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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

     أهالي شهداء انفجار املرفأ يف تظاهرة دعمًا للمحقق العدلي أمس األول

يكفيه  ال  قد  وقت،  حتى 
ان  ميكن  املقبل،  األسبوع 
»اخليارات  حقيقة  تتوضح 
الرئيس  لدى  احملسومة« 
من  ميقاتي،  جنيب 
مرهونة  األمور  ان  زاوية 
ال  وبالتالي  خبواتيمها، 
يف  طوياًل  املكوث  ميكن 
اليت  االزمات«  »حصار 
تعصف باحلكومة اليت كان 
خترج  ان  عليها  الرهان 

البلد من األزمات.
وزاري،  ملصدر  ووفقا 
بالتعايش  املضي  فإن 
من  اليت  احملاوالت  مع 
شأنها ان تؤدي اىل تعقيد 
املتمثل  املشكلة  معاجلة 
الكارثي  املالي  باالنهيار 
فإن  وبالتالي  ممكن،  غري 
سينتقل  ميقاتي  الرئيس 
إىل »اخلطة ب«، املتعلقة 
على  النقاط  بوضع 
احلروف، ورمبا الذهاب إىل 
االستقالة، وذلك بدءًا من 

األسبوع املقبل.
سياسية  مصادر  وتوقعت 

االزمة  حدة  تشتد  ان 
اململكة  مع  املستجدة 
ودول  السعودية  العربية 
اخلليج، بعد تعثر املساعي 
كبار  بني  هلا  حل  الجياد  
سيما  وال  املسؤولني  
ميشال  الرئيسني  منهم، 

عون وجنيب ميقاتي. 
وكشفت املصادر ان لقاء 
وميقاتي  عون  الرئيسني 
من  االخري  عودة  بعد 
اىل  لبنان  وفد  ترؤس 
يف  للمناخ  غالسكو  مؤمتر 
على  واطالعه  بريطانيا، 

الرئيس  مع  لقاءاته  نتائج 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
االمريكية  اخلارجية  ووزير 
انطوني بلينكن وامري قطر، 
مل يتوصل اىل تفاهم حول 
بسبب   لالزمة،  حل  صيغة 
اجلمهورية  رئيس  رفض 
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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

صندوق النقد الدولي: املناقشات التحضريية بشأن برنامج حمتمل من الصندوق للبنان بدأت

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

اإلعالم  وزير  إقالة  خيار 
جورج قرداحي حرصا على 
سيادة القرار اللبناني، ومت 
االستعاضة عنها، مبناشدة 
مباشرة،  االعالم  وزير 
تقديم  اىل  للمبادرة 
لتربيد  تلقائيا،  استقالته 
بعدها  يتم  لكي  االجواء، 
املباشرة باجراء مروحة من 
املسؤولني  مع  االتصاالت 
يف دول اخلليج، ملناقشة 

سبل حل األزمة.
واشارت املصادر إىل انه، 
خالل اللقاء مت تبادل اآلراء 
حول اكثر من طرح، للخروج 
من مأزق االزمة، من بينها  
الصيغة اليت اعتمدت إبان 

ميقاتي  الرئيس  حكومة 
االتفاق  مت  عندما  الثانية، 
ميشال  الرئيسني  بني 
سليمان  وجنيب ميقاتي، 
القالة الوزير شربل حناس 
من  وبطلب  مبرسوم، 
احلر  الوطين  التيار  رئيس 
ميشال  العماد  يومذاك  
استفحل  ما  بعد  عون، 
بينه وبني حناس،  اخلالف 
بالرفض  ووجهت  ولكنها 
وهكذا  أيضا.   عون  من 
االقرتاحات  كل  سقطت 
بسبب االعرتاض عليها من 
عون. وهكذا انتهى اللقاء 
اجلمهورية  رئيسي  بني 
اىل  وميقاتي،  واحلكومة 

وبقيت  االتفاق   عدم 
االزمة على حاهلا.

ثانية، كشفت  ناحية  ومن 
ان  ديبلوماسية،  مصادر 
اهلل   وحزب  عون  متسك 
قرداحي،  اقالة  برفض 
من  أكثر  االزمة  يعقد 
االمور  ويدفع  بداياتها، 
اىل التأزم أكثر بني لبنان 
ودول اخلليج، بعدما تردد 
تؤدي  قد  االستقالة،  ان 
وهذا  لالجواء،  تربيد  إىل 
يدفع اململكة اىل مزيد من 
التشدد، مبواقفها ومطالبها 
من املسؤولني اللبنانيني، 
اذا  االستقالة،  واصبحت 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

املبعوث األممي يكشف تفاصيل اتفاق يف السودان

 الربهان يطلق سراح 4 وزراء سابقني
السودان  مبعوث  أعلن 
فولكر  املتحدة،  باألمم 

األول  أمس  برييتس، 
اخلطوط  أن  اخلميس، 
احملتمل  لالتفاق  العريضة 
السودانية  األطراف  بني 
تشمل عودة رئيس الوزراء 
وإطالق  محدوك  اهلل  عبد 

التتمة على الصفحة 21

الرئيس التونسي يتحدث عن اختصار التدابري 
االستثنائية..و مذكرة جلب حبق املرزوقي

التونسي  الرئيس  شدد 
أمس  سعيد،  قيس 
أن  على  اخلميس،  األول 
التدابري االستثنائية سيتم 
اختصارها، دون أن يشري 

إىل موعد حدوث ذلك.
اجلمهورية  رئاسة  ونقلت 
عن  بيان  يف  التونسية 
سعيد تأكيده خالل اجتماع 
أن  على  الوزاري  للمجلس 
»مستمرة  الدولة  هياكل 
حثيث«،  بنسق  وتعمل 
»التنسيق  إىل  أشار  كما 
املشرتكة  واإلرادة  الكامل 
اجلمهورية  رئاسة  بني 
ورئاسة احلكومة ومع سائر 

املؤسسات األخرى«.
تونس  أن  سعيد  وأضاف 
من  جديدة  مرحلة  دخلت 
تارخيها خمتلفة عن املراحل 
السابقة وتتطلب »استنباط 
عمل  وأدوات  تصورات 
جديدة إلدارة الشأن العام 
واملفاهيم  األطر  خارج 

التقليدية«.
كما جدد حرصه على ضمان 
الواردة  واحلريات  احلقوق 
الدستور، مشريا  يف نص 

إىل أن التدابري االستثنائية 
»إلنقاذ  اختاذها  مت  قد 

الدولة والشعب«.

االجتماع بني رئيسي اجلمهورية واحلكومة يفشل يف التوصل اىل »خمرج ألزمة« قرداحي
مـيقاتي يف دائرة »اخليارات احملـسومة« وحتذيرات من نصب متاريس يف جملس الوزراء

التتمة على الصفحة 21

احلوثي يوعز بإطالق سراح أسرى 
مديرية العبدية مبحافظة مأرب

أنصار  حركة  قائد  إلتقى 
احلوثي،  امللك  عبد  اهلل، 
أمس األول اخلميس، وفدًا 
العبدية  مديرية  قبائل  من 

مأرب  مديريات  من  وعدد 
رًا. رة مؤخَّ وشبوة احملرَّ

بإطالق  احلوثي  وأوعز 

وتشكيل  املعتقلني  سراح 
وإدخال  تكنوقراط  حكومة 
الدستور  على  تعديالت 

ورفع حالة الطوارئ.
إن  األممي  املبعوث  وقال 
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الوزراء  جملس  رئيس  ألقى 
األول  أمس  ميقاتي،  جنيب 
رعايته  خالل  كلمة  اخلميس، 
السياحية  »الرزمة  اطالق 
يف   2022  -  2021 الشتوية 
فيها:  قال  احلكومية،  السرايا 
اللقاء  هذا  يف  اليوم  »نلتقي 
باطالق  معا  لنحتفل  اجلامع 
الشتوية،  السياحية  الرزمة 
وزارة  بني  تعاون  مثرة  وهي 
السياحة وشركة طريان الشرق 
االوسط. وهذا املشروع يشكل 
التحديات  وسط  أمل  بارقة 
وطننا  تواجه  اليت  الكثرية 
وشعبنا على الصعد كافة، وهو 
بلغت  مهما  بأنه  االمل  يعطي 
الصعوبات، فاننا قادرون على 
النهوض من جديد، وأن لبنان 

اقوى من كل العواصف«.
هذه  شكلنا  »عندما  اضاف:   
احلكومة بعد أشهر من التعطيل 
والتأخري واضاعة الفرص، أعلنا 
اننا قادمون يف مهمة انقاذية 
جمددا  البلد  تضع  سريعة 
وتطلق  التعايف  سكة  على 
مع   بالتعاون  النهوض  ورشة 
وصندوق  الدولية  اجلهات 
اىل  اضافة  الدولي،  النقد 
النيابية،  االنتخابات  اجراء 
الذي  االبرز  االستحقاق  وهو 
يتطلع اليه اللبنانيون واجملتمع 
االجتاه  سيحدد  كونه  الدولي، 
االحداث  بعد  البلد  الفعلي يف 
السابع عشر  انطلقت يف  اليت 

من تشرين االول 2019«.
بان  نؤمن  »والننا  وتابع: 
يكون  ان  ميكن  ال  االنقاذ 
على  أطلقنا  فردية،  مسؤولية 
لالنقاذ«،  »معا  اسم  احلكومة 
يف دعوة صرحية لكل االطراف 
املشاركة  اللبنانية  واملكونات 
يف احلكومة، او اليت هي خارج 
اجل  من  معا  لنعمل  احلكومة، 
الواقع  بأن  اعتقدنا  االنقاذ. 
وطننا،  به  مير  الذي  املؤمل 
سيدفع اجلميع اىل التعالي عن 
احلسابات واالعتبارات الضيقة، 
واملشاركة الفاعلة يف العملية 
مل  االمر  هذا  لكن  االنقاذية، 

حيصل ويا لالسف«.
واردف: »واذا كان سلوك من 
اختاروا البقاء خارج احلكومة او 
ميكن  املعارضة  خط  ينتهجون 
جيدر  ما  فان  وتربيره،  فهمه 
التفرد  نهج  هو  عنده  التوقف 
تعرضت  الذي   والتعطيل 
فبعد  الداخل.  من  احلكومة  له 
احلكومة،  عمر  من  واحد  شهر 
على  امتحان  اول  واجهنا 
بهدف  الوزراء،  جملس  طاولة 
التدخل  اىل  احلكومة  استدراج 
به،  هلا  شأن  ال  قضائي  بأمر 
من  التدخل  هذا  يرتكه  ما  مع 
اضرار سيئة على مسعة لبنان 
التماسك  وعلى  فيه  والقضاء 
فقد  هنا  من  تاليا.  احلكومي 

حددنا املسلمات 
ملف  اي  مع  بها  نتعاطى  اليت 
الظروف  تفهم  مع  قضائي، 
اليت اوصلت هذا امللف اىل ما 

وصل اليه«.

عازمون على معاجلة ملف العالقة مع السعودية ودول اخلليج واكرر دعوة وزير االعالم اىل تغليب املصلحة الوطنية

ميقاتي من السرايا: جملس الوزراء هو املكان الطبيعي 
ملناقشة كل امللفات بعيدا من االمالءات والتحديات

املستطاع  قدر  »حاولنا  وقال: 
وسعينا بكل قوة اىل ان يبقى 
مرفأ  النفجار  القضائي  امللف 
القضاء،  عهدة  يف  بريوت 
مع  فيه  التدخل  ورفضنا 
التشديد على تصويب الشطط 
الذي وقع فيه احملقق العدلي، 
حماكمة  موضوع  يف  خصوصا 
الرؤساء والوزراء املناط حسب 
املادة 80 من الدستور باجمللس 
يغري  مل  االمر  ان  اال  النيابي، 

يف موقف البعض شيئا«. 
كنا يف صدد  »وفيما  وتابع: 
استكمال البحث يف سبل عودة 
االنعقاد،  اىل  الوزراء  جملس 
تعرضت احلكومة المتحان جديد 
مواقف  بفعل  االصعب،  هو 
االعالم  وزير  اطلقها  شخصية 
قبل توليه الوزارة لكنها ادخلت 
لبنان يف حمظور املقاطعة من 
قبل اململكة العربية السعودية 
العربي.  اخلليج  دول  ولعض 
االتي:  اقول  االطار  ويف هذا 
التحدي  بلغة  البالد  تدار  ال 
سواء  بكلمة  بل  واملكابرة 
وتوحدهم  اللبنانيني  جتمع 
النقاذ  واحدة  عمل  ورشة  يف 
وطنهم، وخمطئ من يعتقد انه 
بقوة  رأيه  فرض  على  قادر 
الكالمي  والتصعيد  التعطيل 
من  ايضا  املنابر. خمطئ  على 
يعتقد انه ميكنه اخذ اللبنانيني 
اىل خيارات بعيدة عن تارخيهم 
وعالقاتهم  العربي  وعمقهم 
مع  الصعد  كل  على  الوطيدة 
اخلليج  ودول  العربية  الدول 
العربية  اململكة  ومع  خصوصا 
خمطئ  حتديدا.  السعودية 
ويف  انه،  يعتقد  من  أيضا 
حلظة حتوالت معينة مل تتضح 
ميكنه  بعد،  النهائية  معاملها 
االنقالب على الدستور واعادة 
االقتتال  دوامة  اىل  الوطن 
ال  اليت  واالنقسامات  الداخلي 
حتى  غاليا  مثنها  ندفع  نزال 

اليوم«. 
مثة   ، املقابل  »يف  اضاف: 
لعل  عندها  التوقف  اود  نقاط 
الطريق  خارطة  يفهم  البعض 
السري  على  العزم  عقدت  اليت 

احلكومي  العمل  الجناح  بها 
وتتلخص  بالوطن،  والنهوض 

باالتي:
املكان  هو  الوزراء  جملس   -
الطبيعي ملناقشة كل امللفات 
احلكومة  تعين  اليت  والقضايا 
بعيدا عن االمالءات والتحديات 
واستخدام  املرتفع  والصوت 
ولن  والتهديد.  الوعيد  لغة 
يكون جملس الوزراء ابدا مكانا 
للتدخل يف اي شأن ال خيص 
عمل  يف  وحتديدا  احلكومة، 

القضاء. 
التزام  الوزراء  مجيع  على   -
والتقيد  الوزاري  التضامن 
مبضمون البيان الوزاري، الذي 
لعمل  االساسية  القواعد  حدد 
وكل  وسياستها.  احلكومة 
الثوابت  هذه  خارج  يقال  ما 
احلكومة  يلزم  وال  مرفوض 

بشيء. 
معاجلة  على  عازمون  إننا   -
اململكة  مع  العالقة  ملف 
ودول  السعودية  العربية 
القواعد  وفق  الشقيقة  اخلليج 
السليمة. ولن نرتك هذا امللف 
أبدا عرضة للتساجل وللكباش 
السياسي، وسنسعى بالتعاون 
مع مجيع املخلصني للعودة عن 
القرارات املتخذة مبا يعيد صفو 
امتداده  مع  اللبنانية  العالقات 

العربي الطبيعي«.
السياق  هذا  »ويف  وقال: 
وزير  اكرر دعوة  فانين  ايضا، 
ضمريه  حتكيم  اىل  االعالم 
واختاذ  الظروف  وتقدير 
اختاذه،  ينبغي  الذي  املوقف 
الوطنية  املصلحة  وتغليب 
الشعبوية.  الشعارات  على 
حسه  على  رهاني  ويبقى 

الرئيس ميقاتي يلقي كلمته

الوطين لتقدير الظرف ومصلحة 
اللبنانيني مقيمني ومنتشرين، 
وعدم التسبب بضرب احلكومة 
تعود  ال  حبيث  وتشتيتها، 
والعمل،  االنتاج  على  قادرة 

وتضييع املزيد من الوقت«.
اولويات  هي  »هذه  اضاف: 
الطبيعية  احلل وخارطة الطريق 
وخمطئ  االزمة.  من  للخروج 
ورفع  التعطيل  ان  يعتقد  من 
احلل.  هو  السياسية  السقوف 
انه  يقتنعوا  ان  اجلميع  وعلى 
ان خيتصر  فريق  ال ميكن الي 
بقرار  لوحده  والشعب  البلد 
يتعلق بثوابت وطنية ال تتبدل. 
اختصار  اىل  اجلميع  أدعو 
باخلطوات  والقيام   الطريق 
احلل،  يف  للمساهمة  املطلوبة 
مع التشديد على عودة احلكومة 
واجيابية  بنشاط  العمل  اىل 
ضاعت  اليت  االيام  وتعويض 
جمانية.  مناكفات  يف  هدرا 
بقلب  مجيعا  نتجه  وتعالوا 
ونعيد  اشقائنا  صوب  منفتح 
نتيجة  بيننا  انقطع  ما  وصل 

الظروف املاضية«.
الكريم،  احلفل  »ايها  وختم: 
ولقاءات  اجتماعات  امامنا 
الكلمة  حتديد  قبل  فاصلة 
عقدنا  شأن  كل  يف  الفصل 
العزم على معاجلته بشكل تام. 
هذا  مالقاتنا يف  اجلميع  وعلى 
العمل االنقاذي املنشود. تعالوا 
اىل كلمة سواء حتمي اللبنانيني 
ووطن االرز ولنبتعد مجيعا عن 
املناكفات. هذا هو طريق احلل 
وال حل سواه فلنختصر الوقت 
العمل  اىل  للولوج  واملسافات 
ولي  واهلل  املنتظر.  املنتج 

التوفيق«.

اخلارجية  وزير  استقبل 
بو  عبداهلل  الدكتور  واملغرتبني 
حبيب، وفدا املانيا برئاسة مدير 
الشؤون السياسية يف اخلارجية 
األملانية  فيليب آكرمان، وكانت  
جولة أفق حول مواضيع الساعة، 
بني  املستجدة  االزمة  خصوصا 

مت  كما  اخلليج،  ودول  لبنان 
الثنائية  العالقات  يف  البحث 
واملساعدات اليت تقدمها املانيا 

للبنان. 
سفرية فرنسا

حبيب  بو  الوزير  التقى  كما 
آن  لبنان  لدى  فرنسا  سفرية 

االمور  يف  البحث  وجرى  غريو، 
الراهنة وعالقات لبنان مع العامل 
االوروبية  الدول  ومع  العربي 

والغربية.
كما جرى البحث يف إمكان زيارة 
تعبريا  لفرنسا  حبيب  بو  الوزير 
عن عمق العالقات بني البلدين.

بوحبيب استقبل وفدا املانيا وحبث مع غريو يف امكان زيارته فرنسا

لرئيس  االعالمي  املكتب  نفى 
احلكومة السابق، سعد احلريري، 

صحيفة  نشرته  ما  قاطعًا  نفيًا 
خفايا،  زاوية  يف  الوطن  نداء 
بأن يكون احلريري قد تنازل عن 
شركة  يف  ميلكها  اليت  االسهم 
سوليدير، لصاحل مصريف ينتمي 
للتيار الوطين احلر خالل التسوية 
مثل  »نشر  أن  الرئاسية.واعترب 
هذه األخبار امللفقة ولو من باب 
إطار  يف  يندرج  إمنا  التساؤل، 
املستمر،  السياسي  التصويب 
على احلريري، لغايات وأهداف، 

ال ختفى على أحد«.

احلريري ينفي التنازل عن األسهم اليت ميلكها يف 
»سوليدير« لصاحل مصريف يف »التيار الوطين احلر«

القاضي قبالن عّمم على األجهزة األمنية مذكرة 
الّتوقيف الصادرة عن البيطار حبق خليل

 ،LBCIأفادت معلومات لقناة الـ
التمييزي  العام  احملامي  بأن 
على  عّمم  قبالن   القاضي  عماد 
األجهزة األمنية  مذكرة الّتوقيف 
العدلي  احملقق  عن  الصادرة 

بريوت   مرفأ  انفجار  قضية  يف 
حبق  البيطار   طارق  القاضي 
كتلة  وعضو  السابق  الوزير 
النائب  علي  والتحرير  التنمية 

حسن خليل .

خارجية روسيا: تصرحيات قرداحي سبقت 
توزيره ونتطلع حلل خالفات لبنان واخلليج 

بأقرب وقت ومل يطلب أحد منا الوساطة
وزارة  باسم  املتحدثة  علقت 
الروسية،  ماريا  اخلارجية 
العالقة  تدهور  على  زاخاروفا ، 
ال دول  من  وعدد  بني  لبنان  
اخلليج ، مشرية اىل أن »روسيا  
تعول على أقرب وقت ممكن حلل 
الصراع الدبلوماسي الدائر بني 
العربية«،  ودول  اخلليج  لبنان 
أحد  يطلب  مل  أنه  إىل  مشرية 
التوسط  الروسي  اجلانب  من 

حلل هذه األزمة.
وتابعت يف بيان: »أما بالنسبة 
الدبلوماسية  األزمة  لتفاقم 
عدد  فعل  رد  عن  جنمت  اليت 

اخلليج  يف  العربية   من  الدول 
وزير  تصرحيات  على  العربي 
حول  قرداحي   اإلعالم  جورج 
العربي يف   التحالف  تصرفات 
نتطلع  بالتأكيد  فنحن  اليمن ، 
وقت  بأقرب  املوضوع  حل  إىل 

ممكن«.
أن  إىل  زاخاروفا  وأشارت 
التصرحيات اليت قاهلا قرداحي 
فيها  يكن  مل  وقت  يف  أتت 
بعد وزيرا ميثل  الدولة اللبنانية  
إىل  اجلهات  داعية  وحكومتها، 
وقت  أقرب  يف  اخلالف  حل 

ممكن.

جنبالط التقى وفدا من جلنة متابعة إشكال خلدة وتأكيد 
على التهدئة واالحتكام للقضاء ومرجعية الدولة

التقدمي  »احلزب  رئيس  إلتقى 
يف  جنبالط ،  االشرتاكي«  وليد 
الّلجنة  من  وفًدا  كليمنصو، 
إشكال  خلدة،  متابعة  املكّلفة 
الشيخ  خلدون  القاضي  ضّم 
اجلمهورّية  مفيت  ممّثال  عرميط  
دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
عضو »كتلة املستقبل« النائبة  
العام  األمني  الطبش ،  روال 
لـ«تيار املستقبل«  أمحد احلريري 
، ومسؤول جبل لبنان يف التّيار 
عضو  حبضور  سرحال،  وليد 
النائب   الدميقراطي«  »اللقاء 

داخلّية  ووكيل  عبداهلل ،  بالل 
الشويفات- خلدة يف التقّدمي  

مروان أبي فرج .
مستجّدات  آخر  اللقاء  وتناول 
املساعي اجلارية ملعاجلة تداعيات 
بعد  والسّيما  خلدة،  إشكال 
باحلادثة،  الظيّن  القرار  صدور 
ومّت االتفاق على تفعيل وتكثيف 
اجتماعات الّلجنة، وتواصلها مع  
القوى  ومع  األمنية   األجهزة 
والتأكيد  املعنّية،  السياسّية 
إىل  واالحتكام  التهدئة  على 

القضاء ومرجعّية الدولة.

تسليم وتسلم بني الشيخني حسن وأبي املنى ملشيخة العقل
عملية  األول،،  أمس  متت، 
شيخ  بني  والتسلم  التسليم 
والشيخ  حسن  نعيم  العقل 
املنى  ابي  سامي  الدكتور 
بريوت،  يف  الطائفة  دار  يف 
أبي  الشيخ  انتخاب  بعد  وذلك 
لطائفة  العقل  شيخ  املنى 
 30 بتاريخ  الدروز  املوحدين 
عدد  حضور  يف   ،2021 أيلول 
من أعضاء جملس إدارة اجمللس 
احملامي  السر  امني  املذهيب، 
ناجي  االستاذ  الرباضعي،  نزار 
جنبالط،  غادة  احملامية  صعب، 

اللواء املتقاعد شوقي املصري، 
الدكتور  هالل،  نشأت  احملامي 
حمكمة  الغصيين،رئيس  عماد 
العليا  الدرزية  االستئناف 
الدين،  ناصر  فيصل  القاضي 
مكارم،  غاندي  الشيخ  القاضي 
القاضي املتقاعد سجيع االعور، 
املذهيب  للمجلس  العام  املدير 
مازن فياض، مدير مشيخة العقل 
ورؤساء  ومديري  حسن،  ريان 
املصاحل يف جهازي اإلدارة يف 
املديرية العامة للمجلس املذهيب 

ومشيخة العقل.
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 إستقبل رئيس اجلمهورية 
عند  عون،  ميشال  العماد 
العاشرة من قبل ظهر أمس 
قصر  يف  اخلميس،  األول 
بعبدا رئيس جملس الوزراء 
جنيب ميقاتي وعرض معه 
»قمة  مشاركته يف  ألجواء 
يف  غالسكو  يف  املناخ« 
اليت  واللقاءات  اسكتلندا، 
تطرق  كما  هناك.  عقدها 
األزمة  تطورات  اىل  البحث 
بالعالقات  املتعلقة  احلالية 
بني لبنان وعدد من الدول 

اخلليجية وسبل معاجلتها.
 ميقاتي

الرئيس  قال  اللقاء،  بعد 
تصريح:  يف  ميقاتي 
الرئيس  فخامة  »إلتقيت 
ووضعته يف أجواء زيارتي 
مع  واجتماعي  غالسكو  اىل 
الدولية،  اجلهات  خمتلف 
ورؤساء  دول  رؤساء  من 
النقد  وصندوق  حكومات 
األوروبي  واالحتاد  الدولي 
كانت  عربية  وشخصيات 
املؤمتر.  يف  مشاركة 
وتناولت مع فخامة الرئيس 
خريطة الطريق املتفق عليها 
للخروج من هذا االمر، يف 
األخرية  باالزمة  يتعلق  ما 
اليت حلت بلبنان وادت اىل 
اللبنانية  العالقات  تصدع 
لي  وسيكون  اخلليجية.   -
يف  مؤمتر  يف  اليوم  كلمة 
السرايا بعد ساعة من اآلن 

وأمتنى متابعتها«.
سفري منظمة فرسان مالطا

للرئيس  كانت  ذلك،  اىل 
دبلوماسية  لقاءات  عون 

وانسانية.
استقبل  ديبلوماسيا، 
سفري  عون  الرئيس 
»منظمة فرسان مالطا ذات 
برتران  السفري  السيادة« 
 BERTRAND بزنسونو 
والقائم   BESANCENOT
فرنسوا  السفارة  باعمال 
ابي صعب، ملناسبة انتهاء 
مهمته يف لبنان بعد ثالث 
سفريا  أمضاها  سنوات 

للمنظمة. 
عن  عون  الرئيس  وأعرب 
تقديره »للجهود اليت بذهلا 
السفري خالل عمله يف لبنان 
والدعم الذي تقدمه املنظمة 
للبنان يف اجملاالت كافة، 
ال سيما من خالل مراكزها 

الصحية املنتشرة يف عدد 
من املناطق اللبنانية«.

السفري  اعرب  بدوره، 
بزنسونو عن امله يف »ان 
الظروف  لبنان  يتجاوز 
بها«،  مير  اليت  الصعبة 
مؤكدا انه سيعمل أينما حل 
الدعم  توفري  سبيل  »يف 
الذين يستحقون  للبنانيني 
ورعاية  اهتمام  كل 

وحمبة«. 
 SAFE مجعية  رئيسة 

WORLD PEACE
اإلنساني،  الصعيد  على 
مع  عون  الرئيس  عرض 
مجعية  ورئيسة  مؤسسة 
 »SAFE WORLD PEACE«
وعضو  أوتي  خباز  فاديا 
جان  الدكتور  اجلمعية 
 JEAN- فانتزيل  ميشال 
 MICHEL VANNETZEL
بها  تقوم  اليت  للنشاطات 

اجلمعية يف لبنان، ال سيما 
األرواح  يف  االضرار  بعد 
واملمتلكات اليت وقعت على 

أثر انفجار مرفأ بريوت.
داليا  اإلعالمية  وشرحت 
الوفد  رافقت  اليت  داغر 
بها  قامت  اليت  املبادرات 
اللبنانيني  جتاه  اجلمعية 
الصحية  واملساعدات 
قدمتها  اليت  واالجتماعية 
قريبا  تقدميها  تنوي  واليت 
املؤسسات  خالل  من 
العاملة يف احلقل اإلنساني 

يف لبنان.
وشكر الرئيس عون السيدة 
فانتزيل  والدكتور  اوتي 
على دعم اجلمعية للبنان ال 
سيما يف الظروف الراهنة، 
هي  »األولوية  ان  مؤكدا 
وحليب  االدوية  لتوفري 
واملستلزمات  األطفال 

الطبية وغريها«.

SAFE WORLD PEACE التقى رئيس منظمة فرسان مالطا ومجعية

رئيس اجلمهورية عرض مع ميقاتي ألجواء قمة 
املناخ وتناوال سبل اخلروج من االزمة مع دول اخلليج 

الرئيس عون مستقبال  الرئيس ميقاتي

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 

عقد رئيس جملس الوزراء 
مع  اجتماعا  ميقاتي  جنيب 
املتحدة  االمم  عن  ممثلني 
والبنك  االوروبي  واالحتاد 
أمس  ظهر  قبل  الدولي، 
يف  اخلميس،  االول 
السرايا، ضم سفري االحتاد 
رالف  لبنان  يف  األوروبي 
املقيمة  املنسقة  طراف، 
املتحدة  االمم  لربنامج 
رشدي،  جناة  لبنان  يف 
لدائرة  االقليمي  املدير 
ومشال  األوسط  الشرق 
الدولي  البنك  افريقيا يف 
رئيس  كومارجاه،  ساروج 
االحتاد  التعاون يف  وحدة 
نيلند،  رين  األوروبي 
املمثلة  مكتب  رئيسة 
املتحدة  لألمم  املقيمة 
ومنسق  سارافيان  نتالي 
االصالح  إطار  »برنامج 
االعمار«  وإعادة  والتعايف 

جاب فإن ديغل .
طراف:  قال  اللقاء  بعد 
»التقينا اليوم مع الرئيس 
لالمم  كممثلني  ميقاتي  

ميقاتي اجتمع مع ممثلني عن االمم املتحدة واالحتاد 
االوروبي والبنك الدولي

طراف: ناقشنا عقد لقاء للمجموعة االستشارية 
للبحث يف إعادة اإلعمار والتعايف واإلصالح

دولي  والبنك  املتحدة 
حيث  األوروبي  واالحتاد 
قدم  لنا تقوميا موجزا عن 
اىل  زيارته  بعد  االوضاع 
بالعديد  ولقائه  غالسكو 
السياسيني  الزعماء  من 
والرئيس  الدوليني، 
رغبة  مع  يعود  ميقاتي 
بتحقيق تقدم يف ما يتعلق 
باالوضاع املالية اليت هي 
بالنسبة  االهمية  غاية  يف 
عن  أعربنا  وقد  للبنان. 
دعمنا له يف مواقفه هذه، 
كما ناقشنا ايضا اخلطوات 
سنتخذها  اليت   املقبلة 
معا، ومنها الدفع حنو عقد 
يسمى  ملا  مشرتك  لقاء 
االستشارية  باجملموعة 
الذي تنظمه االمم املتحدة 
واالحتاد  الدولي  والبنك 
رئيس  بإشراف  األوروبي 
احلكومة ومبشاركة املاحنني 
املدني  اجملتمع  ومنظمات 
واحلكومة، ملناقشة ملفات 
اإلعمار  إعادة  منها  عدة 

والتعايف واإلصالح«.

يوسف  املالية  وزير  ألقى 
افتتاح  يف  كلمة  اخلليل 
االمانة  نظمته  الذي  اللقاء 
النواب،  جمللس  العامة 
مؤسسة  مع  باالشرتاك 
للدميوقراطية  وستمنسرت 
فليحان  باسل  ومعهد 
 - واالقتصادي  املالي 
بعنوان  املالية،  وزارة 
يف  العام  الشراء  »قانون 
لبنان: الدروس املستفادة 
املستقبلية  واخلطوات 
الجناح املسار االصالحي«، 
اجمللس.  مكتبة  قاعة  يف 

قال فيها:
معكم  أكون  أن  »يشرفين 
النواب  جملس  يف  اليوم 
اللبناني الفتتاح هذا اللقاء 
العام  الشراء  قانون  حول 
املستقبلية  واخلطوات 
اإلصالحي.  مساره  إلجناح 
يشارك  أن  ويسعدني 
املميزة  النخبة  هذه  فيه 
من  الدوليني  اخلرباء  من 
اليت  املرموقة  املؤسسات 
باع طويل يف مساندة  هلا 
أنظمة  إصالح  يف  الدول 

الشراء العام«.
أوال  لي  »امسحوا  اضاف: 
التشريعي  باجلهد  أنوه  أن 
الذي قام به جملس النواب 
قانون  إقرار  إىل  للوصول 
لطاملا  عصري  عام  شراء 
به  وطالب  لبنان  انتظره 
اجملتمعان اللبناني والدولي 
من أجل تأمني أعلى درجات 
يف  والشفافية  الفعالية 

إنفاق املال العام«. 
وأعلن خليل »ان مشاركتنا 
على  للتأكيد  تأتي  اليوم 
املالية  وزارة  التزام 
اإلصالحي  اجلهد  بهذا 
الوطين،  املستوى  على 
هو  العام  الشراء  كون 
املالي  العمل  صلب  يف 
ارتباطا  ويرتبط  للدولة، 
التزاماتها  بتخطيط  وثيقا 
عند وضع املوازنات العامة 
وعند تنفيذها، وهو شرط 
من شروط حتقيق التصحيح 
النمو  واستعادة  املالي 
يف  السيما  االقتصادي، 
الدقيق  املالي  الوضع  ظل 
الذي مير به لبنان«، مشريا 
املالية  »وزارة  ان  اىل 
كلفت معهد باسل فليحان 
املالي واالقتصادي تنسيق 
اإلصالحية  العملية  هذه 

املعقدة«.
وقال: »اختارت الوزارة أن 
بتنفيذ  املعطيات  من  نبدأ 
مسح  وهو   MAPS مسح 
أكثر  دام  شامل  تقييمي 
بالشراكة  ونصف  عام  من 
الدولة  يف  املعنيني  مع 
واجملتمع  اخلاص  والقطاع 

املدني.
شكل املسح نقطة االنطالق 
الرباهني  وبينت  املتينة 
مدى  العلمية  واملعطيات 
املعايري  بني  الفجوة  عمق 

وزير املالية يف لقاء عن قانون الشراء العام يف جملس النواب:

حكومتنا التزمت متابعة تنفيذه مع الشركاء 
الدوليني وأدعو االخرين لتقديم كل الدعم

القانونية  واألطر  الدولية 
الناظمة  واملؤسسية 
وشفافية  العام  للشراء 
وخماطر  السوق  وتنافسية 
وغريها  والتواطؤ  الفساد 
من احملاور. مبوازاة ذلك، 
على  التقين  العمل  انطلق 
الشراء  قانون  مضمون 
جملس  أقره  الذي  العام 
حزيران   30 يف  النواب 

.»2021
على  العمل  »أن  وذكر 
من  بدأ  القانون  مضمون 
خارجي  دعم  أي  دون 
متنوعة  وطنية  وخبربات 
االقتصاد  يف  ومتكاملة 
والقانون،  العام  والشراء 
وقد استقطب يف ما بعد، 
واملنهجية  ومهنيته  جلديته 
اعتمدها،  اليت  التشاركية 
اهتمام املؤسسات الدولية 
مشكورة  قدمت  اليت 
وأذكر  التقنية،  املشورة 
الدولي  البنك  منهم 
ومبادرة SIGMA املشرتكة 
األوروبي  االحتاد  بني 
ووكالة   OECD ومنظمة 

التنمية الفرنسية«.
املالية:  وزير  وقال 
يف  التزمت  »حكومتنا 
متابعة  الوزاري  بيانها 
تنفيذ قانون الشراء العام 
نص  يف  حتديدا  ومسته 
وقناعتنا  ألهميته  البيان 
النتظام  امللحة  باحلاجة 
اجملال  هذا  يف  العمل 
اليت  املمارسات  وتصحيح 
أدت إىل هدر مئات ماليني 
وأدت  سنويا،  الدوالرات 
إىل تدهور اخلدمات العامة 
وجودتها، وفقدان الثقة«، 
وزارة  يف  »اننا  مؤكدا 
ملتزمون  اللبنانية  املالية 
مع  بدأناه  ما  نكمل  أن 
وأدعو  الدوليني،  الشركاء 
اليوم  اآلخرين  الشركاء 
لتقديم كل الدعم ملواصلة 
وتثمري  املسار  هذا  تقدم 
اجلهد املبذول ال سيما وأن 
القانون  لتنفيذ  التحضري 

ومضن  طويل  عمل  هو 
تضافر  ويقتضي  ومكلف 
لن  وإال  إلجنازه،  اجلهود 
العام  الشراء  يدخل قانون 
املهلة  يف  التطبيق  حيز 
احملددة له أي يف متوز من 
نتمكن  ولن   2022 العام 
اهلدف  إىل  الوصول  من 
اليت  القواعد  وضع  وهو 
تطمئن املاحنني واملمولني 
وتؤكد  اخلاص  والقطاع 
الطريق  أننا نسري يف  هلم 

الصحيح«. 
اضاف: »هذا القانون متيز 
الكبري  والشكر  مبنهجيته، 
واللجنة  النواب  جمللس 
الفرعية اليت ترأسها النائب 
والسادة  جابر  ياسني 
النواب أعضاء اللجنة الذين 
إلقراره  مميزا  جهدا  بذلوا 
جدا  صعبة  ظروف  ويف 
وخصوصا  البالد  بها  مرت 
بعد تدمري الربملان من جراء 
انفجار مرفأ بريوت. الشكر 
العمل  ولفريق  لكم  الكبري 
إلجناز قانون عصري يشمل 
كل اجلهات الشارية ويؤمن 
للرقابة  احلديثة  األطر 
والشكوى  والتدقيق 
املعايري  وفق  واملراجعة 
عليها  املنصوص  الدولية 
اليونيسرتال  قانون  يف 

والتوصيات  النموذجي 
توصية  السيما  الدولية 
التعاون  منظمة  جملس 
الـ  والتنمية  االقتصادي 

 .»OECD
وتابع: »ينتظرنا يف املرحلة 
االسرتاتيجية  إقرار  املقبلة 
الشراء  إلصالح  الوطنية 
الوزراء  جملس  يف  العام 
وضعت  اليت  العمل  وخطة 
حتدد  طريق  خارطة  لتكون 
واملسؤوليات  األولويات 
التنفيذ  متابعة  وتتيح 
قبل  من  التقدم  ورصد 
يف  لكننا  األطراف.  كافة 
املعهد  ويف  املالية  وزارة 
االستحقاق  هذا  ننتظر  ال 
من  وبتوجيه  نعمل  بل 
أكثر  على  احلكومة  رئيس 
وسنحرص  حمور،  من 
إىل  احلكومة  عودة  فور 
هذه  إقرار  على  االجتماع، 
اخلطوات  ووضع  الوثيقة 
أدرجت  اليت  التنفيذية 
التنفيذ  موضع  ضمنها 
أن  حيث  معكم  بالشراكة 
واملادي  الفين  الدعم 
مكونات  لتنفيذ  أساس 

هذه االسرتاتيجية«.
االمتنان  »كل  وختم: 
يف  النواب  جملس  جلهود 
متابعة تنفيذ قانون الشراء 
النائب  خصوصا  العام، 
ياسني  األستاذ  الصديق 
النواب  والسادة  جابر 
املساهمني يف هذا اجلهد. 
والتقدير  االمتنان  كل 
جمللس  العامة  لألمانة 
األمني  بشخص  النواب، 
عدنان  األستاذ  العام 
ضاهر، على الدعوة الكرمية 
هلذا اللقاء. الشكر ملمثلي 
املؤسسات الدولية احلاضرة 
إىل جانبنا اليوم والسيدات 
والسادة احملاضرين الكرام 
فليحان  باسل  وملعهد 
ممثال  واالقتصادي  املالي 
ملياء  السيدة  برئيسته 
وفريق  بساط  املبيض 
وكذلك  املميز،  العمل 
  Westminster ملؤسسة  
هذا  منظمة  للدميقراطية 

اللقاء«.

وزير املال يوسف الخليل

مقربة  اوساط  كشفت 
االعالم  جورج  من  وزير  
تعليق  اول  يف  قرداحي، 
على كالم رئيس  احلكومة   
أن  ميقاتي ،  جنيب 
يستقيل  لن  »قرداحي 
يتغري.  مل  املوقف  وهذا 
قرداحي  ان  وتابعت 
بانتظار  اتصال  من رئيس 
للقائه،  ودعوة  احلكومة 

املواقف  حول  منه  ليطلع 
اليت مسعها من املسؤولني 
العرب واالجانب، وملعرفة 
ال استقالة   كانت  اذا  ما 
بان  ضمانات  ستقابلها 
مثل هذه اخلطوة ستالقى 
اي  الن  خليجية،  باجيابية 
استقالة ال تبدل باملوقف 
تبقى  من  لبنان   اخلليجي 

من دون جدوى«.

أوساط قرداحي:  أي 
استقالة ال تبدل باملوقف 
اخلليجي تبقى دون جدوى
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لـبنانيات

اجمللس  رئيس  نائب  إستقبل 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اخلطيب،  علي  الشيخ  العالمة 
قبل ظهر أمس األول اخلميس، 
يف مقر اجمللس، عوائل شهداء 
الطيونة، يف حضور عضو اهليئة 
املفيت  اجمللس  يف  الشرعية 
الشيخ حسن عبد اهلل ومسؤول 
»حزب  يف  بريوت  منطقة 
السيد حسني فضل اهلل  اهلل« 
التنظيمي  املسؤول  ونائب 
القليم بريوت يف حركة »أمل« 
الدكتور جمتبى مرتضى، وشكر 
عوائل الشهداء للشيخ اخلطيب 
واحتضان  وتعازيه  »مواساته 
ووقوفه  لقضيتهم  اجمللس 

اىل جانبهم«. 
اخلطيب  الشيخ  ورحب 
باحلضور يف اجمللس اإلسالمي 
الشيعي األعلى جمددا التعازي 
الذين استشهدوا  »بالشهداء 
وقال:  الطيونة«،  جمزرة  يف 
هذه  يف  معكم  »سنكون 
ويف  أصابتكم  اليت  املصيبة 
تعرضتم  الذي  العدوان  هذا 
هم  أبناؤكم.  له  وتعرض  له 
من  الطريق  هذا  يف  ذهبوا 
أجل العدالة ومن أجل تصحيح 
العدالة. العدالة املفقودة يف 
وحينما  املرفأ،  انفجار  قضية 
يكون  أن  القضاء  من  أريد 
سيفا مصلتا، سيفا سياسيا 
تتبع  على فريق سياسي، مل 
فيه األصول القضائية وتبني 
االستنسابية يف توجيه التهم 
ويف االستدعاء ويف االدعاء، 
أجل  من  أبناؤكم  ذهب 
وباملوقف.  بالكلمة  االحتجاج 
هم ذهبوا سلميني يف مظاهرة 
الرأي  عن  للتعبري  سلمية 
فووجهوا  املوقف،  لتصحيح 
استكمال  وأريد  بكمني، 
القضاء،  يف  العدوان  طريق 
يف  الطريق  هذا  استكمال 
اىل  وجرنا  البالد  جر  حماولة 
فتنة داخلية وبالتالي تضييع 
تضييع  فقط  وليس  البلد 

العدالة«.
 أضاف: »أبناؤنا أبناؤكم الذين 
الطريق  هذا  على  استشهدوا 
هم استشهدوا من أجل تصحيح 
العدالة، ومن اجل وحدة لبنان. 
استشهدوا لدفع الفتنة أساسا 
الشكل  بهذا  القضاء  هذا  ألن 
الذي رأيناه كان سيؤدي أيضا 

اىل فتنة داخلية، وإضافة اىل 
الكشف  مقصودهم  كان  ذلك 
احلقيقي عن القتلة الذين أريد 
التغطية والتسرت عليهم، ورمبا 
ملصاحل أخرى قد يكون موضوع 
التعويضات سواء يف موضوع 
املرفأ او يف موضوع الشهداء، 
رمبا أقول بتواطؤ مع الشركات 
الثمن  مقبوض  املوقف  وهذا 
اىل  التهمة  توجيه  وبالتالي 
األبرياء. حنن لسنا ضد القضاء 
ولسنا ضد استدعاء أحد وفق 
القضاء  مع  حنن  األصول، 
لتحقيق العدالة لكشف الفاعلني 
احلقيقيني، لتحميل املسؤولية 
ووفق  احلقيقيني،  للمرتكبني 
ووفق  الدستورية  األصول 
القانون. ال ندري مرة يقولون 
أنهم يريدون الدولة ويريدون 
هذا  يكون  وحينما  القضاء، 
منهم  ألحد  طالبا  القضاء 
ومستدعيا ألحد منهم يهجمون 
القضاء ويصبح هذا  على هذا 
هذا  ويصبح  مسيسا  القضاء 
ويتمنعون  عادل  غري  القضاء 
عن الذهاب اىل احملكمة واىل 
الشهداء  هؤالء  لذلك  احملقق. 
الذين استشهدوا، استشهدوا 
يف طريق العدالة من اجل وحدة 
عن  الكشف  أجل  من  لبنان، 
وحتميلهم  احلقيقيني  الفاعلني 
أهالي  اجل  ومن  املسؤولية 
شهداء  هم  املرفأ.  شهداء 
االنفجار  حقيقة  عن  الكشف 
واملرتكبني  املسؤولني  وعن 
احلقيقيني، ويف سبيل حتقيق 
املرفأ،  شهداء  أهالي  حق 
فشهداؤكم هم شهداء املرفأ، 
هم  املرفأ  شهداء  كان  اذا 
220 شهيد فبعد هذه احلادثة 

أصبحوا 227 شهيدا«. 
وخاطب عوائل الشهداء بالقول: 
ولن  املوضوع  هذا  »سنالحق 

نرضى إال بكشف احلقيقة، ولن 
الفاعلني،  بكشف  اال  نرضى 
بإعطائكم  اال  نرضى  ولن 
شهداء  ألهالي  احلق  وإعطاء 
املرفأ. أنا لن أجزىء بني هؤالء 
املرفأ  شهداء  بني  الشهداء، 
وبني شهدائكم. هم يف نفس 
الطريق وارتكبت حبقهم نفس 
حلركة  التحية  وأوجه  املظامل. 
ولقيادتيهما  اهلل  وحلزب  امل 
املسؤول،  التصرف  هذا  على 
ومنع االجنرار اىل فتنة داخلية 
كما أرادوها حينما ارتكبوا هذا 
هو  هذا  أبنائكم،  اجملزرة حبق 
املوقف الوطين الذي يدل على 
يريد  ومن  الدولة  يريد  من 
القضاء، حينما قالوا إننا نريد 
أن تكون الدولة هي املسؤولة 
عن دماء شهدائنا وعن أبنائنا، 
وأن  وأن حتصل هلم حقوقهم 
بالقصاص  القضاء  يقوم 
هذه  ارتكبوا  للذين  العادل 
اجملزرة. نؤكد على هذا وسوف 
نبقى سويا إن شاء اهلل نالحق 
اىل  نصل  حتى  املوضوع  هذا 
حبق  االخذ  واىل  احلق  إحقاق 
شهدائكم بالقصاص من القتلة 
ومن الذين ارتكبوا هذا العمل 

االجرامي«.  
عزائي  »أجدد  اخلطيب:  وختم 
لكم وأقول إننا حنن أيضا من 
معكم  حنن  الشهداء.  أهالي 
وخسارتكم  مصابنا  ومصابكم 
للوطن  خسارة  وهي  خسارتنا 
لقد  لبنان.  خسارة  مجيعا 
الشهداء  أهالي  أنتم  أجنزمت 
سالمة لبنان مبوقفكم الشريف 
بالتزامكم بتوجيهات قيادتيكم 
اإلسالمي  اجمللس  وبتوجيهات 
لكم  نشكر  األعلى.  الشيعي 
هذا املوقف ونسأل اهلل الرمحة 
لكم  اجلميل  والصرب  للشهداء 

وعظم اهلل أجوركم«.

اخلطيب أمام عوائل شهداء الطيونة:
لن نرضى اال بإعطائكم وإعطاء احلق 

ألهالي شهداء املرفأ
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التنمية  كتلة  عضو  أشار 
جابر،  ياسني  النائب  والتحرير 
اىل أن »قانون الشراء العام هو 
قانون اصالحي بامتياز للوصول 
يبدأ تنفيذه فعليا ونراه  ملرحلة 
ان  لبنان،  يف  قائمة  حقيقة 
املناقصات  مستوى  على  كان 
الشراء  مستوى  على  او  الكربى 
يف كل مؤسسة ووزارة وتطبيق 

بنوده«.
بعنوان  لقاء  خالل  وأوضح 
»قانون الشراء العام يف لبنان: 
واخلطوات  املستفادة  الدروس 
املسار  إلجناح  املستقبلية 
هذا  »مميزات  أن  اإلصالحي«، 
اعداده  مرحلة  ان  القانون، 
للتشاور  الكايف  الوقت  اعطت 
مع املؤسسات الدولية من أجل 
اعداد قانون يتطابق مع كل ما 
الشراء  موضوع  يف  حديث  هو 
املفيد  من  النه  دوليا،  العام 
التجارب  من  نستفيد  ان  جدا 
اآلخرين.  خربات  اىل  والتطلع 
اما كيف وصل اىل املرحلة اليت 
وصل اليها، ناخذ اخلالصة وهذا 
ما مت القيام به يف معهد باسل 
فليحان. وهنا طبعا اريد ان اعرب 
عمل  الذي  للفريق  شكري  عن 
يف معهد باسل فليحان واللجنة 

النيابية«.
كان  الثانية،  »املرحلة  اضاف: 
من املقرر هلذا القانون ان يأتي 
عرب احلكومة وهو املسار الطبيعي 
لكن  حكومية،  ادارة  هناك  الن 
واستقالت  تشرين   17 حصل 
دون  املشروع  وبقي  احلكومة 
ان  له  ممكن  وكان  يقدم،  ان 
االوقات  من  وقت  يف  يدفن. 
هذا  من  نسخة  ان  اكتشفنا 
اجمللس  يف  موجودة  املشروع 
النيابي مع جمموعة من القوانني 
باملشروع  وتقدمنا  االخرى، 
وبدأت املسريه  قانون  كاقرتاح 
وأخذت وقتا، وعوض ان يذهب 
املشروع اىل جلان عدة ويضيع 
يف اروقه اللجان، حوله بري مبا 
اىل  الداخلي  النظام  به  يسمح 
اللجان املشرتكة، وهذا سرع يف 
فرعية  جلنة  تشكلت  ثم  العمل. 

لدراسته بكل جدية«.
درس  »اثناء  انه  اىل  واشار 
وكالة  وانشاء  الدواء  قانون 
للدواء يف جلسة سابقة، وعندما 
وصلنا اىل موضوع تعيني هيئة، 
اقرتحت ان نعتمد الطريقة ذاتها 
الشراء  لقانون  اعتمدناها  اليت 
اكثر  النها  التعيني،  يف  العام 
فيها  الطعن  مت  والنه  شفافية، 
رفض  الدستوري  واجمللس 
نستطيع  ان  نامل  الطعن. 
تعميم هذه الطريقة يف التعيني 

جابر: أشك بوصولنا التفاق مع صندوق النقد ان مل نبدأ 
باعتماد نهج اصالحي عرب تنفيذ االصالحات اهليكلية

درغام: ال جيوز ألي فريق أن حيول دون انعقاد جملس الوزراء
اعترب عضو »تكتل لبنان القوي« 
حديث  يف  درغام  أسعد  النائب 
لبنان«،  كل  »صوت  اذاعة  اىل 
لبنان  بني  األزمة  »مسألة  أن 
مرتبطة  ليست  والسعودية 
يف  رأيه  أبدى  وزير  بتصريح 
ملف معني قبل أن يصبح وزيرا، 
واملوضوع أكرب من ذلك«، الفتا 
التصرحيات  خالل  »من  أنه  إىل 
املطلوب  أن  نرى  السعودية 
أكثر من استقالة وزير، أو رمبا 
احلكومة اللبنانية«، سائال: »هل 

املطلب  تلبية  على  قادر  لبنان 
مع  الصدام  السعودي من خالل 
حزب اهلل؟ وملصلحة من إستقالة 

احلكومة؟«. 
أن  »املطلوب  أن  على  وشدد 
ظل  يف  اجتماعا  احلكومة  تعقد 
كانت  إن  لتدرس  التحديات، 
قرداحي  جورج  الوزير  استقالة 
كانت  وإن  للمشكلة  حل  بداية 
تصرحيه«،  يف  فقط  املشكلة 
من  أكرب  املوضوع  وقال: 

ذلك«. 

فريق،  ألي  جيوز  »ال  أنه  ورأى 
حليفا كان أو غري حليف، أن حيول 

دون انعقاد جملس الوزراء«.
وأكد درغام »ضرورة بناء أفضل 
وأن  السعودية  مع  العالقات 
مشددا  متينة«،  العالقة  تكون 
على أنه يؤيد »حفاظ كل الدول 
وأوهلا  سيادتها  على  العربية 
السعودية اليت كانت هلا على مر 
مساعدة  يف  بيض  أياد  العقود 
اللبنانيني«، وطالبها بـ »العودة 

إىل هذا الدور«.

والصناديق  اجملالس  كل  على 
خنفف  حتى  العامة  واملؤسسات 
بشكل  احملاصصة  موضوع  من 

كبري«.
ادخل  القانون  »هذا  ان  واكد 
الكثري من املفاهيم اجلديدة يف 
وجعلها  العام  الشراء  موضوع 
اكثر شفافية. والن لدينا قانون 
املعلومات،  اىل  الوصول  حق 
الوصول اىل  القانون جعل  هذا 
الزاميا  الشراء  عن  املعلومات 
طلبت  واذا  استثنائيا،  وليس 
من  تفصح  مل  اذا  نعطيك. 
تبطل  االلكرتونية  املنصة  خالل 
تنشر  ان  جيب  اي  العملية، 
وطبعا  النتائج.  وتنشر  الدعوة 
االخرى  االمور  من  الكثري  هناك 
اهمها  ومن  القانون،  هذا  يف 
البداية  منذ  التشاور.  مشولية 
مشلنا اجلميع، وكان لنا لقاء مع 
الوفد االوروبي يف حضور سفري 
أشاد  الذي  االوروبي  االحتاد 

بشمولية هذا القانون، ومتنى ان 
تكون هذه الطريقة املعتمدة يف 
كل القوانني. اليوم علينا مجيعا 
ووزراء،  ونواب  كمسؤولني 
هي  وهذه  القانون  هذا  تنفيذ 
املرحلة الثانية واالهم. ويفرتض 
ان نتابع االمر بشكل حثيث مع 
االدارات املعنية وطبعا مع وزير 
املالية، فالكرة اليوم يف ملعبه، 
القانون  هذا  ينضم  ال  حتى 
املعطل  القوانني  من  غريه  اىل 
كبرية  اعاقة  يشكل  ما  تنفيذها 

يف عملية االصالح يف لبنان«.
واوضح انه يف الشهر املقبل او 
هناك  سيكون  السنة،  بداية  يف 
اتفاق مع صندوق النقد الدولي، 
نبدأ  اذا مل  اقول  ان  »ويؤسفين 
باعتماد نهج اصالحي يف البلد من 
اهليكلية  االصالحات  تنفيذ  خالل 
اليت قوانينها موجودة كلها، اشك 
برنامج  على  اتفاق  اىل  ان نصل 

مع صندوق النقد الدولي«.

» القّوات  حزب  رئيس  إعترب 
يف  جعجع   اللبنانّية «  مسري 
تصريح له على مواقع التواصل 
اإلجتماعي، إىل أن »موقف دولة 
اليوم  ميقاتي   الرئيس  جنيب 

وشجاع.  مسؤول  الفت،  موقف 
عّل اآلخرين يتجاوبون معه باحلد 
املسؤولّية  روح  من  األدنى 
اللبنانيني  لتجنيب  والوطنّية 

مآس إضافّية«.

اخلميس،  األول  أمس  زار، 
ميقاتي   رئيس  احلكومة   جنيب 
التقى  أن  بعد  التينة،  عني 
رئيس جملس النواب  نبيه بري،  
وبعيدًا  تصريح  دون  وغادرها 

من اإلعالم.
يف  ميقاتي  اشار  قد  وكان 
لقائه  الرئيس  بعد  له  تصريح 

ميقاتي غادر عني التينة من دون 
تصريح وبعيداً من اإلعالم

اىل  يف  بعبدا ،  عون   ميشال 
من  اخلروج  سبل  مع  حبث  انه 
على  واتفقنا  احلالية  األزمة 
بأنه  موضحا  طريق،  خارطة 
باألجواء  عون   وضع  الرئيس 
اليت احاطت زيارتي اىل غالسكو 
اجلهات  خمتلف  مع  واجتماعاتي 

الدولية.

جعجع عن موقف ميقاتي: مسؤول وشجاع عّل 
اآلخرين يتجاوبون بروح املسؤولية الوطنية

 ،NBNالـ لفتت معلومات لقناة 
إىل أنه »صدر قرار عن حمكمة 
بكف  بريوت،  يف  اإلستئناف 
قضية  يف  العدلي  احملقق  يد 
القاضي  بريوت  مرفأ  انفجار 
لدعوى  استجابة  البيطار  طارق 
تقدم بها الوزير السابق يوسف 

فنيانوس«.
ويف السياق، أشارت معلومات 
لقناة الـOTV، اىل أن »حمكمة 

االستئناف يف بريوت تكف يد 
القاضي بيطار موقتا حلني البت 
بدعوى الرد املقدمة من الوزير 

السابق يوسف فنيانوس«.
كم أفادت معلومات »اجلديد«، 
عن  الدفاع  »وكيل  بأن 
حمكمة  أمام  يتقدم  فينيانوس 
رد  بطلب  بريوت  إستئناف 
طارق  القاضي  العدلي  احملقق 

البيطار«.

صدور قرار عن حمكمة االستئناف يف بريوت بكف يد 
القاضي البيطار استجابة لدعوى من الوزير السابق فنيانوس



Page 5صفحة 5     

لـبنانيات

الوفاء للمقاومة دانت اإلمالءات اخلارجية حول 
خطوات عمل احلكومة وأكدت متسكها بتنحية البيطار

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  أكدت 
يف بيان، بعد اجتماعها الدوري 
أمس  ظهر  بعد  عقدته  الذي 
يف  مبقرها  اخلميس،  األول 
النائب  برئاسة  حريك،  حارة 
أعضائها،  ومبشاركة  رعد  حممد 
حياة  مؤشر  هي  »املقاومة  أن 
وفعل إميان حبق أو حركة رفض 
إقامة  على  إصرار  أو  لظلم 
عدل، وهي وسام تضحية ونبل 
والقيم  لالنسان  ووفاء  وكرامة 
بينها  ما  وشتان  والوطن. 
فعل  هو  الذي  العدوان  وبني 
خسة وجرمية، وفائض انتهازية 
فوز  واملقاومة  وطغيان.  وكرب 
أو  بالنصر  إما  حال:  كل  على 
بالشهادة. أما العدوان فسقوط 
أو  عابرة  غلبة  ختفيه  ال  دائم: 

نرجسية عزة مأخوذة باإلثم«. 
حزب  يوم شهيد  »يف  وقالت: 
اهلل الذي حنتفي به يف 11/11 من 
كل عام، نستحضر هذه املعاني 
والفوارق، لنجري مراجعة ذاتية 
وتقييما موضوعيا دقيقا، يرفد 
دعم  جبرعات  الزاكية  مسريتنا 
تعيننا على مواصلة الطريق رغم 
املسالك.  ووعورة  الناصر  قلة 
ما يرشح  بكل  الشهداء  إن دم 
عنه من صدق وإخالص وشفافية 
ووضوح  وإيثار  وعزم  وتفان 
واخلري  والعدل  باحلق  والتزام 
عن  كاشف  خري  هلو  والصالح، 
وعن  والقدرة  السالمة  مقومات 
منافذ األخطار اليت يتعرض هلا 
ترتفع  وحيث  املقاوم،  اجملتمع 
راية الشهداء يبزع فجر احلقيقة 
والعدالة وتنكشف معامل الطريق 

حنو النصر األكيد«. 
أمري  يوم  »يف  أضافت: 
قصري،  أمحد  االستشهاديني 
العسكري  احلاكم  مقر  مفجر 
عام  صور  يف  اإلسرائيلي 
إخوانه  يوم  ويف   ،1982
االستشهادية  العمليات  أبطال 
وشهداء  النوعية  والعمليات 
املقدس  والدفاع  املعتقالت 
وكل  الشرقية،  اجلرود  وحترير 
شهداء املقاومة اإلسالمية على 
اجلهادية  مسريتنا  تاريخ  مدى 
املتواصلة، نؤكد التزامنا وجندد 
املضي  على  وعزمنا  عهدنا 
حتقيق  حتى  اخليار  هذا  يف 
وطننا  حترير  يف  أهدافنا  كامل 
وتطوير  سيادتنا  وحتصني 
أوضاع شعبنا يف كل االجتاهات 
األجنبية  التدخالت  دابر  وقطع 
سياسات  وتقرير  رسم  عن 
الدولة يف بلدنا، والوقوف إىل 
التحرر  يف  الشعوب  حق  جانب 
قضاياها  ودعم  والسيادة 

احملقة والعادلة«.
باملقاومة  أثبتنا  »لقد  وتابعت: 
بيت  من  أوهن  إسرائيل  أن 
االحتالل  زوال  وأن  العنكبوت 
توفيق  وبعد  باألساس  متوقف 
اهلل عز وجل على عزم املقاومني، 
وأن أمريكا أم الفساد واإلرهاب 
طغيان  ورغم  العامل،  يف 
إمكاناتها ونفوذها، فإن اإلذعان 
لسياساتها ليس قدرا مفروضا 
ال مناص منه، إن إرادة التحرر 
أقوى وأصلب من كل سياسات 
يقينا  الشعوب  ويكفي  الظلم، 
نهج  وثباتا يف  بعدالة قضيتها 
تنتزع  حتى  واملقاومة  التضحية 

وجودها  عن  وتدافع  حقوقها 
ومصاحلها«. 

أيام  مقربة  »على  وأردفت: 
وحتت  الشهيد  يوم  من  قليلة 
ومساراته،  ودالالته  ظالله 
للمقاومة  الوفاء  كتلة  عرضت 
وقضايا  أحداث  من  لعدد 
إىل  وخلصت  الراهنة،  البالد 
الذي  الوقت  إننا يف  يأتي:  ما 
حنرص فيه على مواصلة وتعزيز 
األخوة  وعالقات  أواصر  أمنت 
منطقتنا  ودول  شعوب  مع 
العربية واإلسالمية، وفق قواعد 
للمصاحل  الواحدة  الرؤية  من 
والتضامن  والتعاون  املشرتكة 
العربية  احلقوق  محاية  أجل  من 
املتفاهم  األهداف  وحتقيق 
عليها، فإننا حنمل اململكة العربية 
افتعال  مسؤولية  السعودية 
ونرى  لبنان  مع  األخرية  األزمة 
ملنهجيتها  طبيعية  نتيجة  أنها 
والتنكر  األفواه  املتبعة يف كم 
طليعتها  ويف  العامة،  للحريات 
حرية التعبري وإبداء الرأي، كما 
هي إفراز متوقع حلال االحتقان 
سياساتها،  فشل  عن  النامجة 
كل  وترفض  تكابر  جيعلها  مما 
أخطاء  على  اعرتاض  أو  نقد 
بكل  تستخف  كما  ارتكبتها، 
نصح يلزم منه إعادة النظر يف 
التوصيف  إن  السياسات.  تلك 
اإلعالمي  كان  الذي  الصحيح 
الوزير  معالي  قرداحي،  جورج 
راهنا، قد استخدمه للتعبري عن 
طبيعة احلرب اليت تشنها اململكة 
ضد اليمن وشعبها املظلوم، ال 
الفعل  ردة  اإلطالق  على  يربر 
السعودية اليت تكاد ترقى إىل 
ال  كما  احلرب.  إعالن  يشبه  ما 
اهلمايونية  اإلجراءات  أيضا  يربر 
ضد  اعتمدتها  اليت  املتسرعة 
تغري  لن  واليت  وشعبه،  لبنان 
من  وال  قناعاتنا  من  أمنلة  قيد 
قناعة الغالبية العظمى من أبناء 
أبناء  من  وال  اللبناني  شعبنا 
بأن  والعامل  املنطقة  شعوب 
اليمن  على  السعودية  احلرب 
حرب  هي  املظلوم  وشعبها 
وجيب  وعبثية  وظاملة  عدوانية 

أن تتوقف«.
ودانت  الكتلة  رفضت  وإذ 
»اإلمالءات اخلارجية حول خطوات 
عمل احلكومة، إزاء هذه املسألة 
أو غريها«، رأت يف ذلك »اجتاها 
لطعن الكرامة الوطنية من جهة 
البالد  استقرار  لتهديد  أو 
النيابية  باالنتخابات  واإلطاحة 
من جهة أخرى، فضال عن كونها 
بل  املفتعلة،  األزمة  تعاجل  لن 

رمبا تزيد من تفاقمها«.
»تشارك  أنها  إىل  وأشارت 
جراء  من  قلقهم  اللبنانيني 
اليت  والضغوط  األزمات 
فشل  نتيجة  تارة  يعيشونها 

وعربنا  حكومية مضت  سياسات 
حينها عن رفضنا هلا واعرتاضنا 
حصار  نتيجة  وطورا  عليها، 
إىل  يهدف  خارجي  وتضييق 
تقديم  إىل  ودفعه  لبنان  ابتزاز 
تنازالت سيادية ملصلحة العدو 
مؤكدة  وأطماعه«،  الصهيوني 
ل«اللبنانيني مجيعا أن الصمود 
واإلصرار على الثوابت الوطنية 
حلفظ  كلفة  اخليارات  أقل  هما 
سيادة بلدهم وحتقيق مصاحلهم 

الوطنية«.
بعض  ل«انزالق  وأسفت 
اللبنانيني إىل مهاوي التحريض 
ضد حزب اهلل واملقاومة ولتدحرج 
منحدرات  حنو  اآلخر  بعضهم 
وجهات  لدول  واجملاملة  التملق 
تقديم  بهدف  لبنانية،  غري 
أوراق اعتمادهم أو طمعا ببعض 
حساب  على  رخيصة  مكتسبات 
متاسك املوقف الوطين اللبناني 
إزاء العدو الصهيوني املروجني 
ملصاحلته وتطبيع العالقات معه 
حموريته  وضمان  محايته  بهدف 

وتفوقه يف املنطقة«.
مبوقفها  »تتمسك  أنها  وأكدت 
احملقق  تنحية  إىل  الداعي 
البيطار  طارق  القاضي  العدلي 
عن مواصلة التحقيق يف كارثة 
خصوصا  بريوت،  مرفأ  انفجار 
بعد ثبوت االستنسابية يف أدائه 
املستندات  كشفته  ما  وفق 
عن  فضال  والالحقة،  السابقة 
التسييس  فخ  يف  وقوعه 
مع  يتنافى  ما  والشعبوية، 
وكشف  العدالة  حتقيق  قواعد 
»اإلسراع  إىل  داعية  احلقيقة«، 
وإصدار  التحقيقات  إنهاء  يف 
القرارات االتهامية حبق كل من 
ثبت تورطه وضلوعه يف كمني 
الطيونة/ مبنطقة  القواتي  الغدر 

مجيعا  وسوقهم  الشياح، 
املقتضى  وإجراء  العدالة  إىل 

الالزم«.
مع  »تضامنها  الكتلة  وجددت 
األسرى الفلسطينيني املضربني 
على  احتجاجا  الطعام،  عن 
الصهيوني  التعسف  سياسات 
اإلنسان«،  حلقوق  املناهضة 
داعية »منظمات حقوق اإلنسان 
الصهيوني  الكيان  إدانة  إىل 
وإسقاط عضويته منها، خصوصا 
بعد أن مزق مندوبه قرارها الذي 
املتعمدة  انتهاكاته  فيه  دانت 
الدولية  للقوانني  واملتتالية 

الراعية حلقوق اإلنسان«. 
ودانت »اإلجراءات اليت تنفذها 
الصهيوني  الكيان  أجهزة 
املالكني  الفلسطينيني  ضد 
واملقيمني يف حي الشيخ جراح 
داعية  الشريف«،  القدس  يف 
فلسطيين  تضامن  »أوسع  إىل 
ومنع  ملكيتهم  حلماية  وعربي 

العدو من إخالء منازهلم«.
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» تيار  رئيس  نائب  أّكد 
السابق  النائب  املستقبل «، 
»رئيس  أن  علوش ،  مصطفى 
احلريري   السابق  سعد  احلكومة 
أيام،  خالل  يف  لبنان   سيكون 
املطروحة  اخليارات  وسندرس 
النيابية   اإلنتخابات  خلوض 
ومصدر  أشهر،  بعد  القادمة 
نأخذ  مل  بأننا  يقول  املعلومات 

القرار النهائي«.
تصريح  يف  علوش  ولفت 
»نفضل  أننا  اىل  تلفزيوني، 
أن يرتشح احلريري ولكن ليس 
ينوي  كان  إن  معلومات  لدي 
الرتشح أو ال، وتيار املستقبل 
بدأ حتضرياته مع نهاية  انتخابات  
التحضريات املعلوماتية   ،2018
إجنازها  اإلنتهاء من  الالزمة مت 

علوش: احلريري سيعود اىل لبنان خالل أيام وسندرس خيارات اإلنتخابات

لـ  العام  األمني  نائب  اعلن 
نعيم قاسم  الشيخ  »حزب اهلل« 
يف مقابلة اجرتها معه »اإلخبارية 
السورية«، ان »لبنان ليس مكسر 
مع  ويتعامل  مطية،  وال  عصا 
السعودية بندية وكدولة مستقلة 
السعودية  تتدخل  أن  نقبل  وال 
الشعب  خيارات  يف  غريها  وال 
اللبناني«. ورأى ان »السعودية 
الرتاجع  وعليها  عدوانها،  بدأت 
»لن  وقال:  واألعتذار«، 
أهل  وحنن  رضاها،  نستجدي 
الكرامة والعزة واملقاومة ويبقى 

رأسنا مرفوعا«.
األمريكيون  يرتك  »مل  واضاف: 
والسعوديون  واإلسرائيليون 
وأي  طريق  أي  معهم  ومن 
على  الضغط  أجل  من  وسيلة 
لبنان من أجل أن يغري سياساته 
بها.  وعملوا  واستخدموها  اال 
إسرائيل  حرب  خالل  من  عملوا 
املقاومة  وانتصرت   2006 سنة 
على  وعملوا  إسرائيل،  وهزمت 
حتريك الوضع السياسي الداخلي 
إلجياد صراع بني القوى، فبقي 
حزب اهلل ومن معه أقوياء وعندهم 
متثيل شعيب واسع، وقادرين أن 
السلطة  تركيبة  من  جزء  يكونوا 
وهذا أمر مل يقدروا على جتاوزه. 
يف  األمرييكية  السفارة  تدخلت 
17 تشرين وحاولت دعم بعض 
مجاعات اجملتمع املدني وأعطتهم 
يتقدموا  أن  أجل  من  اإلمكانات 
إلسقاط الرئاسات الثالثة وتقريب 
يوفقوا،  مل  االنتخابات  موعد 
وأعمال  عسكرية  بأعمال  قاموا 
مبصاحل  واإلضرار  طرقات  قطع 
الناس، وضغطت أمريكا مبسألة 
احلصار االقتصادي، كل هذا من 
أجل أن يكون هناك انقالب على 
حزب اهلل وردة فعل عليه كذلك 
مل ينجحوا. استطاع حزب اهلل أن 
خيرق احلصار األمريكي من خالل 
استقدام املازوت اإليراني الذي 
أخذ تسهيالت من سوريا ووصل 
مفاجأة  هذه  وكانت  لبنان،  إىل 
السفرية  واضطرت  هلم  ضخمة 
بقبوهلم  تعلن  أن  األمريكية 
الكهرباء  وكذلك  الغاز  استجرار 
هذه  كل  واألردن،  مصر  من 
احملاوالت مل تنجح، وكل الفنت 
مل تنجح، واإليقاع  بني اجليش 

اللبناني وحزب اهلل مل تنجح«.
هي  حصلت  حادثة  »آخر  وتابع: 
قامت  اليت  الطيونة،  جمزرة 
عن  نيابة  اللبنانية  القوات  بها 
أمريكا والسعودية، ألن قناعتهم 
أن حياصر حزب اهلل،  بأنه جيب 
وجيب أن يضغط عليه جلره إىل 
الفتنة، ولكننا مع حركة أمل مل 
ننجر إىل الفتنة بطريقة مدروسة 
فتفاجأوا،  املستقبل  إىل  وتطلع 
هذا  تطيق  تعد  مل  فالسعودية 
الفرتة  الذي حيصل، طيلة هذه 
بلبنان  تهتم  ال  أن  على  عملت 

أدواتها  وتدع  بعيدة،  وتبقى 
تعمل، مل تسر األمور كما تريد، 
لبنان  عن  منكفئة  فالسعودية 

منذ سنوات«.
واردف: :إذا راقبت أداء القوات 
أنهم  ترى  لبنان  يف  اللبنانية 
منذ فرتة طويلة بضرورة أو من 
دون ضرورة وبسبب ومن دون 
سبب، دائما يهجمون على حزب 
خارج  بأنه  إبرازه  حياولون  اهلل، 
من  هذا  كل  اللبنانية،  السيادة 
للسعودية  صورة  إعطاء  أجل 
حزب  يواجهون  بأنهم  وألمريكا 
على  نقدر  حتى  فساعدونا  اهلل 
حيققوا  مل  لكنهم  كسره، 
كان  الكمني  هذا  أهدافهم. 
كان  اجملزرة  وهذه  له،  حمضر 
اليت  التحقيقات  معدا هلا، وكل 
صدرت تظهر بأن األمر مل يكن 
أن  املطلوب  وكان  أبدا،  عفويا 
إىل  ننجر  حتى  اجلو  هذا  يكون 

فتنة«.
»القوات  ان  قاسم  واعترب 
اللبنانية تستفيد من احلرب ومن 
أن  »حنن نعترب  الفتنة«. وقال: 
ملصلحة  ليست  والفتنة  احلرب 
علينا  مبا  قمنا  وبالتالي  لبنان، 
ملنع الفتنة وصربنا وتركنا األمر 
السعودية  أن  أكيد  للتحقيق. 
يناسبها أن حتصل الفتنة سواء 
غري  بطريقة  أو  مباشرة  هت  وجَّ
مل  اللبنانية  فالقوات  مباشرة، 
شيء  بأي  بالقيام  جهدا  توفر 
بأنها  لتقول  اهلل  حلزب  معاد 
أمريكا  حصان  تكون  أن  ميكن 
اجلهة  فاليوم  والسعودية، 
الوحيدة اليت تتقاضى خمصصات 
هي  اليوم  حتى  السعودية  من 
القوات اللبنانية، فالسعودية مل 
يعد عندها معتمدين يف لبنان إال 

القوات اللبنانية«.
فرتة  منذ  »السعودية  واضاف: 
لبنان،  على  حبجٍر  تقوم  طويلة 
سعوديني  مستثمرين  يوجد  ال 
تسمع  هي  دائما  لبنان،  يف 
صرفت  بأنها  منزعجة  بأنها 
تر  ومل  لبنان  يف  كثرية  أموال 
قبل  من  معها  سياسي  تفاهم 
األطراف الذين دخلت عربهم إىل 
بأنها  تعترب  فالسعودية  البلد، 
القرار  على  تهيمن  أن  تقدر  مل 
بصرف  لبنان  يف  السياسي 
جلماعاتها  دفعتها  اليت  األموال 
يف الفرتات السابقة، ومنذ فرتة 
خمتلفة  بطرق  وتضغط  ترتقب 
حجزوا  عندما   2017 سنة  منها 
على  وارغموه  احلريري  الرئيس 
من  يتجزأ  ال  كجزء  االستقالة، 
التدخل يف لبنان وحاولت تغيري 
حتى  فشل،  هذا  كل  الواقع، 
خالل فرتة اختيار احلكومة مرروا 
لكل األطراف الذي يعنيهم األمر 
بأننا ال نرغب ولسنا مقتنعني أن 
يكون حزب اهلل جزء من احلكومة 
جزء  اهلل  حزب  ألن  ينجحوا،  ومل 
عالقة  وال  اللبناني  املكون  من 
فلتبق  املوضوع  بهذا  للسعودية 
ال  أمور  يف  تتدخل  وال  منكفئة 

عالقة هلا بها«.
رأت  »عندما  قاسم:  وتابع 
اليت  األعمال  كل  أن  السعودية 
األخرية مل  السنوات  جرت خالل 
تدخل  أن  تريد  أصبحت  تنفع 
ليس  السبب  طبعا  مباشرة، 
قبل  قرداحي  الوزير  تصريح 
العلم  مع  وزيرا،  يكون  أن 

قاسم طالب السعودية بالرتاجع: لبنان ليس مكسر عصا وال 
مطية وال نقبل التدخل خبيارات الشعب اللبناني

بعض  هناك  أن  اال  أشهر  منذ 
امللفات قيد الدرس«.

وأشار اىل أن »من يريد خيارات 
املستقبل  تيار  خارج  أخرى 
ترشيحي  وعن  احلرية،  فله 
املستقبل  تيار  فإن  لإلنتخابات 
أو ال، وأمتنى  هو من يرشحين 
النسائية  الوجوه  تكون  أن 

طاغية«.

إمنا  جدا،  عادي  تصرحيه  أن 
قادرة  غري  أصبحت  السعودية 
جتري  اليت  النتائج  حتمل  على 
فقط  وليس  املنطقة  كل  يف 
يف لبنان، وبالتالي قامت بهذا 
لبنان،  جتاه  القاسي  املوقف 
على  العدوان  بهذا  وقامت 

لبنان«.
ورأى أن »هذا التوقيت له عالقة 
مبا جيري يف مأرب اليمنية، وله 
اليت  املدوية  باخلسارة  عالقة 
ولكي  مأرب،  يف  أصابتها 
تصرف األنظار عن اليمن لتقول 
يف  أخرى  مشكلة  هناك  بأن 
القضية  هي  تصبح  حتى  لبنان 
الكربى وال ينتبه الناس ملا جير 
الوقت  نفس  ويف  مأرب،  يف 
متارس ضغوطات ميكن أن تقدر 
تأثريا معينا  تؤثر  أن  من خالهلا 
حسب اعتقادها. وعلى كل حال 
صرَّح  السعودي  اخلارجية  وزير 
ليست  املشكلة  بأن  بوضوح 
قبل  اإلعالم  لوزير  تصرحيا 
توزيره، ولكن املشكلة مع حزب 
يف  احلوثيني  يدعم  وألنه  اهلل 

اليمن«. 
السعودية  »فلتفهم  وقال: 
مكسر  ليس  لبنان  وغريها، 
وبالتالي  مطية،  وال  عصا، 
بندية  السعودية  مع  يتعامل 
أحبت  إذا  مستقلة،  وكدولة 
لبنان  مع  تعمل  أن  السعودية 
على هذا األساس أهال وسهال، 
وبالتالي حنن ال نقبل أن تتدخل 
السعودية ال يف تركيبة احلكومة 
اللبنانية وال مبن يكون جزء من 
احلكومة، وال من يسيطر حبسب 
الواقع السياسي، هناك خيارات 
للشعب اللبناني، هذه اخليارات 
السعودية  معينة،  حكومة  تنتج 
فلتتحكم  لتتحكم،  هلا  عالقة  ال 
ال  حنن  بلدها،  يف  آخر  مبكان 

نقبل«.
واعترب ان »السعودية اليوم هي 
لبنان،  على  عدوان  بدأت  اليت 
ألن ال مربر له وليس مقنعا ألحد 
أن  السعودية  على  العامل،  يف 
تعتذر على األمر الذي قامت به 

يف لبنان..«.
من  حنن  لسنا  »اليوم  واكد 
نسعى لرضا السعودية بل هي 
لرضانا،  تسعى  أن  جيب  اليت 
مربر  وال  علينا،  املعتدية  فهي 

وال دليل على ما تقوم به«. 
جورج  »الوزير  ان  قاسم  واعلن 
قرداحي مل خيطئ حتى يستقيل، 
حتى  تقول  التحليالت  وكل 
لن حتل   القرداحي  استقال  ولو 
السعودي  الوزير  ألن  املشكلة، 
يقول بأن املشكلة مع حزب اهلل، 
أو  لبنان  إذالل  يريدون  فلماذا 
إذالل الوزير القرداحي وحماولة 
أين  من  احلكومة؟  من  إخراجه 
تتدخل يف  بأن  احلق  للسعودية 
حتى  اللبنانية،  احلكومة  شؤون 
ترفض  الدبلوماسية  األعراف 
دولة  أرادت  إذا  عادة  ذلك، 
أخرى  دولة  من  سفريها  سحب 
تعطيها خربا، هم طردوا السفري 
خرب  إعطاء  دون  من  اللبناني 
تصرف  هذا  اخلارجية،  لوزارة 
أرعن. أعترب أن الوزير القرداحي 
أخذ قراره ولكن حنن نؤيد قراره 
فيه  القرار  هذا  أن  نعترب  ألننا 
معتدى  هو  وبالتالي  كرامة، 

عليه«.
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مــقاالت وتـحقيقات

العام  يف  احلريري  رفيق  مقتل  إثر 
ورعاية  »إسرائيلية«  بأيٍد   2005
مؤخرًا  فّصل  ما  حّد  )على  أمريكية 
الذي  األمريكي«  »النفاق  كتاب  يف 
توزعه »شركة الشرق األوسط لتوزيع 
املطبوعات« (، إثر ذلك خرجت سورية 
وكأنها  السعودية  وبرزت  لبنان  من 
الولي والوصي عليه والية أو وصاية 
متارس عرب ما أمسي »مجاعة 14 آذار« 
املعادية للمقاومة وحملورها والرافضة 
بإمالء أمريكي »إسرائيلي« ألّي دور 
يف  وإيران  سورية  من  لكّل  أثر  أو 
البيئة  هذه  يف  اللبنانية.  الساحة 
خيضت االنتخابات النيابية يف لبنان 
مجاعات  و«جنحت«   2005 العام  يف 
اإلمساك  يف  وأمريكا  السعودية 
تشكيل  من  مّكنتها  نيابية  بأكثرية 
حكومة تدير ظهرها لرئيس اجلمهورية 
وحتكم منفردة حتى ومن غري وجود 

وزراء شيعة فيها.
على  السعودية  اهليمنة  أّن  بيد 
الوضع اللبناني حتت وصاية أمريكية 
السفري  آنذاك  مارسها  واليت  تامة، 
األمريكي جيفري فيلتمان مل تستقّر 
ألكثر من ثالث سنوات، حيث انتهت 
مع االنفجار الداخلي الذي حدث يف 
وقح  غيب  قرار  إثر   2008 أيار   7
ال  بإشراف،  العاملة  احلكومة  اختذته 
إىل  رمى  قرار  سعودية،  بأوامر  بل 
املقاومة  يد  من  اإلشارة  سالح  نزع 
السالح  كامل  من  لتجريدها  كمقدمة 
حرب/  يف  »إسرائيل«  عجزت  الذي 
عدوان 2006 عن تنفيذه، وإثر هذا 
فيه  عطلت  الذي  اجمليد«  »اليوم 
املقاومة تنفيذ قرار يستهدفها، عقد 
أسس  لوضع  قطر  لبناني يف  مؤمتر 

اخلروج من األزمة يف لبنان.
كان جمرد انعقاد املؤمتر يف الدوحة 
إشارة إىل بدء تراجع النفوذ السعودي 
أمرين:  يف  ترجم  تراجع  لبنان،  يف 
ودخول  املقاومة،  مواجهة  فشل يف 
قطري على اخلط اللبناني. مشهد مل 
حال،  أّي  يف  للسعودية  مرحيًا  يكن 
ترجم  واقع  تعاملت معه كأمر  لكنها 
بعد ذلك بالزيارة املشرتكة اليت مّتت 
يف متوز/ يوليو من العام 2010 إىل 
لبنان، واليت قام بها امللك السعودي 
بشار  السوري  والرئيس  عبداهلل 
الكثريون  عليها  َعّول  زيارة  األسد، 
االستقرار  إلرساء  فرصة  تكون  بأن 
القالقل  من  سنوات   5 بعد  اللبناني 
الساحة  على  تتفجر  اليت  والنزاعات 

اللبنانية.
لكن اآلمال اللبنانية مل تتحقق إذ إنه 
إقليمية  ومبشاركة  الغرب  شّن  ومع 
وسعودية احلرب الكونية على سورية 
انقلب   ،2011 العام  آذار  من  بدءًا 
الوضع يف لبنان وعاد الصراع عليه 
إىل أوجه، خباصة أّن اجلبهة اإلقليمية 
العدوان، ظنت  اليت شنت  والدولية 
الذي  السوري  بالنظام  اإلطاحة  أّن 
أمر يف  األسد  الرئيس بشار  يقوده 
متناول اليد ويف أشهر ال بل أسابيع 
قليلة ال تتجاوز عدد أصابع اليدين، 
وقادت السعودية إحدى مراحل احلرب 

على سورية وهي مرحلة بندر.
مرحلة  أعقبت  اليت  الثانية  املرحلة 
إىل  آلت  اليت  املسلمني  اإلخوان 
وجدت  وقد  تركية،  بقيادة  الفشل 

احلرب السعودية على لبنان:
انتقام فاشل مهما اشتد وتصاعد

يف  امليدان  يف  نفسها  السعودية 
مواجهة حزب اهلل الذي وقف إىل جانب 
احلكومة السورية دفاعًا عن مصاحلها 
املقاومة  حمور  مصاحل  هي  اليت 
من  الثانية  املوجة  وانتهت  برّمته. 
عام  مطلع  على سورية يف  العدوان 
2014 بفشل حصدته السعودية كما 
العام  يف  حصدت  قد  تركيا  كانت 

السابق فشاًل مماثاًل.
يف  هزميتها  الــسعودية  تتــقّبل  مل 
ســورية بســهولة وارتّدت إىل اليمن 
سيطرتها  لتفرض   2015 عام  يف 
اخللفية  »الــحديقة  باعتباره  عليه 
أن  جيب  الـيت  الــسعودية«  للمملكة 
أحد،  فيه  النفوذ  يف  يشاركها  ال 
اليمن  على  للعدوان  وأنشأت حتالفًا 
االسم  حياكي  امسًا  له  واعــتمدت 
»عاصفة  اخلليج  حلرب  األمــريكي 
الصحراء« وأمسته »عاصفة احلزم«، 
وهنا أيضًا تكّرر سوء التقدير، وبدل 
األسابيع الستة اليت ظنت السعودية 
بأنها كافية إلخضاع اليمن، استهلكت 
حتى اآلن سّت سنوات، أفضت إىل 
سيكتمل  نكراء  اسرتاتيجية  هزمية 
خالل  للسعودية  املذّل  مشهدها 
األسابيع القليلة املقبلة عندما يدخل 
مأرب  مدينة  احلوثيون  اهلل  أنــصار 
مع  بالتفاهم  عليها  ويــسيطرون 
األهالي وخيسر السعودي آخر معقل 
له يف اليمن وحتّل بالسعودية هزمية 

اسرتاتيجية كربى.
بالالئمة  السعودية  حنت  وكعادتها 
ومّحلتهما  وإيران  اهلل  حزب  على 
اليمن، وأجرت  مسؤولية فشلها يف 
فوجدت  احلساب  يف  واجلمع  الطرح 
منعها  اهلل  حزب  أّن  حتليلها  حبسب 
من اهليمنة على لبنان، ودعم احلكومة 
املعتدين  منع  يف  وساهم  السورية 
يف  معهم  السعودية  تعمل  الذين 
حتقيق  من  وسواها  موك«  »غرفة 
أهدافهم، وأّن حزب اهلل أمّد احلوثيني 
والقدرات  باملساعدة  قوهلا  حبسب 
هزميتها  يف  وتسّبب  واخلربات 
واستخلصت يف النهاية أّن حزب اهلل 
بات يشكل هلا عدوًا اسرتاتيجيًا من 
الفئة األوىل ويتقّدم عداؤه على أّي 

عداء مبا يف ذلك العداء إليران.
االستنتاج، صنفت  هذا  وعلى ضوء 
السعودية حزب اهلل »منظمة إرهابية« 
أو  للمقاومة  عدو  كّل  مع  وعملت 
هذا  حملاربة  سعودي  مبال  طامع 
العالقات  لبنان  يف  وعقدت  احلزب 
والتحالفات مع الذين يطمعون مباهلا 
اهلل.  حزب  ضّد  خدمات  ويبيعونها 
بإطالق  سعيدة  كانت  أنها  ويبدو 
لبنان  لتدمري  بومبيو«  »خطة  أمريكا 
الرابعة  مرحلتها  يف  تتضّمن  اليت 
»االنهيار األمين« الذي يرتجم حبرب 
يف  وسالحه  اهلل  حزب  تغرق  أهلية 
»احلليفة  »إسرائيل«  ومتّكن  وحوهلا 
لبنان  إىل  الدخول  من  للسعودية« 

لإلجهاز عليه.
تنفيذ  يف  السعودية  اخنرطت  لقد 
»خطة بومبيو« بطلب أو من غري تكليف 
يف  أهدافها  أّن  رأت  بعدما  أمريكي 
لبنان ميكن أن تتحقق عربها، وعندما 
أعاد األمريكي النظر خبطته إثر القرار 
املقاومة  اختذته  الذي  االسرتاتيجي 
بقيت  إيران،  من  النفط  باسترياد 

أمـني حـطيط
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أنها  ويبدو  مواقفها  على  السعودية 
مل تكن بعيدة، إْن مل نقل كالمًا أكرب 
وأدّق، عن جمزرة الطيونة اليت نفذها 
)القوات  لبنان  الرئيسي يف  حليفها 
يف  اجملزرة  فشلت  وملا  اللبنانية( 
القوات  رئيس  وحشر  اهلدف  حتقيق 
تعود  قدمية  دفاتر  فتحت  قضائيًا 
احلالية  احلكومة  تشكيل  قبل  ما  إىل 
على  وفرنسا  أمريكا  شجعت  اليت 
ملن  تصريح  فيها  دفاتر  تشكيلها، 
توىل حقيبة وزارة اإلعالم يصف فيه 
بأنها  اليمن  على  السعودية  حرب 
شهر  قبل  أطلقه  قول  عبثية،  حرب 
كافيًا  وكان  احلكومة،  تشكيل  من 
بالنسبة للسعودية لقرع طبول احلرب 
ومنع  السفراء  وسحب  لبنان  على 
إليها  الدخول  اللبنانية من  الواردات 

والتهديد مبا هو أعظم…
لبنان  على  احلرب  السعودية  أعلنت 
بذريعة تصريح صحايف لشخص أطلقه 
قبل أن يتوىل مسؤولية الوزارة، وهو 
أمر وتصّرف غريب ومستهجن، لكنها 
األسباب  حقيقة  إعالن  يف  تتأخر  مل 
احلرب  هذه  شّن  إىل  دفعتها  اليت 
واختصرتها بعبارة »هيمنة أو سيطرة 
حزب اهلل على لبنان«، وهي تعرف أّن 
القرار اللبناني ال يتفرد باإلمساك به 
أحد مبا يف ذلك حزب اهلل الذي يعّد 
شريكًا يف القرار ولكنه ليس وحيدًا 
فيه، ومع ذلك تشّن السعودية هذه 
احلرب مع علمها، أو جيب عليها أن 
يف  نتيجة  إىل  تصل  لن  أنها  تعلم 
املعلن من أهدافها، خباصة أّن حزب 
اهلل، على حّد ما أجاب وزير اخلارجية 
بين  خارجية  وزير  على  ردًا  اللبناني 
مكّون  اهلل،  حزب  أي  »أنه،  سعود 
السياسية  مكّونات  من  أساسي 
يهيمن  وال  ال يسيطر  لكنه  اللبنانية 

على لبنان«.
السعودية  احلرب  أّن  يؤّكد  وهذا 
وكيد،  انتقام  حرب  لبنان هي  على 
والفشل  اهلزائم  سلسلة  بعد  تنّفذ 
والعجز اليت ختّبطت السعودية فيها 
واليت  املاضيني،  العقدين  خالل 
املعلقة  اآلمال  فشل  آخرها  كان 
احلقيقة  لتحريف  املرفأ  حتقيق  على 
كمني  وفشل  املقاومة،  وتطويق 
أهلية،  حرب  تفجري  يف  الطيونة 
عليه  تعّول  َمن  حتويل  والفشل يف 
هلا  حربة  ورأس  وطنيًا  بطاًل  ليكون 
يف وجه املقاومة فتحّول أو يكاد اىل 

مطارد فاّر من وجه العدالة.
فشل حصرت السعودية أسبابه حبزب 
يف  عليه  احلرب  شّن  فقّررت  اهلل، 
وضع ترى أنه يف وطن بات ضعيفًا 
وينهار اقتصاديًا ويتشتت سياسيًا، 
نسيت  لكنها  ستطّوعه،  أنها  فظنت 
أو تناست أّن يف هذا البلد من القوة 
من  ميكنه  ما  والعنفوان  والبأس 
من  أّي  حتقيق  من  ومينعها  الصمود 
أهدافها فيه. وإذا كانت السعودية 
تظّن بأّن حربها على لبنان ستعّوض 
هزميتها يف اإلقليم عامة ويف اليمن 
خمطئة  بل  ال  مشتبهة  فهي  خاصة 
مدخاًل  ستكون  لبنان  على  فحربها 
هلزمية إضافية تلحق بها بشكل مؤكد، 
ولن يستطيع أن ميّس املقاومة يف 
انتصارات  مسار  يف  يؤثر  أو  لبنان 

حمور املقاومة يف اإلقليم.

االتهامية يف بريوت  اهليئة  أصدرت 
الطعن  بأّن  ُيفيد  قانونيًا  اجتهادًا 
ممكن،  العدلي  احملقق  قرارات  يف 
قانونية  بنصوص  ذلك  على  مستّدلة 
من أصول احملاكمات اجلزائية، لكنها 
قانونًا،  ذلك  املخّولة  اجلهة  حتّدد  مل 
العليا  احملاكم  تصدر  أن  يفرض  ما 
الصاحل  املرجع  فيه  حتّدد  اجتهادًا 

للنظر يف الطعون.
العدلي  احملقق  »قرارات  إّن  مقولة 
غري قابلة للطعن« تكاد ُتعترب بديهة 
إىل  االعتقاد  هذا  مردُّ  قانونية. 
أصول  قانون  من   ٣62 املادة  نّص 
أّن  تورد  اليت  اجلزائية  احملاكمات 
املتعلقة  العدلي،  احملقق  »قرارات 
باملذكرات، ال تقبل أي طريق من طرق 
االتهامية  اهليئة  أّن  غري  املراجعة«. 
ماهر  القاضي  برئاسة  بريوت،  يف 
املستشارين جوزف  شعيتو وعضوية 
رأٌي  هلا  كان  بدر،  وبالل  بوسليمان 
ُيعّد  مفّصاًل  تعلياًل  قّدمت  إذ  آخر. 
مبثابة اجتهاٍد قانوني، ُيفيد بأّن كل 
قرارات احملقق العدلي قابلة للطعن، 

باستثناء مذكرات التوقيف واجللب.
ويأتي هذا االجتهاد بعدما تقّدم رئيس 
بطعٍن  املوىل  حممد  املوقوف  امليناء 
يف القرار الصادر عن احملقق العدلي 
طارق  بريوت  مرفأ  انفجار  جرمية  يف 
سبيله  إخالء  برفض  املتعّلق  البيطار 
جتاوزت  التوقيف  مدة  أّن  باعتبار 
ومستشاراه  شعيتو  ورأى  السنة. 
بوسليمان وبدر، يف منت القرار، أّنه 
يف غياب النص اخلاص، فإّن النص 
إىل  ليستدّل  ُيطّبق،  الذي  هو  العام 
أّن قرارات احملقق العدلي جلهة باقي 
باملذّكرات  املتعلقة  غري  القرارات 
رئيس  ورأى  لالستئناف.  قابلة 
اهليئة االتهامية أّنه »لو أراد املشّرع 
استئنافًا  بالطعن  احلق  إعطاء  عدم 
لكان  السبيل  إخالء  طلب  رّد  بقرار 
نّص عليه أسوة مبا فعله جلهة عدم 
ُيصدرها  اليت  املذّكرات  يف  الطعن 
»اهليئة  أّن  معتربًا  العدلي«،  احملقق 
للنظر  الصاحل  املرجع  هي  االّتهامية 

باالستئناف«.
بذلك تكون احملكمة قد كّرست سابقة 
يف  الطعن  أمام  واسعًا  الباب  تفتح 
أّن  ورغم  العدلي.  احملقق  قرارات 
شعيتو ومستشاريه لفتوا إىل أّنه من 
خالل ختصيص باب خاص بـ »احملقق 
العدلي«، يظهر أّن نية املشرع اجتهت 
لقاٍض  بذاته  قائم  كيان  خلق  إىل 
جملس  مبوافقة  العدل  وزير  يعّينه 
قضية  يف  للنظر  األعلى  القضاء 
على  إحالتها  املقرر  تلك  من  حمددة 
عدليًا  حمققًا  ي  مُسّ العدلي،  اجمللس 
ال قاضي حتقيق، وروعيت يف عمله 
األصول املتبعة لدى قاضي التحقيق. 
فهل اهليئة االتهامية يف بريوت هي 
باستئناف  للنظر  الصاحل  املرجع 
بإخالء  املتعلق  العدلي  احملقق  قرار 
جييب  أن  يلبث  ال  تساؤٌل  السبيل؟ 
املادة  بنص  مستداًل  شعيتو،  عنه 
اجلزائية  احملاكمات  أصول  من   ٣6٣
اليت أوردت أّن احملقق العدلي ُيطّبق 
األصول املتبعة لدى قاضي التحقيق، 
وإبداء  التحقيقات  اكتمال  بعد  وأّنه 
مطالعتها  التمييزية  العامة  النيابة 
إما  قراره،  ُيصدر  األساس،  يف 
أو  عليه  املّدعى  عن  احملاكمة  مبنع 
اّتهامه وإحالته على اجمللس العدلي. 
من  »يتبّدى  أّنه  إىل  اهليئة  وخُلصت 
النصوص أّن املشّرع حصر ما هو غري 
قابل ألي طريق من طرق املراجعة من 

باملذكرات  العدلي  احملقق  قرارات 
أن  دون  من  األخري،  ُيصدرها  اليت 
يشمل قرار إخالء السبيل من بينها، 
سواء يف نص املادة ٣62 املذكورة 

أو أي نص آخر«.
العدلي  احملقق  قرار  هل  وبالتالي، 
األكثر  والسؤال  فعاًل؟  للطعن  قابل 
الطعن  قرار  يف  يبّت  من  أهمية: 
مكانيًا؟ هل هي اهليئة االتهامية يف 
بريوت أم البقاع أم يف بقعة ثالثة؟ 
علمًا بأّن حتديد الصالحية يكون تبعًا 
إقامة  مكان  أو  اجلرم  وقوع  ملكان 
القبض  إلقاء  حمل  أو  عليه  املّدعى 
عليه. ورغم أّن السؤال األول أجاب 
الشّك  قاطعًا  اهليئة  رئيس  عنه 
باليقني بأّنه ميكن الطعن يف قرارات 
احملقق العدلي، إال أّن السؤال الذي 
احملكمة  عن  هو  اهليئة  عنه  ب  جُتِ مل 

الصاحلة للنظر يف هكذا دعاوى.
بابًا  القرار  هذا  يفتح  حال،  أي  على 
احملقق  قرارات  بوجه  موصدًا  كان 
العدلي، إذ كسر مقولة سائدة تبنّي 
أن ال سند قانونيًا هلا تقول إّن تلك 
ولكن،  الطعن،  تقبل  ال  القرارات 
يبقى على أهل القضاء وال سيما يف 
احملاكم العليا االجتهاد لتحديد املرجع 

الصاحل للنظر يف الطعون.
التواصل  مواقع  على  بت  ُسرِّ
من  جديدة  وثيقة  أمس،  االجتماعي، 
ملف التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت، 
سفارة  من  موّجهة  رسالة  عن  عبارة 
روسيا االحتادية يف لبنان إىل وزير 
ريفي،  أشرف  اللواء  السابق  العدل 
السفينة  »حبارة  بشأن   ،2014 عام 
منت  على  احملتجزين  روسوس 
منذ ستة  مرفأ بريوت  سفينتهم يف 
وجود  الوثيقة  ُيذكر يف  مل  أشهر«. 
السفارة  لكّن  األمونيوم،  نيرتات 
أوردت يف كتابها أّن احملامي املتابع 
لسري القضية تقدم من حمكمة القضايا 
املستعجلة بطلب بيع الباخرة باملزاد 
وأشار  الربان.  مشكلة  وحل  العلين 
مل  الطلب  أّن  إىل  السفارة  كتاب 
ُيقبل وُأحيل امللف إىل حمكمة بريوت 

برئاسة القاضي جاد معلوف.
عن  التساؤل  إىل  دفع  الكتاب  نشر 
العدلي  احملقق  استدعاء  عدم  سبب 
مؤشرًا  كونها  لريفي  البيطار  طارق 
على احتمال معرفته باألمر. علمًا أنه 
األوىل  إحالتان،  الوثيقة  على  تظهر 
بتاريخ الثامن من أيار 2014 والثانية 
كان  يوم   2014 حزيران   25 بتاريخ 
عامًا  مدعيًا  محود  مسري  القاضي 
من  بالطلب  الكتاب  وختم  متييزيًا. 
ريفي املساعدة على إجياد حل هلذه 

القضية.
وكان البيطار أبلغ أهالي الضحايا بأّن 
كانوا  التحقيق  إىل  استدعوا  كل من 
نيرتات  حول  مراسالت  تسّلموا  قد 
األمونيوم يف املرفأ واّطلعوا عليها، 
معتربًا ذلك املعيار الذي يعتمده يف 
املعيار  هذا  أّن  غري  االستدعاءات. 
فساده  رغم  ريفي،  مع  ُيعتمد  مل 
أّن  باعتبار  واستنسابيته  )املعيار( 
البيطار مل ينّفذ أي عمليات دهم أو 
تفتيش ملراكز قيادة األجهزة األمنية 
اليت  بتلك  مكتفيًا  اجليش،  ومنها 
أرسلوها إليه. إذ ال ُيعقل أن ُيرسل 
تدينه،  قد  وثيقة  للقاضي  متورط 
خصوصًا أن مسؤولية األجهزة األمنية 
بوجود  تعلم  أن  تفرتض  والعسكرية 
»قنبلة« ضخمة بقيت يف قلب بريوت 
7 سنوات، فيما ُيفرتض أن يعّد عدم 

علمها بذلك تقصريًا.

اجتهاد غري مسبوق لـ»اّتهامّية بريوت«:

قرارات احملّقق العدلي قابلة للطعن
رضـوان مرتتضى
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مـقاالت وتـحقيقات

إجراء  فكرة  سقطت 
إدارية  تغيريات 
بعد  واسعة  وقضائية 
الرئيس  حكومة  تأليف 
لكن  ميقاتي.  جنيب 
حالة  أن  يؤكد  األخري 
خمتلفة  سالمة  رياض 
نظرًا  اآلخرين،  عن 
والدعاوى  لالنهيار 
تالحق  اليت  القضائية 
لبنان  مصرف  حاكم 
من  وعدد  بريوت  يف 
األوروبية.  العواصم 
ميقاتي،  وجيزم 
رمسيني  ملسؤولني 
سالمة  أن  وحزبيني، 
العام  سيستقيل مطلع 

املقبل.
سالمة  »رياض 
منصبه  من  سيستقيل 
املقبل«..  العام  مطلع 
ُيكّررها  العبارة  هذه 
مسؤول  من  أكثر 

هل اختذ القرار: برحيل حاكم املركزي؟

رياض سالمة: هل يستقيل 
بعد شهرين؟

الداخلية  العالقات  شبكة  إىل  ُيضاف  متني، 
الواسعة اليت تؤّمن له احلماية الكافية لبقائه يف 
منصبه من دون حماسبة. ففي التحقيق الذي 
أموال  اختالس  - يف قضية  مع سالمة  جُيرى 
لبنان  يف  وتبييضها  املركزي،  املصرف  من 
وسويسرا ودول أوروبية - ال تزال املصارف 
اللبنانية تسنده وتتهّرب من كشف املعلومات 
أما  املصرفية.  السرية  بذريعة  حساباته،  عن 
إىل  اللبناني  القضاء  سبقت  اليت  سويسرا، 
القضية  يف  رجا،  وشقيقه  سالمة  مالحقة 
طلبات  تلبية  عن  باالمتناع  فتستمر  نفسها، 
اللبناني،  القضاء  هلا  أرسلها  اليت  املساعدة 
حبجة بطء اإلجراءات القضائية لديها، وحتديدًا 
وجوب إبالغ املشتبه فيه وانتظار إدالئه برأيه 

بشأن أي طلب يرد من لبنان بشأنه.

    منعت لوكسمبورغ سالمة من إقفال حساباته 
املصرفية وسحب أمواله

دول  يف  الصورة  تبدو  سويسرا،  مقابل  يف 
منتصف  للحاكم.  بالنسبة  قامتة  عدة  أوروبية 
الشهر املاضي، ُعقد يف مدينة الهاي اهلولندية، 
اجتماع ضّم ممثلي االدعاء العام يف عدد من 
الدول، لتنسيق عملهم يف جمال مالحقة سالمة. 
ومحل االجتماع الكثري من اإلشارات إىل كون 
فرنسا وهولندا  العامني يف كل من  املدعني 
من  وغريها  وأملانيا  واللوكسمورغ  وبلجيكا 
الدول، جادون يف مجع القدر األكرب من األدلة 
اليت تسمح هلم بتحويل احلاكم من مشتبه فيه 
الوفد  إىل مدعى عليه. وأكثرهم محاسة كان 

الفرنسي.
 وظهرت جدية بعض تلك الدول يف ما قامت 
رياض  منعت  إذ  مثاًل،  اللوكسمبورغ،  به 
سالمة من إقفال حسابات مصرفية عائدة له، 
حاول سحب أمواله منها بصورة نهائية. لكن 
السلطات هناك مل تسمح له بتنفيذ ما يريد، 

وعوضًا عنه، قررت جتميد أمواله.
حاكم  على  الضغوط  من  ُيضاعف  األداء  هذا 
مصرف لبنان. وُينقل عن ميقاتي قوله إّن ما 
جيري يف أوروبا هو أشبه مبحكمة دولية خاصة 
مبحاكمة رياض سالمة. وألجل ذلك، لن يكون 
رهنًا  يبقى  ذلك  لكن  االستقالة!  أمامه سوى 
ببقاء احلكومة على حاهلا، وعدم سقوطها ربطًا 

باألزمة الراهنة.

حسن عليق

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 

رمسي وحزبي، نقاًل عن رئيس احلكومة جنيب 
من  عنها  ُيسأل  عندما  األخري،  لكن  ميقاتي. 
قبل إعالميني، ينفيها. ال يريد ميقاتي حتّمل 
جملس  يف  شريكة  لقوى  قّدمه  ما  مسؤولية 
ث أمر سالمة  الوزراء الذي يرأسه. أما عندما حُبِ
أن  أّكد  فقد  الرئيس«،  دولة  طاولة  »على 
لبنان  مصرف  حاكم  بها  ُيالَحق  اليت  القضايا 
يف سويسرا وعدد من الدول األوروبية، هي 
قضايا جدية ال ميكن إقفاهلا بسهولة. وعقب 
لبنان،  مصرف  يف  اجلنائي  التدقيق  انطالق 
»لن يكون أمام سالمة سوى االستقالة للخروج 
عن  ُينقل  ما  املمكنة«، حبسب  األضرار  بأقل 
استقالة  مسألة  ُيقّدم  األخري  احلكومة.  رئيس 
احلاكم.  وبني  بينه  عليه  متفق  كأمر  سالمة 
كثرًا  ومسؤولني  سياسيني  أن  رغم  وعلى 
وصول  ضمان  على  ميقاتي  بقدرة  يثقون  ال 
هذه املسألة إىل خواتيمها، إال أنهم يشريون 
حلاكم  امُلّتم  اخليار  باتت  االستقالة  أن  إىل 
»املركزي«، نظرًا لالنهيار املصريف من جهة، 
وامللفات القضائية املفتوحة باجلملة يف وجهه 

من جهة أخرى.
اجلمهورية  رئيس  سعى  احلكومة،  تأليف  بعد 
العماد ميشال عون إىل تغيري عدد من شاغلي 
أمساء  عون  وطرح  العليا.  املناصب  بعض 
كل من سالمة ورئيس جملس القضاء األعلى 
القاضي سهيل عبود واملدعي العام التمييزي 
آخرين  إىل  إضافة  عويدات،  غسان  القاضي 
علي  القاضي  املالي  العام  املدعي  بينهم 
إبراهيم. األخري متّسك به رئيس جملس النواب 
نبيه بري، فيما ال يريد ميقاتي الظهور مبظهر 
املتخّلي عن عويدات أمام طائفته. وسرعان ما 
أّكد ميقاتي ملراجعيه أن مهمة حكومته حمصورة 
متّس  قضايا  على  التعديالت  بعض  بإدخال 
وإجراء  مثاًل،  كالكهرباء  مباشرة،  الناس  حياة 
االنتخابات، لكنه لن يقرتح أي تعيينات إدارية 
أو تغيريات يف املناصب غري الشاغرة، تثري 
وخباصة  عنها،  بغنى  هو  سياسية  اشتباكات 
إسقاط  لكن  النيابية.  االنتخابات  أبواب  على 
اقرتاح التعيينات اإلدارية مل حُيل دون تأكيد 
ميقاتي بأن حاكم مصرف لبنان لن يستمر يف 

منصبه قريبًا.
تأكيدات ميقاتي ال جيري التعامل معها بصورة 
قطعية. فسالمة ال يزال حيظى بغطاء أمريكي 

تصوير هيثم املوسوي

أسرتاليا(  )خدمات   Services Australia تقوم 
بإرسال خطابات إىل األشخاص الذين يشكلون جزءًا 
 Income بربنامج  املتعلقة  الجماعية  الدعوى  من 

.robodebt االمتثال للدخل( أو( Compliance

إذا كنت جزًءا من الدعوى الجماعية، فستتلقى خطابـًا 
يحتوي   2021 ثان  نوفمرب/تشرين   19 بحلول 
الخاصة بك وما  الديون  على معلومات حول فئات 

إذا كنت مؤهاًل للحصول على دفعة تسوية.

صندوق  إىل  بك  الخاص  الخطاب  إرسال  وسيتم 
بالربيد،  أو   myGov يف  بك  الخاص  الوارد 
من  الخطابات  لتلقي  اختيارك  كيفية  على  اعتمادًا 

.Services Australia

لن يحصل كل عضو يف الدعوى الجماعية على دفعة 
تسوية. 

كما أن الخطاب لن يطلعك على مقدار املبلغ الذي 
تراسلك  مؤهاًل، سوف  كنت  فإذا  عليه.  ستحصل 
النصف  يف  أخرى  مرة   Services Australia
األول من عام 2022 إٌلبالغك بمقدار املبلغ قبل أن 

يقوموا بدفعه لك.

لن يحصل معظم الناس على دفعة تسوية كبرية، 
 50 بني  التسوية  مدفوعات  غالبية  وسترتاوح 

و300 دوالر.  

سنقوم بحساب مدفوعات التسوية لجميع أعضاء 
مبلغـًا  فقط  سددوا  لو  حتى  املؤهلني،  املجموعة 
أعضاء  بعض  أن  يعني  وهذا  ديونهم.  من  صغرًيا 

املجموعة سيحصلون على أقل من 10 دوالرات. 

 Centrelink إذا كنت تحصل حاليـًا على دفعة من

مدفوعات تسوية برنامج االمتثال للدخل
،أو اسرتددت مؤخرًا األموال املتعلقة بديون برنامج 
Income Compliance )االمتثال للدخل( الخاصة 
بك، فستذهب مدفوعات التسوية الخاصة بك إىل 

نفس الحساب املصريف.

املصرفية  التفاصيل  تغيري  يف  ترغب  كنت  إذا 
الخاصة بك، فيمكنك القيام بذلك من خالل حساب 
تطبيق  عرب  بك  الخاص  اإللكرتوني   Centrelink
myGov. ولديك حتى 11 فرباير/شباط 2022 

لتحديث التفاصيل الخاصة بك.

ولم  منتظمة،  مدفوعات  على  منا  تحصل  لم  إذا 
تقدم لنا تفاصيل حسابك املصريف كجزء من عملية 
اسرتداد األموال، فيجب عليك القيام بذلك من أجل 

الحصول على دفعة التسوية الخاصة بك.

إذا كنت تعتقد أن Services Australia لم تدرج 
جميع ديونك املؤهلة يف الخطاب، أو كنت تعتقد أن 
ديونك قد وُضعت يف فئة خاطئة، فيمكنك طلب 
 10 بحلول  مراجعة  طلب  إىل  وتحتاج  املراجعة. 

ديسمرب/ كانون أول 2021.

 Class« إكمال  طريق  عن  بذلك  القيام  يمكنك 
action settlement query« من خالل حساب 

Centrelink اإللكرتوني الخاص بك.

على  اطلع  بلغتكم،  املعلومات  من  للمزيد 
servicesaustralia.gov.au/ موقع 

concessioncards
يمكنك أيضـًا االتصال على الرقم: 

 Services إىل  والتحدث   1800  171  846
إذا كنت بحاجة  التسوية.  Australia حول عملية 
بذلك وسنقوم برتتيب  أخربنا  فوري،  إىل مرتجم 

ذلك مجانـًا.

تصعيد الرياض يربك املكون السين واحلكومي سياسياً وانتخابيًا
علي ضاحي

السياسي  االفق  ان  تؤكد  املؤشرات  كل 
اذا ال متتلك  الرياض،  والدبلوماسي مسدود مع 
االكثرية اوراق كثرية او خيارات متعددة ملواجهة 
املسبوقة  وغري  املتصاعدة،  السعودية  اهلجمة 
االيام  يف  ضراوة  ستزداد  انها  يرتدد  واليت 

املقبلة.
وتؤكد اوساط وزارية يف 8 آذار للزميلة »الديار« 
ويف  الطاولة،  على  مطروحة  كلها  اخليارات  ان 
انتظار عودة رئيس احلكومة جنيب ميقاتي، حيث 
إستقالة  مع  مجيعها  احلكومة  استقالة  تتساوى 
االعالم  وزير  بإستقالة  ميقاتي،  جنيب  رئيسها 
جورج قرداحي ويف ظل دعم غري مسبوق من حتالف 
»الثنائي الشيعي« و8 آذار لبقائه وعدم تقديم 
الرياض واليت  تنازالت جمانية ولن ترضى عنها 

لن تتوقف اجراءاتها عند حد معني كما يبدو.
سعودية  ضغوطًا  هناك  ان  االوساط،  وتكشف 
عرب  السين  واملكون  ميقاتي  على  متارس 
فشل  عن  معلومات  تقاطع  ظل  ويف  الوسطاء. 
حوار  إلطالق  وامريكية  مصرية-فرنسية  وساطة 
للتباينات  حد  ولوضع  والرياض  احلكومة  بني 

واخلالفات القائمة.
تشرتط  يبدو  ما  على  الرياض  ان  اىل  وتشري 
على  املوافقة  قبل  وقرداحي،  احلكومة  إستقالة 
اجيابية  اشارات  اية  تعط  مل  وهي  احلوار،  مبدأ 
لوقف  وواقعية  منطقية  اسباب  او  ضمانات  او 
وعدم  وقفه  وضرورة  احلاصل  العبثي  التصعيد 
ومستقبل  ايران  مع  والعالقة  باليمن  ربطه 

املنطقة.
الرياض  تطلبه  ما  ان  على  االوساط  وتشدد 
اهلل  العام حلزب  االمني  عند  ال  متوفرًا،  »ليس 
السيد حسن نصراهلل، وال عند رئيس اجلمهورية 
ميشال عون، وال حتى عند احلكومة ورئيسها. بل 
احلوثيني  مع  مباشر  عليه حبوار  ميكنها احلصول 
مجل«  او  »ناقة  ومكوناته  للبنان  ليس  والذي 
احلوثيني واالزمة  تأثري على  اي  فيه وال ميتلك 

اليمنية.
وتردد  بريوت  اىل  ميقاتي  عودة  ترقب  ومع 
معلومات عن فشل التوصل الي حل مع السعودية، 

تعكس اوساط سنية ان االرباك هو مسة املرحلة 
يعد  مل  والذي  احلكومي،  السين  املكون  لدى 
امكانه »الصمود اكثر«، امام الضغط السعودي 
ظل  ويف  واخلليجي.  والدبلوماسي  السياسي 
ومصاحل  ومصري  مستقبل  على  احلقيقي  التخوف 
اللبنانيني يف السعودية، واليت يقيم فيها حاليًا 
اكثر من 250 الف، بينما يعيش 200 الف لبناني 

تقريبًا يف باقي دول جملس التعاون اخلليجي.
بكل  السين  الشارع  ان  اىل  االوساط  وتشري 
اطيافه مربك ايضًا، وخصوصًا مع تكاثر احلديث 
عن عزوف رئيس تيار »املستقبل« الرئيس سعد 
احلريري شخصيًا، وحتى »التيار االزرق« كله عن 
النيابية ال ترشحًا وال اقرتاعًا،  خوض االنتخابات 
السباب سياسية و »ُحرم« من حممد بن سلمان 

والسباب مالية ايضًا.
ورغم عدم تأكيد القيادات العليا يف »املستقبل« 
او نفي ما يرتدد، اال ان ُسّنة لبنان يتهيبون قرار 
عن  سيان  واالمران  عزوفه.  او  احلريري  اقصاء 
تيار  من  يفرزه  ان  ميكن  وما  االنتخابية  الساحة 

متطرف اصولي ومتشدد .
حيث يتكاثر احلديث عن حتالف بني بهاء احلريري 
طرابلس  يف  اصولية  قوى  مع  ريفي  واشرف 

والشمال وبريوت وصيدا.
ميقاتي  موقف  من  جيعل  الذي  االمر  وهو 
كرامي  فيصل  النائبني  وحتى  و«املستقبل« 
ضعسفًا،  التشاوري«  و«اللقاء  سعد  واسامة 

ويضعهم يف مأزق حقيقي.
باحلريري  واملتمثل  السين  االعتدال  وألن ضرب 
ان  شأنه  من  نفسها،  االوساط  ووفق  وميقاتي 
السعودي  التصعيد  اهداف  عن  تساؤالت  يثري 
سين  بديل  خلق  اىل  الساعي  وهدفه  احلقيقي، 
للحريري، ووسط سؤال كبري عن تغذية التطرف 
املسيحي املتمثل بدعم مسري جعجع الال املتناهي 
لضمان هزمية »التيار الوطين احلر« وجربان باسيل 

انتخابيًا.
وكذلك لتشكيل تيار سين جديد ومتطرف يتصدى 
حلزب اهلل و »املشاريع املزعومة« اليت تتهمه فيها 

الرياض!
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اسـرتاليات

إذا كنت حتصل على COVID-19 Disaster Payment تلقائيا، فسوف 
تتوقف هذه الدفعات عندما يتم تطعيم ٪70 من األشخاص البالغني 
16 عاًما أو أكثر يف واليتك أو إقليمك جبرعتني من لقاح كوفيد - 

.-1
إذا استمرت القيود املفروضة على احلركة مؤثرة على عملك، ستحتاج 
إىل إعادة تقديم طلب للحصول على الدفعة كل أسبوع حتى نعرف 

أنك ال زلت مؤهاًل.
أو  واليتك  يف  بالكامل  امللقحني  األشخاص  نسبة  تصل  أن  وبعد 
األول  األسبوع  لك يف  املدفوع  املبلغ  سيكون  إىل 80٪،  إقليمك 

مرة واحدة :
450 دوالًرا إذا فقدت 8 ساعات على األقل أو يوم عمل كامل ومل حتصل 
 Department of Veterans’ Affairs أو Centrelink على دفعة مؤهلة من

 ))DVA
100 دوالًرا إذا فقدت 8 ساعات على األقل أو يوم عمل كامل وحتصل 
 Department of Veterans’ Affairs أو Centrelink على دفعة مؤهلة من

 ))DVA
يف األسبوع الثاني:

ستحصل على 320 دوالًرا إذا فقدت 8 ساعات على األقل أو يوم عمل 
 Department of أو Centrelink كامل وال حتصل على دفعة مؤهلة من

 )Veterans’ Affairs )DVA
لن حتصل على أي مبلغ من COVID-19 Disaster Payments إذا كنت 

.DVA أو Centrelink حتصل على دفعة مؤهلة من
وسيكون عليك إعادة تقديم طلب للحصول على الدفعات كل أسبوع 
حتى نعرف أنك ال تزال مؤهاًل. ال يسمح بإعادة التقديم إال لألشخاص 
الذين مت منحهم COVID-19 Disaster Payment للفرتة املعنية اليت 
تشمل تاريخ بلوغ ٪80 من سكان واليتهم أو إقليمهم حالة التطعيم 

الكامل. 
ملدة  املبلغ  هذا  على  للحصول  طلب  تقديم  إعادة  هلؤالء  وميكن 
أسبوعني بلوغ ٪80 من السكان حالة التطعيم الكامل.  وبعد هذه 

الفرتة، لن تتاح COVID-19 Disaster Payment يف منطقتك.
ملعرفة املزيد زوروا:

servicesaustralia.gov.au/covid19disasterpayment
 ،COVID-19 Disaster Payment وإذا مل تعد مؤهاًل للحصول على دفعة
ميكنك معرفة ما هي املدفوعات األخرى أو الدعم الذي جيوز أن حتصل 

servicesaustralia.gov.au/covid19 عليها. راجع املوقع
اّتصلوا بالرقم 202 131 للتحدث معنا بلغتكم.
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حتقق اللجنة املستقلة ملكافحة 
تأثري  كيفية  يف  الفساد 
لبريجييكليان  السرية  العالقة 
منطقة  عن  السابق  النائب  مع 
اليت  الطريقة  على  واغا  واغا 
تعاملت بها مع املشاريع اليت 

كان يتابعها.
وقدمت سارة كروكشانك دلياًل 
هليئة الرقابة على الفساد يف 
بأن  املاضي  األسبوع  الوالية 
يف  أخربتها  السابقة  رئيستها 
متوز 2018 بعد يوم من تقديم 
أن  اللجنة  إىل  دلياًل  ماغواير 

العالقة أصبحت من املاضي.
يف  بريجييكليان  وقالت 
من  أنه  أعتقد  »ال  شهادتها: 
غري املألوف أن يتذكر شخصان 
بشكل خمتلف حمادثة جرت قبل 

ثالث سنوات ونصف«.
ويف اليوم الثاني من شهادتها 
أمام اللجنة، قالت بريجييكليان 
نصحتها  كروكشانك  إن 
أي  مع  التعامل  عن  بالتوقف 

شيء يتعلق مباغواير.
الواضح أنين مل  وقالت: »من 

آخذ بهذه النصيحة«.
أدلة  بريجييكليان  وقدمت 
العام املاضي على أن العالقة 

استمرت حتى عام 2020.
يساعد  الذي  احملامي  وسأهلا 
عن  روبرتسون  سكوت  اللجنة 
التنصت  مت  هاتفية  مكاملة 
أخربها   2018 يوليو  يف  عليها 
مت  قد  أنه  ماجوير  فيها 
كشاهد  للمثول  استدعاؤه 
ملكافحة  املستقلة  اللجنة  أمام 

الفساد.
كان  أنه  برجييكليان  وأقرت 
واألسود«  »باألبيض  مكتوبًا 
قدم  ماجواير  أن  النص  يف 
العقارات  ملطوري  عروضًا 
مجيع  تعرف  تكن  مل  لكنها 

األشخاص الذين ذكرهم.
»سواء  برجييكليان:  وقالت 
استمعت أم ال أو مل أهتم أمر 

آخر«.

»مل أحتمل أي خطأ«.
ويف املكاملة اهلاتفية اليت مت 
أنه  ماغواير  أخربها  تسجيلها، 
لشركة  سابقًا  مستشارًا  قدم 
الصينية  العقارات  تطوير 

.Country Garden
وأكد أنه »مل يقبل أي دوالر« 
و »مل يربم أي صفقة« وطلبت 
منه بريجييكليان التحلي بالصدق 

واالستماع إىل حماميه.
وقالت بريجييكليان إنها وثقت 

مباجواير حتى بعد استدعائه.

يف اليوم الثاني من شهادتها أمام جلنة التحقيق:

 بريجييكليان لصديقها ماغواير 
“أمّنت 170 مليون دوالر يف 5 دقائق”

سبب  لدي  يكن  »مل  وقالت: 
ألشك فيه عندما ضغطت عليه 
عدة مرات وقال إنه مل يرتكب 

أي خطأ«.

»كنت أثق فيه«.
ساوث  نيو  وزراء  من  وُيطلب 
اللجنة  قانون  مبوجب  ويلز 
الفساد  ملكافحة  املستقلة 
السلوك  بشبهة  اللجنة  إبالغ 

الفاسد.
ال  إنها  بريجييكليان  وقالت 
تعتقد أن هناك أي شيء حتتاج 

لإلبالغ عنه.
االستماع  جلسة  على  وُعرضت 
النصية  الرسائل  من  سلسلة 
متوز  يف  ماجواير  وبني  بينها 
2018 طلب منها فيها احلصول 
خدمة  وتنزيل  ثاٍن  هاتف  على 

.WeChat الرسائل الفورية
»ميكنهم  رسالة:  يف  وكتب 
ليس  ولكن  النصوص  قراءة 
إنه ال  للرجل األخضر الصغري، 

يرتك أي أثر«.
وقالت برجييكليان إنها ال تعرف 
ما إذا كان يقصد بعبارة »هم« 
جلنة مكافحة الفساد أو ما إذا 
الصغري«  األخضر  »الرجل  كان 

يشري إىل رمز التطبيق.
مكاملة  عن  أخرى  مرة  وُسئلت 
حيث  اعرتاضها  مت  هاتفية 
ميكن مساعها وهي تقول بإنها 
حصلت على »170 مليون دوالر 
ملستشفى  دقائق«  مخس  يف 
يف دائرة ناخيب ماجواير، لكنها 
مت  قد  كان  األموال  إن  قالت 

ختصيصها بالفعل.
بأن  متمسكة  »أنا  وأضافت: 

كل شيء مت وفقًا لألصول«.
عدة  من  واحدة  تلك  وكانت 
مكاملات هاتفية مت عرضها أمام 
برجييكليان خالل مخس ساعات 

من االستجواب يوم اجلمعة.
هاتفية مت  مكاملة  عن  وُسئلت 
وجمددًا  اجلمعة  يوم  عرضها 
يوم اإلثنني، حيث يطلب منها 
ماجواير »إغداق املال على واغا 
ستفعل  إنها  وقالت  واغا« 

ذلك.
»تغدق  احلكومات  إن  وقالت 
أجل  من  املقاعد  على  املال 
االنتخابات  يف  عليها«  احلفاظ 

الفرعية.
بقيمة  خطة  عن  ُسئلت  وعندما 
قاعة  لبناء  دوالر  مليون   20.5
واغا  يف  املوسيقية  للحفالت 
ريفرينا  معهد  لصاحل  واغا 
برجييكليان  قالت  للموسيقى، 

إنه »مشروع مهم«.

لدى  الفرنسي  السفري  أعلن 
يوم  تيبو،  بيري  جان  أسرتاليا 
إن  احلالي،  االسبوع  من  األربعاء 
كانبريا تصرفت خبداع عندما ألغت 
الدوالرات  مبليارات  عقدا  فجأة 
من  أسطول  لبناء  باريس  مع 

الغواصات.
وأضاف تيبو لوسائل اإلعالم يف 
متعمدا...  »اخلداع كان  كانبريا: 
وألن األمر أكثر من جمرد توفري 
غواصات، إذ كان اتفاقا مشرتكا 
بشأن السيادة ومشل نقل بيانات 
سرية للغاية، فإن الطريقة اليت 
طعنة يف  كانت  بها  التعامل  مت 

الظهر«.
ال  األمور  »هذه  تيبو:  وأوضح 
حتى  وال  الشركاء  بني  حتدث 
ذكرت  حسبما  األصدقاء«،  بني 

»رويرتز«.
يف  ألغت  قد  أسرتاليا  وكانت 
أيلول املاضي اتفاقا مع جمموعة 
الفرنسية لصنع غواصات  نافال 
تقليدية، واختارت بدال من ذلك 
بالطاقة  تعمل  غواصة   12 بناء 
الواليات  مع  اتفاق  يف  النووية 

املتحدة وبريطانيا.
بني  كبري  خبالف  القرار  وتسبب 
البلدين استدعت على أثره فرنسا 
سفرييها من أسرتاليا والواليات 

املتحدة.
الشهر  كانبريا  إىل  تيبو  وعاد 
هذا  تصرحيه  وكان  املاضي، 
هو األول الذي يتناول فيه علنا 

العالقات الثنائية.
وكان قد صرح الرئيس الفرنسي 
بأن  األحد  يوم  ماكرون  إميانويل 
رئيس الوزراء األسرتالي سكوت 
موريسون كذب عليه بشأن نوايا 

كانبريا.
الزعم،  هذا  موريسون  ونفى 
وقال إنه سبق وأوضح ملاكرون 
تعد  مل  التقليدية  الغواصات  أن 

تليب احتياجات أسرتاليا.
وماكرون  موريسون  وحتدث 
األسبوع املاضي، وسعى الزعيم 
الرئيس  األسرتالي إىل مصافحة 
جمموعة  قمة  يف  علنا  الفرنسي 
مطلع  يف  روما  يف  العشرين 

األسبوع.
ومن جانبه قال الرئيس األمريكي 
طريقة  إن  اجلمعة،  بايدن  جو 
التعامل مع االتفاق اجلديد كانت 

تصريح فرنسي قوي ضد أسرتاليا: 

تصرفت خبداع وطعنتنا بالظهر
»خرقاء«، مضيفا أنه كان يعتقد 
بأن فرنسا قد ُأبلغت بإلغاء العقد 
قبل اإلعالن عن االتفاق الثالثي.

من  األزمة  تصاعدت  قد  وكانت 
الفرنسي  الرئيس  بني  ما  جديد 
إميانويل ماكرون ورئيس الوزراء 
االسرتالي سكوت موريسون بعد 
رسائل  بتسريب  االخري  اتهام 
نصية خاصة بينه وبني إميانويل 

ماكرون للصحافة.
رئيس  اتهم  قد  ماكرون  وكان 
الوزراء سكوت موريسون بالكذب 
عليه خبصوص صفقة الغواصات 

الفرنسية امللغاة.
»ال  الفرنسي  الرئيس  وقال 
سأله  عندما  أعرف«  أعتقد، 
يعتقد  كان  إذا  عما  الصحفيون 
االسرتالي  الوزراء  رئيس  أن 
عقد  إلغاء  بشأن  عليه  كذب  قد 
الغواصات البالغ قيمته 90 مليار 

دوالر مع أسرتاليا.
وبعد أقل من 24 ساعة من اتهام 
لرئيس  علًنا  الفرنسي  الرئيس 
الوزراء بالكذب، ظهرت مراسالت 
تدحض  الفور  على  خاصة  نصية 

رواية ماكرون.
النصية،  الرسائل  تقديم  ومت 
 The صحيفة  يف  ُنشرت  اليت 
اإلثنني  مساء    Daily Telegraph
6 مساًء، كدليل من  الساعة  يف 
قبل مصدر مل يذكر امسه إلثبات 
أن ماكرون كان يعلم منذ فرتة 
الغواصات  صفقة  أن  طويلة 

كانت يف مأزق.
»أرسل  التقرير:  يف  وجاء 
رئيس  إىل  رسالة  ماكرون 
يكن  مل  إنه  فيها  قائال  الوزراء 
متواجدًا للرد على مكاملة هاتفية 
بها«،  للقيام  أسرتاليا  سعت 
وأضاف: »هل أتوقع أخباًرا جيدة 
أو سيئة لطموحاتنا املشرتكة يف 

الغواصات؟«
يذكر  إن أي قرار يتخذه مكتب 
رئيس الوزراء لتسريب مراسالت 
موريسون  سكوت  بني  خاصة 
لالستهالك  الفرنسي  والرئيس 
احمللي سيكون خطوة دبلوماسية 

استثنائية. .
وخالل مؤمتر صحفي يف غالسكو، 
أي  مل ينكر موريسون »أنهم« – 
مكتبه- وراء تسريب هذه الرسائل 

النصية.

برييجيكليان

أدى إغالق حدود أسرتاليا منذ 19 
شهرا إىل تقطع السبل بعشرات 

آالف االسرتاليني يف اخلارج.
فتح  أسرتاليا  أعادت  وقد 
حدودها االثنني املاضي، بعد ما 
يقرب من 600 يوم من إغالقها، 
مؤثرة  مشل  مل  مشاهد  أثار  ما 

يف مطار سيدني.
ففي 20 آذار 2020، فرض البلد 
إغالق  تدابري  أكثر  أحد  الشاسع 
احلدود صرامة يف العامل من أجل 

احلد من انتشار وباء كوفيد.
أسرتاليا  حدود  اغالق  وأدى 
منذ 19 شهرا إىل تقطع السبل 
يف  االسرتاليني  آالف  بعشرات 
نادرة  الرحالت  كانت  إذ  اخلارج 
االسرتاليني  على  يتعني  وكان 
بلدهم  إىل  بالسفر  الراغبني 
حجر  وقضاء  خاص  إذن  طلب 
فندق  يف  للغاية  مكلف  صحي 

ملدة 14 يوما.
 وقررت أكرب مدينتني يف البالد، 

هذه  إلغاء  وملبورن،  سيدني 
لألسرتاليني  والسماح  التدابري 
بالسفر  اآلن  بالكامل  امللقحني 

دون احلجر الصحي.
اجلوية  اخلطوط  شركة  رحبت 
األسرتالية كانتاس اليت اوقفت 
جزًءا كبرًيا من رحالتها باخلطوة، 
آالن  التنفيذي  رئيسها  وأعرب 
باستئناف  سعادته  عن  جويس 
»تأخر  الذي  الدولية  الرحالت 

جدًا«.
يوم  »إنه  الوزراء  رئيس  قال 
عظيم بالنسبة ألسرتاليا«، ونشر 
رسالة على فيسبوك يقول فيها 
إن البالد اصبحت اآلن »مستعدة 

لالنطالق!« 
وإىل جانب قدوم البعض، كان 
للقاء  للسفر  يستعدون  آخرون 

أحبائهم يف اخلارج. 
الواليات  بعض  ستظل  لكن 
معدل  يزال  ال  اليت  األسرتالية 

التطعيم فيها منخفضًا مغلقة. 

أسرتاليا تعيد فتح حدودها بعد 600 يوم من اإلغالق

هل تغطي شركات التأمني األسرتالية 
كافة نفقات أضرار الكوارث الطبيعية؟

تقوم  التأمني  شركات  تقوم 
بتغطية نفقات الكوارث الطبيعية 
مثل األمطار واحلرائق والعواصف 
خيتاره  الذي  التأمني  نوع  حسب 
مالك العقار. حبسب كالم وكيل 

العقارات السيد رغد ميشو.
تتعرض والية فيكتوريا بني احلني 
واآلخر إىل عواصف رعدية ورياح 
عاتية مما يلحق الضرر باملنازل. 
شهدت  املاضي  االسبوع  خالل 
هبوب  الوالية  مناطق  بعض 
العديد  اىل تضرر  ادت  عواصف 
وسقوط  املنازل  اسقف  من 

االشجار عند مداخل الدور.
اجلوية  األرصاد  مكتب  ووصف 
ملبورن إىل عاصفة  ليلة تعرض 
بأنها ليلة رعب بسبب العواصف 
والرياح  املسبوقة  غري  الرعدية 
األشجار  اقتلعت  اليت  القوية 
من جذورها. وتلقت حينها خدمة 
من  أكثر  فيكتوريا  يف  الطوارئ 
للمساعدة  طلبًا  مكاملة   2,500

خالل ليلة هبوب العاصفة.
اسئلة  عدة  االذهان  اىل  تتبادر 
ودورها  التامني  شركات  حول 
االصالح.  نفقات  تغطية  يف 
وقال وكيل العقارات السيد رغد 
اليوم،  أسرتاليا  لربنامج  ميشو، 
اليت  الرعدية  »العواصف  إن 
ضربت مدينة ملبورن أسفرت عن 
املنازل  يف  كبرية  أضرار  وقوع 
والسيارات على حد سواء وخاصة 
مللبورن.  الشمالية  املناطق  يف 
عقارات  كمكتب  دورنا  حنن 
حال  يف  املنزل  بصاحب  نتصل 

حصول ضرر باملنزل.«
جتيز  اليت  األسباب  على  تعرفوا 
قبل  اإلجيار  عقد  إنهاء  للمالك 

أوانه
خالل  املثال  سبيل  »فعلى 
العاصفة اليت وقعت يف ملبورن 

خالل األسبوع املاضي، اتصل بنا 
حلق  ضررًا  ان  وأخربنا  املستأجر 
بإبالغ  الفور  على  قمنا  باملنزل. 
سيدني  من  وهو  العقار  صاحب 
وقام بدوره بإبالغ شركة التأمني 

من اجل إجراء الالزم.«
»الضرر  ميشو  السيد  وأضاف 
من املنزل كان نامجا عن سقوط 
دمرت  بدورها  اليت  أشجار  ثالث 
الشارع  وأغلقت  املنزل  سياج 
املرور  تعذر  باملارة، مما  اخلاص 
من هذا الشارع. قمنا أيضا بإبالغ 
باملنطقة  اخلاص  البلدية  جملس 
ورفع  اللزم  اختاذ  أجل  من 
جلعله  املكان  وتنظيف  االشجار 

مناسبا للمشي.«
»تغطية التكاليف تعتمد على نوع 
الشخص.  خيتاره  الذي  التأمني 
أنا أنصح األشخاص بعمل تأمني 
شامل للسنة كلها. من الضروري 
يغطي  تأمني  اختيار  للمالك  جدا 
كافة املصاريف اخلاصة بالكوارث 

الطبيعية.«
أسرتاليا  يف  املنازل  إجيارات 
قياسية  مستويات  إىل  وصلت 
دوالًرا   471 املتوسط  يف  بلغت 

يف األسبوع
وقدم وكيل العقارات السيد رغد 
للمستمعني  نصائح  عدة  ميشو 
بأمطار  تتمتع  ملبورن  انه  »مبا 
فمن  السنة،  طوال  مومسية 
سقوف  تنظيف  جدًا  الضروري 
األوراق  بقايا  من  املنازل 
املتساقط اليت تسد جماري املياه 
خالل فرتة تساقط األمطار. وهذا 
أضرار  حدوث  امكانية  من  خيفف 
األخرى  النصيحة  املنزل.  يف 
املهمة هي احملافظة على نظافة 
درء  أجل  من  وصيانته  املنزل 
باملنزل  يلحق  الذي  الدمار  خطر 

قد املستطاع.«
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على  اخلليج  ودول  لبنان  بني  العالقة  قامت 
عمل  أن  وهي  الطرفان،  صّدقها  سردّية 
املهاجرين اللبنانيني يف دول اخلليج »مكُرمة«، 
فيما الزوار اخلليجيون إىل لبنان كتلة أموال 
حصيلة  يف  لكن  »احلربوق«.  اللبناني  َنَهَبها 
العالقات االقتصادية بني الطرفني يتبنّي أن 
اجلهة اليت ُنهبت هي لبنان؛ فعلى ظهر عمل 
نهضت  لبنانيني،  غري  آخرين  وشباب  شبابه 
على  ضخمة  فوائض  وراكمت  اخلليج  دول 
حصرها،  وال  تعدادها  ميكن  ال  السنوات  مّر 
فيما استثمر اخلليجيون يف ريوع لبنان املالية 
والعقارية وحصدوا أرباحًا ضخمة، ويف التجارة 

كان الفائض من نصيبهم أيضًا.
بني  السياسية  العالقات  يف  التأزم  ميّثل 
مراجعة  إلجراء  فرصة  اخلليج  ودول  لبنان 
االقتصادية  العالقات  حول  وجّدية  حقيقية 
بني اجلانبني. وإذا مل يكن جائزًا إجراء مقارنة 
بني لبنان كدولة صغرية، وبني جمموعة دول 
احتياطات  من  املئة  يف   34 على  تستحوذ 
النفط العاملية، إال أنه ميكن إجراء جردة حساب 
تتعلق بتدفقات العمالة والسلع واألموال بني 
اجلانبني. املالمح األولية هلذه اجلردة توحي بأن 
لبنان مل يستفد من هذه العالقة اليت كانت 
ترتجم عجزًا يف عالقاته التجارية ويف حتويالت 
املغرتبني إىل لبنان مقابل إنتاجيتهم هناك، 
توظيفات  مقابل  الريوع  من  األرباح  وحصد 
عجز  اإلنتاجية.  القطاعات  بعض  يف  باهتة 
لبنان ليس جتاه دول جملس التعاون اخلليجي 
العربية  اإلمارات  )السعودية،  جمتمعة  الست 
وقطر(،  الكويت،  ُعمان،  البحرين،  املتحدة، 
بل جتاه كل منها على حدة. مصلحة لبنان يف 

إجراء هذه املراجعة.
صناعة االغرتاب: أي مردود خليجي؟

اللبنانيون إىل دول اخلليج.  منذ عقود هاجر 
هيثم  املغرتبني  لوزارة  العام  املدير  يروي 
»اهلجرة   2004 عام  الصادر  كتابه  مجعة يف 
اللبنانية: واقع وآفاق«، أن تيار اهلجرة إىل 
السعودية ودول اخلليج بدأ بعد عام 1975. 
وهذه كانت الثالثة يف موجات اهلجرة اللبنانية 
عدوان  بعد  آخرها  كان  موجات   6 أصل  من 
إسرائيل يف متوز 2006. وعلى هذا املنوال 
فإن سابعتها ستكون بعد االنهيار املصريف 

والنقدي يف 2019.
يقول مجعة: »كان الكتشاف النفط يف هذه 
البلدان أثره البالغ يف ذلك حيث بدأت دول 
ما استدعى  التنموية  بإقامة املشاريع  اخلليج 
وجود شركات عاملية كربى يف املنطقة كانت 
حباجة إىل األيدي العاملة واملهارات واخلربات 
احمللية«.  السوق  يف  متوافرة  تكن  مل  اليت 
ميكن ترمجة ذلك بلغة اقتصادية: املغرتبون 
اللبنانيون يف اخلليج ساهموا يف نهضة دول 
ذوي  من  ألنهم  اقتصاداتها،  ومّنوا  اخلليج 
يعّزز  ما  ومثة  العلمية.  والكفاءات  املهارات 
شوهيغ  أجرتها  دراسة  يف  االستنتاج  هذا 
كاسباريان عن حتويالت املغرتبني، إذ أشارت 
إىل أن 70.9 يف املئة من مرسلي التحويالت 
إىل لبنان هم شباب، وأن مساهمة اجلامعيني 
املغرتبني هي األعلى وتصل إىل 61 يف املئة 
من جمموع مساهمات املغرتبني يف التحويالت 

املالية.
1.79 مليار دوالر

السعودية  من  املغرتبني  حتويالت  قيمة  هي 
واإلمارات والكويت وقطر يف 2015 ومتّثل 24 

يف املئة من كل حتويالت املغرتبني
مقابل  باملهارة  تتعلق  املسألة  تصبح  هكذا 
التحويالت. هنا احلديث عن »فائض القيمة« 
املغرتبني  حاصالت  فهل  مباشر.  معنى  له 
اللبنانيني يف اخلليج هي يف النتيجة النهائية 
ملصلحة لبنان أم ملصلحة دول اخلليج )مبعزل 
عن مصاحل األفراد(؟ امليزان بينهما ملصلحة 

من مييل؟
االستدالل على النتيجة يستدعي استعادة كلفة 
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االستثمار يف إنتاج العمالة املاهرة. فالنموذج 
اللبناني كان »حمرتفًا« يف هذا األمر، أي أنه 
لتصديرها  ماهرة  عمالة  إنتاج  يتقّصد  كان 
هذا  استمرارية  حتويالتها.  من  واالستفادة 
املعادلة  هذه  على  قائمة  كانت  النموذج 
املاهرة  العمالة  يف  واالستثمار  بالتحديد. 
يستوجب االستثمار يف كلفة املعيشة، ويف 
كلفة التعليم وصواًل إىل مثن تذكرة الطائرة. 
هذه الكلفة كانت كبرية جدًا. ففي مؤمتر عقد 
التعليم«  يف  »االستثمار  بعنوان   2011 يف 
 12 بنحو  التعليم  االستثمار يف  كلفة  قّدرت 
يف املئة من الناتج احمللي اإلمجالي، إضافة 
متخرجي  من  املئة  يف   50 من  أكثر  أن  إىل 
سنوات   5 بعد  لبنان  يغادرون  اجلامعات 
يف  أي  السنة،  تلك  يف  اخلارج.  يف  للعمل 
عام 2011، ختّرج من كل جامعات لبنان حنو 
32603 طالب، وفق أرقام اجلامعة اللبنانية، 
 185 تبلغ  طالب  كل  كلفة  متوسط  أن  أي 
ألف دوالر باعتبار أن الناتج احمللي اإلمجالي 
كان يبلغ 50 مليار دوالر )علمًا بأنه ال جيب 
إغفال الفوارق الكبرية يف الكلفة بني اجلامعة 

اللبنانية واجلامعات اخلاصة(.
  تقدر الودائع الخليجية يف لبنان بنحو 5 مليارات 

دوالر وهي أقّل بكثري من الودائع السورية
املغرتبني  مع  تعاملنا  إذا  املقابل،  يف 
باعتبارهم استثمارًا، كما يتعامل معهم لبنان 
مردود  فإن  السياسي،  لالقتصاد  بنموذجه 
هذا االستثمار حيتاج إىل 17 سنة لرّد قيمته 
البنك  وّزعها  اليت  األرقام  فبحسب  وحدها. 
املغرتبني،  حتويالت  عن   2015 عام  الدولي 
من  املغرتبني  حتويالت  متوسط  أن  يتبنّي 
يتجاوز  ال  اخلليجي  التعاون  جملس  دول 
رّد  يتطلب  بالتالي  شهريًا،  دوالرات   910
قيمة االستثمار حنو 204 أشهر أو 17 سنة. 
طوال هذه الفرتة تستحوذ دول االغرتاب يف 
اخلليج على القيمة الفعلية إلنتاجية املغرتب. 
فالعمالة املاهرة وأصحاب الكفاءات يتقاضون 
رواتب أكرب بكثري من متوسط الناتج الفردي 
الذي يبلغ اليوم يف دول اخلليج حنو 24500 
دوالر. كل فائض اإلنتاج متتّصه دول اخلليج 
من املغرتبني، بينما ال ينال لبنان من شبابه 

سوى الفتات.
إىل جانب ذلك، فإن طبيعة العمل يف اخلليج 
النفطي فيها شكل من أشكال الدونية جتاه 
العالقة اليت أرستها الدولة اللبنانية مع هذه 
الدول نتيجة عقود من املمارسات السياسية 
يف  السياسي  االقتصاد  لـ«منوذج  الفاشلة 
لبنان«. فاللبنانيون املغرتبون إىل دول أفريقيا 
أموااًل أكثر. يف 2012 كان متوسط  حيّولون 
التحويالت اآلتية من اخلليج يبلغ 8100 دوالر 
مقارنة مع 9000 دوالر من أفريقيا. يف أفريقيا 
يكاد يكون اللبناني مستعِمرًا وصاحب نفوذ، 
بينما يف اخلليج خيضع لقوانني العبودية يف 
ارتباط العمالة األجنبية مببدأ الكفالة، وارتباط 
االستثمار بالشراكة احمللية اليت يتنازل فيها 

رأس املال عن غالبية ملكيته.
نظام هشّ

جدًا  مهمة  مسألة  مثة  التجاري،  اجلانب  على 
والسياسي  االقتصادي  النظام  ببنية  تتعلق 
تأسيسه  منذ  النموذج عمل  لبنان. فهذا  يف 
على نفخ قيمة اللرية مقابل العمالت األجنبية 
ليتيح للسكان قدرات شرائية تفوق قدراتهم 
تدفقات  يتطلب  كان  األمر  هذا  الفعلية. 
متواصلة من رأس املال، سواء كانت حتويالت 
أو  مباشرة،  أجنبية  استثمارات  أو  مغرتبني 
أو على شكل ودائع. كانت  هبات وقروضًا 
هذه التدفقات تأتي ألن أسعار الفوائد كانت 
مرتفعة، إال أن هذا األمر كان خيلق تشّوهات 
يف بنية االقتصاد حتّد من قدرته على تقليص 
قدراته  زيادة  من  بالتالي حتّد  إنتاجه،  كلفة 
التنافسية. يف هذا اإلطار، اكتفى لبنان بأن 
القدرات  ذات  الدول  إىل  املنتجات  يصّدر 

محمد وهبة
ذلك،  رغم  على  املرتفعة.  الشرائية 
من  رحبًا  حيقق  أن  يف  النموذج  فشل 
هذا األمر. ففي السنوات العشر األخرية 
استورد لبنان من دول جملس التعاون 
اخلليجي الست بقيمة 11.9 مليار دوالر، 
دوالر.  مليارات   8 بقيمة  إليها  وصّدر 
اللبنانية  اجلمارك  األرقام مصدرها  هذه 
أن  إىل  تشري  وهي  للعموم،  ومتاحة 
لبنان سّجل عجزًا جتاه هذه الدول بقيمة 
العشر  السنوات  مليار دوالر خالل   3.9
يبلغ سنويًا  أي مبعدل وسطي  األخرية، 
390 مليون دوالر. هذا العجز ناتج من 
على  للبنان  التصديرية  القدرات  ضعف 
يف  الكبرية  االستهالكية  القّوة  رغم 
نصيب  النفطية.  التعاون  جملس  دول 
الناتج احمللي اإلمجالي  الفرد هناك من 
خيسر  لبنان  لكن  دوالر،   24500 يبلغ 

جتاههم.
أرباح الريوع ملصلحتهم أيضًا

التعاون  جملس  دول  مع  لبنان  خسائر 
اليت  فاالعتبارات  بكثري.  أكرب  اخلليجي 
متّن  كانت  الدول  هذه  أن  إىل  تشري 

لديهم أيضًا استثمارات يف أسهم أنرتا اليت 
كانت تدّر عليهم أرباحًا كبرية ناجتة من أرباح 
ويف  أساسي.  بشكل  لبنان  كازينو  امتياز 
السنوات الالحقة، كان اخلليجيون يستثمرون 
أمواهلم يف املصايف اللبنانية واجلبال. كانت 
اجملال  هذا  يف  تتم  اليت  الصفقات  أنباء 
الريع  هذا  يف  استثمارهم  كان  متواصلة. 
كبريًا إىل درجة أنهم حققوا ثروات طائلة من 
بيعه. ففي السنوات اليت تلت 2010، كانت 
مرات  تضاعفت  قد  العقارية  استثماراتهم 
عندما  و2010   2006 بني  )خصوصًا  ومرات 
تضاعفت أسعار العقارات ثالث مرات( وبات 
ما حصل. مثة عدد  مرحبًا. وهذا  أمرًا  بيعها 
كبري من اخلليجيني الذين باعوا أمالكهم يف 
وهناك  األخرية.  العشر  السنوات  لبنان يف 
قسم منهم باع أمالكه وقسمًا من العقارات 
األوىل  األشهر  ويف   2019 ميلكها يف  اليت 
 20 حبسم  البيع  عمليات  كانت   .2020 من 
يف املئة و30 يف املئة و40 يف املئة تعين 
جناه  ما  مرات.  عّدة  املال  رأس  مضاعفة 
اخلليجيون من املضاربات العقارية يف لبنان 

كبري جدًا.
أكرب  لبنان  خسارة  أن  يبدو  احملصلة،  يف 
بكثري. فعلى جانب النمّو املرتقب من إنتاجية 
الريوع،  استثمرت يف  اليت  اخلليجية  األموال 
مقابل إنتاجية املغرتبني، كان امليزان يسّجل 
السنوات.  دوام  على  ملصلحتهم  فائضًا 
وبالنسبة لدول اخلليج، فإن أرباح النمّو يفوق 
ما ختسره هذه الدول من حتويالت املغرتبني 
إىل لبنان. املعادلة تصبح نهوض اخلليج على 

ظهر شباب لبنان.
»املركزي« متعاون يف الكذبة

إىل  املغرتبني  حتويالت  حتّولت  الوقت  مبرور 
مبالغة شارك فيها مصرف لبنان. ففي عام 
2017 أصدر البنك الدولي تقريرًا عن حتويالت 
حتويالت  قيمة  أن  إىل  فيه  يشري  املغرتبني 
املغرتبني اللبنانيني يف اخلليج متّثل حنو 25 
يف املئة من جممل حتويالت املغرتبني البالغة 
7.3 مليار دوالر )التقرير صدر يف 2017 عن 
»تعاون«  لبنان  مصرف  لكن   .)2015 أرقام 
هذه  لتصوير  الدولي  النقد  صندوق  مع 
األرقام كخرافة ال ميكن تصديقها، إذ أصدر 
تقريرًا مبنيًا على »استبيان« )أسئلة وأجوبة 
معايري  وفق  أو  عشوائيًا  خمتارة  عينات  من 
نسبة  أن  إىل  فيه  يشري  وسواها(،  العمل 
من  أكثر  وأن  غري صحيحة،  املئة  الـ25 يف 
60 يف املئة من التحويالت مصدرها اخلليج. 
ومن يومها بدأت مصارف لبنان تسّوق األمر 

نفسه أيضًا.

على لبنان و«تكرمه« بهبات وقروض، ليست 
هبات  من  سياسي  وجه  له  ما  كل  دقيقة. 
جدًا  ضئيل  مدعومة  ومنح  ميّسرة  وقروض 
لبنان.  إىل  اليت وصلت  التدفقات  يف مجلة 
االستفادة  إطار  يف  تأتي  كانت  فالتدفقات 

من الريع، وبهدفني:
1- االستثمار يف الفوائد اليت كانت أعلى من 
الفوائد العاملية بنحو 6 نقاط مئوية. ويف هذا 
األمر ميكن القول إن غالبية الودائع اخلليجية 
اليت أتت إىل لبنان خرجت منه قبل االنهيار. 
مل يعلق يف لبنان سوى بضعة مليارات تقّدر، 
حبسب واحد من أكرب املصارف يف لبنان، بنحو 
5 مليارات دوالر، أي ما ال يتجاوز 3.8 يف 
املئة من جممل الودائع يف القطاع املصريف. 
لبنان  يف  السوريني  ودائع  أن  املفارقة 
يعلنها  اليت  األرقام  عن  )مبعزل  بكثري  أكرب 
املسؤولون السوريون، يقّدر أن هناك ما ال 
يقل عن 20 مليار دوالر عائدة لسوريني يف 
لبنان(، وودائع العراقيني أكرب، وتكاد ودائع 
الليبيني تكون أكرب أيضًا. إمنا االمتياز الذي 
كبريًا.  كان  اخلليجيون  املودعون  به  حظي 
أحد ملوكهم حصل على حتويل كامل وديعته 
بقيمة 270 مليون دوالر يوم كانت املصارف 
الودائع   .2019 األول  تشرين  يف  مغلقة 
لبنان  من  انسحبت  كلها  اخلليجية  احلكومية 
قبل سنوات. الوديعة السعودية سحبت كاملة 
مع كل فوائدها اليت كانت تبلغ 3 يف املئة 
سنويًا. مل تكن هناك ودائع خليجية جمانية. 
كانت كّلها تشفط ما تبقى من فائض أموال 
املغرتبني يف اخلليج وأفريقيا وأمريكا وكندا 
املغرتبون  يرسله  كان  ما  املغرتبات.  وسائر 
إنتاجيتهم،  قيمة  فائض  أي  لبنان،  إىل 
ومردود استثمار التعليم فيهم وقيمة عملهم، 

كانت الودائع اخلليجية متتّصه.
حاليًا، يندر أن تسمع أن هناك مودعًا خليجيًا 
خلف  األعمال  رجل  لبنان.  يف  أموال  لديه 
أصواتها.  قّلة مسعت  من  واحد  هو  احلبتور 
هي القّلة اليت كانت جاهلة وجشعة إىل درجة 
أنها مل تفهم معنى ارتفاع معدالت الفوائد 
إىل حنو 25 يف املئة على ودائع الدوالر، أو 
أنها كانت تطمع فقط يف استغالل السرية 
املصرفية يف لبنان، مبعنى أنها كانت تهّرب 
ترفع  ولن  موطنها،  من  شرعية  غري  أموااًل 

صوتها حاليًا للمطالبة بها حتى ال تنفضح.
جانب  وهذا  العقارات،  يف  االستثمار   -2
أساسي أيضًا مما حصل يف سنوات ما بعد 
احلرب األهلية ويف فرتة ما قبل االنهيار. يف 
الفرتة اليت تلت احلرب األهلية استثمر العديد 
وكانت  أسهم سوليدير،  الكويتيني يف  من 
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ال تزال اهليئات االقتصادية تدفع باجتاه تهميش نقاش زيادة 
األجور واملساومة على مروحة العمال يف القطاع اخلاص الذين 
سيستفيدون من املساعدة املالية احملددة مبليون و325 ألف 
لرية. هذه هي خالصة اجتماع جلنة املؤشر اليت عقدت، أمس، 
وفق  األجور.  تصحيح  حول  النقاش  الستكمال  ثانيًا  اجتماعًا 
مصادر اللجنة، فإن االجتماع »مل يأِت جبديد. إذ بقي النقاش 
مرتكزًا على حتديد الفئة اليت ستستفيد من املساعدة املالية 
يف ظل إصرار اهليئات االقتصادية على حصرها بالعمال الذين 
يتقاضون احلد األدنى لألجور«. وهنا مكمن الغرابة، ذلك أن 
»منطق« اهليئات االقتصادية ينّص على حرمان كل من يتقاضى 
أكثر من 675 ألف لرية من هذه »املكرمة«. »هكذا مثاًل، من 
كان يتقاضى احلد األدنى لألجور سيحصل على مليوَني لرية، 
فيما سيبقى راتب من كان يتقاضى مليون لرية على حاله«، 

وفق املصادر نفسها.
أنه  جيد  االقتصادية  اهليئات  »لوبي«  أن  املصادر  هذه  ترى 
تنازل مبا فيه الكفاية عندما وافق على زيادة بدل النقل إىل 
65 ألف لرية يوميًا، وهو رفض اقرتاح ممثلي العمال ووزارة 
العمل بشأن دفع ضريبة على زيادة املساعدة لتعزيز واردات 
طبيعي  موقف  »وهو  االجتماعي،  للضمان  الوطين  الصندوق 
ومتوقع منها، فهي تسعى إىل جتّنب إقرار رفع أصل الراتب 
كي ال تدفع ضرائب جديدة للصندوق«. هذا األمر يعيد طرح 
نقاش أساسي مرتبط حبجم العمالة املصّرح عنها من قبل أرباب 
العمل الذين يلجأ كثريون منهم إىل عدم التصريح عنهم بهدف 

التهّرب الضرييب.

    ترفض الهيئات دفع أيّ ضريبة على املساعدة املاليّة لصندوق 
الضمان االجتماعي

الالفت هو ما تفيد به املعطيات جلهة افتقار جلنة املؤّشر، اليت 
من املفرتض أنها متخّصصة برسم سياسات األجور وفق معايري 
إذ مت  القطاع اخلاص.  واألجراء يف  العمال  أرقام  إىل  علمية، 
االتفاق على مناقشة األرقام يف اجللسة املقبلة اليت ُحّددت عند 
التاسعة والنصف من صباح اخلميس املقبل، »بانتظار أن تزّود 
اللجنة بها من قبل الباحث حممد مشس الدين الذي سيتوىل 
مهمة تفنيد أعداد العمال وتصنيفهم حسب قيمة األجور اليت 

سيتقاضونها«.
هذا »النقص« يف البيانات واألرقام يشري إىل غياب النقاش 
العلمي وتسخري جلنة املؤشر يف خدمة هيئات أصحاب العمل. 
العمل ال جيب أن تكون جمّرد وسيط عادل بني  بينما وزارة 
قوى غري متكافئة، بل عليها أن تعيد التوازن إىل ميزان العمل 
بني أصحاب الرساميل وقّوة العمل. فمن أبسط املقّومات اليت 
العاملني  حقوق  أن تصون  اللجنة  مكّرسة يف  تكون  أن  جيب 
املكتسبة وأاّل يعطي وزير العمل مصطفى بريم وعودًا ال ميكنه 

الدفاع عنها.

خدعة بدل النقل لعدم تصحيح األجور
ليا القزي

يمكن تصحيح األجور عرب تقليص األعباء املرتتبة على ميزانيات األسر )هيثم املوسوي(

العمل  أصحاب  يطرح 
زيادة  بالسلطة  واملمسكون 
زيادة  من  كبديل  النقل  بدل 
األجور. اهلدف هو السطو على 
حقوق العمال ومكتسباتهم ألنه 
التهّرب  العمل  ألصحاب  يتيح 
تعويضات  جتاه  واجباتهم  من 
واإلمعان  العمال،  خدمة  نهاية 
مثل  مهّمشة  فئات  ضرب  يف 
والعاطلني  حلسابهم  العاملني 

من العمل.
كالوضع  خربان  وضع  »يف 
اللبناني، ال يوجد فيه استقرار 
باألزمة  وتأّثرت  األسعار،  يف 
من  أكثر  إنتاجية  قطاعات 
عدد  هناك  وبات  غريها، 
العمل  من  العاطلني  من  كبري 
ثابت  غري  بأجر  العاملني  أو 
ُتصبح  حلسابهم(،  )العاملني 
كبدل  ِحيل  خالل  من  املعاجلة 
النقل أمرًا سخيفًا« برأي الوزير 

أساسيًا ومطلوبًا ومُمكنًا، إمنا جيب األخذ يف االعتبار أيضًا أن 
هناك »عاطلني من العمل، ومؤّسسات صغرية ومتوسطة شبه 
مفلسة وسواهم ممن أصابتهم األزمة وال ميكن تعويض قدرتهم 
عرب  وال  النقدي  األجر  ال يف  املطروح  التصحيح  عرب  الشرائية 
بدل النقل«. عندها ُيصبح املدخل لتصحيح األوضاع »يف توفري 
الدولة لعدد من اخلدمات األساسية، كالصحة والتعليم، ونزع 

صفتها االستهالكية عنها حتى ال يتكّبد تكلفتها السكان«.
وفيما ميكن زيادة األجور لتعويض تدهور القدرة الشرائية، ميكن 
أيضًا تقليص األكالف املرتتبة على األسر لتعويض فقدانها هذه 
القدرة. اختيار الوسيلة الستخدامها مرتبط بالظروف املوضوعية 
واألهداف اليت تنوي احلكومة رمسها يف إطار سياسة األجور. 
حقوق  على  السطو  وهي  معروفة،  باتت  السياسة  هذه  لكن 
العمال وسلبهم أجورهم احلالية ومستقبلهم يف تعويضات نهاية 
اخلدمة. سبق أن فعلت ذلك يف 2012 يوم كان حناس وزيرًا 
للعمل يف حكومة جنيب ميقاتي. يف تلك الفرتة، أراد ضّم بدل 
الذي  النقل  مرسوم  توقيع  رافضًا  الراتب،  صلب  إىل  النقل 
َعِمل  الراتب.  عن  مستقل  بشكل  لبنان  يف  األجراء  يتقاضاه 
على مشروع قانون امسه »حتديد مفهوم األجر وشروط محايته 
وصونه«، ليكون بدياًل من مشروع السلطة »حتديد قيمة بدل 
النقل«، ُمستفيدًا من صدور ثالثة آراء عن جملس شورى الدولة 
النقل«.  »بدل  ُيسّمى  األجر  خارج  لعنصر  وجود  ال  أّنه  تعترب 
واحِلسبة يف حينه بّينت أّن حتديد قيمة لبدل النقل من خارج 
األجر، ُتساوي حرمان كّل عامل عشرة ماليني لرية )أو 7 آالف 
دوالر حني كان سعر الصرف 1500 لرية( من تعويضات نهاية 

خدمته.

سلب يف معرض التجميل
اليوم، ُيصّر ممثلو اهليئات االقتصادية يف جلنة املؤشر على 
بذريعة  اخلاص  أم  العام  القطاع  يف  أكان  األجور  زيادة  عدم 
كاذبة عن أن األزمة ناجتة من سلسلة الرتب والرواتب األخرية. 
وجُيّملون موقفهم من عدم إعطاء العّمال حقوقهم املادية بالقول 
إّنه »بغض النظر عن التسميات، يهّمنا املضمون، وهو تصحيح 
احلّد األدنى لألوضاع املعيشية من خالل مساعدات رفع بدالت 

التعليم ورفع بدل النقل.
 إضافة إىل مساعدات لسنة واحدة«.

التوّصل إىل حتديد أجر شهري يف العامل خالل القرن العشرين، 
كان نتيجة مرحلة طويلة من النضال الثوري يف وجه التعّسف 
ضّد األجراء ومفهوم األجر اليومي، فصار للعمال وضع قانوني. 
أبسط  من  العّمال  حرمان  حماولة  اللبنانية يف  السلطة  تستمر 
حقوقهم، بدل مادي حيصلون عليه لقاء جمهودهم. ويف الوقت 
من  وغريها  والصحة  التعليم  يف  حقهم  من  حترمهم  نفسه، 
فأي  ما.  بلد  النمو يف  مالمح  تعكس  اليت  األساسية  اخلدمات 

جُمتمع واقتصاد »تطمح« الدولة لبنائه يف هذا الوضع؟

رياض سالمة على الخّط
جناح »رأس املال« يف حتويل النقاش من واجب تصحيح األجور 
إىل جُمّرد زيادة لبدل النقل )من املفرتض أن ُيصبح 65 ألف 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  خمّطط  مع  يرتافق  لرية(، 
لـ«منع« أي زيادة أصلية على الراتب على األقل خالل السنة 

يستدعي  كهذا  طرحًا  أن  إىل  مشريًا  حناس،  شربل  السابق 
إعادة املسألة إىل إطار املفهوم الذي حتّدث عنه االقتصادي 
غّسان ديبة خالل معركة تصحيح األجور عام 2011، أي األجر 

االجتماعي.
حاليًا يطرح أصحاب العمل وقوى السلطة زيادة بدل النقل من 
24 ألف لرية إىل 65 ألفًا كحّل بديل لتصحيح األجور. فمنذ أول 
كانون الثاني 2019 ولغاية نهاية أيلول 2021، ارتفعت األسعار 
حبسب أرقام إدارة اإلحصاء املركزي بنسبة 473 يف املئة من 
ضمنها ارتفاع يف أسعار الغذاء بنسبة 1819 يف املئة وكلفة 
النقل 1034 يف املئة واأللبسة واألحذية بنسبة 1529 يف املئة 
والصحة 264 يف املئة. ومع استمرار انهيار اللرية يتوقع أن 
تسّجل األجور خسائر أكرب يف قوتها الشرائية. على رغم ذلك، 
جلأ املسؤولون يف السلطة إىل خدعة قدمية للتهّرب من تصحيح 
وهذا  النقل.  بدل  بزيادة  الغالء  كل  اختزال  وقرروا  األجور، 
البدل »بدعة« اخرتعها ثنائي السلطة - أصحاب العمل للتهّرب 
زيادة  يف  لألجراء  تقدميات  من  توّلده  وما  األجور  زيادة  من 
تعويضات نهاية خدمتهم، علمًا بأنه ال توجد أي رقابة رمسية 
تسديد  عن  ميتنعون  الذين  العمل  وأصحاب  املؤّسسات  على 
بدالت النقل للعّمال، وال تستفيد منه الفئات اليت تقع خارج 
جمال العمل املأجور. باختصار، هذا البدل هو قناة ملراكمة أرباح 

رأس املال على حساب العمال.
»فلنشرح املوضوع بشكل ُمبّسط«، يقول حّناس. حاليًا، ينال 

العامل لقاء عمله:
لتأمني  اشرتاكات  عليه  ويرتّتب  العمل  يدفعه صاحب  أجرًا   -

وخيضع  اخلدمة،  نهاية  تعويض 
لرقابة مفّتشي الضمان

)تعليم،  اجتماعية  تقدميات   -
طبابة...(.

- تغطية املؤسسة بعض األمور اليت 
موّحد،  عمل  )زّي  العمل  يفرضها 

تدريبات إضافية، نقل...(.
هو  ما  كل  بأّن  حّناس  يوضح 

ُثّبتت  اليت  القواعد  لكّل  خيضع  »ال  الثالث  بالبند  مشمول 
بالنضاالت، وهو غري حُمّصن، مبعنى أّنه ال خيضع ألي رقابة«. 
هو فقط عبارة عن »تغطية من قبل رّب العمل جلزء من كلفة 
ترتّتب على األجري حُبكم عمله«. ويشري إىل أنه عندما »يتحّول 
عملية  مبثابة  البدل  هذا  يصبح  مقطوع،  مبلغ  إىل  النقل  بدل 
احتيال موصوفة لطمس جزء من األجر، وحرمانه من احلصانات 

والضمانات املرتبطة به«.

أي تصحيح؟
يشرح الوزير السابق كيفية تقسيم الراتب: أواًل، أرباح رأس 
املال. ثانيًا، أرباح العمل يف األجر. ثالثًا، ما تقتطعه الدولة من 
خالل الضرائب لتقديم خدمات عامة. ومع تراجع الناتج احمللي 
اإلمجالي )قيمة مجيع السلع واخلدمات داخل الدولة خالل فرتة 
زمنية حمددة، ومؤّشر إىل منو االقتصاد( وارتفاع األسعار، »ال 
تعود هناك كمية كافية من اإلنتاج للحفاظ على نفس القدرة 
أمرًا  النقدية  األجور  تصحيح  يصبح  هنا  للجميع«.  الشرائية 

يف 2012 تبيّن أّن 
زيادة بدل النقل من 
خارج األجر تُساوي 
حرمان كّل عامل 10 

ماليني لرية

 اهليئات االقتصادية تهّمش 
جلنة املؤّشر:

على العمال أن يرضوا 
بـ»املكرمة«!

هديل فرفور

املقبلة. فهو طرح على وزارة املال )منذ أيام الوزير السابق 
العام  القطاع  للموظفني يف  »مساعدة«  تقديم  وزني(،  غازي 
تعديل  عن  وبداًل  هلم  خُمّدر  إبرة  عن  عبارة  تكون  عام،  ملدة 
للراتب.  حُمّقة  زيادة  الرتب والرواتب ومنحهم  قانون سلسلة 
املساعدة حبسب  قيمة  د  حُتدَّ أن  كنعان  إبراهيم  النائب  طرح 
مبلغًا  اجلندي  ينال  أن  املثال  سبيل  )على  السلك  أو  اإلدارة 
أعلى من الذي يناله املالزم(، فيما التوّجه احلالي لدى احلكومة 
ملساعدات مقطوعة. َعِمل سالمة على خط القطاع العام، فيما 
التقط أصحاب العمل يف القطاع اخلاص الفرصة لتسويق منطق 

»امَلكرمة« أيضًا داخل جلنة املؤّشر يف وزارة العمل.
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مـقاالت وتـحقيقات

املشاركة  عن  والصيين  الروسي  الرئيسني  تغّيب  يشّكل 
املباشرة يف أعمال قمة املناخ يف اسكتلندا مؤشرًا غري مريح، 

ملا قد يسفر عنه من توجهات دولية.
تشّكل  املناخ  قمة  أنَّ  على  العامل  يف  املناخ«  »خرباء  جيمع 
على  والسيطرة  املناخي،  التغري  ملعاجلة  األخرية«  »الفرصة 
سقف  حتت  الكوكب  حرارة  درجة  وإبقاء  احلراري،  االحتباس 
جائحة  لت  شكَّ وقد  احلالي.  القرن  خالل  مئوية«  درجة   1،5«
كورونا عائقًا أمام انعقاد املؤمتر السنوي العام املاضي، الذي 
درجات  متوسط  الرتفاع  حدٍّ  »وضع  طموحاته  ضمن  من  كان 
الدول  واستمرت  مئويتني«،  درجتني  يتجاوز  ال  مبا  احلرارة 
األحفوري  الوقود  باستخدام  السواء  على  والنامية  الصناعية 
التحديات  »مواجهة  مرحلة  من  العامل  وانتقل  عالية،  مبعدالت 

املناخية إىل العيش يف ظل حالة طوارئ مناخية«.
السؤال اجلوهري يكمن يف حتديد جذر تدهور أزمة املناخ، فهل 
يعود إىل انسحاب الواليات املتحدة من اتفاقّية باريس، مثاًل، 
وختّلفها عن املساهمة الفّعالة، أو اإلخفاق اجلمعي يف التوصل 

إىل قرارات دولية ملزمة، أو عوامل أخرى؟
اإلجابة األقرب إىل الوقائع والظروف الدولية املعّقدة أوجزها 
حمّرر الشؤون االقتصادية يف صحيفة »ذا غارديان« الربيطانية، 
الري إليوت، الذي مّحل املسؤولية للنظام »الرأمسالي  وخصوصًا 
عليه  يتعّذر  الذي  املهيمن،  ساكسوني   - األنكلو  شكله  يف 
التفكري أبعد من املرحلة الراهنة امُلعيشة«، وذهب إىل أبعد من 
ذلك قائاًل: »أولئك الذين يرتأسون الشركات الكربى، يعتربون 
يف  األرباح  معدالت  أقصى  استدرار  يف  تكمن  وظيفتهم  أن 
املدى القصري، ولو أّدى ذلك إىل أضرار مستدامة يف النظام 
»التدمري  االقتصاديون  عليه  أطلق  ما  وهو  العاملي«،  البيئي 

اخلالق« )»ذا غارديان«، 16 آب/أغسطس 2018(.
حترص الدول الصناعية الكربى على الظهور مبظهر »فاعل خري«، 
وتعلن دومًا حجم »تربعاتها« للشرائح االجتماعية املتضررة من 
تغّول النظام الرأمسالي. وقد أرست مفهوم »وعدها بالتربع« 
مبوارد ضرورّية ملصلحة الّدول األقل حظًا، وهي األغلبية، كي 
مليار   100 بنحو  املناخ،  متغرّيات  مع  »التأقلم«  على  تعينها 

دوالر سنويًا، »لكنها مل تِف بوعودها«.
منّظمة األمم املتحدة للتجارة والتنمية »أونكتاد« أجرت دراسات 
متواصلة للتوّقف على حجم االستثمارات املطلوبة عامليًا ملعاجلة 
مليار   200« حنو  هو  املطلوب  أنَّ  واعتربت  املناخ،  تداعيات 
مع  بالتوازي  باالرتفاع  سيستمّر  الرقم  وأن  سنويًا«،  دوالر 
ارتفاع درجات احلرارة »إىل حنو 300 مليار دوالر سنويًا لغاية 

العام 2030، و500 مليار دوالر للعام 2050«.
للتوضيح، إن االستثمار بنحو 300 مليار دوالر لتحسني أداء 
البيئة يعادل كلفة ما تعرَّضت له الواليات املتحدة من أضرار 
بيئية لبضع سنوات بعيدة. كما بلغت اخلسائر خلمس سنوات 
ما  أما  دوالر.  مليار   600 من  أكثر   )2020-2016( متتالية 
تعّرضت له من خسائر بيئية »منذ العام 1980 ولغاية 2021«، 
الرمسية  البيانات  دوالر، حبسب  تريليوني  من  أكثر  بلغ  فقد 
)»اهليئة الوطنية لشؤون احمليطات واملناخ«، 8 تشرين األول/

أكتوبر 2021(.
الرئيس األمريكي جو بايدن يف وضع سياسي داخلي ال حيسد 
أقلية من داخل  عليه، فهو ال يزال يواجه معارضة قوية من 
الطموحة  االقتصادية  خطته  مترير  من  الدميقراطي حترمه  حزبه 
لرتميم البنى التحتية املتهالكة واالستثمار يف الربامج االجتماعية 
والصحية، وكان يرمي إىل حضور قميت جمموعة الـ20 الصناعية 
يف روما واملناخ يف استكتلندا من موقع قوي، متسلحًا بعزم 
الواليات املتحدة على االستثمار اإلجيابي يف احلد من االحتباس 
احلراري، لكن حسابات احلقل مل تسعف حسابات البيدر، وما 
زالت خطته التنموية تواجه عقبات داخل معسكره الدميقراطي.

األول/أكتوبر  تشرين   31 للرأي،  استطالعات  أحدث  أفاد  كما 
2021، برتاجع شعبيته بنسبة ملحوظة، إذ يعارض 60% توجهاته 
االقتصادية، وتنبئ نتائج االنتخابات احمللية يف والية فرجينيا، 
اجملاورة للعاصمة واشنطن، بأداء أفضل للمنافس اجلمهوري 
ملنصب جملس الشيوخ، ما سيشكل مؤشرًا أكرب على خسارة 
احلزب الدميقراطي لغالبيته الضئيلة يف جملس الشيوخ )شبكة 

»أن بي سي« للتلفزة(.
حبسب  يشّكل،   %42 إىل  بايدن  الرئيس  شعبية  تراجع 
املختّصني، نسبة أدنى من أيِّ رئيس يف والية سنته األوىل، 
»باستثناء الرئيس دونالد ترامب، الذي حصل على نسبة %37 
يف خريف العام 2017«. ولعل العامل األشد قلقًا هو أن نسبة 
50% من املستطلعة آراؤهم تعتربه »مؤهاًل« لقيادة البالد يف 
املرحلة الراهنة، فيما عرب حنو 71% منهم عن قلقهم من »إدارة 

دفة البالد إىل األسوأ«.
م، تستمر معاناة الواليات املتحدة من نقص  عالوة على ما تقدَّ
أسعار  بدءًا من  األسعار،  وارتفاع  التوريد  متزايد يف سلسلة 
الطاقة وانعكاساتها على كل املرافق االقتصادية األخرى، ما 
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وفق  جتري  وهي  السورية،  الشبكة  على  اإلصالحات  انتهاء 
وتصديق  إجناز  ينتظر  املصري  والغاز  املوضوع.  الربنامج 

االتفاقيات اخلاصة بالبيع والنقل بني الدول األربع.
مل يعد وصول الكهرباء األردنية والغاز املصري إىل  دمشق | 
لعمليات  سوريا  إنهاء  انتظار  يف  وقت،  مسألة  سوى  لبنان 
صيانة وإصالح الشبكة الكهربائية الوطنية يف مقطعها الذي 
انتظار  يف  وكذلك  األردن،  اجلنوبي،  اجلار  مع  احلدود  يصل 
الغاز  بضخ  الفعلي  للبدء  النهائية  القانونية  الرتتيبات  إنهاء 
املصري عرب أنابيب اخلط العربي. وهذه باتت حبسب مسؤولي 
مرورًا  املصري،  مقطعه  من  بدءًا  متامًا  جاهزة  املعنية  الدول 
باألردن فسوريا، وصواًل إىل لبنان. وهذا الوقت يبدو أنه لن 

يكون قبل نهاية العام.
الزامل، فإن  الكهرباء السوري املهندس غسان  حبسب وزير 
املوعد النهائي النتهاء أعمال الصيانة للشبكة السورية لتصبح 
جاهزة للربط التزامين مع األردن، سيكون حتمًا مع نهاية كانون 
األول. وأكد الزامل لـلزميلة »األخبار«، أن االجتماع األخري يف 
العاصمة األردنية كان إجيابيًا، ومّتت خالله مناقشة العديد من 
القضايا الفنية املرتبطة بعملية الربط والنقل، مشريًا إىل أن 
الكوادر الفنية السورية قادرة على معاجلة أي طارئ فين حبكم 
اخلربة اليت تشكلت لديها خالل سنوات احلرب، وما تعرضت له 

الشبكة من أعمال ختريب وتدمري.
املمتدة  العربي  الغاز  خط  أنابيب  جاهزية  فإن  املقابل،  يف 
من  وتصديقها  االتفاقيات  إجناز  تنتظر  سوريا  إىل  مصر  من 
املعدنية  والثروة  النفط  وزير  ويشري  املعنية.  احلكومات 
لبنان  إىل  املصري  الغاز  نقل  أن  إىل  بسام طعمة  املهندس 
وكذلك  ولبنان،  مصر  بني  الغاز  بيع  اتفاقية  بإجناز  مرهون 
اتفاقية نقل الغاز بني األردن وسوريا، وغريها من االتفاقيات 
كل  املعنية يف  اجلهات  من  وتصديق  توقيع  إىل  حتتاج  اليت 
دولة قبل البدء بضخ الغاز، وهو ما قد يستغرق شهرًا على 
األقل من العمل اجلاد. وأوضح لـ »األخبار« أن التقديرات هي 

أن البدء بنقل الغاز لن يتم قبل نهاية العام.
مل  املصرية  احلكومة  فإن  القاهرة،  من  واردة  معلومات  ويف 
من  تعفيها  اليت  الرمسية  اخلطية  الرسائل  على  بعد  حتصل 
قانون قيصر اخلاص بالعقوبات على سوريا. وعدم صدور هذه 
الرسائل حتى اللحظة من شانه تأخري حتول االتفاقات األولية 
إىل خطوات عمالنية، على رغم أن اجلانب املصري مطمئن إىل 
أن عملية التمويل متوافرة من خالل برنامج خاص التزمه البنك 

الدولي.
ووفقًا ملا خلص إليه وزراء الطاقة يف اجتماعهم األخري، فإن 
كميات الكهرباء اليت اتفق على متريرها إىل لبنان تقدر حبوالي 
السادسة  وحتى  الليل  منتصف  من  كهرباء  ميغاواط   150
صباحًا، و250 ميغاواط خالل بقية األوقات. ولقاء عملية النقل 
سابقًا يف  املوقعة  االتفاقيات  مبوجب  سوريا  ستحصل  تلك، 
من  كميات  على  إما  الثماني،  الكهربائي  الربط  مشروع  إطار 
الكهرباء حتدد تبعًا لألجور اليت مت االتفاق عليها يف االجتماع 
األخري، أو على عائد مالي. الزامل أشار إىل أن سوريا »ستكون 
مستفيدة يف كلتا احلالتني، فإن حصلت على أجور عبور، سيتم 
ختصيصها لتمويل صيانة بعض حمطات التوليد وإعادة تأهيل 
أخرى تعرضت للتخريب، كما ستستفيد من الربط الكهربائي 
لتقوية شبكتها ومعاجلة مسألة الفصول الرتددية«. إىل ذلك، 
»حنن معنيون باملشروع ونعمل على إجناحه رغبة منا يف مساعدة 
لبنان على ختفيف جزء من أزمته الطاقية، وهلذا مل نرتدد يف 
ختصيص أكثر من 5.5 مليون دوالر يف هذه الظروف الصعبة 
إلصالح وإعادة تأهيل بعض أجزاء الشبكة، لتكون جاهزة للربط 

ضمن فرتة زمنية قياسية«.

سوريا تستعجل إصالح اخلطوط للربط الكهربائي 
ومصر تنتظر اإلعفاء األمريكي من »قيصر«
ال كهرباء قبل نهاية السنة: الغاز 

املصري يف انتظار املصادقة األمريكية
زياد غصن

يهدد بتبلور أزمة تضخم ونقص العرض.
أبرز ما يواجهه أيضًا الرئيس األمريكي من حتدٍّ يف قمة جمموعة 
ضد  اللقاحات  من  كافية  معدالت  إنتاج  هو  الصناعية  الـ20 
جائحة كوفيد 19 »لرتسل إىل الدول النامية«، وخصوصًا يف 
ظل إصراٍر أمريكي وغربي بشكل عام على حماربة أي لقاح بديل 
والصيين   »V »سبوتنيك  الروسي  مثل  مثنًا،  وأرخص  متوفر 
الدول  مبوافقة  عدة  دول  تنتجهما  واللذين  »سينوفارم«، 
املصّنعة، مقارنة باللقاحات األمريكية اليت تسعى لبيع منتجاتها 

بأسعار حتددها سلفًا لزيادة معدالت أرباحها الفلكية.
املشاركة  عن  والصيين  الروسي  الرئيسني  تغّيب  شّكل  كما 
املباشرة يف أعمال قمة املناخ يف اسكتلندا مؤشرًا غري مريح، 
ملا قد يسفر عنه من قرارات وتوجهات دولية، نظرًا إىل تأجيج 
وجلوئها  العظميني  نظريتيها  مع  خالفاتها  املتحدة  الواليات 
األزمات  معاجلة  يف  أول  كخيار  العسكرية  التهديدات  إىل 
الدبلوماسية  بعودة  االلتزام  حول  ادعاءاتها  بعكس  الدولية، 
إىل مقارباتها يف امللفات الدولية الشائكة. كما فاقم تغّيب 
كّل من اهلند والربازيل )وهما حليفتا أمريكا( وجنوب أفريقيا 
عملية  والتزامات  حلول  إىل  التوصل  أزمة  واملكسيك  وإيران 
ترتجم فيها واشنطن نيتها باستئناف دورها يف معاجلة ارتفاع 

حرارة الكوكب.
واهلند  الصني  من  كّل  إجراءات  »جدّية«  البيئة  علماء  يلحظ 
ملعاجلة االنبعاثات الضارة من القطاع الصناعي واإلنتاجي، على 
مل  رمبا  ذلك.  بعكس  األمريكي  اإلعالمي  التحشيد  من  الرغم 
األخطار  من  البشرية  ينقذ  تقدم  إلحراز  تكفي  املعدالت  تكن 
أن  على  استفاقوا  ونيودهلي  بكني  »سياسيي  لكن  احملدقة، 
تبين معادلة النمو األخضر أفضل من النمو األحفوري«، وأعلنت 
كمصدر  الفحم  احرتاق  عن  تدرجييًا  بالتخلي  التزامها  الصني 

لتوليد الطاقة.
وقد ضاعف البلدان إنتاجهما للطاقة من مصادر متجددة، كالطاقة 
الشمسية والرياح، وإن بوتائر متباينة )»ذا غارديان«(، بيد أنَّ 
التجاذبات السياسية الدولية، وأبرزها استثمار الواليات املتحدة 
يف الشق العسكري »ملواجهة الصني وروسيا« وتطويق مياه 
األوىل بصواريخ نووية، كما جّسدته اتفاقية »أوكوس« بني 
أمريكا وبريطانيا وأسرتاليا. هذا األمر اقتضى انتهاج الصني 
تراجع يف  وتسجيل  أيضًا،  العسكرية  املواجهة  أولويته  منحى 
سياساتها لتقليص االعتماد على الفحم احلجري كموّلد للطاقة، 
والذي تعد اسرتاليا أكرب منتج ومصّدر له، وهي تعارض أيضًا  

استبدال توليد الطاقة بالفحم احلجري.
 %25 حنو  احلجري  الفحم  من  املتحدة  الواليات  إنتاج  يعادل 
من احتياجاتها لتوليد الطاقة الكهربائية. ومن املتوّقع ازدياد 
وزيادة  نسبيًا،  الكلفة  اخلفيفة  املصادر  تلك  على  اعتمادها 

استهالك مصانعها بنسبة 19% يف فصل الشتاء املقبل.
تطالب  واليت  السابقة،  مبواقفها  اهلند  تتمّسك  جانبها،  من 
مالية  معونات  وتقديم  بالتزاماتها  بالوفاء  الغنية«  »الدول 
للدول النامية، تعينها على استبدال مصادر الطاقة التقليدية 
مبصادر نظيفة ومتطورة، حتّد من االضطراب املتوقع يف قطاع 
توليد الطاقة إن ختّلفت تلك الدول عن مساهماتها املوعودة.

مسار  أن  اسكتلندا  قمة  يف  املشاركة  الدول  وفود  تدرك 
التوصل إىل اتفاقيات، بصرف النظر عن تباين وجهات النظر 
أو النيات، ستواجه مرحلة أقسى لدى إقرارها من قبل برملانات 
دوهلا املعنية واملصادقة عليها كمعاهدات ملزمة، كما فعلت 
الواليات املتحدة بتخّليها عن اتفاقية باريس للمناخ، وانسحابها 
من االتفاق النووي مع إيران، بل من غري املرّجح أن تصادق 
67 يف جملس  األغلبية النسبية داخل أمريكا، ثلثا األعضاء – 
الشيوخ األمريكي، حبسب توازناته الراهنة واملرئية- على أّي 
اتفاق ذي أبعاد دولية، وخصوصًا توّصلها إىل حقيقة الكلفة 

املالية النامجة عن تلك اخلطوة االسرتاتيجية البعيدة املدى.
وحتديدًا  الصناعية،  البلدان  معظم  يف  السياسية  الصراعات 
حساب  على  األولويات  جدول  تتصدر  املتحدة،  الواليات  يف 
االستثمارات املطلوبة يف مرافق احلياة كافة، والعامل املشرتك 
بني تلك البلدان، مبا فيها أمريكا، هو فقدانها مناذج قيادية 

حقيقية تستطيع اختاذ قرارات مصريية.
صحيفة  يف  االقتصادية  الشؤون  حمرر  رؤية  حبسب  احلّل، 
»ذا غارديان« الربيطانية، »هو اعرتاف )الغرب( بأن النموذج 
الصيين للرأمسالية املدارة واملوّجهة )من الدولة( قد يكون أكثر 
إدراكها  على  عالوًة  األنكلو-ساكسوني«،  النموذج  من  مالءمة 
بأن »القوى القوية والنافذة« يف صنع القرار، مثل اللوبيات 
فرق  شكلت  كما  خطر،  بشكل  لة  مضلَّ »أضحت  املتعددة، 

اسرتضاء الفاشية من أخطار يف ثالثينيات« القرن املاضي.
الثانية  الدولية  الرئيس  جولة  أنَّ  إىل  بايدن  إدارة  ترّوج  قد 
تعيد ترميم العالقات األمريكية األوروبية، ولكن االنقسامات 
احلادة داخل شطري األطلسي وبينهما لن تزيلها محالت الدعاية 

والعالقات العامة أو لقاءات الصور التذكارية اجلامعة.
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

جملس  دول  بني  حقيقية  ثقة  من  ما 
السعوديون  اخلليجي.  التعاون 
ينظرون إىل بقّية »املمالك« واإلمارات 
واملشيخات على أنها جزء مّت سلخه عن 
االستعمار.  بفعل  عنوًة  اجلزيرة  شبه 
ورمبا، لو كان هناك نظام عامل وعاقل 
وعادل يف الرياض، لكان منطقيًا وّحد 
كل اجلزيرة العربية مبا يف ذلك اليمن. 
حّكام  مع  ذلك  يستحيل  األمر  لكّن 
القرصنة  بفعل  احلكم  على  استولوا 
السنني.  عشرات  منذ  املستمر  والقتل 
جريانهم  وبني  بينهم  يكون  لن  لذلك 

سوى اخلوف والشّك وانعدام الثقة.
يستمّد  الوحيد  عمان  سلطان  وحده 
الغرب  مع  وعالقاتها  بالده  تاريخ  من 
والشرق وتركيبتها االجتماعية ما يسمح 
له بأخذ مسافة نقدية من دون مواجهة. 
ُيغضب  عمان  سلطان  يكن  مل  لذلك، 
تتصّرف  السعودية  تكن  ومل  الرياض، 
على أنه »يف اجليبة«. صحيح أن األمر 
ذلك  ولكن  اجلديد،  السلطان  مع  تغرّي 
من  مالي  دعم  إىل  حيتاج  ألنه  ليس 
السعودية فحسب، بل ألن الغرب أجربه 
وجريانه  إيران  عن  أكثر  االبتعاد  على 

قبالة حبر العرب.
الستة  حّكامها  يعاني  اإلمارات،  يف 
حتت  أنهم  على  ويتصّرفون  األمّرين، 
احتالل آل زايد منذ غدر بهم زايد األب 
وسيطر على رئاسة االحتاد. وجاء اجليل 
احلالي من األبناء ليفرض سيطرة أكثر 
السلوك  يف  متايز  أّي  ومينع  شراسة، 
داخليًا وخارجيًا، حتى صار ممنوعًا على 
أّي شيخ استضافة أحد قبل استئذانهم. 
لكّن أوالد زايد الذين يتقامسون مواقع 
أن  جيدًا  يدركون  الدولة  يف  القرار 
رأسهم  وعلى  اإلمارات،  شيوخ  بقية 
حممد بن راشد، ال خيضعون لوصايتهم 
املواقف  جيدًا  يعرفون  وهم  طوعًا، 
الفعلية لشيوخ دبي وعجمان والشارقة 
والفجرية،  القيوين  وأّم  اخليمة  ورأس 
وعبارة »حسبنا اهلل ونعم الوكيل« اليت 
يهمسون بها لدى سؤاهلم عن أحواهلم.

داٍع  من  ما  البحرين،  يف  خليفة  آل 
للتفصيل كثريًا يف شأنهم. هؤالء الذين 
جسر  ُأقفل  إن  الطعام  انقطاع  خيشون 
امللك فهد لساعتني فقط، ال يتصّرفون 
فرضهم  وحرس  كتابعني  إال  أساسًا 
مع  األمريكي،  ثم  الربيطاني  االستعمار 
أوغلوا يف قتل معارضيهم  أنهم  فارق 
حتى وصل األمر بهم إىل طلب انتشار 
اجليش السعودي فوق أراضيهم خشية 

غضب الناس عليهم.
على  دائمًا  حرصت  فقد  الكويت  أما 
كثريون  اخلليجّي.  السرب  عن  التمايز 
ُيرجعون ذلك ليس إىل الرياح اآلتية من 
غربها، بل من شرقها، ألن العراقيني، 
واالجتماعية،  الفكرية  تالوينهم  بكل 
لكّن  حدودهم.  خارج  الكويت  يرون  ال 
السنوات،  مع  تغرّيوا  الكويت  حكام 
مواٌت  العمر.  خريف  يف  اليوم  وباتوا 
شعور  منعزلة:  الكويت  جعل  سياسيٌّ 
عراق قوّي ومستقّر،  باخلوف من  دائم 
وخشية متنع أي تطور مقارنة مبا جيري 

يف بقية دول اخلليج.
القطريون جّربوا التمّرد على سلطة آل 
سعود. بدأت حكايتهم بانتفاضة قبيلة 
سعودية تعيش يف قطر. هم من أتباع 
حلكم  وخيضعون  الوهابي،  املذهب 
ال  لكّنها  نفسها،  على  انقلبت  عائلة 
ختالف رعاية احلاكم الفعلي األمريكي. 
ومينحونه  مطالبه  ويلّبون  دعمه  ينالون 
نصف ثرواتهم ويقيمون عالقات مع من 
حاضرون  وهم  بإسرائيل.  بدءًا  يرغب 

 اخلليج و»لبنان اجلديد«
ابراهيم األمني

الرسائل  وناقل  الوسيط  لدور  دومًا 
حكومات  من  أمريكا،  خصوم  كل  مع 
من  ذلك  يف  مبا  وأحزاب،  ودول 
العصر...  إرهابيي  واشنطن  تعتربهم 
وكل ذلك مقابل حصانة عدم إخضاعهم 
مطلقة.  غري  حصانة  لكّنها  للسعودية. 
فقطر مضطّرة، بني وقت وآخر، للعودة 
كان  ولو  حتى  السعودي،  احلضن  إىل 
حكامها يعرفون أن آل سعود ال يثقون 

بهم.
التعاون  جملس  دول  حال  هي  هذه 
اخلليجي منذ زمن. ما تبّدل هو انعقاد 
لواء احلكم حملمد بن سلمان الذي يصفه 
ميلك  الذي  بـ«املختّل«  اجلربي  سعد 
كل  بقتل  واملهووس  هائلة  مقّدرات 
خصومه. وهو يعطي درسًا تلو آخر يف 
كيفية اإلمساك مبفاصل الدولة كاملة، 

ويف معاقبة كل من خيالف طاعته.
يف  فقط  ينحصر  يعد  مل  األمر  لكّن 
احلدود اجلغرافية ملمالك وإمارات القهر 
منطقة  ليشمل كل  تعّداه  بل  واملوت. 
العربي  املغرب  من  هؤالء،  يد  تصلها 
والسودان  مصر  إىل  أفريقيا،  وغرب 
باكستان  ومن  األفريقي،  والقرن 
إىل  وصواًل  بينهما  وما  وأفغانستان 
أما  ولبنان.  وسوريا  واألردن  العراق 
فلسطني، فليست على خريطة هؤالء، 
سوى على ورقة اإلعانات اجلانبية اليت 

تقرر أمريكا وقتها وحجمها وهدفها.
لدى  مقبول  األمر يسري على حنو  كان 
اإلمام  ثورة  قامت  أن  إىل  اجلميع 
اخلليجيون  حاول  إيران.  يف  اخلميين 
إنتاج تسوية تشبه ما كانوا يقومون به 
مع شاه إيران. لكّن جدول أعمال طهران 
بدعم قوى املقاومة والتحّرر، واملوقف 
الغربي منها،  األمريكي –  اإلسرائيلي – 
جعل دول اخلليج تنتقل إىل موقع آخر. 
بني  اجملنونة  احلرب  القهر  أمراء  مّول 
عملية  أكرب  وقادوا  وإيران،  العراق 
يف  وحكومات  وقيادات  لنخب  احتواء 
فكر  لزرع  ونشطوا  العربي،  العامل 
وهابي تكفريي يف كل مكان يصلون 
القمع ضد  أشكال  كل  ومارسوا  إليه، 
من يعارضهم، وبقوا كذلك حتى خرجت 
اليمن  بالد  ومن  اجلزيرة،  جنوب  من 
الواسعة، ُثّلة من الشباب الذين قّرروا 
فتغرّي  الُقساة  حكم  على  االنتفاضة 

املشهد برّمته.
قادرًا على  عبداهلل صاحل  مل يكن علي 
تلبية طلبات ولي العهد الراحل سلطان 
العزيز. حاول مرارًا قمع حركة  بن عبد 
تقّل قساوة  أنصار اهلل. شّن حروبًا ال 
عما يفعله آل سعود اليوم. لكّنه فشل، 
بل وتراجع نفوذه إىل حّد سقوط حكمه 
ثم حزبه ثم سقوطه شخصيًا. أكثر من 
القبائل  بأن  السعوديون  ُصدم  ذلك، 
اليمنية اليت عملوا لسنوات طويلة على 
تدجينها وشراء ذمم قياداتها، انتقلت 
إىل موقع جديد. صار اليمن خمتلفًا. حتى 
أهل اجلنوب الذين يكرهون الشماليني 
السعودية  تعرف  احلوثيني،  حيبون  وال 
ال  أنفسهم،  قرارة  يف  أنهم،  جيدًا 
الدّب  لكّن  امسها.  مساع  يطيقون 
عن  التسويقية  األفالم  صّدق  الداشر 
على  العامل  قدرة  وعن  وقدراته  قواته 
جندته يف ثواٍن. ومثله فعل املغامرون 
من أبناء زايد. مل يكن هؤالء ينتظرون 
معهم  وسارت  والكويت،  البحرين  رأي 
قطر قبل أن تبتعد بفعل حسابات معّقدة 
السعودية  احرتام  بعدم  يرتبط  بعضها 
واإلمارات هلا ولقيادتها، وبعضها اآلخر 
بالوهم »اإلمرباطوري« الذي جعل حكام 
قطر يعتقدون بأن شاشة صغرية جتعل 
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من الفأر فياًل. تاهت قطر بني انضمام 
حرب  أبشع  يشّن  حتالف  إىل  قسري 
شعب  ضد  احلالي  القرن  عرفها  قذرة 
لعدم  مطرودة  االنسحاب  وبني  أعزل، 
الثقة بها، وصواًل إىل اللعب على احلبال 
وحماولة  جهة،  من  احلوثيني  دعم  يف 
معارضي  اإلصالح، ومتويل  جذب حزب 
اإلمارات يف جنوب اليمن، والسعي إىل 
يف  الدوحة،  لكّن  الوسيط.  دور  لعب 
أصل  عن  بعيدة  تكن  مل  األمر،  حقيقة 
كما  متامًا  والنفوذ،  السيطرة  فكرة 
فعلت يف مصر وتونس، وكما صرفت، 
لتمويل  الدوالرات  مليارات  تزال،  وال 

عمليات القتل الوحشية يف سوريا.
اليوم، يقف حكام ممالك القهر وإمارات 
املوت أمام املرآة. رمبا هي املرة األوىل 
على  أنفسهم  فيها  يشاهدون  اليت 
بالدم  يلعبون  جمانني  جمّرد  حقيقتهم: 
قدرة  من  ما  أن  ويعتقدون  والنار. 
من  والتحّرر  عليهم  للتمّرد  أحد  لدى 
سيطرتهم. مع ذلك، ال يزالون يعتقدون 
املعجزات.  صنع  على  قادر  املال  بأن 
زايد  وأبناء  سلمان  ابن  غضب  وعندما 
من حلفائهم يف لبنان وسوريا، سألوا: 
أنفقنا عشرات أضعاف ما صرفته إيران 
على مجاعتها يف لبنان واليمن وسوريا 
يأتينا  ال  فلماذا  وفلسطني.  والعراق 

احلصاد نفسه؟
يعرف هؤالء أن اجلواب يف مكان آخر، 
وثامر  الشامسي  كحمد  أشخاصًا  وأن 
البخاري ممن ميسكون  ووليد  السبهان 
وشخصيات  وجهات  أحزاب  بأعناق 
ال  بأنه  يدركون  لبنان  يف  وعائالت 
يوجد ألف رجل يف لبنان قادرون على 
حتى  الطريق...  منتصف  مالقاتهم يف 
مسري جعجع الذي يراهنون عليه يعرفون 
جيدًا أحواله بعد جمزرة الطيونة، ورأوا ما 
نطقت به عيناه، ال ما ترّدده شاشاتهم 
الذي  »البطل  عن  نهاَر  ليَل  وأبواقهم 
قهر حسن نصراهلل«...وهم غري قادرين 
على إحياء شيوخ جدد ال يف خلدة وال 
يف زحلة، ويبحثون عن مغامر يف صيدا 
احلريري  سعد  هرب  بعدما  الشمال  أو 
ومل  بريوت،  يف  جمانينهم  ومن  منهم 
حيلة  من  الغرب،  بيد  أو  بيدهم،  يعد 
سوى حماولة زّج اجليش اللبناني مباشرة 
يف مواجهة مع املقاومة، وهو ليس يف 

قدرته ذلك. فماذا تراهم يفعلون؟
الرحيل وترك  ليس عندهم سوى قرار 
أمريكا  اخلراب خلفهم. متامًا كما تفعل 
يف كل مكان تدخله وخترج منه مهزومة. 
يفرتض آل سعود أن يف زعلهم عقابًا ال 
لكّن املشكلة ليست  نقدر على حتّمله. 
فيهم فقط، بل يف لبنانيني يتوّهمون 
لبنان غري ما كان  بأن السعودية تريد 

عليه »لبنان القديم«. 
قلة  يف  ليست  املرة  هذه  ومشكلتهم 
خلف  يلهثون  الذين  املرتزقة  أعداد 
فتاتهم، بل يف أن من يرون فيه خصمًا 
مكرماتهم،  إىل  حباجة  ليس  وعدوًا 
ُيلقون  إذ  الطويلة. وهم  وخيشون يده 
اليوم احلجارة على لبنان، تهتّز قلوبهم 
جراء ما يصلهم من أخبار اليمن، فال أحَد 
وبعدها  مأرب،  سقوط  منع  على  قادٌر 
صافر وصواًل إىل الوديعة يف الشمال 
يف  املندب  وباب  واحلديدة  الشرقي، 
يعرفون  أيضًا،  وهم،  الغربي.  اجلنوب 
جيدًا أن يف اليمن جياًل جديدًا سيمسك 
البحر  إىل  ُعمان  حبر  من  املاء  ُعباب 
األمحر، وسيستعيد حقوقه املسلوبة يف 
ال  جيل  وهو  جيزان وجنران وعسري... 
أنواع  كّل  وال  املوت  أو  احلصار  خُييفه 

املناشري...

يف  املستوى  رفيعة  اوساط  تؤكد 
آذار،  و8  الشيعي«  »الثنائي  حتالف 
التحالف  هذا  داخل  اآلراء  تعدد  ان 
ان  ومن شأنه  وهام وضروري  مفيد 
يربز تنوع احزابه وتعدد توجهاتهم على 
قرارهم  ولكن  التكتيكي.  املستوى 
االسرتاتيجي  املستوى  على  موحد 
احلكومة  تشكيل  ملف  يف  وخصوصًا 
ودعمها ومنع اسقاطها، وقد خيتلفون 
على التحالفات االنتخابية او املصاحل 
ولو كانت على  احلزبية  او  السياسية 

حساب املصلحة العامة.
تستدرك  نفسها  االوساط  ولكن 
بني  احلاصلة  التباينات  ان  لتقول، 
هذا الفريق وخصوصًا حسابات الفريق 
والذي  احلر   الوطين  و التيار  الرئاسي 
وخيوض  ومسيحيًا  انتخابيًا  يفكر 
معارك  باسيل   النائب  جربان  رئيسه 
»بالطول  ورئاسية  وانتخابية  مسيحية 
باتت مكلفة وتضعف من  والعرض«، 
و8  امل   و حركة  اهلل   توجهات  حزب 

آذار.
السرد  هذا  من  االوساط  وتنطلق 
للقول، ان ما جرى من ازمة دبلوماسية 
كان  مع  لبنان   من  السعودية   مفتعلة 
وافعل  اسلم  بطريق  مواجهته  ميكن 
هذا  من  موحد  موقف  هناك  كان  لو 

التحالف.
املعطيات  كل  ان  اىل  وتشري 
واالتصاالت، خلصت اىل ان كل هذا 
وخمطط  مفتعل  السعودي  التصعيد 
ذريعة  من  انطلق  وهو  لبنان  له ضد 
تصرحيات وزير االعالم  جورج قرداحي  
وكرأي  آب   5 يف  اطلقها  ،واليت 
شخصي ومل يكن يف منصبه اي قبل 

تعيينه بـ5 اسابيع.
هذا  كل  يكون  ان  يفرتض  ال  حيث 
ولو  اعالمي  موقف  اجل  من  التصعيد 
كان هناك حسن نية ومع الوقوف مليًا 
عند توقيت عرض احللقة وطريقة البث 
والذي  املقابلة،  من  للمقطع  السريع 
اليمن  ملف  عن  قرادحي  فيه  يتحدث 
ووصفه احلرب السعودية عليه بالعبثية 
، وهو توصيف اعلنته واشنطن وتبنته 
االنسانية  واملنظمات  املتحدة  االمم 
حرب  ان  يؤكد  الغربي  االعالم  وحتى 
واملدنيني  االطفال  تستهدف  اليمن 
ومل تستطع القضاء على احلوثيني او 

تضعفهم.
كل  ان  فريقنا  لدى  ثابت  ان  وتؤكد 
ما جيري من استهداف قضائي وامين 
سعودي  وحاليًا  واعالمي  وسياسي 
إلرباك  امريكي  برتتيب  هو  وخليجي، 
احلكومة  واشغال  اللبنانية  الساحة 
والعهد ومن ورائهما املقاومة وحلفاءها 
الطائفي  وللشحن  املتنقلة  بالتوترات 
واملذهيب، واستنفار العصبيات و«شحذ 
اهلمم« قبل االنتخابات، ولتوفري مناخ 

خيدم حلفاء واشنطن والرياض.
لدينا  املتوفرة  املعلومات  ان  وتقول 
الوضع  تفجري  خمطط  ان  اىل  تشري 
اخرى  ذريعة  سيتخذ  كان  لبنان  مع 
غري تصرحيات قرداحي، واليت ال تلزم 
ان  القول  احلكومة وكان سيصل اىل 
اهلل  حزب  حكومة  هي  ميقاتي  حكومة 
بالنفس  بالنأي  ملتزمة  غري  وانها 
وغريها من الذرائع وصواًل اىل التعمية 
القوات  حزب  رئيس  مسؤولية  على 
اللبنانية  مسري جعجع  يف جمزرة الطيونة 

ومنع مثوله امام القضاء العسكري.
وتعترب السعودية ان جعجع هو احلليف 
الوحيد واالوحد مسيحيًا وسنيًا عندها 

السفري  بزيارة  ترجم  ما  وهو  اليوم 
معراب  اىل  البخاري   السعودي  وليد 
قبل مغادرته لبنان، بعد االيعاز له من 
حكومة بالده مغادرة لبنان والطلب من 

سفري لبنان يف السعودية املغادرة.
واالمارات  الكويت  فعلت  وكذلك 
ويتوقع ان تكر السبحة اليوم لتشمل 

معظم دول جملس التعاون اخلليجي.
وتؤكد االوساط ان بعد موقف رئيس 
سليمان  السابق  النائب  املردة  تيار 
فرجنية الوطين والشريف، والذي أكد 
يف بكركي امس وبعد لقائه البطريرك 
ترك  انه  الراعي  بشارة  املاروني 
جلورج قرداحي احلرية يف اختاذ القرار 
له  الداعم  موقفه  وابدى  املناسب، 

ولتصرحياته اليت مل خيطىء فيها.
احلقيقية  املواقف  بورصة  اىل  وملّح 
لكل من الرئيسني ميشال عون وجنيب 
اللحظة  منذ  مياالن  هما  اذ  ميقاتي 
والستيعاب  قرداحي  الستقالة  االوىل 
مع  جرى  كما  السعودي«  »الغضب 

وزير اخلارجية شربل وهيب.
»الثنائي  انقسام حتالف  واكد فرجنية 
الشيعي« والعهد و »التيار« و8 آذار 
استقالة  مع  املواقف  يف  والتباين 
يف  ترجم  ما  وهو  وضدها،  قرداحي 
ميقاتي  الرئيس  حكومة  على  احلفاظ 
بوزير  و«التضحية«  استقالتها  ومنع 
المتصاص تداعيات اخلطوات السعودية 

واخلليجية.
وتكشف االوساط ان موقف حزب اهلل 
ومنذ اللحظة االوىل كان ضد استقالة 
قرداحي او اقالته لكن احلزب مل يلوح 
بأي استقالة من احلكومة وحاول حتى 
اللحظة االخرية ان ال تتحقق االمالءات 

السعودية.
من  مورس  الذي  للضغط  واستجابة 
عون  على  والفرنسيني  االمريكيني 
وميقاتي وتدخل مصر اجلامعة العربية 
واحلفاظ  االستقالة  عن  ميقاتي  لثين 
من  العديد  طرح  احلكومة،  على 
الوسطاء خمارج عدة: فكان هناك خمرج 
بأن يعتذر قرداحي من دون استقالة. 
ان  قالت  اخرى  نظر  وجهة  وهناك 
يستقيل وان ال يعتذر النه مل خيطئ.

واحمللية  الدولية  الضغوط  ان  ويبدو 
ميقاتي  حكومة  استقالة  منع  والجل 
استقالة  تكون  ان  خيار  كفة  رجحت 

جورج قرداحي هي املخرج.
لقاء  حصيلة  ان  االوساط  وتؤكد 
وبعد  بكركي  يف  الراعي  مع  قرداحي 
زيارة فرجنية اليها امس ايضًا صبت 
تقديم  بشكل  التشاور  يف  إطار  يف 
وضع  قرداحي  ان  ويبدو  االستقالة. 
والذي  الراعي  عهدة  يف  استقالته 
لتخرجيها  الالزمة  باالتصاالت  سيقوم 
وحيافظ  قرداحي  كرامة  يضمن  مبا 
اعتباره  على  احلكومي  التضامن  على 
املرجعية املسيحية والدينية واملاورنية 
يكون  ال  وكي  لقرداحي  والوطنية 
او  لعون  بطولية«  »إدعاءات  هناك 
مسيحيًا  االستقالة  واستثمار  باسيل 

وسعوديًا انتخابيًا!
الساعات  ان  اىل  االوساط  وتلفت 
املقبلة ستكون كفيلة بتظهري احللول. 
املواجهة  حرارة  ان  الثابت  من  ولكن 
سرتتفع يف لبنان بني حلفاء املقاومة 
يوميًا  هناك  وسيكون  وخصومها، 
توترات سياسية وامنية ورمبا حكومية، 
حتى الوصول اىل االنتخابات يف ظل 
شعبوية وحماولة استثمار اي تفصيل 

يف صندوق االقرتاع!

احلكومة باقية...وقرداحي »ضحية التوازنات«:

إسـتقالته فـي عـهدة الـراعي!
علي ضاحي
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تيار  قيادات  كّل  تعيش  اللحظة،  حتى 
قّرر  فقد  الصدمة.  هول  حتت  »املستقبل« 
العزوف عن املشاركة  الرئيس سعد احلريري 
يف االنتخابات النيابية. ويرفض العمل باسم 
يكن  مل  مشكالت  على  الباب  فتح  ما  تياره، 
تقودها  »انتفاضة«  أبرزها  أحد،  يتوّقعها 
النائبة بهية احلريري وابنها أمحد، فيما يسعى 
الرئيس فؤاد السنيورة إىل »أخذ« حصته من 
التيار ودرس احتمال خوض االنتخابات بشكل 

مستقّل.
»املستقبل«  تيار  ماكينة  بطيئة تسري  بوترية 
املقبلة.  النيابية  االنتخابات  من  أشهر  قبل 
السبب هو قرار للرئيس سعد احلريري بعدم 
ينتظرون  »املستقبليون«  االنتخابات.  خوض 
أيام،  عشرة  خالل  بريوت  إىل  زعيمهم  عودة 
كما وعد، الستطالع حقيقة موقفه من التوّقف 
العمل  إىل  واالنصراف  السياسي  العمل  عن 
يتصّرف  العودة  انتظار  يف  اخلاص.  التجاري 
ستجري  االنتخابات  بأن  قناعة  وفق  اجلميع 
احتمال عدم خوض  يف موعدها، ويستهجنون 
أرض  على  لكن،  االستحقاق.  »الشيخ سعد« 
منسقية  فإن  استثنائية،  مرحلة  الواقع، ويف 
االنتخابات بإشراف فادي سعد ال تزال تعمل 
بشكل تقليدي، كالتنسيق الروتيين مع الكوادر 
يف املناطق واقرتاح أمساء ملسؤولي مراكز، ال 

أكثر.
اليأس الذي تسّببه األخبار الواردة من أبو ظيب 
يظهر واضحًا يف أحاديث املستقبليني. فعلى 
مسافة أشهر من االستحقاق، ال ميلكون شيئًا 
من األدوات االنتخابية: ال قيادة. ال مال، وال 
عنوان معركة. وزاَد من هذا اليأس، األسبوع 
املاضي، تسّرب معلومات عن لقاءات يف أبو 
ظيب مجعت احلريري مبقّربني منه، خصوصًا عّمته 
بهية وابنها امحد، أبلغهم خالهلا رغبته بالعزوف 
عن الرتّشح، وطلبه »عدم تشكيل لوائح باسم 
التيار«، مشريًا إىل أن »موقفه من املرشحني 
ودعمهم والطلب إىل املناصرين التصويت هلم 
األمر  املناسب«، وكذلك  الوقت  سيصدر يف 

يف ما يتعلق باملوقف من ترشيحات احللفاء.
يف  املسبوقة  غري  اخلطوة  هذه  املبدأ،  يف 
خروجًا  تعين   ،2005 عام  منذ  احلريري  مسرية 
)ولو مؤقتًا( من السلطة، من دون التأّكد بعد 
ما إذا كاَن القرار نهائيًا، وسط ترجيحات بأن 
اتفاق  إىل  للوصول  مبناورة  »يقوم  احلريري 
يكفي  انتخابي  بتمويل  والفوز  الرياض  مع 
واإلعالمي  السياسي  العمل  إطالق  إلعادة 

االجتماعي«.
زوار باريس ينقلون عن الفرنسيني أن احلريري 
»بالتفاهم مع نفسه قبَل التفاهم مع اآلخرين، 
»يف  أنه  أن يسرتيح لفرتة«. فضاًل عن  قّرر 
الفرتة املقبلة ستكون له مواقف تصعيدية ضّد 
حزب اهلل، إذ مل يُعد لديه حساب ملوقع يف 
السلطة أو ربط نزاع. وسيعترب نفسه يف موقع 

املعارضة«.

 ال يثق السنيورة بقيادة أحمد الحريري لتيار 
املستقبل 

أبو  يف  مّطلعون  أبلغه  ما  مع  ذلك  يتقاطع 
الذي  »احلريري  بأّن  »األخبار«  لـلزميلة  ظيب 
التقى عّمته وجنلها أخريًا ملناقشة دور التيار 
وحتضرياته لالنتخابات النيابية املقبلة، أبلغهما 
حبيثيات قراره«. وأشار هؤالء إىل أن »احلريري 
يعيش حالة إحباط شديد من الوضع السياسي 
»ما حصل معه على صعيد  وأن  لبنان«،  يف 

تيار»املستقبل«: صدمة وتصّدع
صدمة يف »املستقبل« | احلريري لعّمته وكوادره:

أوقـفوا الـنشاط الـسياسّي واالنـتخابّي

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 

مـيسم رزق

جلنون النظام السعودي جتاه لبنان أسباب ودوافع 
شّتى.

أواًل، يريد حممد بن سلمان تغيري النظام السياسي. 
هذا االستنتاج ليس وليد قراءة سياسية، بل هو ما 
قاله وزير اخلارجية السعودي، فيصل بن فرحان، 

لـ«رويرتز« أول من أمس.
ثانيًا، يريد ابن سلمان معاقبة لبنان ألنه )أي ابن 
سلمان( ختّلى عن العمل »يف الساحة اللبنانية ألن 
استثماراتنا فيها خاسرة«، على ما قال ملسؤولني 
عرب وغربيني، آخرهم كان رئيس احلكومة العراقي 
سلمان  ابن  قرر  آخر،  مبعنى  الكاظمي.  مصطفى 
االنسحاب من لبنان، وقصر دوره فيه على دعم 
ووسائل  هامشية،  وشخصيات  اللبنانية  للقوات 
عملية  كما  السلطة  مقاطعته  مقابل  يف  إعالمية، 
تشكيلها. ما قام به على مدى سنوات هو عمليًا 
فشله  كما  املتكررة،  فريقه  خسارات  نتيجة  حَرٌد 
يف إحداث تغيري ملصلحته، حتى لو كانت حماولة 
يوم 4  نّفذها  انقالبية  عملية  التغيري على شاكلة 
تشرين الثاني 2017، وانتهت إىل هزمية نكراء له. 
وبعد أربع سنوات على تلك احملاولة الفاشلة لتغيري 
النظام يف لبنان أو جّره إىل حرب أهلية، تشّكلت 
حكومة ليس البن سلمان فيها أي نصيب. واألخري 
لديه مرشح واحد لرئاسة احلكومة، هو نواف سالم. 
من  السوء،  يف  يتنافسون  نظره،  يف  اآلخرون، 
سعد احلريري إىل جنيب ميقاتي كما سائر األصالء 
مع  التعايش  السعودي  النظام  ال ميكن  والبدالء. 

هذا الواقع، من دون سعي إىل التخريب.
ما  بسبب  لبنان،  معاقبة  العهد  ولّي  يريد  ثالثًا، 
يراه دورًا حلزب اهلل يف اليمن. واحلرب على اجلار 
األفقر ململكة ابن سعود، هي الطلقة اليت رماها 
وزيرًا  عهده  بداية  يف  قدميه،  على  سلمان  ابن 
للدفاع. أرادها نصره الذي خيّلد امسه يف التاريخ، 
كقائد للسعودية اجلديدة، فإذا بها مهانته الكربى 
من  كثري  ويف  حيًا.  بقي  طاملا  تفارقه  لن  اليت 
ال  خلقه«  »فش  هدفها  خبطوات  يقوم  األحيان، 
فشله  جراء  تصيبه  اليت  النقائص  ليعّوض  أكثر، 

يف حسم احلرب ملصلحته.
ميكن إضافة الكثري من األسباب والدوافع والذرائع، 
إلثبات أن التصريح الذي أدىل به اإلعالمي جورج 
قرداحي قبل توزيره، عن حرب اليمن، ليس سوى 
ذريعة للهجوم السعودي على لبنان. وبعد تصرحَيي 
وزير خارجية ابن سلمان يف اليومني املاضيني عن 
ليس  احلالية  حكومته  ومع  لبنان  مع  »تعاملنا  أن 
ُمنتجًا وال مفيدًا«، مل يعد أحد حيتاج إىل إثبات أن 
تصريح قرداحي »املنبوش« مل يكن أكثر من مطّية 

البتزاز لبنان وأهله وتهديدهم.
لكن ما تقّدم ال يعين أن تصريح قرداحي، وخاصة 
اليمن تقاوم  أنصار اهلل يف  جلهة قوله إن حركة 
عدوانًا على بالدها، ليس أحد أسباب جنون النظام 
عقود،  مدى  على  متّكن  النظام  فهذا  السعودي. 
من  الدوالرات،  مليارات  عشرات  إنفاق  بفضل 
شراء غالبية النخب السياسية واإلعالمية والدينية 

والثقافية يف العاملني العربي اإلسالمي.
يصعب العثور على جرمية كربى، أو حرب أهلية، أو 
حرب استعمارية، وقعت يف بالد العرب واملسلمني، 
الثانية، ومل يكن  العاملية  األقل منذ احلرب  على 
آلل سعود فيها نصيب إىل جانب املعتدين: من 
العربية  الوحدة  إىل حماربة  أنطون سعادة،  إعدام 
ولو كانت فكرة، إىل قتال مجال عبد الناصر فيما 
هو خيوض حرب االستقالل والتحرير يف فلسطني 
وغريها من األرض العربية، إىل معاداة مجيع قوى 
املقاومة لالحتالل، إىل حرب اليمن يف الستينيات، 
إيران، إىل احلربني  إىل حرب صدام حسني على 
األفغانيتني، واحلرب األهلية اللبنانية، إىل حصار 
احلرب  إىل  مآٍس،  من  تاله  وما  غزوه  ثم  العراق 

السورية وانبعاث داعش...
وخارج العامل العربي، ال ميكن تربئة النظام السعودي 
اليت شّنها سوهارتو يف  اإلبادة  من تغطية حرب 
من  أكثر  وأوقعت  الشيوعيني،  على  أندونيسيا، 
500 ألف قتيل يف سنتني، وال من الكوارث اليت 
حّلت بباكستان منذ ما قبل انقالب ضياء احلق على 
ذو الفقار علي بوتو... ولعل أبرز جرائم آل سعود 
تتجّسد يف إعادة بعث التكفري ورعايته ومأسسته 
القرن  يف  واالنتشار،  احلياة  أسباب  بكل  ومّده 

 بلى، السعودية ختشى جورج قرداحي
حسن عليق

حتالفاته وداخل تياره وما آلت إليه األمور أدى 
به إىل فقدان الثقة بغالبية القادة واملسؤولني 
عرب  كما  معهم«،  العمل  ممكنًا  يعد  مل  الذين 
عن »استياء كبري من أداء الكوادر العليا يف 
تيار املستقبل«، حامسًا بأن »العمل السياسي 
وإدارية  إعالمية  ماكينة  إىل  حيتاج  لبنان  يف 
وخدماتية تتطّلب موازنة كبرية، وهو ليَس يف 
كما  النفقات«.  هذه  بتغطية  له  يسَمح  وضع 
أبلغ زواره بأّنه »مشغول« حاليًا برتتيب أعماله 
اخلاصة بنفسه، وأنه »مل يُعد بإمكانه االّتكال 
على أحد، خصوصًا أنه ملتزم بالعمل يف عدة 
مشاريع يف أكثر من بلد، وقد أّسس مكتب 
استشارات واستثمارات يتعاقد مع مؤسسات 
»يفّضل  ولذلك،  اإلمارات«.  دولة  كبرية يف 
جتميد عمل التيار، وال حيّبذ خوض االنتخابات، 
وال الدخول يف سجاالت إعالمية مع هذا الطرف 
أو ذاك«، معربًا عن خشيته من »الفتنة، فقد 

خربنا مجيع األطراف وال أثق بأحد منهم«!
بـ  إقناعه  احلريري  أمحد  حاول  وعندما 
قادرين  التيار  يوالون  مبرشحني  »االستعانة 
على توفري التمويل الالزم للعملية االنتخابية«، 
بامسه  بأي خطوة  القيام  احلريري رفضه  كّرر 
أو باسم التيار. وكشف أنه »التزم مع قيادة 
الدولة اإلماراتية بعدم القيام بأّي نشاط من 
وأبو  السعودية  العربية  اململكة  إزعاج  شأنه 
ظيب«، وأنه »أصاًل ليَس يف موقع القادر على 

القيام بأّي عمل سياسي يف هذه الفرتة«.
يف موازاة ذِلك، بدا الفتًا أن غالبية القيادات 
املستشارين  حتديدًا  احلريري،  من  املقّربة 
واإلعالميني احملسوبني على التيار )وخصوصًا 
البقاء  قّرروا  اهلل(،  حلزب  بشّدة  املعارضني 
اجلنسية  على  بعضهم  وحصل  اإلمارات،  يف 
وباشروا  فقط،  الدائمة  اإلقامة  ال  اإلماراتية 
أنهم  ويرّوجون  خمتلفة،  شركات  مع  العمل 
ليسوا يف وارد العودة إىل لبنان قريبًا، لكن 
ستكون هلم مساهمة يف النشاطات السياسية 

اليت ُترضي السعودية واإلمارات.

    الحريري: أريد العمل بيدي وال أثق بأحد
من  لدى  استياء  موجة  أثار  احلريري  قرار 
اعتربوه إهانة ملسرية الرئيس رفيق احلريري، 
أن  أّكدت  اليت  بهية«  »العّمة  رأسهم  وعلى 
»بيت رفيق احلريري سيبقى مفتوحًا«، وأنها 
إمكانية  مع  وحدها،  امَلهمة  هلذه  ستتصّدى 
فيها  االنتخابات  وخوض  بريوت  إىل  االنتقال 

على رأس الئحة للتيار يف الدائرة الثالثة.
إىل  األخري  دعا  وجنلها،  احلريري  عودة  وبعَد 
أكثر  يف  التيار  ومنّسقي  لقيادات  اجتماعات 
سيواصل  التيار  أن  على  وشّدد  منطقة،  من 
عمله وُيشارك يف االنتخابات، متحّدثًا عن آلية 
»مجعية  رئيس  وبني  بينه  للتنسيق  جديدة 
بريوت للتنمية االجتماعية« أمحد هامشية الذي 
عن  مستقّلة  ماكينة  قيادة  يفّضل  يزال  ال 

قبضة أمحد احلريري.
حمّط  يُكن  مل  احلريري  النائبة  موقف  لكّن 
فضاًل  حريرية،  سياسية  قيادات  لدى  قبول 
عن الرئيس فؤاد السنيورة الذي أظهر متايزًا 
احلريري  أمحد  بقيادة  يثق  ال  كونه  إضافيًا 
أن يكون يف حلف واحد  يريد  للتيار، كما ال 
إمكانه  يف  أن  يعترب  وهو  احلريري.  بهاء  مع 
يف  نية  السُّ الشخصيات  من  فريق  مع  العمل 
لبنان )من بينها »جمموعة العشرين«( لقيادة 
احلسابات  تراعي  حتالفات  وفَق  االنتخابات 

الداخلية واخلارجية.

العشرين، يف طول العامل اإلسالمي وعرضه، من 
الغربية  والصحراء  نيجرييا  إىل  شرقًا  أندونيسيا 
األقل.  على  املاضي  القرن  ستينيات  منذ  غربًا، 
العرب  بالد  خارج  إىل  سعود  آل  ارتكابات  ومتتّد 
مباشرة وال  واملسلمني، حيث ال مصلحة هلم، ال 
بصورة غري مباشرة، فرتاهم ميّولون حروب واشنطن 
يف  الكونرتا  )جتربة  الالتينية  أمريكا  يف  السرية 

نيكاراغوا، على سبيل املثال ال احلصر(.
فإنهم  سعود،  آلل  احلافل  اجلرمي  السجل  رغم 
من  واالبتزاز،  والتهديد  الذمم  بشراء  متّكنوا، 
تقديم أنفسهم بصورة معاكسة لواقعهم. النظام 
الذي يتبّنى مذهبًا دينيًا موغاًل يف اإلقصاء، يرّوج 
احلاكمة  والعائلة  الوسطية.  راعي  بصفته  لنفسه 
فيها،  أبنائهم  بعمل  والدول  الشعوب  تبتز  اليت 
ومتّول احلروب يف بالدهم، تسّمي نفسها »مملكة 
اخلري«. واحلرب اليمنية، بكل ما فيها من جنايات 
والثقافية،  والسياسية  اإلنسانية  احلقوق  على 
بات امسها »إعادة األمل«. املال السعودي، يف 
وأيُّ  العامل.  صمت  اشرتى  الشرق،  قبل  الغرب 
مدافع عن حقوق اإلنسان، ومنّظر لليربالية، ومبّشر 
الباردة،  احلرب  بعد  ما  عامل  يف  الكونية  بالقيم 
ميكنه، بال أدنى خجل، أن يعمل يف صحيفة ميلكها 
النظام السعودي، حماضرًا يف األخالق. هذا الواقع 
آل  أنفقها  اليت  الدوالرات  مليارات  عشرات  مثنه 
سعود على الدعاية وشراء الذمم. لكن، يف الوقت 
عينه، يدرك نظام الرياض متام اإلدراك مدى سوء 
صورته، كإدراكه هشاشة السور الذي بناه حلماية 
تراه خيرج عن طوره  الصورة. وألجل ذلك،  هذه 
عن  يتورع  ال  وهو  النتقاده.  سياسي  خرج  متى 
مالحقة ما هو دون التصريح السياسي. السفراء 
العربية يسائلون أصحاب  الدول  السعوديون يف 
»اليكات«  عن  منهم،  املرتشية  اإلعالم  وسائل 
عاملني فيها، متى كانت تعبريًا عن املوافقة على 
إليهم. يتدّخلون  أو يسيء  قول ينتقد آل سعود 
يف مقابالت، فيما هي تبث على اهلواء مباشرة، 
من  ويطلبون  قاهلا ضيف،  عبارٍة  على  لالعرتاض 
صاحب التلفزيون أو مديره االعتذار فورًا... وإال 
حادثًة  سنوات،  قبل  )شهدُت،  التمويل  ينقطع 

مشابهة على اهلواء مباشرة(.
زمننا  يف  صورتهم  أخيل  كعب  هي  اليمن  حرُب 
الغرب،  يف  أمرهم  تدّبر  من  متّكنوا  وهم  هذا. 
املتحدة،  للواليات  امُلعني  وبدورهم  باملال 
وحليفتها إسرائيل، يف العامل العربي واإلسالمي. 
املنخفض  املستوى  مع  التعايش  ويستطيعون 
آلخر  حني  من  وجههم  يف  يرتفع  الذي  للنقد 
قبوله،  ما ال ميكنهم  لكن  األطلسي.  على ضّفيت 
»باللغة  منهم،  اخلوف  حاجز  انكسار  هو  مطلقًا، 
العربية«. هم مستعدون للقتل واحلرب واحلصار، 
منعوا  أشهر،  قبل  هلم.  الناقد  الصوت  إلسكات 
تابعة هلم  الزميل جاد غصن يف مؤسسة  توظيف 
يف دبي، بسبب مواقف »غري حادة« وجدوا فيها 
ما يسوؤهم. ويالحقون، أمنيًا، أقرباء لصحافيني 
أي صوت  هم خيشون  الصوت ضدهم.  يرفعون 
ضد  دعايتهم  يكرر  ال  رأي  أي  كما  معارض، 
يكاد  الذي  إطباقهم  وبعد  وأعدائهم.  خصومهم 
يكون شاماًل على اإلعالم العربي، يوّجهون للعاملني 
فيه رسالة مفادها أن الرتّقي املهين واالجتماعي 
»ممنوع عليكم ما مل ختضعوا لسردّياتنا«. من هذا 
املنطلق، خييفهم جورج قرداحي، يف تصرحيه عن 
إعالمّي  وجه  أنه  وخاصة  )احلوثيني(،  اهلل  أنصار 
مبواقفه  معروف  وغري  العربي،  العامل  يف  شهري 
بتهم  رميه  ميكنهم  وال  هلم،  املعادية  السياسية 
إيران«.  و«مواالة  و«الرافضية«  »اجملوسية« 
إعالميًا، جورج قرداحي ابن مؤسساتهم اإلعالمية. 
وما خييفهم أكثر من تصرحيه، رفُضه االعتذار منهم 
ذلك،  ذنبًا. وألجل  يرونه  عّما  تكفريًا  واالستقالة 
الدول  لباقي  عربة  وجعله  لبنان،  تأديب  يريدون 
عربّي  رمسي  مسؤول  أّي  على  مُينع  إذ  العربية، 
أن يقول للملك إنه عار. من هذا املنطلق، يصبح 
وخصومهم  أعدائهم  حماسن  وذكر  واجبًا،  نقدهم 
مستحبًا. حملاربة آل سعود، ال حتتاج إىل حماججة 
فكرية، وإن كانت مطلوبة يف كل املعارك. يكفي 
قول كلمة ال تروقهم، وإبقاء ذكر جرائمهم حاضرًا. 
تكفي كلمة حق يف وجه أكثر السالطني جورًا يف 

العصر احلديث.
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مـقاالت وتـحقيقات

دوالر مليون   200 بـ  ميغاواط   250 األردن:  كهرباء 
سوريا: عرب  األردن  من  الكهرباء  استجرار 

سنة ملدة  ميغاواط   250 لشراء  دوالر  مليون   200 بـ  قرض 
إتفاق استجرار الطاقة الكهربائية من األردن عرب سوريا هو 
جزء من جمموعة حلول أخرى يتوقع أن ترتجم 10 ساعات تغذية 
باحلّد األدنى. املفاوضات انتهت يف انتظار الرتمجة العملية 
هلذا االتفاق الذي يتضمن 250 ميغاواط باحلّد األقصى ملدة 
سنة قابلة للتجديد، وبكلفة 11.2 سنتًا لألردن، و0.8 سنت 
لسوريا، أي بكلفة إمجالية قد تصل إىل 200 مليون دوالر 

يف السنة األوىل ستمّول بقرض من البنك الدولي.
أولي  اتفاق  إىل  لبنان  توصل  أشهر،  ثالثة  أقل من  خالل 
لشراء الطاقة الكهربائية من األردن واستجرارها إىل لبنان 
الثماني. احملّفز  الربط  بواسطة خّط  السورية  األراضي  عرب 
السياسي هلذا االتفاق هو قيام حزب اهلل باسترياد املازوت 
من إيران، ما استولد رّدة فعل أمريكية تسمح لألردن ببيع 

الطاقة الكهربائية للبنان عرب سوريا. 
بعدها، قاد وزير الطاقة وليد فياض مفاوضات مع نظرييه 
قابلة  سنة  ملدة  أّولي  باتفاق  انتهت  وسوريا  األردن  يف 
املنتج  ساعة  الكيلواط  مثن  لبنان  يدفع  أن  على  للتجديد، 
يف األردن حنو 11.2 سنتًا، وكلفة نقلها عرب سوريا 0.8 
برميل  سعر  أساس  على  احتسبت  التسعري  معادلة  سنت. 
يف  الدولي  البنك  شارك  بينما  دوالرًا،   80 بقيمة  النفط 
هذه املفاوضات للموافقة على متويل الكلفة اإلمجالية بقيمة 
قد تصل إىل 200 مليون دوالر خالل السنة األوىل. ويف 
املقابل سيحصل لبنان على حّد أقصى للسحب اليومي من 

التيار الكهربائي بقدرة 250 ميغاواط ساعة.
اتفاق سريع مل يكن حمّفزًا بتسهيل أمريكي  التوصل إىل 
يتعلق بإعفاء املعنيني، سلفًا، من أي توّرط يف العقوبات 
على سوريا. بل أتى التسهيل األمريكي رّدًا على قيام حزب 
اهلل باسترياد املازوت من إيران. فاحلزب أعلن أن اهلدف 
األساسي هو تأمني الوقود الالزم لتوليد الكهرباء جملموعة 
من القطاعات؛ من ضمنها مولدات الكهرباء يف األحياء اليت 
بعدما  الكهرباء للسكان  توليد  الثقل األكرب يف  باتت متّثل 
تقلصت قدرة معامل إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان إىل حدود 
التغذية اليومية بأقل من ساعتني. أسباب التدهور صارت 
اللبنانية  للدولة  متويلية  قدرات  توجد  تعد  مل  إذ  معروفة، 
لشراء  باللرية  اعتمادات  ختصص  اليت  اخلزينة  بشّقيها: 
الفيول أويل لزوم معامل اإلنتاج، ومصرف لبنان الذي يوّفر 

الدوالرات السترياد الكميات.
بهذه اخللفية، انطلقت مفاوضات استجرار الطاقة من األردن 
عرب سوريا. التمهيد قام به وزير الطاقة السابق رميون غجر 
يوم زار سوريا مطلع أيلول املاضي. ومع تشكيل احلكومة، 

قاد املفاوضات بشقها األساسي الوزير فياض.
بالشبكة  حلقت  أضرار  فهناك  املفاوضات سهلة.  تكن  مل 
يف سوريا، وهناك أيضًا االتفاق على معادلة التسعري بني 
البلدان الثالثة، ومتويل الكلفة. وهذا يعين أن هناك مصاحل 
إنتاج  كلفة  األردن  لدى  أيضًا؛  واسرتاتيجية  آنية  خمتلفة 
مرتفعة عرب القطاع اخلاص مع فائض يف كمية اإلنتاج متاح 
للبيع. وسوريا لديها شبكة متضّررة، إضافة إىل نقص يف 
التغذية بالتيار الكهربائي أيضًا يصل إىل 7 آالف ميغاواط. 
بينما لبنان يسعى إىل زيادة عدد ساعات التغذية من دون 

أن يكون لديه التمويل بالعمالت األجنبية.
بكالم أوضح، هذه األوضاع تعين اآلتي:

بوجود  تتمّثل  التفاوض  يف  ضعف  نقطة  األردن  لدى  ــــ 
بيعها  بينما ال ميكن  يتحمل اجملتمع كلفتها،  إنتاج  فائض 
وبالتالي  حمليًا.  الطاقة  بيع  سعر  يساوي  أو  يفوق  بسعر 
فإن احلكومة األردنية ستكون حمرجة جتاه مواطنيها بالشكل 

العام، إمنا بيع الطاقة للبنان سريفع املردود اإلمجالي.
ــــ سوريا تريد أن تكون لديها رافعة مستقبلية يف التعامل 
مع لبنان ألنها تأمل أن تكون لديها قدرات إنتاجية واسعة 
ضمن املدى املتوسط، وبالتالي ميكن بيع الكهرباء للبنان، 
إمنا لديها حاجة آنية تتعلق بزيادة عدد ساعات التغذية. أما 
مشكلة األضرار الالحقة بالشبكة فليست بذات األهمية مع 

رؤيتها ملستقبل العالقة الطاقوية بني البلدين.
ــــ غياب التمويل بالدوالر يف لبنان هو أصل املشكلة يف 
إىل  أّدى  ما  حاليًا،  القائمة  اإلنتاج  معامل  صيانة  انعدام 
اخنفاض مستويات إنتاجها، علمًا بأن غالبيتها معامل متهالكة 

محمد وهبة

 وفق التقديرات 
ستطرح زيادة 
تعرفة الكهرباء 
يف نهاية السنة 

الجارية
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سوريا. طبعًا هذه املعادلة حمكومة بسقوف وهوامش لسعر 
ارتفع سعره عن 130 دوالرًا ال يدفع  النفط، فإذا  برميل 
لبنان أكثر من 16 سنتًا مقابل كل كيلواط ساعة، مبا فيها 
السعر إىل 50 دوالرًا ال يدفع  وإذا اخنفض  النقل،  كلفة 

أقل من 10سنتات.
االتفاق األولي انتهى قبل أيام. ما سيليه هو اآلتي:

لبنان  كهرباء  خطابًا ملؤسسة  األمريكية  اإلدارة  ستوّجه  ــــ 
ختضع  أن  دون  من  سوريا  مع  االتفاق  توقيع  هلا  يتيح 

للعقوبات األمريكية الحقًا.
ــــ ستعمل سوريا ضمن حّد أقصى يبلغ نهاية السنة اجلارية، 

على صيانة الشبكة متهيدًا لبدء عملية االستجرار.
ــــ سيعرض االتفاق على اجلهات املعنية يف البلدان الثالثة، 
سواء كانت جهات خاصة ورمسية كما يف األردن، أو جهات 
رمسية كما يف سوريا، أو جهات رمسية بالتشارك مع البنك 

الدولي كما يف حالة لبنان.
التوقيع يلزم األطراف بكل مندرجات االتفاق، إمنا بالنسبة 
إىل لبنان ميّثل بداية ملعاجلة جزء من مشكلة كبرية، والتوّسع 
خّطة  وفق  الكهربائي  بالتيار  التغذية  ساعات  زيادة  يف 
تقضي بأن حيصل لبنان على 10 ساعات كحّد أدنى و14 
ساعة كحّد أقصى، إذ يأمل أن حيصل على 4 ساعات تغذية 
من الفيول العراقي اجملاني، و4 ساعات تغذية من املعامل 
اليت ستحصل على الغاز املصري، وما بني ساعتني وثالث 

ساعات من التغذية باالستجرار من األردن.
هذا هو احلّد الذي يثري مسألة أخرى: زيادة تعرفة الكهرباء؟ 
وفق التقديرات، فإن األمر سيبدأ يف نهاية السنة اجلارية.

مرتفعة  بكلفة  تنتج 
بلغت  ضعيفة  وبقدرات 
أن  كما  يوميًا.  ساعتني 
عديدة  وألسباب  لبنان، 
األزمة  مبستوى  متصلة 
وحتميل  إدارتها،  وفشل 
اخلسائر للقسم األكرب من 
هو أيضًا مل يعد  الناس… 
قادرًا على متويل استرياد 
من  الالزمة  الكميات 
واملازوت  أويل  الفيول 
لزوم معامل اإلنتاج، ومل 
متويل  على  قادرًا  يعد 
استرياد املازوت املدعوم 

لزوم مولدات األحياء.
الظروف،  هذه  وسط 
املفاوضات  انطلقت 
مستوى  على  الثالثية 
وعلى  الفنية  الفرق 
مستوى الوزراء، باإلضافة 
إىل البنك الدولي. وكان 
خيارين:  أمام  لبنان 
التوصل إىل اتفاق طويل 
استجرار  له  يتيح  األمد 
التيار  من  كميات حمّددة 
عن  مبعزل  الكهربائي 
احلاجة الفعلية، إمنا بكلفة 
أو  نسبيًا،  وزهيدة  ثابتة 
التوصل إىل اتفاق قصري 
مرونة  على  ينطوي  األمد 
أكرب يف التسعري وتسديد 
املستجّرة  الكميات  مثن 

من التيار حصرًا.
األمد  الطويل  االتفاق 
األطراف  موافقة  يتطلب 
الثالثة. يف األردن، كان 
لكلفة اإلنتاج احمللي دور 
التوصل  منع  يف  سليب 

)أرشيف ـ مروان طحطح(
إىل اتفاق كهذا. فاألردن سيكون حمرجًا جتاه املستهلكني 

احملليني لو باع بأسعار زهيدة، 
بينما سوريا مل تكن قادرة على 

االلتزام بعقد طويل املدى.
املصلحة اللبنانية كانت تقضي 
بالتوصل إىل اتفاق على املدى 
الطويل، وال سيما أن لبنان قادر 
على استيعاب كميات كبرية من 
حاجاته  وسط  الكهربائي  التيار 

معاجلة  مع  تقاطعت  األطراف  الدول  مصاحل  لكن  الكبرية. 
البنك  من  قرض  بواسطة  لبنان  يف  الكلفة  متويل  مشكلة 
هكذا  قصرية.  زمنية  فرتة  ضمن  احلاجات  يغطي  الدولي 
أصبح لبنان حمكومًا باتفاق قصري املدى يتطلب االتفاق على 

الكميات املستجّرة ومعادلة التسعري.
يف البدء، عرض اجلانب األردني أن تكون معادلة التسعري 
على النحو اآلتي: 14 سنتًا مقابل كل كيلواط ساعة حيصل 
عليها لبنان من األردن، وفوقها يدفع لبنان 2 سنت كلفة 
النقل عرب سوريا. وهذا السعر حمتسب على أساس برميل 
النفط 90 دوالرًا. يف املقابل، عرض لبنان تسديد 9 سنتات 
تفاوض  جوالت  وبعد  املستجّرة.  الكمية  كانت  مهما  تدفع 
تقنية وسياسية، متّكن الوزير فياض من التوصل إىل اتفاق 
على معادلة تسعري تنّص على خفض الكلفة األساسية مع 
األردن إىل 11.2 سنتًا، وفوقها 0.8 سنت كلفة النقل عرب 
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أقام حزب الوطنيني االحرار-اسرتاليا القداس 
اإلهلي السنوي لذكرى استشهاد رئيس احلزب 
الرئيس  فخامة  ورحيل  وعائلته  داني  األسبق 
كميل منر مشعون والست زلفا وشهداء حزب 
القداس يف كنيسة  ُأقيم  االحرار،   الوطنيني 
مار شربل -بانشبول وقد ترأس الذبيحة رئيس 
حنا  االب  يعاونه  عبود  شربل  شربل  مار  دير 

البطي واالب انطوان طعمة
احلزب يف  مفوض  جانب  إىل  املناسبة  وحضر 
أسرتاليا مارك البطي وأعضاء املفوضية النائبة 
عن منطقة غرانفيل جوليا فني ورئيس مكتب 
الفخري  اللبنانية قسم سيدني شربل  القوات 
ورئيسة حزب الكتائب اللبنانية قسم سيدني 
لودي فرح ايوب كما حضر أيضًا رئيس حركة 
ومسؤول  الدويهي  االستقالل- سيدني سعيد 
التيار الوطين احلر  طوني طوق  االغرتاب يف 
وممثل تيار املردة ماكس عبداهلل وعقيلته وعن 
اليسار الدميقراطي صائب ابو شقرا، ورئيس 
الرابطة املارونية جوزاف مكاري ورئيس التجمع 
اجلعيتاني  فهد  االسرتالي  اللبناني  املاروني 
انطوني  السابقون  املارونية  الرابطة  ورؤساء 
والرئيس  عويط  وغسان  القزي  اهلاشم مسري 
سركيس  زغرتا  لبنان  بطل  جلمعية  السابق 
فيليب  السابق  اللبنانية  اجلامعة  ورئيس  كرم 
يف  للحزب  األسبق  واملفوض  وعقيلته  رزق 
فرح   ميشال  والرفيق  توما  جوزاف  أسرتاليا 
والسيدة ماري طعمة زيادة ابنة مفوض بعبدا 
للحزب سهيل طعمة  والرئيس السابق حلزب 
الكتائب يف سدني بيرت مارون ونائبة رئيس 
بلدية ماريالندز سابقا ندميه سابا وممثلون عن 
اإلعالم العربي وحشد حزبي واصدقاء وحمبذي 

حزب الوطنيني األحرار - سـيدني يقيم قداسـا لراحة 
أنفس الرئيس كـميل مشعون والـشهيد داني شـمعون 

وعـائلته وشـهداء احلزب

حزب الوطنيني األحرار،
، تّطرق األب شربل عبود يف عظته إىل معاني 
اهلامة  ذاك  مشعون  داني  النمر  استشهاد 
ساحات  اال يف  الرحيل  تأبى  مل  اليت  الوطنية 
الوغى فهذه طريق الشرفاء والوطنيني واألحرار 
الرئيس  خصائل  يف  عبود  األب  وأشاد  كما 
والسياسية  الوطنية  مشعون  كميل  الراحل  
السوداء هذه حنن  أيامنا  اننا يف  وشدد على 
يف أمّس احلاجة لرجاالت دولة كتلك اليت كان 
كان  القداس  بعد   ، امللك  فخامة  بها  يتمتع 

اجلميع مدعوًا لصالون الشرف.
االحرار- الوطنيني  حزب  يشكر  اخلتام  ويف 
اسرتاليا املشاركني يف هذه املناسبة الوطنية 
اجلامعة على الرغم من آثار جاحنة كورونا وما 
وقيامته  بلبنان  اميانًا  إال  الكبري  احلضور  هذا 

األكيدة ليبقى ابديًا ازليًا سرمديًأ.

اإلعالم - كلوفيس البطي

نديمة كفروني ساباكلوفيس البطياملفوض مارك البطيالنائب جوليا فني

إيلي سركيسسايد االنطاكي

األب شربل عبود يرتأس الذبيحة ويبدو األبوان طعمة والبطيعبدو سركيس

جانب آخر من الحضور داخل الكنيسةجانب من الحضور داخل الكنيسة

 املفوض مارك البطي مع بعض اعضاء املفوضيةاألب عبود، النائبة فني، املفوض مارك البطي مع بعض اعضاء املفوضية، لودي أيوب، األبوان طعمة والبطي والسيد رزق

ماري طعمة زيادة تتوسط املفوض مارك البطي 
واألمني العام طوني نكد

األب شربل عبود، النائبة جوليا فني، املفوض البطي، جوزيف مكاري، فهد الجعيتاني وغسان العويط

املفوض مارك البطي مع األب شربل عبود والنائبة جوليا فني واالحزاب اللبنانية
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Services Australia is writing to peo-
ple who are part of the Income Com-
pliance or robodebt class action.
If you are part of the class action, you 
will get a letter by 19 November 2021 
with information about your debt cat-
egories and if you are eligible for a 
settlement payment.
Your letter will be sent to your my-
Gov inbox or by post, depending on 
how you choose to get letters from 
Services Australia.
Not every class action member will 
get a settlement payment. 
The letter will not tell you how much 
money you will get. If you are eligi-
ble, Services Australia will write to 
you again in the first half of 2022 to 
let you know the amount before they 
pay you.
Most people will not get a large settle-
ment payment. The majority of settle-
ment payments will be between $50 
and $300.  
We’ll calculate settlement payments 
for all eligible group members, even 
if they only repaid a small amount of 
their debt. This means some group 
members will get less than $10. 
If you currently get a Centrelink pay-
ment, or recently got a refund of your 

Income Compliance debt, your settle-
ment payment will go into the same 
bank account.
If you want to change your bank 
details, you can do this using your 
Centrelink online account through 
myGov. You have until 11 February 
2022 to update your details.
If you do not get a regular payment 
from us, and have not given us your 
bank details as part of the refund 
process, you must do this to get your 
settlement payment.
If you think Services Australia has 
not included all of your eligible debts 
in the letter, or you think your debts 
have been put in the wrong category, 
you can ask for a review. You need 
to ask for a review by 10 December 
2021.
You can do this by completing the 
‘Class action settlement query’ in 
your Centrelink online account.
For more information in your lan-
guage, go to servicesaustralia.gov.
au/classaction.
You can also call 1800 171 846 and 
speak to Services Australia about the 
settlement process. 
Let us know if you need an interpret-
er, and we will arrange one for free.

Income compliance program settlement payments

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  ( ) 

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
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 »شيخ الطرب« )صباح فخري( مشى يف درب حلب حتى آخر املسافة

انطفأت مدينة حلب، فانطفأ صباح فخري )1933ــــــ 2021(! ال  دمشق | 
أضواء تنري القلعة كي تنعكس يف مرآة حارس تراثها املوسيقي األصيل. 
نالت حصتها من  »أبو قوس«  موهبة صباح  تفّتح  اليت شهدت  فاملدينة 
أمام  مطربيها  حناجر  فصمتت  احلرب،  سنوات  طوال  الربابرة،  مدفعية 
ليسوا  آخرين،  »مّسيعة«  البلدان ملصلحة  تقامستها  أو  القذائف،  أصوات 
مبقام األصل. سوف نطوي صوت أحد الكبار يف األغنية العربية، ونستعيد 
شريط األمس الذي لن يتكّرر باأللق نفسه. حتضر أواًل، صورة الفتى الذي 
عمل مؤّذنًا يف جامع، وعاماًل يف مصنع نسيج، وحارسًا يف حمطة وقود، من 
دون أن يتخلى عن شغفه باملوسيقى، متطّلعًا إىل ما أجنزه معلمو الكار من 
الكردي  الدرويش وبكري  الشيخ علي  أمثال  ملّحنني ومنشدين ومطربني 
وعمر البطش وحممد خريي. هؤالء وسواهم كانوا املدماك األساسي لعمارة 
املوسيقى احللبية، واملثال املشّع للمنشد الشاب، قبل أن يغوص يف سحر 
القدود احللبية وأسرارها، بقصد إعادة صوغ الرتاث احلليب بعني أخرى، 
فدرس املوسيقى، كما لو أنها نوتة مفتوحة على االحتماالت، حمّطمًا السّلم 
املوسيقي التقليدي للقدود واملوّشحات ومعنى اإلنشاد. وإذا به يتحّول 
إىل منجم موسيقي ال ينضب، وأرشيف للكنوز النفيسة، وقد أضاف إليها 
بصمته اخلاصة واملفارقة. هكذا غادر املطرب الشاب حلب إىل دمشق، 
يف مخسينيات القرن املنصرم، مبؤنة دمسة، فتلّقفه الزعيم الوطين فخري 
البارودي، وأهداه امسه. ومنذ ذلك التاريخ، تعّرفنا إىل أيقونة صوتية نادرة 

18:00 حتى 21:00(، ويف دمشق يف »صالة السعادة« يف 8 
و9 من الشهر نفسه )من س: 17:00 حتى 21:00(.

سريته يف كتاب
أنطوان  »صباح فخري: سرية وتراث« )هاشيت  يضيء كتاب 
الفنان  حياة  أساسية يف  نصار حمطات  بتوقيع شذا   )2019 ـ 
احلليب، وأحد أعالم املوسيقى الشرقية، عرب توثيق رحلته الطويلة 
من مسقط رأسه يف حلب إىل مسارح العامل. كما تتطرق مؤلفته 
إىل نشأة صاحب »يا مال الشام« يف حارة األعجام يف مدينة 
حلب، ثم يف حي القصيلة حيث ترعرع وكرب، وصواًل اىل مدينة 

دمشق اليت أسهمت يف جنوميته وانطالقه حنو العامل.
وجاء يف تقديم الكتاب: »منحه اخلالق تكوينًا جسديًا قادرًا على 
إظهار املوهبة اخلالقة والصوت النادر، واعتمد على نفسه ليشّق 
طريق اجملد بعصامية، متخطيًا الصعوبات كافة يف طريقه حنو 
القّمة فوصلها وحده متحّديًا بصوته وأدائه العوائق كافة، لريفع 
الغناء  عرش  على  ملكًا  وُيتّوج  منتصرًا،  األصيل  الرتاث  علم 
الشرقي جبدارة ال ُتضاهى«. يقول صباح فخري حملاورته يف 
الكتاب إّن أهله اكتشفوا صوته للمرة األوىل عندما كان رضيعًا. 
ويروي أنه لدى والدته ويف عمر الشهر الواحد، كان أحد أقربائه 
وهو  حتى  صوته  ألنه حيب مساع  »قرصه«  عرب  إيقاظه  يتعّمد 
يبكي. فقد كانت لديه نغمة خاصة يف البكاء. وتذكر الكاتبة أن 
أول أدواره القدمية كانت من أحلان سري الطنبورجي وهو محصي 
املنشأ سكن يف دمشق وعمل بائع أحذية. وتقول األغنية: »أنا 
يف سكرين من مخر وعني/ واحرتاق بلهيب الوجنتني/ ال تزدني 
القصيدة  هذه  غدت  وقد  سكرين«.  يف  أنا  باحلاجبني/  فتنة 
روحه يف  من  إليها  أضاف  بعدما  فخري  باسم صباح  ملتصقة 

اللحن والكلمة.

خليل صويلح

خالل الدورة الـ46 من »مهرجان قرطاج الدولي« عام 2020 )فتحي 
بلعيد ــ أ ف ب(

صباح فخري منارٌة لسفن الرتاث املوسيقي السوري والعربي، 
واءم بني ماٍض زاخر بالكنوز النغمية والطربية اهلائلة املسّجاة 
بسطوته  الغد.  على  املشّرع  املتنّوع  احلاضر  وبني  باألصالة، 
الطربية واإلبداعية ونتاجه ومساره الفين، ميّثل مدرسًة غنائية 
أداؤه  يكن  مل  العربي.  والعامل  سوريا  يف  بالتأللؤات  عابقة 
خبالصته ميكانيكيًا جامدًا أو تقليديًا حبتًا يقتصر على النقل غري 
احليوّي عن األسالف، بل حوى جتديدًا بّينًا ال يالحظه كثريون يف 
ا جزئيًا ذائقة  ثنايا اإلطراب والتطريب املؤسَلَبني الّلذين مسَّ
العصر، آتَيني من أمٍس ذي خصوصيات دامغة. ال نبالغ إذا 
قلنا إّن هذه اخلصوصيات تستبطن جمدًا موسيقيًا ميتّد أفقيًا 
املتمادي  االنهيار  ظرفيًا يف ظل  ولو خفت وهجه  وال ميوت، 

عربيًا على املستوَيني الثقايف والفين خصوصًا.
لصباح فخري الفضل يف تعريف العامل يف زمنه باملدرسة احللبية 
والسورية، ويف إضفاء بهجة ومتعة تتلففان بـ«السلطنة« على 
اخلشبة واألفضية اليت حّل بها. صوته صاٍف ال غيم فيه، قوّي 
من دون أن يكون الذعًا أو نافرًا، حنون وحّساس، عريض، 
صاحب  وشجّي.  رحب،  متمايز،   ،21 عيار  من  كالذهب  يرّن 
»مخرة احلب« متمّكن إىل أقصى احلدود من الطرب على اعتباره 
»حالًة« ميكن بلوغها وإحداثها، ومن مستلزماته. على الرغم من 
أّن بعضهم يقول إنه ال ينتمي إىل مدرسة االرجتال يف الغناء 
وإنه ال يتقن أو ميتلك هذه املهارة، فإّن صباح فخري ُييد 
ـــ بعكس ما  أنه  االرجتال برباعة واللعب يف هذا املدار، غري 
ـــ يفّضل غالبًا أن يقّدم املادة الغنائية واملوسيقية  ل إليهمـ  ُييَّ

املهّيأة وامُلَعّدة سلفًا بتفاصيلها الدقيقة، وهذا خياره.
يف التلّقي، ال ميكن للمستمع أن يستقبل صوته بربودة ألّن 
صباح فخري يرف املسامع حنو دفء ألوان ومروحة تعبريات 
صوته واحملتوى الذي يؤّديه، حنو شطآنه وزبد موجه، وصواًل 
طيب  عن  وتسبح  تطفو  وريربتواره  حنجرته  مع  األعماق.  إىل 
ٍذ يالمس النشوة يف ذروته. إنه أيضًا ملّحٌن متمّرٌس  خاطٍر بتلذُّ
يتجّرعها كشربة  اليت  العربية  املقامات  نول  على  التنغيم  يف 
ماء. جتدر اإلشارة إىل أّن حنجرته الطّيعة ترتقرق يف »الُعَرب« 
املقتضيات  وفق  دائمًا  وتكون  المتناهية  بسالسة  والزخارف 
بالضبط، ال أكثر وال أقل، فيما قد يبالغ آخرون يف عصرنا يف 

اجرتاح الزخارف الزائدة وغري النافعة.
الذاكرة والرتاث وقد جنح يف جعلهما حمّبَبني إىل  أمنٌي على 
تواريه  يف  حتمًا.  اآلتية  األجيال  وستدرسه  اجلديدة  األجيال 
يزداد ثبات املغوار العريق يف الطرب واحلياة. هذا الشاهق 
واحلنني  احلب  وأنشد  عمومًا،  النفوس  يف  الفرح  زرع  كجبٍل 
حلب  مالزٌم  طرُبه  شجنت.  كحمامٍة  والشجو  والعشق  واجلوى 
القيم  بهذه  اإلنسان  النتصار  اجلميلة،  وقيمها  وألقها  احلياة 
رفعته،  ونسجت  أمازْتُه  اليت  واحلضارية  اإلبداعية  وبالقيمة 

وصرّيته حاضرًا باملعنى الوجودي، ُمرّسخًة مالمح هويته.
فوق صهوة غيابه يصدح صباح فخري ببهاِء أثره مزّينًا أيامنا 
اجملد  وبهذا  ومواويل...  وقصائد  وقدود  وموّشحات  بأغاٍن 
ريح  به  عصفت  زمٍن  يف  تفاؤٍل  جبرعة  يزّودنا  الذي  الفيّن 

االحندار.

صـوته صـاٍف يرّن كالذهب
هالة نهرا

بناء  السبيل«، يربض  »حّي  القدمية، وحتديدًا يف  أحياء حلب  يف 
فرنسي أثري عسكري، ترك االنضباط الصارم عالماته على جدرانه. 
املبنى كان يقبع كشاهد عاين تعاقب احلضارات على بالد وصلت 
إىل ما هي عليه اليوم. يف داخل املبنى، كانت جمموعة من الشباب 
اإلجبارية، يدخلون يف جدل  العلم  الذين يؤدون خدمة  السوريني 
طاّلب  كانوا  الطويلة.  أمسياتهم  خالل  الفن  تاريخ  حول  ونقاش 
»بافاروتي حلب«، ورأيهم واضحًا كالشمس إذا أرادوا أن يقارنوا 
جيل العمالقة يف مصر ولبنان، مبن ياريهم يف سوريا. اجلواب: 
صباح فخري. حتى أمسهان وفريد األطرش أخذتهما مصر بشكل 
أو بآخر، خالفًا لـ »قلعة حلب الثانية« الذي ظّل منسجمًا مع لون 
حملي عريق. هكذا، لو حبثت بدأب يف سوريا عن معادل للعمالقة، 
لن جتد غري صباح فخري كزّوادة ُمرتفة بالغنى واألصالة. صاحب 
الطريقة الفنية، ومؤسس املدرسة الطربية واأليقونة املرجعية يف 
فأنصفه  النكران،  من  داخله بشيء  رحل وهو يشعر يف  سوريا، 
الوجدان اجلمعي لألجيال املتالحقة، وبّدد له أي تقصري رمسي أو 
نقابي يف مواكبة خطواته. آخر حديث بيننا كان قبل سنتني تقريبًا 
»صباح  كتابها  توّقع  نّصار  كانت شذا  يوم  األسد«،  »مكتبة  يف 
»مخرة  صاحب  حبضور  أنطوان(  )هاشيت  وتراث«  سرية  فخري: 
احلب« وابنه أنس. إىل جانب حضور رمسي وعدد قليل جدًا من 
بدأ يستسلم للمرض والكرب:  بتثاقل من  لنا  الفنية، قال  الوجوه 

أنـصفه الوجدان الـجمعّي
وسام كنعان

باسم صباح فخري. يف دمشق، انتسب إىل املعهد املوسيقي 
ليمزج الرتاث احلليب بهواء الشام، وسيعرب مثل غيمة ماطرة حنو 
خّوله  ما  وأنغامًا وسحرًا،  العامل. غيمة تهطل موسيقى  مسارح 
بعدما  القياسية  لألرقام  »غينيس«  موسوعة  امسه يف  تسجيل 
وقف على املسرح عشر ساعات متواصلة. كان ذلك يف مدينة 
كراكاس يف فنزويال، حني استبّد به الطرب كعادته. نسي ابن 
وراح  بالنهار،  الليل  فمزج  الزمن،  حينئذ  والستني  السادسة 
يتمايل على خشبة املسرح بانتشاء صويّف أّخاذ. ليس الصوت 
األّخاذ وحده، هو َمن يذب »السّميعة« إىل أغاني صباح فخري، 
بل احلضور الشخصي للمطرب. ما إن يتماهى مع كلمات األغنية 
حتى يبدأ الرقص حبركات مدروسة تشبه الدوران الصويف. وإذا 
بالنشوة تستبّد باحلضور يف طقس غنائّي فريد، فتصري عبارة 
مواقع  من  املرات  عشرات  يكّررها  اليت  ليل«  يا  ليلي  »ليلي 
طربّية ولونّية متباينة، ومن مقاٍم إىل مقام، أغنيًة كاملة، تكشف 
أصالة صوته وعمق معرفته املوسيقية وقدرته االستثنائية على 
جذب املستمع إىل صوته ساعات طويلة، من دون ملل أو تذّمر، 

يف عصر صارت فيه األغنية ال تتجاوز الدقائق.
ليس كلُّ ما يف أرشيف صباح فخري أغانَي تراثية صرفة )حنو 
166 حلنًا وأغنية(، كما يظّن بعضهم، إمنا هي نصوص خاصة 
به، وأحلان أجنزها بنفسه، إذ لطاملا جتاوز القالب املوروث حنو 
نربة طربية تؤّسس ملذاق خمتلف »إّن ما حققته يف غناء القدود 
احللبية واملوّشحات واألدوار، هو مثرة رحلة طويلة وشاّقة، إذ 
كنت أول من عمد إىل تطوير الرتاث الغنائي احلليب وإزالة الغبار 
عنه... كنت مثل الصائغ الذي يلّمع اجلوهرة ليظهر مجاهلا مبا 
يتناسب مع الذائقة العصرية، ومل أتوقف يومًا عن نبش الرتاث 

وتطويره« يقول.
اسم مبثل هذا الرنني، صنع تاريًا شخصيًا لن يتكّرر بسهولة 
رغم العقبات الكثرية اليت أفرزتها من موقع مضاّد موجة األغاني 
يف  لكنه  احلضيض،  إىل  العربية  األغنية  قادت  اليت  املائعة 
املقابل، كان يعّول على صمود األغنية الطربية وأصالتها يف 
مواجهة اخلّفة واالحنطاط واجلهل املوسيقي. وهلذه األسباب عمل 
على توثيق أعماله املوسيقية والغنائية يف موسوعة ضخمة سوف 
املعادن  مثل  املوسيقى  بأن  لقناعته  الضياع،  من  تراثه  حتمي 
رخيصة  معادن  من  وأخرى  ذهب،  من  موضة  »هناك  بقوله: 
تشّوه الذائقة«. ويضيف: »الناس اليوم ال يصلون إىل أعماق 
األشياء، إنهم يبقون يف السطحية، وإن بقوا يف السطح، فلن 
يكتشفوا جوهر األشياء، وبالتالي يب عليهم أن يغوصوا يف 

األعماق«.
خبصوص صباح فخري، أحد آخر الكبار، علينا أن ننسى الزمن 
وننصت إىل رنني الصوت اآلسر، إىل آخر ممّرات احللم والنشوة 
واإلبهار، كما لو أنه أسطورة مرحتلة وعابرة لألزمنة. أغنية مثل 
»هات كأس الراح« يف تلويناتها الصوتية والطربية، ستكشف 
فخري يف جتديد  حّققها صباح  اليت  اإلضافات  حجم  عن كثب 
الرتاث الغنائي احلليب حبيث يستسيغه مستمع اليوم، وإال فما 
تفسري اإلقبال الكبري على أغانيه وإقامة حفالته يف مالعب كرة 
القدم والساحات العامة؟ وقبل كل ذلك، اجللوس ساعات طويلة 
لإلنصات إىل سحره الغنائّي املتفّرد؟ رحل شيخ الطرب الذي 
جعل من اأَلذان حتفة مسعية بصوفية أّخاذة، ومشى يف درب 
لتعيش  بأكملها،  بالدًا  طوى  برحيله  املسافة.  آخر  إىل  حلب 

نكبتها الثانية.
»مسشتفى  من  اخلميس  غٍد  صباح  اجلثمان  موكب  ينطلق   *
الشامي« لتشّيعه دمشق ثم يتجه إىل املقربة احلديثة يف حلب 
»صالة  يف  حلب  يف  التعازي  ُتقبل  الثرى.  يف  يوارى  حيث 
األمويني« يف 4 و5 و6 تشرين الثاني )نوفمرب( احلالي )من س: 

»إذا كان هناك من حيرص على إرثي الغنائي وأسلوبيته، فعليه 
أن يدّرسه ويضعه ضمن املناهج املوسيقية يف مجيع املدارس. أما 
خبصوص النكران الذي حتدثتم عنه، فيكفيين من حضر اليوم ألّن 
الزمن كفيل بإنعاش من خانته ذاكرته وتذكريه كيف كنت أتعاطى 

مع اجلميع عندما كنت نقيبًا للفنانني«.

مل يكن صباح فخري جمّرد مطرب يذب الناس بصوته، بل كان 
كان  اآلسر.  الصوت  برفقة  حركية  دهشة  يصوغ  متكاملة،  حالة 
يلّف املسرح بدوران صويف، وحركات مدروسة تنسجم مع تلوينه 
باإليقاعات واملقامات املوسيقية اليت ييدها بطريقة ساحرة... ولو 
اهتّزت يف بعض املواقع الصورة املعروفة عنه بسبب ظهورات غري 
موّفقة كشفت حالته الصحية املتهالكة، ما أثار موجة سخط واسعة 
ومحلة انتقادات عنيفة حبق ابنه أنس »أبو قوس«، على اعتبار أنه 
بوالده من  أن يوازي شهرته  »ال يكرتث حلالته املرضية وحياول 

خالل هذه الطريقة البائسة« وفق املنتقدين!
يف كّل األحوال، ختسر البالد مع رحيل صباح فخري، منجم أحجار 
نادرة. مقتنياته تعادل الدهشة بأبهى أحواهلا، من دون أن يكون 
هناك توثيق رمبا للمعطيات الفنية اليت يعرفها صباح فخري وحده، 
الفين  مبنجزه  موسوعيًا  فقط  ليس  فالرجل  توثيقها،  يب  وكان 

فقط، بل أيضًا مبعلوماته األرشيفية!
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إعــالن

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
نادين معال  - سوريا نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

سكان األرض وضمان عدم 
زيادة الكوارث الطبيعية بيين وبينَك

مسافة حزن
أو أدنى

وَح حزن خيزُّ االرُّ
بنصِل الغياِب

ويفرُش القلَب
حقواًل من البنفسِج

**
أنَت

د العتمة ياسيِّ
قيع ها القادم من بالد الصَّ أيُّ

ح اليوَم سُألوِّ
جلميِع اخليباِت

اليت زرعَتها يف طريقي
قَتها  بورتريهات وعلَّ
على حائط االنتظار
وُأمِعُن يف أسئلة 

ة خمصيَّ
**

مَت البندقية كيف لقَّ
وأطلقَت الرَّصاص على 

أُت  جراري اليت خبَّ
بيع؟؟؟؟ فيها الرَّ

كيف أحرقَت فراشاتي
ت على نرجس اليت غطَّ
 صدرك املشتعل باألنا
وأسكتَّ عصافري قليب

عن الغناء لغٍد
مسفوح على عتبة

وعدك الغادر
**

كيف غرزَت رماحَك
يف خاصرتي

ورقصَت على أنني األمس 
وهو

ع األمَل يودِّ
ة ندم جبرَّ

**
أَت وأخربتين فقط لو جترَّ

أُت ممرات الروح هليَّ
وأسرجُت لَك اخليل

لتخرج من ساحات ذكورتك
كاألبطال املنتصرين

أَت فقط لو جترَّ
َلقلُت وداعًا
بدمٍع عصّي

ودفنت صوتي 
يف موتي املصلوِب

على رائحِة احلنني...

بـورتريهات

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

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

اىل أكثر من ٦٠٠٠ آالف درجة حرارية.
عن  املعامل  يوقفون  عندما  جدًا  املؤسف  الشيء  لكن 
اإلنتاج واستخراج الزيت اخلام الطبيعي حيث من املمكن 
ان حتصل زالزل عمالقة وانفجارات مذهلة ناجتة عن زيادة 
احلرارة واحلريق الداخلي يف باطن األرض وزيادة ضغط 
الغاز الطبيعي على القشرة األرضية الذي دائمًا يتصاعد 

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

بكاملها وتبيد األلوف من البشر سنويا.
 فهل يوجد ضمان هلذه املعضلة الطبيعية القادمة قريبًا 
واليت هي أخطر  شيء على مصري الكرة  األرضية وأرواح 
البشر.. حنن نطلب من اهلل ان حيفظنا من الغضب اآلتي 
املخيف الن ال أحد يعلم ما هو مصريه ومصري أرضه وبيته 
ان كان من فوق  دائم  أصبحنا يف خطر  اليوم  وبالده.. 
األرض او من باطن األرض بغّض النظر عن زيادة األمراض 
أوكسيد  ثاني  وانبعاث  النفايات  زيادة  جراء  والتلوث 

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

 أني، بطل فخر، أوافق العلماء الفلكيني يف مجيع الدول 
رمبا  املكوكية  رحالتهم  الفضاء يف  يغزون  الذين  الكربى 
جيدون لنا ارضا جديدة ومساء جديدة ومكانا مجيال افضل 
واملوت الن  األمراض  من  خالية  وحياة  بكثري  األرض  من 
األرض سوف تصبح مشتعلة وستتحول اىل كرة محراء ونار 
هوجاء غري صاحلة للسكن واحلياة على سطحها بشكل أو 
بآخر، ألن النار تلتهمها من الداخل بشكل جنوني لكي تصبح 
جحيما مميتًا قلبًا وقالبًا ونهاية مؤسفة جلميع املخلوقات 
ألنه ال أحد يستطيع ان يرد عنا  هذا الغضب القادم علينا 
وعلى العامل أمجع اال عندما نؤمن به وحده الذي خلقنا وخلق 
مجيع املخلوقات على األرض ويف السماء..  الذي يستطيع 
ان يغرّي جمرى الكون بكلمة واحدة اله املعجزات وخمّلص 
اإلنسان من اهلالك األبدي والشفيع احلّنان واالله الديان 
احلي واحمليي اجلالس على عرش السماء متوجًا بتاج النجوم 
املضيئة.. الذي ال قياس له وال يعلى عليه رب قدوس 
جبار يف جربوته وعادل يف حكمه ومشيئته له كل الشكر 

واحلمد والتسبيح اىل األبد آمني. 

دمشق  اجلديدة يف  أمل  دار  عن  مؤخرا  صدرت 
غلوم،  جواد  العراقي  للشاعر  الشعرية  اجملموعة 

وهي اجملموعة السابعة له.

قصيدة  وثالثون  أربع  األخرية  جمموعته  تتضمن 
تنوعت بني ما يسمى قصائد التفعيلة وقصائد 
العمود الشعري إضافة اىل ما يطلق عليه »قصيدة 

النثر«.

متجيد  بني  مضمونها  يف  القصائد  وتنوعت 
حيث  الثائر  وشبابها  العراقية  تشرين  انتفاضة 

نقرأ من قصائد عموده الشعرّي:

التكتكيون أبطاٌل إذا ثاروا
هم النفائس ميزاٌن ومقداُر

ربوُعهم ساحة التحرير صولتها
ومطعم الرتك برٌج ، كعبٌة ، داُر

يا حبذا ثورة يف كّف تكتكها
فأنتم اليوم أسياٌد وأحراُر

فلرتعدوا وبريق النصر قربكُم
لتغسَل األرَض زّخاٌت وأمطاُر

التعّلق  منها  عدة  مواضيع  اىل  الشاعر  وينتقل 
بالوطن والتشبث بأرضه والتعّلق ببغداده املبتلية 
واألوجاع  املرارات  كل  مع  والكدر  والغّم  باهلّم 

اليت ال تريد ان تغادرها حيث يقول:

تلك هي حبيبيت بغداد
أتعبين هواها

أعيبها وتعيبين حينما نتهّور
شاغليت وعاشقيت فيها

مجاهُلا يوسف يف احُلسن
أهلها حمزونون حزن أبيه

رعاُتها لصوص كارهون أسافل
سفالة أخوِته

باٍق هنا بقاء صخرٍة ال تتزحزح
ال ينفجر ماؤها حتى يلملمين اليباس

اليت متّر بها  الويالت  الرغم من كل هذه  وعلى 
اىل  داعيا  االنكسار  نابذا  الشاعر  يبقى  بالده 
االكتئاب  عدم  اىل  ويدعو  باملقبل  االستبشار 
واالنكسار كما يف قصيدته املسماة »ال تكتئب« 

فيقول بصيغة النهي املباشر:

هي برهٌة ويطّل ذاك الفجر من كبد السماء
يهديك ضوءا حانيا، ينسّل يف خجٍل إليك

ويرّش وجَهك بالندى والصبح واألمل اجلميل
ال تكتئب

سيطّل هذا الورُد من شرفاتِه
ويبدد الكمَد الثقيل

وستنقل الريُح احلنونة
كلَّ شوقك للقريب وللبعيد

لألهِل واألصحاب واألوالد واألحفاِد
يف املنفى »السعيد«

ال تكتئب
ها قد يضيع العمر يف وهِج اكتئاب

ومتوت يف األرض اليباب..

 اشتهاء واستحياء ؛ اجملموعة 
الشعرية للشاعر العراقّي جواد غلوم

 الدكتورة خولة الزبيدي
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تـتمات

الربهان يطلق سراح ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اجليش  بني  مبدئي  التفاق  عريضة  خطوط  عن  أمثرت  احملادثات 
ورئيس الوزراء، متهيدا للتوسع يف املباحثات، نقال عن رويرتز.

على  اتفاق  إىل  التوصل  »ضرورة  على  األممي  املبعوث  وشدد 
التصدي لألزمة يف السودان خالل أيام«.

للجيش  العام  القائد  أن  السوداني  التلفزيون  بث  تطور،  ويف 
السوداني الفريق أول عبد الفتاح الربهان قرر إطالق سراح 4 وزراء 
الرسول،  االتصاالت هاشم حسب  وزير  السابقة هم:  احلكومة  يف 
ووزير الثقافة واإلعالم محزة بلول، ووزير التجارة علي جدو، ووزير 

الشباب والرياضة يوسف آدم الضي.
السيادة خالل 24  بإعالن جملس  مطلعة  أفادت مصادر  وإىل ذلك، 
ساعة ،ويضم 14 مقعدًا: 5 من املكون العسكري، و6 مدنيني ميثلون 
أقاليم السودان، مع إرجاء مرشح الشرق ملزيد من التشاور، و 3 من 

قادة الكفاح املسلح.
وقوي  املركزي  اجمللس  والتغيري  احلرية  قوي  شكلت  وبالتزامن، 
لوحدتها،  متهيدا  مشرتكة  سكرتارية  امليثاق،  والتغيري  احلرية 
دون  والتغيري«،  احلرية  »قوي  وهو  القديم  املسمى  الي  وستعود 

كلميت اإلصالح وامليثاق.
رئيس وفد وساطة جنوب  توت قلواك،  ويف وقت سابق، كشف 
السودان إىل اخلرطوم، أنه مت التوصل إىل اتفاق بني أطراف األزمة 

يف السودان.
وأضاف وسيط جنوب السودان أن قائد اجليش السوداني الفريق 
املعتقلني،  اإلفراج عن بعض  على  وافق  الربهان  الفتاح  عبد  أول 
مشريا إىل أنه مل يتم التطرق يف االتفاق إىل العودة ملا قبل 25 

أكتوبر إال أنه يوجد تقارب يف الرؤى بني الطرفني.
عن  كشف  السودان  جنوب  دولة  رئيس  مستشار  قلواك  وكان 
السوداني  الوزراء  رئيس  بني  اخلميس  جامع  لقاء  عقد  احتمالية 
السودان  السياسية يف  األزمة  لبحث حل  والربهان  املقال محدوك 

ومناقشتها بكل وضوح.
وأكد قلواك يف تصريح له موافقة قائد اجليش السوداني الفريق 
الربهان على إطالق سراح بعض املعتقلني السياسيني وإطالق سراح 

البقية خالل مرحلة الحقة.
أخرى،  ملرحلة  لالنتقال  الطيبة  والبادرة  النية  األمر حبسن  ووصف 
بني  النقاش  عرب  االستقرار  حتقيق  يف  ستسهم  اخلطوة  أن  مبينا 

األطراف العسكرية واملدنية يف البالد بغية التفاهم من جديد.
كفاءات يف  تعيني  على  تنص  مل  للسالم  جوبا  اتفاقية  إن  وقال 

مناصب أطراف احلركات املسلحة املوقعة.

الرئيس التونسي يتحدث ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مذكرة جلب بحق املرزوقي
األول  أمس  بتونس،  اإلبتدائية  باحملكمة  اإلتصال  مكتب  وأعلن 
اخلميس، أن قاضي التحقيق املتعهد مبلف الرئيس األسبق، حممد 

املنصف املرزوقي، توىل إصدار بطاقة جلب دولية يف شأنه.
وكان املرزوقي، الذي ترأس تونس بني عامي 2011 و2014، عربرّ 
ل تلفزيوني منتصف الشهر املاضي على قناة »فرانس 24  يف تدخرّ
الذي  للفرانكوفونية،  الدائم  قرار اجمللس  إثر  فخره  » عن مشاعر 
أوصى بتأجيل عقد القمة الفرانكوفونية عاما، بعد أن كان من املزمع 

تنظيمها يف تونس يومي 20 و21 نوفمرب 2021 جبزيرة جربة.
د، لدى إشرافه على  وعلى إثر املداخلة، طلب الرئيس التونسي سعيرّ
أول اجتماع جمللس الوزراء، مع وزيرة العدل، »فتح حتقيق قضائي 
يف حق من يتآمرون على تونس يف اخلارج«، مشددا على أنه »لن 
يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة املفاوضات، فالسيادة 

للشعب وحده«.
وأضاف الرئيس خالل ذلك االجتماع أن »من يتآمر على تونس يف 
اخلارج، جيب أن توجه له تهمة التآمر على أمن الدولة يف الداخل 

واخلارج«.
وقد أفاد الناطق الرمسي باسم حمكمة االستئناف، احلبيب الرتخاني، 
يف وقت سابق ، بفتح حبث حتقيقي خبصوص التصرحيات الصادرة 

عن رئيس اجلمهورية األسبق، املرزوقي، يف فرنسا.
املجلس األعلى للقضاء يرفض الضغوط

ويف تطور جديد، رفض اجمللس األعلى للقضاء يف تونس تكليف 
ه  جملس الوزراء لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق باجمللس، ونبرّ

إىل خطورة الضغط على القضاة واملساءلة خارج األطر القانونية.
يرفض  إنه  اخلميس،  األول  أمس  له،  بيان  يف  اجمللس  وقال 
القضائية  للسلطة  الدستوري  بالبناء  املراسيم  مبقتضى  »املساس 

وبالضمانات املكفولة للقضاة وظيفيا وهيكليا«.
للقضاء  األعلى  باجمللس  يتعلق  إصالح  أي  أن  على  البيان  وشدد 
»ينبغي أن يكون يف نطاق املبادئ والضوابط اليت جاء بها الدستور 

وليس يف إطار التدابري االستثنائية املتعلقة مبجابهة خطر داهم«.
وأكد اجمللس مواصلة اخنراطه يف مسار اإلصالح وحماربة الفساد 

واإلرهاب، جمددا دعوته إىل ضرورة »تعهيد القضاء بامللفات«.
وكان رئيس اجلمهورية قد دعا يف وقت سابق هذا الشهر إىل إعادة 
النظر يف القانون املتعلق باجمللس األعلى للقضاء، معتربا أنه ال يقل 

أهمية عن الدستور.
ب بسرعة »اآلثار القانونية  ودعا الرئيس القضاء اجلزائي إىل أن ُيرترّ
تبعا ملا ورد يف تقرير حمكمة احملاسبات من جتاوزات وجرائم انتخابية 

خمتلفة«، لكنه أكد يف الوقت نفسه أنه »لن يتدخل أبدا يف سري 
القضاء ويف أحكامه«.

احلوثي يوعز بإطالق ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

صنعاء  حكومة  وحثرّ  مأرب،  حمافظة  يف  العبدية  مديرية  أسرى 
والسلطة احمللية يف حمافظيت مأرب وشبوة على االهتمام باملواطنني 

رة.  يف املديريات احملرَّ
ودعا، خالل اللقاء، أبناء مديرية العبدية وكل املناطق احملررة إىل 
صلح عام يف قضايا الثأر، وإىل التعاون مع الدولة من أجل تثبيت 

األمن واالستقرار. 
قوات  احلالي،   االسبوع  من  األربعاء  أن سيطرت،  بعد  ذلك  يأتي 
اجليش واللجان على كامل معسكر أم ريش مشالي شرقي اجلوبة، 

جنوبي مدينة مأرب.
وكان املتحدث باسم القوات املسلحة اليمنية، العميد حييى سريع، 
»ربيع  عملية  من  الثانية  املرحلة  تفاصيل  سابق،  وقت  أعلن، يف 
النصر«، اليت »ختللت عمليات عسكرية ناجحة يف حمافظات البيضاء 

وشبوة ومأرب«.
ويف التفاصيل، أعلن سريع »جناح القوات املسلحة اليمنية يف حترير 

كامل حمافظة البيضاء بدعم من أبناء احملافظة«. 
د عضو املكتب السياسي يف حركة »أنصار اهلل« يف  وسبق أن جدرّ

اليمن، حممد البخييت، الدعوة إىل »تسليم مدينة مأرب سلميًا«.

االجتماع بني رئيسي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حصلت الحقا، شأنا ثانويا، ال يقدم او يؤخر، الن املشكلة اكرب.
وتكشف املصادر اىل ان املطلب والشرط االساس يف االزمة، هو 
اصرار دول اخلليج العربي، وحتديدا اململكة، هو سحب عناصر حزب 
على  االنقالب  حرب  يف  احلوثيني  جانب  اىل  مشاركته  ووقف  اهلل 
وتعترب  اململكة.  ومواطين  اراضي  على  واالعتداء  اليمنية،  الشرعية 
اللبنانية، من رئيس اجلمهورية  بالسلطة  ان املسؤولني  املصادر  
واحلكومة، يتحملون مسؤولية، قيام احلزب بالتدخل باحلرب اليمنية، 
او  حسيب  ودون  القوانني  بكل  احلائط،  عرض  ثقله، ضاربا  بكل 

رقيب. 
وكشفت املصادر النقاب عن ان استهداف اململكة على لسان وزير 
اململكة،  على  احلوثيني  العتداءات  منحازة  مبواقف  اللبناني  اإلعالم 
وما صدر عن وزير اخلارجية عبداهلل ابو حبيب  بعدها بأيام معدودة، 
تندرج  هي  بل  انتباه،  غري  عن  او صدرت  الساعة،  وليدة  ليست 
يف اطار مواكبة االعتداءات احلوثية مبشاركة احلزب، على اليمنيني 
انفسهم وعلى اململكة حتديدا، وضمن احلملة العدائية املمنهجة على 

دول اخلليج العربي ككل.
واوضحت املصادر الديبلوماسية ان مشاركة حزب اهلل بهذا الزخم 
إىل جانب احلوثيني باحلرب الدائرة باليمن، امنا حيصل بايعاز  وبقرار 
ايراني صرف، الفتا اىل ان استمرار هذه احلرب، واالعتداءات على 
اليت  اللقاءات  مسار   د  عقرّ الذي  االساس  السبب  كان  اململكة، 
اتفاق  اىل  التوصل  عدم  اىل  وادى  وايران،  اململكة  بني  حصلت 

النهاء القطيعة بالعالقات بني البلدين.
واماطت املصادر الديبلوماسية اللثام عن اللقاء األخري بني اجلانبني 
السعودي وااليراني، تناول اعادة استئناف العالقات الديبلوماسية 
املقطوعة بني البلدين، منذ حادث  اعتداء متظاهرين إيرانيني واقتحام 
مبنى القنصلية السعودية يف مشهد، ولكن الوفد السعودي طرح 
بداية وقبل اخلوض يف هذه املسألة، حتقيق وقف اطالق نار شامل 
باليمن، الثبات حسن النية، واالنطالق قدما بعدها للخوض باملسائل 
والقضايا املهمة ومن بينها اعادة العالقات بني البلدين وتبيعها يف 

كل اجملاالت.
وتضيف املصادر ان الوفد االيراني نفض يديه من انغماس بلده 
بهذه احلرب، نافيا قدرتها على التأثري على احلوثيني، او حزب اهلل، 
وداعيا اجلانب السعودي للتباحث مع احلزب، خبصوص وقف اطالق 

النار باليمن.
وختتم املصادر بالقول ان آخر جولة من اللقاءات السعودية االيرانية، 
توقفت عند اخلالف بني اجلانبني على وقف اطالق النار يف اليمن 
وإنهاء احلرب ككل، ويبدو ان التوصل اىل اعادة العالقات لطبيعتها 
بني البلدين، مايزال مرتبطا، مبصري هذه احلرب، املرتبطة أيضا، مبا 
ستؤول إليه نتيجة اجلولة املقبلة ملفاوضات امللف النووي االيراني، 
ومصري االزمة بني لبنان واململكة العربية السعودية ودول اخلليج، 

يبقى معلقا حتى ذلك احلني.
ما  أن  لـ«اللواء«  بعبدا  باملقابل، أكدت مصادر مطلعة على موقف 
يهم رئيس اجلمهورية هو معاجلة االزمة اليت نشأت مع دول اخلليج 

مبا يساعد على احلد من املخاطر اليت ميكن أن يواجهها  لبنان . 
وعلم أن الرئيس عون كان قد ناقش مع الرئيس ميقاتي خارطة  
كلمته  يف  عنها  وعرب  الوزراء  جملس  رئيس  طرحها  اليت  الطريق 
والتحركات اليت يقوم  بها، إال أن  ما من شيء عمالني بعد وذلك 
بإنتظار انتهاء الرئيس ميقاتي من حتركاته وعندها ميكن أن يبنى 

على الشيء مقتضاه. 
وكان الرئيس ميقاتي باشر امس االول اتصاالته ملعاجلة االزمات 
العربية  اململكة  مع  القائمة  االزمة  معاجلة  واهمها  واوهلا  القائمة 
السعودية وإعادة احلياة اىل شرايني جلسات جملس الوزراء، واعلن 
انهاء االزمة«،  كما زار  الرئيس عون »خريطة طريق  انه حدد مع 
رئيس اجمللس نبيه بري، فيما قال وزير االعالم جورج قرداحي لقناة 

»امليادين«: انين لن أستقيل وموقفي مل يتغري. 

اليت  باألجواء  الرئيس  وضعُت  عون:  مع  اللقاء  بعد  ميقاتي  وقال 
أحاطت زيارتي إىل غالسكو واجتماعاتي مع خمتلف اجلهات الدولية. 
ودول  السعودية  مع  احلالية  األزمة  من  اخلروج  سبل  يف  وحبثُت 

اخلليج، واتفقنا على خارطة طريق.
وبعد بعبدا، زار ميقاتي  رئيس اجمللس النيابي نبيه بري يف عني 
التينة ووضعه يف أجواء لقاءاته اخلارجية وحبث أزمة لبنان مع اخلليج، 

قبل ان يستقبل رئيس اجمللس وزير اخلارجية عبداهلل بوحبيب.
وبعد الزيارتني لبعبدا وعني التينة قال الرئيس ميقاتي كالمًا واضحًا 
من السرايا احلكومية بأنه »خمطئ َمْن يعتقد انه قادر على فرض رأيه 
بقوة التعطيل والتصعيد الكالمي على املنابر. خمطئ ايضا َمْن يعتقد 
وعمقهم  تارخيهم  عن  بعيدة  خيارات  اىل  اللبنانيني  اخذ  ميكنه  انه 
العربي وعالقاتهم الوطيدة على كل الصعد مع الدول العربية ودول 
اخلليج خاصة ومع اململكة العربية السعودية حتديدا.  خمطئ أيضا 
َمْن يعتقد انه، ويف حلظة حتوالت معينة مل تتضح معاملها النهائية 
بعد، ميكنه االنقالب على الدستور واعادة الوطن اىل دوامة االقتتال 

الداخلي واالنقسامات اليت ال نزال ندفع مثنها غاليا حتى اليوم. 
اضاف: خُمطئ من يعتقد ان التعطيل ورفع السقوف هو احلل وال 
ميكن ألي فريق ان خيتصر الشعب، وادعو اجلميع الختصار الطريق 
اليت  االيام  وتعويض  باحلل  للمساهمة  املطلوبة  باخلطوات  والقيام 
بل  واملكابرة  التحدي  بلغة  البالد  تدار  ال  مبناكفات.  هدرا  ذهبت 
دهم يف ورشة عمل واحدة النقاذ  بكلمة سواء جتمع اللبنانيني وتوحرّ

وطنهم.
ودعا ميقاتي وزيَر االعالم اىل »حتكيم ضمريه وتقدير الظروف واختاذ 
املوقف الذي جيب اختاذه«. وقال: يبقى رهاني على حسه الوطين 
احلكومة  بضرب  التسبب  وعدم  اللبنانبنب  ومصلحة  الظرف  لتقدير 

حبيث ال تعود قادرة على االنتاج والعمل«.
وتابع ميقاتي: اذا كان سلوك من اختاروا البقاء خارج احلكومة او 
ينتهجون خط املعارضة ميكن فهمه وتربيره، فإن ما جيدر التوقف 
من  احلكومة  له  تعرضت  الذي   والتعطيل  التفررّد  نهج  هو  عنده 

الداخل.
وترددت معلومات عن ان املشاورات قد ُتفضي اىل تعويم مبادرة 
البطريرك بشارة بطرس الراعي، واليت تقضي حبصر موضوع التحقيق 
بإلنفجار املرفأ مع الرؤساء والنواب والوزراء يف جملس النواب ،على 
أن يبقى القاضي طارق البيطار يف موقعه ويستأنف حتقيقاته. وهذا 
املخرج لو إعُتمد سيليب مطلب حركة امل وحزب اهلل من »االرتياب 
السياسي« بتحقيقات بيطار، فيما ملف حادثة الطيونة جتري معاجلته 
مبسار آخر مرٍض حتى اآلن للثنائي حسب مصادرهما. واذا سارت 

االمور بشكل صحيح سيتم استئناف جلسات جملس الوزراء.
انه من الصعب  القائم رأت  للحراك  لكن مصادر متابعة عن قرب 
مساري  فصل  جرى  لو  حتى  الوزراء  جملس  جلسات  اىل  العودة 
التحقيقات القضائية عن االزمة مع السعودية. إذ هناك من يربط 
بني  تربط  اليت  اجلهة  هي  من  توضيح  دون  وتلك.من  هذه  بني 
القضيتني، لكن الواضح انه الرئيس ميقاتي الذي يريد اخلروج من 
هذا املازق بأقل خسائر ممكنة على حكومته، وعليه قد ُتصبح إقالة 
قراحي هي املخرج شرط توفري ثلثي اعضاء جملس الوزراء وموافقة 

رئيس اجلمهورية.
جلسة  انعقاد  استحالة  اكدت  االول  امس  اهلل  حزب  مواقف  لكن   
جملس الوزراء قبل حل موضوع تنحية القاضي بيطار، ما يعين انه ال 
ميكن مجع جملس الوزراء للحصول تلى ثلثي األعضاء إلقالة قرداحي، 

خاصة ان مواقف احلزب تعتربه غري مذنب.
نعيم قاسم 

باملقابل، اعلن نائب األمني العام لـ«حزب اهلل« الشيخ نعيم قاسم 
يف مقابلة اجرتها معه »اإلخبارية السورية«، ان »لبنان ليس مكسر 
عصا وال مطية، ويتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة وال 
نقبل أن تتدخل السعودية وال غريها يف خيارات الشعب اللبناني«.

إحتواء وتمنيات دولية
اىل ذلك، التقى الوزير بو حبيب سفرية فرنسا لدى لبنان آن غريو  
وجرى التداول يف االمور الراهنة وعالقات لبنان مع العامل العربي 
ومع الدول االوروبية والغربية. كما جرى البحث يف إمكانية زيارة 

الوزير بوحبيب لفرنسا تعبريًا عن عمق العالقات بني البلدين.
إبقاء  الضروري  أن من  الفرنسية:   اخلارجية  باسم  وقالت متحدثة 
لبنان خارج األزمات اإلقليمية األوسع، وجيب أن يكون لبنان قادرا 
على التعويل على كل شركائه يف املنطقة ملساعدته على اخلروج 

من األزمة.
كما قالت املتحدثة باسم وزارة اخلارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن 
»روسيا تعول على أقرب وقت ممكن حلل الصراع الدبلوماسي الدائر 
بني لبنان ودول اخلليج العربية. مشرية إىل أنه مل يطلب أحد من 

اجلانب الروسي التوسط حلل هذه األزمة«. 
اليت  الدبلوماسية  األزمة  لتفاقم  بالنسبة  »أما  زاخاروفا:  وأضافت 
جنمت عن رد فعل عدد من الدول العربية يف اخلليج العربي على 
تصرحيات الوزير قرداحي حول تصرفات التحالف العربي يف اليمن، 

فنحن بالتأكيد نتطلع إىل حل املوضوع بأقرب وقت ممكن«.
وأضافت: »أن التصرحيات اليت قاهلا قرداحي أتت يف وقت مل يكن 
فيها بعد وزيرا ميثل الدولة اللبنانية وحكومتها، داعية األطراف إىل 

حل اخلالف يف أقرب وقت ممكن«.
صندوق النقد الدولي

 على الصعيد املالي فقد أعلن املتحدث باسم الصندوق جريي رايس 
التحضريية«، مضيفًا:  الفنية  املناقشات  »بدأت  مؤمتر صحفي  يف 
»من الواضح أن هناك حاجة إىل سياسات وإصالحات قوية لتسوية 
األزمة االقتصادية واالجتماعية غري املسبوقة اليت يواجهها لبنان«.
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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

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 



Page 23صفحة 23     

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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مـشاهري

اخلاصة  شراكتها  عن  للمجوهرات  معّوض  دار  كشفت 
بصفتها الراعي احلصري للمجوهرات لفيلم سبنسر، وهو 
فيلم سرية ذاتية جديد عن حياة األمرية ديانا، والذي القى 
ترحيبًا حارًا بعد عرضه العاملي األول يف مهرجان البندقية 

السينمائي يوم 3 أيلول.
سبنسر، للمخرج الشهري بابلو الرين والكاتب ستيفن نايت، 
تقوم ببطولته كريستني ستيوارت يف دور األمرية ديانا 
يف أداء الذي نال إشادة كبرية من النقاد باإلضافة إىل 

توقعات عالية له للرتشيح ملوسم اجلوائز.
تدور أحداث القصة يف عطلة نهاية أسبوع حمورية غريت 
حياة األمرية ديانا وذلك خالل عطلة عيد امليالد يف أوائل 

التسعينيات.
قبل اإلطالق املسرحي املرتقب لسبنسر يف دور السينما 
مقطع  إصدار  مت   ، نوفمرب   5 يف  والربيطانية  األمريكية 
دعائي، يعطي حملات عن عدد من عناصر اجملوهرات اليت 
سيتم عرضها يف الفيلم ، مبا يف ذلك خامت اخلطوبة من 
من  قرياًطا   1.82 يضم  والذي  واملاس،  األزرق  الياقوت 
املاس و 7.25 قرياط من الياقوت، يذكرنا خبامت اخلطوبة 

األيقوني لألمرية ديانا.
كانت دار معّوض اختياًرا طبيعًيا بصفتها الراعي احلصري 
عاًما   131 البالغ  تراثها  إىل  استناًدا  لسبنسر  للمجوهرات 
وشهرتها  والساعات،  اجملوهرات  احلرفية يف صناعة  من 
باعتبارها الصائغ املفضل لدى امللوك واملشاهري يف مجيع 

أحناء العامل.

 دار معوض للمجوهرات تلبس 
ديانا يف فيلم »سبنسر«
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قد  كلينتون  هليالري  سابقة  مساعدة  بأن  تقارير  تفيد 
كشفت يف مذكرات حديثة هلا النقاب عن تعرضها العتداء 

جنسي من سيناتور أمريكي.
الذي مل تكشف عن  »السياسي  إن  عابدين  وقالت هوما 
حسب  بيته«،  إىل  دعاها  أن  بعد  عليها  انقض  هويته 

صحيفة الغارديان.
وأضافت أنها »صدته بينما كان حياول تقبيلها ثم الذت 

بالفرار«.
ووردت تفاصيل احلادث يف كتابها بعنوان »حياة يف أكثر 

من عامل«، الذي سيوزع األسبوع املقبل.
كلينتون  هيالري  مساعدي  من  واحدة  عابدين  وكانت 
»ابنتها  بأنها  وقد وصفتها  بثقتها،  كانوا حيظون  الذين 

الثانية«.
كانت  بينما  وقع  الذي  اجلنسي  االعتداء  عابدين  وتصف 

تعمل مع كلينتون بني عامي 2001 و 2009.
اآلن،  واألربعني  اخلامسة  تبلغ  اليت  عابدين،  تكشف  ومل 

النقاب عن هوية السيناتور أو حزبه.
وعندما  السيناتور  مع  حضرته  عشاء  غادرت  إنها  وقالت 
توقفا أمام منزله دعاها إىل الداخل لشرب القهوة، وقبلت 

الدعوة.
من  نسخة  على  اطلعت  اليت  الغارديان،  لصحيفة  ووفقا 
تغري كل شيء.  فجأة  »ثم  كتبت  عابدين  فإن  املذكرات 
وضع ذراعه األيسر على كتفي وقبلين، وأدخل لسانه يف 
فمي، ودفعين إىل األريكة. كنت مصدومة جدا ، دفعته 
بعيدا. أردت أن متحى الثواني العشر األخرية من حياتي«.

وتقول عابدين إن السيناتور اعتذر وقال إنه أساء فهمها، 
ثم سأهلا إن كانت تريد البقاء.

وتضيف »قلت أنا آسفة جدا وغادرت، حماولة أن ابدو غري 
مبالية قدر اإلمكان«.

وتقول عابدين إنها صادفت السيناتور بعد بضعة أيام يف 
مقر الكونغرس وسأهلا إن كانا ما زاال صديقني.

السابق،  أيضا عن غضبها من زوجها  الكتاب  وعربت يف 
عضو الكونغرس عن احلزب الدميقراطي أنتوني وينر، الذي 

دمرت الفضائح اجلنسية مسريته املهنية.

 هوما عابدين: مساعدة هيالري 
كلينتون تكشف يف كتاب تفاصيل 

اعتداء سيناتور عليها جنسيا

لم تكشف هوما عابدين النقاب عن هوية السياسي

عربت عابدين يف الكتاب عن غضبها من زوجها السابق

ميغان ماركل واألمري هاري، حيث اكتسب الزوجان لقب »هاري 
وميغان اليابان«.

الوقت  لبعض  طوكيو  يف  ماكو  السيدة  تبقى  أن  املتوقع  ومن 
استعداًدا هلذه اخلطوة، وفًقا لوكالة رويرتز لألنباء. وهذا يشمل 

تقدمها بطلب للحصول على أول جواز سفر يف حياتها.

األمرية تنازلت عن وضعها امللكي
»هاري وميغان اليابان« يتزوجان بعد 3 سنوات من التأجيل

يف عام 2017 عندما أعلنت ماكو، اليت كانت آنذاك أمرية يابانية، 
استحوذ  إنه  قالت  »كي كومورو«،  السابق  زميلها  على  خطوبتها 

على قلبها »بابتساماته املشرقة مثل الشمس«.
التقى االثنان قبل مخس سنوات من ذلك التاريخ عندما كانا طالبني 
جامعيني، وشاركا خططهما للزواج يف العام التالي. كان هذا يعين 
أن األمرية ستصبح مواطنة عادية، ألن أفراد األسرة اإلمرباطورية 

من النساء خيسرن مكانتهن امللكية عند الزواج من عامة الناس.
وانتصرت ابتساماتهما على دولة ختضع فيها العائلة اإلمرباطورية 
على  أوصياء  أعضاؤها  يكون  أن  وُيتوقع  كثب،  عن  للتدقيق 

التقاليد.
كانت التغطية اإلعالمية املكثفة إجيابية يف الغالب.

لكن ذلك تغري بسرعة.
مزعوم بني  مالي  نزاع  األوىل حول  التقارير  بعد شهرين، ظهرت 
والدة السيد كومورو وخطيبها السابق، الذي ادعى أن املرأة وابنها 
السيد  كان  إذا  عما  البعض  تساءل  له.  ديون  سداد  يف  أخفقا 

كومورو قد يواجه صعوبات مالية يف املستقبل.
تعكر املزاج العام. ومع التفسري الرمسي بأن الزوجني احتاجا إىل 
بعدما  بالتأجيل  زفافهما  انتهى  لرتتيب حفلهما،  الوقت  مزيد من 

كان مقررا يف عام 2018.
األمرية السابقة، اليت ُتعرف اآلن باسم ماكو كومورو، هي الطفلة 
وزوجته  أكيشينو،  األمري  احلالي،  لإلمرباطور  األصغر  لألخ  األوىل 

األمرية كيكو.
التقاليد  1991، واتبعت  أكتوبر/ تشرين األول عام   23 ولدت يف 
حيث  للنخبة،  غاكوشوين  مدرسة  إىل  وذهبت  البداية  امللكية يف 

يدرس أفراد العائلة اإلمرباطورية عادة.
اجلامعية.  لدراستها  املؤسسة  برتكها  املعتاد  عن  خرجت  لكنها 
التحقت السيدة ماكو باجلامعة املسيحية الدولية يف طوكيو، حيث 
درست الفن والرتاث الثقايف، وأمضت عاًما يف جامعة إدنربة. يف 
وقت الحق، حصلت على درجة املاجستري من جامعة ليسرت، وهي 

جتربة قالت إنها كانت »رائعة«.
وقالت وكالة كيودو اليابانية لألنباء يف حملة عن حياتها إن املقربني 
من السيدة ماكو وصفوها بأنها امرأة مستقلة وودودة، سعت إىل 

مهنة أثناء أدائها لواجبات إمرباطورية.
التقت ألول مرة بالسيد كومورو، الذي ولد أيًضا يف عام 1991، 
يف اجتماع للطالب الذين خيططون للسفر إىل اخلارج يف عام 2012. 
ودفعت أصوله املتواضعة الصحف الشعبية إىل قضاء وقت طويل 

يف البحث عن أشياء مسيئة لسمعة أسرته.
ووسط هذا التشهري يف عام 2018، انتقل إىل نيويورك لدراسة 
القانون يف جامعة فوردهام ، وحبسب ما ورد ظل الزوجان على 

اتصال عرب اإلنرتنت.
عودة  وهي  املاضي،  أيلول  سبتمرب/  فقط يف  اليابان  إىل  وعاد 
مل تكن خالية من اجلدل. كان السيد كومورو يرتدي مالبس غري 
رمسية وميتد شعره وراءه على شكل ذيل حصان، األمر الذي كان 
بالنسبة لكثريين دليال آخر على أنه مل يكن الئًقا للزواج من األمرية 

آنذاك.
أخرًيا، ويف يوم الثالثاء 26 من أكتوبر/ تشرين الثاني اجلاري تزوج 
االثنان. ختطت ماكو الطقوس املعتادة املرتبطة بالزفاف امللكي، 
مُتنح  دوالر،  مليون   1.3 حنو  تبلغ  تقليدية  مالية  مكافأة  ورفضت 
ألفراد العائلة اإلمرباطورية من النساء عند مغادرتهن منزل العائلة 

للزواج.
كان ذلك خروًجا آخر عن التقاليد، حيث أصبحت السيدة ماكو أول 

امرأة تفعل ذلك.
وال تزال األسئلة حول الوضع املالي للسيد كومورو قائمة، على 
حوالي   - التقارير  عليها  ترتكز  اليت  األموال  إن  قوله  من  الرغم 
35000 دوالر - كانت هدية وليست قرًضا، ولكنه سيقبل تسوية. 
ومت تنظيم احتجاج واحد على األقل يف يوم زفافهما، والذي تضمن 
هي  اإلمرباطورية  و«العائلة  أسرتنا«  »محاية  عليها  كتب  الفتات 

روح اليابان«.
على  املستمرة  اهلجمات  وكذلك  املفرطة  الصحفية  للتغطية  كان 
للسيدة  النفسية  الصحة  على  تأثري  االجتماعي  التواصل  وسائل 
ماكو، وهي تعاني اآلن من اضطراب ما بعد الصدمة، وفًقا لوكالة 

القصر اإلمرباطوري.
وقالت السيدة ماكو يف مؤمتر صحفي إىل جانب زوجها اجلديد بعد 
حفل زفافهما املتواضع، إن التقارير »غري الصحيحة« عن السيد 

كومورو تسببت يف »خوف كبري وتوتر وحزن«.
وأضافت: »كي ال ميكن تعويضه بالنسبة لي. بالنسبة لنا، الزواج 

هو خيار ضروري للعيش بينما نعتز بقلوبنا«.
قبل  احلصان  ذيل  تسرحية  قص  الذي  كومورو،  السيد  وتعهد 
أن  أريد  ماكو.  أحب  »أنا  وقال:  زوجته.  ودعم  حبماية  الزفاف، 

أقضي حياتي الوحيدة مع من أحب«.
ومن املتوقع أن ينتقل الزوجان إىل الواليات املتحدة، حيث يعمل 

السيد كومورو حماميًا.
وأثارت هذه اخلطوة مقارنات مع عضوي العائلة املالكة الربيطانية، 
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أمرا صعبا وال يوجد حل سحري خلفضه، لكن  الوزن  يعد فقدان 
مشروبا واحدا ميكن أن يساعدك يف التخلص من الوزن الزائد.

وغالبا ما يوصف الشاي األخضر بأنه أحد أكثر أنواع الشاي صحة، 
وليس من الصعب معرفة السبب. ويف حني أن شرب الشاي دون 
إجراء أي تغيريات أخرى لن يساعدك على إنقاص الوزن، إال أنه 

حيتوي على عدد من الفوائد اليت ميكن أن جتعل األمر أسهل.
الثمانية للشاي  الصحية  الفوائد  »إكسربيس« عن  ويكشف موقع 
عاما   30 عن  تزيد  يتمتع خبربة  الذي  الشاي  وفقا خلبري  األخضر، 

ورئيس املعلمني يف VAHDAM India، كيتان ديساي.
وأوضح ديساي: »الشاي األخضر مصنوع من أوراق غري مؤكسدة 
حيتوي  فهو  السبب،  وهلذا  معاجلة.  الشاي  أنواع  أقل  أحد  وهو 
على أكثر مضادات األكسدة والبوليفينول النافع. وحيتوي الشاي 
األخضر على أعلى تركيزات مضادات األكسدة من أي شاي، فهو 
منخفض السعرات احلرارية بشكل طبيعي وحيتوي على نسبة أقل 

من الكافيني مقارنة بالشاي األسود والقهوة«.
- الفوائد الثمانية ألحد أكثر املشروبات صحة على وجه األرض:

• يساعد يف إنقاص الوزن.
• قد يساعد يف احلماية من أنواع معينة من السرطان.

ميكن أن يساعد يف خفض الكوليسرتول )السيئ( ويساعد يف   •
مكافحة أمراض القلب واألوعية الدموية وخفض مستويات السكر يف 

الدم لدى األشخاص املصابني بداء السكري النوع 2.
• منع مرض السكري النوع 2.

• مادة الكاتيكني املوجودة يف الشاي األخضر حتارب البكترييا.
واملزاج  الفعل  رد  وقت  ذلك  مبا يف  املخ  وظائف  يساعد يف   •

واإلنتاجية.
• حيمي من هشاشة العظام.

- كيف يساعد الشاي األخضر على إنقاص الوزن؟
ميكن أن يكون الشاي األخضر مبثابة مشروب »إلنقاص الوزن«، 
لكنه لن ينجح إذا كان نظامك الغذائي وممارسة التمارين الرياضية 

ال يدعمان فقدان الوزن.
وحيتوي الشاي األخضر على مادة الكافيني ونوع من الفالفونويد 
العناصر هو  الكاتشني، وهو مضاد لألكسدة. وأهم هذه  يسمى 
epigallocatechin gallate )EGCG(، وهي مادة ميكن أن تعزز عملية 

التمثيل الغذائي.
ميكنهما  املركبني  هذين  أن  إىل  األحباث  »تشري  ديساي:  وقال 
الكاتشني يف  يساعد  أن  وميكن  الغذائي.  التمثيل  عملية  تسريع 
حرق  يساعد يف  الكافيني  أن  حني  الزائدة، يف  الدهون  تكسري 
والكافيني  الكاتشني  من  وكل  التمارين.  أداء  وحتسني  الدهون 
املوجودين بشكل طبيعي يف الشاي األخضر، قد يكون هلما تأثري 

تآزري وميكنهما زيادة كمية الطاقة اليت يستخدمها اجلسم«.
وحيتوي الشاي األخضر أيضا على عنصر نشط يعرف باسم الثيانني، 
وهو نوع من األمحاض األمينية اليت تساعد يف تقليل التوتر من 
خالل توفري تأثري مهدئ ومريح يساعدك أيضا على إنقاص الوزن

ومع ذلك، أضاف ديساي: »ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام 
غذائي صحي مع الكثري من اخلضار هي اسرتاتيجيات فعالة للغاية 
لفقدان الوزن. والشاي األخضر املستخدم إىل جانب هذه الطرق 

قد يزيد من نتائجها اإلجيابية«.
وملعرفة أي فوائد، ال ميكنك فقط شرب الشاي األخضر بني احلني 

واآلخر.
وختتلف كمية الشاي املطلوبة للفوائد الصحية اختالفا كبريا بني 
الدراسات، لكن ديساي يوصي بشرب ثالثة إىل مخسة أكواب من 

الشاي األخضر يوميا.
ومن ناحية أخرى، حذر من أن »الكمية املثلى قد ختتلف من شخص 
للبعض،  بالنسبة  مشكلة  جدا  العالية  اجلرعات  تكون  وقد  آلخر. 

»مشروب إنقاص الوزن« .. الفوائد الثمانية ألحد أكثر املشروبات صحة على وجه األرض
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بكثري.  خماطره  األخضر  الشاي  فوائد  تفوق  عام،  بشكل  ولكن 
ويف الواقع، قد يؤدي شرب الشاي األخضر باستمرار إىل حتسني 

صحتك بشكل كبري«.
ومع ذلك، جتدر اإلشارة إىل أنه إذا مت تناول كميات كبرية من 
آثار جانبية غري سارة مبا يف  له  أن يكون  الشاي األخضر، ميكن 

ذلك:
• الشعور بالتوتر.
• مشاكل النوم.

• اجلفاف.
• الصداع.

• تهيج املعدة )عند التخمري بشدة أو عند تناوله على معدة فارغة(.
كما حذر اخلبري من أن: »األشخاص الذين يعانون من نقص احلديد 
جيب أن يشربوا الشاي األخضر ساعة واحدة بعد الوجبات أو بني 

الوجبات، ألنه قد يؤثر على امتصاص احلديد«.

قال الطبيب األملاني توماس فريلنغ إنه من أجل احلفاظ على 
املرء  على  جيب  مثالية،  حالة  يف  املعوي  املخاطي  الغشاء 
االلتزام بنظام البحر األبيض املتوسط الغذائي وجتنب عدد 

من األطعمة اخلطرة.

اخلطرة.  األطعمة  قائمة  يف  السكر  بتضمني  الطبيب  قام 
تتكاثر  البكترييا  من  معينة  أنواًعا  أن  املتخصص  وأوضح 
جيًدا يف بيئة حلوة. باإلضافة إىل املنتجات اململحة واملدخنة 

والنقانق، حسب موقع »فوكوس«.

املواد  قائمة  مدرجة يف  األطعمة  »هذه  أن  فريلنغ  وأوضح 
املسببة للسرطان، هكذا، من حيث املبدأ، جيب أال تأكل أكثر 

من 500 غرام من اللحوم احلمراء يف األسبوع«.

باإلضافة إىل ذلك، أشار إىل الدهون »السيئة«، فهي توجد، 
وشحم  النباتي  والسمن  املايونيز  يف  املثال،  سبيل  على 

اخلنزير.

يف الوقت نفسه، قام الطبيب بتجميع قائمة األطعمة الصحية. 
فهي   - فيها  األوىل  املرتبة  واخلضروات  الفاصوليا  احتلت 
املوز  هناك  ثم  األلياف.  مثل  الصابورة  مواد  على  حتتوي 
الدهنية  لألمحاض  واألمساك وهي مصدر  باإلينولني،  الغين 
غري املشبعة، والفواكه املهروسة اليت حتتوي على البكتني، 

وكذلك البطاطس املخبوزة واخلبز الرمادي.

تأثري  اهلائل يف  االختالف  السينية  باألشعة  عمليات املسح  تظهر 
تطعيمهم  مت  الذين  »كوفيد19-«  مرضى  رئيت  على  الفريوس 

وأولئك الذين مل يقع تطعيمهم.

 Deer Valley Medical Center وقال الدكتور سام دوراني، من مركز
إن »األشخاص الذين ميرضون حقا هم غري امللقحني. ويف كثري من 

األحيان حيتاجون إىل التهوية واألكسجني«.

وأوضح الدكتور دوراني أن فحوصات املرضى الذين وقع تطعيمهم 
مع »كوفيد19-« تظهر تدفق املزيد من اهلواء، مع تلوين اجلزء األكرب 

من الرئتني باللون األسود، ما يعين أنه ال يوجد ضرر يذكر .
ويف املقابل، تظهر صور الفحص من شخص غري مطعم أن الرئتني 

حمتقنتان، ما حيد من تدفق األكسجني يف مجيع أحناء اجلسم.

على  حصل  مريض  لديك  كان  »إذا  دوراني:  الدكتور  وأضاف 
التطعيم يأتي إىل غرفة الطوارئ مصابا بعدوى غري مسبوقة، رمبا 
يعاني من ضيق يف التنفس ونقوم بإجراء فحص باألشعة املقطعية، 

فلن يكون بسوء املرضى ذاته كغري املطعمني«.

املطاف  بها  ينتهي  اليت  اخلارقة  العدوى  حاالت  »حتى  وتابع: 
باإلصابة بااللتهاب الرئوي، فإن فحوصات التصوير املقطعي مل 

تكن سيئة مثل تلك اليت أجريت على املرضى غري املطعمني«.

غالبية  لدى  واملوت  الشديد  املرض  متنع  أن  للقاحات  وميكن 
الناس، لكنها لألسف لن تعمل مع البعض. وهذا يعين أن الذين 
حيصلون على لقاحات ذات جرعتني سيظلون يف املستشفى برئتني 
بـ«كوفيد19-«، ولكن مبستوى أقل بشكل كبري مقارنة  موبوءتني 

بأولئك الذين ليس لديهم أي محاية من اللقاح.

البيانات من املراكز األمريكية ملكافحة األمراض والوقاية  وُتظهر 
مرة   11 بـ  أعلى  »كوفيد19-«  من  الوفاة  خطر  أن   )CDC( منها 

بالنسبة للبالغني غري املطعمني من أولئك الذين وقع تلقيحهم.

ومن خالل رؤية الصور واألضرار اليت ميكن أن حيدثها الفريوس 
جيد  يعمل بشكل  »اللقاح  الدكتور دوراني:  الرئتني، يوضح  يف 
للغاية ومينع الفريوس من التقدم إىل االلتهاب الرئوي أو التسلل 
إىل الرئتني. وعندما حتصل على جرعة ميكن أن مترض قليال، لكن 
يف النهاية يتعرف جسمك عليها، ويهامجها وال تدخل املستشفى، 

وال يقع وضعك على جهاز التنفس الصناعي، إنه فعال للغاية«.

األشعة السينية تكشف عن الفرق 
اهلائل الذي حتدثه لقاحات 
»كوفيد-19« حقا يف الرئتني

أخطر ثالثة أطعمة على األمعاء



Page 26صفحة 26     

تــسلية

 2021 الـثاني  تـشرين   6 Saturday 6 November 2021الـسبت 

1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 áÑMÉ°U ájô°üe á∏ã‡ ``` 1

.π≤Y ``` IQƒ°üdG

 ácQÉe ``` á«cÒeCG áj’h ``` 2

.äGQÉ«°S

.ájô°üe áæjóe ``` ∞©°V ``` 3

.ï°SQ ``` ™£≤j ``` 4

.¿ shO ``` ÈYG ``` 5

.∫ÉM ``` 6

.ôNCÉJ ``` §°ùH ``` 7

.ΩRÓe π«≤K ¢Vôe ``` 8

.√OƒL ``` ¿ƒî£∏j ``` 9

 ¿Gƒ«M ``` ≥æ©dG ‘ ¿Éjô°T ``` 10

.Òãc ``` »Ñ£b

.á∏MGQ ájô°üe á∏ã‡ ``` 11

:kÉjOƒªY *

.á∏MGQ á«fÉæÑd á∏ã‡ ``` 1

 ácQÉe ``` ájô°üe á∏ã‡ ``` 2

.äGQÉWEG

 Ió∏H ``` Góæ∏àµ°SG áª°UÉY ``` 3

.á«fÉæÑd

.¿É°üM ``` »Øæ∏d ``` 4

.âÑMCG ``` ¿ÉeCGh AÉah ``` 5

.OÉbQ ``` 6

.ó°TQG ``` 7

.π°UG ``` ¬°û«Y ÜÉW ``` 8

.á«fÉ£jôH á©WÉ≤e ``` 9

 »HƒæL á«∏ÑL á©WÉ≤e ``` 10

.á©aQh õY ``` Q’ É¡àª°UÉY ¿GôjG

.º¡JGQÉªY ``` ôeC’G ‘ π°üa ``` 11

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

ÊÉŸCG Ωób Iôc ≥jôa :±hôM á°ùªN øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

âjƒµdG

ádhO

‘

Iôjõ÷G

á«Hô©dG

≈∏Y

è«∏ÿG

ÚH

ájOƒ©°ùdG

¥Gô©dGh

É¡ë£°S

∫ƒ¡°S

á«∏eQ

É¡∏∏îàJ

∫ÓJ

á∏«∏b

´ÉØJQ’G

É¡æe

∫ÉÑL

QhõdG

™e

QõL

§Øf

DƒdDƒd

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *

 ```  GQ  ```  3  .™Ñf  ```  ¿ƒà°S’h  ```  2  .øjƒcÉe  ∞«à°S  ```  1

 .π©f ``` Ée ``` 6 .ÉàH ``` ºYG ``` 5 .ôdG ``` ∞∏j ``` 4 .Ë ``` QGOQO

 10 .…OGƒL ``` ¿É°ùfG ``` 9 .Òe ``` hôL ``` 8 .íH ``` ÆGO ``` 7

.‹h ``` ∫óÑdG ``` 11 .¿ÉeQ ``` ê ä ä ê ```

:kÉjOƒªY *

 ```  Éj  ```  3  .áfQÉª©dG  πJ  ```  2  .áLÉLO  ```  ÉjQƒ°S  ```  1

 7 .OQ ```  OhG ```  6 .Îe ```  5 .πLG `` ó°ùa ```  4 .Éà°SƒZÉªa

 á∏«Ñf ``` 10 .ƒfÉc ``` øHG ``` øj ``` 9 .Gh ``` 8 .πªL ``` Éæc ```

.…ôjô◊G ôªY ``` 11 .ó«ÑY ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

ä

G

∫

´

Q

Ü

…

I

´

∫

i

ê

∫

ê

…

∫

ñ

∫

G

ä

Q

ä

¢T

Ü

G

∫

G

G

I

¢S

ä

R

…

¥

Q

G

∫

∫

∫

…

•

ñ

ê

h

G

Ω

¢S

∫

R

G

O

ì

∫

¥

∑

Q

∫

`g

±

h

Q

h

`g

∫

∫

∫

´

…

h

…

Q

ä

´

G

`g

…

G

∫

I

∫

G

Dh

±

¢S

I

G

∫

¿

G

G

`g

∫

∑

G

∫

Ü

∫

I

±

h

¿

Dh

Ω

´

´

G

`g

…

h

•

Ω

∫

I

Q

…

R

ê

∫

G

¿

O

¬LƒdG

 :¿ƒÑ«g 

 ,Éjó«eƒf ‘ áÁób áæjóe

 áHÉæY Üôb ÉgQÉKBG

 É¡Ø≤°SCG ¿Éc .ôFGõ÷ÉH

.¢ùæ«£°ùZhG ¢ùjó≤dG

* * *

(º∏¡∏a) ±Qƒà«g 

 :(1914 – 1824)

 ∞°ûàcG .ÊÉŸCG »FÉjõ«a

 ,ájOƒJÉµdG á©°TC’G

.1869

* * *

 :(OQGhOG) å«g 

 ód oh …õ«∏µfG »°SÉ«°S

 ÜõM ¢ù«FQ .1916

 ¢ù«FQh Ú¶aÉëŸG

.1974 – 1970 IQGRƒdG

* * *

 :hÌ«g 

 ‹hódG ¿óæd QÉ£e

.á«Hô¨dG á«MÉ°†dÉH

2016/09/30

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Friday 6 October - 2017 ``g 1439 Ω qôfi 16 ``` 2017 ∫hC’G øjô°ûJ 6 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

7 8 5
6 9

5
2 4 7 6

8 5
1 6 8 7 2

8 9 4
7 2
4 5 1 2 5 8 9 4 1 7

4
1 7 5 6 9

6 4 7 2
5 1 2

9 2 3 1
8

2 5 4
4 7 9 8

8 4 1 5 3 6 2 7 9 3 6 1 9 2 5 7 8 4
9 2 5 4 7 1 3 8 6 8 7 4 1 3 6 5 2 9
6 3 7 8 2 9 5 1 4 5 2 9 4 7 8 3 1 6
7 1 9 2 5 8 4 6 3 6 4 8 3 9 7 2 5 1
2 8 4 1 6 3 7 9 5 9 1 2 8 5 4 6 7 3
3 5 6 9 4 7 1 2 8 7 5 3 6 1 2 4 9 8
1 6 2 3 9 5 8 4 7 1 8 5 7 4 3 9 6 2
4 7 3 6 8 2 9 5 1
5 9 8 7 1 4 6 3 2

2 3 6 5 8 9 1 4 7
4 9 7 2 6 1 8 3 5



Page 27صفحة 27     

NEWS

Australia is being urged 
to transition its export 
market away from a reli-
ance on fossil fuels as 
new modelling reveals 
its economy is critically 
exposed to a looming net 
zero commitment among 
trading partners.
World leaders will gather 
in Glasgow this week for 
the COP26 climate sum-
mit and assess progress 
on a global aim to reduce 
carbon emissions and 
keep rising global tem-
peratures down to 1.5C 
to 2C above pre-industrial 
levels.
But a recent UN report 
revealed the globe had 
already warmed by 1.1C 
and the summit will face 
increasing pressure to en-
act tougher clean energy 
targets.
Scott Morrison will be in 
attendance after unveiling 
his government’s plan to 
adopt a net zero target by 
2050 but it is the policies 
of Australia’s trading part-
ners which will be most 
critical, major consultancy 
firm Ernst and Young (EY) 
warns, given 64 per cent 
of its GDP is exposed.
Australia’s economy is 
heavily reliant on export-
ing fossil fuel sources of 
energy and products.
With 82 per cent of goods 
destined for countries with 
a net zero target, tougher 
targets will be devastat-
ing for its economy, EY 
warned.
“What our trading part-
ners commit to, and how 
they plan to get there, is 

going to be critically im-
portant for the transition 
the Australian economy 
needs to make,” EY chief 
economist Jo Masters 
told NCA NewsWire.
“It’s not just about the 
path that we choose.”
The debate about climate 
change has been polaris-
ing, particularly in Austra-
lia’s political context, but 
Ms Masters said recent 
events and commitments 
proved the world’s “direc-
tion is very clear”.
“By mid century, our 
economy will need to look 
different from how it looks 
today,” the leading econo-
mist said.
“And economics tells us 
the sooner you start to 
transition, the better the 
outcome typically is. 
 “It’s very encouraging 
that we’re seeing corpo-
rate Australia move, in-
cluding in some of those 
sectors that are very ex-
posed, to try to transition 
and to think about the fu-
ture and we need govern-
ment policy to provide the 
guardrails and to provide 
investment where the pri-
vate sector can’t do it.”
The consultancy firm is 
hopeful, however, that a 
wide-reaching commit-
ment to reducing carbon 
emissions would be able 
to increase technology in-
vestments and give Aus-
tralia an advantage when 
it comes to clean new en-
ergy sources.
That needs all the stake-
holders, government and 
private sector to be row-

Australia’s export market vulnerable to 
COP26 climate decision: EY report
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ing in the same direction,” 
Ms Masters said.
“We need policies that 
foster the environment for 
the necessary private sec-
tor investment.
“You need those guard-
rails, you need as much 
certainty as you can, and 
you need investment in 
those aspects that are too 
big for the private sector 
to get off the ground.”
The Prime Minister was 
widely mocked for his 
government’s announce-
ment to plan on reducing 
carbon emissions, with 
rivals critical the policy 
lacks a tangible commit-
ment to transitioning away 
from fossil fuels.
But Mr Morrison, who has 
been vocal in the past of 
supporting the coal sector 
and refusing to address 
climate change, has ac-
knowledged the economic 
risks of not following the 
world.
“This change is happen-
ing with or without us,” 
the Prime Minister said 
earlier this month, ac-
cording to the Australian 
Financial Review.
“It is not just an environ-
mental challenge we are 
managing, it is actually 
how you deal with signifi-
cant economic challenges 
as the world moves to-
wards a net zero econo-
my.
“Our task is to have an 
economic plan to ensure 
Australia, and particularly 
our regions and rural ar-
eas, can succeed in this 
new global shift.”

A disgraced MP has given 
his version of events after 
a drunken crash, but there 
was one question that 
completely stumped him.
A Victorian Liberal MP has 
stumbled over his words 
when asked about how 
many drinks he had mo-
ments before he crashed 
his car into a family home. 
Tim Smith was stumped 
when the question was 
asked, initially saying he 
had “a couple” of drinks 
and then correcting that to 
“a few”.
“I had a couple … I had a few 
… I had quite a few … clearly 
far too much,” the member 
for Kew told reporters on 
Wednesday afternoon.
He said he would not quit 
politics despite apologis-
ing and admitting drink 
driving was the “worst de-
cision” of his life.
“It’s the worst thing that 
has ever happened in my 
life and the most stupid 
decision I ever made,” he 
said.
“If I could go back and 
change it all I absolutely 
would.”
But the member for Kew 
said he did not deserve 
to let his career in politics 
slip away due to “one er-
ror”.
Opposition Leader Mat-
thew Guy this week met 
with the distressed MP and 
made it clear he “wouldn’t 
find his way onto the front-
bench of any parliamenta-
ry Liberal Party I lead”.
Mr Guy then told reporters 
on Tuesday he had had 
encouraged Mr Smith not 
to recontest the next elec-
tion.
But the disgraced MP on 
Wednesday brushed aside 
any suggestions that he 
was asked to resign and 
said he still had “a contri-
bution to offer” his con-
stituents.
Earlier, he insisted he was 
“not an alcoholic” and 
vowed to never drink al-
cohol again while in public 
life.
Tim Smith resigned from 
the front bench and his 

position as the state’s 
attorney-general after he 
crashed his car into a Haw-
thorn home on Saturday, 
returning a blood alcohol 
reading of 0.131.
Mr Smith on Wednesday 
morning begged for for-
giveness and said he was 
assessing his future in 
politics amid speculation 
his career was over.
“I hadn’t eaten all day, the 
reading was much higher 
than I could ever have 
imagined. I was shocked 
and amazed by what hap-
pened with regards to the 
reading,” he told 9 radio.
“I have done something 
shameful and stupid and 
I’m so, so sorry for the em-
barrassment and the harm 
that I have caused.” 
Police said Mr Smith 
crashed his car into a 
parked vehicle before 
ploughing into the wall of 
a family home on Saturday 
night.
He has lost his licence for 
12 months.
The crash caused signifi-
cant damage to the home’s 
wall, causing a crack in the 
interior plaster within the 
room where an eight year-
old boy was sleeping.
He has apologised to the 
family and will pay the es-
timated $100,000 in dam-
ages.
Mr Smith denied he was an 
alcoholic and claimed he 
did not have mental health 
issues, describing the in-
cident as “an appalling 
lapse of judgment”.
“I certainly spoke to my 
GP about not ever drink-
ing again, certainly whilst 
in public life,” he said.

Liberal MP Tim Smith breaks si-
lence following drink-driving scan-
dal, says he won’t quit parliament

“I don’t think I’m an alco-
holic but I certainly have 
consumed too much al-
cohol on too many occa-
sions.”
On Tuesday Mr Guy front-
ed the media and said he 
had spoken with Mr Smith.
“I made it clear that I didn’t 
want him to nominate at 
the next election,” Mr Guy 
told reporters on Tuesday.
“I think he’s exceedingly 
remorseful, you know, this 
has potentially cost him 
his career and you would 
expect anyone in that posi-
tion to be not just remorse-
ful but certainly very sorry 
for what has occurred.”
While Mr Smith said his ac-
tions were “the most stu-
pid thing I’ve ever done”, 
he declined to commit to 
quitting politics altogeth-
er, instead telling the radio 
station he was reflecting 
on his future in politics.
It’s expected he will make 
a decision the next two 
weeks before preselection 
nominations.
Mr Smith has been meet-
ing with Kew branch mem-
bers and senior politicians 
and has reportedly told 
some he will ride out the 
scandal.
“The (branch members) 
are very disappointed, 
they’re very angry and I 
suppose the key question 
to them is should one hor-
rendously poor judgment 
render someone’s career 
over immediately,” he 
said.
“I can’t give you a defini-
tive answer this morning, 
but I’m certainly speaking 
to the branch members in 
Kew.”

Mr SmithMorrison is expected to face pressure for his reluctance to transition away from fossil fuel. Picture: Adam Taylor
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There’s been a major 
change to Covid rules in 
NSW with new freedoms 
brought forward. Here’s all 
you need to know about 
the changes.
NSW residents will be able 
to enjoy new freedoms 
earlier than planned after 
the Premier revealed the 
road map would be fast-
tracked.
The next wave of free-
doms were not expected 
to come into force until 
December 1 but Dominic 
Perrottet said that would 
be shifted to Monday, No-
vember 8 for fully vacci-
nated residents.
Unvaccinated people will 
now have to wait until the 
state achieves its 95 per 
cent double dose target, 
or December 15 - which-
ever comes first.
All restrictions would 
be removed on Monday, 
except mask-wearing in-
doors. Some density limits 
will still apply to weddings 
and funerals, as well as 
venues.
But other events like com-
munity sport will be back 
on the cards.
About 93.6 per cent of eli-
gible residents have had 
one jab, while 87.8 per 
cent are fully vaccinated.
Mr Perrottet told report-
ers on Tuesday that the 
vaccine take up was the 
result of an “extraordinary 
effort” from every person 
across NSW.
“For those who are fully 
vaccinated there are some 
changes we are pleased to 

announce today,” he said.
The decision was made 
after a crisis cabinet met 
on Monday to discuss the 
measures.
Chief health officer Dr 
Kerry Chant revealed the 
mask mandate would re-
main until at least mid-
December. She said resi-
dents must still wear them 
in indoor settings.
“I extend my appreciation 
to the community for un-
derstanding that this is a 
really important risk miti-
gation strategy for indoor 
settings,” Dr Chant said.
Health Minister Brad Haz-
zard described it as a 
“great day”.
 “As little as three or four 
months ago when things 
were looking dark, we were 
all wondering … if we’d be 
able to get through this in 
the next few months, or 
how long will it take us?” 
he said.
“I want to thank the com-
munity because if the 
community had not been 
with us on this journey, we 
would not be enjoying the 
freedoms that we are see-
ing coming earlier.”
The announcement is a 
blow to the unvaccinated 
who will likely have to wait 
longer to enjoy any of the 
new freedoms.
Jobs Minister Stuart Ay-
res said the decision was 
made to protect the wider 
community.
“We have exceeded our 
expectations and because 
of that we are able to make 
some prudent changes 

Major change to Covid rules in NSW with freedoms brought forward

that allow people who are 
fully vaccinated to be able 
to do more things slightly 
earlier,” he said.
“But we will also take that 
same prudent decision by 
just holding back unvac-
cinated people for another 
couple of weeks. 
“It’s in line with the deci-
sion we made around not 
allowing people to travel 
into regional NSW until we 
had slightly higher rates of 
vaccination. 
“There is a really clear 
message here. We want to 
get to 95 per cent and en-
courage people to go out 
to get vaccinated.”
Mr Perrottet said NSW 
had “exceeded” where we 
thought we would be in 
terms of vaccination tar-
gets.
“We are on track to do it. It 
is one last push and I be-
lieve that we can get to that 
95 per cent mark, plus a 
strong booster program,” 
he said.
Mr Perrottet had hinted 
at the changes during an 
interview with The Today 
Show on Monday where 
he said some of the relax-
ations to rules could be 
brought forward.
“We set a road map to pro-
vide clarity and certainty 
for people, but we want 
to drive that vax rate up 
as high as we can up to 
around 95 per cent,” Mr 
Perrottet said.
“Ultimately there are op-
portunities to bring for-
ward some of that relaxing 
of restrictions.”
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Dominic Perrottet made the announcement. Picture: NCA NewsWire / Gaye Gerard

Victoria has recorded 989 
new Covid-19 cases, the 
first time infections have 
been below 1000 since 
September.
Victoria has recorded 989 
new local Covid-19 cases 
on Tuesday as the state 
looks towards its next 
major vaccine target.
It is the first time daily in-
fections have been below 
1000 since late Septem-
ber. 
Nine more Victorians died 
with the virus in the past 
24 hours, the Department 
of Health also confirmed. 
The state’s hospitalisa-
tions have also dropped 
like the new case figures, 
with 32 fewer people in 
hospital from Monday.
The number of people in 
intensive and on a venti-
lator has also fallen. The 
Delta outbreak has now 
claimed 318 lives.
About 92 per cent of Vic-
torians above the age of 
16 have received one jab 
and 81 per cent have been 
fully vaccinated against 
Covid-19. 
The 90 per cent double-
dose vaccination rate is 
predicted to be achieved 
around November 24.
Victorian Premier Dan-
iel Andrews previously 
flagged that there would 

be “no caps anywhere” 
beyond that date. 
“There will be no density 
limits anywhere,” he said.
“Masks will only be re-
quired in high risk indoor 
settings, such as public 
transport, prisons, hos-
pitals, aged care, to give 
you some examples.
”I want to see 80,000 plus 
people at the Boxing (Day) 
Test on day one.
“It won’t be easy, but we 
are very confident, very, 
very confident that we will 
be able to deliver that.”
Eased restrictions across 
Victoria linked to the state 
reaching its 80 per cent 
double-dose target came 
into force two days early 
on Friday.
Those relaxed rules meant 
shops, gyms and other 

Victoria records 989 new local cas-
es of coronavirus ( 2nd of Nov)

retail businesses could 
reopen.
Masks were scrapped out-
doors and in most indoor 
settings – including res-
taurants, pubs and gyms.
Hairdressers opened with 
no caps if all staff and 
patrons were fully vacci-
nated.
Most outdoor settings 
now have a limit of up to 
500 people where staff 
and patrons are fully vac-
cinated.
The same indoor and out-
door settings also apply to 
host weddings, funerals 
and religious gatherings 
if all attendees are fully 
vaccinated, with caps of 
30 people for weddings, 
funerals and religious 
gatherings if vaccination 
status is unknown.

NSW has recorded 173 
new cases of Covid and 
four deaths a day after 
the international border 
reopened.
The new figures came 
a day after international 
borders reopened to 
NSW and regional travel 
was allowed again.
Emotions were running 
high at Sydney Airport on 
Monday with family and 

friends reunited as the 
first flights arrived and 
departed Australia.
The country’s interna-
tional borders had re-
opened after 582 days 
of Covid-19 restrictions 
and travellers were ea-
ger to reunite with loved 
ones overseas following 
months of painful sepa-
ration and missed mile-
stones.

NSW records 173 new virus cas-
es a day after borders reopen

Another 173 Covid cases 
and four deaths have been 
recorded in NSW on Tues-
day as figures continues to 
steadily decline while vac-
cine rates grow.
The new figures came a 
day after international bor-
ders reopened to NSW and 
regional travel was allowed 
again.
ALL THE NEW FREEDOMS
Gatherings
No limits on gatherings in 
the home or outdoors. The 
density limit will shift to 
one person per 2sq m for 
indoor and outdoor set-
tings.
Community sport back 

on and a CovidSafe plan 
needs to be in place for 
events with more than 
1000 people.
Hospitality, retail and 
gyms
Density limits of one per-
son per 2sq m apply in all 
settings. But patrons can 
now drink standing up in 
venues. 
Entertainment
Outdoor facilities like zoos 
and theme parks as well 
as indoor venues like gal-
leries, cinemas, museums 
and theatres can open but 
must follow the one per-
son per 2sq m rule.
Nightclubs can open with 

one person per 4sq m.
Work
Working from home will be 
at employer’s discretion.
Weddings, funerals and 
places of worship
Density limits of one per-
son per 2sq m apply. 
Dancing will be allowed at 
weddings and singing has 
been given the green light 
in places of worship.
Masks
Masks are still mandatory 
indoors until December 
15, Dr Chant said. After 
that, it’s likely they will re-
main mandatory on public 
transport and for hospital-
ity staff.
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Scott Morrison has been 
accused of leaking pri-
vate text messages be-
tween himself and French 
President Emmanuel Ma-
cron in an extraordinary 
escalation of the diplo-
matic crisis.
The French president 
said, “I don’t think, I 
know,” on Monday when 
quizzed by journalists 
if he thought the Prime 
Minister had lied to him 
about the cancellation 
of the $90bn submarine 
contract with Australia.
Less than 24 hours af-
ter the French President 
publicly accused the 
Prime Minister of lying, 
private text correspon-
dence promptly emerged 
undermining Mr Macron’s 

account.
The text messages, pub-
lished in The Daily Tele-
graph on Monday night 
at 6pm, were provided as 
evidence by an unnamed 
source to prove that Ma-
cron knew long ago the 
subs deal was in trouble.
“Macron messaged the 
Prime Minister to say that 
he was not available at the 
time Australia was seek-
ing for a call and said, 
“Should I expect good 
or bad news for our joint 
submarine ambitions?,’’ 
the report stated.
Any decision by the Prime 
Minister’s office to leak 
private correspondence 
between Scott Morrison 
and the French President 
for domestic consump-

Scott Morrison accused of leaking private texts 
between himself and Emmanuel Macron

tion would be an extraor-
dinary diplomatic move.
Speaking in Glasgow, the 
Prime Minister was chal-
lenged directly by the 
ABC’s political editor An-
drew Probyn whether he 
or his own office at his in-
struction had leaked the 
private text messages.
“Why did you decide to 
leak that text message,’’ 
the Prime Minister was 
asked.
A mock-up of the text 
message sent from Em-
manuel Macron to Scott 
Morrison.
After dodging the ques-
tion, the Prime Minister 
was asked a second time 
“why the messages were 
leaked.”
Mr Morrison did not deny 

they were leaked but said, 
“I am not going to indulge 
your editorial on it.”
“What I will simply say 
is this. We were con-
tacted when we were 
trying to set up the call. 
(The French President) 
made it pretty clear he 
was concerned that this 
would be a phone call 
that could result in a de-
cision by Australia not to 
proceed.”
He was also asked in 
the press conference 
whether he replied to the 
reported text message 
from Mr Macron, effec-
tively confirming the text 
messages as reported 
were accurate by saying 
that he had.
The leaked text messag-
es, which were designed 
to challenge the French 
President’s claim that the 
Prime Minister is a liar, 
were also published by 
The Australian Financial 
Review on Monday night.
But texts also appear 
to confirm the French 
President was in the dark 
about the AUKUS deal 
and the cancellation two 
days before it was an-
nounced on live TV. 
The AFR report, pub-
lished at 8.55pm, also 
stated that the French 
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Scott Morrison joins world leaders at the popular tourist spot Trevi fountain.

President told Scott Mor-
rison in June “I don’t like 
losing” after the Prime 
Minister informed him 
over dinner that Austra-
lia felt the French sub-
marines were not fit for 
purpose.
The report replicated, 
word for word, the text 
messages The Daily 
Telegraph had earlier 
claimed to have been 
sent in September by the 
French President, two 
days before Mr Morrison 
announced the formation 
of the AUKUS alliance. 
The report also stated 
that Mr Macron messaged 
the Prime Minister to ask: 
“Should I expect good or 
bad news for our joint 
submarine ambitions?,’’ 
citing unnamed govern-
ment sources.
During the press confer-
ence in Glasgow, Mr Mor-
rison provided the most 
comprehensive public 
account to date on his 
thinking behind breaking 
the contract with France 
and his attempts to ex-
plain to the French Presi-
dent that the contract 
was in trouble.
“I have no interest in per-
sonalising these matters. 
But I thought it would be 
good to give some of the 
background,’’ he said.
“The (French) submarine 
contract was a significant 
investment decision tak-
en five years ago. At that 
point, given the strategic 
circumstance, time and 
technology available to 

Prime Minister of Australia Scott Morrison, German chancellor Angela Merkel, Italian Prime Minister Mario 
Draghi, French president Emmanuel Macron, British Prime Minister Boris Johnson visit the Trevi fountain

Australian Prime Minister Scott Morrison and French President Emman-
uel Macron talk.

Australia the attack class 
submarine was the right 
decision.
“But there have been 
significant changes that 
have occurred in our 
strategic environment in 
the Indo-Pacific, which 
completely changed the 
game.”
The Prime Minister pro-
vided a blow-by-blow 
of when he raised con-
cerns, touching on when 
he raised issues with the 
French contract, includ-
ing significant delays.
“This submarine was not 
the submarine that Aus-
tralia needed,” he said.
Mr Macron and Mr Mor-
rison met at the G20 
summit in Rome over the 
weekend, the first time 
the men had met since 
the submarine deal was 
cancelled.
Earlier, Acting Prime 
Minister Barnaby Joyce 
urged the French to get 
some perspective.
“We didn’t steal an is-
land, we didn’t deface the 
Eiffel Tower. It was a con-
tract,” Mr Joyce said.
The Prime Minister said 
he did not wish to “per-
sonalise the spat” but 
would not accept “state-
ments questioning Aus-
tralia’s integrity”.
“I’m not going to cop 
sledging on Australia,” 
he said.
“I have to put Austra-
lia’s interests before any 
interests that involved 
potentially offending oth-
ers,” he said.
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A downward trend of Covid-
19 infections in Victoria has 
continued after the state re-
corded 941 new cases.
Victoria has recorded 941 
new local Covid-19 cas-
es on Wednesday as the 
state’s downward trend in 
infections continues. 
It is the lowest daily infec-
tion tally since late Sep-
tember and comes after the 
state posted 989 cases on 
Tuesday.
Eight more Victorians died 
with the virus in the past 24 
hours, the Department of 
Health also confirmed.
A total of 63,278 Victorians 
turned out to get tested, 
while just under 9500 vac-
cines were administered at 
state-run facilities.
There are currently 657 
people in hospital, includ-
ing 117 in ICU and 69 on a 
ventilator.
The Delta outbreak has now 
claimed 326 lives.
About 92 per cent of Victo-
rians above the age of 16 
have received one jab and 
82 per cent have been fully 
vaccinated against Covid-
19.
The 90 per cent double-
dose vaccination rate is 
predicted to be achieved 
around November 24.
Victorian Premier Daniel 
Andrews previously flagged 
that there would be “no 
caps anywhere” beyond 
that date.
“There will be no density 

limits anywhere,” he said.
“Masks will only be required 
in high risk indoor settings, 
such as public transport, 
prisons, hospitals, aged 
care, to give you some ex-
amples.
”I want to see 80,000 plus 
people at the Boxing (Day) 
Test on day one.
“It won’t be easy, but we are 
very confident, very, very 
confident that we will be 
able to deliver that.”
Eased restrictions across 
Victoria linked to the state 
reaching its 80 per cent 
double-dose target came 
into force two days early on 
Friday.
Those relaxed rules meant 
shops, gyms and other re-
tail businesses could re-
open.
Masks were scrapped out-
doors and in most indoor 
settings – including restau-
rants, pubs and gyms.
Hairdressers opened with 
no caps if all staff and pa-
trons were fully vaccinated.
Most outdoor settings now 
have a limit of up to 500 
people where staff and pa-
trons are fully vaccinated.
The same indoor and out-
door settings also apply 
to host weddings, funerals 
and religious gatherings if 
all attendees are fully vac-
cinated, with caps of 30 
people for weddings, funer-
als and religious gatherings 
if vaccination status is un-
known.

Victoria records 941 new local 
cases  (3rd of Nov)

NSW has recorded 190 
new cases of Covid as the 
next phase of more free-
doms was brought for-
ward by three weeks.
Another 190 new Covid 
cases and four deaths 
have been recorded in 
NSW on Wednesday, a day 
after the Premier revealed 
more freedoms would be 
brought forward.
Dominic Perrottet on 
Tuesday announced the 
road map would be fast-
tracked.
The next wave of free-
doms were not expected 
to come into force until 
December 1, but Mr Per-
rottet said that would be 
shifted to Monday, No-

vember 8 for fully vacci-
nated residents.
Unvaccinated people will 
now have to wait until the 
state achieves its 95 per 
cent double-dose target 
or December 15 – which-
ever comes first.
All restrictions will be re-
moved on Monday, except 
mask wearing indoors. 
Some density limits will 
still apply to weddings 
and funerals as well as 
venues.
But other events like com-
munity sport will be back.
More than 93.6 per cent 
of eligible NSW residents 
have had one jab, while 
87.8 per cent are fully 
vaccinated.

NSW records 190 new Covid 
cases (3rd of Nov)as more 
freedoms brought forward

Victoria has recorded 
1471 new local Covid-19 
cases on Monday as the 
state achieves its second 
major vaccine milestone.
Four more Victorians died 
with the virus in the past 
24 hours, the Department 
of Health also confirmed.
It comes as Victoria 
clinched an 80 per cent 
double dose vaccination 
target for those aged 16 
and above on Sunday.
Meanwhile, NSW record-
ed 135 new coronavirus 
cases on Monday from 

62,857 tests.
There were also four more 
Covid-19 related deaths 
north of the Murray.
About 91.7 per cent of 
Victorians had received 
one jab, with the state 
now looking towards No-
vember 24 when it was 
projected to hit a 90 per 
cent double-dose rate.
In NSW, 93.6 per cent of 
people aged 16 and older 
had received one dose of 
the vaccine and 87.7 per 
cent were fully vaccinat-
ed.

Victoria records 1471 new cases 
and NSW 135 cases ( 1st of Nov)

A heartbreaking detail 
has emerged in the Cleo 
Smith miracle with seven 
minutes all that separated 
the four-year-old and her 
mum during an agonising 
18 days.
Four-year-old girl Cleo 
Smith, who went missing 
from a remote campsite 
in Western Australia, has 
miraculously been found 
alive after 18 days of 
searching. 
But in a heartbreaking turn 
of events, she was found 
in a locked house just sev-
en minutes from her family 
home in Carnarvon.
Police broke into a locked 
house in Tonkin Cres in the 
early hours of Wednesday 
morning where they found 
Cleo alone, but alive.
A leading criminologist 
said finding Cleo alive was 
a “miracle” and “highly 
unusual”.
“I had been expecting the 
worst,” Dr Xanthe Mallett 
told Sunrise just hours 
after Cleo was found at 
a home in Carnarvon in 
Western Australia. 
“It is highly unusual to find 
an abducted child alive 
and well after so long. This 
is a miracle.”
Cleo went missing from a 
remote campsite in WA 18 
days ago, sparking a wide-
scale search and fears she 
had been abducted.
WA Police Deputy Com-
missioner Col Blanch 
released a statement on 
Wednesday morning an-
nouncing the extraordi-
nary development.
He also revealed “phone 
data” helped lead police to 
the house where Cleo was 
found.
“It will become apparent 
when we put the puzzle to-
gether … it all led us to one 
place,” he said.
“A police team broke their 
way into a locked house 
in Carnarvon about 1am. 
They found little Cleo in 
one of the rooms.
“One of the officers picked 
her up into his arms and 
asked her ‘what’s your 
name?’ 
“She said, ‘My name is 
Cleo’. Cleo was reunited 
with her parents a short 
time later.”
A 36-year-old man from 

Carnarvon is in custody 
and being questioned by 
detectives.
Dr Mallett said she wasn’t 
completely surprised that 
there was finally a conclu-
sion to the case that had 
baffled detectives for al-
most three weeks.
“Strategically, police 
seemed to be clear on 
where they were going,” 
she said.
“I am just incredibly 
pleased it is a positive out-
come.”
She was then asked about 
the vehicle that was spot-
ted leaving the carpark of 
the campsite just hours af-
ter Cleo was last seen by 
her parents.
Police said it was likely 
she was abducted in the 
dead of the night since the 
tent zip was opened to a 
height she could not have 
reached.
A major focus of the police 
investigation has a mys-
tery vehicle that was spot-
ted by two people.
They said it turned right 
off Blowholes Rd onto 
North West Coastal High-
way, heading towards Car-
narvon, between 3am and 
3.30am the day Cleo dis-
appeared.
“It may be that car that was 
the key to solving this … it 
may have been something 
else,” Dr Mallett said.
“They have looked closely 
in the local community. We 
always felt this was some-
thing targeted. To me, it 
made no sense this was a 
random.
“They have looked very 
closely at those in the com-

Four-year-old Cleo Smith found seven minutes from family home

Cleo Smith has been found alive and well. Picture: Facebook

munity, those who possi-
bly know Cleo. There will 

be a link to Cleo and her 
family. Over the next day 

or so, will find more about 
what has happened.”
Search crews combed the 
coastline near the remote 
camping ground where 
Cleo went missing, but ef-
forts proved futile.
Police also examined 
CCTV footage from busi-
nesses and homes that 
might have captured the 
car or anything else that 
might be relevant to the in-
vestigation.
They then moved search 
efforts to Cleo’s parents 
home, which they searched 

three times. Police said her 
parents were not suspects 
and the move was “stan-
dard practice”.
Officers searched the 
home for several hours 
before leaving with two 
evidence bags.
A 36-year-old man is now 
in custody and being ques-
tioned by police after Cleo 
was found at his home in 
Carnarvon.
WA Police Commissioner 
Chris Dawson said the 
man had no connection to 
the family.
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Victoria’s Covid infec-
tions have spiked over-
night, with 1247 new local 
cases recorded and nine 
deaths on Thursday.
It comes after two days 
where case numbers were 
below 1000, which hasn’t 
happened since late Sep-
tember. 
Nine more Victorians died 
with the virus in the past 
24 hours, the Department 
of Health also confirmed.
The Delta outbreak has 
now claimed 335 lives.
There are 660 Victorians 
in hospital — 114 of those 
are in intensive care and 
78 are on a ventilator.
A total of 50,180 tests 
were processed on 
Wednesday, while 16,209 
vaccine doses were ad-
ministered at state-run 
facilities. 
The Department of Health 
also updated its vaccine 
figures on Thursday to re-
flect the vaccination rate 
for those aged 12 and 
older — it was previously 
reporting the vaccination 

rate for Victorians aged 
above 16.
About 81 per cent of Vic-
torians aged above 12 
have been fully inocu-
lated. 
The 90 per cent double-
dose vaccination rate is 
predicted to be achieved 
around November 24.
Premier Daniel Andrews 
previously flagged that 
there would be “no caps 
anywhere” beyond that 
date.
“There will be no density 
limits anywhere,” he said.
“Masks will only be re-
quired in high-risk indoor 
settings, such as public 
transport, prisons, hospi-
tals, aged care, to give you 
some examples. I want to 
see 80,000 plus people at 
the Boxing (Day) Test on 
day one.
“It won’t be easy, but we 
are very confident, very, 
very confident that we will 
be able to deliver that.”
Mr Andrews will front 
the media at 9.15am on 
Thursday. 
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Victoria records 1247 new lo-
cal cases (4th of Nov)

NSW has recorded a 
spike in Covid cases with 
308 new infections and 
four deaths recorded on 
Wednesday night.
Another 308 new Covid 
cases have been record-
ed in NSW on Wednesday 
night.
Numbers had stabilised in 
recent weeks but Thurs-
day’s figure it a huge jump 
on Wednesday when the 
state recorded 190 cases 
– and from more tests.
Meanwhile, the vaccine 
rate continues to climb.
As of Tuesday night 93.7 
per cent of eligible resi-
dents had received one 
does and 88.7 per cent 
were fully vaccinated.

NSW is hoping to reach 
the 95 per cent double 
dose milestone which 
Premier Dominic Perrottet 
believes is achievable.
Unvaccinated residents 
will not have freedoms 
until that target is met, 
or from December 15 – 
whichever comes first.
Earlier this week Mr Per-
rottet said NSW had 
“exceeded” where we 
thought we would be in 
terms of vaccination tar-
gets.
“We are on track to do 
it. It is one last push and 
I believe that we can get 
to that 95 per cent mark, 
plus a strong booster pro-
gram,” he said.

Cases spike as NSW records 
308 new Covid infections and 
four deaths ( 4th of Nov)

New South Wales is on 
the verge of reaching a 
stunning coronavirus 
vaccination milestone 
that previously seemed 
improbable.
Just 84,000 more people 
need to get the jab for 
New South Wales to reach 
a 95 per cent vaccination 
rate against Covid-19. 
The latest figures show 
6.1 million people over 
the age of 16 — making 
up almost 94 per cent of 
the state’s adult popula-
tion — have received the 
first dose of a Covid vac-
cine. 
Once this reaches 6.2 
million, the state will 
have achieved a corona-
virus milestone that few 
other places in the world 
share. 
NSW authorities are opti-
mistic the state will reach 
the vaccine milestone. 
This week it announced 
that restrictions for those 
who were not vaccinated 
would not ease until the 
state reached the 95 per 
cent vaccination rate 
or until December 15, 
whichever one happened 
earlier. 
It also brought forward 
the easing of restrictions 
scheduled for December 
1, to instead commence 
on November 8. 
The Australian Capital 
Territory has already 
reached the 95 per cent 
vaccination target and 
Victoria’s vaccination 
rate is also extremely 
high, with around 92 per 

cent of adults having had 
a first dose.
Almost 90 per cent of 
adults in Tasmania have 
had a first dose and 82 
per cent in South Austra-
lia.
Other states are lag-
ging further behind with 
Queensland on 78 per 
cent, Western Australia 
on 79 per cent and North-
ern Territory on 77 per 
cent.
The most highly vaccinat-
ed country in the world is 
the United Arab Emirates, 
where 97 per cent of the 
entire population — in-
cluding those under 16 
years old — has had at 

least one dose. 
Australia has rocketed up 
the ranks of the world’s 
most highly vaccinated 
countries, with 74 per 
cent of its total popula-
tion having had at least 
one dose.
Its vaccination rate now 
ranks higher than the 
United Kingdom, United 
States and even Israel — 
which all began their vac-
cination programs earlier 
than Australia.
Figures from Our World 
in Data also show Austra-
lia closing in on rates in 
France (76 per cent), Italy 
(77 per cent) and Spain 
(81 per cent).

NSW needs just 84,000 more people to be vac-
cinated to achieve 95 per cent first dose rate

A disgraced Liberal MP 
has been told not to bother 
nominating for next year’s 
Victorian election follow-
ing a drunken car crash.
A senior Victorian MP who 
crashed his car while more 
than twice over the legal 
blood-alcohol limit has 
been told not to bother re-
contesting the next state 
election.
Tim Smith resigned from 
the front bench and his 
position as the state’s 
attorney-general after he 
crashed his car into a Haw-
thorn home on Saturday, 
returning a blood alcohol 
reading of 0.131.
Opposition Leader Mat-
thew Guy, who is a friend 
and close ally of Mr Smith, 
said he met with the report-
edly distressed MP and 
made it clear he “wouldn’t 
find his way onto the front-
bench of any parliamenta-
ry Liberal Party I lead”.
“I made it clear that I didn’t 
want him to nominate at 
the next election,” Mr Guy 
told reporters on Tuesday.
“I think he’s exceedingly 
remorseful, you know, this 
has potentially cost him 
his career and you would 
expect anyone in that posi-
tion to be not just remorse-
ful but certainly very sorry 
for what has occurred.”
Police said Mr Smith 
crashed his car into a 
parked vehicle before 
ploughing into the wall of 
a family home on Saturday 
night. 
He has lost his licence for 
12 months.
The crash caused signifi-
cant damage to the home’s 
wall, causing a crack in the 
interior plaster within the 
room where an eight year-
old boy was sleeping.
While there is a slim 
chance of Mr Smith return-
ing to the Victorian Lib-
eral Party or realising his 
dream of becoming pre-
mier, there are now rum-
blings he could move on 
to federal parliament.
Asked whether Mr Smith 
had a drinking problem, 
Mr Guy said: “Absolutely 
not. Look, I think he’ll tell 
you that he’s had some is-
sues emotionally, but for 
me none of that is ever an 
excuse. 

“I don’t think anyone 
should get behind the 
wheel when they’ve been 
drinking.” 
He said he wasn’t aware 
of Mr Smith receiving any 
professional help.
“You could talk about 
mental health, you could 
talk about lockdowns, you 
could talk about lots of 
things, but it doesn’t make 
it right,” Mr Guy said.
“He’s a friend of mine, not 
just a colleague, but I’m 

Matthew Guy tells Liberal MP Tim Smith’s to resign following drunken car crash

sorry, this is the right de-
cision, the right way to go 
for the sake of the people 
of Victoria.”
Former premier Ted Bail-
lieu was among Liberal 
Party elders who called on 
Mr Smith to consider his 
political future.
Mr Baillieu questioned 
whether Mr Smith had 
become too much of a li-
ability to contest the 2022 
Victorian election after 
shattering his reputation.

“It’s been a fairly spectac-
ular implosion for some-
body who, let’s say, has 
been a controversial fig-
ure on the Coalition side 
of politics,” he told ABC 
radio.
“But he has imploded. 
Fortunately, hasn’t hurt 
anybody, but I think his 
reputation is very much 
shattered. He now has to 
reflect on his own posi-
tion. 

Mr Baillieu said he expect-
ed Mr Smith would not re-
contest the next election.
“The chances are he will 
determine that that liability 
is unlikely to be lifted. He 
may go to the next elec-
tion, but whether he recon-
tests is a legitimate ques-
tion,” he said.
Earlier this week, Mr Guy 
said he believed Mr Smith 
could have led the party in 
the future and had been an 

asset to the Victorian Lib-
erals.
Deputy leader David 
Southwick on Tuesday 
said he would be “a great 
loss” for the party.
“I was horrified, like we all 
were,” Mr Southwick said.
“Tim is a great performer, 
but at the end of the day 
Tim has responsibilities 
like all of us.
“When you do that there 
are consequences.”

Former premier Ted Baillieu said Mr Smith’s reputation had been shat-
tered.



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

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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العالناتكم االتصال على الرقم:
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