جلنة اإلدارة والعدل. املشروعان خيتلفان قلياًل 
يف بعض األهداف، إال أن كليهما خيتلفان كثريًا عن أهداف 
صندوق النقد الدولي. يف عقل قوى السلطة يف لبنان أنها 
امتنعت عن تشريع قانون كهذا إلبقاء االستنسابية يف عمليات 
فضاًل  لبنان،  مصرف  ومن  املصارف  من  والسحب  التحويل 
عن أن هذا األمر كان مبثابة القناة األساسية إلطفاء خسائر 
عرب »هريكات« مقّنع. بينما للصندوق مقتضيات أخرى تدفعه 
احلكومة  أنه سيقرض  أّوهلا  القانون،  إقرار هذا  إىل اشرتاط 
كمية من الدوالرات ويريد أن يضمن استعادتها، وثانيها أن 
القيود حيوية لتنفيذ األهداف اليت يسعى إليها والشروط اليت 

سيطلب من لبنان تنفيذها.
خّطة حكومية

عليها  واّطلعت  احلكومة  أقّرتها  اليت  يوم   100 الـ  خّطة  يف 
»األخبار«، يرد أنه خالل ثالثة أشهر يفرتض أن يتوصل لبنان 
إىل اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج متويلي حمّدد 
أن  احلكومة  تفرتض  املمّدد«.  الصندوق  »تسهيالت  يسّمى 
مّدة الربنامج مع الصندوق تبلغ أربع سنوات، وأنها ستستفيد 
من احلّد االستثنائي املسموح سحبه عرب هذا الربنامج استنادًا 
إىل حقوق السحب اخلاصة بلبنان. ففي احلاالت العادية مينح 
ما قيمته  أو  املبالغ املستحقة  الربنامج حنو 145% من قيمة 
فعليًا 1.3 مليار دوالر، إمنا ميكن يف حاالت استثنائية ووفق 
معايري وشروط خاصة أن تصبح هذه النسبة 435%، أو ما 
قيمته فعليًا 3.9 مليارات دوالر. يتوّزع املبلغ على كامل فرتة 
من  جمموعة  مقابل  أوىل  دفعة  على  لبنان  وحيصل  الربنامج، 
الشروط؛ أّوهلا إقرار قانون يقيّد عمليات السحب والتحويل. 
فالصندوق يفرض هذا الربنامج للتأّكد من أن البلد املقرتض 
سينفذ  وأنه  للصندوق،  ديونه  سداد  على  قادرًا  سيكون 
الشروط اليت تتيح للبلد تسديد القروض يف موعدها وتفتح 
له باب العودة لالقرتاض من األسواق اخلارجية. مبعنى آخر، 
ال يسمح الصندوق بإنفاق األموال اليت سيقرضها للبلد، على 
غري البنود اليت يوافق عليها مسبقًا مع الصندوق، وهنا تكمن 
إحدى وظائف قانون تقييد عمليات السحب والتحويل. وشروط 
اعتبارها وصفة  الصندوق هي عبارة عن بنود معيارية ميكن 
موّحدة للوصول إىل مؤشرات مالية ونقدية مبستويات حمّددة 

مسبقًا.
تباين األهداف

»كابيتال  قانون  إلقرار  النقد  صندوق  يوليها  اليت  األهمية 
كونرتول«، قد ال تكون متطابقة مع أهميته بالنسبة إىل قوى 
السلطة احمللّية. فهذه األخرية لديها أهداف أخرى من بينها 
أنها على مدى سنتني أهملت عمدًا التنظيم الشرعي لعمليات 
السحب والتحويل. وأنها أبقت مصرف لبنان على رأس إدارة 
األزمة منفردًا رغم عالقته املتوّترة مع صندوق النقد الدولي، 
ورغم إبداء رغبته الصرحية يف إشعال سعر الصرف أمام رئيس 
وفد الصندوق املفاوض مع لبنان مارتن سرييزوال. وبإدارة 
احتياطات  من  دوالر  مليار   19 من  أكثر  تبديد  جرى  سالمة 
 2019 أيلول  نهاية  بني  األجنبية  بالعمالت  لبنان  مصرف 
)يوم إقرار التعميم 530 الذي ينّظم عمليات متويل استرياد 
احملروقات والطحني واألدوية...(، وبني نهاية آب 2021... 
وكل ذلك يضاف إىل عمليات »تهريب« األموال إىل اخلارج 
اليت مشلت قيادات سياسية حملية وخارجية، كبار التجار، كبار 
املوظفني، مساهمي املصارف، كبار زبائن املصارف... غالبية 

هذه العمليات متت أيام اإلقفال أو لياًل.
   رغبة قوى السلطة يف إبقاء قنوات التوزيع تحت سيطرتها منعتها 

ملدّة سنتني من إقرار قانون يقيـّد عمليات السحب والتحويل
رغبة قوى السلطة يف إبقاء قنوات التوزيع حتت سيطرتها منعتها 
ملّدة سنتني من إقرار قانون يقّيد عمليات السحب والتحويل 
ألهداف ال يبدو أنها متطابقة مع صندوق النقد الدولي. ففي 
سياق حتقيق هذه األهداف، تقاذفت قوى السلطة مسّودات 

كابيتال كونرتول على مني؟.. الوقوع يف شرك »صندوق النقد - السلطة«
هذا املشروع وتناوبت على لوم بعضها جلهة مسؤولية إقراره 
زعماء  مواقف  تقّلبت  النواب.  وجملس  لبنان  مصرف  بني 
لبنان يف مواجهة هذا األمر، إىل أن جاء استحقاق االتفاق مع 
صندوق النقد الدولي مع حكومة جنيب ميقاتي. ويف الواقع، 
يأتي هذا االستحقاق بعدما نضبت مصادر »الكابيتال، أي أنه 
مل يعد هناك رأس مال لتقييد سحبه. فما بقي من االحتياطات 
بالعمالت األجنبية لدى مصرف لبنان هي االحتياطات اإللزامية 
اليت يرّوج بأنها ملك املودعني وهي تبلغ اليوم 13.3 مليار 
دوالر، وكأن باقي ما أنفق مل يكن ملكًا هلم. وإذا اعتربنا أن 
الذين ميلكون يف حساباتهم  هذه االحتياطات هي للمودعني 
بالعمالت األجنبية حنو 105.6 مليارات دوالر، فهذا يعين أنهم 

خسروا 92.3 مليار، أي هريكات يوازي %87.4.
هذه اخلسارة جاءت بنتيجة وجود قيود على عمليات السحب 
والتحويل مفروضة منذ أكثر من سنتني بشكل استنسابي من 
املصارف وبتغطية واضحة من مصرف لبنان. هنا تربز أهمية 
مطلب صندوق النقد الدولي بضرورة إدراج بند يف أي قانون 
للكابيتال كونرتول ينّص على إعادة األموال احملّولة منذ بداية 
األزمة. هذا البند كان مطلبًا رمسيًا سّجله ممثلو الصندوق أثناء 
جلسات التفاوض السابقة مع وزارة املال ومصرف لبنان ويف 

مواقع ومناسبات أخرى أيضًا.
ضمان الحاجات األساسية

لكن ليس هذا البند هو املوجب الوحيد إلقرار قانون الكابيتال 
تفرض  واقتصادية  ومالية  نقدية  موجبات  فهناك  كونرتول. 
وجوده. يف األزمات اليت تعاني فيها البلدان من عجز بنيوي 
وكبري يف ميزان املدفوعات، أي أن التدفقات بالعملة األجنبية 
خالل  إليه  دخلت  اليت  تلك  من  أكرب  هي  لبنان  من  اخلارجة 
السحب  عمليات  تقييد  من  اهلدف  فإن  طويلة،  زمنية  فرتة 
تزيد  اليت  العشوائي  االستهالك  عمليات  مُتنع  أن  والتحويل، 
االسترياد املدفوع بالدوالرات املتوافرة يف لبنان، ما ينعكس 
سلبًا على عجز ميزان املدفوعات. عندها تصبح كمية الدوالرات 
املعروضة يف السوق أقّل من حاجته إليها، ما ينعكس سلبًا 
الدوالر يف السوق احلّرة. ومن خماطر هذا  على سعر صرف 
األمر، أن القيود تصبح مبثابة ضريبة على استهالك السلع. 
هذا األمر فعله مصرف لبنان بشكل خمتلف عرب جتفيف السوق 
أسعار  وتعددية  االستنسابية  القيود  وتغطية  الدوالرات  من 
إىل  وأّدت  الصرف  سعر  »أشعلت«  بطريقة  فعلها  الصرف. 

تقنني وفقدان الكميات الضرورية من السلع األساسية.
هذه النقطة مل يتطّرق إليها صندوق النقد مباشرة، ومل تذكر 
العامة جمللس  اهليئة  إىل  أحيلت  اليت  املشاريع  من  أي  يف 
الودائع  سحب  على  القيود  تضع  املشاريع  فهذه  النواب. 
وحتاول أن تتحّكم إىل حّد بسعر صرف اللرية مقابل الدوالر، 
الدوالرات.  تستنزف  اليت  االسترياد  عمليات  تنّظم  ال  لكنها 
فمن وظيفة هذا القانون أن ينّظم استعمال الدوالرات، ليس 
للحفاظ على استقرار ما يف سعر الصرف، بل لتأمني السلع 

الضرورية للمجتمع. 
والعدل،  اإلدارة  جلنة  مشروَعي  يف  اخلطورة  تكمن  هناك 
وجلنة املال واملوازنة. فاملشروع األول يربط القيود مبستوى 
االحتياط اإللزامي الذي ال جيب أن يتدّنى عن 14%، والثاني 

ال يتعامل مع هذه املسألة بتاتًا.
احلّد  مع  تتماهى  وال  ملتبسة  بأفكار  مشروعني  وجود  أصاًل 
األدنى الذي يطلبه الصندوق، هو بداية غري موفقة يف العالقة 
مع الصندوق، إال أنها تصبح خطوة إجرامية إذا تأقلمت فقط مع 
متطلبات الصندوق اليت تنظر إىل املؤشرات املالية والنقدية 

بعيدًا عن حاجات اجملتمع الفعلية.
الحفاظ على حقوق السحب الخاصة أم إهدارها؟

اخلاصة  السحب  حقوق  من  الناجتة  األموال  على  احلفاظ  بنّية 
اليت حصل عليها لبنان أخريًا من صندوق النقد الدولي، يقرتح 
نواب القوات اللبنانية تبديدها حصرًا على البطاقة التمويلية. 
يرمي  مكّرر  معجل  قانون  باقرتاح  النواب  هؤالء  تقّدم  فقد 
حقوق  من  الناجتة  األموال  على  النواب  يد جملس  وضع  إىل 
السحب  حقوق  أن  على  اقرتاحهم  وينّص  اخلاصة.  السحب 
عملة  إىل  لتحويلها  للبيع  »ستعرض  لبنان  عليها  اليت حصل 
صعبة، ليستفيد املصرف املركزي من استعماهلا«، إال أن هذه 
األصول توازي احتياطات الذهب أهمية، لذا فإنه »حفاظًا على 
قيمتها وحسن استخدامها« اقرتح النواب قانون معجل مكرر 

ينّص على اآلتي:
أواًل: حُيظر التصرف حبقوق السحب اخلاصة بلبنان من صندوق 
النقد الدولي، بيعًا أم تفرغًا، رهنًا أم تأمينًا، إيداعًا أم ضمانًة، 

إال مبوجب قانون يصدر عن جملس النواب.
ثانيًا: حُيصر استخدام كامل عائدات التصرف باحلقوق املومأ 
عنها يف  املنصوص  التمويلية،  البطاقة  بتمويل  أعاله،  إليها 
القانون رقم 2021/320، حصرًا، على أن ُيستعان مبؤسسات 

دولية ضامنًة للتنفيذ العادل.
ملخـّص اقرتاح لجنة املال واملوازنة

بكل  املصرفية  احلسابات  من  اخلارج  إىل  التحاويل  حظر   -

  مـحمد وهـبة
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أنواعها.
اللبنانية ضمن سقف  باللرية  النقدية  األوراق  - حصر سحب 
لكل مودع ال يتخّطى 20 مليون لرية شهريًا وال يقّل عن 15 

مليون لرية شهريًا.
- يعتمد مصرف لبنان سعر التحويل لكل عملة أجنبية أسعار 

السوق الرائجة كما حتددها منّصة التبادل احلّر.
لسقف  واألجور  للرواتب  النقدية  السحوبات  ختضع  ال   -

السحوبات.
- حيّق للمودعني بالعملة األجنبية احلصول على سحوبات نقدية 
شهرية حبّد أدنى يبلغ 400 دوالر وحبّد أقصى 800 دوالر. 

وميكن أن يعيد املصرف املركزي النظر بهذا السقف.
- مينع حتويل احلسابات املصرفية دائنة أم مدينة من اللرية 
إىل الدوالر إال يف حال توافر التغطية النقدية الكافية والشاملة 

لدى املصرف املعين.
)فريش  اجلديدة  األموال  دائم  بشكل  القيود  من  تستثنى   -
دوالر( وودائع السفارات األجنبية واملؤسسات املالية الدولية 

واملنظمات الدولية واإلقليمية والعربية من القيود.
اجلامعية  التعليم  نفقات  تسديد  مشروط:  بشكل  تستثنى   -
وأقساط القروض التعليمية اليت قدمت طلبات اقرتاضها قبل 
وتسديد  واإلجيار  املعيشة  أكالف  إليها  مضافًا   2019/10/17

الضرائب والرسوم يف اخلارج.
- تستثنى نفقات االشرتاكات والتطبيقات على اإلنرتنت...

- تستثنى نفقات الطبابة واالستشفاء حلاالت يتعّذر شفاؤها 
يف لبنان.

ضمن  املستثناة  النفقات  سقوف  املركزي  اجمللس  حيّدد   -
سقف ال يتجاوز 50 ألف دوالر سنويًا وال يقّل عن 25 ألف 

دوالر سنويًا.
- إنشاء وحدة مركزية للتحاويل لدى مصرف لبنان تبّت بطلبات 
التحويل بعد حتقق املصارف من مطابقتها للشروط )باإلضافة 

إىل آليات املوافقة واالعرتاض وسواها(.
- ُتالَحق املصارف املخالفة وفق املادة 208 من قانون النقد 
والتسليف وتبّت اهليئة املصرفية العليا خالل أسبوعني حالة 

التخلف عن الدفع واإليفاء.
- يسمح للمودعني بتغطية تكاليفهم الضريبية و/أو الرمسية 
املتوجبة من خالل حتويالت أو شيكات مصرفية ملصلحة اخلزينة 
سعر  أساس  على  حتتسب  األجنبية  بالعمالت  ودائعهم  من 
التحويل يف السوق الرائجة املعتمد من مصرف لبنان عرب منصة 

التبادل احلّر.

ملخص اقرتاح لجنة اإلدارة والعدل
بكل  املصرفية  احلسابات  من  اخلارج  إىل  التحاويل  حظر   -

أنواعها.
أساس  على  اللبنانية  باللرية  النقدية  األوراق  - حصر سحب 
منصة  عرب  لبنان  مصرف  من  املعتمد  الرائج  الصرف  سعر 

التبادل احلّر.
نقدًا وبشكل شهري  بالدوالر  الودائع  أرصدة  - ميكن سحب 
ضمن سقف حيّدده اجمللس املركزي ملصرف لبنان من ضمن 

اخلّطة الشاملة اليت تضعها احلكومة.
- مينع حتويل احلسابات املصرفية دائنة أم مدينة من اللرية 
إىل الدوالر إال يف حال توافر التغطية النقدية الكافية والشاملة 

لدى املصرف املعين.
- تستثنى من القيود األموال اجلديدة )فريش دوالر( وودائع 
واملنظمات  الدولية  املالية  واملؤسسات  األجنبية  السفارات 

الدولية واإلقليمية والعربية من القيود.
اخلارج  التعليم يف  نفقات  تسديد  مؤقت:  بشكل  تستثنى   -
استقراضها  طلبات  قدمت  اليت  التعليمية  القروض  وأقساط 

قبل 2019/10/17 مضافًا إليها أكالف املعيشة واإلجيار.
- تستثنى نفقات االشرتاكات والتطبيقات على اإلنرتنت...

- تستثنى نفقات الطبابة واالستشفاء حلاالت يتعذر شفاؤها 
يف لبنان.

- حيّدد اجمللس املركزي سقوف النفقات املستثناة والسقف 
السنوي اإلمجالي.

اإللزامي  - ال ميكن للمصرف املركزي خفض نسبة االحتياط 
بالعمالت األجنبية إىل ما دون 14 يف املئة.

- إنشاء وحدة مركزية للتحاويل لدى مصرف لبنان تبّت بطلبات 
التحويل بعد حتقق املصارف من مطابقتها للشروط )باإلضافة 

إىل آليات املوافقة واالعرتاض وسواها(
- تالحق املصارف املخالفة وفق املادة 208 من قانون النقد 
والتسليف وتبّت اهليئة املصرفية العليا خالل أسبوعني حالة 

التخلف عن الدفع واإليفاء.
- يسمح للمودعني بتغطية تكاليفهم الضريبية و/أو الرمسية 
املتوجبة من خالل حتويالت أو شيكات مصرفية ملصلحة اخلزينة 
سعر  أساس  على  حتتسب  األجنبية  بالعمالت  ودائعهم  من 
التحويل يف السوق الرائجة املعتمد من مصرف لبنان عرب منصة 

التبادل احلّر.
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اسـرتاليات

على  األسرتاليون  يكون  ال  قد 
دراية بأفضل املمارسات يومًيا 
للحفاظ على أمان نشاطهم على 
اإلنرتنت، فكيف حيمون أنفسهم 
اجلرائم  معدل  تزايد  واقع  من 

اإللكرتونية؟
على مدار العام املاضي، شهدت 
إلكرتونية  جرمية   1500 أسرتاليا 
تتعلق بفريوس COVID-19 كل 
السنوي  التقرير  يكشف  شهر. 
لعام  السيربانية  للتهديدات 
يقعون  األسرتاليني  أن   2021
كل  إلكرتونية  جلرمية  ضحية 
للدهشة  واملثري  دقائق.  مثاني 
أن والية كوينزالند اهلادئة عادة 
مستهدفة يف أغلب األحيان، مع 
ما يقرب من ثلث )٪30( اجلرائم 
تليها  عنها،  املبلغ  اإللكرتونية 
ساوث  ونيو   )29٪( فيكتوريا 

ويلز)18٪(.
tr[ عر~ف خبري األمن السيرباني 
اجلرمية  خوام  أنس  السيد 
استخدام  كل  بأنها  اإللكرتونية 
الكرتوني يهدف إىل حتقيق أعمال 
غري قانونية أو شرعية، كسرقة 
الشخصية  اهلوية  أو  املعلومات 

أو األموال.
»اجلرائم  مصطلح  ُيستخدم 
أسرتاليا  يف  اإللكرتونية« 
لوصف كل من اجلرائم املوجهة 
إىل أجهزة الكمبيوتر أو غريها من 
املعلوماتية  االتصاالت  تقنيات 
الكمبيوتر  اقتحام  )مثل عمليات 
 ، اخلدمة(  رفض  وهجمات 
فيها  تكون  اليت  واجلرائم 
تكنولوجيا  أو  الكمبيوتر  أجهزة 
ال  جزًءا  واالتصاالت  املعلومات 
االحتيال  )مثل  جرمية  من  يتجزأ 

عرب اإلنرتنت(.
وسائل  هناك  أن  خوام  شرح 
خطر  تقليص  بإمكانها  عديدة 
منها  االلكرتونية  اجلرائم 
طويلة  مرور  عبارة  استخدام 
مرور  كلمة  استخدام  وجتنب 
واحدة ومتداولة لكل احلسابات، 
 Antivirus   كما نصح باستخدام

للفريوسات  مضاد  أي 
اإللكرتوني يكون موثوًقا.

برامج  هناك  أن  أيًضا  ذكر 
من  األنظمة  حلماية  وتطبيقات 
املصادقة  كتطبيق  القرصنة 
 Multi-factor( العوامل  متعددة 
إجراء  وهو   )authentication
أكثر  أو  اثنتني  يتطلب  أمين 
حق  ملنحك  اهلوية  إثباتات  من 
املصادقة  تتطلب  الوصول. 
مزجًيا  عادًة  العوامل  متعددة 
املستخدم  يعرفه  شيء  من 
الشخصي،  التعريف  )رقم 
السؤال السري(، أو شيًئا لديك 
)بطاقة، أو رمًزا مميًزا( أو شيًئا 
مقاييس  أو  اإلصبع  )بصمة  ما 

حيوية أخرى( قائًل:
مما  ثانية   30 كل  الرمز  يتغري 

جيعل عملية القرصنة أصعب
سبل  على  أيًضا  الضوء  سلط 
جلعل  ألوالدهم  األهل  مرافقة 
استخدامهم للوسائل اإللكرتونية 
يقضون  فاألطفال  أماًنا،  أكثر 
وقًتا طويًل على اإلنرتنت وقد ال 
يكون اآلباء على دراية باملخاطر 

اليت تلوح يف األفق قائًل:
»هناك برامج عديدة متسح لألهل 
اإلنرتنت  على  األبوية  بالرقابة 
ألوالدهم،  احلماية  وتقديم 
أنظمة  كافة  عن  متوفر  وهو 
بوضع  لألهل  تسمح  التشغيل 
استخدام  كيفية  على  القيود 
أوالدهم لإلنرتنت وحظر الدخول 
على بعض املواقع، إضافة إىل 
األجهزة  استخدام  وقت  حتديد 

االلكرتونية«.
الطفل  موافقة  طلب  جيب  هل 

قبل ملسه؟
برامج  هي  األبوية  فالرقابة 
بوضع  لآلباء  تسمح  وأدوات 
أطفاهلم  استخدام  على  ضوابط 
رائعة  طريقة  إنها  لإلنرتنت. 
األطفال من  للمساعدة يف منع 
الوصول إىل حمتوى غري مناسب 

عرب اإلنرتنت. وتابع قائًل:
غياب  تعين  ال  األبوية  الرقابة   

كل مثاني دقائق أسرتالي يقع ضحية جلرمية إلكرتونية:

إلـيك كـيفية حـماية ذاتـك وأوالدك
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ستفتح سنغافورة حدودها أمام 
أسرتاليا للسماح بالسفر اخلالي 
للسرتاليني  الصحي  احلجر  من 
اعتباًرا من 8 تشرين hgثاني – 

نوفمرب.
وسيتمكن األسرتاليون امللقحون 
بعد  البلد  دخول  من  بالكامل 
اجراء اختبار كوفيد وظهور نتيجة 
االختبار سلبية قبل 48 ساعة من 
عند  آخر  فحص  واجراء  السفر 
يف  شانغي  مطار  إىل  الوصول 

سنغافورة.
سن  دون  االطفال  حيتاج  وال 

الثانية الجراء فحص كوفيد.
أيضًا  سنغافورة  وستسمح 
للطفال دون سن الثانية عشرة 

البلد  بدخول  املطعمني  غري 
قادمني من اسرتاليا.

يأتي ذلك مع استعداد عدد من 
الواليات يف أسرتاليا الستئناف 
السفر الدولي والسماح بوصول 
املسافرين الدوليني دون قيود 
 – أول  تشرين   1 من  ابتداءًا 

نوفمرب.
فتح  مؤخًرا  سنغافورة  وأعادت 
البلدان  من  العديد  مع  حدودها 
الواليات  ذلك  يف  مبا  األخرى 
واململكة  وأملانيا  املتحدة 

املتحدة.
من  املائة  يف   84 تطعيم  مت 
السكان املؤهلني يف سنغافورة 

بشكل كامل. 

استئناف السفر بني اسرتاليا وسنغافورة 
دون حجر صحي

أشرح  فأنا  بأوالدنا،  الثقة 
ألوالدي أن ما أقوم به هو بدافع 
محايتهم من اجلرائم االلكرتونية 

والتنمر<
العلمات  خيص  فيما  أما 
إليها  التنبه  جيب  اليت  احلمراء 
لعمليات  ضحية  الوقوع  لتجنب 

االحتيال:
إذا  معه.  تتعامل  من  اعرف 
عرب  ما  شخًصا  قابلت  قد  كنت 
اإلنرتنت فقط أو مل تكن متأكًدا 
من شرعية العمل التجاري، فاخذ 
من  املزيد  إلجراء  الوقت  بعض 

البحث.
مشبوهة  نصوًصا  تفتح  ال 
على  تنقر  أو  منبثقة  نوافذ  أو 
رسائل  يف  مرفقات  أو  روابط 
الربيد اإللكرتوني - احذفها: إذا 
مل تكن متأكًدا، حتقق من هوية 
مصدر  خلل  من  االتصال  جهة 
أو  اهلاتف  دفرت  مثل  مستقل 
البحث عرب اإلنرتنت. ال تستخدم 
يف  الواردة  االتصال  تفاصيل 

الرسالة املرسلة إليك.
اهلاتفية  املكاملات  على  ترد  ال 
حول جهاز الكمبيوتر اخلاص بك 
الذي يطلب الوصول عن ُبعد - 
أغلق املكاملة - حتى لو ذكرت 
 .Telstra مثل  معروفة  شركة 
احملتالون  منك  يطلب  ما  غالًبا 
اخلاص  الكمبيوتر  جهاز  تشغيل 
تثبيت  أو  مشكلة  إلصلح  بك 
الواقع  يف  وهو  جمانية،  ترقية 
املرور  كلمات  مينحهم  فريوس 
اخلاصة  الشخصية  والتفاصيل 

بك.
بياناتك  أمان  على  حافظ 
احملمولة  وأجهزتك  الشخصية 

وأجهزة الكمبيوتر.
اخلاصة  املرور  كلمات  اخرت 

مرور  كلمات  اخرت  بعناية.  بك 
ختمينها  اآلخرين  على  يصعب 

وقم بتحديثها بانتظام.
اخلصوصية  إعدادات  راجع 
واألمان اخلاصة بك على وسائل 

التواصل االجتماعي
للحصول  طلبات  أي  من  احذر 
على بياناتك أو أموالك. ال ترسل 
تفاصيل  تعطي  أو  أموااًل  أبًدا 
تفاصيل  أو  االئتمان  بطاقة 
نسًخا  أو  اإلنرتنت  عرب  احلساب 
إىل  الشخصية  املستندات  من 
أي شخص ال تعرفه أو تثق به. 
ال توافق على حتويل األموال أو 
غسل  آخر:  لشخص  البضائع 

األموال جرمية جنائية.
كن حذًرا من طلبات الدفع غري 
منك  يطلب  ما  غالًبا  العادية. 
طريقة  استخدام  احملتالون 
ذلك  مبا يف  معتادة،  غري  دفع 
مسبًقا  احململة  اخلصم  بطاقات 
بطاقات  أو  اهلدايا  بطاقات  أو 
االفرتاضية  العملة  أو   iTunes

.Bitcoin مثل
عرب  التسوق  عند  حذرا  كن 
العروض  من  احذر  اإلنرتنت. 
لدرجة  جًدا  جيدة  تبدو  اليت 
واستخدم  تصديقها،  يصعب 
دائًما خدمة التسوق عرب اإلنرتنت 

اليت تعرفها وتثق بها.
وختم  السيد أنس خوام موجًها 
بوجوب  للمستمعني  نصيحة 
التنبه وتثقيف الذات حول خماطر 

اجلرائم اإللكرتونية قائًل:
أنفسنا  تثقيف  إىل  حباجة  »إننا 
خصوصيتنا  محاية  كيفية  حول 
هناك  اإلنرتنت،  على  وهويتنا 
من  مدعومة  جمانية  حماضرات 
احلكومة لدعم األمن واخلصوصية 

عرب اإلنرتنت«.

حوالي  الوالية  حكومة  ستنفق 
حزمة  ضمن  دوالر  مليارات   3
التعايف االقتصادي من االغلق 

الذي استمر لـ106 أيام.
فقد أشارت بيانات صادرة عن 
يف  والبطاقات  االئتمان  دائرة 
ارتفاع  إىل   Westpac مصرف 
االنفاق بشكل هائل منذ ختفيف 
يف  الكربى  سيدني  يف  القيود 
األول  تشرين  من  عشر  احلادي 

أكتوبر اجلاري.
االقتصادي  احمللل  وأوضح 
عبداهلل عبداهلل ان هذه »األرقام 
الواعدة« أظهرت أن إنفاق األسر 
يف حمال امللبس ومتاجر التجزئة 

ارتفع مبقدار 1197%.
كذلك  »ارتفعت  وأضاف: 
التجميل  صالونات  عائدات 
واحللقة بشكل كبري بعدما تردد 
بلغت  بزيادة  عليهم  الزبائن 
األدوات  حمال  كذلك   .1051%
املنزلية زاد االنفاق فيها مبقدار 

.»543%
خطة نيو ساوث ويلز للتعايف 

االقتصادي
تسبب االغلق خبسائر اقتصادية 
يف  دوالر  مليار   1.9 بـ  قدرت 
أجرب  ما  الوباء  تفشي  ذورة 

حكومة الوالية على تعليق العمل 
يف مواقع البناء.

إىل  الوالية  خسائر  ووصلت 
حوالي 50 مليار دوالر أي ما يناهز 
%11 من الناتج االقتصادي لنيو 
بني  ما  الفرتة  ويلز يف  ساوث 
حزيران يونيو وأيلول سبتمرب من 

العام اجلاري.
عبداهلل  عّلق  اخلسائر،  هذه  عن 
إىل  تشري  األرقام  »هذه  قائًل: 
أن الوالية مرت بأحد أسوأ فرتات 
االنكماش الفصلية يف تارخيها. 
نتيجة  خسرت  الوظائف  سوق 

لذلك حوالي 235 ألف وظيفة«.
تفاصيل الخطة

كشف وزير اخلزانة مات كني عن 
ستعيد  إنها  يقول  واليت  خطته 
بناء ثقة املستهلك وتوجه الدعم 
بشدة  تضررت  اليت  للقطاعات 

من القيود.
ماليًا  دعمًا  اخلطة  تشمل 
الشرائية  القسائم  عرب  مباشرًا 
vouchers، منها حوالي 66 مليون 
دوالر خمصصة لإلنفاق يف قطاع 
الضيافة و50 مليون دوالر لدور 

السينما واملسارح.
 480 الوالية  حكومة  ستخصص 
املساكن  لدعم  دوالر  مليون 

»يف متاجر التجزئة وصالونات التجميل«:
ارتفاع إنفاق األسر بنسبة تفوق %1000 يف نيو ساوث ويلز

العنف  من  للناجني  احلكومية 
دوالر  مليون  و130  املنزلي 
النفسية  الصحة  خدمات  لتعزيز 

والعقلية.
على  االقتصادي  احمللل  عّلق 
اخلطة قائًل: »الواضح ان اخلطة 
االستهلك  تعزيز  على  ترتكز 
أهم  من  يعترب  والذي  احمللي 
نيو  لوالية  احمللي  الناتج  ركائز 
قطاع  سيما  وال  ويلز  ساوث 
من   90% يشكل  الذي  اخلدمات 

اقتصاد الوالية«.  
ويلحظ عبداهلل ان اخلطة اجلديدة 
جتارة  قطاع  يكفي  مبا  تدعم  مل 
التجزئة والذي عانى كثريًا بسبب 
املصاحل  من  والكثري  االغلق 
ترتنح  زالت  ما  اليت  الصغرية 
االقتصادي  التعايف  طريق  على 
املنافسة من  ال سيما يف ضوء 
التجارية  واملصاحل  التجار  كبار 

عرب االنرتنت.
ولكن ان الفتح التدرجيي للحدود 
سيساهم بهذا االنتعاش وخاصة 
األجانب  الطلب  عودة  مع 
العمال  عودة  األهم  و  والسياح 
باليد  النقص  لتعويض  املهرة 
العاملة بقذاعات خمتلفة و خاصة 

قطاع السياحة و املطاعم.

الدوائية  السلع  إدارة  وافقت 
على إعطاء جرعة ثالثة من لقاح 
فايزر ملن تبلغ أعمارهم 18 عامًا 

فما فوق.
من املقرر أن تبدأ أسرتاليا يف 
إعطاء اجلرعات املعززة من لقاح 
تشرين  من  الثامن  يف  كورونا 
أعلنت  ما  وفق  نوفمرب  الثاني 
واعترب  الفدرالية.  الصحة  وزارة 
أن  هانت  غريغ  الصحة  وزير 
الوطنية  اخلطة  اخلطوة يف  هذه 
أسرتاليا  ستجعل  للتلقيح 
يف  حتصينًا  الدول  أكثر  »أحد 

العامل«.
جرعة  على  احلصول  ميكنك  متى 
معززة وهل ميكنك احلصول على 
Pfizer إذا كنت قد تلقيت جرعتني 
 Moderna أو   AstraZeneca من 
سنوية  جرعة  إىل  ستحتاج  وهل 
األسئلة  هذه  الحقًا؟  اللقاح  من 
بعد  ُطرحت  اليت  شيوعًا  األكثر 

القرار احلكومي األخري.
لقاحات  أن  فيه  شك  ال  مما 
كورونا الثلثة اليت أعطتها إدارة 
السلع الدوائية الضوء األخضر، 
ساعدت يف تقليل عدد الوفيات 
بفريوس  باإلصابة  املرتبط 
نسخ  ظهور  ولكن  كورونا، 

وانتهاء  الفريوس  من  متحورة 
متنحها  اليت  املناعة  صلحية 
الزمن،  من  فرتة  بعد  اللقاحات 
فرضت احلاجة إىل جرعات معززة 
العائلة د.  ما قال طبيب  وفق 
 Good لربنامج  توما  مروان 

.Morning Australia
وأوضح د. توما إنه يف حني أن 
املناعة ضد COVID-19 ميكن أن 
الذين  األشخاص  لدى  تتضاءل 
مت تطعيمهم، يبدو أن اللقاح ما 
دون  احليلولة  على  قادرًا  زال 
األعراض  من  املصابني  معاناة 
إىل  تفضي  قد  اليت  الشديدة 

أقسام العناية الفائقة«.
حباجة  »حنن  توما:  د.  وأضاف 
جلرعة معززة. على سبيل املثال 
يف إحدى السنوات كان موسم 
واألشخاص  شديدًا  االنفلونزا 
املنخفضة  املناعة  ذوي  من 
احتاجوا إىل جرعة إضافية بعد 3 
أشهر. مبا يتعلق بالفريوسات، 
للقاحات متتد  يتوصل  العلم مل 

فعاليتها ألكثر من عام«.
»مع  كرومر:  الدكتور  يقول 
اخنفاض كمية األجسام املضادة 
يف نظامك مبرور الوقت ، تزداد 
ثم  بالعدوى  إصابتك  فرصة 
األعراض وتزداد حدة املرض«.

وأوضح طبيب العائلة أن دول 
املتحدة  الواليات  مثل  أخرى 
واململكة املتحدة وإسرائيل بدأت 
بالفعل يف توزيع اجلرعة الثالثة 
يدخل  »عندما  وأضاف:  املعززة 
اللقاح إىل اجلسم ليولد أجسام 
الفعل  رد  سيكون  مضادة، 
األجسام  هذه  ألن  األمد  قصري 
تقل بعد فرتة. بعد 6 أشهر من 
أخذ اللقاح، سيبقى فعااًل بشكل 
ال بأس به وال سيما يف تقليل 

عدد الوفيات«.
وقال الوزير هانت إن أسرتاليا 
ستكون واحدة من أوائل الدول 
اليت ستقدم جرعات معززة جلميع 
سكانها، وأضاف: »لدينا واحدة 
 ، التطعيم  معدالت  أعلى  من 
واحدة من أكثر السكان تلقيًحا 
وواحدة من أوىل الربامج املعززة 
، مما يعين أننا سنكون أحد أكثر 

البلدان حتصينًا يف العامل«.
حول  الدائر  للحديث  وبالنسبة 
حول  الطبية  النصيحة  تغري 
أن  تومًا  د.  أوضح  اللقاحات، 
األطباء مل يغريوا النصيحة الطبية 
وامنا »اهلدف متحرك واملعطيات 
مثااًل  وضرب  باستمرار«  تتغري 
على ذلك ظهور متحورات جديدة 
وبالتالي  بلس  دلتا  بينها  من 
معززة  جرعات  إىل  احلاجة  تربز 
هذه  مع  التعامل  على  قادرة 
معدل  حتقيق  بهدف  املتحورات 

محاية أعلى للمجتمع.

بعد موافقة TGA على جرعة فايزر 
معززة.. إليك ما نعرفه حتى اآلن
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وروبري  طربيه  انطوان-شربل  املطرانان  السيادة  صاحبا  وّجه 
رباط، نداًء وجدانيًا وطنيًا وإنسانيًا اىل املسؤولني واملرجعيات 
يف الوطن األم حتت عنوان »نداء املصاحلة والتسامح كي يبقى 

لبنان وطن الرسالة«، جاء فيه:

واالنهيار  واجلوع  واملآسي  واجلراح  املصائب  هول  أمام 
أحداث  يف  الشارع  اىل  االنزالق  وأمام  املريع،   االقتصادي 
دموية واالنقسامات اخلطرية اليت تهدد العيش املشرتك كما 
نناشد  اوالده،  ومستقبل  عيشه  لقمة  يف  لبناني  كل  تطال 
املسؤولني اللبنانيني االسراع اىل عقد مؤمتر مصاحلة وتسامح 
فيه  للمشاركة  يدعى  العربية،  واجلامعة  املتحدة  األمم  برعاية 
كل الشرائح والطوائف ومكّونات اجملتمع  بهدف طّي صفحة 
األيام السوداء اليت تلف املصري وتهدد الكيان، ألن مشروع 
تضميد اجلراح وبناء الدولة أصبح حاجة ملحة اليوم أكثر منه 
يف ما مضى، واحلفاظ على وطن اآلباء واألجداد من االندثار، 
أصبح من أوىل االولويات ليبقى هذا الوطن العظيم نبع عطاء 

وافتخار لكّل أبنائه، مقيمني ومنتشرين.

واذا كان احلّل يف لبنان يبدو يف الوقت احلاضر مستعصيًا 
منهم   املنتشرين  خصوصًا  اللبنانيني  ارادة  فإن  متعذرًا،  او 
أو  خالف  أي  من  بكثري  أقوى  هي  بسالم  وللعيش  للتفاهم 
خصومة. ومن هذا املنطلق، نرى أن التحضري ملؤمتر املصاحلة 
والتسامح الوطين، جيب أن يبدأ بالبيت املسيحي، ولذا نضع 
هذه املبادرة برعاية فاتيكانّية وبيد القيادات الروحية املسيحية 
وخاصة غبطة أبينا البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، كونه 
رئيسًا جمللس البطاركة واألساقفة الكاثوليك يف لبنان، وهو 
املشرتك  والعيش  واحلرية  السيادة  لبنان  عن  األكرب  املدافع 

واحلياد الفاعل.

ومن ضمن الربنامج هلذه املبادرة نتوقف  عند األمور التالية:
القرار  أصحاب  بني  توافقّية  مساحات  خلق  على  العمل   –  1
السياسي، ألن اللبنانيني، مقيمني ومنتشرين، ينتظرون من 
دولة،  رجال  شيء،  كل  قبل  يكونوا  ان  الوطنية  قياداتهم 
كانت  مهما  احلوار  لغة  ويعتمدون  ألضمري  لصوت  يصغون 
الظروف صعبة، من أجل معاجلة األزمات وبسط سلطة الدولة 

وحتقيق العدالة حبكمة ومسؤولّية. 
2- وقف مجيع احلمالت التخوينية والتحريضية بني أبناء الوطن 
مبساعدة  السلمي  اخلطاب  وترويج  نشر  على  والعمل  الواحد 

وسائل االعالم ومنصات التواصل االجتماعي. 
3 - إطالق مشروع »مارشال جديد« أسوة مبا حدث يف أوروبا 

بعد احلرب العاملية الثانية.
4 - ترميم العالقات مع االنتشار خدمًة للوطن األم وتكريسًا 

حلقوق املغرتبني يف االنتخابات واجلنسّية. 
5 - التوافق على أن مصلحة لبنان وشعبه أواًل وبالتالي التأكيد 
السوريني  الفلسطينيني والنازحني  الالجئني  على أن مصلحة 
هي بالعودة اىل ديارهم بكرامة. والعمل على إعادة العالقات 

إىل طبيعتها بني لبنان وحميطه العربي.
6- االحتكام إىل قرارات األمم املتحدة وجامعة الدول العربّية.

7- الدعوة اىل يوم صالة يف 13 نيسان من كل سنة ليصبح 
مناسبة وطنية للسالم واملصاحلة.

8 - عقد مؤمتر أكادميي دولي يف لبنان حتت عنوان املصاحلة 
الوطنية والتسامح يف احدى اجلامعات اللبنانّية.

واملدنية  الروحية  القيادات  مع  لقاءات  اىل  الدعوة   –  9
والسياسية يف اجلالية اللبنانية والعربية يف اوسرتاليا من أجل 
بدء مسرية املصاحلة الوطنّية والتسامح، معتمدين على اخلربة 

االوسرتالّية يف هذا اجملال.   

ويف اخلتام  - إطالق عريضة املصاحلة والتسامح من أجل لبنان 
املصاحلة  مشروع  بادراج  لبنان  يف  املسؤولني  كل  ومطالبة 
من  والوطنية  السياسية  لطروحاتهم  أساسي  كمدخل  الوطنّية 
أجل بناء لبنان الرسالة والوطن والدولة. فمن دون املصاحلة ال 
قيامة لوطن األرز والعيش املشرتك، وبدون التسامح ال حياة 
جملتمع تعددي مثل اجملتمع اللبناني. واننا نؤكد ونردد اليوم 
وكل يوم مع جربان خليل جربان : »لو مل يكن لبنان وطين، 

الخرتته وطنًا لي«.

املصاحلة والتسامح كي 
يبقى لبنان وطن الرسالة

نداء حمبة ورجاء من املطرانني 
طربيه ورباط:

والبنك الدولي لدعم األسر األكثر فقرًا، بعدما 
أقّرها يف نيسان املاضي. التعديالت املقرتحة 
تصّر على كشف داتا اللبنانيني أمام املنظمات 
غري احلكومية وجهات دولية قد تكون معادية، 
بناًء على إحلاح من البنك نفسه. كما تطال الوفر 
 16 بقيمة  النيابية  اللجان  حققته  الذي  املالي 
مليون دوالر ووافق عليها البنك، قبل أن يقرر 
اليوم اقتطاع هذا املبلغ بالتواطؤ مع مسؤولني 
لبنانيني لصرفه على تنفيعات ورواتب ملوظفني 
أجانب، ما يؤسس لربنامج مماثل لربنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي UNDP، لكن هذه املرة حتت 

إدارة البنك الدولي.
بعد 6 أشهر على إقرار اجمللس النيابي القانون 
219 املتعلق باملوافقة على إبرام اتفاقية قرض 
املشروع  لتنفيذ  الدولي  والبنك  لبنان  بني 
الطارئ لدعم شبكة األمان االجتماعي بقيمة 246 
جملس  اىل  نفسه  القانون  عاد  دوالر،  مليون 
بعد  وذلك  عليه.  تعديالت  إلضفاء  النواب 
للصيغة  الدولي على معارضته  البنك  استفاقة 
اليت اعتمدت يف اجمللس النيابي بإنشاء منصة 

 اجمللس النيابي خيضع للبنك الدولي: القرض مقابل داتا اللبنانيني
رلـى إبـراهيم

القانون  النواب  وجملس  احلكومة  جتاهلت  ذلك،  رغم  السياق. 
ولنفوذ  الدولي  البنك  لشروط  وخضعا  األمنية،  التقارير  وكل 
الشركة الربيطانية وممثلتها يف التفتيش كارول شرباتي. فيما 
الضمانات  اآلن  اىل  يتسّلم  مل  أنه  العام  األمن  مصادر  تؤكد 
التقنية املطلوبة لتحديد اجلهة املخّولة الولوج اىل الداتا والتأكيد 
خوف  »مثة  املصادر،  وحبسب  لبنان.  يف  اخلادم  وضع  على 
مشروع من تسريب الداتا من القّيمني على اخلوادم يف ظل غياب 
أي محاية للبيانات. وكل حديث عن التشفري ليس سوى كذبة، 
متى  تشفريها  فك  باستطاعته  ويستخدمها  اخلوادم  يضع  فمن 
يشاء. والواقع الذي اّطلعنا عليه عن كثب أن مهندسي الشركة 
وسألت  وخوادمها«.  املنصة  بصيانة  املكلفون  هم  الربيطانية 
املصادر عن النص القانوني الذي أتاح جلهاز التفتيش املركزي 
القيام بكل تلك األعمال، وسألت عن سبب امتناع التفتيش عن 
»الكشف عن العقد بينه وبني الشركة الربيطانية، والذي يسّلم 
البلد لشركة أجنبية«. أما احلّل لضمان أمن املعلومات »فيكون 
بوضع اخلوادم يف لبنان وبإدارة جهة رمسية لبنانية وحتديد اجلهة 
اليت حيّق هلا الولوج اىل هذه اخلوادم واملدير التقين للمنصة«. 
النيابية  كتله  بغالبية  النواب  يسلك جملس  الساعة،  حتى  لكن 
الدولي،  البنك  أوامر  مع  ليتناسب  املقّر  القانون  تعديل  مسار 
وليس نقل اخلوادم واملنصة من الشؤون اىل التفتيش سوى 

إلبقاء الداتا لدى البنك وبإدارته.

هدر بـ 16 مليون دوالر
أقّر  فبعدما  خطرًا.  تقّل  ال  فثّمة فضيحة  املالي،  الشّق  أما يف 
جملس النواب كامل مبلغ القرض أي 246 مليون دوالر )ضّم مبلغ 
22 مليون دوالر املقتطع ملصلحة برنامج دعم العائالت( وأبلغ 
البنك الدولي بهذه التعديالت، عاد البنك ليطالب باقتطاع الـ 22 
مليون دوالر نفسها حبجة دفع رواتب موظفني أجانب وشركات 
دوالر  مليون   16 اىل  املبلغ  خّفض  ثم  وغريها،  إعالنية  أجنبية 
بأن  علمًا  التعديل،  هذا  على  ميقاتي  مبوافقة من حكومة جنيب 
حكومة حسان دياب اليت كانت قد تسّلمت خطيًا موافقة البنك 
الدولي بتاريخ 15 حزيران املاضي على كل بنود االتفاقية، مل 
تتلّق أي معارضة أو طلب من البنك طوال الفرتة الالحقة وحتى 
انتهاء واليتها يف 10 أيلول املاضي، سوى يف ما خيص الدفع 
بالدوالر حلاملي بطاقة شبكة األمان. وتفّسر مصادر وزارية ما 
البنك،  مسؤولني يف  مع  بالتواطؤ  سياسية،  جهات  بأن  حصل 
استغلت رحيل حكومة دياب للقبض على مبلغ 16 مليون دوالر 
كان ليؤمن مساعدة لـ 15 ألف عائلة إضافية، من دون توضيح 
وجهة توزيع هذا املبلغ مبا يؤشر اىل صرفه على تنفيعات ورواتب 
وتكاليف وهمية. فقد سبق أن أورد البنك الدولي مبلغ 300 ألف 
دوالر كأتعاب لشركة إعالنات للتسويق هلذه البطاقة يف وسائل 
اإلعالم، قبل أن تعمد احلكومة السابقة اىل إلغائه وتأكيد إمكانية 
تنفيذ هذا العمل بأقل األتعاب ورمبا جمانًا. من جهة أخرى، طلب 
املوظفني  عقود  تعديل  النواب  من جملس  أيضًا  الدولي  البنك 
األجانب العاملني معه، فأزال تاريخ عملهم احملدد بثالث سنوات 
كل  يف  ومشاركة  مطلعة  جهات  وتعّلق  مفتوحًا.  عليه  ليبقي 
برنامج  جتربة  التعديل سيكرر جمددًا  هذا  بأن  التفاوض  مراحل 
األمم املتحدة اإلمنائي )UNDP(، ولكن هذه املرة بإدارة البنك 
الدولي. ترضخ غالبية الكتل النيابية هلذه الطلبات حتت عنوان 
عدم تطيري 230 مليون دوالر من أجل 16 مليونًا وألن اجلهات 
املاحنة طلبت ذلك، رغم أن املبلغ عبارة عن قرض مستحق على 
الدولة اللبنانية وليس هبة، وبالتالي يفرتض بالدولة استخدامه 
كما تشاء. وعلمت »األخبار« أنه سيكون لكتلة الوفاء للمقاومة 

مداخلة يف هذا اخلصوص تعارض ما سبق.

ألغى املولوي تعميمًا لسلفه محمد فهمي يطلب عدم التعاون مع منصة impact )هيثم املوسوي(

األكثر  العائالت  لتسجيل  االجتماعية  الشؤون  وزارة  يف  خاصة 
فقرًا، واشرتاطه أن تكون املنصة املستخدمة هلذا الغرض هي 
نفسها منصة impact اليت يديرها التفتيش املركزي واملستخدمة 
يف تسجيل الراغبني يف تلقي لقاح كورونا. التعديالت الرئيسية 

تتعلق بشقني، أمين ومالي:
يف الشق األمين، سبق أن قّدمت األجهزة األمنية من قوى أمن 
داخلي وأمن عام وخمابرات اجليش تقارير تنّبه من خطورة اعتماد 
منصة impact ألن داتا اللبنانيني ستكون مكشوفة أمام اجلهات 
اخلارجية، نظرًا إىل وجود اخلوادم الرئيسية للمنصة يف أملانيا 
وخلضوعها إلدارة شركة »سريين« )siren( الربيطانية. وقد أرسل 
احلكومة وجملس  رئاسيتيَ  اىل  منفصلتني  رسالتني  العام  األمن 
 )hosting( تتم استضافتها impact النواب اعترب فيهما أن منصة
على خادم يف أملانيا حيث ختّزن البيانات هناك ويف دول أخرى. 
هي  النشاطات  هذه  بتمويل  يقوم  من  أن  اىل  التقرير  ولفت 
احلكومة  من  املمّولة  سريين  شركة  أي  حكومية،  غري  منظمات 
الربيطانية، تسيطر على كل تفاصيل املشروع من إدارة البيانات 
وإنشاء الصفحات واإلشراف عليها وصيانتها. كما أنه »ال وجود 
لضمانات تقنية وأمنية تؤكد عدم اخرتاق تلك البيانات من قبل 
األمر نفسه على املنصة اليت ستدير  جهات معادية«. ينسحب 
عمل البطاقة التمويلية، ذلك ألنه سيتم اعتماد املنصة نفسها 
التمويلية.  والبطاقة  االجتماعي  األمان  بطاقة شبكة  للبطاقتني: 
شكلت  قد  السابقة  احلكومة  رئاسة  كانت  السياق،  هذا  ويف 
جلنة برئاسة وزير االتصاالت السابق طالل حواط بهدف دراسة 
موضوع املنصة من الناحية األمنية والتقنية ووضع ضوابط لعملها 
حممد  السابق  الداخلية  وزير  أصدر  فيما  فعليًا.  حصل  ما  وهو 
فيه  يطلب  والبلديات  واملديريات  اإلدارات  على  تعميمًا  فهمي 
عدم التعاون مع هذه املنصة. لكن تعميم الوزير السابق أطاحه 
وزير الداخلية احلالي بسام املولوي. إذ اّطلعت »األخبار« على 
قرار صادر بتاريخ 22 تشرين األول اجلاري يطلب فيه املولوي 
وقف العمل بالتعميم الصادر عن فهمي، حبّجة أن اللجنة الوزارية 
املختصة بتحديد آلية ومعايري تطبيق البطاقة التمويلية أثبتت أن 
مبجلس  ممثلة  اللبنانية  للدولة  تعود  البطاقة  معلومات  »ملكية 
لدى  توضع  الرئيسية  واخلوادم  األمنية  األجهزة  وأن  الوزراء، 
هيئة أوجريو وتكون مشّفرة مع البيانات، وذلك وفق معايري أمان 
عالية تضمن محاية املعلومات املتعلقة بها«، وأن ذلك سيجري 
الشركة  استمرار  ما يعين  املركزي،  التفتيش  بإشراف ومراقبة 

الربيطانية بإدارة هذه املنصة ووضع كل البيانات بتصرفها.

  16 مليون دوالر سيحجبها البنك الدولي من درب 15 ألف عائلة 
ليصرفها على تنفيعات ورواتب وهمية

التعديل  اقرتاح  مقّدم  بستاني،  فريد  النائب  يقول  ذلك،  عن 
إن  خليل،  حسن  علي  النائب  به  تقّدم  آخر  تعديل  جانب  اىل 
احلكومة واجلهات األمنية تأكدت »أن الداتا مشفرة وغري قابلة 
للخرق طاملا سيجري ختزينها يف خادم يف هيئة أوجريو. ودور 
التفتيش سيقتصر على الرقابة واإلشراف من دون أن يتمكن 
من التحكم بالداتا. وكانت مثة صعوبة باستبدال املنصة املوجودة 
ألن عماًل كهذا سيحتاج اىل 9 أشهر أخرى يف ظل هذه األزمة«.

لكن التعديل، كما قرار املولوي، يشّرعان داتا اللبنانيني جمددًا 
أمام املنظمات غري احلكومية والدول األجنبية. فنقل اخلوادم اىل 
التفتيش  بإدارة  املمثلة  األمنية  املشكلة  حيّل  ال  أوجريو  هيئة 
املركزي للمنصة، وأن املهندسني العاملني على الربنامج ليسوا 
سوى مهندسي الشركة الربيطانية. فضاًل عن أن وضع املنصة 
تنفيذية،  ال  رقابية  جهة  كونه  للقانون  خمالف  التفتيش  لدى 
هذا  قرارات يف  ثالثة  أصدر  أن  الدولة  شورى  وسبق جمللس 
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ضمن قائمة االتهامات اليت دأب أعداء حزب اهلل على توجيهها 
إليه باستمرار، تهمة اجتاره املزعوم باملخدرات. على مدى حنو 
ثالثة عقود، تدّرج أعداء احلزب تصاعدًيا يف منسوب االتهامات 
اليت ُوّجَهت إليه باالجتار باملخّدرات، وبنسج عالقات مع شبكات 
عاملية )وال سيما يف أمريكا الالتينية( لتمويل أنشطته. كان العدّو 
اإلسرائيلي أول من أطلق هذه االتهامات، ليتبّنى األمريكيون 
الحًقا السردية الصهيونية عن نشاط مزعوم للحزب يف االجتار 
باملخدرات واجلرمية املنّظمة عموًما، قبل أن تلتحق دول خليجية، 
اليت حتاول ترسيخ هذه  بعد 2011، بركب اجلهات  وخصوصًا 

التهمة عرب إمكاناتها وأدواتها اإلعالمية والسياسية.
يف العدد الثالث من املشروع البحثي »تفكيك املزاعم األمريكية 
حول دور حزب اهلل يف أمريكا الالتينية«، الذي ينشره املركز 
اإلسرائيلية  للجذور  عرض  والتوثيق،  للدراسات  االستشاري 
التهام حزب اهلل بتجارة املخدرات وتصوير التهمة كـ«حقيقة« ال 
تقبل النقاش، قبل أن تتحّول الحًقا مصدًرا لالتهامات األمريكية 

لتربير إصدار قوانني عقوبات مباشرة عليه.
لعل أوضح األدلة على احملاوالت اإلسرائيلية املبّكرة للتأثري يف 
القوى الغربية لتبّن وصم حزب اهلل باالجتار باملخدرات ظهرت 
يف تسعينيات القرن املاضي. ففي اجتماع للجنة »احلرب على 
املخدرات« يف الكنيست اإلسرائيلي، يف 16 حزيران 1997، قال 
نائب قائد العمليات اخلاصة يف وزارة األمن الداخلي مشوئيل 
من  أمريكا  إىل  تتدّفق  اليت  املخّدرات  تتّبع  »ميكنكم  نركيس: 
حزب اهلل ولبنان وسوريا. حزب اهلل متوّرط بإنتاج املخدرات، 
وكل من هو على اطالع على ما حيصل يف لبنان يعرف ذلك«. 
ويف اجللسة نفسها، قال نائب منسق احلكومة اإلسرائيلية يف 
لبنان العقيد رؤوفني إرليخ: »لدى حزب اهلل ما يكفي من املال 
صلة  هناك  أن  يبدو  تنظيمه.  لتغذية  )املخدرات(  إنتاج  جّراء 
بطريقة  االفرتاض  هذا  اختبار  جيب  واإلرهاب.  املخدرات  بني 
دقيقة«. وأضاف: »من املهم جتنيد الغرب والواليات املتحدة 

يف هذه احلرب«.
يف  بالتوّرط  اهلل  حزب  اتهام  عن  أمريكيًا  ُنِشر  ما  أقدم  أما 
جتارة املخدرات فورَد يف تقرير لصحيفة »كريستيان ساينس 
مونيتور«، يف 9 آذار 1988، ادعى نقال عن مصادر استخبارية 
غربية بأّن »سلطة دينية شيعية أصدرت فتوى حلزب اهلل تشّرع 
بعده  للكّفار«.  ُتباع  أنها  طاملا  واهلريويني  األفيون  إنتاج  له 
بأيام )24 آذار 1988(، نشرت »وول سرتيت جورنال« تقريًرا 
األمريكية  العدل  وزارة  يف  »رفيع«  مسؤول  عن  كاتباه  نقل 
تهريب  يف  يتوّرطون  اهلل  حزب  أعضاء  أّن  الواضح  »من  أّن 
املسؤول  لكن  تنظيمهم«،  من  عناصر خمتلفة  لدعم  املخدرات 
أضاف إّن حكومته »ال تعرف ما إذا كانت األموال تذهب مباشرة 
وكالة  إّن  نفسه  التقرير  وأضاف  اإلرهابية«.  األنشطة  لدعم 
املخابرات املركزية األمريكية َخُلَصت إىل أّن اإليرانيني »عّلموا 
وادعى  األفيون«،  يزرعون خشخاش  اللبنانيني كيف  حلفاءهم 
أدّلة على عالقة  أّن »أوساًطا استخبارية أمريكية توّصلت إىل 
حزب اهلل باملخدرات، مبا يف ذلك فتوى دينية من رجل الدين 
املخدرات،  تعاطي  من  فيها  حّذرهم  ألتباعه  الطفيلي  صبحي 
لكنه أوصاهم ببيعها للكّفار«، وهي كذبة تدحضها حقيقة أن 
الطفيلي مل يكن آنذاك، أو يف أي يوم من األيام، مرجعًا دينيًا 

جيوز له إصدار الفتاوى.
بعد 4 سنوات، تسّلل االتهام األمريكي إىل إحدى جلان جملس 
أصدر  الثاني 1992  23 تشرين  الكونغرس. ففي  النواب يف 
الفرعية حول اجلرمية والعدالة اجلنائية«  طاقم موظفي »اللجنة 
يف جملس النواب األمريكي )برئاسة النائب الدميوقراطي عن 
والية نيويورك الصهيوني تشاك شومر( تقريًرا بعنوان »سوريا، 
الرئيس بوش، واملخدرات ــــ فضيحة اإلدارة القادمة )العراق 
ق  ف من 36 صفحة تضّمن اتهامات مل توثَّ غيت(«. التقرير املؤلَّ
يسّمها،  مل  أمريكية  استخبارية  مصادر  إىل  وُنسبت  بأدّلة، 
واستوحى ادعاءاته من تقرير سابق صادر ــــ باإلنكليزية حصًرا 
ــــ عن استخبارات الشرطة اإلسرائيلية، ورد فيه اتهام حلزب 
دوالر  مليون   100 مبلغ  فيه  وُذِكر  باملخدرات،  باالجتار  اهلل 
كعائدات هلذه التجارة. وعلى امتداد السنوات الالحقة، استعمل 
شومر«  »تقرير  أنفسهم  والصهاينة  الصهاينة  األمريكيون 
بايبس  دانيال  األمريكي  )كالصهيوني  وكتاباتهم  كتبهم  يف 
والرئيس األسبق جلهاز »شني بيت« اجلنرال اإلسرائيلي آمي 

أيالون(.

الفتوى املزعومة
مبا أّن حزب اهلل يتبّنى العقيدة اإلسالمية اليت حتّرم تعاطي املخدرات 
واالجتار بها، كان ال بد من تأسيس سردية تتجاوز هذا التحريم 
اإلسرائيلي  االحتالل  استغل  لذلك،  التهمة.  ترويج  لتسهيل 
اجتار بعض العائالت واألفراد يف مناطق البيئة اليت انبثق منها 
احلزب يف لبنان باملخّدرات )البقاع حتديًدا( لرتويج اتهامه برعاية 
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زراعة األفيون واحلشيش 
وإنتاج خمدرات صناعية، 
علمًا بأّن هذه الزراعة يف 
سابقة  األطراف  مناطق 
وعابرة  احلزب  لوجود 
للطوائف ومرتبطة بضعف 
األمن  الدولة  وجود 
تلك  يف  واالقتصادي 

املناطق.
وأحباث  كتب  صدرت 
املقاالت  مئات  وُنشَرت 
األخريين  العقَدين  يف 
جتيز  فتوى  وجود  اّدعت 
االجتار  اهلل  حزب  لعناصر 
واستعماهلا  باملخدرات 
الستهداف  كسالح 
وردت  وقد  أعدائه، 
وفق  املزعومة  الفتوى 
النص اآلتي: »حنن نصنع 
للشيطان  املخدرات  هذه 
كّنا  إذا  واليهود.  أمريكا 
قتلهم  على  قادرين  غري 
فسنقتلهم  بالسالح، 

العثور على شيء. وكان الباحث األمريكي جوناثان مارشال قد 
أشار يف كتابه »السّكة اللبنانية« حول تاريخ جتارة املخدرات 
عن  كتابه  بودانسكي يف  اقتباس  أّن  إىل   )2012( لبنان  يف 

الفتوى مشكوك بصحته.
كان كتاب بودانسكي أول مصدر ُذكرت فيه »الفتوى«، قبل أن 
يتناقلها الحًقا عدد كبري من الكّتاب والباحثني )أغلبهم من تّيار 
اليمني الصهيوني األمريكي( يف كتبهم ومؤّلفاتهم إما بشكل 
مباشر أو عرب ناقل أساسي عنه. لكن أغلب الكتب واإلصدارات 
الالحقة نادًرا ما نسبت الفتوى إىل بودانسكي، وإمنا إىل حبث 
»قسم البحوث الفيدرالية يف مكتبة الكونغرس« بالشراكة مع 
وزارة الدفاع األمريكية الذي أصدره ريكس هادسون يف أيار 
2002. يف الصفحة العاشرة من حبث هادسون، يورد »الفتوى« 
مستشهًدا بكتاب آخر لبودانسكي هو »بن الدن: الرجل الذي 
أعلن احلرب على أمريكا«. والالفت أن الطبعة األوىل من الكتاب 
اليت صدرت عام 1999 مل ترد فيها هذه »الفتوى«، بل ُأضيفت 
أيلول 2001،  أحداث 11  بعد  الثانية اليت صدرت  الطبعة  اىل 
اإلسالمية  التنظيمات  بأّن  زعمه  322، يف سياق  الصفحة  يف 
السّنية والشيعية اختلفت يف األيديولوجيا، لكنها تعاونت يف 
اجلرمية املنّظمة بناًء على حتالف سّري مزعوم بني تنظيم القاعدة 

وإيران.
الكاتبة اإلسرائيلية األمريكية راشيل إيرنفيلد أشارت اىل »فتوى 
بودانسكي« يف كتابها »متويل الشر: كيف يتم متويل اإلرهاب 
وكيفية إيقافه« )2003(. لكن الباحثني واملؤّلفني الذين أّلفوا 
كتبهم الحًقا تغافلوا )جهال أو عمًدا( عن ذكر كتاب بودانسكي 

كمصدر أساسي للفتوى املزعومة.
الرمسية  املؤسسات  إىل  »الفتوى«  تسّللت  الوقت،  مرور  مع 
يف  وامليدانية  السياسية  التطورات  مع  بالتزامن  األمريكية، 
مواجهة حزب اهلل لالحتالل اإلسرائيلي، فُطرحت كـ«حقيقة« داخل 
األمريكيني  النواب  بعض  وتعّمد  األمريكي،  الكونغرس  أروقة 
االستشهاد بها يف جلسات استماع كانت موضوعاتها إما عن 
املخدرات وعصابات  كارتيالت  أو عن  مباشر  بشكل  اهلل  حزب 
يف  ذكرها  على  وجيء  الالتينية.  أمريكا  يف  املنّظمة  اجلرمية 
ثالث جلسات جمللس النواب أواخر عام 2011 على لسان نائَبني 
ني، »صودف« أّن أحدهما هو مايكل ماكول الذي كتب  مجهوريَّ
اليوم«،  اإلرهاب  والغرب..  أمريكا  هو  »اهلدف  كتاب  مقدمة 
أول كتاب ورد فيه ذكر »الفتوى«، لكاتبه يوسف بودانسكي 

نفسه!
يف  واضحة  أمريكية  ــــ  إسرائيلية  شراكة  تربز  احملّصلة،  يف 
تلفيق تهمة االجتار باملخدرات حلزب اهلل وتكبريها حني تكون 
اىل  تهدف  التهمة  هذه  ألن  أواًل  مناسبة.  السياسية  الظروف 
أىل  إضافة  إجرامية،  منظمة  وتظهريه  كمقاومة  ضرب صورته 
جلذب  إضافًيا  مساًرا  التهمة  أوجدت  وثانًيا،  إرهابية.  كونها 
اجلهود الدولية ملواجهة احلزب ربًطا بأعماله اإلجرامية املزعومة. 
وثالًثا، ميكن حتت هذه الذريعة إثارة الشكوك حول رجال األعمال 
للمغرتبني إىل  املالية  التحويالت  الشيعة وفرض ضغوط على 
لبنان والبيئة الشيعية. ورابًعا، تتيح هذه التهمة حتويل حزب 
تعبئة  يف  يسهم  ما  األمريكي  القومي  لألمن  تهديد  إىل  اهلل 

اجلمهور األمريكي وتشريع فرز موارد متزايدة ملواجهته.

اليت  واملقاالت  واألحباث  الكتب  من  ا  أيًّ أن  إال  باملخدرات«. 
أوردت هذه الفتوى مل تذكر اسم املرجع الدين الذي أصدرها. 
أضف إىل ذلك إن املصدر األساس الذي ُيسَتشَهد به كدليل 
على وجود الفتوى يف كل املنشورات هو يوسف بودانسكي، 
بداية  يف  األمريكية  اجلنسية  على  حصل  الذي  اإلسرائيلي 

الثمانينيات، وعمل يف مؤسسات ودوائر أمريكية رمسية.

املؤسـّسون للتهمة
كان بودانسكي حمّررًا يف اجمللة الرمسية لسالح اجلو اإلسرائيلي، 
وهاجر إىل الواليات املتحدة يف أواخر السبعينيات للعمل يف 
جامعة جونز هوبكنز. بالتوازي مع عمله األكادميي، توىل وظيفة 
»احملرر الفن« جملّلة تصدر عن »املعهد اليهودي لشؤون األمن 
JINSA«. ويف السنوات األوىل من حكم إدارة ريغان،  القومي – 
وّظفه ريتشارد بريل وستيفن برايان مستشارًا يف وزارة الدفاع، 
وكان ذلك غري مألوف يف املؤسسات الرمسية األمريكية كونه 
خدماته  بودانسكي  قّدم  إسرائيلًيا«.  »مواطًنا  يزال  ال  كان 
بعد  التكنولوجيا«.  نقل  »قسم  البنتاغون يف  االستشارية يف 
وقت قصري من اعتقال املوظف يف املخابرات البحرية جوناثان 
بوالرد بتهمة التجسس ملصلحة »إسرائيل« عام 1985، توارى 
الرجل عن األنظار. إذ كان، وفًقا ملصادر أمريكية، أحد مشّغلي 
فرع  اإلسرائيلي،   »LEKEM  – »ليكيم  جلهاز  كوكيل  بوالرد، 
وحبسب  اإلسرائيلية.  احلرب  وزارة  التكنولوجي يف  التجّسس 
األمريكية،   Executive Intelligence Reviewدورية نشرت  ما 
من  كجزء  املتحدة  الواليات  إىل  األصل  بودانسكي يف  ُأرِسل 
خطط إسرائيلية للحصول على التكنولوجيا الالزمة لبناء طائرة 
لة من طائرة F-16 األمريكية.  LAVI«، وهي نسخة معدَّ »اليف – 
وبعد انكشاف بوالرد، نشرت صحيفة حزب العمل اإلسرائيلي 

»دافار«، يف أحد أعدادها، أّن بودانسكي كان مرتبًطا به. 

حول  مقاالت  بودانسكي  كتب 
»واشنطن  يف  القومي  األمن 
مراسال لصحيفة  وعمل  تاميز«، 
الربيطانية.  للدفاع«  »جاين 
وحبلول عام 1989 أصبح مديًرا 
اإلرهاب  حول  العمل  لـ«فريق 
يف  التقليدية«  غري  واحلروب 
حتى  األمريكي  النواب  جملس 
عن  تقارير  وأعّد   ،2004 عام 

ظهرت »الفتوى« عام 
1003 يف كتاب 

اإلسرائيلي يوسف 
بودانسكي ونُسب 
نصّها زورًا إىل وكالة 

األنباء الليبية
»التهديد اإلسالمي« ألمريكا. عام 1993، بعد أشهر من تفجري 
»اهلدف هو أمريكا  العاملي، أصدر كتاًبا عنوانه  التجارة  مركز 

والغرب... اإلرهاب اليوم«.
حاول بودانسكي يف كتابه إدراج حزب اهلل وفصائل املقاومة 
واّدعى  اجلهادية،  السلفية  التنظيمات  خانة  يف  الفلسطينية 
وجود نشاط إجرامي حلركات املقاومة بغرض استهداف الغرب 
تربط  اليت  الفتوى  ونسب  جمتمعاته.  يف  املخدرات  نشر  عرب 
الليبية« يف  أنباء اجلماهريية  حزب اهلل باملخدرات إىل »وكالة 
نشراتها الصادرة بتواريخ 19 و20 و21 آذار 1990، وبالتقّصي 
عن صحة ورود الفتوى يف نشرات وكالة األنباء الليبية مل يتّم 
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مـقاالت وتـحقيقات

بريوت  مرفأ  انفجار  قضية  يف  اجلارية  التحقيقات  إطار  يف 
النقاط غامضة، وخصوصًا يف ما  تزال كثري من  املأسوي، ال 
يتعلق مبالك الشحنة وسبب وصوهلا اىل بريوت وبقائها هناك. 
واإلجابة عن هذه النقاط ُيعطي تصورًا واضحًا عّما إذا كان اهلدف 
االساسي هو إرسال الشحنة اىل بريوت وليس اىل املوزمبيق، 

واّن التفجري خمّطط له وليس حادث إهمال كما يتّم تصويره.
ويظهر اّن شركة »سفارو ليميتد« هي املالك االساسي للشحنة، 
الشركة مسّجلة يف بريطانيا، ولكن مالكيها ما زالوا جمهولني، 
وقد مّت تقديم طلب حبّل الشركة، فتقّدمت نقابة احملامني بكتاب 
جان  اللوردات  جملس  وعضو  لندن،  يف  التجاري  السجل  اىل 
هودج،  مارغريت  الربيطاني  العموم  جملس  يف  والنائب  ماين 
طالبة العمل على »وقف إجراءات حّل وتصفية شركة »سفارو 
انفجار مرفأ بريوت  العدلي يف قضية  ليمتيد«. وكان احملقق 
ليمتيد«  »سفارو  شركة  على  اّدعى  صوان،  فادي  القاضي 
الشركة،  حول  إجراء حتقيق  هودج  وطلبت  لندن،  املسّجلة يف 
ومل ُيعرف ما ظهر يف التحقيق حتى اآلن. )بناء على حتقيقات 
الصحايف االستقصائي فراس حاطوم وحتقيقات أجرتها وكالة 
»رويرتز«(، نأمل ان يتّم التأّكد من هذه املعلومات املذكورة 

أعاله .
ويف كل حال، تقتضي اإلجابة عن األسئلة اآلتية:

بقيت  وملاذا  ليمتد«؟  »سفارو  لشركة  املؤسسون  هم  من   -
امساؤهم جمهولة حتى اليوم؟

- من الذي دفع مثن نيرتات األمونيوم؟ وهل حاول يف أي وقت 
اسرتداد الشحنة عندما احُتجزت السفينة »روسوس«؟ وإذا كان 
مل حياول، فلماذا؟ وخصوصًا اّنه مّت تقدير سعر الشحنة بـ700 

الف دوالر امريكي يف حينها.
- ما هو النشاط الفعلي للشركة، خصوصًا اّن سجالتها تشري 

اىل اّن ال نشاط جتاريًا هلا منذ العام 2008؟
على  الشحنة  كانت  اليت  »روسوس«  سفينة  توقفت  ملاذا   -
متنها، بنحو مفاجئ يف لبنان أواخر عام 2013، ومل تغادر املرفأ 

أبدًا؟ وملاذا مل ُيعاد ارسال الشحنة على منت سفينة اخرى؟
- قالت الشركة املوزمبيقية اليت طلبت شراء نيرتات األمونيوم، 
إّنها طلبت الشحنة عرب »سافارو ليمتد«، وإّن الشركة مل تكن 
عند  الدفع  على  اتفقت  ألّنها  الوقت  ذلك  يف  للشحنة  املالك 
عوضًا  أخرى  شحنة  اشرتت  األخرية  أّن  إىل  مشريًة  التسليم. 
عن الشحنة املفقودة. واستغربت كيف يتّم فقدان شحنة بهذا 

احلجم، فهي ليست طردا بريديًا.
لصناعة  اجلورجية  أزوت«  »روستايف  هي  املنتجة  الشركة   -

األمسدة، وقد مّتت تصفيتها يف العام 2016.
اّن  انرتناشونال«،  بريوت  لـ«صوت  قضائي  مصدر  أّكد   -
بعبور  هلا  يسمح  تأمني  عقد  على  حتوز  ال  »روسوس«  الباخرة 
البحر األبيض  باملرور يف  التأمني يسمح هلا  احمليطات، و«أّن 
املتوسط فقط«. وشّدد على أّن »هذه الوثيقة تثبت مبا ال يدع 
جمااًل للشك أّن الباخرة مل تكن متوّجهة إىل موزمبيق كما روجت 
املزاعم السابقة، بل رست يف حوض مرفأ بريوت عن قصد، 
ومدّبرًا وعن سابق  متعمدًا  كان  املرفأ  إفراغ محولتها يف  وأّن 

تصور وتصميم«.
يلف  الذي  والغموض  األحداث  تسلسل  يف  اجلّدي  والتحقيق 
الشركة املرسلة، سيمكننا ان نعرف ما إذا كان خمططًا لشحنة 

النيرتات ان تصل اىل بريوت وان تبقى فيها.
الشق الثاني من القضية يتعلق مبن مسح بإدخال الشحنة اىل 
بريوت؟ فما نعرفه اّنها احُتِجزت مبوجب أمر قضائّي، إثر مطالبات 
مت من شركتني، واّنها بعد الكشف عليها  ُقدِّ بديون مستحّقة 
تبني اّنها غري صاحلة وُحجز عليها وُمنعت من استكمال طريقها 
وُأفرغت محولتها يف مرفأ بريوت. علمًا اّن شركة حماماة بارودي 
من  السفينة  مالكي  تقاضيان  شركتني،  متّثل  كانت  واليت   -
أجل سداد املتأّخرات - قد حّذرت وزارَة النقل مرارًا من احلمولة 
بارودي  بيان  )حبسب  السفينة  منت  على  املوجودة  القاتلة 
للمحاماة(. السؤال االساسي هو: من أمر بتفريغ شحنة السفينة 
استكمال  ومنعها من  السفينة  األساس؟ ومن كشف على  يف 

مسريها؟
موّظفي  أّن  اإلعالم،  التقارير يف  أفادت  احلمولة،  تفريغ  وبعد 
املرفأ طلبوا من قاٍض ستَّ مرات إصداَر تصريح لنقل املواّد 
ليس ضرورّيًا  التصريح  هذا  مثل  أّن  مع  املرفأ،  من  املتفّجرة 
من الناحية الرمسّية عندما يتعّلق األمر مبواّد خطرة. مع ذلك، مل 
يّتخذوا أّي إجراء؟ وملاذا مل يستجب القضاء؟ ملاذا مل يتحّرك أّي 
شخص على مدار 6 سنوات ملنع وقوع كارثة يبدو أّن حدوَثها 

كان متوّقعًا؟
مسحا  املستشري  والفساد  الشفافية  غياب  اّن  يف  شك  ال 
حبصول الكارثة، ولكن اإلجابة عن هذه االسئلة الرئيسية رمبا 
تعطي إجابات واضحة حول ما إذا كانت القضية اهمااًل وفسادًا، 
مرفأ  اىل  النيرتات  شحنة  إليصال  ذلك،  من  اكرب  خمططًا  او 

بريوت.

فادي عبود

هل كان اهلدف إيصال شحنة 
األمونيوم اىل بريوت ال إىل املوزمبيق؟
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وتيار  الشيعي  الثنائي  مطالبة  عن  النامجة  احلكومية  األزمة  التزال 
املردة بإجياد خمرٍج قانونٍي وسياسٍي لكف يد القاضي طارق البيطار 
عن التحقيق يف قضية تفجري مرفأ بريوت، وما تال ذلك من تصعيٍد 
يف املواقف وتنطيٍم لإلحتجاجات، اليت أدت اىل وقوع جمزرة الطيونة، 

ترواح مكانها.
احلكومي  العمل  تدخل  تكاد  املرواحة،  هذه  نتيجة  أن  ريب  وال 
أيضًا، يف أصعب  مراوحٍة  الرمسية يف شبه  السياسية  احلياة  ومعه 
الظروف اإلقتصادية واملعيشية اليت تشهدها اجلمهورية اللبنانية منذ 
تأسيسها. وتتطلب بداية اخلروج منها، أوسع تضامنٍ داخلٍي عمومًا، 

وحكومٍي خصوصًا.
وهنا يلفت مرجع يف فريق املقاwمة اىل أن مكونات احلكومة هي يف 
الرتقب والرتوي، قبل إختاذ املوقف املناسب من قضييت  حال من 
احلكومة،  بقاء  مع  اجلميع  وأن  البيطار،  والقاضي  الطيونة،  جمزرة 
العقد  إنفراط  نتيجة  حتمل  املكونات  هذه  من  أحد  وسع  وليس يف 
احلكومي، ملا له من إنعكساٍت خطرٍة جدًا ليس على الوضع السياسي 
فحسب، بل على النظام السياسي القائم راهنًا برمته، وأن يكن بعض 
والتحقيقات  اإلصالحات  سلوك  من  متضررين  احلكوميني  األطراف 

املالية مسارها الصحيح.
وال يستبعد أن تسعى هذه املكونات اىل عرقلة التحقيقات املالية، 
ولكن ليس يف مقدورهم حتمل تبعات إستقالة احلكومة، حبسب رأي 
املرجع املذكور. ويعترب أن الطرف اللبناني الوحيد الذي يسعى اىل 
اللبنانية«  »القوات  رئيس  هو  بالكامل،  اللبناني  اإلستقرار  ضرب 
الشارع  على  السيطرة  إمكان  على  آماله  يعّلق  كونه  جعجع،  مسري 
املسيحي بإنتهاء عهد الرئيس العماد ميشال عون، ومن خالل إخافة 
املسيحيني من شركائهم يف الوطن، كذلك عرب ترهيب املسيحيني 
بأسلوبه امليلشيوي املعتاد. أضف اىل ذلك فقد حاول جعجع بإيعاذ 
أمريكي- سعودي زج املقاومة يف فتنٍة داخليٍة، بعد إقرتاف »القوات« 
جمزرة الطيونة، وسعى رئيس »القوات« اىل إستثمارها يف الشارع 
املسيحي، وتصوير نفسه بأنه »حامي املسيحيني«، كذلك توظيفها 
يف رصيده لدى الثنائي األمريكي- السعودي، وتصوير نفسه أماهم 
أيضًا أنه الوحيد القادر على مواجهة حزب اهلل يف لبنان عسكريًا، بعد 

فشل املسلحني التكفرييني يف ذلك، خيتم املرجع.
الروسي  الرئيس  تصريح  جاء  آنفًا،  املذكورة  األجواء  هذه  وسط 
فالدميري بوتني ليبدد أوهام مجيع املراهنني على إسقاط حزب اهلل يف 
فٍخ داخلٍي، خصوصًا يف حال كان لدى اإلدارة األمريكية توجه للعمل 
بكل وسائلها املتاحة، لتحميل احلزب مسؤولية كارثة الرابع من آب، 

إذا إستطاعت ذلك.
فقد أكد بوتني أن بالده سوف تدرس إمكان املساعدة يف التحقيق 
املتعّلق يف إنفجار مرفأ بريوت، وستقّدم صور االقمار الصناعية إن 
توافرت، كذلك أن حزب اهلل، هو قوة سياسية كبرية يف لبنان. وهنا 
يؤكد مصدر مسؤول يف املقاومة أن لكالم الرئيس الروسي داللة 
بالغة األهمية من حيث املضمون والتوقيت املتزامن مع تطوراٍت مهمٍة 

يف املنطقة يف آٍن معًا:
لألمريكيني  موجه  هو  الكالم  هذا  فإن  املضمون:  حيث  من  أواًل- 
مرفأ  تفجري  التحقيقات يف  خط  على  وحدكم  لستم  بأنكم  والغرب، 
بريوت، وأن موسكو على متاس مع لبنان، كون قواتها مننتشرة يف 
الساحل السوري، بالتالي فهي تراقب الساحل اللبناني، بهدف محاية 
أمن القوات الروسية املنتشرة يف الشطر الثاني من احلدود. كذلك 
فقد أكد بوتني أن حزب اهلل قوة سياسية كبرية يف لبنان، أي ال ميكن 
عظمة  دولة  من  إعرتاف  وهذا  اللبنانية،  السياسية  احلياة  عن  عزهلا 

حبضور »احلزب« ودوره يف لبنان، وإمكان التعاون الروسي معه.
ثانيًا- من حيث التوقيت املتزامن مع التطورات امليدانية يف املنطقة، 
ملوقع  املقاومة  حمور  قصف  مع  الروسي،  الزعيم  كالم  تزامن  فقد 
األراضي  بني  الواقع  احلدودي  التنف  مثلث  يف  األمريكية  القوات 
»إسرائيلية-  إعتداءات  على  ردًا  واألردنية،  والعراقية  السورية 
رد  السورية، فجاء  تدمر  للمحور يف منطقة  أمريكية« طاولت مواقع 
املقاومة على االحتالل األمريكي، مكماًل ملوقف بوتني، بإنها حاضرة 
أيضًا يف هذه املنطقة، ولن تبقى مكتوفًة يف حال تعرضت ألي إعتداٍء 

من اي جهة كانت.
وعن املراوحة احلكومية، يؤكد املصدر أن فريق املقاومة، هو األكثر 
أولوياته  سلم  يف  يضع  ألنه  املراوحة،  هذه  إستمرار  جراء  تضررًا 
إعادة تنشيط الوضع اإلقتصادي اللبناني، من خالل إعادة اإلنفتاح 
الرمسي على سورية، وإعادة تفعيل حركة النقل التجاري والرتانزيت 
عن  النزوح  عبء  ختفيف  اىل  والسعي  املشرتكة،  احلدود  على 
الرئة  تشكل  سورية  دامت  »ما  املصدر:  ويسأل  اللبنانيني.  كاهل 
اإلقتصادية للبنان، وتشهد حركة إنفتاح خليجي- عربي عليها، حتديدًا 
احلدود  تقفل  اللبنانية  احلكومة  التزال  ملاذا  واإلمارات،  األردن  من 
اللبنانية- السورية، والبلد يف أحوج الظروف اىل إعادة فتح احلدود 

بني البلدين؟« .
وخيتم املصدر بدعوة احلكومة اىل التحلي باجلرأة واإلسراع اىل عقد 
مصاحلة اجلغرافيا الثابتة، بالتالي إعادة اإلنفتاح سريعًا على سورية، 
ًللشعب  نصرة  اإليراني،  النفط  قوافل  أراضيها  عرب  عربت  اليت 
وشبكة  املصري،  الغاز  خط  ايضًا  أراضيها  عرب  وسيعرب  اللبناني، 
العتمة... فكفى تبعية ومكابرة،  لبنان من  األردنية إلنقاذ  الكهرباء 

على حد تعبري املصدر.

حسان الحسن

بوتني يبدد أوهام مجيع 
املراهنني على إسقاط »احلزب«

حبيث  تباًعا،  تتواىل  الَدموّية  الطّيونة  أحداث  إرتدادات  تزال  ال 
يعمل أكثر من طرف سياسي على إستغالل ما حصل للنيل من 
أين  فإىل  جعجع .  رئيسه  مسري  ومن  ال لبنان ّية«  »القوات  حزب 
مُيكن أن تصل األمور، خاصة وأّن بعض التسريبات تتحّدث همًسا 
النجاة« يف  »سيدة  كنيسة  تفجري  »سيناريو«  تكرار  إمكان  عن 
شباط 1994، والذي إنتهى حبّل حزب »القّوات« آنذاك، وبإعتقال 

رئيسه؟!.
حبسب رواية ُخصوم »القوات«، إّن ما حدث يف الطّيونة يف 14 
من تشرين الثاني احلالي، هو عملّية قتل ُمنهجة عن سابق تصّور 
وتصميم، جرى التخطيط وحتضري العّدة هلا قبل فرتة من ُحصوهلا. 
وحبسب هذه الرواية إستقدمت »القوات« عناصر تتمّتع خبربة أمنّية 
عشّية موعد التظاهرة ُضّد احمُلّقق العدلي  طارق البيطار ، وقامت 
بنشرها على ُسطوح بعض األبنية العالية، إلصطياد امُلتظاهرين 
الذين كانوا يسريون بشكل سلمي، األمر الذي أّدى إىل ُسقوط 
سبعة ُشهداء والعديد من اجلرحى، وكاد يدفع لبنان إىل الفتنة، 
إّن  »القوات«،  ورمبا إىل احلرب األهلّية. وحبسب رواية ُخصوم 
ما حصل كان كميًنا ُمسّلًحا من تنفيذ قّناصني بكل ما للكلمة من 
معنى، وهو ال مُيكن أن يتّم من دون أوامر عليا تصل إىل رئيس 

»القوات«، وتتدّرج ُنزواًل ضمن هرمّيتها.
يف امُلقابل، وحبسب رواية »القّوات«، إّن هذه اإلتهامات باطلة، 
وهي عبارة عن كذب وإفرتاء، ألّن من كان ُمنتشًرا على ُسطوح 
احلماية  لتأمني  أمنّية رمسّية،  ألجهزة  تابعني  عناصر  هم  األبنية 
للقوى العسكرية على األرض، حبسب روايات الشهود ونواطري 
األبنية املعنّية، وألن ال جمال عملًيا أصاًل لنشر أّي ُمسّلح »قّواتي« 
بهذا الشكل الظاهر، من دون تعّرضه لإلعتقال من القوى األمنّية، 
خاصة يف مناطق مليئة بالتواجد العسكري الرمسي على أطراف 
بدارو! وحبسب هذه الرواية إّن جمموعة من امُلتظاهرين إحنرفت 
عني  أطراف  يف  سكين  حّي  إىل  ودخلت  التظاهرة،  مسار  عن 
تقوم  راحت  حيث  والصورة،  بالصوت  ُموّثق  هو  الرّمانة-كما 
الشتائم،  امُلمتلكات وبتوجيه  السّيارات وباإلعتداء على  بتكسري 
يف  كانت  املنطقة  شباب  من  تدّخلمجموعة  إستدعى  الذي  األمر 
املكان، حيث تبادل هؤالء الضرب ورمي احلجارة مع امُلتظاهرين، 
قبل أن يبدأ إطالق الرصاص امُلتبادل يف مرحلة تالية. وحبسب 
الرواية القّواتية إّن »الفيديوهات« اليت هي موضع حتقيق لدى 
لرمي  ُمتظاهر حلظة حتضريه  مقتل  ُتثبت  حالًيا،  األمنّية  األجهزة 
آخرين بنريان عسكري  ُمتظاهرين  »آر بي جي«، وإصابة  قذيفة 
من اجليش، هو موقوف رهن التحقيق حبسب بيان ل قيادة اجليش 
. ودائًما حبسب الرواية القّواتية، إّن األبنية اليت تقع يف اجلهة 
الشرقّية خلط  طريق الشام ، واليت تعّرضت إلطالق نريان كثيف 
قبل  من  َمسكونة  امُلواجهات،  خرب  شيوع  بعد  امُلواجه  اخلط  من 

ُسكان من الطائفة الشيعّية بأغلبّيتها الساحقة!.
وبغّض النظر عن الروايتني امُلتناقضتني متاًما، ويف إنتظار أن 
يقول التحقيق كلمته النهائية، بدأت تنتشر أخبار وإشاعات عن 
أّن ما حصل يف منطقة الطّيونة، سُيستغّل ليس لتطيري احمُلّقق 
العدلي احلالي يف قضّية إنفجار املرفأ فحسب، بل لإلطباق على 
حزب »القوات« أيًضا. فهذا األخري هو حالًيا من دون أّي حليف 
فعلي، وأكثر من طرف سياسي يريد إضعافه عشّية اإلستحقاقات 
اإلنتخابية امُلقبلة، بدًءا من » حزب اهلل « ُوصواًل إىل »التّيار الوطين 
احُلر«، ُمروًرا بقوى ُمتعّددة أخرى، إّما ُتناصب »القوات« العداء، 
أو ال تأبه ملصريها باحلّد األدنى! فملف إستدعاء جعجع، يف الوقت 
الذي يتّم فيه جتاهل كل اإلستدعاءات وُمذّكرات التوقيف األخرى، 
ومنها حبّق ُمتهمني يف قضّية إنفجار الرابع من آب اليت أوقعت 
رئيس  إظهار  إىل  يهدف  اجلرحى،  وآالف  قتيل  مئيت  من  أكثر 
وإىل  ُحضوره،  حال  يف  والضعيف  امُلرم  موقع  يف  »القوات« 
إظهاره كمتهم فار من العدالة يف حال ختّلفه عن احُلضور! ومهما 
الطّيونة  أحداث  رافقت  اليت  الضّجة  فإّن  التحقيق،  نتيجة  كانت 
»القوات«، عشّية احلمالت  سُتستغّل إلستفراد جعجع وحمُلاصرة 
اإلنتخابّية امُلرتقبة، أي خالل مرحلة حتضري اللوائح وعقد التحالفات 
والقيام حبمالت التجييش، وذلك بهدف أاّل تتمّكن »القّوات« من 
الساحة  على  شعبّية،  واألكثر  نيابًيا،  األكرب  احلزب  إىل  التحّول 
املسيحّية. فهذا اإلحتمال الوارد بنسبة ال بأس بها، ُيضّر مبصاحل 
قوى سياسّية لبنانّية عّدة على ُخصومة مع حزب »القوات«، ومن 
شأنه أن مينح هذا األخري، الُقدرة على التأثري بشكل أكرب وأوسع 

يف احلياة السياسّية الداخلّية امُلستقبلّية.
يف اخُلالصة، قد ال يكون من امُلمكن حالًيا، سجن جعجع بعد سوقه 
»القوات«، وذلك ألكثر من  بالُقّوة، وال حّل حزب  التحقيق  إىل 
إعتبار، لكّن األكيد أّن احلملة احلالّية على حزب »القوات« ُمؤذية 
على  َمفتوحة  ستبقى  الضغوط  وأّن  ا،  ومعنويًّ وإعالمًيا  سياسًيا 
اإلنتخابات.  بعد  ما  وحتى  اليوم  من  رئيسها،  وعلى  »القوات« 
فهل تنجح هذه احلملة يف حتجيم »القوات« يف اإلنتخابات امُلقبلة، 
أم أّن هذا اإلستهداف له دون سواه، سيؤّمن تعاطًفا شعبًيا معه 
يف ُصفوف الكثري من الناخبني، حبيث تنجح »القوات« عندها يف 

قلب السحر على الساحر؟!.

اصرة  إستفراد جعجع ومحُ
»القوات«... ماذا بعد؟!

ناجي س. البستاني



Page 12صفحة 12     

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   30 Saturday 30 October 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

احلريري.  سعد  على  مطبقًا  الصمت  يزال  ال 
السياسية  السجاالت  يف  للتدخل  نية  يبدي  ال 
القائمة، وال جيد نفسه مضطرًا إىل إطالق موقف 
من االنتخابات، وإن كان يكثر من احلديث عن 
رغبته يف العزوف عنها. لكن األمر يظّل مرتبطًا 
عالج  اىل  الوصول  وعدم  املالي،  بوضعه  أكثر 
السعودية حممد  عهد  ولّي  مع  الكربى  ملشكلته 

بن سلمان.
يف  »مقيمًا«  احلريري  سعد  الرئيس  يزال  ال 
ولي  مع  مستمرة  املستعصية  مشكلته  أزمته. 
العهد السعودي حممد بن سلمان. وملفه املالي 
عليه  ينعكس  ما  السعودية،  بعد يف  يقفل  مل 
بـ«البزنس«  يتعلق  ما  منها  إضافية،  مشاكل 
ما خسره من  أعمال جتارية تعّوض  والبحث عن 
توقف أعماله الكبرية يف اخلليج وتركيا وأفريقيا 
يتعلق  ما  ومنها  لبنان،  يف  مقدراته  وتراجع 
وكيفية  لبنان  يف  دوره  ومستقبل  بالسياسة 
وهذا  النيابية.  االنتخابات  ملف  مع  التصرف 
بسبب  كبرية  معضلة  يشّكل  األخري  االستحقاق 
تنظيميًا  تياره  على  املالي  وضعه  انعكاس 
وماديًا، والتوتر الذي يسود عالقاته مع معظم 
األطراف احمللية، ما حيول دون وضوح الصورة 

بشأن حتالفاته.
بعد حنو أربعة أشهر من اعتذاره عن عدم تأليف 
احلكومة، يبدو املشهد أكثر وضوحًا لناحية عجز 
احلريري عن مللمة نفسه سياسيًا وشعبيًا وماليًا، 
حتضريًا  املناطق  يف  خصومه  »ينَغل«  بينما 
يف  الوسط«،  »بيت  يف  االستحقاق.  خلوض 
وادي أبو مجيل، احلركة شبه معدومة. عدد كبري 
من املوظفني ورجال احلرس ُصرفوا، فيما جيري 
البحث يف إعادة فصيلة قوى األمن اليت تتوىل 
حراسته إىل اخلدمة يف صفوف قوى األمن. فيما 
دون  من  اإلمارات  دولة  إىل  غادر  البيت  سيد 
إشارات إىل عودة قريبة. وال يتعلق األمر بوضعه 
بعدما خضع ملتابعة  بات مستقرًا  الذي  الصحي 
طبية يف باريس أخريًا، بل بانعكاسات الغضب 
كبرية  استفهام  عالمات  فثّمة  عليه.  السعودي 
حتوط مبصري »ابن رفيق احلريري« الذي ميضي 
مكتبًا  افتتح  حيث  واإلمارات  فرنسا  بني  وقته 
استشاريًا مع »شركة أبو ظيب القابضة« ووّقع 
عقدًا مع »جهاز أبو ظيب لالستثمار«، بعدما منحه 
ولّي عهد اإلمارات، حممد بن زايد، أخريًا إقامة 
يف اإلمارات وفرصة لالستثمار من أجل تسديد 
ديون اململكة العربية السعودية، من دون تقديم 

أي متويل سياسي أو إعالمي.
فنادق  أحد  يف  وقته  معظم  احلريري  يقضي 
أبو ظيب، ويزور باريس بني فينة وأخرى أليام 
معدودة مستقاًل طائرة خاصة ختّص أحد شيوخ 
أبو ظيب، وهو سافر على متنها اىل القاهرة أخريًا 
حيث مكث ليومني فقط. تواصله مع املسؤولني 
والنواب يف تياره مقطوع إىل حّد ما، باستثناء 
قّلة قليلة تناوبت على زيارته يف اإلمارات يف 
األسابيع املاضية. من بينها الوزير السابق حممد 
محود  وهاني  املنال  نديم  ومستشاراه  شقري 
وعمته النائبة بهية احلريري وجنلها أمحد، وحاليًا 
رئيس مجعية »بريوت للتنمية االجتماعية« أمحد 

هامشية.
»اجلفاء الطوعي« الذي اختاره احلريري يعود اىل 
ختّبطه يف اإلمارات، حيث يبدو كمن دخل عامل 
جديد،  من  نفسه  يبين  أن  ويريد  لتّوه  األعمال 
ولكن بشكل حمدود حبسب الفرصة املتاحة له. 
أن  »األخبار«  معلومات  تؤكد  اإلطار،  هذا  ويف 
»احلريري اآلن يعَمل من خالل املكتب، ويتقاضى 
عموالت تساعده يف تسديد ما تبّقى من ديونه 
البن سلمان وتكفي مصاريفه«، فيما »يساعده 
ابن زايد بشكل حمدود، وهو أبلغه بأنه لن يفعل 
ما يثري غضب ابن سلمان« الذي يرفض حتى 
اللحظة »الصفح عنه حبسب ما يقول لكل وسيط 
تسديد  حماوالت  »أن  كما  ذلك«.  اىل  يسعى 

احلريري يهّدد: لن أخوض االنتخابات
غضب ابن سلمان مستمّر وابن زايد بريد 

نقل »احلضانة« إىل السيسي
مـيسم رزق
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حلزب  العام  األمني  وضع 
نصراهلل،  حسن  السيد  اهلل 
امحر  خطًا  املاضي،  اجلمعة 
وخلفه  العدو،  سيمنع 
من  املتحدة،  الواليات 
األرض  على  وقائع  فرض 
مبا  لبنان،  ثروات  لسرقة 
لبنان  موقف  بتعزيز  يسمح 

التفاوضي.
أنه  التقدير  صعبًا  ليس 
ومعه  العدو،  أمام  ليس 
الواليات املتحدة بالتأكيد، 
العام  األمني  رسالة  بعد 
حسن  السيد  اهلل  حلزب 
األخرية،  الردعية  اهلل  نصر 
بالرتسيم  يتعلق  ما  يف 
فرملة  سوى  البحري، 

 الرتسيم: نصراهلل يعّطل الضغط األمريكي
عـلي حـيدر

املوقف األمريكي بمنع أي شركة من التنقيب هدفه حشر لبنان بني 
استمرار املعاناة أو الخضوع )هيثم املوسوي(

اإلضايف الذي يعزز هذا الرهان اإلسرائيلي - 
املوقف  إزاء  الرمسي  االنقسام  هو  األمريكي، 
واخليار الواجب اعتماده يف مواجهة هذا التحدي 

املفصلي الذي يتصل مبستقبل لبنان...
املشهد  تعقيدات  إىل  استنادًا  يبدو،  لكن 
لدى  حيضر  مل  وخماطره،  اللبناني  الداخلي 
األمريكي واإلسرائيلي أن لدى حزب اهلل أكثر 
مواجهة  يف  املبادرة  عن  لالمتناع  دافع  من 
عرب »هاليبريتون«  الدخول األمريكي املباشر – 

– وتبين املطالب اإلسرائيلية.
حزب  موقف  أتى  املخطط،  هذا  مواجهة  يف 
لفرملة  وتوقيته،  وسياقه  مضمونه  يف  اهلل، 
للسطو  األمريكية   - اإلسرائيلية  االندفاعة 
هذه  منشأ  إحباط  وإىل  لبنان،  ثروات  على 
لبنان  موقف  وتعزيز  اإلسرائيلية.  الرهانات 
بأن  التقدير  الصعوبة  من  وليس  الرمسي. 
امحر  خطًا  العام  أمينه  مبوقف  رسم  احلزب 
سيمنع العدو من تنفيذ خمططه بفرض وقائع 
يتمكن من خالهلا سرقة ثروات لبنان. وبلحاظ 
هذه العناصر، املتصلة باألطراف ذات الصلة 
اهلل يف هذه  حزب  موقف  كان  التحدي،  بهذا 
احملطة أكثر من ضروري يف مواجهة اخلطوات 
التمهيدية للسيطرة على ثروات لبنان )الشركة 

األمريكية(.
  ال يوجد أي احتمال بأال يبادر حزب اهلل إىل خطوات 

مضادة تحبط املحاولة اإلسرائيلية أيا كانت النتائج
يدرك العدو أن صدور هذا املوقف على لسان 
قرارًا  هناك  أن  يعين  اهلل  العام حلزب  األمني 
العدو  وبات  املسار.  هذا  مواجهة  يف  حامسًا 
وبذلك  واالنكفاء  الرتاجع  إما  خيارين:  أمام 
للمقاومة  بالنسبة  املطلوب  حتقق  قد  يكون 
إىل  ويبادر  التحدي  حياول  أن  أو  ولبنان، 
خطوات عملية مستندًا يف ذلك إىل دعم أمريكي 
صريح ومباشر. يف هذه احلالة، ال يوجد حتى 
احتمال متدّن بأال يبادر حزب اهلل إىل خطوات 
مضادة تناسبية حتبط احملاولة اإلسرائيلية، أيا 
كانت النتائج والتداعيات. األمر الذي سيعيد 
األمريكي،   - اإلسرائيلي  امللعب  إىل  الكرة 
اهلل  حزب  مع  سيخوضان  هذان  كان  إذا  وما 
معظم  التفاف  إىل  تدفع  متبادلة  ردود  جولة 
الشعب اللبناني حول املقاومة كونها تدافع عن 
ثروات لبنان ومستقبله. وهو آخر ما تريده تل 
أبيب وواشنطن. إذ ال خيفى أن هذا املشهد 
الذي  األمريكي  املخطط  مع  كليًا  يتعارض 
يستهدف املقاومة من جبهتها اخللفية )الداخل 

اللبناني(.
هكذا، ليس من املبالغة القول إن رسالة حزب 
اهلل الردعية، عّطلت وستعّطل أحد أهم أوراق 
الطرف  على  اإلسرائيلي   – األمريكي  الضغط 
ثرواته.  سلب  حماولة  إسقاط  عرب  اللبناني، 
لكن يبقى أن استثمار قوة املقاومة وموقفها 
مرهون بأداء الطرف اللبناني الرمسي الذي بات 
عليه أن يدرك بأن متسكه حبقوق لبنان الغازية 
هي  وإمنا  ضياعها،  إىل  يؤدي  لن  والنفطية 
حمفوظة أكثر من أي وقت مضى، بعدما ارتقت 
مستويات ردعها إىل سقوف مل تكن ختطر على 

بال حلفائها وأعدائها على حد سواء.

خمطط التسلل عرب تلزيم شركة »هاليبريتون« 
األمريكية السطو على ثروات لبنان حتت شعار 
عدم التوصل إىل اتفاق على احلدود البحرية. 
فقد جنح حزب اهلل، عرب اختيار مضمون دقيق 
تعطيل  يف  التهديد،  وطبيعة  املرحلة  حياكي 
لبنان إىل  التلويح خبيار السطو لدفع  مفاعيل 
الذي  التوقيت  يقل  وال  حقوقه.  عن  التنازل 
أهمية،  الردعية  رسالته  لتوجيه  احلزب  اختاره 
 - اإلسرائيلي  الوسيط  زيارة  مع  تزامن  كونه 
تعزيز  بهدف  هوكستني،  عاموس  األمريكي 
اجلهات  أحسنت  إن  التفاوضي،  لبنان  موقف 
اليت  القوة  معادالت  من  االستفادة  الرمسية 
إيقاع  فرض  على  والقادرة  املقاومة  فرضتها 
انتزاع حقوقه  لبنان من  للمفاوضات مبا ميّكن 
والغازية  النفطية  وثرواته  البحرية  حدوده  يف 
)أما ما تبقى من ثروات فال يعود لكيان العدو 

بل هي من حقوق الشعب الفلسطيين(.
ال ينبع احلديث عن أن األمريكي طرف مباشر 
يف املعادلة، فقط لكونه ناطقًا باسم املصاحل 
إسرائيلي  »الوسيط«  ألن  وال  اإلسرائيلية، 
ألن  أيضًا  وليس  أمريكية،  جنسية  حيمل 
إلسرائيل  وداعمة  حاضنة  املتحدة  الواليات 
يف كل قضاياها وسياساتها العدوانية، وإمنا 
األمريكية  السياسة  مستجّد يف  حصول  نتيجة 
جتاه لبنان، بعدما حتّول إىل دولة واعدة على 
ولذلك،  والغازية.  النفطية  الثروات  مستوى 
دولي  طرف  أي  منع  إىل  واشنطن  تسعى 
عنها  التنقيب  يف  املشاركة  من  إقليمي  أو 
بالشراكة  بنهبها  التفرد  بهدف  واستخراجها، 
مع احملتل اإلسرائيلي. وهذه مصلحة أمريكية 

منفصلة وإضافية ينبغي أخذها باحلسبان.
املوقف  يأتي  املخطط،  هذا  تنفيذ  أجل  من 
األمريكي احلازم مبنع لبنان من االستعانة بهذه 
وحماولة  االقتصادية،  مشكلته  حلل  األطراف 
أو  املعاناة  استمرار  خيارين:  أمام  حشره 
املعادلة  هذه  سياق  ويف  واخلضوع.  التنازل 
نفسها، يراهن العدو، ومعه الواليات املتحدة، 
عرب  واخلضوع،  التنازل  إىل  لبنان  دفع  على 
وضعه أمام سقفني: القبول بالسقف األمريكي 
ثروته  خسارة  أو  للتسوية...  اإلسرائيلي   -
خبطوات تدرجيية، بدأت مؤشراتها العملية يف 
إعالن فوز »هاليبريتون« مبناقصة للبدء بأعمال 
احلفر على احلدود مع لبنان. وأيضًا عرب الضغط 
من بوابة حرمان لبنان من االستفادة من ثرواته 
يف املنطقة اللبنانية اخلالصة، وهو ما أفصح 
اإلسرائيلي بإبالغه  عنه »الوسيط« األمريكي – 
مسؤولني لبنانيني أن »ما من شركة يف العامل 
االتفاق  إجناز  قبل  معكم  العمل  على  ستوافق 

مع إسرائيل«.
األمريكي يف جناح  يستند الرهان اإلسرائيلي – 
هذا املخطط إىل أن الظرف السياسي والداخلي 
االقتصادية  األزمة  تفاقم  وحتديدًا  لبنان،  يف 
إىل  السياسية  الطبقة  سيدفع  واملالية، 
القبول بأي تسوية مهما تضّمنت من تنازالت، 
أنه  على  العام  الرأي  وسط  لذلك  والتسويق 
إجناز قطع الطريق على سطو االحتالل على كل 
الثروة، وكمدخل للخروج من األزمة. واملعطى 

تفوق  واليت  السعودية،  املصارف  ألحد  ديونه 
لذلك،  متعثرة«.  تزال  ال  عقاراته،  كل  قيمة 
هناك كالم عن إمكان انتقاله اىل مصر للقيام 
ببعض االستثمارات، إذ يبدو أن ابن زايد يريد 
أن يرفع »حضانة« احلريري عن كاهله ويرميها 

على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
الظروف اليت يتخّبط بها احلريري أوجدت حالة من 
الكسل واالستسالم الكّلي يف التيار، قَبيل أشهر 
من االنتخابات النيابية. وللمرة األوىل، ُينقل عن 
احلريري رغبته يف العزوف عن خوض االنتخابات، 
أقّله هو شخصيًا، وهو ما يؤّكده مقّربون منه يف 
تزال يف  ال  األمور  إن  يقولون  لكنهم  بريوت. 
منافسة  حمل  بأنه  يشعر  ال  واحلريري  بدايتها، 
جدية مع أي خصم له يف الساحة السنية، وهو 
قادر على استنهاض الوضع الشعيب متى قرر.

    يف وادي أبو جميل الحركة شبه معدومة وعدد كبري من 
املوظفني ورجال الحرس صُرفوا

املسؤولون يف التيار يشريون أكثر اىل تراجع 
» القدرة املالية على خوض االنتخابات«، وحتى 
على املستوى التنظيمي »العمل مشلول«. إذ مل 
االنتخابية  ماكينته  بعد  »املستقبل«  تيار  ُيطلق 
)احلريري  األمحَدين  من  كّل  يتناتشها  اليت 
هامشية  أن  »األخبار«  وعلمت  وهامشية(. 
للعمل  انتخابي  فريق  تشكيل  فرتة  قبل  حاول 
يف بريوت منفصل عن ماكينة التيار الرئيسية 
فريق  مع  كثرية  مشاكل  وّلد  ما  واملنسقيات، 
أمحد احلريري الذي حياول الدخول اىل العاصمة 
من جديد، ويعقد اجتماعات مع عدد من العائالت 
متّكن  وهو  تنظيمية.  وكوادر  املناطق  ومفاتيح 
املستقبليني  الشباب  من  عدد  استعادة  من 
ما عدا بعض  استماهلم هامشية. ولكن،  الذين 
»األمحدان«،  بها  يقوم  اليت  البسيطة  اخلدمات 
خّص  ما  للمستقبليني يف  ُيسّجل  جّديًا  عمل  ال 
االنتخابات اليت يعترب التيار أنه »ال يزال هناك 

متسع من الوقت للكالم عنها«!
وليس الوضعان املالي والتنظيمي هما فقط ما 
تضاف  بل  ورئيسه،  »املستقبل«  تيار  يعانيه 
معظم  مع  ساءت  اليت  احلريري  عالقة  إليهما 
القوى احمللية يف السنتني األخريتني، وهذا ما 
بالنسبة  االنتخابية غري واضحة  التحالفات  جيعل 
إليه، وصعبة اىل حّد ما. ُيضاف إىل ذلك انعدام 
وجود أي خطة يف ما يتعلق بأمساء املرشحني، 
النواب  من  عدد  من  بدالء  مثة  كان  إذا  وما 
عليه.  ما هو  الوضع على  أو سيبقى  احلاليني، 
وهذا األمر سيحسمه، حبسب مّطلعني، »النائبة 
سيمسكان  اللذان  أمحد  وجنلها  احلريري  بهية 

مبلف االنتخابات يف الفرتة املقبلة«.
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لقاحات COVID-19 مجانية ومتوّفرة لجميع البالغين أكثر من 12 عاًما من العمر
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و���دات اال����ء وا����دات ا�������� 

���� ا���اءة ������ أ�� ����� ا����ل 
 COVID-19 ت �� ���ح������ ���

�����، و����� ��� ���� ������� �� 
COVID-19، ��� إذا �� ��� ���� 

 ������� �����

�� ����� ا������ت وا�����ت ا����� ��� 
������ا���� �ّ�� ���ث �� ���ان أ��ى� �� 

ا���� ���� ��ص أن �ّ��� �� ��� ���� 
�� أ���ا��� ا������ ا����� ا��� ������ 

���اء ا���� اال����ا���ن�

الوصول إلى موارد مترجمة عن 
COVID-19

إذا ��� ���� �� ا����ل ��� 
 COVID-19 ت �� �����ت������

����و��  �����، �� ����رة ا����� اال�
 ���� ���� �� �ّ� �australia.gov.au
 “information in your ا���� ��ق ��

”language وا����ر ا���� ا������ �� ��� 
63 ��� ���ّ��ة� 

 COVID-19 كيفية الحصول على لقاح
حتى بدون بطاقة مديكير

 ������ ������ COVID-19 إن �����ت
�� أ���ا���، ��� �� �� ��� ��ا�ً�� أ���ا�ً�� 

أو ���ً�� دا�ً��� و��ا ���� اال����ص 
ا���� ��� ����� ����� ������، وا��ا���� 

اال�����، وا���ب ا��و����، وا����ل 
ا��������، و����� ا����ء� ���� ال�ي 

��� �� أ���ا��� ���� �� ا���� 12 ��ً�� 
أو أ��� ��� ���� ������� اال�ن�

��� COVID-19 ا����ل ��� ���ح �����

���دات ا������ ا������ ���������  •
���دات اال����ء ا������ ا����ر���  •

����ت ��� ا������ ا��� ���ف �����   •
ا����ن اال�����ن

���دات ا������ ا������ ���ال��ت   •
وا������َ���، و

ا�������ت ا����ر���  •

إذا ��� زا�ً�ا �� ا���رج و���� �� أ���ا���، 
أو ���ً�� دو�ً��، أو أي ��� ال ���� 

���� ا��ا���، ���  ا������ اال����ا��� أو اال�
ال ����� �� ا����ل ��� ا���ا�� ا��� 

������ ���م ������� ��� ذ�� ال ����� 
�� ا������� 

ال ����ج إ�� أن ���ن ����ً أو ����ً �� 
��ً���� COVID-19 ح��� ��ّ��� ������ ������

إذا �� ��� ���� ����� ������، ����� 
ا����ل ��� ا������ ا������ ���  

���دات ا������ ا������ ���������  •

���دات ا������ ا������ ���ال��ت   •
وا������َ���، أو

ا�������ت ا����ر���  •

ا����م را�� australia.gov.au �����ر 
��� أ��ب ���دة ����� و��� ������ 

وإذا ��� ����� إ�� ����� ����� ��� 
ا����� أو �� ا����� �� ���� ا������، 
ا��� ����� ا������ ا����� وا������ 

��� ا���� 450 131.

الحصول على إثبات لتلقيحك ضد 
COVID-19

����� ا����ل إ�� ”���ن ��ر�� ا������“ 
ا���ص ���

�����، �� ��ل إ���ء ���ب  ��� اال�  •
myGov ����� �� ا����ل إ�� ���ب 

������ ا���ص ��، أو
 Express Plus ����� ل�� ��  •

 �Medicare

إذا �� ��� ���� ����� ������، أو إذا ��� 
 ،myGov ال ������ ا����ل إ�� ���ب

����� ا����ل ��� ”���ن ��ر�� ا������“ 
ا���ص �� ��ن�

���� �� ا���� ا��� ���� �������   •
������ ���� ��، أو

���� ��� اال�����رات ا�����   •
���� ا������ اال����ا�� ��� ا���� 

809 653 1800 (8 ���ً�� إ�� 5 ���ًء 
�� اال���� إ�� ا����� ��� ����� 

��ق أ���ا��� ا���دي)، وأن ���� ���� 
إر��ل ����� إ��� �������� �� �����ق 

و��ل ا����ن ������� ����� 14 ��ً��� 
�����ل ��� ا������ ا������، ���� 

اال���ل ��� ا���� 450 131�

������ �� ا�������ت �� ����� ا����ل 
��� إ���ت ������� ��COVID-19، را�� 

�Services Australia �����

�����ل ��� ������ت أ��ى �� 
���ح COVID-19، �� ����رة ���� 

australia.gov.au أو ا��� ��� ا���� 
080 020 1800. �����ل ��� ����ت 

ا������ ا������، ا��� ��� ا���� 
�131 450

متّهل دعين أتنّفُس الَسكينة
َفعطرك ُيرِبك حيائي

يستبيُح ردائي من القدِم حتى 
األحالم

تتحّرُر  الدساتري  تتصّدُع  أمامك 
الشريعة

والقلُب هوى رايًة بيضاء .. 

توّقف ال تناديين طفليت 
يوقُظ  غصَنَك  ينعُش  َوثغري 

الدماء
رضيعة عطشى يف حباري

تانغو  خطواتي  عيناَك  تراقُص 
وكالسيكيات

حكاياٌت على مصراعيها
ترويها ريشُة اخليال .. 

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

ال تصمت ال تهدأ غّرد شقاوة
أطلق هليَبَك بني مثارَي الناهدة

تهاب  وال  أسراري  تلّمس 
النريان 

أنقى  واملتعة سوى  العشق  ما 
صالة

بل صوت نبوءة
سالمك وإميان .. 

همسك يطارُد أهوائي 
ال هروب ال مفّر َومِلا

وأنَت  اإلغواَء  أمارُس  فأنا 
ترتوي

مجيلٌة بنَي أناملَك أمتّرى 
شعرًا حنتًا نَغمًا زهَر اجلناِن

ال تالعبين ُبعادًا وتتنّكر
تغرق  زواياَي  بكِل  أراك 

تشتهي 
َكمطِر آٍب ُتدغدُغها ُتشاِكس

وَجزٍر ُأناجي  وبنَي مدٍّ
.. َبعد
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مـقاالت وتـحقيقات

»الُعقم« إىل  اللبنانّيون 
 :%15 من  بأكثر  األزمة  بعد  الوالدات  تراجع 

الـطوعي« »الـُعقم  نـحو  اللـبنانيون 

 2021 األول  تـشرين   30 Saturday 30 October 2021الـسبت 

تراجع عدد الوالدات يف لبنان 
 %15 من  بأكثر   2020 عام 
فيما  سبقه.  الذي  العام  عن 
هذا  أرقام  تسجل  أن  يتوقع 
مع  الرتاجع.  من  مزيدًا  العام 
األزمة االقتصادية مل  اشتداد 
يعد إجناب األطفال يف متناول 
بسبب  اللبنانية  األسر  أكثر 
اليت  الباهظة  املالية  التكاليف 
إىل  بكثريين  دفع  ما  يرّتبها، 
إىل  أو  الزواج  عن  العزوف 

اختيار »الُعقم الطوعي«.
مل يعد لبنان بلدًا »آمنًا« إلجناب 
األزمة  ضربت  بعدما  األطفال 
املقّومات  كّل  االقتصادية 
لبناء  والضرورية  األساسية 
نقوم  قادرين  »مش  أسرة. 
حبالنا، حتى جنيب ولد نظلمه 
كثريين  حال  لسان  معنا«، 
أّجلوا  ممن  املتزّوجني  من 
اخلوف  بسبب  اإلجناب  مشروع 

ُتراوح بني مليون لرية ومليوَني  أي َخلقية لدى اجلنني واليت 
لرية. وتكلف أدوية احلديد واملكّمالت الغذائية اليت حتتاج إليها 
احلامل بني 250 ألف لرية و350 ألفًا شهريًا باحلد األدنى، من 
دون احتساب أي كلفة إضافية تتعلق مبشاكل أخرى قد حتتاج 

إىل فحوصات وأدوية إضافية.
مليونًا  و20  لرية  مليون   12 بني  فرُتاوح  الوالدة  كلفة  أما 
التأمني  الدفع وفروقات  الدرجة االستشفائية وطريقة  حبسب 
مضاعفات  أي  كلفة  إليها  أضف  املطلوبة،  الطبية  واإلجراءات 
تتعّرض إليها احلامل خالل الوالدة قد تستدعي إجراءات طبية 

إضافية.
أضف إىل ذلك كله مصاريف ما بعد الوالدة من حليب وحفاضات 

رحيل دندش

تصوير مروان بوحيدر

وجود  وعدم  البالد،  على  خيّيم  الذي  اجملهول  املستقبل  من 
خطة ورؤية للخروج من االنهيار االقتصادي. ففي ظل الغالء 
الفاحش مل يعد اآلباء، اجلدد منهم والقدماء، قادرين على تأمني 
التكاليف املطلوبة لرتبية طفل. لذلك، بات اإلحجام عن توريط 
أجيال جديدة يف اجلحيم اللبناني خيارًا وحيدًا أمام كثريين من 

املتزّوجني »القدماء« و«اجلدد«.
وخالهلا  الوالدة  قبل  باهظة،  مالية  تكاليف  اإلجناب  يرّتب 
وبعدها، مما مل يعد يف متناول أكثر األسر اللبنانية. ُترجم ذلك 
تراجعًا يف عدد الوالدات بنحو 15,5% من 86,584 عام 2019 
إىل 74,049 عام 2020، حبسب أرقام املديرية العامة لألحوال 
الشخصية. وواقع التدهور املستمر يشري إىل أن هذه األرقام 
ستشهد مزيدًا من االنهيار نهاية العام اجلاري. علمًا أن نسبة 
عّما  املئة(  يف   50( النصف  إىل  تراجعت  لبنان  يف  الوالدات 
كانت عليه يف السبعينيات، وُسجلت النسبة الكربى من الرتاجع 

يف السنوات العشر األخرية.
الباحث املتخّصص يف علم اجتماع األسرة زهري حطب يلفت إىل 
تراجع اإلقبال على الزواج بعد األزمة االقتصادية بنسبة تصل 
إىل ما بني 40 و43 يف املئة، »وتقريبًا، نصف املؤّهلني للزواج 
عزفوا عن هذه اخلطوة، ومل يعد يفكر فيها إال املقتدرون ماديًا، 
بعدما وصلت نسبة الفقراء بني اللبنانيني إىل 73 يف املئة، 
أسرة«.  تأسيس  التزام  عبء  نفسه  على  الشاب  جيّر  فكيف 
وبطبيعة احلال، انعكس ذلك تراجعًا يف أعداد الوالدات، »وحتى 
من أقدموا على الزواج خالل هذه الفرتة، يرتّيث كثريون منهم 
املعطيات  ضوء  على  حساباتهم  ويراجعون  طفل  إجناب  قبل 

الراهنة«.
املادية فقط،  بالكلفة  تراجع اإلجناب  يرتبط  حبسب حطب، ال 
»وحتى من ينتمون إىل طبقة متوسطة أو مرتاحة ماديًا يعزفون 
عن اإلجناب وتربية طفل يف ظل وضع اجتماعي وأمين تعٍس«، 
الفتًا إىل أن معظم من أجنبوا أطفااًل يف هذه الفرتة مل يفعلوا 

ذلك نتيجة قرار إرادي.
»يف اللحظة اليت تنقطع فيها الكهرباء أشعر بالذنب ألنين أجنبت 
طفلي« يقول هادي. أما بالنسبة إىل سارة، فإن »اإلجناب يف 
لبنان اليوم يشبه ارتكاب جرمية أن حتّمل كائنًا جديدًا احلياة يف 

ظل الذّل واملتاعب«.
القاق  فيصل  الدكتور  املأمونة  لألمومة  الوطنية  اللجنة  منّسق 
يؤكد أن عدم وجود سياسة اقتصادية يف لبنان، حيول دون 
التفكري باإلجناب. »املناخ العام احلالي يف البلد ال يشّجع على 
خطوة  إنها  طفل؟  بإجناب  فكيف  مهمة،  خطوة  أو  نشاط  أي 
دونها استعدادات وأعباء قد تكون جسيمة وال قدرة للعديد من 

األزواج على القيام بها«.
فواقع احلال أن احلمل واإلجناب باتا عملية مكلفة لشرحية واسعة، 
بدءًا من كلفة العناية الصحية باحلامل اليت حتتاج إىل ما معّدله 
تسع زيارات للطبيب خالل فرتة احلمل، تكّلف كل منها بني 200 
ألف لرية و300 ألف، ناهيك عن كلفة صورة الـ«إيكو« لتقّصي 

ولقاحات ومعاينات وأدوية وثياب 
وغريها من املستلزمات.

واألبّوة  األمومة  من  هذا جيعل  كل 
حلمًا بعيد املنال، وقرارًا يستدعي 
اإلقدام  قبل  الرتّوي  من  كثريًا 

عليه.
يعّدد  االقتصادية،  األوضاع  وإىل 
لرتاجع  اجتماعية  أسبابًا  القاق 

الوالدات، منها »امليل السلوكي« )الرتند(، إذ مل يعد هناك 
أن بعض  السابق، رغم  اإلجناب نفسه كما يف  ميل إىل منط 
املناطق يف عكار والبقاع ال تزال خارج هذا النمط. كما أن تأّخر 
سّن الزواج أحد العوامل املساهمة يف تراجع نسبة الوالدات. 
فاملرأة عندما تتزّوج يف سّن الـ 35 ال تنجب العدد نفسه من 
األطفال كما لو تزّوجت يف سّن العشرين، علمًا أن عقود الزواج 
سّجلت تدنيًا بنسبة 18 يف املئة يف السنوات األربع املاضية.

 1,002 يسجل  السكاني  التزايد  معدل  جعل  اليوم  هذا  كل 
حبسب حطب، فـ«مستوى اخلصوبة صار متدنيًا مبا حيول دون 
جتّدد األجيال«. ويوضح »أننا حتى مل نعد نصل إىل معدالت 
اإلحالل )أي أن كل ثنائي جيب أن ينجب طفلني بدياًل عنهما 

بعد الوفاة( ليبقى عدد السكان ثابتًا«.
 لذلك، فإن هذا الرتاجع اإلجنابي، مرتافقًا مع ارتفاع معدالت 
اهلجرة، ومع الوفيات، كّل ذلك سيجعل عدد سكان لبنان يف 
تراجع مّطرد، ما يشكل خطورة على الثبات السكاني، ويرّتب 
أعباء هائلة على االقتصاد واجملتمع يف السنوات املقبلة، إذ إن 

الوالدات اخلام ال تعّوض النقص بسبب اهلجرة والوفاة.
ويف هذا السياق، مّثة خشية من أن يكون »اإلحالل السكاني« 
غري لبناني. فبحسب القاق، سّجل عام 2018 حنو 68 ألف والدة 
لبنانية و59 ألف والدة غري لبنانية غالبيتها لنازحات سوريات، 
عن  خمتلفًا  وبنيويًا  واجتماعيًا  سكانيًا  واقعًا  يفرض  »ما  وهو 
إىل  بل  فقط،  التوصيف  إىل  ال حتتاج  مشكلة  وهي  السابق، 

إجراءات وسياسات عاجلة« يقول حطب.

    نصف 
املؤهـّلني للزواج 
عزفوا عن هذه 

الخطوة ولم يعد 
يفكر فيها إال 
املقتدرون ماديًا

خالل جلسة جملس النواب الثالثاء املاضي جرى إدخال جمموعة 
جلهة  سّيما  ال  القائم،  اإلنتخابي  القانون  على  التعديالت  من 
تقديم موعد اإلنتخابات ورفع الُسقوف املالّية للحمالت اإلنتخابّية 
للُمرّشحني وللوائح، بالتزامن مع إسقاط تعديالت أخرى كان من 
شأنها تطوير العملّية اإلنتخابّية ككّل، األمر الذي أثار ُخصوًصا 
جربان  النائب  رئيسه  لّوح  الذي  احُلّر«  الوطين  »التّيار  حفيظة 
بالتزامن  الُدستوري،  أمام اجمللس  بالتعديالت  بالطعن  باسيل 
ميشال  العماد  اجلمهورّية  رئيس  أّن  عن  معلومات  شُيوع  مع 
عون قد ال ُيوّقع قانون تقريب موعد اإلنتخابات، وأّنه سريّده 
إىل اجمللس النيابي. وبغّض النظر عن التاريخ النهائي الذي 
إّن  القول  مُيكن  املطاف،  نهاية  يف  اإلنتخابات  عليه  سرتسو 
املوعد  يف  ستجري  فهل  لبنان.  يف  رمسًيا  إنطلقت  معركتها 

الذي تقّرر، ومن سيكون اخلاسر األكرب؟.
بداية، ال ُبد من اإلشارة إىل أّنه يف حال قام رئيس اجلمهورّية 
برد القانون اإلنتخابي إىل اجمللس النيابي، ُضمن املهل اليت 
مينحه إّياها الُدستور، قد يؤّخر مواعيد هذا اإلستحقاق اإلنتخابي، 
أغلبّية  عليه  توافقت  ما  وفق  ككّل  اإلنتخابات  ُيعّطل  ال  لكّنه 
الكتل، ألّن القانون سُيصبح نافًذا ُحكًما يف حال مل ُيقّرر جملس 
برفع  تهديده  »التّيار«  نّفذ  حال  أّما يف  ذلك.  عكس  النّواب 
دعوى أمام اجمللس الدستوري، فإّن األمور كّلها ُتصبح مفتوحة 
على كّل اإلحتماالت، مبا فيها مصري اإلنتخابات حبّد عينه، ألّن 
الطعن بالقانون كما أقّره اجمللس، من شأنه منع إجرائها، قبل 

أن يكون للُدستوري كلمته الفاصلة.
إشارة إىل أّن »التّيار الوطين احُلّر« كان يأمل امُلضّي ُقدًما مبنح 
أّنه ميلك  ُيراهن على  اإلغرتاب احلّق بإنتخاب ستة نّواب، ألّنه 
أغلبّية عددّية على ُمستوى امُلغرتبني الذين ما زالوا ُمنخرطني 
باحلياة السياسّية اللبنانّية من مكان تواجدهم يف دول اإلغرتاب. 
أماكن  من  التصويت  مسألة  بإقرار  يأمل  »التّيار«  كان  كما 
)ميغاسنرت(،  إقرتاع كربى  مراكز  من خالل  لبنان،  السكن يف 
ألّنه يعترب أّن من شأن إبتعاد قرى وبلدات الكثري من الناخبني 
عن أماكن سكنهم، إضافة إىل إرتفاع كلفة التنّقل بفعل غالء 
البنزين، أن ينعكس سلًبا على محاس الكثريين للُمشاركة يف 
عملّيات التصويت، ما سُيخّسره املزيد من األصوات. ويعرتض 
»التّيار« أيًضا-وكما بات معروًفا، على املوعد الذي إختري بعد 
الطقس  أّن  حبّجة  واحدة،  وملّرة  باإلستثنائي  ُوصف  تعديل 
مُيكن أن يكون عاصًفا يف هذا التاريخ ما سينعكس على نسبة 
التصويت، ناهيك عن أّن هذا التاريخ يتزامن مع زمن الصوم 
لدى بعض الطوائف املسيحّية. وأبعد من هذه األسباب امُلعلنة، 
يعترب »التّيار« أّن تقريب املوعد يعين عملًيا قطع أّي أمل بأن 
تتمّكن احلكومة اليت ستتحّول إىل ُمستقيلة ُبعيد اإلنتخابات، من 
حتقيق أّي إجناز ُمهم بسبب ضيق الوقت، وبفعل الُدخول عملًيا 
يف زمن التحضري هلا، األمر الذي سينعكس سلًبا على »التّيار« 
وتعويض  اإلجنازات  بعض  »العهد«  حتقيق  يأمل  كان  الذي 
إنتخاب جمموعة  أّن  ولّو جزئًيا. كما  السابقة،  التعطيل  فرتات 
كاملة من النّواب اجُلدد، مع ما قد حيمله هذا األمر من تغيريات 
ا، إنتهاء  على ُمستوى التوازنات السياسّية الداخلّية، يعين نظريًّ
عهد العماد ميشال عون باكًرا، وفتح بازار اإلنتخابات الرئاسّية 

امُلقبلة قبل أوانها!.
إجراء  موعد  تعديل  يف  »التّيار«  فشل  حال  يف  وبالتالي، 
خلوضها،  متاًما،  امُلرتاح  مبوقع  يكون  لن  فإّنه  اإلنتخابات، 
بها.  النيابي  اجمللس  خرج  اليت  النهائية  الصيغة  وفق  خاصة 
عّدة.  ألسباب  املدني«،  »اجمُلتمع  سيكون  األكرب  اخلاسر  لكّن 
فالقانون النسيب وفق دوائر صغرية مع صوت تفضيلي واحد، 
بقي من دون تغيري، كما طالبت هيئات ومجعّيات »الثورة«، 
األمر الذي ُيضعف ُحظوظ الفوز بأعداد كبرية، مبواجهة املاكينات 

احلزبّية امُلنّظمة. 
وعدم إعتماد مراكز اإلقرتاع الكربى، وعدم منح النساء »كوتا« 
اإلغرتاب،  نّواب لعامل  امُلغرتبني بسّتة  ثابتة، وعدم ختصيص 
إخل. كّلها عوامل ال تصّب يف صاحل »اجمُلتمع املدني« الذي 
كان ُيراهن على تغيريات من شأنها أن تسحب البساط، ولّو 
مّما  واألهّم  التقليدّية.  احلزبّية  اللوائح  أرجل  حتت  من  قلياًل، 
سبق، أّن تقديم املوعد، يف الوقت الذي ال تزال فيه هيئات 
ومجعّيات »اجمُلتمع املدني« ُمنقسمة على نفسها، وعاجزة عن 
خاسرة  معركة  إىل  التوّجه  عملًيا  يعين  موّحدة،  لوائح  تشكيل 
يف  اجلسيم  اخللل  هذا  إلصالح  اجلهود  تتسارع  مل  ما  سلًفا، 

تنظيم الُصفوف حتضرًيا لإلنتخابات اليت باتت على األبواب.
يف اخلالصة، لبنان دخل عملًيا مرحلة اإلنتخابات، مع ما يعنيه 
صارت  األجواء  أّن  واألكيد  امللّفات.  باقي  لكامل  جتميد  من 
واألكيد  امُلتبادلة.  واإلعالمّية  السياسّية  للحمالت  حالًيا  ُمهّيئة 
أّن من شأن عدم توقيع قانون اإلنتخابات، ورّده إىل اجمللس، 
محاوة  من  يرفع  أن  العدلي،  اجمللس  أمام  به  الطعن  وحتى 
يعيش  ذلك،  ُغضون  ويف  الدرجات.  أعلى  إىل  احلمالت  هذه 
وإقتصادًيا  وحياتًيا  معيشًيا  حياتهم...  أّيام  أسوأ  اللبنانّيون 

ومالًيا، إخل. يف ظّل قلق كبري على امُلستقبل!.

إنطلقت  اإلنتخابات  معركة 
األكرب! اخلاسر  هو  هذا  رمسًيا... 

ناجي س. البستاني
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املقيم عزيزي 

إنه وقت مثري يف مدينتنا حيث نفتح أبوابنا 
املشجع  من  الواقع،  يف  العمل.  إىل  ونعود 
املتاجر وينفقون  الناس يعودون إىل  أن نرى 
أكثر  بعد  املحلي  اقتصادنا  ويعززون  األموال 

اإلغالق. من  أشهر  ثالثة  من 

يف  محلية  شركة   36000 من  أكثر  هناك 
وتوظف  الوظائف  تخلق  إنها  مدينتنا. 
االقتصادي  النشاط  وتحفز  املحليني  السكان 
ــات األســاســيــة،  ــخــدم ــر الــســلــع وال ــوف وت
ومراكز  واملقاهي  السيارات  خدمات  مثل 
)لحـّام(  قصـّاب  وحتى  املبكرة  الطفولة 

والخباز. الزاوية 

الوظائف  أو  األعمال  هذه  نرى  أن  نريد  ال 
وحيوية  طابع  إىل  تضيف  ألنها  تختفي 
البلدية  أن  يف  السبب  هو  هــذا  املدينة. 
مجتمع  لدعم  الجاد  العمل  يف  ستستمر 

لدينا. املحلي  األعمال 

أدعوكم  وأنا  نلعبه.  دورًا  جميعـًا  لدينا  لكن 
وتناول  الكبري  واإلنــفــاق  محليـًا  للتسوق 
واستخدام  املحلية  املطاعم  يف  الطعام 
خالل  مــن  املحليني.  والحرفيني  املهنيني 

Mayoral Message

األعمال  أن  نضمن  محليـًا،  والتسوق  الشراء 
مرة  ترتد  أن  يمكن  مدينتنا  يف  التجارية 
.COVID-19 من  اآلخر  الجانب  على  أخرى 

على  املحلية  الشركات  أيضـًا  سنشجع 
على  الرسائل  خــالل  من  معكم  التواصل 
أعمالها  حول  االجتماعي  التواصل  وسائل 

املتاحة. والصفقات 

ـــززوا  ع قــد  ــتــجــزئــة  ال ــار  ــج ت أن  أتــفــهــم 
من  بهم  الخاصة  السالمة  بــروتــوكــوالت 
جهودهم  يف  ندعمهم  ونــحــن   COVID
سالمة  وعلى  مفتوحة  أعمالهم  على  للحفاظ 

وعمالئهم. موظفيهم 
شركاتنا  لجميع  جزياًل  شكرًا  أخــرى،  مرة 
قدمتها  التي  والتضحيات  الصرب  على  املحلية 
سالمتنا  على  للحفاظ  الــوبــاء  هــذا  خــالل 

. جميعـًا

التي  الهائلة  املساهمات  على  لكم  شكرًا 
أن  نأمل  دعونا  للمدينة.  تقديمها  تواصلون 
مزدهرة  املقبلة  عشر  االثني  األشهر  تكون 

جميعًا. لنا  بالنسبة 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة
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 The best graduates and teach-
ers have been selected to come 
to Picnic Point High School to 
teach as part of the new FAST-
stream program. 
The program accepts a small 
number of outstanding candi-
dates each year and provides 
an intensive mentoring and ac-
celerated leadership pathway, 
which includes placement at 
leading public schools includ-
ing in the regions.  
More than 200 early career 
and graduate teachers applied 
to take part in the exclusive 
FASTstream program, and 
more than 120 schools ex-
pressed an interested in host-
ing participants.  
Local State Member for East 
Hills, Wendy Lindsay MP said 

NSW BEST TEACHERS HEAD TO PICNIC POINT HIGH 
SCHOOL THANKS TO THE NEW FASTSTREAM PROGRAM 

“I am thrilled to hear that Alexis 
Hunter and Alexander Adams 
will be coming to Picnic Point 
High School from the start of 
Term 1 next year.”
“East Hills has a lot to offer and 
I am so pleased that we will be 
able to welcome these two new 
teachers to this beautiful part 
of the world,” Ms Lindsay said.  
“We know the importance of 
great teachers and mentors 
and this is a program that will 
see students across NSW ben-
efit.”
“I know Picnic Point High 
School is very excited to have 
their new teachers arrive along 
with the beginning of construc-
tion to the multi-million dollar 
upgrade to the school and the 
students will provide a warm 

welcome when they join.”  
Minister for Education Sarah 
Mitchell said every participant 
who has been selected has 
demonstrated a passion and 
commitment to public educa-
tion.
“I’m really excited by the diver-
sity of talent, skills and back-
ground of our first group of 
FASTstreamers. We know great 
school leadership is crucial in 
lifting student and school out-
comes and providing all our 
students with the opportunities 
to succeed. FASTstream is part 
of our commitment to identify-
ing and supporting our school 
leaders at every stage of their 
career.” Ms Mitchell said. 
The teachers will also receive 
support from a school-based 
mentor in each placement pro-
viding them with advice and 
feedback, as well as a program 
mentor who will guide them 
through every step of the ten-
year FASTstream journey. This 
includes providing advice on 
professional development pro-
grams and opportunities, lead-
ership coaching and tailored 
support. 
Participants will take part in 
an induction process in Term 
4 this year before beginning 
placement in their first school 
in Term 1, 2022. 
 MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP with 2020 -21 Local Sport Grant Program Re-
cipients Picnic Point Bowling Club PRE COVID

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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 سيدة الشاشة العربية:
ضغوط من االستخبارات وتشويه إعالمي ممنهج

يف يوليو/متوز 1965، غادرت فاتن محامة مصر وسط توقعات 
من مجاهريها بأنها زيارة عادية لزوجها النجم عمر الشريف، 
الذي كان يف ذلك الوقت حيقق جناحا يف السينما العاملية، 
لكن تلك التوقعات ثبت أنها يف غري حملها عندما طال غياب 

النجمة عن بالدها لسنوات.

إن  الشاشة  »سيدة  يتحدث كتاب  بالذات  املرحلة  عن هذه 
الناقد  ملؤلفه  وذكريات«  مذكرات   .. محامة  فاتن   - حكت 

السينمائي ومدير مركز اهلالل للرتاث أشرف غريب.

الشاشة  سيدة  مسرية  عن  غريب  يتحدث  الكتاب  هذا  يف 
طفلة  تزال  ال  وهي  السينما  عامل  إىل  دخلت  اليت  العربية 
صغرية وكانت هلا فرصة متثيل مشهد بسيط أمام املوسيقار 
حممد عبد الوهاب يف فيلم »رصاصة يف القلب« يف 1940، 

وختمت مشوارها السينمائي بفيلم أرض األحالم يف 1993

يستند املؤلف يف كتابه إىل وثائق ومذكرات كتبتها محامة 
بنفسها، فضال عن شهادات فنانني وفنانات حتدثوا عنها.

الصدف  »لعله من  عربي:  نيوز  بي سي  غريب ليب  ويقول 
الغريبة أن يكون عام 1931هو نفسه الذي شهد ميالد شادية 
نهاية  سينما  صبغ  الذي  اجليل  هذا  رستم،  وهند  وماجدة 

األربعينيات وما بعدها بلون خاص«.
»جنمة منذ الطفولة«

تسللت الطفلة فاتن أمحد محامة إىل عامل الشهرة عرب جملة 
»االثنني« اليت كانت تصدرها دار اهلالل بعد أن تقدم والدها 
بصورها يف مسابقة نظمتها اجمللة عام 1936، وهو ما أثار 
اهتمام املخرج، حممد كريم، بها لريشحها لدور يف أحد أفالم 

املوسيقار حممد عبد الوهاب.

ورغم تضارب بعض الروايات، اليت حصل عليها املؤلف من 
ومذكرات  لوالدها  وتصرحيات  نفسها  محامة  فاتن  مذكرات 
الروايات على شيء واحد  تلك  اتفقت  للمخرج حممد كريم، 
هو أن النافذة اليت أطلت منها فاتن على عامل السينما كانت 

صورة نشرتها هلا جملة االثنني.

»أؤكد أن جملة اإلثنني، اليت كانت تصدرها  وقال غريب: 
مؤسسة دار اهلالل، قد أعلنت بالفعل فى أغسطس/ آب سنة 
1936 عن مسابقة الختيار أمجل وجه طفلة، وظهرت صورة 
فاتن للمرة األوىل يف العدد رقم 118 بتاريخ الرابع عشر من 

سبتمرب 1936 وكانت حتمل رقم 48 بني املتسابقني«.

كانت  بل  املتسابقات،  بني  األوىل  فاتن  الطفلة  تكن  ومل 
يف املركز السادس. ولكن رغم ذلك، كانت هي من حظيت 
فيلمه  األول يف  دورها  فلعبت  كريم  املخرج حممد  باهتمام 

»يوم سعيد«.

»أبطال الهروب«
للتضييق  محامة  فاتن  تعرضت  عندما  اهلروب  قصة  بدأت 
أثناء حركتها وسفرها إىل اخلارج وعودتها إىل مصر، وفقا 

ملذكراتها اليت سرد أشرف غريب أجزاء منها يف كتابه.

وأرجع الكتاب ذلك التضييق إىل رغبة املخابرات املصرية، 
اليت كان يرأسها يف ذلك الوقت صالح نصر، يف جتنيدها 

للعمل لصاحل اجلهاز، وهو ما رفضته فاتن رفضا قاطعا.

وأشار الكتاب إىل جزء من مذكرات محامة جاء فيه: » عايشت 
ظلما كبريا تعرض له كثريون من حولي، وتعرضت للتضييق 
يف حركيت وسفري للخارج وأشياء أخرى، إىل أن اتصل بى 
شقيق فنان كان يعمل بهيئة االستعالمات )يبدو أنها تقصد 
مرسي سعد الدين شقيق املوسيقار بليغ محدي( وكنت قد 
العمر كله«  »حكاية  و  »احلرام«  فيلمي  انتهيت من تصوير 
واملشاركة يف مسابقة مهرجان كان السينمائي الدولي، يف 
هذا االتصال طلب الرجل حتديد مقابلة مع أحد رجال املخابرات 

ألمر هام، ومل يكن أمامي سوى الرتحيب بزيارته«.

مع  العمل  املخابرات  ضابط  عليها  عرض  املقابلة،  وأثناء 
اجلهاز وترك هلا بعض الكتب عن اجلاسوسية بعد أن حدثها 
النجمة  وفقا ملذكرات  والتضحيات«،  البلد  »أمن  عن  كثريا 

صورة من األرشيف لسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة
املصرية.

ذلك  رفضت  أنها  إىل  مذكراتها  يف  محامة  فاتن  وأشارت 
النوم  فيه  التفكري  حرمها  أن  بعد  قاطعا  رفضا  العرض 
ألسبوع حتدثت خالله إىل بعض اأًلصدقاء املقربني يف األمر 

الستشارتهم فيه.

فاتن  هلا  تعرضت  اليت  املضايقات  تلك  أن  املؤلف  وأكد 
محامة زادت يف أعقاب رفضها، مما دفع أحد أصدقائها إىل 
نصيحتها مبغادرة مصر قبل أن تضيق عليها اخلناق، مرجحا 
أن هذه النصيحة كانت من الصحفي علي أمني، أحد مؤسسي 
دار أخبار اليوم مع شقيقه مصطفى أمني، والذي قال غريب 
إنه عمل جاهدا مع زكريا حمي الدين، أحد الساسة البارزين 
الذي كانت تربطه عالقة أسرية بفاتن محامة، على مساعدتها 

يف اهلروب من مصر.

»تشويه ممنهج«
يف أعقاب هروبها من مصر وإفالتها من قبضة صالح نصر، 
تعرضت  الوقت،  ذلك  يف  املصرية  العامة  املخابرات  مدير 
الشريف  عمر  وزوجها  فاتن محامة حلملة تشويه ممنهج هي 
تورط فيها عدد من الصحفيني املصريني »سواء عن قصد 

أو غريه«، وفقا ألشرف غريب.

وقال غريب: »هذه احلملة كانت سببا فى إقالة رئيس حترير 
جملة الكواكب القاهرية من منصبه على يد الكاتب الصحفي 
أمحد بهاء الدين رئيس جملس إدارة مؤسسة دار اهلالل يف 

ذلك الوقت«.

وأضاف: »الذي حدث أن الناقد سعد الدين توفيق رئيس 
حترير جملة الكواكب حينئذ مسح فى يوليو/ متوز 1965 بنشر 
عبد  الكاريكاتري  لرسام  الكاريكاتريية  الرسوم  من  جمموعة 
عمر  زوجها  وراء  باللهاث  محامة  فاتن  فيها  يتهم  السميع 
أحضان  فى  االرمتاء  من  ملنعه  أوروبا  عواصم  فى  الشريف 

احلسناوات أو لتقليده يف الوصول إىل السينما العاملية«.

أمحد  الكاريكاتريية  الرسوم  من  السلسلة  هذه  نشر  ودفع 
بهاء الدين، رئيس جملس إدارة مؤسسة دار اهلالل يف ذلك 

الوقت، إىل إقالة توفيق من منصبه، وفقا لغريب.

وكما كان هناك أبطال هلروب محامة من مصر، كان هناك 
أبطال وراء إقناعها بالعودة إىل إىل مصر بعد أن زال اخلطر 
الذي كانت ختشى تعرضها له من بطش املخابرات بعد تغري 

الظروف السياسية يف البالد.

ورجح غريب يف كتابه أن أم كلثوم والروائي عبد احلميد جودة 
السحار والكاتبيوسف إدريس كانوا من أهم الشخصيات اليت 

ساعدت محامة على العودة إىل مصر.

فسعت أم كلثوم والسحار إىل احلصول على رسائل طمأنة 
من وزارة الداخلية إىل فاتن محامة لتعود إىل بالدها بينما 
ناشدها إدريس عرب أثري اإلذاعة املصرية بالعودة إىل مصر.

ورجح غريب أن عودة فاتن محامة إىل مصر مل تكن بعد وفاة 
عبد الناصر كما هو شائع بني املهتمني بالوسط الفين يف 
فرباير/  مصر يف  إىل  عادت  إنها  كتابه  قال يف  إذ  مصر، 
شباط عام 1970 أي قبل وفاة الرئيس املصري السابق مجال 

عبد الناصر بعدة أشهر يف سبتمرب/ أيلول عام 1970.

من املقرر أن تصل املمثلة األمريكية جوليا روبرتس وزميلها 
جورج كلوني إىل أسرتاليا مع عائالتهما قريبًا لتصوير فيلم 

.»Ticket to Paradise« الكوميديا الرومانسية
املصور  زوجها  من  كل  جوليا  اىل  ينضم  أن  املتوقع  ومن 
هازل  التوأم  الثالثة،  وأطفاهلما   ، مودر  داني  السينمائي 
وفينيوس، 16 عاًما، وهنري، 13 عاًما. كما سرتافق كلوني 
زوجته احملامية الشهرية يف جمال حقوق اإلنسان أمل، 43 عاًما، 

وتوأمهما ألكسندر وإيال البالغان من العمر أربع سنوات.
وانضم كل من لوكاس برافو وكايتلني ديفر لطاقم التمثيل 

يف الفيلم الذي سيخرجه »أول باركر«.
يلعب جورج وجوليا دور زوجني مطلقني يسافران إىل بالي 
 Booksmart جنمة  دورها  تلعب  اليت   - ابنتهما  منع  حملاولة 

كايتلني ديفر - من الزواج.
من املقرر أن يستمر التصوير ملدة شهرين اعتباًرا من منتصف 

نوفمرب ، يف مواقع ب« جولد كوست« و«بريسبان«.
 The Whitsundays وسيقوم فريق اإلنتاج بتحويل لونغ آيالند يف
إىل بالي وسيتم نقل النجوم إىل املواقع بواسطة أسطول من 

طائرات اهلليكوبرت الفاخرة.
من  سلسلة  انتقال  بعد  أسرتاليا  إىل  النجوم  وصول  يأتي 
املتحدة  الواليات  كانت  بينما  هناك  إىل  هوليوود  إنتاجات 

تعاني من انتشار وباء كوفيد.

فيلم كوميديا رومانسية جيمع بينهما
جوليا روبرتس حتجز »تذكرة 

اىل اجلنة« مع جورج كلوني

الفنية  أنغام عن استيائها من بعض املواقع  الفنانة  أعربت   
املصرية اليت روجت لشائعة زواجها للمرة اخلامسة من املخرج 

املصري جمدي اهلواري، طليق املمثلة املصرية غادة عادل.
وخرجت أنغام عن صمتها واصفة تلك الشائعة بـ »السخيفة« 
اإلنستغرام،  على  حسابها  عرب  »القصة«  خاصية  خالل  من 
وعلقت قائلة: »لألسف املواقع السخيفة للمرة املليون بتكتب 
عنى أخبارًا كاذبة وسخيفة زيها.. كفاية سخافة يا سخيف منك 

ليه.. أنغام«.
ويرجع تداول تلك األنباء بعدما حضرت أنغام يف األيام املاضية 
عرض مسرحية »ياما يف اجلراب يا حاوي«، وبعد االنتهاء من 
العرض طلب منها جمدي اهلواري وفريق عمل املسرحية وعلى 
املسرح  اىل  الصعود  الفخراني،  حييى  الكبري  الفنان  رأسهم 

حتية هلا.
ثم قام اهلواري بنشر جمموعة صور عرب حسابه على »االنستغرام« 
بها  وتغزل  املسرح،  خشبة  على  معه  أنغام  فيها  ظهرت 
قائاًل:«وملا نتكلم عن احلالوة وعن ليلة حلوة يبقى الزم تكون 
فيها احللوة أنغام نورتينا يا غالية )ياما يف اجلراب يا حاوي(«، 

ما جعل البعض يتكهن بوجود عالقة بينهما.

رد عنيف من أنغام على شائعة 
زواجها للمرة اخلامسة
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
عبد النور الهنداوي  - سوريا نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

سكان األرض وضمان عدم 
زيادة الكوارث الطبيعية رأيت وردة//

تتلّصص على جثث تكّدست على مائدة
وفيها مالمح رائعة

لقتيل غاضب على األمس
وملّطخ بالذبول

/ / /
رأيت جنازة أثقل من اليأس

ورحمًا مسهريًا يتحاور مع شجرة 
وأعمق من ياقوت امللوك

ويضحك من أعماقه/// كيف غاص يف يوم 
ما 

يف مرآة من الوحل
وتقاسم عناء فاخرًا / مع رصيف جاف

وحّدق بال انقطاع 
يف مقصلة دافئة منذ أن ُخلق احلرير 

/ / /
رأيت كيف امتأل البحر بالنار

باألطباق  املمتلئة  األفواه  ضياع  وكذلك 
الفارغة 

وملهاة ال حتتاج إىل تصفيق
وعارية من اإلبهار

ومل تأبه إىل حلظة الذهاب للفراغ
لتشّكل رغبات /// ليست على بال أحد

/ / /
رأيت أشالء طيور تشّكلت يف العدم

وحتتاج فقط////
إىل دموع مشلولة 
ورؤية إلنتاج الربد

وال زمن //
لتظل حمافظة على ضرورة ال تقبل اجلدل

وأعجوبة مألت نفسها 
بأصوات

ال تريد أن تصل إىل هناك

/ / /
رأيت جثة حتولت إىل حليب 

ومناديلها احلجرية ضاعت يف البكاء 
حاولُت أن اصنع قدمني للصراخ كي ميشي 

على الورق
ثم غادرُت جسدي 
ألجتّول يف الالوعي

/ / /

رأيت هواء طاعنًا يف السن
ويشرح حلّفار القبور 

أننا مجيعًا 
بال أفواه

/ / /
رأيت الذي يطارد الغروب باحلجارة 

وينتخي..

حــلم )3 من 4(

ما هو الضمان لسكان األرض من عدم زيادة الكوارث 
اهلائلة  والرباكني  املدمرة  الزالزل  مثل  الطبيعية 

واحملرقة وزيادة حرارة األرض املخيفة جدا؟
على  البشر  حياة  على  جدا  واملخيف  القادم  الشيء 
الدولية  الصحة  وزارة  من  قوانني  توجيه  هو  األرض 
العشر   السنني  يف  النفطية  املعامل  مجيع  لتجميد 
القادمة وعدم  إستخراج الغاز والنفط من باطن األرض 
املشتعلة اليت تصل حرارتها اىل أكثر من ٦٠٠٠ االف 

درجة حرارية.
اإلنتاج  لكن املؤسف جدًا عندما يوقفون املعامل عن 
واستخراج الزيت اخلام الطبيعي حيث من املمكن ان 
حتصل زالزل عمالقة وانفجارات مذهلة ناجتة عن زيادة 
وزيادة  األرض  باطن  يف  الداخلي  واحلريق  احلرارة 
ضغط الغاز الطبيعي على القشرة األرضية الذي دائمًا 

يتصاعد اىل املليارات من األطنان سنويًا. 
هذا الشيء من املمكن ان يؤدي اىل كوارث ليست 
الساخنة  األرضية  الفجوات  مثل  وعديدة  باحلسبان 
الكرة  حرارة  يف  والزيادة  اخلطري  املناخي  والتغري  
ويف  وغريها  االستوائية  املناطق  مجيع  يف  األرضية 
كل مكان وبلد ان كان يف البحر او على اليابسة يف 
القادمة  األرضية  اهلزات  نرى  ان  املمكن  الرب.. ومن 
واملتزايدة سنويًا تستطيع ان تّدمر مدنا بكاملها وتبيد 

األلوف من البشر سنويا.
القادمة  الطبيعية  املعضلة  هلذه  ضمان  يوجد  فهل   
قريبًا واليت هي أخطر  شيء على مصري الكرة  األرضية 
من  حيفظنا  ان  اهلل  من  نطلب  حنن  البشر..  وأرواح 
اآلتي املخيف الن ال أحد يعلم ما هو مصريه ومصري 

أرضه وبيته وبالده.
 اليوم أصبحنا يف خطر دائم ان كان من فوق األرض 
او من باطن األرض بغّض النظر عن زيادة األمراض 
والتلوث جراء زيادة النفايات وانبعاث ثاني أوكسيد 

الكربون من املعامل يف اهلواء بشكل كثيف جدًا.
صاحلة  وغري  مهددة  األرضية  الكرة  أصبحت  فهل 

للسكن؟
 أني اوافق العلماء الفلكيني يف مجيع الدول الكربى 
الذين يغزون الفضاء يف رحالتهم املكوكية رمبا جيدون 
لنا ارضا جديدة ومساء جديدة ومكانا مجيال افضل من 
األرض وحياة خالية من األمراض واملوت الن األرض 
ونار  اىل كرة محراء  سوف تصبح مشتعلة وستتحول 
هوجاء غري صاحلة للسكن واحلياة على سطحها بشكل 
أو بآخر، ألن النار تلتهمها من الداخل بشكل جنوني 
لتحّوهلا جحيما مميتًا  قلبًا وقالبًا ونهاية مؤسفة جلميع 
املخلوقات إلن ال أحد يستطيع ان يرد عنا  هذا الغضب 
القادم علينا وعلى العامل أمجع اال عندما نؤمن به الرب 
وحده اله املعجزات وخمّلص اإلنسان من اهلالك األبدي 
واحلمد  الشكر  له كل  الديان  واالله  احلّنان  والشفيع 

والتسبيح اىل األبد آمني. 

هل ُيزرُع الليمون على احليطان!!!
ز على القلب الصبور !!! وهل ُيطرَّ

سأرضى بأي
جواٍب يسعدني

حتى لو ُجِرَحْت كربيائي
فالذي يفَهُمين

يعرُف معنى الليموِن
لقْد َجَرحين بزهرِه وهجر

وما زلُت أعشُقه رغَم الضجر
ما زلُت أحُن َلُه رغَم كل القهر
وحيَك قليب أما تعبَت من الصرب

حزٌن يعذبين
ويرافُق كلَّ نغمات وجعي

وذابْت نفسي بنَي حنايا نفسي
وتشابهْت كل االموِر يف عبثي

وجتمعْت يف قافلة احالمي
سُأَعِبْد رماَل الصحراِء

لتكون لي وطنًا
وأْن يكوَن لي زماني

حينها ازرُع كلَّ الوعوِد
وانتظُر محاماِت اللحظاِت
توزُع االوقاَت بنَي همسٍة

ونغمٍة
وبني آهٍة وبسمة

وبني حرٍف وهمزه
وتصبُح دقائُق عمري

فراشاٍت تطرُي بني سطور
أصابعي

تسافُر بني عروق هلفيت
وبني كل اجلروح يف مشعيت

وكل احلب املزروع
يف مقليت وابتساميت

فال تكن سرابًا
وال تلتجئ للغياب

حينها
انا يسألونين عنَك

فيضيُع اجلواب
وجيَرُح كلَّ الغروِر

اعاصرَي جنوني وحمبيت
وحدود صحرائي

وادفن لوعيت يف جييب
ويف انعدام حبور راحيت

ويكون زماني تشرين القاسي
والكآبة مفتاح سأمي

وضياع نثري وقصائدي 

كـل الـعصور لك

 الدكتورة خولة الزبيدي
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صندوق النقد: مصرف لبنان ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

 جاء يف التقرير السري أنه رغم أن إمجالي احتياطيات مصرف لبنان 
بعد  االحتياطيات،  »صايف  مليار دوالر  بلغ 36.5  إذ  مرتفعا  كان 
احتساب مطالبات املصارف التجارية من املصرف املركزي، والذهب 

كان سالب 4.7 مليار دوالر أمريكي يف كانون األول 2015«.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة لـ«رويرتز« إن سالمة أصر بنفسه يف 
حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم ألنه كان 

سيتسبب يف زعزعة استقرار السوق املالية.
وسئل متحدث باسم البنك املركزي عن سبب عدم نشر العجز يف 
الصادر يف  الدولي  النقد  تقرير صندوق  االحتياطيات يف  صايف 
كانون الثاني 2017 فقال متحدثا بالنيابة عن سالمة إن »املصرف 
املركزي ال ميلك سلطة تغيري تقارير صندوق النقد الدولي« وامتنع 

عن التعليق على هذه النقطة. 
مصرف  على  للرتكيز  األزمة  أسباب  »حتريف  إن  املتحدث  وقال 
لبنان تصرف غري مهين ويستخدم إللقاء املسؤولية على مؤسسة 
واحدة هي املؤسسة املدنية الوحيدة اليت ال تزال تبقي على النظام 

)املالي( رغم األزمة احلادة«.
وسألت رويرتز متحدثا باسم صندوق النقد الدولي عن سبب غياب 
يقوم  أن  الواجب  من  إذا كان  وعما  املنشورة  التقارير  الرقم يف 
لكنه  الوضع  بإصالح  املطالبة  يف  استباقية  أكثر  بدور  الصندوق 
امتنع عن تناول مسألة حذف العجز البالغ 4.7 مليار دوالر، قائاًل إن 

التقرير »طرح حتذيرا مبكرا وحلوال ممكنة لتقوية النظام املالي«.
 وأضاف املتحدث أن الصندوق »شدد على ضرورة تقليص املخاطر 
االقتصادية واملالية ومنها االعتماد على تدفقات الودائع اجلديدة 
لتغطية العجز املالي واخلارجي الكبري«، وقال إن الصندوق »أشار 
أيضا إىل أن موارد كبرية مطلوبة لضمان احلفاظ على مالءة رؤوس 

أموال البنوك يف حالة حدوث صدمة حادة«. 
مليار   50 إىل  املركزي  املصرف  عجز  تضخم   2020 العام  وحبلول 
دوالر وبلغ إمجالي خسائر البنك 83 مليار دوالر وفقا ملا ورد يف 
خطة إنقاذ أعدتها وزارة املالية يف نيسان من ذلك العام، ويشكك 
األرقام غري  لبنان يف صحة هذه  املركزي ومجعية مصارف  البنك 
الدول صايف  تعلن  أن  يشرتط  وال  بديلة،  أرقاما  يعلنا  مل  أنهما 
احتياطياتها غري أن دوال كثرية تفعل ذلك، وقال مسؤوالن كبريان 
سابقان إن اإلفصاح عن مواطن الضعف املالي يف بدايات األزمة 
كان من املمكن أن جينب البالد تراكم الديون الذي جعل االنهيار 

املالي بهذه الفداحة.
وقال البنك الدولي يف نيسان إن »الوطأة االجتماعية، اليت كانت 
شديدة بالفعل، ميكن أن تصبح كارثية«. فحتى خالل احلرب األهلية 
اللبنانية )1975-1990(، ظلت البنوك تعمل وهي قادرة على الوفاء 

بالتزاماتها. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 5(

خمالفة »انتخابية« دستورية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

نظرا  سيدرس  اجلمهوري  القصر  إىل  االنتخاب   تعديل  قانون 
لتضمينه نقاطًا غري دستورية واضحة السيما التصويت واحتساب 
األكثرية بـ61 صوتا أو 59 صوتا يف حني أن هناك نصا دستوريا 
النواب وليس بعدد  املقاعد اململوءة  حول األكثرية بعدد جملس 
يف اجمللس باإلضافة إىل نقاط أخرى كموضوع املهل. وفهم من 
اللجوء اليها هي تقديم  املصادر ان من بني اخليارات اليت ميكن 

رئيس اجلمهورية  للطعن امام اجمللس الدستوري.
حيثيات القرار األمريكي

ولوال جلسات اللجان والتشريع النيابية واالجتماعات الوزارية اليت 
يعقدها الرئيس ميقاتي ملعاجلة بعض امللفات امللحة، لكانت احلياة 
السياسية والعامة خاوية من اي عمل منتج وسليم، ذلك ان الساحة 
السياسية خالية للمناكفات والسجاالت وتسجيل البطوالت االنتخابية 
ذات اخللفيات االنتخابية، فيما مل تصل املقرتحات االخرية إلستئناف 
جلسات جملس الوزراء وفصل امللفات احلكومية عن القضائية اىل 

نتيجة بعد تصدر املوقف عن اخلزانة األمريكية.
يف  )أمس(  اجلمعة  ظهر  صحايف  مؤمتر  عقد  السيد  النائب  فقرر 
اجمللس النيابي للرد على فرض العقوبات. وقال عرب »تويرت«: لن 
يكون لي تعليق على ما ُيسّمى العقوبات األمريكية، وأدعو وسائل 
اإلعالم احمللية والعربية والدولية ملؤمتر صحفي يف قاعة الصحافة 
النواب اجلمعة الساعة 12 ظهرًا، فيما نفى باسيل أي  يف جملس 

عالقة له بداني خوري.
وداني خوري، هو صاحب شركة »خوري للمقاوالت«، هو متعهد سد 
بسري، وتربطه عالقة قوية بالنائب جربان باسيل من أيام الدراسة 

اجلامعية.
وذكرت وزارة اخلزانة يف بيان، أّن »كال من الرجال الثالثة استفاد 
شخصيًا من الفساد املستشري واحملسوبّية يف لبنان، جلمع ثروات 
كما  الدولة،  ومؤّسسات  اللبناني   حساب  الشعب  على  شخصّية 
يف  القانون  وسيادة  الرشيد  احلكم  انهيار  يف  أفعاهلم  ساهمت 

لبنان«.
وحسب وزارة اخلزانة فإن »رجلي األعمال جهاد العرب وداني خوري 
والنائب مجيل السيد ساهموا بنشاطهم يف انهيار احلوكمة اجليدة 
ودولة القانون. واستفادوا من الفساد يف لبنان واغتنوا منها على 

حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة«.
واوضحت الوزارة عن سبب العقوبة على مجيل السّيد انه متت مساعدة 
مجيل السيد من مسؤول رفيع يف احلكومة بتحويل 120 مليون دوالر 

أمريكي خارج لبنان الستثمارها لكي يغتين هو وشركاؤه.
من  لعدد   2014 عام  وسيطا  كان  انه  قالت:  العرب  جهاد  وعن 
الشخصيات السياسية الرفيعة لعقد اجتماعات ساهمت يف انتخابات 
رئاسة اجلمهورية، مقابل حصوهلا من احلكومتني اللتني تشكلتا بعد 

االنتخابات الرئاسية على عقود قيمتها 200 مليون دوالر.
وحبسب اخلزانة األمريكية، فقد حصل جهاد العرب عام 2016 على 
288 مليون دوالر بدل عقد مع جملس اإلمناء واإلعمار لتأهيل مكب 
أن  وتبني   2019 العام  منذ  عادت  النفايات  أزمة  لكن  للنفايات، 
بهدف  وزنها  لزيادة  النفايات  إىل  املياه  اضافت  العرب  شركة 

تقاضي أموال إضافية.
له  جنت  كبرية  عامة  عقود  على  خوري  داني  حصل  كما  أضافت: 
ماليني الدوالرات، بينما فشل يف الوفاء بشروط تلك العقود بشكل 
هادف. يف عام 2016، حصل على عقد بقيمة 142 مليون دوالر من 
جملس اإلمناء واإلعمار لتشغيل مطمر برج محود. اُتهم خوري وشركته 

بإلقاء النفايات السامة والنفايات يف البحر األبيض املتوسط.
أضاف البيان: داني خوري هو رجل أعمال ثري مت تصنيفه وفًقا 
للمساهمة يف انهيار سيادة القانون يف لبنان. خوري شريك جتاري 
مقرب من جربان باسيل املصنف من قبل الواليات املتحدة بسبب 

عالقته الوثيقة مع باسيل.
وقالت مديرة مكتب مراقبة األصول األجنبية يف الوزارة: إن الوقت 
حد  ووضع  الضرورية  االقتصادية  اإلصالحات  لتطبيق  اآلن  حان 

للممارسات الفاسدة اليت تقوض أسس لبنان.
 وأضافت: لن ترتدد وزارة اخلزانة يف استخدام أدواتها ملعاجلة 
اإلفالت من العقاب يف لبنان. وهذا اإلجراء يهدف إىل حماسبة النخبة 
السياسية والتجارية يف لبنان، الذين استفادوا من املناقصات غري 
الالئقة للعقود، وثقافة احملسوبية املنتشرة اليت تقوض مؤسسات 

لبنان وسيادة القانون واالستقرار االقتصادي.
اليت  العقوبات  إن  جهتها:  من  قالت  االمريكية  اخلارجية  وزارة 
فرضتها وزارة اخلزانة على رجلي أعمال ونائب لبناني، هي تضامن 
مع الشعب اللبناني. وأعلن وزير اخلارجية أنتوني بلينكن أن الواليات 
املتحدة ملتزمة العمل مع احلكومة اللبنانية وشركائنا الدوليني من 

أجل مستقبل أفضل وأكثر إشراقًا للبنان.
بلينكن: العقوبات تضامنًا مع لبنان

العقوبات  أن  بلينكن،  أنتوني  األمريكية،  اخلارجية  أعلن وزير  فقد 
األول(، على  )أمس  األمريكية، امس  اخلزانة  اليت فرضتها وزارة 
وداني  العرب  جهاد  األعمال  ورجلي  السيد  اللبناني مجيل  النائب 
فرتة  منذ  يطالب  الذي  اللبناني  الشعب  مع  تضامنًا  تأتي  خوري 

طويلة باملساءلة والشفافية ووضع حد للفساد املستشري.
  الجلسة النيابية

االنتخاب،  لقانون  عون  ميشال  اجلمهورية  رئيس  رد  ر  ظهَّ نيابيًا، 
االنقسامات  معه  رت  وتظهَّ النواب،  السياسي يف جملس  السجال 
السياسية بني الكتل النيابية، فيما وضع التجاذب املستجد حول 
تفسري الدستور من عدمه جلهة التصويت على رد القانون واحتساب 
االغلبية املطلقة على اساس 59 صوتًا، االمور باجتاه الطعن الذي 
ملزم  اجلمهورية  رئيس  ان  علما  احلر«،  الوطين  »التيار  به  هّدد 
بالتوقيع النه استعمل حقه يف رد القانون ملرة واحدة، فيما ختوفت 
املصادر من ان ما حصل، يهدف بشكل او بأخر اىل عرقلة إجراء 
االنتخابات يف موعدها، وفيما أقر جملس النواب تثبيت موعد إجراء 
االنتخابات النيابية يف 27 آذار بأغلبية 77 صوتًا، وأبقى على موضوع 
اعتماد  بأغلبية 61، وكان نقاش  الـ 128 مقعدا  اقرتاع املغرتبني 
االجتهادات السابقة أو ما مّت اعتماده سابقًا يف ظلِّ عدم جلوء رئيس 
اجلمهورية والسلطة التنفيذية إىل توقيع مرسوم دعوة ملء الشغور 
يف 11 مقعدًا وإجراء االنتخابات الفرعية، ما وضعه البعض يف خانة 
خمالفة الدستور وهو ما شّدد عليه النائب علي حسن خليل وعارضه 
النائب سيزار ابي خليل »حتت عنوان التعرض لرئيس اجلمهورية« 
فما كان من الرئيس بري إاّل ان رد بالقول »ما حدا حريص على 
رئيس اجلمهورية أكثر مين«. إال ان التصويت برد القانون بالكامل 
واحتساب أغلبية 59 بداًل من 65، بعد انقسام موقف نواب »حزب 
الستة،  املقاعد  تاييد  مقابل  االنتخابات  موعد  تأييد  جلهة   ، اهلل« 
ورفض التصويت على القانون ككل، فرد بري »بتسجيل ذلك يف 
احملضر«، وهو ما أدى إىل  انسحاب نواب تكتل« لبنان القوي« من 
اجللسة، حتت عنوان اما اعتربه باسيل  »خمالفة دستورية كربى«، 
بعد موافقة كتلة »اجلمهورية القوية اليت مّيزت بني املقاعد الشاغرة 

واملقاعد اململوءة«، و«املستقبل« والتنمية والتحرير«.
 إال ان رئيس جملس النواب أكد أن »ما جرى ليس تفسريا للدستور 
وال تعدياًل له وإمنا تصويت وإجراء قانوني اعتمده اجمللس النيابي«، 
مشريًا »أن مهمة تفسري الدستور تعود للهيئة العامة جمللس النواب، 
بالتفسري  أخذنا  وإذا   101 عددهم  اجللسة  املوجودون يف  النواب 
الذي يقول بأن النصاب القانوني باملطلق هو النصف زائدًا واحدًا 
هم 128 و11 نائبًا بني متوف ومستقيل والنصاب يكون 59. ويف 
رد  القانون  أن  يعين  أخرى  مرة  للتصويت  ال ضرورة  احلالة  هذه 
باجلهتني نتيجة التصويت 61، معناها ان هناك ردا للقانون ككل 
ويكون موضوع التاريخ يف آذار إلجراء االنتخابات قائمًا. لقد أعتمد 
هذا اإلجتهاد يف إنتخابات رئاسة اجلمهورية للرئيس رينيه معوض 
وبشري اجلميل، حينها أخذوا بعدد األحياء لذلك انا مل أقل هذا االمر 
هو رأيي. أنا قلت جيب ان يعود التفسري لكم لذلك املوضوع كله 

هنا »من تذرع بشيء وأوجده هذا ال جيوز ال جيوز«.
يعود  الدستور  تفسري  كان  الطائف  يف  االساس  »يف  وقال: 
نقاش  بعد  االمر  الغى هذا  النيابي  الدستوري. اجمللس  للمجلس 
هذا  النيابي  للمجلس  يعود  الدستور  تفسري  ان  وقال  طويل. 

املوضوع انتهى«.

والحقًا، وقع الرئيس بّري القانون الرامي لتعديل قانون انتخاب 
بناء  امس،  عليه  التصويت  جرى  الذي  النواب،  جملس  أعضاء 
لتوصية اللجان املشرتكة، واحاله إىل رئيس جملس الوزراء الذي 

وقعه بدوره، قبل سفره للمشاركة يف قّمة املناخ.
كهرباء األردن قريبًا

والزامل  وزواتي  فياض  وزير  توصل  الكهربائي،  الصعيد  على 
التفاق نهائي لنقل الكهرباء إىل لبنان.

واعلن فياض أن »األمريكيني أعطوا الضوء األخضر ملشروع نقل 
الكهرباء، والبنك الدولي حضر االجتماع وسيمّول االتفاق.

كما أعلنت زواتي أن »الفرق الفنية تعمل على جتهيز البنى التحتية 
حبلول نهاية العام لنقل الكهرباء من االردن عرب سوريا إىل لبنان. 
الزامل أن »الشبكة ستكون جاهزة لنقل الكهرباء من  كذلك أكد 
األردن إىل لبنان يف نهاية هذا العام«. وأضاف: لن نكون حجر 

عثرة يف اتفاق نقل الكهرباء إىل لبنان.
»حزب اهلل« يشجب الحملة »الظاملة« على قرداحي

اىل ذلك أشاد »حزب اهلل« يف بيان »باملوقف الشجاع والشريف 
الذي اختذه معالي وزير اإلعالم األستاذ جورج قرداحي من موقعه 
املظلوم،  اليمن  شعب  عن  دفاعا  والوطين  واألخالقي  اإلعالمي 
سفك  إىل  أدى  عدوانا  باعتباره  حقيقته  على  للعدوان  وتوصيفه 
الدماء وقتل مئات اآلالف وحصار شعب بأكمله حتت خماطر اجلوع 
السعودية  تقودها  اليت  الظاملة  باحلملة  ويندد  كما  واملرض. 
على  اعتداء  ويعتربها  اخلليجي ضده،  التعاون  واإلمارات وجملس 
سيادة لبنان وحرية مواطنيه بالتعبري عن آرائهم ومواقفهم دون 

خوف أو تهديد، وابتزازا مرفوضا يطعن يف كرامة كل لبناني«.
وأضاف البيان: »إننا اذ نرفض رفضا قاطعا أي دعوة إىل إقالة 
الوزير أو دفعه إىل االستقالة فإننا نعترب هذه الدعوات اعتداء سافرا 
على لبنان وكرامته وسيادته. وإن )حزب اهلل( يندد يف شكل خاص 
مبواقف بعض السياسيني اللبنانيني املأجورين وضعاف النفوس 
وكذلك ببعض االعالميني ووسائل االعالم اللبنانية اليت شاركت 
ملسرية  صرحية  إهانة  ويعتربها  الثمن  املدفوعة  احلملة  هذه  يف 
االعالم اللبناني مبجمله، وسقوطا خلقيا كبريا وإساءًة خالصة إىل 

لبنان وشعبه وسيادته وكرامته الوطنية«. 

جملس األمن الدولي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

باإلمجاع، بيانًا أعرب فيه عن »قلق عميق إزاء استيالء اجليش على 
السلطة يف السودان«، داعيًا إىل »إطالق سراح مجيع من اعتقلتهم 

السلطات العسكرية على الفور«.
واختتم جملس األمن، األربعاء املاضي، جلسة مشاورات ثانية بشأن 
التطورات يف السودان، من دون التوصل إىل اتفاق على موقف 

د، بسبب تباين اآلراء. موحَّ
وقال املندوب الروسي يف جملس األمن، دمييرتي بوليانسكي، إّنه 
يتعنّي على اجمللس اإلعراب عن رفضه العنَف من مجيع األطراف يف 
السودان، مضيفًا أّن هذه التطورات توجد يف عدد من الدول ويف 

أجزاء كثرية من العامل، وال »توصف بأنها انقالب«.
القوى  فدعا  غوترييش،  أنطونيو  املتحدة،  لألمم  العام  األمني  أّما 
الدولية الكربى إىل »التحلي بالوحدة« يف ردع ما وصفه بـ«وباء 
االنقالبات« اليت حتدث يف أفريقيا وأماكن أخرى حول العامل، مضيفًا 
»يواجه  األمن  »انقسامات جيوسياسية قوية«، وجملس  أّن هناك 

كثريًا من الصعوبات يف اختاذ تدابري قوية« من أجل وقفها. 
بدورها، أعلنت بعثة األمم املتحدة يف السودان أّن املمثل اخلاص 
رئيَس  التقوا  الدول  بعض  وسفراء  السودان  يف  املتحدة  لألمم 
احلكومة السودانية املنحلة عبد اهلل محدوك يف مقر إقامته باخلرطوم، 
مضيفًة أّن السفراء قالوا إن »محدوك يف صحة جيدة، وستستمر 

يف الدعوة إىل االستعادة الكاملة حلريته«.
احتجاجًا على حّل  السودان  التظاهرات واإلضرابات يف  وتتواصل 

السلطة العسكرية للحكومة، وفرض حالة الطوارئ يف مجيع أحناء 
إجراءات وصفتها  والوزراء، يف  السيادة  وحّل جملسي  البالد، 
متكامل  عسكري  »انقالب  بأّنها  السودانية  اإلعالم  وزارة 

األركان«.

حمادثات اضافية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أكد املتحدث باسم اخلارجية األمريكية أن بالده مستعدة للعودة 
إىل فيينا، وتعتقد أنه ال يزال من املمكن التوصل سريعًا لتفاهم 

بشأن عودة اجلانبني للتقّيد التام ببنود االتفاق وتطبيقه.
كما شدد على وجوب أن ترّكز احملادثات على حل العدد القليل 
انتهاء اجلولة السادسة من  من املسائل اليت بقيت عالقة بعد 

احملادثات يف يونيو املاضي.
األمريكي  الكونغرس  يف  كبري  مسؤول  أوضح  املقابل،  يف 
لـصحيفة »بوليتيكو« أن قلة قليلة يف اإلدارة األمريكية تؤمن 

يف الوقت احلاضر، بصدق إيران حول احملادثات النووية.
كما اعترب أن طهران تسعى إىل موقف »مربح -مربح« من خالل 
»املماطلة يف املفاوضات اليت وصلت إىل طريق مسدود«، فيما 

حتاول بالتزامن زيادة أنشطتها النووية.
وكان املسؤولون اإليرانيون أعلنوا أكثر من مرة خالل األسابيع 
املاضية أنهم سيعودون إىل طاولة التفاوض »قريبا«، إال أنهم 
مل حيددوا تارخيا لتلك العودة، ما دفع اخلارجية األمريكية للتأكيد 
يف  طهران  استمرت  حال  يف  أخرى  سبال  تبحث  قد  أنها  على 

مماطلتها.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مـن هـنا وهـناك

يعد »واتس آب« وسيلة بسيطة للبقاء على اتصال مع األصدقاء 
عن  املهمة  التطبيق  رسائل  حذف  مشكلة  جتنب  وميكن  والعائلة، 
 iOS طريق اخلطأ من خالل اسرتداد الدردشة على كل من أجهزة

و«أندرويد«.
وجيد املستخدمون أنهم يفضلون، بني احلني واآلخر، حذف حمادثة 
»واتس آب« بدال من أرشفتها، لكن يف بعض األحيان قد حيذفون 
املؤرشفة  الدردشات  اسرتداد  وميكن  اخلطأ.  طريق  عن  حمادثة 
بينما  »فيسبوك«،  لـ  اململوك  آب«  »واتس  داخل  بالغة  بسهولة 
يوضح  وهنا،  السهولة.  بهذه  ليس  احملذوفة  الرسائل  استعادة 
موقع »إكسربيس« كيفية اسرتداد رسائل »واتس آب« احملذوفة 

على جهاز آيفون أو »أندرويد«.

فهم النسخ االحتياطي لدردشة »واتس آب«:
 Chat السرتداد رسائل »واتس آب« احملذوفة، حتتاج إىل متكني

Backup يف اإلعدادات.
يف  االحتياطي  النسخ  ترددات  من  العديد  آب«  »واتس  ويوفر 

Under Auto Backup: يوميا وأسبوعيا وشهريا وإيقاف.
وتذكر أن »واتس آب«سيحتفظ فقط بأحدث ملف نسخ احتياطي 

يف iOS، وأحدث ملفني للنسخ االحتياطي يف »أندرويد«.
وتسهل هذه النسخ االحتياطية التلقائية اليومية استعادة الرسائل 

بعد احلذف بوقت قصري.
املاضي  إىل  بالعودة  األسبوعية  االحتياطية  النسخ  لك  وتسمح 
الستعادة رسائل »واتس آب« احملذوفة منذ أقل من سبعة أيام 
على حساب فقدان رسائل الدردشة األخرية. وما عليك سوى حتديد 
يناسب  الذي  آب«  »واتس  لـ  التلقائي  االحتياطي  النسخ  تردد 

احتياجاتك.

كيفية استعادة رسائل »واتس آب« املؤرشفة:
إذا متت أرشفة حمادثات »واتس آب« اخلاصة بك، ميكن ملستخدمي 
الدردشة  الستعادة  تراجع  اختيار  طريق  عن  األرشفة  عكس   iOS

املؤرشفة.
بإمكانك  يزال  فال  فرتة،  منذ  الدردشة  أرشفة  متت  إذا  وحتى 

استعادتها.
يف نظام iOS: قم بالتمرير ألعلى يف قائمة الدردشة حتى تظهر 
على  لليسار  اسحب  ثم  عليها،  اضغط  املؤرشفة.  الدردشات 

الدردشة الستعادتها. وانقر فوق إلغاء األرشفة.
قائمة  أسفل  املؤرشفة  الدردشات  على  اضغط  »أندرويد«:  ويف 
يف  ترغب  اليت  الدردشة  فوق  االستمرار  مع  وانقر  الدردشة. 

اسرتدادها، بدال من حتديد رمز إلغاء األرشفة.

كيفية اسرتداد رسائل »واتس آب« املحذوفة:
ما عليك سوى إلغاء تثبيت »واتس آب« وإعادة حتميله. عند إعادة 
من  رسائلك  حمفوظات  استعادة  منك  سُيطلب  التطبيق،  تثبيت 
ملف النسخ االحتياطي. حدد استعادة كل شيء من أحدث نسخة 

احتياطية.
كل  على  احملذوفة  آب«  »واتس  رسائل  اسرتداد  طريقة  وتعمل 
النسخ  تردد  ضمن  تكون  أن  جيب  ولكن   ،iOSو »أندرويد«  من 

االحتياطي التلقائي احملدد.
يوميا،  على  التلقائي  االحتياطي  النسخ  تردد  ضبط  إذا  لذلك، 
فيمكنك بسهولة استعادة أي حمادثات حمذوفة قبل حدوث النسخ 

االحتياطي التالي.

كيفية اسرتداد محادثات »واتس آب« القديمة املحذوفة يف »أندرويد«:
تعد استعادة الرسائل احملذوفة بعد تشغيل نسخة احتياطية أكثر 
التلقائي  االحتياطي  النسخ  تردد  على  وسيعتمد  قليال.  صعوبة 

احملدد وسيعمل فقط على أجهزة »أندرويد«.
– افتح File Explorer على جهازك وانتقل إىل »واتس آب« وقواعد 

البيانات.
msgstore-latest. إىل   msgstore.db.crytp12 تسمية  أعد   –

.db.crytp12
إىل   msgstore-YYYY-MM-DD.1.db.crypt12 تسمية  أعد   –

.msgstore.db.crytp12
 Google فافتح ،Google Drive إذا مت متكني النسخ االحتياطية لـ  –
آب«  Drive، وانقر فوق النسخ االحتياطية، واحذف ملف »واتس 

للنسخ االحتياطي.
– قم بإلغاء تثبيت »واتس آب« وإعادة حتميله، ثم عند املطالبة، قم 

باالستعادة من ملف النسخ االحتياطي.
ويقدم »واتس آب« رموز QR وامللصقات املتحركة واملزيد:

– امللصقات املتحركة: ُتعد امللصقات من أسرع الطرق منوا لتواصل 
األشخاص عرب »واتس آب«، حيث ُيرسل املليارات منها يوميا.

– رموز QR: تتضمن تسهيل إضافة جهة اتصال جديدة أكثر من أي 
وقت مضى. وقريبا، عندما تقابل شخصا جديدا، ستتمكن من مسح 
رمز االستجابة السريعة اخلاص به ضوئيا إلضافته إىل جهات االتصال 

اخلاصة بك.
– الوضع الداكن لـ«واتس آب« على الويب وسطح املكتب: ميتد 
جهاز  إىل  اآلن  ال يصدق  بشكل  الشائع  الداكن«  »الوضع  مظهر 
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كيف تستعيد رسائل “واتس آب” احملذوفة!

الكمبيوتر اخلاص بك.
– حتسينات على مكاملات الفيديو اجلماعية: مع وجود ما يصل إىل 8 
أشخاص اآلن يف مكاملة فيديو، سّهل الرتكيز على من تريد من خالل 
السماح لك بالضغط مع االستمرار لتكبري فيديو املشارك إىل أقصى 
حد يف وضع ملء الشاشة. وأضيف أيضا رمز فيديو يف الدردشات 
أو أقل، حبيث ميكنك بسهولة بدء مكاملة   8 اجلماعية املكونة من 

فيديو مجاعية بنقرة واحدة.

يبدو أن عدد األدوات املصغرة املتاحة يعتمد على مقدار مساحة 
الشاشة الرئيسية للهاتف

عليها  تركز  اليت  امليزات  أبرز  إحدى  املصغرة  األدوات  أصبحت 
العديد من التطبيقات وأنظمة التشغيل املختلفة.

ويأتي تطبيق خرائط غوغل كآخر التطبيقات اليت حتاول االستفادة 
للمستخدمني  الوقت  توفري  للمساعدة يف  امليزة، وذلك  من هذه 

أثناء التنقل.
استخدام األدوات املصغرة يف تطبيق خرائط غوغل

حيمل  والذي  غوغل  خرائط  تطبيق  فإن  األخرية،  التقارير  حبسب 
شاشة  وتظهر يف  املصغرة.  األدوات  مبيزة  يأتي   v11.3.0 الرقم 

التطبيق الرئيسية.
الشاشة  يف  عرضها  ميكنك  مصغرة  أدوات  مخس  تتوفر  كما 
الرئيسية، واليت تعترب يف األساس اختصارات جملموعة خمتارة من 

املميزات.
وتشمل األدوات املصغرة اجلديد ميزات االجتاهات ووضع القيادة، 
املرور  حركة  وعرض  األصدقاء  موقع  ورؤية  املوقع  ومشاركة 

احمللية.
ومع ذلك تعترب هذه االختصارات بسيطة للغاية مقارنة بتطبيقات 
جوجل األخرى حيث تتيح لك تثبيت الكثري من األدوات املصغرة يف 

الشاشة الرئيسية.
كما ميكنك تثبيت مثانية أداة فقط لتطبيق اخلرائط وتهدف جوجل 
من التحديث اجلديد مساعدتك على استخدام التطبيق أثناء التنقل. 
السابقة  االختصارات  عن  والبحث  التطبيق  فتح  إىل  احلاجة  وعدم 

ذكرها.
اهلاتف  شاشة  من  مباشرة  االختصارات  هذه  استخدام  وميكنك 

الرئيسية واستخدام شريط البحث واالختصارات األخرى.
وذلك حتى تساعدك يف العثور على املواقع الرئيسية من حولك، 

مثل املطاعم وحمطات الوقود وحمالت البقالة وغريها.
كما ميكنك ختصيص هذه األدوات بسهولة مثل تغيري حجم األداة 
ويبدو أن عدد األدوات املصغرة املتاحة يعتمد على مقدار مساحة 
الشاشة الرئيسية للهاتف وحتى اآلن يبدو أن احلد األقصى لوضع 

االختصارات يف الشاشة الرئيسية هي مثانية أداة فقط.
وقد بدأت الشركة بطرح التحديث للمستخدمني اآلن ومن املتوقع 
أن يتوفر التحديث اجلديد جلميع اهلواتف اليت تعمل بإصدار أندرويد 

11 خالل األسابيع القادمة
ووفًقا ملوقع XDA Developers فإن األدوات املصغرة تأتي بنفس 
التشغيل  نظام  بإصدار  تعمل  اليت  للهواتف  الديناميكية  السمات 

ويندوز 12.
نصائح لتحقيق اقصى استفادة من التطبيق

حيتوي تطبيق خرائط غوغل على قائمة كبرية من املزايا اليت تعمل 
على حتسني جتربة املستخدم، ولكن معظمها غري مرئية. إذ تقوم 
اإلعدادات،  أهمية يف  األكثر  التطبيق  ميزات  بإخفاء بعض  غوغل 
مثل استخدام تقنية الواقع املعزز يف توفري املعلومات يف الوقت 
الفعلي أثناء التنقل وتعمل امليزة أيًضا على تسهيل حتديد األماكن 
اليت قد تكون مهتًما بزيارتها مثل املطاعم واملعامل الشهرية يف 

املنطقة.
كما ميكن معرفة املسافة املتوقعة عند الرغبة يف االنتقال إىل نقطة 
أخرى من موقعك احلالي، وذلك من خالل ميزة قياس املسافات 
حيث ميكنك استخدام هذه امليزة للعديد من السيناريوهات اليومية 

وأثناء التنقل.

خرائط غوغل.. 5 أدوات تتيح 
لك التنقل بوقت أقل

مركبة صينية تطري بسرعة تفوق سرعة الصوت خبمسة أضعاف، 
وقادرة على محل صواريخ نووية مع االحتفاظ بالقدرة الكافية على 

املناورة لتفادي الدفاعات الصاروخية
قال مسؤولون عسكريون ومشرعون إن االختبار »املقلق للغاية« 
لصاروخ صيين أسرع من الصوت يظهر أن الواليات املتحدة لديها 
التكنولوجيا  بشأن  به«  القيام  يتعني  الذي  العمل  من  »الكثري 

والسياسة.
وأظهر اختبار أغسطس، الذي ُنشرت عنه تفاصيل ألول مرة يف 
سرعة  تفوق  بسرعة  تطري  مركبة  تاميز«،  »فاينانشيال  صحيفة 
الصوت خبمسة أضعاف، قادرة على محل صواريخ نووية مع االحتفاظ 
بالقدرة الكافية على املناورة لتفادي الدفاعات الصاروخية، حبسب 

موقع »ديفينس ون«.

أن  سابق،  حديث  كيندال يف  فرانك  اجلوية  القوات  وزير  وأفاد 
وإذا  اهلدف.  إىل  ينحرف  ثم  مدار  يف  ينطلق  الصيين  الصاروخ 
كنت تستخدم هذا النوع من النهج، فلن تضطر إىل استخدام مسار 
تقليدي للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، إنها طريقة لتجنب 

الدفاعات وأنظمة التحذير من الصواريخ«.

وقال السيناتور اجلمهوري جيم انهوف »إن جتربة الصني النووية 
اليت تفوق سرعتها سرعة الصوت مبثابة جرس إنذار. جيب أال نرحب 
بتطوير الصني ألسلحة جديدة لرتهيب الواليات املتحدة وحلفائها، 
بل جيب علينا ردعها والدفاع ضدها. إدارة الرئيس األمريكي جو 

بايدن جيب أن تأخذ هذا األمر جبدية أكرب«.
ومن جانبه، ذكر السيناتور الدميقراطي مايكل بينيت أن »قدرات 
الصني غري عادية. لدينا الكثري من العمل لنفعله للتأكد من أننا 
عدوان  حدوث  حالة  يف  األمريكية  املتحدة  الواليات  عن  ندافع 
حمتمل. آمل أال حيدث ذلك أبًدا، ولكننا حباجة للتأكد من أن لدينا 

اسرتاتيجية ونهجا لتحييد هذه التهديدات عند ظهورها«.

الصيين  االختبار  أن  إىل  كرو  جيسون  الدميقراطي  النائب  وأشار 
»أكد على القرار املهم الذي اختذه الرئيس بايدن إلنهاء عملياتنا 
لدينا  فعل كل شيء،  نستطيع  ال  ألننا  أفغانستان،  القتالية يف 
أن نقرر كيف  موارد حمدودة وتهديدات غري عادية، ومن واجبنا 
التهديدات  أكرب  للغاية ملواجهة  املوارد احملدودة  تلك  سنخصص 

وأكثرها تطوًرا، وهذا ما نعمل على القيام به«.

وتعمل وزارة الدفاع األمريكية )البنتاغون( على إطالق كوكبة جديدة 
من األقمار الصناعية ذات املدار األرضي املنخفض لتتبع األسلحة 
خيارات  وتوفري  كثب،  عن  الصوت  سرعة  سرعتها  تفوق  اليت 
العديد من فروع اخلدمة على أسلحة  استجابة إضافية. كما تعمل 

تفوق سرعتها سرعة الصوت.
وأوضح الكولونيل بالقوات اجلوية، كريستوفر سرتوف، نائب مدير 
العمليات يف قيادة الدفاع اجلوي ألمريكا الشمالية، أن »الشيء 
حيث  التحذير،  وقت  هو  الصوت  سرعة  بشأن  قلقنا  يثري  الذي 
العادية  صوارخينا  ترصده  مما  أعلى  بسرعة  األشياء  هذه  تنطلق 

الباليستية العابرة للقارات«. 
وقال سرتوف إن »صانعي السياسة يف الواليات املتحدة لديهم 
بعض التفكري يف كيفية التعامل مع الصواريخ اليت تفوق سرعتها 
سرعة الصوت، واليت ميكن أن تضرب من الفضاء. وأحد األسئلة 
هو ما إذا كان جيب على الواليات املتحدة الدفاع عن الدول اليت 
تفتقر إىل صواريخ تفوق سرعة الصوت كما تعهدت بالدفاع عن 

الدول املسلحة غري النووية خالل احلرب الباردة«.
اعرتاضها  على  قادرين  لنكون  تقنية  إضافة  نريد  »هل  وتابع: 

وهزميتها أم نريد معاملتها حتت مظلتنا النووية؟«.

أمريكا يف مأزق.. 
صاروخ صيين جديد أسرع 
من الصوت وبقدرات نووية
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

املبطن  النسيج  وتورم  التهاب  نتيجة  األنف  احتقان  حيدث 
جملرى األنف واجليوب، مما يسبب انسدادا يف جمرى اهلواء 
األنسجة  وتورم  املخاط  وتراكم  األنف  من  واخلارج  الداخل 

األنفية وأمل اجليوب.
ويرى موقع »ميد بورتال« أن هناك العديد من األسباب اليت 

جيهلها بعض الناس لإلصابة باحتقان األنف.

-1 استهالك الكحول:
أظهر استطالع كبري للرأي أن %8 من سكان الدمنارك ظهرت 
شرب  بعد  العلوي  التنفسي  اجلهاز  أمراض  أعراض  عليهم 
الكحول، مبا يف ذلك سيالن األنفوتعرض %8 من املشاركني 
يف استطالع حلساسية النبيذ، امحرار يف اجللد وسيالن األنف، 
كما سببت البرية التهاب األنف، ويظن العلماء أن النبيذ هو أكثر 
الكربيتات، كما  احتوائه على  الربد بسبب  املسببات لنزالت 
قارة  يف  األنف  احتقان  الوراثي  الكحولي  التعصب  يسبب 

آسيا.

-2 التهاب األنف اهلرموني:
التقلبات  بسبب  اهلرموني  األنف  التهاب  من  النساء  تعاني 
اهلرمونية األنثوية يف الدم، واليت حتدث أثناء احلمل والدورة 
إحدى  وأظهرت  اهلرمونية،  احلمل  موانع  واستخدام  الشهرية 
الدراسات أن حبوب منع احلمل ميكن أن تسبب التهاب يف 
الغشاء املخاطي لألنف، وتشري دراسات أخرى إىل أن األدوية 
القدمية اليت حتتوي على نسبة عالية من هرمون االسرتوجني 
احلديثة  احلمل  منع  وسائل  وأن  التأثري  هذا  مثل  هلا  كان 
الدرقية  الغدة  أن قصور  اخلرباء  وأكد  األنف،  على  تؤثر  ال 
وزيادة إنتاج هرمون النمو عند البالغني يسببان التهاب األنف 

اهلرموني.

-3 التهاب األنف الذوقي:
تهيج  هو  اللذيذ  أو  الذوقي  األنف  التهاب  أن  اخلرباء  يظن 
يف أعصاب الغشاء املخاطي لألنف اليت تبدأ غدده يف إنتاج 
الكثري من اإلفرازات بعد تناول األطعمة الغنية بالتوابل، وال 
يصاحب هذه الظاهرة عطس أو احتقان باألنف أو ضعف يف 

التذوق والشم أو أمل.

-4 التهاب األنف الطيب:
تسبب بعض األدوية، مثل: حاصرات بيتا، حاصرات قنوات 
االلتهاب  مضادات  األسربين،  إيس،  مثبطات  الكالسيوم، 
والفياجرا، عددا من اآلثار اجلانبية مثل التهاب األنف احلاد 
أو املزمن، كما تعمل بعض األدوية اليت تستخدم يف عالج 
االستخدام  بعد  األنف  احتقان  استفزاز  على  األنف  التهاب 

املطول.

-5 التدخني:
األنف  الحتقان  عرضة  املدخنني  أن  كبرية  دراسة  اكتشفت 

بنسبة %26 من غري املدخنني.

-6 مرض اجلزر املعدي املريئي:
يزداد احتمال اإلصابة بنزالت الربد لدى األشخاص املصابني 

دراسة تكشف أسبابا غري معروفة لسيالن األنف

 2021 األول  تـشرين   30 Saturday 30 October 2021الـسبت 

املنتجات  على  الروسية  »الرقابة  مؤسسة  يف  اخلرباء  ذكر 
بديالاً  اعتبارها  ميكن  اليت  املنتجات  من  ا  عدداً االستهالكية« 

ا عن احللويات. مفيداً

وأوضحت اخلبرية كريا غلينكا أنه باإلضافة إىل السكر املتواجد 
واأللوان  املنكهات  على  أيضااً  حتتوي  فهي  احللويات،  يف 

واملستحلبات والدهون املتحولة، وجيب جتنبها. 

وباحملصلة ينصح باستبدال هذه األطعمة يف النظام الغذائي، 
والتوت  واخلوخ  والزبيب  اجملفف  واملشمش  التمر  ليصبح 
اجملفف والعسل واملكسرات هي البديل الصحي عن احللويات 

حسب موقع »ميديك فورم«.

ممتازة  مصادر  والعسل  اجملففة  الفواكه  وتعترب  هذا 
واأللياف،  األكسدة  ومضادات  واملعادن  للفيتامينات 
األمعاء  حالة  على حتسني  اجملموعة  هذه  ستساعد  وبالتالي 
واجللد والدماغ والقلب، واإلضافة إىل ذلك، ستسهم هذه 

األغذية يف تقوية جهاز املناعة.

وشدد اخلرباء على أهمية عدم اخللط  بني الفواكه اجملففة 
وبني الفواكه املسكرة )احملالة بالسكر(، باعتبار هذه األخرية 
حتتوي على الكثري من السكر، مما يعين حصول اجلسم على 

كمية كبرية من السكر الضار.

على  و  احللوى،  من  بدالاً  املكسرات  بتناول  اخلرباء  وينصح 
الرغم من أنها ال تتمتع بنفس املذاق احللو الواضح، إال أنها 
مغذية للغاية وحتتوي على الكثري من الربوتينات والفيتامينات 

واألمحاض الدهنية األساسية والعناصر املعدنية.

حديثا بتشخيص مرض اجلزر املعدي املريئي، وفسر اخلرباء 
هذه الظاهرة على أن تهيج املريء يسبب إنتاج املخاط يف 

األنف، مما يؤدي إىل تفاقم التنفس األنفي.

هل أنت مدمن على احللويات؟
طبيبة روسية تقرتح بدائل غنية

يتميز الثوم بفوائده الصحية نظرا ملا حيتوي يف تركيبه من عناصر 
ومواد تقي من اإلصابة بأمراض عدة.

العلوم  مرشح  حتدث  دائم  بشكل  وتناوله  الثوم  فوائد  وحول 
قناة  مع  مقابلة  مريوشنيكوف، يف  ألكسندر  والتغذية  البيولوجية 
يف  املوجودة  األليسني  مادة  أن  على  التلفزيونية،   Moskva 24

الثوم هي من أهم العناصر يف الثوم.
وتابع قائال: »األليسني مينع مع أمحاض السلفونيك، تطور السرطان 
وتراكم الكوليسرتول »الضار«، حيث حيتوي 100 غرام من الثوم 
على نصف القيمة اليومية من األليسني، والذين يعانون من أمراض 
القلب واألوعية الدموية حيتاجون إىل تناول فص ثوم واحد يوميا. 
عن  أميين مسؤول  على محض  الثوم  ذلك، حيتوي  إىل  باإلضافة 

زيادة الفاعلية.«
»من  مريوشنيكوف:  قال  للثوم،  السلبية  اخلصائص  وحول 
اخلصائص السلبية للثوم وجود زيوت عطرية تثري الشهية وتنشط 
على  عالوة  البنكرياس.  التهاب  يف  خطري  أمر  وهو  البنكرياس، 
ذلك، ميكن أن يسبب الثوم عدم انتظام ضربات القلب أو عدم 
وكذلك  الدموية،  الدورة  اضطرابات  بسبب  القلب  دقات  انتظام 

تطور مرض حصوة املرارة«.
وأكد االختصاصي أن الثوم عالج ممتاز للوقاية من نزالت الربد، 
والوقاية منه يف حالة صحية، لكن بالنسبة للمرضى، يفقد الثوم 

تأثريه املضاد للبكترييا.

خبري يتحدث عن فوائد تناول الثوم وآثاره السلبية

ولوظيفة  واألسنان  العظام  لتشكيل  ضروريا  املغنيزيوم  يعد 
األعصاب والعضالت الطبيعية حيث يرتكز وجوده يف العظام، 
من  عليه  احلصول  على طريقة  الدم  وجوده يف  نسبة  وتعتمد 

النظام الغذائي الصحي.
فالدميري  الدكتور  عن  رأيا  فوريوم«  »ميديك  موقع  وينقل 
الدفاع  خط  هو  املغنيزيوم  أن  فيه  يؤكد  بودخوموتنيكوف، 
من  عليه  احلصول  يتم  عندما  اإلجهاد  ضد  للجسم  األساسي 

مصادره الطبيعية، واستخدام احتياطاته بطريقة صحيحة.
ويوضح الدكتور فالدميري بودخوموتنيكوف أن املغنيزيوم يساعد 
على تقليل التهيج املفرط والقلق املستمر والتعب والتشنجات 
العصبية والنوبات، كما أنه يلعب دورا مهما يف انتظام نبضات 
األمراض  ومقاومة  املركزي  العصيب  اجلهاز  وصحة  القلب، 

املختلفة.
ويتم احلصول على املغنيزيوم طبيعيا من مصادر متنوعة وهي: 
املكسرات واللوز احملمص والبندق والكاجو، ومن الشوكوالتة 
باإلضافة   ،70% عن  فيها  الكاكاو  نسبة  تقل  ال  اليت  الداكنة 
كما  واألفوكادو،  والشوفان  والشعري  والقمح  البين  األرز  إىل 
يتم احلصول عليه من البذور مثل: السمسم واليقطني وعباد 

الشمس.
ويرى بودخوموتنيكوف أن احتياطي املغنيزيوم يف اجلسم يلعب 
دورا مهما يف احلفاظ على صحة العضالت والعظام واألعصاب، 
املناسبة  الصحية  األطعمة  تناول  خالل  من  عليه  احلفاظ  ويتم 
وسلوك النهج الصحيح، واقرتح االختصاصي حتسني امتصاص 
على  حتتوي  اليت  األطعمة  تناول  خالل  من  للمغنيزيوم  اجلسم 

فيتامني »B6« مثل أمساك البحر والدواجن والفول.
املغنيزيوم يف اجلسم عن طريق تشنج  أعراض نقص  وتظهر 
العضالت، خلل يف اجلهاز العصيب املركزي، الغثيان والقيء، 
تشوهات  الدرقية،  جارات  الغدة  هرمون  يف  نقص  الغيبوبة، 

العظام.

طبيب روسي يقرتح طريقة للحفاظ على عنصر مهم يف اجلسم
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As Victoria begins to open 
up after six gruelling lock-
downs, an alarming figure 
has revealed the stark re-
ality of how the outbreak 
has swept across the 
state.
Two-thirds of Victoria’s 
new Covid-19 cases ev-
ery day are unvaccinated, 
health authorities have 
revealed, as the virus 
continues to run rampant 
through the state.
Victoria recorded 1461 
new locally acquired 
coronavirus infections 
on Monday, a significant 
drop from Sunday’s figure 
of 1935 cases, sparking 
hope the curve in Victoria 
could be flattening.
Seven more Victorians 
died from the virus in the 
past 24 hours, the Depart-
ment of Health also con-
firmed.
The state’s Covid-19 com-
mander Jeroen Weimar 
said the outbreak was 
largely a pandemic of the 
unvaccinated, as those 
who were fully vaccinated 
were able to enjoy greater 
freedoms since Victoria 
reopened on Friday.
“Two-thirds of the new 
cases every single day 
are not vaccinated – not 
the first dose, not fully 
vaccinated, they’re just 
not vaccinated,” he said.
Mr Weimar said particu-
lar areas of concern were 
the local government ar-
eas of Wyndham, where 
96 per cent of the new 
cases aged under 40 were 
not fully vaccinated, and 
Hume, where 97 per cent 
under 40 were not fully 
vaccinated.
 “For your protection, and 
the protection of those 
you love around you, get 
the vaccination job done 
over the coming days,” Mr 
Weimar said.
About 500,000 people 
aged over 12 in Victoria 
are not protected by any 
vaccine.
“It is that half a million that 
we really want to focus on 
now,” Mr Weimar said.

All the rules changing at 
6pm Friday:
• Travel from Melbourne 
to regional Victoria will be 
allowed;
• Most indoor settings, in-
cluding restaurants, pubs, 
gyms and hairdressers 
will open with no caps 
subject to a 1-person per 
four square metres limit – 
all staff and patrons must 
be fully vaccinated;
• Most outdoor settings 
will remain at one person 
per 2 sqm limit (up to 500 
people) – where staff and 
patrons are fully vaccinat-
ed. These indoor and out-
door settings will also ap-
ply to weddings, funerals 
and religious gatherings if 
all attendees are fully vac-
cinated;
• Early childhood educa-
tion and care is open. All 
students return to school 
with additional safety 
measures in place. On-
site adult education re-
turns for fully vaccinated 
Victorians;
• Caps of 30 people will ap-
ply for weddings, funerals 
and religious gatherings 
if vaccination status is 
unknown. Entertainment 
venues will reopen; 
• For indoor seated ven-
ues including cinemas 
and theatres, there will a 
75 per cent capacity or 
up to 1000 people, and 

Victoria records 1461 new local 
cases of coronavirus (25th of Oct)

for non-seated indoor en-
tertainment venues there 
will be a one person per 
4 sqm limit with no patron 
cap; and
• Masks will remain man-
datory indoors but no lon-
ger required outdoors. It is 
highly recommended you 
continue to wear a mask 
outdoors where you can-
not physically distance.
Victorian Premier Daniel 
Andrews announced the 
significant changes on 
Sunday and said even 
more freedoms were 
likely to happen on No-
vember 24 when 90 per 
cent of eligible Victorians 
would be fully vaccinated 
against Covid-19.
“There will be a funda-
mental change, a massive 
change in many respects, 
to the rules that we have 
all been living under,” he 
said.
“There will be no caps 
anywhere. There will be 
no density limits any-
where.
“Masks will only be re-
quired in high risk indoor 
settings, such as public 
transport, prisons, hospi-
tals, aged care.
“We will retain the vacci-
nated economy, all those 
requirements, all those 
settings, where you can 
only get in if you are dou-
ble vaccinated.”
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The Deputy Prime Minister 
said his party could either 
‘scream and yell’ or nego-
tiate a climate deal for re-
gional Australians.
A frazzled looking Deputy 
Prime Minister has hit back 
at allegations his party has 
backflipped on its climate 
policy, saying the Nation-
als would rather negotiate 
within the parliament than 
stand outside in protest. 
Comparing himself to a 
Fatboy Slim song, Barnaby 
Joyce told Sky News the 
Nationals had been faced 
with two possibilities 
ahead of the Prime Minis-
ter’s trip to the COP26 cli-
mate conference in Glas-
gow next week – negotiate 
or demonstrate. 
While Mr Joyce is under-

stood to have told col-
leagues he did not support 
the target, he was happy 
to accept the party room 
majority. 
Sky News host Laura Jayes 
asked Mr Joyce whether 
the Nationals approving a 
net-zero target emissions 
by 2050 goal was a sign 
that the party had “come a 
long way”. 
“A couple years ago, you 
were warning about $100 
roasts. Last election some 
within your party were 
warning about electric cars 
cancelling the weekend … 
It’s been quite a journey 
– is this the position you 
thought you’d end up in?” 
Jayes asked. 
“It has been quite a jour-
ney, it sounds like a Fat-

Barnaby Joyce said choice was 
‘quite obvious’ in Nationals sign-
ing net zero climate policy

boy Slim song,” Mr Joyce 
replied, referring to the 
English musician’s 1998 
album You’ve Come a 
Long Way, Baby.
“Things evolve. In politics 
it’s quite simple. The PM 
was going to Glasgow, he 
didn’t need our approval … 
(But) we could negotiate 
or demonstrate.
“We could scream and yell 
out on the lawns or we 
could negotiate for a bet-
ter deal for the people of 
regional Australia. 

“The choice was quite 
obvious”. 
Details of the package are 
yet to be made public; 
however, it’s understood 
the Nationals have bar-
gained for a new regional 
future fund and an extra 
cabinet position. 
Twelve Nationals MP were 
in support of the target, 
while nine were opposed.
Mr Joyce said as signato-
ries on the deal, regional 
Australians would not be 
put out by the cut to emis-
sions. 
“We’ve made sure in our 
discussions the regions 
will be in the same place or 
better,” Mr Joyce said. 
“We’ve made sure that 
there is no, basically, in-
flection or caveat that’ll af-
fect coal mining to supply 
the global demand.”
Scott Morrison said on 
Sunday he welcomed the 
junior Coalition partner’s 
in-principle support. 
“We recognise this has 
been a challenging issue 
for the Nationals. I thank 
(Mr Joyce) for his leader-
ship and his colleagues 
for their considered sup-
port,” Mr Morrison said in 
a statement. 
“I greatly respect the pro-
cess they have undertaken 
in reaching this decision.
“Only the Coalition can be 
trusted to deliver a plan 
to achieve net zero emis-
sions by 2050 that will 
protect and promote rural 
and regional Australia.”

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce says the choice to support net 
zero was ‘quite obvious’. Picture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Queensland’s slow vacci-
nation uptake could have 
major ramifications for 
the state, with concerns 
international travel to the 
region could be delayed 
for up to 12 months.
Currently, 60.4 per cent 
of Queenslanders over 
the age of 16 have had 
two vaccine doses, with 
74.9 per cent having had 
one dose.
According to analysis 
by The Courier-Mail, if 
Queensland keeps go-

ing on its current trajec-
tory only 77.47 per cent 
of residents over the age 
of 16 will be fully vacci-
nated by December 17, 
when the state is set to 
reopen.
This means the state will 
likely hit its 90 per cent 
vaccination target in Jan-
uary, a milestone that will 
allow international arriv-
als to avoid quarantine.
However, Flight Centre 
boss Graham Turner said 
lagging vaccination rates 

means the state could 
be forced to wait even 
longer before hitting that 
milestone.
“Queensland may not get 
to 90 per cent for six to 
12 months,” he told The 
Courier-Mail.
“Airlines like Qantas 
are not going to fly into 
Queensland without 
certainty, so it could be 
six to 12 months before 
Qantas comes back in 
Queensland flying over-
seas.”

On Sunday, Deputy Pre-
mier Steven Miles made 
it clear that quarantine 
for international arrivals 
would only be scrapped 
once Queensland 
reached that 90 per cent 
vaccination goal.
“We have outlined our 
road map, it’s very clear, 
at what threshold people 
can return and when they 
will and will not be re-
quired to quarantine and 
we intend to stick to that 
road map,” he said.

Slow Queensland vaccine uptake 
could hinder international travel
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John Barilaro has told 
corruption investigators 
“no one” in the NSW par-
liament suspected Gladys 
Berejiklian was in a rela-
tionship with a “pain in the 
arse” MP.
But had colleagues known 
about the former premier’s 
relationship with Daryl 
Maguire, Mr Barilaro said 
that would have impacted 
the handling of money 
requests sought by the 
Wagga Wagga MP and ad-
vanced by Ms Berejiklian. 
The former deputy premier 
and Nationals leader told 
the Independent Commis-
sion Against Corruption 
on Monday that Ms Bere-
jiklian’s secret relation-
ship represented a con-
flict of interest that should 
have been disclosed. 
The ICAC is investigat-
ing allegations including 
whether Ms Berejiklian 
breached the public’s 
trust when she helped Mr 
Maguire acquire funds for 
projects in his electorate 
without disclosing the re-
lationship. 
One such project involved 
funds for a gun club that 
were put on the agenda 
of a powerful committee 
by its chair Ms Berejiklian 
and subsequently admin-
istered by bureaucrats un-
der Mr Barilaro’s ministe-
rial responsibility. 
Mr Barilaro said that with 
hindsight there were sev-
eral “unusual” aspects 
about the gun club grant 
process. 
He said the $5.5m sought 
by the Australian Clay 
Target Association didn’t 
have a funding source 
identified before it reached 
the cabinet’s expenditure 
review committee (ERC). 
That was unusual, Mr Ba-
rilaro said, as was the 
speed at which the pro-
posal reached the ERC.
The proposal was heard 
by the ERC in December, 
2016 when Ms Berejiklian 
was the state’s treasurer.
“You would have to iden-

tify a source of funding, it 
was always difficult to get 
something up in the ERC 
without that,” Mr Barilaro 
said. 
He added that he now be-
lieves, based on evidence 
the ICAC heard last week, 
the funding bid was ad-
vanced to the ERC on Ms 
Berejiklian’s request. 
He also said Ms Berejik-
lian would ask him for up-
dates on the project after 
she became Premier the 
following month. 
However, he agreed with 
a suggestion by Ms Be-
rejiklian’s lawyer that she 
would ask for updates on 
other projects as well. 
Mr Barilaro described Mr 
Maguire as a “pain in the 
arse” who was very enthu-
siastic about pursuing his 
own agenda. 
“He was a pain in the 
arse … he was a very, very 
strong local member and 
someone that really didn’t 
let go, he was like a dog 
with a bone,” Mr Barilaro 
said. 
It was also revealed on 
Monday Mr Barilaro sat 
through a compulsory and 
secret interview with the 
ICAC last month. 
Portions of the September 
10 interview were made 
public, including Mr Bari-
laro’s answer to a question 
about what colleagues in 
parliament knew about Ms 
Berejiklian’s relationship 
with Mr Maguire. 
The fact the two were in a 
“close personal relation-
ship” was revealed when 
Ms Berejiklian testified 
before the ICAC in Octo-
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John Barilaro fronts ICAC as corruption watchdog 
investigates Gladys Berejiklian and Daryl Maguire

Nationals leader Barnaby 
Joyce went to the Lodge 
to meet with Scott Morri-
son armed with a non-ne-
gotiable, written demand.
Nationals leader Barnaby 
Joyce expressly demand-
ed an extra spot in cabinet 
as a non-negotiable con-
dition of backing a new 
climate change target in a 
secret written agreement.
News.com.au has con-
firmed that the return of 
the resources portfolio 
to cabinet was demanded 
in writing, and that Prime 
Minister Scott Morrison 
agreed to that request 
during a meeting at the 
Lodge with Mr Joyce 
and his deputy David Lit-
tleproud.
It was not a handshake 
agreement or a side deal 
but is expressly refer-
enced in the secret agree-
ment agreed to by the 
Prime Minister and the 
Nationals.
While it was always ex-
pected the Nationals 
would request an extra 
spot in cabinet, the written 
demand was presented to 
Nationals MPs on Sunday 
in a document that was 
collected from MPs in the 
meeting to ensure it did 
not leak to journalists.
The demand was then 
presented to the Prime 
Minister in a list of the Na-
tionals’ non-negotiables 
at the Lodge.
Less than 24 hours af-
ter that meeting, Prime 
Minister Scott Morrison 
promptly announced on 
Monday that Nationals 
MP Keith Pitt would be el-
evated back into the cabi-
net, just months after he 
was demoted.
“Minister Pitt is a power-
ful voice for the resources 
sector and ensuring that 
we build upon Australia’s 
strength in traditional 
exports, while harness-
ing opportunities in the 
new energy economy and 
critical minerals,” Mr Mor-
rison said in a statement.
“Minister Pitt has been a 
strong advocate for re-
gional and rural commu-
nities, both in his portfo-
lio responsibilities and as 

a local MP.”
Earlier today, Finance 
Minister Simon Birming-
ham was grilled over 
whether he understood 
Mr Pitt would be returning 
to cabinet.
“Tell the truth!” Labor 
Senator Penny Wong 
said.
While it is not a new Co-
alition agreement, the 
new demands to agree to 
the climate change target 
now stand as a de facto 
amendment to the secret 
agreement that underpins 
the Morrison government.
The Liberals and Nation-
als maintain separate or-
ganisational wings and 
separate parliamentary 
parties, but govern on 
the basis of formal agree-
ments and informal con-
ventions.
In the past, the Coalition 
agreement has remained 
secret. But elements of it 
have often leaked.
For example, when Mal-
colm Turnbull took the 
leadership from Tony 
Abbott in September of 
2015, it was a condition 
of forming government 
that a plebiscite on mar-
riage equality be part of 
the Coalition agreement.
Barnaby Joyce has told 
colleagues he doesn’t 
support net zero by 2050 
but will back the majority 
view.
Multiple MPs have told 
news.com.au the Deputy 
Prime Minister told his 
party room that while he 
didn’t support net zero, 
he was happy to accept 
the will of a the majority 
of his colleagues.
When asked on ABC 
Breakfast, Mr Littleproud 
refused to say whether 
Mr Joyce personally sup-
ported the target.
“I’m not going to get 
into individuals,” Mr Lit-
tleproud said.
Host Michael Rowland 
shot back: “You’re his 
deputy. You should 
know.”
“I do, but I won’t tell you, 
because what happens in 
our party room stays in 
the sanctity of that party 
room,” he replied.”

Barnaby Joyce demanded extra 
spot in cabinet in secret written 
agreement with Scott Morrison

ber 2020, and Mr Barilaro 
said he wasn’t aware of it 
before then. 
“Was it not at least some 
kind of a rumour, unspo-
ken knowledge in the halls 
of either (the government 
offices at) 52 Martin Place 
or Parliament House, or 
both, that there … may have 
been a relationship of that 
kind?” counsel assisting 
the ICAC Scott Robertson 
asked. 
“Mr Robertson, I can as-
sure you, no one guessed 
it. It was a shock to every-
body,” Mr Barilaro replied. 
Mr Barilaro was asked by 
Ms Berejiklian’s barrister, 
Sophie Callan SC, during 
Monday’s hearing wheth-
er he had some “intimate 
personal relationships” of 
his own that he hadn’t dis-
closed to the premier dur-
ing his time in the cabinet.
“That’s a hard question, 
because my relations are 
with my family, that’s a 
hard one to disclose,” Mr 
Barilaro replied. 
The ICAC is also scruti-
nising a second grant to 
Wagga Wagga that Ms Be-
rejiklian had involvement 
in. 
The Riverina Conservato-
rium of Music was prom-
ised $30 million spread 
over two grants, although 
$20 million of the cash 
ended up being withdrawn 
earlier this year because 
the project didn’t meet the 
funding requirements. 
Mr Barilaro, who is not 
accused of wrongdoing, 
quit politics earlier this 
month, just days after Ms 
Berejiklian said she would 

step down as premier as 
a result of the ICAC going 
public with its investiga-
tion into her.
Though the former pre-
mier has not yet testified, 
she has previously denied 
wrongdoing and said she 
always acted with integrity 
in office. 
The corruption watchdog 
has previously heard a 
staffer for Mr Barilaro “in-
serted himself” into the 
grants process, helping 
the gun club argue its fund-
ing request would bring a 
benefit to the state.
The involvement by politi-
cal staffer Peter Minucos 
in “a process that typical-
ly public servants would 
have taken control of” 
was considered unusual 
and irksome by the bu-
reaucracy, the ICAC heard 
last week. 
Mr Minucos appeared 
before the ICAC earlier 
on Monday and said he 
couldn’t recall who might 
have told him to get in 
touch with the consultants 
who were preparing a doc-
ument that would support 
the funding request. 
The document, known as 
a business case, had been 
redrafted several times 
before it was finally able to 
show the benefit to NSW 
would outweigh the cost 
of funding the gun club.
The staffer also kept Mr 
Maguire updated on the 
progress, it was revealed 
on Monday. 
Mr Minucos was shown 
an email he wrote to Mr 
Maguire in April of 2017, 
explaining to the politi-
cian what steps the con-
sultants needed to take to 
ensure the business case 
would be successful. 
 “It was purely to keep the 
member informed,” Mr 
Minucos explained to the 
ICAC. 
He added it was a normal 
course of action to make 
sure any MP who was in-
terested in a particular 
project was informed.

John Barilaro has been called as a witness before ICAC. Picture: NCA 
NewsWire/Gaye Gerard
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A senior NSW minister in-
volved in a gun club grant 
being investigated by the 
ICAC told his staff the proj-
ect was ‘legit’.
Stuart Ayres has defend-
ed a controversial grant 
sought by Daryl Maguire 
and advanced by Gladys 
Berejiklian, saying the proj-
ect had merit.
The newly-minted deputy 
leader of the NSW Liberal 
Party also said he didn’t 
think Ms Berejiklian – who 
was the treasurer and in a 
secret relationship with Mr 
Maguire at the time of the 
grant process – had a con-
flict of interest.
“I was not at all concerned, 
and even upon reflection, I 
can’t see where Gladys Be-
rejiklian or Daryl Maguire … 
derived any private benefit 
from this project,” Mr Ay-
res told the Independent 
Commission Against Cor-
ruption on Friday.
“I don’t think there was a 
conflict around the deci-
sion. I do however think it 
would have been prudent 
course of action for the 
then-treasurer to declare 
relationship to the then-
premier.”
Mr Ayres was sports minis-
ter at the time and directly 
involved in the process.
His assessment that the 
case for giving $5.5 mil-
lion to a Wagga Wagga gun 
club in 2016 was “strong” 
differs from many other 
ICAC witnesses, who have 
told the commission the 
proposal didn’t stack up 
and seemed rushed and in-
complete.
The gun club grant is a key 
issue being probed by the 
ICAC as it investigates al-
legation Ms Berejiklian‘s 
secret relationship with Mr 
Maguire, the former MP for 
Wagga Wagga, created a 
conflict of interest.
“The business was solid 
even if the (benefit to cost 
ratio) was optimistic,” said 
Mr Ayres, who appeared 
as a witness and is not ac-
cused of wrongdoing.
“After receiving this busi-
ness case I was feeling that 
I had a strong business 
case to put forward.”
The ICAC took Mr Ayres 
through an email chain be-

tween the minister and his 
staff after the funding ap-
proval.
“The project is legit,” Mr 
Ayres told two of his staff.
Two senior bureaucrats in 
the Office of Sport who took 
the witness stand earlier in 
the week both said the gun 
club application process 
had appeared rushed and 
incomplete.
The Office of Sport was 
given just a day to prepare 
the draft, an “extremely un-
usual” deadline, the ICAC 
has been told.
Former Office of Sport ex-
ecutive director Paul Doorn 
told the commission he and 
his colleagues didn’t think 
the stacked up.
The ICAC has also heard a 
former advisor to the then-
premier, Mike Baird, told 
his boss in a memo the 
funding bid “goes against 
all of our principles of 
sound economic manage-
ment”.
It was revealed during Fri-
day’s hearing Mr Ayres sat 
through two secret and 
compulsory interviews with 
the ICAC in April and May.
In April, Mr Ayres said he 
would have “almost cer-
tainly” raised the issue of 
the two politicians’ rela-
tionship in front of the cab-
inet’s expenditure review 
committee, had he known 
about it.
Mr Robertson has previ-
ously indicated the ICAC 
hasn’t seen any evidence 
Ms Berejiklian declared the 
relationship. No one who 
has fronted thICAC this 
week had any knowledge 
of the relationship prior to 
October 2020.
Mr Maguire, who champi-
oned the gun club funding, 
has been described to the 

Stuart Ayres defends controversial grant sought by Daryl 
Maguire and advanced by Gladys Berejiklian: ICAC

ICAC as a particularly en-
thusiastic local member 
who relentlessly pursued 
his own agenda.
He had been knocked back 
twice for funding for the 
Australian Clay Target As-
sociation before a $5.5 mil-
lion grant was approved by 
a cabinet committee in De-
cember 2016. 
Earlier that year, then-
sports minister Mr Ayres 
had approved a payment of 
$40,000 to the gun club so 
that it could prepare a busi-
ness case.
Mr Robertson quizzed Mr 
Ayres why the club – which 
had already flagged it had 
$1.2 million set aside for 
the project – would need 
money from the govern-
ment to produce a docu-
ment asking for even more 
funds.
“I thought the project had 
merit but it needed re-
search, a business case, to 
take it forward,” Mr Ayres 
said. 
Later on Friday afternoon, 
the ICAC heard from a top 
bureaucrat in the Depart-
ment of Regional NSW, 
who said a staffer in former 
deputy premier John Bari-
laro’s office had “inserted 
himself” in the gun club 
project following the cabi-
net decision to grant the 
$5.5 million. 
Secretary Gary Barnes said 
the Barilaro staffer got in-
volved in shaping a new 
version of the business 
case that was needed to 
unlock the money, which 
had been granted on cer-
tain conditions. 
“(The staffer) inserted him-
self into a process that typi-
cally public servants would 
have taken control of,” Mr 
Barnes said. 
“I wasn’t pleased about 
that; it wasn’t something 
that typically was the do-
main of ministerial office 
staffers,” 
The staffer, Peter Minucos, 
and Mr Barilaro are sched-
uled to testify before ICAC 
on Monday. 
Ms Berejiklian, who is 
scheduled to testify next 
week, said in her resigna-
tion speech she had “al-
ways acted with the high-
est level of integrity”.

Stuart Ayres said the case for the 
gun club funding was strong. Pic-
ture: NCA NewsWire / Adam Yip
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Law would give Victorian 
Premier new pandemic 
powers and enforce public 
health orders.
A new law being intro-
duced to the Victorian par-
liament on Tuesday would 
give the Premier the power 
to declare pandemics and 
have public health orders 
enforced.
The new law is being pro-
posed as a replacement 
to Victoria’s controversial 
state of emergency pow-
ers, which have previously 
been branded by the oppo-
sition as a “power grab”.
Under the new laws, the 
Premier would be able to 
declare a pandemic, with 
those declarations able to 
be renewed for up to three 
months at a time with “no 
outer limit on the total du-
ration of the declaration”.
The health minister would 
be given the “broad power” 
to make pandemic orders 
where necessary to pro-
tect public health. Under 
the current law, this power 
sits with the chief health 
officer.
The bill states all pub-
lic health advice must be 
made public and tabled in 
parliament and a commit-
tee of public health and hu-
man rights experts would 
review any new public 
health orders.
The bill also includes the 
ability to apply pandemic 
orders to “classes of per-
son” who can be identified 
by “their characteristics, 
attributes or circumstanc-
es”.
Opposition Leader Matthew 
Guy branded the proposed 

law “a massive threat to 
Australian democracy”.
One MP who wished to re-
main anonymous told the 
ABC they were “very an-
gry” that the government 
had waited until last night 
to brief them on laws that 
would give “huge sweeps 
of powers for the Pre-
mier”.
Liberal MP Tim Smith la-
belled the bill “terrifying” 
and accused Premier Dan-
iel Andrews of a major 
power grab.
“Our liberties and free-
doms have been under as-
sault from this Labor gov-
ernment for 18 months. 
It must end,” he wrote on 
Twitter
“The Coalition will seek to 
amend the Victorian Con-
stitution to stop Andrews’ 
terrifying power grab.
“This is an attempted coup 
on the people of Victoria 
by Daniel Andrews. It’s ex-
treme legislation that will 
be opposed by every sinew 
the Liberal Party has in it.”
NSW records 282 cases 
and one death
NSW has recorded 282 lo-
cally acquired Covid-19 
cases and one death in 
the 24 hours to 8pm last 
night.
Victoria records 1510 
cases and four deaths
Victoria has recorded 1510 
Covid-19 cases and four 
deaths in the 24 hours to 
midnight last night.
US to offer Covid jabs to 
five-year-olds
Children aged between 
five and 11 in the US could 
start receiving Covid vac-
cines within the first two 

weeks of November, a top 
infectious disease expert 
has said.
Chief medical adviser in 
the US, Dr Anthony Fauci, 
said it is likely young chil-
dren will become eligible 
for the Covid vaccine with-
in weeks, with the US Food 
and Drug Administration’s 
(FDA) vaccine advisory 
group holding discussions 
on vaccines for children 
this week.
“You never want to get 
ahead of the FDA in their 
regulatory decisions, nor 
do you want to get ahead 
of the CDC and their ad-
visers on what the recom-
mended would be,” Fauci 
told ABC’s This Week Sun-
day program.
“But if you look at the data 
that’s been made public 
and announced by the 
company, the data looked 
good as to the efficacy and 
the safety.”
It comes after both Pfizer 
and the FDA released doc-
uments on Friday around 
the efficacy of a children’s 
dose of the Covid vaccine, 
with Pfizer finding the jab 
was 90.7 per cent effective 
against symptomatic dis-
ease in children aged five 
to 11.

Surprise change in 
NSW’s Covid outbreak
The centre of NSW’s Covid-
19 outbreak has appeared 
to have finally moved away 
from Sydney, with the ma-
jority of Monday’s cases 
reported outside of the 
city.
Of yesterday’s 294 Covid 
cases, 56 per cent – or 166 
– were diagnosed outside 
of Sydney.
The majority were detected 
in the Hunter New England 
region, with 59 of yester-
day’s cases diagnosed in 
the area.
There has also been a rise 
in infections in the Snowy 
Mountains and Riverina 
area, with the region re-
corded 46 cases yester-
day.

Victorian Premier Daniel Andrews provides a Covid update in Melbourne. 
Picture: NCA NewsWire / David Geraghty

Law would give Victorian Pre-
mier new pandemic powers
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Scott Morrison has hit back 
at allegations his govern-
ment’s plan to reach net 
zero emissions by 2050 is 
“embarrassing”, as Austra-
lia cops international criti-
cism in the lead up to a ma-
jor climate conference.
Mr Morrison will head to the 
COP26 summit in Glasgow 
next week, armed with a 129 
page document titled “Aus-
tralia’s long-term emissions 
reduction plan”, which out-
lines how new and exist-
ing technologies will drive 
emissions down to reach 
net zero by 2050.
More than $20 billion will be 
invested in low emissions 
technologies including car-
bon capture and storage. 
The plan also revealed Aus-
tralia would reduce its emis-
sions by up to 35 per cent 
by 2030, up on the 28 per 
cent projection.
But, the modelling which 
has shaped the govern-
ment’s plan will not be re-
leased until a “later time”.
Mr Morrison’s announce-
ment on Tuesday came 
hours after environmental-
ist David Attenborough took 
aim at Australia’s perfor-
mance on climate change.
Mr Attenborough said Aus-
tralia was more concerned 
with the economy than it 
was the environment and ir-
reversible climate change.
Appearing on Sunrise on 
Wednesday, Mr Morrison 
was asked whether it was 
“embarrassing” that Mr At-
tenborough had “had a go” 
at Australia.
“I’m not embarrassed at 
all when it comes to doing 
what is right by Australia,” 
Mr Morrison said.
“Everyone who doesn’t 
understand Australia, our 
economy and the challenges 
we have here are entitled to 
their opinions, but I will do 
what is right for Australia 
and we are getting results.

Scott Morrison hits back at allegations 
his net zero plan is ‘embarrassing’

Stream tech news with Flash. 
Live & on demand. New cus-
tomers try 14 days free
“Our emissions reduction 
is better than New Zea-
land, better than the United 
States, better than Canada, 
better than Japan.
“We are getting it done. 
Our emissions are down, 
our economy is up. We are 
showing the way.”
As part of the plan, no leg-
islation will be introduced, 
with Mr Morrison comparing 
action on climate change to 

Victoria has recorded 
1534 new locally acquired 
coronavirus infections on 
Wednesday as a new area 
of concern in Melbourne 
becomes the virus epi-
centre.
Thirteen more Victorians 
died from the virus in the 
past 24 hours, the Depart-
ment of Health also con-
firmed.
About 90.8 per cent of Vic-
torians older than 16 had 
received one jab of the 
Covid-19 vaccine, while 
76 per cent were fully vac-
cinated.

Victoria records 1534 new local 
cases of coronavirus ( 27th of Oct)

Victorian chief health of-
ficer professor Brett Sut-
ton said case numbers 
and transmission in Mel-
bourne were stabilising, 
but called out the city’s 
southeast as an area of 
concern for health offi-
cials.
He said the local govern-
ment areas of Casey and 
Greater Dandenong had 
the highest number of 
new cases on Tuesday 
with 169 and 140.
In regional Victoria, La-
trobe had 41 new cases 
and Wodonga 36.

NSW has recorded 304 
new Covid cases and 
three more deaths on 
Wednesday.
NSW Health announced 
the new infections on 
Twitter at 9am.
Covid infections in NSW 
continue to remain steady 
despite fears numbers 
would spike when the 
state emerged from lock-
down.
However, this is the larg-

NSW records 304 new Covid infec-
tions and 3 deaths ( 27th of Oct)

est figure in several days 
with 282 cases recorded 
on Tuesday.
More than 85 per cent of 
the eligible population 
are now fully vaccinated 
against Covid-19, while 
more than 93 per cent 
have had at least one 
dose.
The health department 
also confirmed one new 
case recorded in hotel 
quarantine.

mobile phones and Covid-
19 vaccines, saying Aus-
tralians knew what the right 
thing to do was.
“Technology is the thing 
that has driven the biggest 
changes we have ever seen, 
and that is the pathway we 
get to net zero,” he said.
“We don’t have to shut Aus-
tralia down, strop digging 
things up, stop planning 
things to achieve net zero.
“Australians don’t have to 
be punished to achieve net 
zero, that is not our plan.”

Gladys Berejiklian’s secret 
ex-boyfriend has shared 
some intimate details 
about the relationship with 
the former premier, includ-
ing that the pair wanted a 
child.
Daryl Maguire has told 
corruption investigators 
he and Gladys Berejiklian 
loved each other, would 
live together from time to 
time and contemplated 
having a child. 
The former Wagga Wagga 
MP whose allegedly cor-
rupt conduct helped bring 
down the NSW premier 
took the witness chair at 
the Independent Commis-
sion Against Corruption, 
about 11am. 
Daryl Maguire was asked 
a series of questions to 
establish, in the words of 
the counsel assisting the 
ICAC, the “hallmarks of the 
relationship”. 
“(Did you have) a close 
emotional attachment?” 
the counsel assisting, Scott 
Robertson asked.
“We had our moments, but 
yes” Mr Maguire replied. 
“You loved her?”
“Yes,” Mr Maguire replied.
“As far as you could as-
certain, she loved you as 
well?” 
“Yes,” Mr Maguire replied.
He also agreed they would 
stay with each other from 
time to time while visiting 
each other’s cities and that 
he had a key to her house.
Mr Maguire also agreed the 
pair would holiday togeth-
er, and that they discussed 
“having a child” and get-
ting married. 
Mr Maguire was also asked 
if there was any “physical 

intimacy” between them.
“Yes,” he replied.
Before Mr Maguire’s tes-
timony began, Ms Bere-
jiklian’s barrister, Sophie 
Callan, SC, made an appli-
cation to the ICAC commis-
sioner to ask that certain 
“intimate” details of the re-
lationship be discussed in 
private, rather than before 
the public. 
“In my submission, there is 
no public purpose served 
by plumbing the depths of 
the private life of my client 
about intimate details of 
this relationship,” Ms Cal-
lan said. 
She indicated that the 
counsel assisting the 
ICAC, Scott Robertson, 
had chosen to hear cer-
tain details behind closed 
doors last year, but that he 
had changed his mind this 
time.
Ms Callan said she un-
derstood Mr Robertson 
would seek to “scrutinise 
the level of commitment or 
substance of that relation-
ship”.
“As I understand it, this 
year his position has 
changed such that he con-
siders there is a proper 
basis for exposing such 
intimate private details in 
this public forum,” Ms Cal-
lan said. 
The ICAC commissioner 
ruled against Ms Callan 
and instead agreed with Mr 
Robertson, who argued es-
tablishing the nature of the 
relationship was relevant 
to the allegations the com-
mission is investigating. 
The ICAC is probing wheth-
er Ms Berejiklian breached 
the public’s trust in the 

course of the relationship, 
including whether she had 
a conflict of interest in 
helping award grants to Mr 
Maguire’s electorate with-
out disclosing that she and 
Mr Maguire were a pair.
The other allegations are 
whether Ms Berejiklian 
failed in her duty to report 
allegedly corrupt conduct 
by Mr Maguire, and wheth-
er she encouraged that 
conduct by turning a blind 
eye. 
Ms Berejiklian is sched-
uled to testify on Friday. 
She has previously denied 
wrongdoing and maintains 
she always acted with in-
tegrity. 
Mr Maguire was a long-
standing local member who 
agreed last year he used 
his parliamentary power to 
try and enrich himself. 
He was originally drawn 
into an Independent Com-
mission Against Corrup-
tion investigation in 2018 
concerning a Sydney coun-
cil.
Mr Maguire was caught 
allegedly giving false evi-
dence to the commission, 
testimony that was contra-
dicted by a bugged phone 
call.
The political fallout was 
hard and swift for Mr Magu-
ire, who resigned from par-
liament shortly after his 
July 13, 2018 testimony. 
He was also sacked from a 
role as parliamentary sec-
retary by then-premier Be-
rejiklian, who unbeknown 
to most people in parlia-
ment was his secret girl-
friend. 
Mr Maguire soon became 
the focus of his own ICAC 

investigation. That probe 
held public hearings last 
October, during the course 
of which his relationship 
with the premier was re-
vealed. 
Ms Berejiklian remained in 
the top job for another year 

after her bombshell testi-
mony to the commission, 
before resigning when the 
ICAC revealed she, too, 
was a focus of investiga-
tion. 
The current set of hear-
ings are a continuation of 

Daryl Maguire called on in ICAC probe into former NSW Premier Gladys Berejiklian
the same probe that looked 
into Mr Maguire last year. 
The 2018 ICAC probe into 
the Sydney council handed 
down its findings in March 
this year and recommend-
ed that prosecutors con-
sider charging Mr Maguire.

Gladys Berejiklian’s relationship with an MP was discussed at the ICAC on Thursday. Picture: NCA NewsWire/
Bianca De Marchi
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احتفلت املمثلة األمريكية 
أجنلينا جولي، يوم السبت 
اجلديد  بكتابها  املاضي، 
وطالب  حقوقك  »اعرف 
بها: دليل للشباب« الذي 
الطفل  حقوق  يف  يتعمق 
حيتاجها  اليت  واملعرفة 
الشباب حلماية أنفسهم - 
من خالل مشاركة جمموعة 
من الصور اليت التقطتها 
حدث  من  راغو  روزيت 
والذي  األخري،  التوقيع 
من  العديد  خالله  شارك 
الصورة  يف  األطفال 
جبائزة  الفائزة  مع 

األوسكار.
على  املمثلة  علقت  وقد 
»عندما  قائلة:  الصور 
األطفال  لدى  يكون 
والقوة  الوكالة  والشباب 
للتحدث،  واملعرفة 
كل  حياة  تغيري  ميكنهم 
والبالغني،  الشباب  من 
حتقيق  على  يساعد  مما 

أجنلينا جولي تأمل يف أن يساعد كتابها اجلديد 
على »حتقيق جمتمع أكثر مساواة«

جمتمع أكثر مساواة«.
هي  »هذه  وتابعت 
 ... اجلديد  كتابنا  رسالة 
مع  بالتشاور  كتب  الذي 
حول  الشباب  النشطاء 
أجلهم  من  وهو   - العامل 
الذين  الشباب  ولكل 
يناضلون من أجل حقوقهم 

على مستوى العامل«.
جولي  كانت  ولطاملا 
حقوق  عن  مدافعة 
بالنسبة  خاصة  اإلنسان، 

يعود  واألطفال.  للنساء 
نشاطها إىل أوائل العقد 
احلادي  القرن  من  األول 
بدأت  عندما  والعشرين، 
مثل  قضايا  يف  العمل 
والتعليم  والصحة  اهلجرة 
أحناء  مجيع  يف  للشباب 

العامل.
وكتبت: »من محاية البيئة 
إىل مكافحة عدم املساواة 
والتمييز ، فإنهم يتدخلون 
للقيام بالعمل الذي جيب 

أن يقوم به الكبار ولكنهم 
يف  اآلن  حتى  فشلوا 
القيام به« ، مضيفة أن 
عبء  »يتحملون  األطفال 
القرارات  تلك  عواقب 
خميمات  يف  السيئة« 
الالجئني ومناطق الصراع 

حول العامل.
الكثري  »يوجد  وأضافت: 
طريق  يف  األطفال  من 
أحناء  مجيع  يف  األذى 
ال  ببساطة  وحنن  العامل 
»هذه  يكفي«.  مبا  نقوم 
مت  اليت   ، حقوقهم  هي 
حتديدها منذ سنوات بناًء 
بالغني  جيعلهم  ما  على 
أصحاء ومتوازنني وآمنني 

ومستقرين«.
مت إصدار »اعرف حقوقك« 
املتحدة  اململكة  يف  أواًل 
يف سبتمرب قبل أن يصل 
إىل الرفوف يف الواليات 
يف  أخرى  ودول  املتحدة 

أوائل أكتوبر.

ابنته  ماركل  توماس  ناشد 
ميغان وصهره األمري هاري 
حفيديه،  برؤية  له  السماح 
مقابلة  يف  إياهما  داعيا 
يف«  تي  »أي  قناة  مع 
اتهـامهما  مع  إىل املصاحلة 
سوى  يهتمان  ال  بأنهما 

باملال.
 77( ماركل  توماس  وقال 
عاما( يف مقابلة مع برنامج 
بريتان«  مورنينغ  »غود 
كالنا  »علينا  املكسيك  من 
ونتكلم  قليال  ننضج  أن 
من  ونتصاحل  بعض  مع 
ومن  األطفال  مصلحة  أجل 

أجلنا«.
آرتشي  حفيديه  وعن 
)أربعة  وليليبت  )سنتان( 
أشهر(، قال توماس ماركل 
روزاريتو  مدينة  املقيم يف 
املكسيكية »لديهما عائلتان 
بتان، وجدة والدهما هي  محُ
سيكربان   ... إنكلرتا  ملكة 
املزيد«  معرفة  وسريغبان 

عن جديهما.
عن  ماركل  ميغان  ابتعدت 
والدها قبل زواجها يف مايو 
تغّيب  حدث  وهو   ،2018

بسبب  ماركل  توماس  عنه 
مشكالت صحية. وقد ظهر 
مدفوعة  صور  يف  سابقًا 
لصيادي صور مشاهري، ما 

مل يرق للزوجني.
ماركل  توماس  يلتق  ومل 
أو  هاري  باألمري  يومًا 

حبفيديه.
كما ابتعد هاري )37 عاما( 
وميغن )40 عاما( عن العائلة 

وهما  الربيطانية  امللكية 
يعيشان يف كاليفورنيا منذ 
مارس 2020 مع طفليهما.

ماركل  توماس  واتهم 
استقال  اللذين  الزوجني 
امللكية  العائلة  عن  ماليًا 
طائلة  مببالغ  عقودًا  ووقعا 
أو  وثائقي  يف  للمشاركة 
مبدونات صوتية، بأنهما »ال 

يكرتثان سوى للمال«.

والد ميغان ماركل يطلب رؤية حفيديه


	herald_issue_1040_page 01
	herald_issue_1040_page 02
	herald_issue_1040_page 03
	herald_issue_1040_page 04
	herald_issue_1040_page 05
	herald_issue_1040_page 06
	herald_issue_1040_page 07
	herald_issue_1040_page 08
	herald_issue_1040_page 09
	herald_issue_1040_page 10
	herald_issue_1040_page 11
	herald_issue_1040_page 12
	herald_issue_1040_page 13
	herald_issue_1040_page 14
	herald_issue_1040_page 15
	herald_issue_1040_page 16
	herald_issue_1040_page 17
	herald_issue_1040_page 18
	herald_issue_1040_page 19
	herald_issue_1040_page 20
	herald_issue_1040_page 21
	herald_issue_1040_page 22
	herald_issue_1040_page 23
	herald_issue_1040_page 24
	herald_issue_1040_page 25
	herald_issue_1040_page 26
	herald_issue_1040_page 27
	herald_issue_1040_page 28
	herald_issue_1040_page 29
	herald_issue_1040_page 30
	herald_issue_1040_page 31
	herald_issue_1040_page 32

