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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

 - بعبدا  جبهة  على  هدأت 
عني التينة، وراحت ذيول 
فيما  تتفاعل  االشتباك 
عن  بنفسه  اهلل  حزب  نأى 
حركة  احللفاء«:  »إشتباك 
احلر،  الوطين  والتيار  أمل 
على  الرتكيز  خالل  من 
والدولي  اإلقليمي  البعد 
لوضعية لبنان، واعتبار ان 
اخلضوع  رفضت  »الدولة 
يف  األمريكية  لإلمالءات 
احلدود«  ترسيم  مسألة 
على حّد تعبري األمني العام 
حسن  السّيد  اهلل  حلزب 

نصر اهلل.
اخلالفية  املسائل  ان  ومع 
ما تزال عالقة، سواء يف ما 
خص التحقيقات القضائية 
يف انفجار املرفأ وحوادث 
 - الرمانة  عني  الطيونة- 
عن  اإلفراج  أو  الشياح، 
الوزراء«  جملس  »جلسات 
عدم  خلفية  على  املتوقفة 
يف  العدلي  احملقق  إقالة 
القاضي  املرفأ  انفجار 
الذي  البيطار،  طارق 
اهلل  نصر  السّيد  اعرتف 

تغيريه،  استطاعة  بعدم 
جنيب  الرئيس  أّكد  فيما 
ميقاتي التمسك به كمحقق 

عدلي.
ميقاتي: املصلحة العامة

خالل  القاها  كلمة  يف 
رعايته احتفال مئوية نقابة 
طرابلس  يف  احملامني 
ميقاتي:  الرئيس  قال 
يقوُم  الدولة  مفهوَم  إن 
يتخّلى  أن  قاعدة  على 
طوًعا  اجملموعُة  أو  الفرُد 

له  حقٌّ  هو  ما  بعِض  عن 
من  األصل،  يف  هلا  أو 
اليت  العامة  املصلحِة  أجِل 
متثل بالضرورة ويف نهاية 
املطاِف مصلحًة للجميع من 
املنطُق  أما  استثناء.  دون 
املبينُّ على املناداِة الدائمة 
باحلقوق اخلاصة، للَفْرِد أو 
غالبًا  منطٌق  فهو  للجماعة، 
ما يؤّدي إىل توتري األجواء 
وال  املؤسسات،  وتعطيل 
مفهوم  مع  قطعًا  يأتلُف 

ُد فيها،  اليت تتجسَّ الدولة 
واحدٍة  اعتبارّيٍة  كشخصّيٍة 
مجيع  حقوُق  دة،  موحَّ

أبنائها.
اضاف: من هنا دعوُتنا، أن 
تكون املئوية الثانية مئويَة 
واالنتظاِم  العام،  النظاِم 
سياسيٍّ  نهٍج  يف  الكامل 
واملبادئ،  املعامل  واضح 
الدميقراطية  قواعَد  يلتزم 
بناِء  وُأُسَس  الصحيحة 
ذات  العصرّية  الدولة 
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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

الوزير محّية يـُطلق مناقصة  عاملية عمومية يف مرفأ بريوت: »ال بيع ألصول الدولة«

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

ال  اليت  الواحدة  السلطة 
ازدواجيَة فيها. دولٌة جتعُل 
على رأِس اهتماَماِتها محايَة 
وضماَن  الوطن  سيادِة 
وشعِبه  أرِضه  سالمِة 
واحرتاَم  ومؤسساته، 
واالستحقاقاِت  القواعِد 
وَصْوَن  الدستورية، 
مصاحِل املواطننَي املقيمني 
واحملافظَة  واملغرتبني، 
العربي،  لبناَن  انتماِء  على 
العالقاِت  أفضِل  وبناَء 
املنطقة  يف  األشقاِء  مع 
العامل.  يف  واألصدقاء 
استقالَل  تكرُِّس  دولٌة 
القضاء وتعمُل على توفري 
القضائي  املرفق  حاجات 
لكي  واملعنوية،  املاديِة 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

إسرائيل حتذر: حزب اهلل سيدفع مثنا باهظاً إن هامجنا
هلجة  تصاعد  ظل  يف 
طهران  بني  التحذيرات 
وتبادل  أبيب،  وتل 
اعترب  املهددة،  الرسائل 

إسرائيلي  رمسي  مصدر 
أن  اخلميس  االول  أمس 
»طفل  كـ  تتصرف  إيران 

صغري« يف املنطقة
أن  املصدر  أكد  كما 
اهلل  حزب  ميليشيات 
إن  باهظا  مثنا  ستدفع 

التتمة على الصفحة 21

السودان: الربهان ُيصدر قراراً بتشكيل جملس السيادة
اجليش  قائد  أصدر 
عبد  الفريق  السوداني، 
مساء  الربهان،  الفتاح 
امس األول اخلميس، قرارًا 
السيادة،  جملس  بتشكيل 
التلفزيون  أعلنه  ملا  وفقًا 

السوداني الرمسي.
صحيفة  ذكرته  ملا  ووفقًا 
»السوداني« احمللية، نقاًل 
السودان  تلفزيون  عن 
القائد  فإّن  الرمسي، 
املسلحة  للقوات  العام 
أول  الفريق  السودانية، 
الربهان،  الفتاح  عبد 
السيادي،  اجمللس  شّكل 
اليت  املؤسسة  وهو 
باالشرتاك  السلطة  تتوىل 
منذ  املدنية  احلكومة  مع 
إطاحة عمر البشري يف عام 

 .2019
وأكد التلفزيون أّن الربهان 
رئيسًا  مبنصبه  احتفظ 
للمجلس، كما احتفظ حممد 
)محيدتي(  دقلو  محدان 

مبوقعه نائبًا لرئيسه.
اجلديد  اجمللس  ويضّم 
 9 بينهم  عضوًا،   13

اجمللس  يف  أعضاء  كانوا 
جدد  أعضاء  و4  السابق، 
اجمللس  أعضاء  حمل  حّلوا 
السابق املنتمني إىل قوى 

احلرية والتغيري.
ممثل  تسمية  تأجيل  ومّت 
يف  السودان  شرقي 

إىل  السيادي  اجمللس 
من  »مزيد  إجراء  حني 
وفقًا  املشاورات«، 

للتلفزيون السوداني. 
وزير  رفض  جهته،  من 

عون: 82٪ من اللبنانيني فقراء.. وال أزمة حمروقات لكن التهاب باألسعار
نصراهلل: أطالب اللبنانيني بالصرب.. نرفض استقالة قرداحي أو إقالته

التتمة على الصفحة 21

انسحاب مفاجئ للتحالف السعودي من 
مواقع جنوبي وشرقي احلديدة

أفادت مصادر ميدانية بأّن 
السعودي  التحالف  قوات 
عشرات  من  كليًا  انسحبت 
وشرقي  جنوبي  املواقع 
غرب  احلديدة  مدينة 

اليمن. 

أّن  إىل  املصادر  وأشارت 
»قوات التحالف السعودي 
انسحبت بشكل مفاجئ من 
جنوب  املواقع  عشرات 
الفتًة  احلديدة«،  وشرق 

هامجت إسرائيل.
على صعيد آخر، أشار إىل 
أسرى  توجد صفقة  ال  أنه 
محاس  ألن  غزة  مع  حاليا 
وفق  بذلك،  تسمح  لن 

تعبريه.

Two Party Race at Local Govern-
ment Elections as Liberal Party 
pulls out of Council Elections
The upcoming Local 
Government Elec-
tions are shaping up 
as a two party race in 
Cumberland and Par-
ramatta Councils. 
With the Liberal 
Party’s decision to 

withdrawl from Local 
Government Elec-
tions on December 
4th  it leaves two 
parties contesting 
fifteen  council seats 
across five wards.

To be continued on page 8

التتمة على الصفحة 14

بعد انـسحاب حزب األحرار
حزبا OLC والعمال يتنافسان يف 
انتخابات بلدييت كامربالند وباراماتا

يف  السباق  حلبة  تنحصر 
املقبلة،  البلدية  انتخابات 
كامربالند  بلدييت  يف 
حزبي  بني  وباراماتا 
املعروف  احمللي  جمتمعنا 

باسم OLC والعمال.
األحرار  حزب  قرار  فمع 
االنتخابات  من  االنسحاب 

يف  ستجري  اليت  البلدية، 
املقبل،  األول  كانون   4
بني  املنافسة  احنصرت 
وحزب   )OLC( حزب 
العمال على 15 مقعًدا يف 

أجنحة البلدية الـ 5.



Page 2صفحة 2     

لــبنانيات

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 

»حزب  لـ  العام  األمني  ألقى 
اهلل،  نصر  حسن  السيد  اهلل« 
كلمة  األول،  أمس  مساء 
ملناسبة يوم الشهيد حتت شعار 
مثل  يف  وقال:  فينا«،  »أحياء 
الشهيد،  يوم  حنيي  اليوم  هذا 
وهذه املناسبة تعود عندما قام 
فاتح عصر العمل االستشهادي 
الشاب امحد قصري باقتحام مقر 
االسرائيلي  العسكري  احلاكم 
وسقوط  تدمريه  اىل  وأدى 
اكثر من مائة قتيل بني ضابط 
وكانت  اسرائيلي  وجندي 
األقوى يف تاريخ املقاومة، على 
أمل أن تأتي عملية أقوى منها 
ساحة  اي  يف  أو  فلسطني  ي 
العدو  مع  املواجهة  من ساحات 

االسرائيلي«.
أضاف:« حنن نعترب هذا اليوم، 
شهيد  لكل  سنوية  ذكرى 
وشهيدة من مقاومينا، ولقادتنا 
اختار  وقال:«  اجلهاديني«. 
العظيم  اليوم  هذا  اهلل  حزب 
واملبارك يف تاريخ املقاومة يف 
لبنان عموما واملقاومة االسالمية 
يف  املقاومة  وتاريخ  حتديدا 
لكل  يوما  ليكون  املنطقة 
سنوية  ذكرى  هذه  الشهداء. 
لكل الشهداء ولذلك كل عائلة 
هذا  تعترب  اهلل  حزب  شهيد يف 

اليوم هو يوم شهيدها«.
الشهداء  »إجنازات  وقال: 
ملموسة بالنسبة إلينا على عكس 
الضوضاء اإلعالمي املستمر منذ 
إجنازات  فهي  ضدنا.  سنوات 
تارخيية ومن أهمها حترير األرض 
وحترير األسرى واحلماية والردع 
مواجهة  ومنها  مستمرة،  وهي 
التكفريي  األمريكي  املشروع 
يف املنطقة الذي انتصرنا عليه 
ومنع احلرب االهلية اليت ال يزال 

جيري التخطيط هلا«.
املعيشية  االزمات  »أن  ورأى 
واحلروب االعالمية اليت نعيشها 
له  تعرض  ما  تشبه  اليوم 
من  غابرة  قرون  املسلمون يف 
التخلي  لرفضهم  وقتل  حرق 
منوها  االسالمي«.  الدين  عن 
مينحنا  الذي  الروحي  بالبعد 
بعوائل  وكذلك  الشهداء،  إياه 
الشهداء وصربهم واستعدادهم 
كي  وبناتهم  أبنائهم  لتقديم 
وتتحقق  الطريق  هذا  يستمر 
على  مشددا  األهداف«، 
والشكر  بفضلهم،  »االعرتاف 
هلم، بديال للجحود والنكران«. 

واشار اىل كل الشهداء »الذين 
سقطوا يف لبنان من غري شهداء 
فضلهم  نعرف  فنحن  اهلل  حزب 

ونعرتف بفضلهم ونشكرهم«.
بدأ  السياسي  الشق  ويف 
القوى  كل  شهداء  عن  بالكالم 
وحركة  واالسالمية  الوطنية 
مطالبا  وتضحياتهم«،  »أمل« 
أن  بالشتم  »يكتفون  الذين 

نصراهلل: نريد التهدئة.. وأطالب اللبنانيني بالصرب.. نرفض استقالة قرداحي أو إقالته

حترير  يف  إجنازاتهم  يقدموا 
القوى  مواجهة  ويف  االرض، 
التكفريية«،  الفتا اىل االعرتاف 
أنفقوا  أن  بعد  العربي بسوريا، 
»أن  مؤكدا  الطائلة«،  األموال 
من أهم االجنازات احلقيقية هي 
لبنان،  يف  األهلية  احلرب  منع 
الكامل  األمريكي  اإلطباق  ومنع 

على لبنان«.
وأكد السيد نصر اهلل »أن القلق 
عاد يساور العدو االسرائيلي«، 
املناورات  عند  متوقفا 
تدل  واليت  مؤخرا  االسرائيلية 
ومن  لبنان،  من  خوفهم  على 
أن يقتحم لبنان مساحة واسعة 
»ان معركة  معلنا  اجلليل«،  يف 
يف  حاضرة  صارت  اجلليل 
وهذا  االسرائيلي،  الوجدان 
ان االسرائيلي يثق جيدا  دليل 
وأهمية  شأنها  وعلو  باملقاومة 

عقوهلا االسرتاتيجية«.
هي  لبنان  من  القلق  وتابع:« 
اىل  تدخل  أن  املشاة  قوة  من 
تداعيات  له  وهذا  اجلليل، 
مناطقية،  وليست  اسرتاتيجية 
وأيضا القلق من الصواريخ اليت 
أي  من  والقلق  املقاومة،  لدى 
حرب مع لبنان، وكذلك يعيشون 
سيف  معركة  بعد  الوجود  قلق 
تكتبه  ما  اىل  الفتا  القدس، 
االسرائيلية يف  االعالم  وسائل 

هذا اجملال«.
كما أشار اىل »تنامي قوة دول 
يدعون يف  احملور، ساخرا ممن 
لبنان أن حمور املقاومة يضعف 
اىل  ولفت  تقوى«.  واسرائيل 
حيميه  لن  االسرائيلي  »أن 

التطبيع، وهم يعلمون ذلك«.
وتوقف عند العنف املتزايد داخل 
أيدي  على  احملتلة  فلسطني 
داللته  »هذا  و  االسرائيليني 
القوة«. وقال:  الضعف وليس 
»حنن ال ندعي اننا قاومنا النفوذ 
مشريا  لبنان«،  يف  االمريكي 
اىل »ان االمريكي يتم اخلضوع 
ال  وأحيانا  أحيانا،  لبنان  له يف 

حيصل ذلك«.
السيطرة  منعنا  لقد  وأضاف: 
لبنان،  على  لالمريكي  الكاملة 
رفض  هو  حيتاجه  ما  وكل 
جلهة  السياسية  االمالءات 
ألن  البحرية،  احلدود  ترسيم 
املنطقة هناك حتتوي على ثروة 

نفطية وطنية«.
اىل  الدولة  خضوع  بعدم  ونوه 
اآلن  لإلمالءات االمريكية، رغم 
الضغوط االمريكية والسبب هو 
استناد لبنان اىل قوة املقاومة 
أن  من  ومتنعه  العدو  ردع  على 
ميد يده اىل ثروة لبنان وأي حبة 

تراب«.
وقال :« هنا املعركة السيادية 
اهلل  حزب  يف  وحنن  احلقيقية، 
وذات  عادلة  دولة  اىل  نتطلع 
حقيقية  وحرية  حقيقية  سيادة 

هناك اعرتاف عربي بانتصار سوريا وبهزيمة املشروع الذي ُأنفقت فيه مئات امليارات العربية
 هناك اعرتاف عربي بانتصار سوريا وبهزيمة املشروع الذي ُأنفقت فيه مئات امليارات العربية

 نحن لم نفتعل االزمة وال نريد املعركة مع السعودية او مع اي دولة عربية
 لم يتم ذكر حزب اهلل او لبنان خالل جوالت املفاوضات االربع التي حصلت بني السعوديني وااليرانيني

 حجة هيمنة حزب اهلل على الدولة اللبنانية هو كذب وافرتاء وهناك شواهد على ذلك
 من طالب قرداحي بتقديم املصلحة الوطنية نسأل ما هي املصلحة الوطنية هل هي اذالل وانتقاص سيادة لبنان؟

 نرفض استقالة قرداحي أو إقالته: اول الوهن كان بإستقالة شربل وهبي الن السعودية قابلت الخطوة بسلبية
 سوريا كصديقة والتي تم سبها واهانتها لم تطالب عند طلب مرور الغاز املصري عرب اراضيها إعتذار
 السعودية تقدم نفسها كصديق للشعب اللبناني والسؤال هو هل هكذا يتعامل الصديق مع صديقه؟

 أؤكد بان السعودية افتعلت مشكلة مع لبنان: لن اصعد ولن اعقد االمور ولكن نحن معنيون بتبيان الحقائق
 لبنان رفض الخضوع لالمالءات االمريكية يف موضوع ترسيم الحدود النه يستند لقوة املقاومة

 من املضحك بان هناك من يتحدث عن ان محور املقاومة يضعف باملنطقة رغم ان كل املعطيات تؤكد عكس ذلك

وأن تكون لكل اللبنانيني«. 
سيادة  جتلي  أبسط  »ان  وأكد 
الدولة هي يف رفضها لالمالءات 

اخلارجية«.
ثم انتقل للحديث عن املوضوع 
السعودية،  مع  العالقات  يف 
التصعيد،  ينوي  »ال  أنه  واكد 
أن  للمظلوم  يصح  ال  ولكن 

يسكت.
الوزير  مع  حصل  ملا  وعرض 
تلتها  واليت  قرداحي،  جورج 
اىل  الفتا  املفتعلة،  األزمة 
»احتمال عدم معرفة السعوديني 
بتصريح قرداحي مما أغضبهم، 
على  معلقا  قراراتهم،  فاختذوا 
هذا االحتمال بالقول:« أن ردة 
فعل السعودية مبالغ فيها جدا، 
ألن هناك سياسيني ومسؤولني 
قالوا  وأمميني  امريكيني 
يرد  ومل  قرداحي  كالم  ذات 
قيام  اىل  إضافة  السعوديون، 
ومع  حممد  النيب  بشتم  أفراد 
على  السعودية  تقدم  مل  ذلك 
اليت  الدول  مع  العالقات  قطع 
محت هؤالء الذين شتموا، إضافة 
بصداقة  يتعلق  آخر  جانب  إىل 
فهل  اللبنانيني   مع  السعودية 

يتعاطى الصديق مع صديقه؟
مل  الشتم  محالت  وأضاف:« 
 15 منذ  سوريا  ضد  تتوقف 
عاما، ومع ذلك مل تقف سوريا 
ضد القرار االمريكي الذي مسح 
املصري«،  الغاز  خط  مبرور 
هو  التصرف  هذا  »أن  ومؤكدا 
يف  مثلها  الصديق،  عنوان 
اليت مل متنن  ايران  مع  العالقة 
من  وساندت  قدمته  مبا  لبنان 
دعمها  وخاصة يف  لبنان  خالله 

لطرح االحتالل االسرائيلي«.
الصداقة؟  تكون  كيف  وسأل: 
إقالة  رفضنا  حنن  وقال:« 
سبق  ألنه  قرداحي،  الوزير 
لبنان  تقابل  ومل  للسعودية 
إقالة  متت  عندما  إجيابية  بأية 
وشدد  وهيب«.  شربل  الوزير 
بني  املناقشة  »ضرورة  على 
الوطنية،  األمور  يف  اللبنانيني 
يطلبه  ملا  باالستجابة  هي  وهل 
اخلارج مبا يتعارض مع مصلحته 

الوطنية«. 
قرداحي  أزمة  حول  وتابع 
فقال:«أن  والسعودية، 
السعودية تبحث عن حجة لتفتعل 
أزمة مع لبنان، موضحا »أن هذا 
مشروع  مع  املعركة  مع  جزء 
مستذكرا  لبنان«،  يف  املقاومة 
الدور السعودي التحريضي ضد 
املقاومة يف حرب متوز 2006«.

وسأل: ملصلحة من قتال حزب 
ملصلحة  أليس  لبنان؟  يف  اهلل 
اىل  وأشار  واسرائيل؟  أمريكا 
»التعاطي السعودي مع حلفائها 
للمساعدات  وقطعها  لبنان  يف 

عنهم«.
وتوقف عند ما قالته السعودية 

من أسباب مشكلتها مع »حزب 
هيمنة  اىل  تعود  و«اليت  اهلل« 
وأيضا  لبنان،  على  اهلل  حزب 
وقال:«أشعر  اليمن«،  يف 
باخلجل إذا توقفت عند اتهامنها 
فيها  باهليمنة على لبنان ألن ا} 
تضييع للوقت، ولكن حنن جزء 
حزب  أكرب  وحنن  لبنان،  يف 
ولكن حنن  لبنان،  سياسي يف 
ال  لبنان،  على  مهيمنني  غري 
اكرب  نأثري  لديه  من  هناك  بل 
من  أكثر  الدولة  مفاصل  يف 

تأثرينا«.
ولفت اىل موضوع التحقيق يف 
انفجار املرفأ، وقال:«ما هو هذا 
احلزب الذي ال يستطيع أن ينحي 
قاضيا عن ملف يعتقد حزب اهلل 

انه يعمل بشكل استنسابي«.
املازوت  لسفن  وتابع:بالنسبة 
هيمنتنا  أين  قال:  ايران،  من 
نأتي  وقت  يف  الدولة  على 
سوريا  عرب  باحملروقات 
عشرات  حوالي  ومبسافات 
طلبنا  ومثلها يف  الكيلومرتات. 
أن نذهب شرقا ونأتي بشركات 

تبين الكهرباء وغريها«.
ورفض اتهام البعض »ان ايران 
أن  لبنان«.وقال:  على  تسيطر 
حزب  بسيطرة  السعودية  حجة 
أما  واهية.  لبنان  على  اهلل 

بالنسبة حلرب اليمن
وعن اليمن وموقف »حزب اهلل« 
من  واضح  موقفنا  قال:«  منها 
سبع سنوات عندما أيدنا الشعب 
اآلن؟،  القصة  فلماذا  اليمين، 
وقال: إنها قصة مأرب ونتائج 
اليت  احلرب  هذه  هناك،  احلرب 
احلرب  سنوات  كل  بعد  فشلت 

على الشعب اليمين«.
وأكد أن »تداعيات سقوط مأرب 
والسعودية  املنطقة  ستشمل 
احتمال  ورفض  ذلك«.  تعرف 
كي  علينا  الضغط  يكون  ان 
يف  احلوثيني  على  نضغط 
اليمن، نافيا اخلرب الذي قيل أن 
االيراني طلب من السعودي يف 
بغداد ان يقوم حزب اهلل بهذه 
املهمة، مشددا رفضه التفاوض 
نيابة عن اليمنيني« وهذا ايضا 

موقف ايران.
وكشف انه »مطلع على حماضر 
جلسة احلوار السعودي-االيراني 
يف بغداد«. ووصف اتهام »حزب 
اهلل« بأنه »وراء االنتصارات يف 
ورأى  »االوهام«.  ب  اليمن 
»أن السعودي اذا اراد معاقبة 
أن  ال  فليفعل  اهلل«  »حزب 

يعاقب الشعب اللبناني«.
اهلل  نصر  السيد  وخاطب 
اردمت  بالقول:«أذا  السعودية 
هو  اليمن  حرب  من  اخلالص 
املفاوضات  اىل  تذهبوا  أن 

السياسية بعد وقف النار«.
 : اهلل  نصر  السيد  وختم 
وأطالب  التهدئة،  نريد  »حنن 
اللبنانيني بالصرب، وحنن صربنا 
ونريد  جروحنا  على  وضغطنا 
الصحيح، وحنن  بالطريق  السري 
منفتحون على املعاجلات اهلادئة، 
وهذا ما قمنا به يف حادثة خلدة، 
ومثلها يف جمزرة الطيونة اليت 
إرتكبها حزب »القوات اللبنانية« 
واستجالبه  وحتضريا  تصميما 
عني  منطقة  خارج  من  عناصر 
شهداء  بني   وساوى  الرمانة. 
وحنن  الطيونة،  وشهداء  املرفأ 
ألنها مسألة  القضيتني  سنتابع 

أخالقية ووطنية نلتزم بها.

بو حبيب حبث مع سفراء السويد 
وسويسرا واملانيا يف تأييد لبنان ملبادرة 

ستوكهومل والتقى ماتيو لوسيانو
اخلارجية  وزير  استقبل 
عبداهلل  الدكتور  واملغرتبني 
آن  السويد  سفراء:  حبيب  بو 
الدكتورة  وسويسرا  ديسمور، 
واملانيا  ويشلت،  ماريون 
طلبوا  حيث  كيندل،  أندرياس 
تأييد لبنان ملبادرة استوكهومل، 
وثيقة  املتضمن  برلني  وإعالن 
وورقيت   ،»stepping stones«
من  اليت  الصلة،  ذات  العمل 
مؤمتر  خالل  مناقشتهم  املقرر 
ملعاهدة  العاشر  املراجعة 

النووية  األسلحة  إنتشار  حظر 
نيويورك يف  عقده يف  املقرر 
العام  من  الثاني  كانون  شهر 

املقبل.
كما التقى الوزير بو حبيب مدير 
الدولية للهجرة  مكتب املنظمة 
يف  لوسيانو  ماتيو  لبنان  يف 
عرض  وجرى  تعارف،  زيارة 
للمهام اليت تقوم بها املنظمة 
التقين  التعاون  ومشاريع 
اخلارجية  ووزارة  املنظمة  بني 

والوزارات االخرى املعنية.

املسلمني«،  العلماء  »جتمع  وجه 
رسالة  الشهيد«،  »يوم  مبناسبة 
إىل اللبنانيني تالها رئيس هيئته 
اإلدارية الشيخ الدكتور حسان عبد 
»مَر على مدينة   اهلل، قال فيها: 
فأحياها،  مَر على املاِء ففاض، مَر 
مَر  أرجيها،   فانتشر  األزهاِر  على 
على أرٍض جمدبة  فأمثرت، مَر على 
اجلرحِ   على  مَر  فأطفأها،  النار، 
صار اجلرح بيدر ضوء  وسنبَلة«. 

يوم  الشهيد،  »يوم  أضاف: 
الشهادة لقدرة الدِم يف االنتصار 
على السيف، يوم انسكاب الدمع 
ليس  احلياة،  بزغرادت  املختلِط 
ذهابا  وليس  للحياة،  انقضاء 
هكذا  للنور.  انطفاء  أو  للوهِج 
تارخينا  عظماؤنا،  شهداؤنا  هم 
سيد  سيدنا  يقول  كما  أجمادنا، 
شهداء املقاومة اإلسالمية، هكذا 
يولدون،  حلظة  كِل  يف  هم. 
أرضنا  من  تراب  ذرة  كل  وعند 
يتَعمَلقون، هم أبدا حاضرون، ال 
عنا  احلجب  حتجبهم  وال  يغيبون، 
ألنهم اخرتقوا حجَب النور فوصلوا 
بامسهم  العَظَمة.  معدن  إىل 
عِزها،  مواسَم  األوطان  افتتحت 
ختضبت  القاني  جنيعهم  ومن 
قمم جبالنا العاتية، وحقهم علينا 
وطنيا  يوما  يومهم  يكوَن  أن 
جامعا، ومن يريد أن خيتلف على 
معنا  يلتقي  ال  ملاذا  سالحهم، 
الغيث  أول  كاَن  دمهم  أن  على 
التعب  أدمنت  احلياة ألمة  وبدايَة 
ورَكنت للظلم ورضيت باالحتالل. 
سالحهم،  على  خيتلفون  ملاذا 
ماذا  نسأهَلم  أن  لنا  يريدون  وال 
أمجِع  العامِل  ديبلوماسيات  فعلت 
األزرق  اخلّط  أنبَت  وماذا  برتاِبنا، 
يف  الرتاِب  وجنِة  على  املرسوم 
وطننا. يومهم هو دهر من العزِة، 
ويوم اخلانعني دهور من التقهقِر 
بداية  يومهم  والفناء،  واملوِت 
حياتنا، ويوم السياساِت املتماهيِة 
والتسويف  التأجيل  قراراِت  مع 
الُذِل  يف  واإلمعاِن  واملماطلِة 
واالستيطان  واالحتالل  واهلوان 
كراماِتنا،  وموات  تارخينا،  نهاية 
وانتهاء عهوِد العنفوان يف عزائِم 

شعوبنا«. 
وتابع: »من يشكك يف مصداقية 
ضعيف  أو  واهم  إما  هو  الدم 
باهلواجس  مسكون  وإما  وخائف، 
كي  اإلسرائيلية   - األمريكية 
التهم  ألن  عميل  إنه  نقول  ال 

الصهيونية  العنجهية  زمِن  يف 
املقاومني  على  إال  تصح،  ال 
للمشروع األمريكي - الصهيوني. 
هو  الشهيد  يوم  نقول:  لذلك، 
اجللي،  الواضِح  األمحر  الدِم  يوم 
العزة  دم  والسيادة،  احلريِة  دم 
بيومه،  حنتفل  دعونا  والكرامة. 
الشهداء  شيخ  مقولة  ولنرِدد 
الشهيد  دم  حرب:  راغب  الشيخ 
يسقط.  اهلل  فبيِد  سقط،  إذا 
ينمو  فإنه  اهلل،  بيد  سقط  وإذا 

ويستمر«. 
وأشار إىل أن »املقاومة اإلسالمية 
أن  عاما  أربعني  خالل  استطاعت 
بدأت  عظيمة  انتصارات  حتقق 
وباالنتصار   2000 عام  بالتحرير 
التارخيي عام 2006 على العدوان 
الصهيوني، مرورا بتحرير اجلرود 
من  واإلرهابيني  التكفرييني  من 
اجليش  املاسية  الثالثية  خالل 
إىل  الفتا  واملقاومة«،  والشعب 
كانت  املقاومة  »انتصارات  أن 
العدو  مع  ومواجهة  معارك  يف 
الصهيوأمريكي، وما زالت احلرب 
خمتلفة،  أشكاال  وتتخذ  مستمرة 
إال  املعركة،  هذه  تنتهي  ولن 
الذي  الصهيوني  الكيان  بزوال 
وقال:  اهلل«،  بإذن  قريبا  بات 
بلدنا  يف  اليوم  حيصل  »ما 
احلبيب لبنان من حصار اقتصادي 
السياق  عن  خارجا  ليس  صعب، 
العام للحرب الصهيوأمريكية، بل 
هو وجه جديد من وجوهها. وكما 
انتصرنا يف السابق، سننتصر يف 
هذه املعركة أيضا باعتماد الصرب 
والبصرية ومتسكا بثالثية اجليش 

والشعب واملقاومة«. 
أضاف: »إن قيام اململكة العربية 
السعودية بالضغط على لبنان من 
خالل ما أعلنه وزير خارجيتها أنه 
على  اهلل  حزب  تأثري  إزالة  يريد 
السياسة يف لبنان، إمنا هو تعبري 
السعودي  املوقف  حقيقة  عن 
والساعي  للمقاومة  املعادي 
العدو  مع  التطبيع  فرض  إىل 
يف  سيفشل  وهو  الصهيوني، 

هذا أيضا بإذن اهلل«. 
وشعوب  اللبناني  »الشعب  ودعا 
وقفة  إىل  اإلسالمي  العامل 
املشروع  مواجهة  يف  واحدة 
يف  واإلخنراط  الصهيوأمريكي 
لتحقيق  مقدمة  املقاومة  حمور 
الكيان  على  النهائي  النصر 
الصهيوني وزواله من الوجود«. 

جتمع العلماء يف يوم الشهيد:
من يشكك يف مصداقية الدم هو إما 

واهم أو ضعيف وخائف
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اجلمهورية  رئيس  استقبل 
قبل  عون  ميشال  العماد 
بعبدا  قصر  يف  الظهر 
وليد  واملياه  الطاقة  وزير 
فياض وعرض معه لنتائج 
اتصاالته املتعلقة باستجرار 
مصر  من  والكهرباء  الغاز 
من  عدد  اىل  واألردن، 
مبوضوع  املرتبطة  امللفات 

الكهرباء واحملروقات.
فياض

الوزير  حتدث  اللقاء،  بعد 
الصحافيني،  اىل  فياض 
فخامة  »وضعت  فقال: 
نتائج  أجواء  يف  الرئيس 
قمت  اليت  األخرية  اجلولة 
الشقيقة  البلدان  يف  بها 
مسألة  يف  تساعدنا  اليت 
والكهرباء،  الغاز  استجرار 
وسوريا  مصر  وهي 
ونعول  واألردن.  والعراق 
هذه  جناح  على  اآلمال 
اخلطوة، ونأمل يف األشهر 
بالوصول  املقبلة  القليلة 
بهذا  إجيابية  نتائج  اىل 
يؤمن  مبا  اخلصوص، 
الكهرباء  تغذية  زيادة يف 
عرضت  كما  للبنانيني. 
نقوم  ما  عون  للرئيس 
التوزيع،  موضوع  يف  به 
لنتمكن من حتسني الوضع 
ال  ألنه  القطاع،  هذا  يف 
بقطاع  النهوض  ميكننا 
التوزيع  دون  الكهرباء 
ان  بالتوازي،  واإلنتاج 
األداء  حتسني  جلهة  كان 
اهلدر،  من  التقليص  أو 
وصوال اىل زيادة التعرفة 
الدخل  بطريقة حتمي ذوي 
احملدود، ويف الوقت نفسه 
تساعد يف تغطية جزء من 
فكما  لبنان.  كهرباء  كلفة 
كهرباء  مؤسسة  تعرفون، 
موارد  هلا  ليس  لبنان 
تغطية  بإمكانها  اليوم 
ويف  الفيول.  مستحقات 
هذا االطار جيب ان نسعى 
اىل بعض التوازن وفخامة 
أهمية  متاما  يعي  الرئيس 

هذا املوضوع«.
اضاف: »على صعيد آخر، 
انه  عون  الرئيس  طمأنت 
ليس هناك أزمة حمروقات 
واحملروقات  اليوم، 
بشكل  متوافرة  ستكون 
وان  األسواق،  يف  عادي 
حنبها،  ال  بأسعار  كان 
أسعار  النتيجة  يف  لكنها 
السوق واليت تبقى أرخص 
يف  احملروقات  أسعار  من 
البلدان احمليطة بنا اليت ال 
تنتج النفط أو حتى املنتجة 

للنفط«.
يف  العشرة  نسبة  وعن 
احلديث  مت  اليت  املئة 

عنها باألمس، قال: »هذا 
أزمة  يولد  لن  املوضوع 
حمروقات كما أشيع، هذه 
تسهل  للتسعري  طريقة 
توزيع احلصول على العملة 
الصعبة بني املشاركني يف 
واملصرف  العملية.  هذه 
الالعب  هو  املركزي 
املوضوع،  يف  األساسي 
توزيع  يسهل  وهذا 
على  احلصول  مسؤولية 
مبا  السوق،  يف  الدوالر 
يسمح بامتصاص املوضوع 
العرض  آليات  خالل  من 
والطلب، لذا ال نتوقع ابدا 

أزمة حمروقات«.
 12 بالتغذية  الوعد  وعن 
ساعة يوميا، قال: »أنا مل 
ساعة   12 بـ  املواطن  أعد 
تغذية، وعدت بأكثر تغذية 
ممكنة لتأمني كهرباء بسعر 
املولدات  أسعار  من  أقل 
باتت  اليت لألسف  اخلاصة 
فواتريها عالية جدا بسبب 
الديزل.  عن  الدعم  غياب 
وحنن حناول حتديد التعرفة 
ألصحاب  عدال  األكثر 
وطبعا  جهة  من  املولدات 
ثانية،  جهة  من  للمواطن 
علما اننا نتفهم ان األسعار 

مرتفعة جدا«. 
يف  جولته  نتائج  وعن 
قال:  العربية،  الدول 
العربية  الدول  »مواقف 
تسلمت  منذ  زرتها  اليت 
أي  احلكومية،  مسؤولياتي 
وسوريا  واألردن  مصر 
زالت  وما  كانت  والعراق، 
وإجيابية،  للبنان  مؤازرة 
واالتصاالت مستمرة لتتميم 
األمور بشكل إجيابي. ويف 
الوقت نفسه، نريد وقوف 
اىل  العربية  الدول  كل 
لبنان  يكون  وأن  جانبنا 
جزءا ال يتجزأ من التعاون 

العربي«.
سئل: اخلالفات دائمة بني 
ووزارة  املولدات  أصحاب 
التسعرية،  حول  الطاقة 
الثمن.  يدفع  واملواطن 
إزاء  ستفعلون  فماذا 

ذلك؟
من  الكثري  »هناك  اجاب: 
حتصل،  اليت  التجاوزات 
مجيعها  ازالتها  ميكننا  وال 
العمل  نريد  قلم.  بشحطة 
االقتصاد  وزارة  مع 
املستهلك  محاية  ومصلحة 
التجاوزات  منع  على 
وفقا  العدادات  وتركيب 
ويف  املعين،  للقانون 
السوق  نفسه،  الوقت 
ألن  سهال،  ليس  نفسه 
كل مولد له حجمه وطبيعته 
لكلفته  وخيضع  املالية، 

الرئيس عون عرض مع وزير الطاقة لنتائج اتصاالته الستجرار الغاز ومع صفري لالوضاع املصرفية

فياض: احملروقات متوافرة ورفض تركيب العدادات يوازي اجلرمية
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وحجم الطاقة اليت يوزعها. 
املعادلة  تكون  ان  املهم 
اليت نضعها عادلة اىل حد 
كبري للجميع، حبيث تغطي 
كلف املولدات اخلاصة وال 
نفسه  الوقت  يف  تسمح 
ألصحاب  طائلة  بأرباح 
يستطيع  ال  املولدات. 
اخلاص  القطاع  يف  اجلميع 
توفري كهرباء من املولدات 

نفسها،  بالكلفة  اخلاصة 
واملوضوع حباجة اىل سلم 
األمور.  لتمشي  تشغيلي 
وبسبب ذلك، من املتوقع 
من  قسما  ذلك  يالئم  اال 
ميكننا  ال  ولكن  الناس، 
يناسب  ملا  وفقا  التسعري 

هؤالء«.
أصحاب  رفض  وعن 
املولدات تركيب العدادات، 

ألصحاب  حيق  »ال  قال: 
يرفضوا  ان  املولدات 
ألن  العدادات،  تركيب 
للناس  ظلما  يشكل  ذلك 
ان  وجيب  اجلرمية  يوازي 
قدرة  املستهلك  نعطي 
استهالكه  مراقبة  على 

للكهرباء وترشيده«.
صفري

رئيس  عرض  ذلك  اىل 

اجلمهورية مع رئيس مجعية 
سليم  الدكتور  املصارف 
أنطوان  ومستشاره  صفري 
حبيب، لألوضاع املصرفية 
واالقتصادية يف البالد يف 

ضوء التطورات الراهنة.
»ضرورة  صفري  واكد 
اإلسراع يف معاجلة الشؤون 
االقتصادية الراهنة لتشكل 
الواجب  للحلول  رافعة 
معاجلة  يف  اعتمادها 
السياسية«،  الشؤون 
دور  »أهمية  اىل  الفتا 
القطاع املصريف يف عملية 
اليت  االقتصادي  النهوض 
اعداد  على  العمل  جيري 

خطة هلا«.
املونسنيور كيوان

بعبدا،  قصر  ويف 
كيوان  مارون  املونسنيور 
شقيقه  ضم  وفد  مع 
بلدة  وخمتار  كيوان  ايلي 
كيوان،  شعيا  الفريديس 
رئيس  شكروا  الذين 
ايفاده  على  اجلمهورية 
فريد  الدكتور  النائب 
يف  لتمثيله  البستاني 
الذي  االحتفالي  القداس 
مار  كنيسة  يف  أقيم 
الياس احلي يف الفريديس 
املونسنيور  منح  ملناسبة 
كيوان رتبة اخلوراسقفية.
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لـبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  قال 
طرابلس  من  ميقاتي  جنيب 
بإجيابية  أتعاطى  أنين  »صحيح 
وانفتاح مع التحديات مهما كان 
حجُمها، وأعطي النقاش واحلوار 
الصحيح  لكنَّ  األقصى،  مداه 
عند  يقُف  التحاور  أّن  أيًضا 
حدود قناعاٍت وطنيٍة وشخصية 
وأبرُزها  أبًدا،  عنها  َأحيد  ال 
إستقاللية  القضاء  ومن خالله 
واملؤسسات،  الدستور  محايُة 
العربي  لبناَن  انتماِء  وصوٍن 
ِة مع  واحلفاِظ على عالقاِت األُخوَّ
ِمهم  مقدَّ ويف  العرب،  األشّقاء 

اململكُة العربية السعودية«.
رعايته  خالل  القاها  كلمة  ويف 
احتفال مئوية نقابة احملامني يف 
طرابلس، أمس األول، قال »إن 
مفهوَم الدولة يقوُم على قاعدة 
اجملموعُة  أو  الفرُد  يتخّلى  أن 
طوًعا عن بعِض ما هو حقٌّ له أو 
هلا يف األصل، من أجِل املصلحِة 
العامة اليت متثل بالضرورة ويف 
نهاية املطاِف مصلحًة للجميع من 
دون استثناء. أما املنطُق املبينُّ 
باحلقوق  الدائمة  املناداِة  على 
اخلاصة، للَفْرِد أو للجماعة، فهو 
منطٌق غالًبا ما يؤّدي إىل توتري 
األجواء وتعطيل املؤسسات، وال 
الدولة  مفهوم  مع  قطًعا  يأتلُف 
كشخصّيٍة  فيها،  ُد  تتجسَّ اليت 
حقوُق  دة،  موحَّ واحدٍة  اعتبارّيٍة 

مجيع أبنائها«.
أن  دعوُتنا،  هنا  اضاف«من 
مئويَة  الثانية  املئوية  تكون 
واالنتظاِم  العام،  النظاِم 
الكامل يف نهٍج سياسيٍّ واضح 
قواعَد  يلتزم  واملبادئ،  املعامل 
وُأُسَس  الصحيحة  الدميقراطية 
ذات  العصرّية  الدولة  بناِء 
السلطة الواحدة اليت ال ازدواجيَة 
رأِس  على  جتعُل  دولٌة  فيها. 
اهتماَماِتها محايَة سيادِة الوطن 
وشعِبه  أرِضه  سالمِة  وضماَن 
القواعِد  واحرتاَم  ومؤسساته، 
الدستورية،  واالستحقاقاِت 
املواطننَي  مصاحِل  وَصْوَن 
املقيمني واملغرتبني، واحملافظَة 
على انتماِء لبناَن العربي، وبناَء 
األشقاِء  مع  العالقاِت  أفضِل 
يف  واألصدقاء  املنطقة  يف 
استقالَل  تكرُِّس  دولٌة  العامل. 
توفري  على  وتعمُل  القضاء 
حاجات املرفق القضائي املاديِة 
إحقاق  يتوىّل  لكي  واملعنوية، 
اللبناني،  العدالة باسم الشعِب 
القضاة  ضمائر  إىل  استناًدا 
ومن  فقط،  القانون  ونصوص 
ا كانت صفُته  ِل أحٍد أيًّ دوِن تدخُّ

وموقعه«.
املئوّياِت  َزَمُن  ُه  إنَّ وأضاف:« 
احتفَلْت  عامني  فمنذ  اللبنانية. 
نقابُة احملامني يف بريوت مبرور 
والعاَم  تأسيِسها،  على  قرٍن 
لبنان  مئويُة  كانت  املاضي 
نقابُة  تقيُم  واليوم  الكبري، 
الذكرى  طرابلس  يف  احملامني 
عاٍم  مئِة  مبروِر  وحتتِفل  نفَسها 
يشهُد  زمٌن  إنه  إنشائها.  على 
وهاَتنْيِ  الوطن  هذا  لعراقِة 
اللَتنْي  احلقوقيَتنْي  املؤسسَتنْيِ 
َدَتا  وجتدَّ لبنان،  قياَم  واكبتا 
َرْت  وتطوَّ السنني  مرِّ  على 
تا  وظلَّ وأنظمُتهما،  قوانيُنهما 

حتقيق  على  أمينَتنْيِ  شاهدَتنْي 
رسالة العدالة.

أن  املصادفة  باِب  من  وليس 
َز طرابلس عن سائِر مراكِز  تتميَّ
بإنشاِء  التارخيية  احملافظاِت 
نقاباٍت للمهِن احلرة فيها، على 
العاصمِة  مع  املساواة  َقَدِم 
بريوت اليت تضمُّ نقاباُتها كامَل 
مال. مل يكن  لبناَن ما عدا الشِّ
ذلك ألنها العاصمُة الثانية، بل 
ِة  ها يف حقيقتها فيحاُء اهُلِويَّ ألنَّ
قبَل أن تكوَن فيحاَء البساتني، 
ها املدينُة اجلامعُة لكلِّ أبناِء  وألنَّ
الوطن، على اختالِف تطلعاِتهم 
َة  احليَّ قواها  وألنَّ  ومشارِبهم، 
تعبرًيا صاِدًقا  َتَزاُل  وال  كاَنْت 
الوطين  امليثاق  معنى  عن 
هو  الذي  املشرَتِك  والعيِش 

مغزى وجود لبنان.  
يقتصْر  مل  مرَّت  مئٌة  أعواٌم 
احملامني يف  نقابِة  دوُر  خالهَلا 
املهنة  تنظيم  على  طرابلس، 
وإدارِة شؤون احملامني فقط، 
يف  فاعٌل  حضوٌر  هلا  كان  بل 
من  اللبنانية  الوطنية  احلياِة 
خالِل ِحْرِصها الدائم على الدعوِة 
اليت  العادلة  الدولة  قيام  إىل 
تلتزُم سلطاُتها بأحكام الدستور 
ويتساوى فيها املواطنون أمام 
ِدفاِعها  خالِل  ومن  القانون، 
استقالِل  عن  املتواِصِل 
ومن  القضائية،  السلطة 
شخصياٍت  من  قّدَمت  ما  خالل 
سياسية وقضائية وإدارية من 
للبناَن  أْسَدْوا  الذين  احملامني 
نهوِضهم  أثناَء  كبريًة  خدماٍت 
ومن  العام،  الشأن  بأعباء 
الوطنية  للقضايا  ِلها  مَحْ خالل 
العادلة  واإلنسانية  والقومية 
والدولية  العربية  احملافل  إىل 
العرب واحتاِد  كاحتاِد احملامني 
واحتاِد  الدوليني،  احملامني 
نقابات احملامني يف ُدَولِ البحر 

األبيض املتوسط.
ًة،  وما يوازي هذه األدواَر أهميَّ
األعراُف  تلَك  يفوُقها،  ا  رمبَّ أو 
الوحدة  عن  املعبَُِّة  اجلامعُة 
ْت بها نقابُة  الوطنية اليت اْخُتصَّ
منذ  طرابلس  يف  احملامني 
والَتَزَمْت  فعاشْتها  نشأِتها، 
بتطبيِقها يف كِل االستحقاقاِت 
النقابية من دون أيِّ خلل، يف 
حمفورة  تزال  ال  كثريٍة  وقائَع 
والّشمال،  املدينة  ذاكرة  يف 
فائزين  حمامني  أن  مثال  منها 
كانوا  ما،  انتخاٍب  َدْوَرِة  يف 
ليحلَّ  فوِزهم  عن  يتنازلون 
حفاًظا  الرديف،  العضُو  هم  حملَّ
وتقاليِدها  النقابة  قيِم  على 

الوحدِة  ملقتضياِت  ومراعاًة 
الوطنية.

واحلقيقُة أن مفهوَم الدولة يقوُم 
أن  َعْيِنها:  القاعدِة  هذه  على 
يتخّلى الفرُد أو اجملموعُة طوًعا 
عن بعِض ما هو حقٌّ له أو هلا 
املصلحِة  أجِل  من  األصل،  يف 
بالضرورة  متثل  اليت  العامة 
مصلحًة  املطاِف  نهاية  ويف 
أما  استثناء.  دون  من  للجميع 
املناداِة  على  املبينُّ  املنطُق 
الدائمة باحلقوق اخلاصة، للَفْرِد 
أو للجماعة، فهو منطٌق غالًبا ما 
يؤّدي إىل توتري األجواء وتعطيل 
قطًعا  يأتلُف  وال  املؤسسات، 
ُد  مع مفهوم الدولة اليت تتجسَّ
فيها، كشخصّيٍة اعتبارّيٍة واحدٍة 
دة، حقوُق مجيع أبنائها.    موحَّ

 يف هذا االطاِر أقول: صحيح 
وانفتاح  بإجيابية  أتعاطى  أنين 
مع التحديات مهما كان حجُمها، 
مداه  واحلوار  النقاش  وأعطي 
أيًضا  الصحيح  لكنَّ  األقصى، 
حدود  عند  يقُف  التحاور  أّن 
وشخصية  وطنيٍة  قناعاٍت 
وأبرُزها  أبًدا،  عنها  َأحيد  ال 
إستقاللية  القضاء  ومن خالله 
واملؤسسات،  الدستور  محايُة 
العربي  لبناَن  انتماِء  وصوٍن 
ِة مع  واحلفاِظ على عالقاِت األُخوَّ
ِمهم  األشّقاء العرب،  ويف مقدَّ
السعودية. العربية  اململكُة 
وحيضرني يف هذا االطار قول 
الشاعر نزار قباني يف قصيدٍة 
توَجه بها اىل االخوِة العرب«إنَّ 
َسوَف  ِفيِه  ُلبَناُن  َليَس  َكونًا 
َما  ُمسَتِحياَل.ُكلُّ  َأو  َعَدمًا  َيبَقى 
ُبوُه  حُتِ َأن  ِمنُكم  ُلبَناُن  َيطُلُبُه 

وُه َقِلياَل«. بُّ حُتِ
َر  ويف كل حال، ينبغي أن نتذكَّ
أن املئويَة اللبنانيَة األوىل اليت 
َبَدَأْت فعال مع اتفاقية سايكس  
األزماِت  مئويَة  كانت  بيكو، 
املتتابعة،  واإلقليمية  الداخليِة 
اليت َفَصَلْت بينها مراحل زمنيٌة 
من السالِم غري املستقر. مئويٌة 
أنَّ  األوىل  حقيقَتنْي:  أثبَتْت 
وللعرب  ألبنائه  حاجٌة  لبناَن 
وفضاَء  عيٍش  رسالَة  وللعامل، 
حريٍة وأرَض حواٍر بني الديانات 
أن  والثانية،  واحلضارات. 
جتسيد  يف  أْخَفقوا  اللبنانيني 
والقيم،  الشعارات  هذه 
بتحويِلها إىل نظام حكٍم رشيد، 
الصيغة  يف  ِعنون  مُيْ فراحوا 
الفريدة جترحًيا، فكانِت احلروب 
واملناكفاُت والصراعاُت السمَة 
القرَن  طبعِت  اليت  البارزة 
اخلريطة  امتداِد  على  املنصرم 

ميقاتي من طرابلس: التحاور يقُف عند حدود قناعات وطنية 
وشخصية ال َأحيد عنها أبدا وأبرزها إستقاللية القضاء

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
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شّتى  عناويَن  وحتَت  اللبنانية، 
أثبَتْت احلوادُث ُعْقَمها. من هنا 
دعوُتنا، أن تكون املئوية الثانية 
مئويَة النظاِم العام، واالنتظاِم 
الكامل يف نهٍج سياسيٍّ واضح 
املعامل واملبادئ، يلتزم قواعَد 
وُأُسَس  الصحيحة  الدميقراطية 
ذات  العصرّية  الدولة  بناِء 
السلطة الواحدة اليت ال ازدواجيَة 
رأِس  على  جتعُل  دولٌة  فيها. 
اهتماَماِتها محايَة سيادِة الوطن 
وشعِبه  أرِضه  سالمِة  وضماَن 
القواعِد  واحرتاَم  ومؤسساته، 
الدستورية،  واالستحقاقاِت 
املواطننَي  مصاحِل  وَصْوَن 
املقيمني واملغرتبني، واحملافظَة 
على انتماِء لبناَن العربي، وبناَء 
األشقاِء  مع  العالقاِت  أفضِل 
يف  واألصدقاء  املنطقة  يف 
استقالَل  تكرُِّس  دولٌة  العامل. 
توفري  على  وتعمُل  القضاء 
حاجات املرفق القضائي املاديِة 
إحقاق  يتوىّل  لكي  واملعنوية، 
العدالة باسم الشعِب اللبناني، 
القضاة  ضمائر  إىل  استناًدا 
ومن  فقط،  القانون  ونصوص 
ا كانت صفُته  ِل أحٍد أيًّ دوِن تدخُّ

وموقعه«. 
وأضاف أيضًا:« تبقى طرابلس 
العلم  مدينُة  احلبيبة،  مدينيت 
يف  الِعْقِد  وواسطُة  والعلماء، 
اليت  الفيحاُء  لبنان،  ِشاِل 
أجِل  من  شيٍء  كلَّ  َمت  قدَّ
الوطِن والعروبة، واليت تستحقُّ 
تنميًة  مّنا،  الكثرَي  املقابِل  يف 
وبًنى  واقتصاًدا  وصحًة  وأمًنا 
أعرُف  عمل.  وُفَرَص  حتتيًة 
اإلهماَل  عاَنت  أنها  وتعرفون 
األوىل  املئة  طواَل  املتمادي 
ْيُتها مئَة  من عمِر لبنان )اليت مسَّ
األزمات(، وذلك على الرغِم من 
بة  اجلهوِد اخلرّية واإلراداِت الطيِّ
وجٍه  على  مثاَرها  ُتْؤِت  مل  اليت 
النظاِم  مستدام، بسبب طبيعة 
األزماِت  ُينِتُج  الذي  اللبناني 
التسوياِت  ويفرُض  دائًما 
إعطاء  دون  حاَل  ما  دائًما، 
املناطق  من  وغرِيها  املدينِة 
اليت  الطبيعية  احلقوَق  اللبنانية 
حروب  ساحة  فصارْت  هلا، 
اإلعالن  ينبغي  لذلك،  مدّمرة. 
احلقوقي  املنب  هذا  على  من 
سعينا الدائَم النصاِف طرابلس 
كمدخٍل  ها،  حقَّ وإعطائها 
إلنصاف سائر املدن واألقضية 
هذا  يكوَن  وأن  واحملافظات، 
الثانية  املئويِة  شعاَر  اإلعالن 
واجملالِس  العهوِد  جلميِع 
واحلكومات واألحزاب، مبا فيها 

احلكومُة احلالية.
ويف اخلتام أبارُك لنقابِة احملامني 
ِتها  مئويَّ ذكرى  طرابلس  يف 
حممد  للنقيب  وأسجل  األوىل، 
املراد وجملس النقابة والنقباء 
السابقني جهوَدهم الكبرية من 
أجل إجناح هذا االحتفال، وأرجو 
يف  عطائها  استمرار  للنقابة 
دفاًعا  احملاماة،  رسالة  خدمة 
وكراماِتهم،  الناس  حقوِق  عن 
والقيم  الوطنية  الثوابت  وعن 

اإلنسانية الُعْليا.
احملامني  نقابة  .عاشت  عشتم 
طرابلس  عاشت  طرابلس.  يف 

وعاش لبنان«.

علي  السيد  العالمة  إستقبل   
األول،  أمس  اهلل،  فضل 
لبنان،  يف  البيطاني  السفري 
تعارف  زيارة  يف  كوالرد  إيان 
خالهلا  يف  مت  ساعة،  استمرت 
كما  اللبناني،  الوضع  عرض 
طابع  ذات  شؤونا  تداول  مت 
إنساني وثقايف، وتطرق البحث 
والثقافات  األديان  »حلوار 
يف  سيما  وال  تعزيزه  وأهمية 
واملعقدة  الصعبة  املرحلة  هذه 

من تاريخ البشرية عموما«.
كوالرد

يف  البيطاني  السفري  وشدد 
بالده  »حرص  على  اللقاء  خالل 
وسالمه  لبنان  استقرار  على 
الداخلي«، مؤكدا »أهمية احلوار 
املكونات  خمتلف  بني  املنتج 
ملواجهة  كسبيل  اللبنانية 
لبنان  يعيشها  اليت  الصعوبات 

يف هذه املرحلة«.
فضل اهلل 

فضل  العالمة  أكد  جهته،  من 
كموقع  لبنان  »أهمية  على  اهلل 

الرساالت  قيم  حيمل  رسالي 
»الدور  إىل  السماوية«، مشريا 
الذي ينبغي ملن هم يف مواقع 
القيام به وخصوصا  املسؤولية 
املسؤولية  مواقع  يف  هم  من 
الذي  الدينية من خالل اخلطاب 
ومفاهيمها  األديان  قيم  يراعي 
معتبا«  اجلميع«،  املنفتحة على 
تراكم  من  الناشئ  الصخب  أن 
جعل  واألزمات  املشاكل 
اهلادئ  احلوار  تنأى عن  الناس 
»العمل  إىل  داعيا  واملتوازن«، 
تبشر  اليت  املشرتكة  بالقواسم 
الرسالية  وبالقيم  األديان  بها 
مسافة  تقصر  اليت  واإلنسانية 
العرقية  املكونات  بني  التباعد 
الثقافية«،   أو  السياسية  أو 
مشريا إىل »أننا وعلى الرغم من 
كل ما نعانيه يف لبنان ال نعيش 
يف  نبحث  بل  اليأس  من  حال 
األنفاق  كيفية اخلروج من هذه 
االقتصادية والسياسية املعقدة 
تغيري  على  نراهن  ال  كنا  وإن 

سريع يف احملطات املقبلة«.

العالمة فضل اهلل التقى السفري الربيطاني:

 للعمل بالقيم املشرتكة بني 
األديان والثقافات

العالمة فضل اهلل مستقبال السفري كوالرد

يف  عازار  روجيه  النائب  أكد 
مداخلة عب شاشة الـ Otv أن »ال 
الوطين  التيار  قيادة  مع  خالف 
التزامه قراراتها،  احلر«، جمددا 
وأشار إىل أن »القرار األخري يف 
االنتخابات  إىل  الرتشح  موضوع 

النيابية يعود إليها«.
»الوزيرة  أن  على  وشدد 
هي  البستاني  ندى  السابقة 
صديقة ورفيقة يف التيار وقد 
وطاقة  قدرة  متتلك  انها  أثبتت 
على العمل العام، ومن الطبيعي 
دائرتها  يف  مرشحة  تكون  ان 
كسروان«، مؤكدا دعمه هلا يف 

معركتها.
موعد  يف  الطعن  إىل  وبالنسبة 

أن  رأى  النيابية،  االنتخابات 
اجمللس  أمام  سيقدم  »الطعن 
أيام  غضون  يف  الدستوري 
قليلة«، مرجحا »إجراء االنتخابات 
التوقيت  وهو  أيار  النيابية يف 

الطبيعي واملعتاد«.
الرئيس  قاله  »ما  أن  واعتب 
عون ال يعتب تدخال يف القضاء 
كل  يف  ينطبق  مأثور  قول  بل 
انفعال  فان  لذا  وزمان،  مكان 
مبر«.  غري  بري  نبيه  الرئيس 
تفعيل  »إعادة  أن  إىل  ولفت 
ضروري  أمر  احلكومي  العمل 
من  املزيد  حيتمل  ال  البلد  الن 
ان  وجيب  والشلل،  التعطيل 
جتتمع احلكومة اليوم قبل غد«.

عازار: ال خالف مع قيادة التيار 
والطعن يف موعد االنتخابات قريبا

يوسف  املالية  وزير  استقبل 
املقرر  األول،  أمس  اخلليل، 
اخلاص لألمم املتحدة حول الفقر 
 Oliver اإلنسان  وحقوق  املدقع 
لتقصي  مهمة  يف   De Shutter
احلقائق حول حقوق اإلنسان يف 

لبنان.

وزير املال يستقبل مقرر »الفقر 
املدقع« يف األمم املتحدة

يف  االجتماع  خالل  البحث  ومت 
جهود احلكومة يف التخفيف من 
وتعزيز  البالد  يف  الفقر  حدة 
االجتماعية، فضاًل  احلماية  نظام 
واملنظمات  املاحنني  دور  عن 
األزمة  ظل  يف  الدولية 

االقتصادية احلادة.
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لـبنانيات

طوني فرجنية يتقدم 
بقانون »كهربائي« لتأمني 

»التيار« 24 ساعة

الوطين«  »التكتل  عضو  أكد 
النائب طوني فرجنيه يف مؤمتر 
يف  النواب  جملس  من  صحفي 
ساحة النجمة أن »تقدمنا بقانون 
للناس وهو  الناس  الطاقة من 
واحلكومة  الطاقة  وزارة  يساعد 
ساعة   24 لغاية  الطاقة  لتأمني 

خالل عامني«.
القانون  هذا  »ينبثق  وقال: 
خالل  اقرتحت  اليت  اخلطط  من 
السنوات املاضية.. هذا الطرح 
وإنقاذ  املودعني  بأموال  متعلق 
الكهرباء  وتأمني  منها  تبقى  ما 
الطاقة  من  ساعة   24 لغاية 

املتجددة ومن املعامل«.
»هذه  أنه  اىل  فرجنيه  ولفت 
ميزان  على  ستوّفر  اخلطة 
مليون   5 من  أكثر  املدفوعات 
دوالر يوميًا وأكثر من مليارين 

سنويًا«.
نتعدى  ال  حنن  أنه  اىل  واشار 
احلكومة  التزمت  وإذا  أحد  على 
سنستطيع  الطاقة  ووزارة 
الذي  املشروع  هذا  حتقيق 
من  التمويل  لتأمني  سيسعى 
الدولية  املؤسسات  من  خارج 
اليت قد تصلنا أو ال تصلنا وهي 

مشروطة باهليئة الناظمة«.
وأوضح فرجنيه أننا »نسعى من 
خالل هذا االكتتاب لبناء معامل 
ليصبحوا  املودعني  أموال  من 
هم املالكني هلذه املعامل ومن 
خالهلا سيستعيدون أمواهلم من 

اللوالر إىل الدوالر«.
»هذا  أن  على  فرجنيه  وشدد 
القانون يؤمن الشراكة احلقيقية 
واخلاص  العام  القطاعني  بني 
أموال  من  جلزء  حاًل  ويشكل 
يف  اجلميع  ويشرك  املودعني 

قطاع الكهرباء«.
واشار اىل أن فاتورة االشرتاك 
وجيب  وقاسية  صعبة  تأتي 
وهذا  التعرفة.  موضوع  معاجلة 
للمودعني  يتيح  الذي  القانون 
يف  إرادي  بشكل  املشاركة 
أساسيًا  جزءًا  سيكون  املشروع 

من حل أزمة الكهرباء.
واضاف: »هذا القانون مطروح 
وعدنا  بري  والرئيس  للنقاش 
فيه  القانون سنتحرك  هذا  بأن 
على  ونعرضه  وقت  بأسرع 
اللجان وأتصور ان هذا املشروع 
به  نسري  ان  الضروري  من 
متكامل  كامل  حل  مشروع  وهو 
ملسألة الكهرباء يف لبنان وهذا 
من  جلزء  حاًل  يؤمن  املشروع 
كل  ويشرك  املودعني  أموال 
الناس يف انتاج الكهرباء وهنا 
يف  املودعني  جممل  عن  نتكلم 

لبنان«.
املشروع  هذا  أن  فرجنيه  وأكد 
ووزارة  احلكومة  تفاعل  يتطلب 
الطاقة واتصور انه سالح كبري 
تتزود به احلكومة واذا قمنا به 
فاننا نكون قد وجدنا حاًل دائمًا 
وضع  وعلينا  الكهرباء  ملشكلة 

الصراعات السياسية جانبًا«.
ومتنى ان يلقى املشروع صدى 
والتحرير  التنمية  وكتلة  اجيابيًا 
النائب  عرب  اليوم  معنا  مضت 
ان  وأتصور  خليل  حسن  علي 
الكتل  باقي  على  عرضه  عند 
باذن اهلل سيلقى صدى اجيابيًا 
أحد  بأننا ال نتعدى على  وأذكر 
بل حناول اجياد حل الكرب مشكلة 
اي  وان  خاصة  منها  نعاني 
مرتبط  للبلد  اقتصادي  مشروع 

بأن يكون لدينا كهرباء«.
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النائب طوني فرنجيه

دعموش : حل مشكالت البلد ال يكون بالتسول بل 
ببناء الدولة واصالح النظام املالي االقتصادي 
واالعتماد على الذات قبل املساعدات اخلارجية

اجمللس  رئيس  نائب  رأى 
اهلل«  »حزب  يف  التنفيذي 
خالل  دعموش  علي  الشيخ 
مراسم يوم الشهيد يف الغازية 
»ان املؤامرات اليت حاكوها ضد 
سوريا على مدى عشر سنوات 
فشلت، وفشلت معها رهاناتهم 
اليت كنت معقودة على سقوط 
الذين شاركوا  وبعض  سوريا، 
يف حياكة تلك املؤامرات غريوا 
سلوكهم وبدأوا اليوم بالعودة 
ملن  عربة  وهذه  سوريا  اىل 

يعترب«. 
وقال:«أول من جيب ان يعترب 
من التجربة البائسة واخلائبة يف 
زالوا  ما  الذين  أولئك  سوريا 
عدوانهم  ويواصلون  يكابرون 
على اليمن، ان يعتربوا وينهوا 
حوار  اىل  ويذهبوا  عدوانهم 
بدل  اهلل«  »أنصار  مع  مباشر 
ايران  وغري  ايران  يوسطوا  ان 

للحديث معهم«. 
على  اليمن  »ان  اىل  ولفت 
مشارف االنتصار واذا سقطت 
كل  معها  ستسقط  مأرب 
رهانات وامواِل وآمال للمعتدين 
، مأرب على ابواب السقوط بيد 
يعترب  واالمريكي  اهلل«  »أنصار 
املساعد  لسان  على  جاء  كما 
السابق لوزيِر اخلارجيِة األمريكي 
لشؤوِن الشرِق األوسط ديفيد 
شينكر  قبل يومني  يعترب ان 
اهلل  ألنصار  القريبِة  السيطرِة 
هلم  فعلي  انتصار  مأرب  على 
يف احلرب، وهو أسوأ سيناريو 
ميكن أن حيصل بالنسبة للرياض 

وواشنطن على حد تعبريه«.
العدوان  »ان  على  وشدد   
والتحالف  يتهاوى  اليمن  على 
على  السعودي  االمريكي 
لبنان  يف  بينما  اهلزمية  أبواب 

السياسيني  بعض  زال  ال 
استقالة  او  بإقالة  يطالب 
وصف  الذي  قرداحي  الوزير 
؟  بالعبثية  اليمن  على  احلرب 
جوائز  اعطاء  املطلوب  وكأن 
للمهزومني ومواساتهم  ترضية 
التنازالت  وتقديم  مبصابهم 
ولو  إلمالءاتهم  واخلضوع  هلم 
والكرامة  السيادة  حساب  على 

الوطنية«.
ال  اهلل  حزب  يف  »اننا  وأكد 
االمالءات  بهذه  نقبل  ان  ميكن 
وال نسمح بإذالل بلدنا وتعليق 
دولة  من  قرار  على  مصريه 
مع  والعالقة  هناك،  او  هنا 
ال  اخلليج  ودول  السعودية 
السيادة  حساب   على  تكون 

والكرامة الوطنية«.
وختم بالقول: ال جيوز ان يقبل 
مكسر  لبنان  جبعل  لبناني  أي 
البلد  يرهن  أو  أحد،  ألي  عصا 
لبنان  حاجة  بذريعة  جهة  ألي 
مشكالت  وحل  للمساعدة، 
بل  بالتسول  يكون  ال  البلد 
النظام  واصالح  الدولة  ببناء 
واالعتماد  واالقتصادي  املالي 
املساعدات  قبل  الذات  على 

اخلارجية«.

الشيخ علي دعموش

جملس القضاء االعلى: الخراج القضاء 
من دائرة التجاذبات واحلمالت املتبادلة

االعلى  القضاء  جملس  أصدر 
بيانا جاء فيه:

إن جملس القضاء االعلى يرى، 
القضاء  له  يتعّرض  ما  أن 
وتهّجم  محالت  من  والقضاة، 
احلدود،  كل  يتجاوز  وتطاول، 
له،  واضح  هدف  من  وليس 
بالقضاء  الثقة  ضرب  سوى 

وبالقضاة.
له  تعّرض  ما  ان  يعترب،  كما 

حبيب  القاضي  اجمللس،  عضو 
يف  مكتبه،  يف  باألمس  مزهر 
هو  بريوت،  يف  العدل  قصر 
مستهجن ومدان وخارج عن أي 

قواعد أو أصول. 
األعلى  القضاء  جملس  ويهيب 
باجلميع اخراج القضاء من دائرة 
املتبادلة،  واحلمالت  التجاذبات 
متكينًا له من القيام بدوره، وفق 
به من مسؤوليات  مناط  ما هو 

وموجبات.

عز الدين من صور: لبنان عصي على 
اإلذالل واإلهانة من أي جهة أتت

 أقام »حزب اهلل« مراسم تكرميية، 
والذكرى  الشهيد  يوم  مبناسبة 
السنوية التاسعة والثالثني لعملية 
أمحد  االستشهاديني  »فاتح عهد 
عند  العملية  مكان  يف  قصري«، 
حضور  يف  صور،  مدينة  مدخل 
للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عضو 
وعدد  الدين،  عز  حسن  النائب 
وعوائل  والفاعليات  العلماء  من 

الشهداء.
بعد تالوة سورة الفاحتة، أدت ثلة 
من »جماهدي املقاومة اإلسالمية« 
قسم »العهد والوالء بالسري على 
بعدها  وضع  الشهداء«،  نهج 
النصب  أمام  الورد  من  اكليل 

التذكاري للشهيد قصري.
الدين  عز  للنائب  كلمة  وكانت 
شدد فيها على »ضرورة ان يعلم 
العامل كله بأن لبنان عصي على 
اإلذالل واإلهانة وعلى أي حماولة 
أو  الداخل  من  أتت  جهة  أي  من 
من اخلارج«. وقال: »إننا نرفض 
متارس  اليت  املمارسات  كل 
خمتلفة  ذرائع  حتت  لبنان  على 
من  يتمكنوا  مل  ألنهم  وواهية، 
أن يتحملوا اخلسائر واهلزائم يف 
عدوانهم على اليمن، فجاؤوا إىل 
هنا ليحاولوا أن يرتكبوا خطأ تلو 
ودولته  وأهله  لبنان  حبق  اخلطأ 

واستقالله«.
نرفض كل هذه  »حنن  وأضاف: 
هذه  أصحاب  ألننا  املمارسات، 
كل  قدمنا  الذين  فنحن  األرض، 
هذه التضحيات ليبقى لبنان يف 
موقع االقتدار واالستقالل الوطين 
احلر، وحنن يف املقاومة اإلسالمية 
الذين انتهجنا هذا اخلط، وسرنا 
نريد  الشهداء،  هؤالء  خط  على 
صورة  على  يكون  أن  لبنان 
أن  لبنان  أرادوا  الذين  شهدائنا 
يكون بلدا قويا وقادرا ومواجها 

يرفض اخلنوع اإلذالل«.
إىل  احلضور  توجه  ذلك،  بعد 
مكان تنفيذ عملية االستشهادي 
برج  بلدة  يف  قصري  حسن 
من  إكليال  فوضعوا  الشمالي، 
التذكاري  النصب  أمام  الورد 
إىل  اجلميع  توجه  ثم  للشهيد، 
مدرسة  عملية  تنفيذ  مكان 
الشجرة االستشهادية، ووضعوا 
التذكارية،  اللوحة  أمام  إكليال 
لتختتم اجلولة يف روضة شهداء 
مدينة  يف  اإلسالمية  املقاومة 
عند  ورد  إكليل  بوضع  صور، 
ضريح االستشهادي هيثم دبوق 
اإلسالمية،  املقاومة  وشهداء 
لروحه  الفاحتة  سورة  وتالوة 

وأرواح الشهداء.

يضعون اكليال من الورد أمام النصب التذكاري للشهيد قصري

حذر من »اللعب على احلبال وتغيري املوازين«

اجلوزو:سنكشف أوراق أعداء 
األخالق والدين مهما كان الثمن

الشيخ  لبنان  جبل  مفيت  قال   
حممد علي اجلوزو يف تصريح:«ان 
اإلنتخابات النيابية على االبواب، 
وقد اعتاد معظم املرشحني على 
باالشاعات  خصومهم  من  النيل 
واللمز  والغمز  والطعن  املغرضة 
صورة  تشوه  اليت  والدعايات 
منافسيهم.. من أجل ذلك وضع 
اليت  األخالقية  القواعد  اإلسالم 
الناس،  كرامات  على  حتافظ 
خلف  االجنرار  من  ومتنعهم 
دون  من  الشخصية  املصاحل 
النظر إىل املبادىء والقيم. يقول 
اهلل عز وجل:« يا أيها الذين آمنوا 
اذاجاءكم فاسق بنبأ  فتبينوا أن 
فتصبحوا  جبهالة  قوما  تصيبوا 

على مافعلتم نادمني«.
اإلسالم  اعترب  »لقد   : أضاف 
الكاذية  االنباء  بنشر  يقوم  من 
واالفرتاءات ضد خصمه، فاسقا، 
صحة  تتبني  أن  الناس  وطالب 
الفاسق  األمور قبل تصديق هذا 
بأقواله  ابرياء  قوم  وإيذاء 
ينفع  ال  حيث  فيندم  واكاذيبه، 

الندم«.
على  خطر  »النميمة  ان  ورأى 
اجملتمعات اإلنسانية، ألنها تفسد 
من  األحبة« حمذرا  بني  العالقات 

عنها  والبحث  العيوب  »التماس 
والطعن باآلخرين زورا وبهتانا.. 
وحنن باملرصاد هلؤالء املشككني 
الغمز  وقال:«ان  بالدين«. 
واهلمز واللمز من أخطر األمراض 
اجملتمعات،  بها  تصاب  اليت 
احلياة  فساد  اىل  تؤدي  ألنها 
العالقات  وتهديد  االجتماعية 
املؤسسات  وتدمري  اإلنسانية 
بذور  وبذر  والسياسية  الدينية 
الفتنة بني البشر وزرع الكراهية 
يف النفوس. هناك حمرتفون هلذا 
النوع من السلوك البشري الشاذ 
والضار، جيب ان حنذر منه وحنن 
االنتخابات،  معركة  أبواب  على 
بالناس  تأتي  ان  نتمنى  اليت 
وترفض  الطاهرين  املخلصني 

املوتورين واملفسدين« 
أيها  حذار   »: اجلوزو  وختم 
الفنت  أصحاب  من  املسلمون 
وصناع األكاذيب، وكونوا واعني 
يلجأ  اليت  املغرضة  لإلشاعات 
لإلنتقام  النفوس،  صغار  اليها 
ألنفسهم وشياطينهم ووسائسهم 
.. لن نسمح باللعب على احلبال 
وتغيري املوازين وسنكشف أوراق 
كان  مهما  والدين  األخالق  أعداء 

الثمن«.

وديع  السابق  الوزير  ختوف   
»الوضع  من  بيان،  اخلازن، يف 
املأسوي الذي يعيشه اللبنانيون 
على املستويات كافة«، واصفا 
»احلال كأنه سفينة يف حبر هائج 
من  العاتية  الرياح  تتجاذبها 
اخلارج، وتتنازع قيادتها أياد من 
الداخل بغري إجتاه ومصريها، يف 
هذه احلال، هو الغرق احملتوم«.

أن  جدا  احملزن  »من  وقال: 
ويتضعضع  يتبعثر  لبنان  نرى 
يرتك  وأن  متفجرة،  أجواء  يف 
الوضع  بال سقف توافقي حلسم 
حكوميا، سياسيا، قضائيا وأمنيا 
املتمسكون  ينتظر  فماذا  معا. 
خيرب  أن  ومواقفهم،  مبواقعهم 
ويقرروا  جيتمعوا  حتى  لبنان 
معاودة إجتماعات جملس الوزراء 
بغية إجرتاح حلول إنقاذية سريعا، 
تنتشلنا من احلال املتدهورة على 

شتى املستويات؟
للتنادي  األوان  »آن  أضاف: 
للم  والتداعي  الوطن،  أجل  من 
الشمل لتجنيب لبنان من العبث 
املصاحل  كل  فيه  تتداخل  الذي 
مصلحة  أي  عن  بعيدا  اخلارجية 
آنية  إال مصاحل سياسية  لبنانية 

عابرة«.
ورأى اخلازن  أن »كل اخلالفات 
جيري  ما  أمام  وتتناهى  تصغر 
بفقدان  تنذر  جسام  أحداث  من 
مناعة الوطن. فال الزعامات وال 
اخلسارة  بأهمية  هي  احلكومات 
بتخلينا عن  أن تنشأ  اليت ميكن 
املطلوبة  التارخيية  املسؤولية 
فتنة  أوحال  من  لبنان  إلخراج 
باتت تذر بقرنها، وتلفح بلهيبها 
اإلنتظار  ومل  البالد.  أرجاء  كل 
للتفاهم على كيفية اخلروج من 
املأزق احلكومي الذي بات يضغط 
البالد  على اجلميع، ألن مصلحة 
يف امليزان، وال جيوز قطعا أن 
نفرط بأدنى فرصة ليواجه فيها 
اليت  املخاطر  معا  املسؤولون 
ويلبوا  األهلي،  السلم  تتهدد 
صوت  بح  اليت  املطالب  فورا 
بتنفيذها  ينادي  وهو  املواطن 
للخروج من هذا الوضع املأسوي 
وكأننا  مستطري،  بشر  املنذر 
تتجاذبها  هائج  حبر  يف  سفينة 
اخلارج،  من  العاتية  الرياح 
وتتنازع قيادتها أياد من الداخل 
هذه  يف  ومصريها،  اجتاه  بغري 

احلال، هو الغرق احملتوم«.

وديع اخلازن: آن األوان للتنادي من 
أجل الوطن
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لـبنانيات

العامة  االشغال  وزير  أكد   
محيه  علي  الدكتور  والنقل 
العاملية  املناقصة  »إطالق  أن 
العمومية الدارة حمطة وتشغيل 
هي  احلاويات  حمطة  وصيانة 
للعامل  إصالحية  رسالة  مبثابة 
عمل  تفعيل  عملية  ضمن  أمجع 
مطمئنا  اعماره«،  واعادة  املرفأ 
بريوت،  مرفأ  جوار  يف  »األهل 
بأن إعادة إعماره لن تكون على 
حسابهم مطلقا، وهي بالتأكيد، 
الصاحل  خلدمة  إال  تكون  لن 
احملافظة  مقدمها  ويف  العام، 
على بقائهم يف أماكن سكنهم 
»للبنانيني  وأكد  هم«.  حيث 
مجيعا، أن ال بيع ألصول الدولة 
أن  النوايا جيب  وحسن  مطلقا، 
يكون مع الدولة والناس معا«.

كالم محيه جاء خالل إطالقه اليوم، 
العمومية  العاملية  املناقصة 
حمطة  وصيانة  وتشغيل  إلدارة 
احلاويات، يف مبنى ادارة مرفأ 
بريوت، حبضور وزراء: الصناعة 
جورج بوشيكيان، السياحة وليد 
ياسني  ناصر  البيئة  نصار، 
رئيس  بريم،  مصطفى  والعمل 
اللجنة النيابية لألشغال والطاقة 
الرئيس  جنم،  نزيه  النائب 
واستثمار  الدارة  العام  املدير 
مرفأ بريوت عمر عيتاني وأعضاء 
العام  املدير  االدارة،  جملس 
للجمارك باالنابة، رئيس الغرفة 
بريوت،  يف  للمالحة  الدولية 
البضائع،  نقابة خملصي  رئيس 
الشحن  متعهدي  جتمع  رئيس 
نقابة وسطاء  والتفريغ، رئيس 
مشغلي  جتمع  رئيس  النقل، 
اللوجستية،  احلرة  املنطقة 
السفن  أصحاب  مجعية  رئيس 
اللبنانيني، رئيس جملس ادارة 
احلاويات،  BCTC مشغلة حمطة 
يف  األمنية  األجهزة  ورؤساء 
مرفأ بريوت من جيش وأمن عام 

وأمن دولة.
عيتاني 

للرئيس  بكلمة  املؤمتر  استهل 
واستثمار  الدارة  العام  املدير 
مرفأ بريوت أثنى فيها على سعي 
العمل  »ملواكبة  االشغال  وزير 
التفاصيل«،  وبكل  املرفأ  يف 
االجيابي  »التعاطي  على  مؤكدا 
معه ملا فيه خري ومصلحة املرفأ 
الذي عانى ويعاني من مصاعب 

ومشاكل مجة«.
 4 منذ  »عقد  أنه  اىل  وأشار 
صحافيا  مؤمترا  تقريبا  أشهر 
كبرية  مشكلة  من  فيه  شكا 
احلاويات«،  حمطة  منها  تعاني 
الفتا اىل »تصميمنا وعزمنا على 
معاجلة كل الصعوبات بالتعاون 
مع ادارة احملطة والعاملني فيها 
بريوت  مرفأ  موظفي  ومجيع 
الذين بذلوا اجلهد الكبري لتخطي 
هذه الصعوبات، وهنا ال بد من 

توجيه الشكر العميق هلم«.
وأكد »اهمية التعاون الوثيق مع 
مهامه  تسلمه  منذ  محيه  الوزير 
على  مشددا  الوزارة«،  يف 
ملصلحة  التعاون  هذا  »اجيابية 

املرفأ والعاملني فيه«.
حميه 

بدوره، قال وزير االشغال: »من 
النابض  بريوت  قلب  من  هنا 
باحلياة، ومن على ركام مرفئها 

مناقصة يف مرفأ بريوت.. »ال بيع ألصول الدولة«
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املوت، ومن على  العصي على 
اليت  أهلها  منازل  من  مقربة 
تأبى السقوط رغم فداحة وهول 
من  أصابتها.  اليت  الكارثة 
الشهداء  أهالي  عزم  هنا، ومن 
منهم  نستمد  والذين  واجلرحى، 
ومن  واالستمرار،  البقاء  عزمية 
درة  لبريوت،  احلياة  إرادة 
مع  الوصل  ونقطة  الشرق 
الغرب، يسرني أن أطل عليكم 
اليوم إلطالق املناقصة العاملية 
وتشغيل  إلدارة  العمومية 
يف  احلاويات  حمطة  وصيانة 

مرفأ بريوت«.
األول  اليوم  »منذ  أضاف: 
عكفت  الوزارة،  مهام  لتسلمي 
لتفعيل  عمل  خطة  وضع  على 
والذي  املرفأ،  إعمار  وإعادة 
يعد شريانا رئيسيا من شرايني 
وخصوصا  اللبناني،  اإلقتصاد 
املرفق  هذا  تعرض  أن  بعد 
من  الرابع  يف  اهلام  احليوي 
العام املاضي ألبشع جرمية  أب 
وخطة  أركانه.  معظم  دمرت 
وبشكل  أظهرت  هذه  العمل 
مكامن  رئيسيني:  أمرين  جلي، 
هذا  يف  القوة  ونقاط  الضعف 
احلساس،  اإلسرتاتيجي  املرفق 
الوظيفة  الرؤية  أن  بل  ال 
واحملورية واليت جيب أن تتبناها 
تلك  هي  اللبنانية،  الدولة 
إليه ألخذ  التطلع  املرتكزة على 
دوره املركزي بني أقرانه على 
نظرا  وذلك  املتوسط،  ساحل 
ملوقعه اجلغرايف املتميز من بني 
املرافىء األخرى يف املنطقة«.

وتابع: »إنطالقا من هذه الرؤية، 
ال بد أن تكون النظرة إىل هذا 
املرفق ودوره املستقبلي ضمن 
إطار جيوسياسي، جيعله كما هو 
هلا  تنموية  رافعة  املفروض، 
األثر احملوري يف منو اإلقتصاد 
اللبناني وتعافيه جمددا. والسري 
بهذه اخلطة سيكون حتما ضمن 
يقل  ال  متوازيني،  مسارين 
أحدهما أهمية عن اآلخر: التفعيل 

وإعادة اإلعمار«.
لتفعيل  رؤيتنا  »إن  وقال: 
تنطلق  مرفأ بريوت،  العمل يف 
بأننا ال ميكن  راسخة  قناعة  من 
الدراسات  انتظار  رهينة  تركه 
واالسرتاتيجيات، متوسطة كانت 
أو طويلة األجل، فالظروف اليت 
مير بها الوطن واملواطن ال تسمح 

لنا بذلك مطلقا، على الرغم من 
والرؤى  الدراسات  هذه  أن 
اإلسرتاتيجية ال بد هلا أن تسري 
جنبا إىل جنب مع عملية تفعيل 
العمل به، ألن هذه العملية هي 
تبقي  من خالهلا،  اليت  الضمانة 
ومن  احلياة،  قيد  على  املرفأ 
دون أن تدخله يف أتون الضمور 

الحقا ال مسح اهلل«.
الذي  التفعيل  »إن  أضاف: 
يف  ويتمثل  متثل  عنه،  نتحدث 
الكثري من اإلجراءات اليت أضحت 
منفذة أو هي قيد التنفيذ، فلقد 
إجناز  على  إصرار  هناك  كان 
مشاريع عاجلة، واليت كان سيؤثر 
تأجيلها وعدم تنفيذها سلبا على 
عمل املرفأ ككل. من هنا، فقد 
متت املوافقة على العرض الذي 
تقدمت به شركة كهرباء فرنسا 
دراسة  بإعداد  واملتمثل   EDF
كهبة مقدمة منها، إلنشاء حمطة 
لتوليد الطاقة الكهربائية، تكون 
صديقة للبيئة. كذلك مت متديد 
اإلدارية  املباني  لصيانة  العقد 
ومصاعد املنطقة احلرة، إضافة 
حمطة  صيانة  على  العمل  إىل 
جراء  تضررت  اليت  احملروقات 
بالنسبة  األمر  وكذلك  اإلنفجار، 
 A61 لدفاعات األرصفة وخاصة
بعد  اليت متت صيانتها   B61 و

أن كانت مهددة بالسقوط«.
إهراءات  موضوع  »ويف  وتابع: 
التوجيهات  أعطيت  القمح، 
بها  احمليطة  املنطقة  لعزل 
اختاذ  بكتل خرسانية، إىل حني 
قبل  من  الالزمة  اإلجراءات 
باإلضافة  املختصة.  اجلهات 
إىل وضع دراسة للتوجه إلعادة 
باملرفأ  اخلاصة  بالتعرفة  النظر 
لزيادة  وذلك  بالدوالر،  لتصبح 
أن  عن  فضال  املرفأ،  إيرادات 
يرتافق  الذي  الرقمنة  مشروع 
له  اإلعمار،  سيكون  إعادة  مع 
العمل  كفاءة  حتسني  يف  األثر 

والتشغيل وضمان اجلودة«.
املناقصة  إطالق  »إن  وأردف: 
العاملية العمومية إلدارة وتشغيل 
ومن  احلاويات،  حمطة  وصيانة 
املرفأ،  أرض  على  من  هنا، 
هي بداية، رسالة إصالحية إىل 
العامل أمجع، وتاليا مبثابة إعالن 
والتصميم  اإلرادة  عن  صريح 
والعزم على بث احلياة من جديد 
أنها يف  عن  فضال  املرفأ،  يف 

قلب عملية التفعيل اليت نتحدث 
عنها«.

»هذه  أن  على  محيه  وشدد 
العمومية،  العاملية  املناقصة 
على  أساسي  بشكل  ترتكز 
الشفافية  يراعي  شروط  دفرت 
بإرساهلا  متثلت  واليت  املطلقة، 
إىل إدارة املناقصات، ووافقت 
واليت  تعديل،  أي  دون  عليها 
تسمح ألي كان، ومن أي دولة، 
اإلسرائيلي،  العدو  باستثناء 
بالتقدم  يستويف هذه الشروط 
ثغرة  أي  دون  ومن  إليها، 
أحد،  حماباة  إلمكانية  قانونية 
الثنائية  فالقاعدة  كان،  أيا 
اليت يتم مراعاتها فقط، ترتكز 
على حتسني اخلدمات من جهة، 
جهة  من  اإليرادات  وزيادة 

ثانية«.
ولفت اىل أن »حمطة احلاويات 
اليت تعد ركنا أساسيا من أركان 
املرفأ،  يف  التشغيلية  احلركة 
حزيران  يف  فيها  العمل  تراجع 
املاضي، إىل ثالث رافعات فقط 
ولكنها   عشرة،  ستة  أصل  من 
والعزم  االرادة  وبفعل  اليوم 
بنظرية  واإلميان  والتصميم 
التفعيل، تستعيد روحها رويدا 
الرافعات  عدد  ولريتفع  رويدا، 
املشغلة فيه إىل عشرة، والعمل 
إىل  العدد  هذا  لرفع  مستمر 
وحتى  اليوم  من  عشرة،  ثالث 

نهاية كانون األول املقبل«.
وأوضح أن »هذه احملطة تشكل 
حركة  من   %85 ال  يقارب  ما 
املرفأ اإلمجالية، حيث استقطب 
هذا األخري كربى شركات املالحة 
الذي جعله مرفأ  األمر  الدولية، 
إقليميا بامتياز، فقد استقبل يف 
 1300000 حوالي  سابقة،  فرتة 
قبل   ،2018 العام  يف  كونتينر 
تشرين االول من العام 2019، 
واإلنفجار  كورونا،  وجائحة 
املشؤوم يف الرابع من آب من 

العام املاضي«.
إعادة  »عملية  أن  اىل  وأشار 
ضمن  تتم  بريوت  مرفأ  إعمار 
مع  متوازية  مسارات  ثالثة 
اهلوية  وحتديد  البعض،  بعضها 
هذه  أول  للمرفأ  القانونية 
من  ذلك  يعنيه  ملا  املسارات 
جديد  إلطار  وقوننة  تشريع 
املناسبة  احللول  طرح  عرب  له، 
العام  القطاعني  بني  كالشراكة 

واخلاص، مع ضمان احلفاظ على 
سيادة الدولة وزيادة اإليرادات 
وحتسني  العامة  للخزينة 
اإلستثمارات.  وجلب  اخلدمات 
فيتمثل  املسارات،  ثاني  أما 
ترتكز  اسرتاتيجية  رؤية  بإعداد 
على مبدأ التناغم والتكامل بني 
املرفأ وسائر املرافىء اللبنانية 
لتنافس املرافىء غري اللبنانية. 
بإجناز  يتمثل  املسارات  وثالث 
للوضع  التقييمية  الدراسات 
وإعداد  املرفأ،  يف  احلالي 
له،  العام  التوجيهي  املخطط 
للبدء  أساسيا  ركنا  يعد  والذي 
وفقا  ومقسمة  حمددة  مبشاريع 
لألولويات واإلعتمادات املتوفرة 
وآلية  املطروحة،  واإلستثمارات 

طريقة التنفيذ«.
اإلنتاجية  زيادة  »إن  وقال: 
اليت نتطلع إليها مجيعا يف مرفأ 
بريوت، سرتتفع حتما إذا ما مت 
إنشاء سكة للحديد، تنطلق من 
لبنان،  كل  إىل  املرفأ  من  هنا 
فالعمق  سوريا،  إىل  وصوال 
السكة  تلك  أن  إذ  العربي. 

للعبور  ممرا  املرفأ  من  ستجعل 
بني البحر املتوسط  وعمق لبنان 

العربي ودول غرب آسيا«.
أضاف: »من الناس أتيت، وإىل 
بريوت  مرفأ  جوار  يف  األهل 
أطمئنهم بأن إعادة إعمار املرفأ 
لن تكون على حسابهم مطلقا، 
إال  تكون  لن  بالتأكيد،  وهي 
ويف  العام،  الصاحل  خلدمة 
بقائهم  على  احملافظة  مقدمها 
هم،  حيث  سكنهم  أماكن  يف 
بأن  أقول  مجيعا  وللبنانيني 
مطلقا،  الدولة  ألصول  بيع  ال 
يكون  أن  جيب  النوايا  وحسن 
مع الدولة والناس معا، فإطالق 
العمومية  العاملية  املناقصة 
حمطة  وصيانة  وتشغيل  إلدارة 
البداية،  إال  هي  ما  احلاويات 
ويف  املرفأ،  يف  اليوم  وحنن 
رفيق  مطار  يف  األيام  مقبل 
كل  ويف  الدولي،  احلريري 
املوجلة  اللبنانية  املرافق 
واملباني  والطرق  باألشغال 
والتنظيم املدني ومصلحة سكك 
احلديد والنقل املشرتك، إضافة 

إىل النقل الربي والبحري«.
وختم: »إن الغاية األساس اليت 
وتوجهاتنا  اسرتاتيجيتنا  حتكم 
القطاعات  تفعيل  هي  دائما، 
وزيادة  خدماتها  وحتسني 
برأيي  وحده،  وذلك  إنتاجيتها، 
الرئيس  املعرب  هو  املتواضع، 
اليت  أزماته  من  لبنان  إلنقاذ 
ضمن  وذلك  بها،  يتخبط 
حكومة معا لالنقاذ إن شاء اهلل 

تعاىل«.
محيه  جال  املؤمتر  نهاية  ويف 
على  عيتاني،  برفقة  والوزراء 
املرفأ  أرصفة  احلاويات،  حمطة 
الرصيف  على  الركاب  وحمطة 
على  لالطالع  احلرة،  والسوق   5

سري العمل. 
جولته  االشغال  وزير  واختتم 
املشغلة  الشركة  مبنى  بزيارة 

.BCTC حملطة احلاويات

ضباط دورة مسري الشرتوني كرموا وزير 
الدفاع يف ذكرى دخوهلم املدرسة احلربية

أقام ضباط دورة مسري الشرتوني 
يف  غداء  حفل   )1975  -1972(
نادي الضباط يف الريزة، كرموا 
وزير  الدورة  رفيق  خالله  يف 
موريس  العميد  الوطين  الدفاع 
سليم، تزامنا مع حلول الذكرى 
الـ49 لدخول ضباط هذه الدورة 

اىل املدرسة احلربية.
وألقى  العميد أمحد املقداد كلمة 
فيها  عرب  الدورة،  رفاق  بإسم 

يقطعون قالب الحلوى تكريما لوزير الدفاع العميد موريس سليم

عن مشاعر الفرح واالعتزاز بأن 
يتوىل أحد رفاقه الوزير موريس 
الدفاع  وزير  منصب  سليم 
التوفيق يف  له  متمنيا  الوطين، 

مهامه.
شكر  سليم  للوزير  كلمة  وبعد 
على  الرفاق  الضباط  كل  فيها 
التكرميية،  وبادرتهم  عاطفتهم 
قطع رفاق الدورة قالب احللوى 

للمناسبة.
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مثة مثن إضايف سيدفعه األجراء فوق كل اخلسائر اليت تكّبدوها 
ولتعويض  املصارف  خسائر  إلطفاء  املاضيتني  السنتني  يف 
رساميل التّجار. سيدفعون مثن تصحيح لألجور ال يستند إىل أي 
قاعدة علمية، ومثن احنياز قوى السلطة وهياكل النقابات ملصاحل 
أصحاب الرساميل الذي خيوضون معركة قضم تعويضات نهاية 
احملّصلة،  يف  ضمنها.  األجور  تصحيح  احتساب  ومنع  اخلدمة 
خسر العمال قّوتهم الشرائية حاضرًا، وسيخسرون تعويضاتهم 
بل هي سياسة  »معركة«،  إىل  يرتقي  ال  ما حيصل  مستقباًل. 

لـ«ترقيع« األجور
تعقد جلنة املؤشر اخلميس )أمس األول( اجتماعًا هو الثالث هلا. 
يف االجتماعني السابقني، مل جير أي نقاش يف غالء املعيشة 
بل  اللجنة،  تشكيل  مرسوم  ينّص  كما  األجور  سياسة  أو يف 
»بازار« مفتوح من قوى السلطة وأذنابها النقابية للتآمر على 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  البازار  افتتح  العمال.  حقوق 
بريوت  والصناعة يف  التجارة  غرفة  رئيس  استقبال  قّرر  يوم 
وجبل لبنان حممد شقري، يرافقه رئيس االحتاد العمالي العام 
بشارة األمسر. األخريان اتفقا، يف اجتماع موّسع عقد يف مقّر 
االحتاد العمالي العام، على زيادة األجور، وقّررا أن »يزّفا« خرب 
اتفاقهما إىل رئيس احلكومة ليصبح القطاف السياسي مجاعيًا. 
زيادة مقطوعة لألجور ضمن سقف 4 ماليني  االتفاق  وتضّمن 
الذي حيتسب على أساسه تعويض  الراتب  لرية ال تدخل يف 

نهاية اخلدمة للعمال.
بعدها، دعيت جلنة املؤّشر لتكريس هذا االتفاق. عمليًا، محل 
ممثلو أصحاب العمل والعمال إىل اللجنة بازارهم املفتوح على 
عن  عبارة  كان  »البازار«  ميقاتي.  برعاية  السياسية  املنظومة 
»َشْلف« أرقام يف اهلواء بال أي أساس علمي أو تقين. طلب 
األمسر أن تكون الزيادة مليوني لرية، فرّد شقري بأن الزيادة 
جيب أن تكون مليون لرية. بعد مفاصلة، كما يف أي سوق، 
اتفق الطرفان على أن تكون الزيادة مليونًا و325 ألف لرية. 
تكون  أن  يريدها  الزيادة. شقري  على سقف  اختلفا  أنهما  إال 
حمصورة باحلّد األدنى لألجور، فيما أرادها األمسر أن تصل إىل 
شطر الـ4 ماليني لرية. هنا، وقع خالف يكاد يكون أقرب إىل 
»السريك«؛ الطرفان نكثا مبا التزما به أمام ميقاتي، على رغم 

أنهما اتفقا على خمالفة القانون.
يف الواقع، النقاش املّتصل باتفاق األطراف وأهدافها ال يلغي 
أصل فكرة وجود جلنة املؤّشر. فبحسب املرسوم 4206 الذي 
وأسباب  األسعار  تطّور  مهامها يف درس  صر  اللجنة، حتحُ أنشأ 
ارتفاعها، ودرس غالء املعيشة وإعداد مؤّشر دوري لتقلبات 
ملكافحة  مقرتحات  وتقديم  األجور  سياسة  درس  ثم  األسعار، 
الغالء واحلّد من األسعار. بهذه املهام احملصورة، يصبح واضحًا 
درس يف اللجنة هي نسب  أن املسألة األوىل اليت جيب أن تحُ
تضّخم األسعار وغالء املعيشة. تثبيت األرقام أمر أساسي يسبق 
باألجور  املتعّلقة  املفاوضات  وحتى  واملقرتحات،  السياسات 

وبقدرات كل طرف على التحّمل واملهل وسواها.
خالفًا هلذه املهام، كانت اجللسة األوىل عبارة عن مهزلة. فعندما 
حاول الباحث يف »الدولية للمعلومات« حممد مشس الدين جتاوز 
مارسها شقري  اليت  اخلطف  عملية  من  اللجنة  لتحرير  »البازار« 
نع من عرض األرقام اإلحصائية عن نسب التضّخم  واألمسر، محُ
بهلوانية  مفاصلة  إىل  االستماع  على  أحُجرب  بل  فيها.  والنقاش 
يف التآمر على حقوق العّمال. وعندما تقّرر الفصل بني ما هو 
زمنية  فرتة  ويتطلب  دائم  هو  وما  وإنقاذي،  وسريع  مؤقت 
االتفاق  الدين  حوله، عرض مشس  اتفاق  إىل  للتوصل  أطول 
تتضمن  مراحل  إىل  تطبيقها  تقسيم  ثم  أواًل،  احلقوق  على 
األطراف  لكن  الدائمة.  والزيادة  السريعة  املقطوعة  الزيادة 
املعنية الثالثة )وزير العمل وأصحاب العمل والعمال( رفضت 
السري يف االقرتاح، وفضلت إبقاء النقاش ضمن مسار الفصل 

بني ما هو سريع، وما هو مستدام.
أحدًا  لكن  األرقام،  بعض  رضت  عحُ للجنة،  الثانية  اجللسة  يف 
اإلحصاء  إدارة  من  الواردة  فاألرقام  جدّيًا.  فيها  يناقش  مل 
 2019 مطلع  بني  بلغ  األسعار  تضّخم  أن  إىل  تشري  املركزي، 
وأيلول 2021 حنو 220 يف املئة. وهي مستخلصة من عاملني 

أساسيني:
الوسطي  ومعدهلا  التضّخم  ألرقام  الشهري  املعدل  حساب   -
السنوي. أي حيتسب التضّخم من خالل قياس مؤّشر األسعار 
الشهر  يف  تطّوره  مع  مقارنة  السنة  أشهر  من  شهر  كل  يف 
نفسه من السنة السابقة، ثم حيسب املعدل الوسطي بينهما. 
وهذه الطريقة تفيد يف احتساب معدالت تضّخم األسعار خالل 
وقت حمدود، وليس على فرتة كبرية كاليت جيب أن تدرسها 
جلنة املؤّشر. إذ أن هناك طريقة أكثر وضوحًا وأكثر تعبريًا عن 
مدى  على  األسعار  يف  االرتفاعات  كل  ضمنًا  وختتزل  الواقع 
كامل الفرتة قيد الدرس انطالقًا من مؤّشر اإلحصاء املركزي 
الذي سّجل يف كانون الثاني 2019 ما جمموعه 107.23 نقاط، 

سياسة »ترقيع« االجور: العّمال بال قوة شرائية وال تعويضات
محمد وهبة

أيلول 2021 ما جمموعه 613.96 نقاط.  فيما سّجل يف نهاية 
ونسبتها  الفرتة،  خالل  األسعار  الزيادة يف  هو  بينهما  الفرق 

472.5 يف املئة.
- العامل الثاني الحتساب تضّخم األسعار يف اإلحصاء املركزي، 
هذه  األسر.  ميزانيات  يف  االستهالك  بنود  بأوزان  يتعلق 
امليزانيات بعد أزمة هائلة، تغرّيت كثريًا ومل تعد تعرب عن الواقع. 
القياسي لألسعار،  الرقم  فامليزانية اليت على أساسها يصدر 
تشري إىل أن األسر تستهلك 20.6 يف املئة من ميزانياتها على 
بنود  على  املئة  و28.5 يف  الروحية،  واملشروبات غري  الغذاء 
و7.8 يف  وسواها،  والتدفئة  والغاز  واملاء  والكهرباء  السكن 
املئة على الصّحة، و13.1 يف املئة على النقل، و5.9 يف املئة 
على التعليم... هل يصّدق أحٌد أن هذه األوزان تعرب عن واقع 
اليوم؟ النقل وحده صار يكّلف األسر نسبة مهّمة من مداخيلها، 
والغذاء صار يفوق نصف ميزانياتها... تعديل ميزانية األسر 
وأوزان بنود االستهالك فيها ضروري إلظهار تضّخم األسعار 

بشكل عادل وغري ظامل لألسر.
به  تقوم  أن  يفرتض  واسع  نقاش  يكمن  البندين  هذين  يف 
جلنة املؤّشر بعيدًا من بهلوانيات األمسر وشقري )حّل حمّله يف 
اجللسة الثانية التاجر واملصريف نقوال مشاس املعروف بـ«أبو 
اليت ميكن تقدميها  باألفكار  النقاش هنا ال يتعلق  رخوصة«(. 
القانون رقم 76/36  الواردة يف  السادسة  انطالقًا من املادة 
تخذ يف  يحُ أن حتّدد مبرسوم  »للحكومة  اآلتي:  على  تنّص  اليت 
جملس الوزراء، عند االقتضاء وكلما دعت احلاجة، احلّد األدنى 
الرمسي لألجور ونسبة غالء املعيشة وكيفية تطبيقها بناء على 
فعلى  املعيشة...«.  كلفة  أسعار  تقلبات  وجداول  الدراسات 
اللجنة أن تقوم بواجباتها يف درس غالء املعيشة وأسبابه، ثم 
تقرتح سياسة لألجور ميكن جملس الوزراء األخذ بها أو إهماهلا 
أو تعديلها. وانتقال النقاش من املستوى التقين إىل املستوى 
السياسي ال جيب أن يلغي الوقائع العلمية اليت تعكس حقيقة 
ما يصيب اجملتمع اليوم. والتآمر على حقوق العّمال ال جيب أن 

يكّرس يف جلنة علمية كهذه.
اتفاق  يصبح  وحدها،  والعلمية  القانونية  اخللفية  بهذه  ليس 
ميقاتي  وأمام  بينهم  ما  يف  والعمال  العمال  أصحاب  ممثلي 
باطاًل فحسب. بل هو باطل ألن تصحيح األجور عبارة عن معركة 
ومن  واملصرفيون  فالتجار  متكافئة.  غري  اجتماعية  قوى  بني 
ميّثلها  اليت  للسلطة  الفعلي  الوجه  عن  يعربون  لفيفهم،  لّف 
ميقاتي وزمالؤه يف عني التينة وشارع احلمرا )مصرف لبنان( 

نيابة  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  أفلته  الذي  التضّخم 
عن السلطة وبامسها حتى تضّخمت األسعار 472 يف املئة، وال 
القطاع االستشفائي والتعليمي وهجرة أكثر من  انهيار  يكفي 
النقل مرات عدة، وال  ارتفاع كلفة  مليون مواطن، وال يكفي 
يكفي انقطاع األدوية... بل يريدون أن يقتّصوا من مستقبل 
العّمال أيضًا. هؤالء دفعوا مثن االنهيار وإدارته، وسيدفعون 
أيضًا مثن التصحيح االقتصادي األمشل عندما تبدأ العالقة بني 
طرف  يدفعه  باهظ  مثن  إنه  والسلطة.  الدولي  النقد  صندوق 

واحد بعنوان: سياسة ترقيع األجور.

موازين لجنة املؤشر ملصلحة من تميل؟
يرأس وزير العمل مصطفى بريم جلنة املؤّشر، وتضم ممثلني 
خبريًا  العام،  العمالي  واالحتاد  العمل  أصحاب  هيئات  عن 
عن  وممثاًل  اللبنانية  اجلامعة  عن  اثنني  وممثلني  متخّصصًا 
العمل  وزير  يرى  آخرين  خرباء  وأي  املركزي،  اإلحصاء  إدارة 
أن وجودهم مفيد للجنة ونقاشاتها ضمن املهام املرسومة هلا 
قانونًا. يف اللجنة احلالية، الصوت الغالب هو صوت أصحاب 
حضر يف  والصناعة حممد شقري  التجارة  غرفة  رئيس  العمل. 
االجتماع األول لكنه سرعان ما ختّلى عن مقعده لرئيس مجعية 
جتار بريوت نقوال مشاس. يف مقابلهما جيلس رئيس االحتاد 
العمالي العام بشارة األمسر ونائبه حسن فقيه، وهما ال يعلمان 
شيئًا عن غالء املعيشة وسياسة األجور مبقدار ما يدافعان عن 
بقية  أما  مع مصاحل شقري ومشاس.  تتقاطع  مصاحل سياسية 
هلم  لزوم  ال  اخلرباء  يلزم.  ال  ما  لزوم  فغالبيتهم  املوجودين 
طاملا النقاش التقين غائب ملصلحة املفاصلة السوقية، بينما 
وجود أساتذة اجلامعة مرتبط بضرورة اكتمال وجود الطوائف يف 
اللجنة متيل ملصلحة  اللجنة. مبعنى أوضح، موازين القوى يف 
قوى السلطة وحلفائها، فلم هم خائفون من عرض أرقام غالء 

املعيشة وتثبيتها يف حمضر اللجنة؟

موقف الصناعيني سطحي - سياسي
البيان الصادر أخريًا عن مجعية الصناعيني يشري إىل أن عدد 
مليون   1.3 من  تناقص  االجتماعي  الضمان  إىل  املنتسبني 
اجلمعية  فيه  وقعت  الذي  الفادح  اخلطأ  هذا  ألف.   800 إىل 
تصحيح  قضية  مع  به  تتعامل  الذي  السطحية  حجم  على  يدّل 
من  تناقص  عددهم  الضمان  إىل  فاملنتسبون  احملّقة.  األجور 
524 ألف مضمون يف 2018 إىل 465 ألفًا يف منتصف 2021، 
لكن على عاتق هؤالء زوجات وأوالد مبعدل حنو 4 تقريبًا لكل 
 1.3 إىل  يصل  كان  املستفيدين  عدد  فإن  بالتالي  مضمون، 
مليون، وليس عدد املضمونني. انطالقًا من هنا ميكن القول إن 
موقف مجعية الصناعيني الرافض لزيادة األجور حبّجة أن دول 
اخلليج أوقفت استقبال صادرات لبنان إليها، موقف سياسي 
السياسي  كالسيكي من موقع اجلمعية داخل منوذج االقتصاد 
للبنان، والذي حياول حماباة دول اخلليج بداًل من التعامل معها 

من موقع املصاحل املشرتكة.

خسر العمال قوّتهم الشرائية حاضرًا وسيخسرون تعويضاتهم 
مستقباًل)مروان بو حيدر(

وقصر بعبدا، وسائر قصور زعماء 
صوت  ال  العّمال  بينما  الطوائف، 
ألن  املعركة،  هذه  هلم يف  فعليًا 
أحد  أيضًا  هم  وأشباهه  األمسر 
أوجه سلطة القصور هذه. العّمال 
مصلحتهم  ألن  اإلرادة  مسلوبو 
ويف  مجيعًا.  هؤالء  عرب  تتحقق  ال 
معركة 2012 لزيادة األجور، هناك 
نّص معرب فعاًل عن عملية االستالب 

لألمسر،  الصاحل«  »السلف  وّجه   ،2011/11/17 ففي  هذه. 
غسان غصن، واألمني العام لالحتاد سعد الدين محيدي صقر، 
كتابًا إىل وزير العمل شربل حناس يعرتضون فيه على »األجر 
االجتماعي«، ويعدونه جتاوزًا من الوزير، على رغم إقرارهم بأن 
األجر االجتماعي هو جمموعة حقوق تتناول التعليم والصحة والنقل 
والسكن والرعاية االجتماعية... يومها اعتربوا أن هذه احلقوق 

غري ضرورية وال أولوية هلا على تصحيح األجور النقدي.
السياسيون،  العمال، ورعاتهم  هؤالء، وهم من يّدعون متثيل 
املواطنني  كل  عن  الشاملة  الصحية  التغطية  مشروع  منعوا 
بذريعة األجر النقدي. فعلى ماذا يفاوضون اليوم؟ على زيادة 
مقطوعة ال حتتسب يف تعويض نهاية اخلدمة! القّصة ال تتعلق 
أوضاعها  صّححت  املؤسسات  غالبية  النقدي.  األجر  بزيادة 
خالل  من  واالقتصادية  النقدية  األزمة  تطّورات  مع  وتأقلمت 
حتويل أعماهلا إىل »الكاش« والتسديد النقدي عند التسليم، 
أعلى  ليصبح  تطّور  ثم  لرية،   3900 كان  بسعر صرف  والبيع 
من سعر صرف السوق احلّرة. بهذا املعنى، أصحاب الرساميل 
بينما  أيضًا،  وأرباحهم  حافظوا على قيمة رساميلهم وأصوهلم 
ممثلوهم يف جلنة املؤّشر وّجهوا رسالة إىل وزير العمل يطلبون 
فيها اقرتاح قانون إلعفائهم من تضمني الزيادات على األجور، 
سواء املقطوعة أو النظامية، من احتسابها يف تعويضات نهاية 

اخلدمة. ويقّدمون مثااًل عن هذا األمر على الشكل اآلتي:
سيصبح  لرية  مليون   48 بقيمة  تعويضًا  يتقاضى  كان  من   -

تعويضه 170 مليون لرية، وهذا أمر مرفوض.
يريد أصحاب العمل وشركاؤهم يف السلطة، قضم تعويضات 
نهاية خدمة العمال املستحقة. ال يكفي أن العمال دفعوا مثن 

  زيادة األسعار 
بلغت 472.5 

يف املئة بني كانون 
الثاني 2019 
ونهاية أيلول 

2021
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يف  سابقا  البارز  الرقم  قدم 
آدم  الفيكتوري  العمال  حزب 
سومايوريك أدلة دامغة ملفوضية 

التحقيق يف مكافحة الفساد.
وقال آدم سومايوريك للمفوضية 
إن تكديس الفروع كان منتشًرا 
العمال   حزب  داخل  باستمرار 
متهًما كبار قادة احلزب باالخنراط 
يف ممارسة سيئة السمعة للتأثري 

على السلطة يف فيكتوريا.
وأخرب وزير حكومة أندروز السابق 
مفوضية التحقيق إنه واجه رئيس 
الوالية احلالي عندما دخل السيد 
مرة  السياسة ألول  سومايوريك 

يف منتصف التسعينات.
قدمها  اليت  األدلة  اتهمت  كما 
ذات  املستقلة  للمفوضية 
ملكافحة  العريضة  القاعدة 
السناتور   )IBAC( الفساد 
»ببناء  كونروي  ستيفن  السابق 
زعيم  نائب  ومسى  إمرباطورية« 
ريتشارد  الفيدرالية  املعارضة 
يف  رئيسي  كعضو  مارليز 
استمرار االستيالء على السلطة.

قال السيد Somyurek إن زعيم 
شورتن  بيل  السابق  املعارضة 
عندما  العضوية  متطلبات  غريرّ 
أصبح زعيمًا يف عام 2013، وهو 
يف  الفروع  تكديس  شجع  ما 
مجيع أحناء الوالية - وهي طريقة 
منظمة جلمع السلطة الداخلية من 
ودفع  جدد  أعضاء  جتنيد  خالل 

الرسوم يف كثري من األحيان.
يف الدليل املقدم إىل مفوضية 
استخدام  إساءة  يف  التحقيق 
موظفي وموارد دافعي الضرائب، 
إنه كان   Somyurek قال السيد
انضم  عندما  متاًما«  »ساذًجا 
ألول مرة إىل فرع حزب العمال 
منتصف  يف  فيكتوريا  يف 

التسعينات.
على  تعررَّف  ما  سرعان  لكنه 
املمارسة السيئة السمعة املتمثلة 
يف تكديس الفروع أثناء العمل 
مع أنطوني برين لإلطاحة مبنافسه 
من اجلناع العمالي نفسه غاريث 

إيفانز.
جلسة  أمام  سومايوريك  وقال 
الفرتة،  هذه  خالل  االستماع، 
جيمع  أندروز  دانيال  كان 

 آدم سومايوريك يتهم دانيال 
أندروز وستيفن كونروي وريتشارد 

مارليز بتكديس الفروع
العضوية بني جمموعات األقليات 
إيفانز  بالسيد  لالحتفاظ  العرقية 

.)Holt( يف مقعد هولت
وتابع يقول إن »تكديس الفروع 
العمال  حزب  يف  منتشرا«  كان 
أن  مضيًفا   ، التسعينات  طوال 
للفرع  تكديًسا  اخرتع  »اليسار 
العرقي« يف جنوب شرق ملبورن، 
واليمني  اليسار  »كان  حيث 
يتجهان حنو املطرقة واللسان )( 

.»*hammer and tong
»كان  السابق:  الوزير  وقال 
دين من  أنطوني برين كبري اجملنِّ
اليمني وأعتقد أن دانيال أندروز 

د من اليسار«. كان جينِّ
على  الفروع،  »اقتحام  واضاف 
شديد  كان  اخلصوص،  وجه 
األعصاب  تآكلت   - التسميم 

وأصبح األمر سيًئا.«
وأخرب السيد سومايوريك مفوضية 
أنه شارك يف تكديس  التحقيق 
طريقة  بأنها  معرتفا  الفروع، 
باالختيار  للتالعب  مناسبة  غري 
األولي للمقعد الذي وصفه بأنه 

»استيالء عدائي«.
غريًبا  تفسرًيا  قدم  لكنه 
السياسيني  إن  قائاًل  لتورطه، 
السيد  مثل  العرقيني  غري 
اللذين  كونروي  والسيد  مارليز 
ينخرطان يف تكديس الفروع كانا 
كمواطنني  ألنهما،  »غشاَشني« 
مل   ، البيض  من  امتياز  ذوي 
الفوز  أمام  عوائق  لديهما  يكن 

بالرتشيح األولي.
سومايوريك:  السيد  واضاف 
»ولكن إذا كنت شخًصا من أقلية 
عرقية، فقد يكون هناك تربير«.

سومايوريك  السيد  وجه  كما 
منافسه  ضد  مذهلة  ادعاءات 
دانيال  نفسه  الفصيل  من 
القمصان  فضيحة  بشأن  أندروز 
اآلن،  السمعة  السيئة  احلمراء 
واليت تضمنت استخدام موظفني 
خالل  حبملة  للقيام  املكتب  يف 

انتخابات الوالية.
السابق  النفوذ  صاحب  قال 
ملفوضية التحقيق إنه حذر زعيم 
الفرتة  يف  آنذاك  املعارضة 
من   2014 انتخابات  سبقت  اليت 

تعريض احلزب لتحقيق.
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Our Local Communi-
ty Party which Mayor 
Steve Christou belongs 
too will be going head to 
head against the Labor 
Party.
The Our Local Communi-
ty Group which are field-
ing candidates across 
Councils five wards are 
contesting the elections 
as The Mayors Team.
Our Local Community 
are running a strong 
campaign based on their 
hard work and strong 
stance against the Covid 
Lockdowns and curfews 
which the Liberal and 
Labor Party both sup-
ported.

Mayor Steve Christou 
and his Our Local Com-
munity team were in-
strumental in defending 
the rights of Cumber-
land citizens during the 
unfair lockdowns, cur-
fews, and restrictions 
that were placed upon 
Cumberland City Coun-
cil citizens.
The Mayor often ap-
peared in National Media 
and held the Liberal and 
Labor Parties to account 
over what he described 
as the extremely unfair 
treatment of our com-
munity which struggled 
to pay their Mortgage, 
rent, food, and put food 
on the table, when both 
the Liberal and Labor 
Parties agreed to lock 
down the state.

Lets take a look at the 
Candidates in each 
ward:

Granville Ward.
Mayor Steve Christou 
representing the Our 
Local Community Party 
is going against Labors 
Ola Hamed. With current 
Councillor Joe Rahme 
who has failed to gain 
Liberal Party Endorse-
ment running as an In-
dependent. 
 During Mayor Steve 
Christou’s council ten-

ure the Granville Ward 
has received $85 million 
worth of infrastructure 
upgrades. 
This is a record amount 
of upgrades delivered.  
Projects delivered.
Granville Multipurpose 
Centre $24,747,885
Granville Smart Precinct 
Pilot Project $969,702
Granville Stadium 
$13,268,961
Granville Town Hall Res-
toration $612,654
Land Acquisition 
$1,654,984
Merrylands CBD 
Drainage Upgrade 
$17,816,681
Merrylands City Centre 
Revitalisation $211, 400
Building Program 
$6,799,295
Footpaths Upgrades 
$5,007,242
Parks Programs Up-
grades $4,166491
Roads     Programs Up-
grades $8,218,407
Stormwater Program 
$354,595
Traffic Program 
$1,467,208
Total Amount:
$85,295,505

 South Granville 
Ward.
In the South Granville 
Ward it is a two party 
race.  Councillor Paul 
Garrard representing 
The Our Local Commu-
nity Party is a former six 
time Parramatta Council 
Lord Mayor and if suc-
cessful in being re elect-
ed he will have served 
50 years in Local Gov-
ernment.  For Labor cur-
rent Councillor Glenn 
Elmore will be recon-
testing.  One of these 
two candidates will be 
successful in getting 
their number two candi-
date a place on council 
as there are three posi-
tions available for the 
South Granville Ward.

Greystanes
The Greystanes Ward is 
shaping up to be a key 

battleground with two 
political parties Our Lo-
cal Community headed 
by former three time 
Deputy Mayor Eddy 
Sarkis going against 
Labors Diane Cole-
man.  Also contesting 
the Greystanes ballot 
will be sitting Council-
lor and former Holroyd 
and Cumberland Mayor 
Greg Cummings who 
is running a ticket with 
former Holroyd Mayor 
John Broadie.  They will 
be an unnamed Group 
on the ballot ticket.  
Also standing as an un-
named group is Aparna 
Vats.  Ms Vats is a Liber-
al Party member stand-
ing as an Independent 
as the Liberal Party are 
not endorsing any can-
didates.
During his time as Dep-
uty Mayor Councillor 
Sarkis had ensured that 
the Greystanes Ward is 
well funded and had re-
ceived drastic improve-
ments. 

Wentworthville Ward
Wentworthville Ward 
will see Labor’s Suman 
Saha go against Our 
Local Community Can-
didate Nadima Kafrouni 
- Saba.
Councillor Lisa Lake 
for Labor has been rel-
egated to number two 
on the ticket in favour 
of Councillor Suman 
Saha.  The Labor Party 
will be desperate to re-
tain both positions at 
the upcoming elections 
however they are facing 
tough opposition from 
Our Local Community 
candidate and Former 
Holroyd Council Deputy 
Mayor Nadima Kafrouni 
– Saba.  Nadima is the 
daughter of former Hol-
royd Mayor Nasr Ka-
frouni and to date has 
campaigned strongly 
on local issues affecting 
Wentworthville.  Went-
worthville is in need of 
upgrades to infrastruc-

ture, and suffers from 
a dumping of rubbish 
problem.  If elected can-
didate Kafrouni prom-
ises to address these 
issues.
Also running in the 
Wentworthville Ward is 
current Councillor Mi-
chael Zaiter, as an un 
named Independent 
group.  Having lost 
Liberal Party Endorse-
ment Councillor Zaiter 
will be attempting to be 
re elected as an Inde-
pendent.  The Greens 
Party are also fielding 
a candidate.  Labor will 
be looking to have both 
candidates re elected as 
they would want to gain 
control of Council.  If 
Nadima and Councillor 
Zaiter succeed in being 
elected it is safe to as-
sume the Council will be 
Independent controlled.

Regents Park Ward.
With the retirement of 
Councillor George Camp-
bell the Labor Party are 
running sitting Council-
lor Kun Huang.  Our Lo-
cal Community Party are 
running Helen Hughes.  
Sitting Councillor Ned 
Attie is contesting as an 
unnamed Independent 
Group after failing to gain 
Liberal Party endorse-
ment.
The Our Local Communi-
ty group have been cam-
paigning against overde-
velopment in the Regents 
Park Ward, as well as im-
provements to the local 
area which is run down 
and in need of upgrades. 
The Labor Party are run-
ning a multicultural tick-
et. 
Councillor Attie will 
be looking to try and 
squeeze in as the third 
person elected in the 
ward.  If Councillor At-
tie misses out it would 
mean Labor or the Our 
Local Community Party 
will get their number 
two candidate elected to 
Council.

Two Party Race at Local Government Elections as Lib-
eral Party pulls out of Council Elections

أنه  إىل  موريسون  أملح سكوت 
موعد  عن  اإلعالن  احملتمل  من 

االنتخابات قريًبا جًدا.
رحلة  الوزراء يف  رئيس  وشرع 
دعائية ملدة أسبوع عرب فيكتوريا 
ونيو ساوث ويلز يوم االثنني، 
الناخبني  انتباه  إبعاد  أمل  على 
الغواصات  صفقة  أخطاء  عن 
االنتعاش  وجذبه حنو  الفرنسية 
االقتصادي القوي يف أسرتاليا 

بعد الوباء.
ويكافح السيد موريسون لكسب 
األسرتاليني،  الناخبني  دعم 
استطالع  أحدث  تشري  حيث 
لآلراء ملؤسسة نيوزبول، إىل أن 
مدوية  هزمية  سيواجه  االئتالف 

إذا أجريت انتخابات اليوم.
إلجراء  إمكانية  توجد  ال  وبينما 

موريسون يلّمح إىل اقرتاب موعد االنتخابات 
مع جولة ما قبل احلملة

يوم  كان  العام،  هذا  انتخابات 
رئيس الوزراء يف ملبورن مؤشًرا 
مبكًرا ملا سيأتي يف فرتة سبعة 

أشهر متوقعة قبل احلملة.
زيارة ملركز  الوزراء  رئيس  بدأ 
ألتونا  يف  اهليدروجني  تويوتا 
خطة  عن  النقاب  كشف  حيث 
الكهربائية  للسيارة  جديدة 

بقيمة 250 مليون دوالر.
االقرتاح  العمال  حزب  وانتقد 
مريب  بشكل  مشابًها  لكونه 
اليت  نفسها،  حزبه  للسياسة 
عام  يف  موريسون  انتقدها 

2019، كما قال احلزب
ذهب موريسون يف رحلة ممتعة 
باهليدروجني  تعمل  سيارة  يف 
أنغوس تايلور  الطاقة  مع وزير 

قبل أن يتجه شرًقا.



Page 9صفحة 9     
مـقاالت وتـحقيقات

رفيق  قتل  عملية  االذهان  إىل  تعيد  عملية  يف 
احلريري يف لبنان يف العام 2005، »نفذت« أو 
ة هجومًا على منزل  أعلن عن تنفيذ 3 طائرات مسيرّ
رئيس الوزراء العراقي يف مرحلة حرجة ميررّ فيها 
العراق إثر االنتخابات النيابية األخية اليت أفضت 
إىل نتائج رفضها قسم كبي من اهليئات واألحزاب 
السياسية العراقية اليت »اتهمت املفوضية العليا 
الكاظمي،  مصطفى  حكومة  وخلفها  لالنتخابات 
الناخبني  بأصوات  والعبث  االنتخابات  بتزوير 
واخلروج بنتائج وأكثريات ال تتناسب مع اإلرادة 

الشعبية العراقية احلقيقية«.
لقد سعرت االنتخابات تلك، الصراع الداخلي يف 
القلق  تثي  باتت  مواطن  إىل  ودفعته  العراق، 
واالستقرار  األهلي  والسلم  األمن  على  واخلشية 
العام، صراع كما بات واضحًا ناشب بني تيارين 
د يف نصرة  رئيسني يواكبهما فيه قوى أخرى ترتدرّ
أي من التيارين املتصارعني املشكل أوهلما من 
األحزاب والقوى اليت ترفع »شعار العراق أواًل« 
وتنسق ظاهرًا أو خفية مع قوى إقليمية ودولية 
من أجل العمل بسياسة عراقية ذاتية خاصة تتيح 
بقيادة  دولية  قوى  مع  والتنسيق  العمل  للدولة 
دول  من  تتشكل  إقليمية  قوى  ومع  أميكية 

خليجية بقيادة سعودية بشكل خاص.
أهدافه  األول يف  عن  فيختلف  الثاني  التيار  أما 
السياسية واالسرتاتيجية كما ويف فهمه ملسألة 
مصادر القوة الدفاعية عن العراق، وهو يف ذلك 
يتمسك عسكريًا بثنائية القوى املسلحة حتت قيادة 
رئيس الوزراء، ثنائية تؤكد شرعية احلشد الشعيب 
إىل جانب اجليش العراقي، وتتمسك باسرتاتيجية 
من  األجنبية  القوات  مجيع  وإخراج  التام  التحرير 
العراق وعلى رأسها قوات أميكا وحلفائها خروج 
النواب  جملس  عن  الصادر  للقرار  تنفيذا  يكون 
أن  كما  املاضي،  العام  اختذ يف  الذي  العراقي 
يف اسرتاتيجية هذا التيار السعي ليكون العراق 
جزءًا من حمور مقاومة االحتالالت األجنبية ومكافحة 
اإلرهاب يف املنطقة، احملور الذي تنتظم فيه إيران 

وسورية دولتا اجلوار العراقي شرقًا وغربًا.
لقد تبلور هذان التياران بصورة خاصة يف العام 
أخرى  قوى  مع  األول  التيار  عندما ضغط   2019
املهدي  عبد  عادل  حكومة  وأسقط  الشارع  يف 
يف خريف ذاك العام، سقوط أعقبه اغتيال قائد 
فيلق القدس يف احلرس الثوري اإليراني قاسم 
الرئيس  ة تباهى  سليماني بطائرة أميكية مسيرّ
األميكي ترامب بأنه هو من أرسلها لتنفذ اجلرمية 
ج  على أبواب مطار بغداد، وهو االغتيال الذي أجرّ
الصراع الداخلي يف العراق الذي انفجر يف الشارع 
العام املاضي أفضى إىل  بشكل دراماتيكي يف 
رئاسة  منصب  إىل  الكاظمي  مصطفى  وصول 
انتخابات  إجراء  على  توافق  مع  مرتافقًا  الوزراء، 
العراق على ضوء  السلطة يف  إنتاج  مبكرة تعيد 
ات احمللية واإلقليمية املؤثرة يف العراق. املتغيرّ

بيد أن االنتخابات اليت أجريت يف الشهر املاضي 
للعراق،  املخلصون  متنى  كما  املسألة  حتسم  مل 
خباصة بعد أن رفض التيار الثاني نتائجها وأصررّ 
على إعادة الفرز بشكل يدوي يبعد شبهة اخلطأ 
غي القصدي أو التزوير املقصود، لكن املفوضية 
العليا لالنتخابات مل تستجب للطلبات تلك بأكثر 
ما  املقدمة  الطعون  حجم  من  املئة  يف   25 من 
أغضب الفريق الثاني ودفعه إىل الشارع، وأنتج 
السلميني والقوات  بيئة صدام بني املتظاهرين 
األمنية الرمسية صدام وقع بنتيجته قتلى وجرحى 
الفريق  قادة  بعض  خباصة  اجلميع،  فاجأ  بشكل 
الثاني الذين محلوا رئيس الوزراء مسؤولية الدماء 

اليت سالت.
يف ظل هذا املشهد املأسوي أعلن عن »حماولة 
ة« أغارت على  اغتيال رئيس الوزراء بطائرة مسيرّ
التحصني  الرفيعة  اخلضراء  املنطقة  يف  منزله 
فشلت  أنها  تبنيرّ  حماولة  بغداد،  يف  واألمن 
األسئلة  انهالت  وهنا  خطرها  من  الكاظمي  وجنا 
رفيق  قتل  يف  وكما  والتوقعات،  واملخاوف 
احلريري يف لبنان يف العام 2005، تكرر السلوك 
اتهام  إىل  املسارعة  كانت  حيث  من  العراق  يف 
الذي حيتضن احلشد الشعيب  الثاني  التيار  قوى 
اتهام  العملية،  وتنفيذ  بتدبي  اتهامه  وسالحه، 
أو  دليل  أي  إىل  يستند  ومل  حتقيق  أي  استبق 
برهان. أما الفريق الثاني فقد بادر للتنصل من 

من يقف وراء »حماولة اغتيال الرئيس الكاظمي” يف العراق ؟

اجلرمية ساخرًا ممن يتهمه بها واصفًا الفعل باخلفة 
والبساطة وتنفيذه بالغباء.

لقد حصلت »حماولة االغتيال« اليت أعلن عنها من 
قبل اجلهات األمنية الرمسية يف حلظة حرجة من 
التشنج وانعدام الثقة بني الدولة وقوى الفريق 
الثاني الذي حيتضن احلشد الشعيب ـ القوة اليت 
قائمة  واستمرت  داعش  إرهاب  ملواجهة  شكلت 
على سالحها بعد أن عاجلت خطر داعش مع إسباغ 
الصفة الرمسية عنها بوضعها حتت قيادة رئيس 
ل عملية اتهام هذا احلشد أو بعض  الوزراء، ما سهرّ
فصائل التيار الثاني بعملية االغتيال، لكن نسي 
من أطلق االتهام أن هذه العملية مبجرد حصوهلا 
قد حتقق مكاسب خلصوم هذا التيار وتفقد احلشد 

وحاضنيه الكثي من أوراقهم خباصة أنها قد:
ـ حتجب واقعة إطالق نار على املدنيني املتظاهرين 

ومسؤولية من أمر ونفذ ذلك.
والعمل  االنتخابات  بنتائج  التسليم  إىل  تدفع  ـ 
تشكيل  إعادة  يف  قدمًا  والسي  منها  أعلن  مبا 
بانتخاب رئيس اجلمهورية  السلطة على أساسها 
وهنا  احلكومة،  وتشكيل  النواب  جملس  ورئيس 
يكون الفريق األول الذي يبدو أنه وفقًا للنتائج 

املعلنة هو صاحب احلظوة يف امتالك السلطة.
العودة إىل  الكاظمي يف  ـ تعزز حظوظ مصطفى 

رئاسة احلكومة خالفًا ملا يريد التيار الثاني.
ـ تفتح الطريق أمام حلرّ احلشد الشعيب وفقًا ملا 

أعلنه بعض الفائزين يف االنتخابات.
ـ تبعد العراق عن جيانه يف حمور املقاومة وتدفعه 

للتمايز عن سورية وإيران.
وأننا نعتقد أن بعضًا أو كل ما ذكر أعاله ال بد 
أنه كان قائمًا يف ذهن املخطط لعملية االغتيال، 
وهو  م  تقدرّ مما  واألخطر  األهم  املسألة  وتبقى 
تعتمده من  أميكا وما  ما خيشى مما يعرف عن 
اخلروج  على  جترب  الذي  البلد  يف  اسرتاتيجيات 
منه، فأميكا يف احتالهلا وخروجها تكون كالفيل 
عند  الدخول وحيطم  عند  الزجاج يكسر  غرفة  يف 
عند  الزجاج  منه  يسلم  وال  كيفما حترك  املكوث 

اخلروج،
فأميكا اليت أخرجت من العراق يف العام 2011 
بعد 8 سنوات من احتالل تدميي له عادت إليه 
التنظيم  داعش  حماربة  بذريعة   2014 العام  يف 
أميكي،  واحتضان  بقرار  ولد  الذي  اإلرهابي 
وتواجه أميكا اليوم أكثرية عراقية ساحقة تضغط 
خلروجها جمددًا منه، وال تتمكن أميكا من البقاء 
يف العراق إال يف إحدى حالني، إما وصول التيار 
األول إىل السلطة بعد التسليم بنتائج االنتخابات 
على رغم الطعون بها وومسها بالتزوير أو دفع 
البالد إىل الفوضى عرب فتنة تقود إىل حرب أهلية 
بنفسه  العراق  وتشغل  األميكي  الوجود  حتجب 
من  املستفيد  عرفنا  وإذا  بعضًا.  بعضه  فيدمر 
اجلرمية سهل علينا معرفة مرتكبها، وليس صدفة 
للقول  أميكا  مع  بتنسيق  العاملون  يسارع  أن 
من  اهلدف  إىل  قدمت  ة  املسيرّ الطائرات  بأنرّ 
اجلنوب الشرقي لبغداد حيث ال تغطية للرادارات 

األميكية، يف تربير يضحك الثكلى.
الكاظمي  اغتيال  حماولة  عن  اإلعالن  كشف  لقد 
وما تبعه، أن املسألة أبعد من قتل شخص بات 
وجوده يف السلطة يف أيامه األخية، وأكد أن ما 
يستهدف العراق خطي جدًا يتمثل يف خطر فتنة 
وحرب أهلية وفوضى تشغل العراقيني عن احتالل 
األجنيب وتفتت الدولة وتفاقم الوضع يف املنطقة 
مواجهة  املقاومة يف  حمور  إجنازات  حيجب  سوءًا 
أهمية  تبدو  هنا  من  استهدفته،  اليت  احلروب 
املسارعة العراقية إىل إجراء حتقيق سريع وجدي 
االغتيال  حماولة  حقيقة  لكشف  ق  ومعمرّ وشفاف 
وحتديد اجلهة أو اجلهات اليت تقف وراءها لقطع 
الطريق على الفتنة والفوضى، حتقيق ال تشارك 

به أميكا طبعًا.
العراق  يكون  أن  جيب  التحقيق  نتائج  وبانتظار 
واإلقليم يف أقصى جاهزية للتصدي للخطر ذاك. 
العراق هو يف األصل  وصحيح أن ما جيري يف 
وأبعاده  بأثره  لكنه  داخلي  عراقي  شأن  والبدء 
ومنها  اجلوار  دول  إىل  اإلقليم خباصة  إىل  ميتدرّ 
دول حمور املقاومة، من هنا تكون املسؤولية يف 
إطفاء احلريق العراقي الذي خيشى منه مسؤولية 
عراقية وطنية ومسؤولية عربية وإقليمية من دون 

د. تردرّ

أمــني حـطيط
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إنه لبنان املعروف بـ »اجلمهورية اللبنانية«، هذا 
الوطن الذي أنهكته حروب الدول على أرضه، 
تريده  طائفة  واملذاهب، كل  الطوائف  نهشته 
معزواًل  حمايدًا  يريده  فالبعض  خمتلفة،  بهوية 
عن حميطه وعمقه العربي، والبعض اآلخر يصر 
بالقضية  امللتزمة  العربية  لبنان  هوية  على 
الفلسطينية، وهناك قلة قليلة تريد لبنان أداة 
العدو  مع  املطبعة  اخلليج  ولدول  للغرب  طيعة 

اإلسرائيلي.
العام 1975 اندلعت احلرب األهلية يف لبنان، 
للفلسطينيني  مؤيد  بني  انقسموا  اللبنانيون 
وبني مدافع عن قضيتهم املقدسة، وبني فريق 
حبجة  لبنان  من  لطردهم  عليهم  احلرب  أعلن 

امتالكهم سالحًا متفلتًا وغي شرعي.
يف العام 1976 أسهم الدخول السوري إىل لبنان 
يف إنهاء احلرب األهلية، فتشكلت مرجعية أمنية 
ألزمت اجلميع باالنكفاء واالنضباط حتت السقف 
السوري، حتى العام 1982 تاريخ اجتياح العدو 

اإلسرائيلي للبنان.
بيد أن  لبنان،  اجتاح  العدو وحده من  مل يكن 
العربية  اململكة  أن  أثبتت  املسربة  الوثائق 
االجتياح  عملية  مولت  اليت  هي  السعودية، 
من  الفلسطينيني  تهجي  بغرض  اإلسرائيلي، 

لبنان، وطمس قضيتهم.
اللبنانية  العام 1982 برزت جبهة املقاومة  يف 
ول«  »مجرّ مسمى  حتت  الصهيوني  العدو  ضد 
اليت جنحت يف طرد جيش االحتالل اإلسرائيلي 
التسوية  جرت  بعدها  بيوت،  العاصمة  من 
منظمة  بإخراج  وقضت  الدولية،  األميكية 

التحرير الفلسطينية من لبنان.
خبروج الفلسطيين اعتقد العدو اإلسرائيلي بأن 
أنشأ  آمنة،  لبنان صارت  مع  الشمالية  حدوده 
ما يسمى باحلزام األمين، لكن عمليات املقاومة 
كبدت  اهلل،  املتمثلة حبزب  العسكرية  اللبنانية 

جيش العدو خسائر فادحة.
أجربت  البشرية،  اخلسائر  يف  الباهظة  الكلفة 
العدو على اختاذ قرار أحادي باالنسحاب املذل 
 ،2000 العام  أيار  23 من شهر  لبنان يف  من 
ومن دون إبرام أي اتفاق سالم، وهو ما مسي 

بعيد التحرير يف لبنان.
العام  اهلزمية يف  يهضم  مل  الصهيوني  العدو 
املسرح  تهيئة  جرى  األثناء  هذه  يف   ،2000
جديد،  أوسط  شرق  إىل  والدولي  العربي 
العدو  مع  والتطبيع  السالم  إلبرام  عنوان  وهو 

الصهيوني.
يف 2005 اغتيل الرئيس رفيق احلريري وعلى 
الفور اتهمت سورية واملقاومة من أجل تأليب 
ُأخرج  األثر،  على  ضدهما،  الدولي  اجملتمع 
بأنها  السعودية  اعتقدت  لبنان،  من  السوري 
وخبروج  السورية،  السني  معادلة  من  ختلصت 
ل  السوري انكشف ظهر املقاومة اللبنانية، وخيرّ
حتت  اللبنانية، صارت  الساحة  بأن  للسعودية 

أمرة السني السعودية فقط.
وبتمويل سعودي أميكي شنت محلة شعواء ضد 
سورية وحزب اهلل، جرى من خالهلا تهيئة املسرح 
لعملية عسكرية إسرائيلية مماثلة الجتياح 1982 
املقاومة  على  القضاء  بغرض  املرة  هذه  لكن 

اللبنانية، فكانت حرب متوز 2006.
النكراء،  باهلزمية  الصهيوني  العدو  ُمين 
وانتصرت املقاومة اللبنانية انتصارًا إسرتاتيجيًا 
وصفت  اليت  السعودية  أما  العامل،  وباعرتاف 
إجناز املقاومة بـ »املغامرة غي احملسوبة« فقد 
أصيبت باخليبة جراء انكسار العدو الصهيوني.

وللسالم  للسعودية  املوالني  اللبنانيني  بعض 
ومل  باإلحباط،  أصيب  الصهيوني،  العدو  مع 
يعرتف بانتصار املقاومة، هذا البعض استعاد 
وبتمويل  للمقاومة،  الشرعي  غي  السالح  نغمة 
وشيطنة  تشويه  محلة  بدأت  سعودي  أميكي 
صورتها، حتى إن السعودية وصفت املقاومة 
ألنها  فقط  اإلرهابية«،  بـ »امليليشيا  اللبنانية 

أحلقت اهلزمية بالعدو اإلسرائيلي.
إذًا ومع إخفاق مشروع الشرق األوسط اجلديد، 
العدو  مع  للسالم  املؤيدة  اخلليج  دول  فإن 
فكانت  باهلزمية،  أيضًا  منيت  اإلسرائيلي، 
املؤامرة العربية اإلسرائيلية اللئيمة على سورية 

العروبة وروح املقاومة.

ما بعد »إتفاق الطائف« اجلمهورية العربية اللبنانية
قررت املقاومة املشاركة يف الدفاع عن اهلوية 
العربية وعن قلب العروبة النابض، وسورية اليت 
صمدت صمودًا أسطوريًا، وقلبت كل املوازين، 
ها هي تستعيد دورها اإلقليمي والدولي، ومرة 
مع  السالم  ودول  املؤامرة  دول  منيت  أخرى 

العدو بهزمية نكراء.
يف 2020 حدث انفجار كارثي يف مرفأ بيوت، 
اتبع يف 2005، عقب  الذي  وباألسلوب نفسه 
االتهام  وجه  احلريري،  رفيق  الرئيس  اغتيال 
تنجح  مل  وأيضًا  وسورية،  اللـه  حزب  باجتاه 
التحقيق  عرب  واالستنسابية  الضغط  حماوالت 

القضائي.
األكثر  واجلملة  احتجاجية،  تظاهرات  انطلقت 
»منظمات  أي   ،  NGOs منظمات  بني  تداواًل 
احلكومية«  غي  واملنظمات  املدني  اجملتمع 
والسعودية  األميكية  السفارات  من  املدعومة 
هو  الشرعي  غي  اللـه  حزب  سالح  أن  هي: 
سبب االنفجار ومسبب للفساد املستشري يف 
تأليب  هو  واهلدف  املعيشية،  ولألزمة  الدولة 
اجملتمع اللبناني والبيئة احلاضنة على املقاومة 

وسالحها.
الفتنة،  أدوات  وعرب  وأميكا  السعودية 
اقتصاديًا  لبنان  على  بالضغط  تستكمل 
عرب  األمنية،  الفنت  بافتعال  أو  ودبلوماسيًا 

عمالئها احلصريني.
يف املقابل حزب اللـه، وضع امللح على اجلرح، 
افتعال  إىل  فلجأوا  األمر،  تدارك  واستطاع 
ورغم  الطيونة،  حادثة  عرب  املذهبية  الفتنة 
اللـه على جرحه،  سقوط شهداء، ضغط حزب 
جتنبًا لفتنة حرب أهلية قاتلة ال تبقي وال تذر.

حمسوبة،  غي  مبغامرة  السعودية  قامت  فجأة 
افتعلت اململكة أزمة مع لبنان، حبجة هيمنة حزب 
سعودي  وبقرار  السياسي،  قراره  على  اللـه 
مسبق، أقفلت كل األبواب وكل الطرق ومنعت 

كل املعامالت التجارية مع لبنان.
لبنان، وتركته  التخلي عن  الرياض  إذًا قررت 
يعين  القرار  البطيء،  املوت  سكرات  يواجه 
اإلعالن عن موت اتفاق الطائف، يعين البحث عن 
صيغة جديدة للبنان، لن يكون فيها للسعودية 

حصة السني كما كان يف اتفاق الطائف.
يف اتفاق الطائف، وافقت السعودية على حذف 
واكتفت  اللبنانية«  العربية  »اجلمهورية  مسمى 
بتسمية »اجلمهورية اللبنانية« ذي الوجه العربي، 
أنكروا  الذين  أولئك  رغبة  عند  نزواًل  وذلك 
عروبة لبنان، وهم اآلن رأس حربة يف مشروع 
املطالبني  من  اللبنانية، وهم  املقاومة  شيطنة 
بنزع سالحها »غي الشرعي« ألنه سالح مقاوم 
للعدو اإلسرائيلي، أولئك هم من رفض التبعية 
هم  وأولئك  احلريري،  رفيق  أيام  السعودية 

أنفسهم يطالبون اليوم بفدرلة لبنان.
وامتهان  وابتزاز  حصار  يف  أوغلت  السعودية 
كرامة دولة قطر، ثم تراجعت، السعودية وصفت 
تراجعت،  ثم  واجملوس،  بالفرس  احلوثيني 
السعودية  معهم،  للحوار  استعدادها  وأعلنت 
ثم  طهران،  إىل  املعركة  بنقل  إيران  هددت 
حوار  جلسات  اإليراني  مع  وعقدت  تراجعت، 
نفسها  السعودية  هي  وها  بالبناءة،  وصفت 
واقتصاديًا  سياسيًا  لبنان  ابتزاز  يف  توغل 
بعدما  اللبنانيني  وكرامة  كرامته  وبامتهان 
وصفت املقاومة اللبنانية اليت حررت لبنان من 
العدو الصهيوني ودافعت عن قلب العروبة بـ 

»اإلرهاب«.
السعودية سترتاجع عن مغامرتها غي احملسوبة 
قطر  مع  وتراجعت  هلا  سبق  كما  لبنان،  مع 
تراجع  حني  إىل  لكن  واإليرانيني،  واحلوثيني 
ستجد  احملسوبة،  غي  مغامرتها  عن  السعودية 
إىل  حتول  قد  ضعفه،  يف  القوي  لبنان  أن 
بعروبة  اعرتافًا  اللبنانية«  العربية  »اجلمهورية 
املقاومة اللبنانية، اجلمهورية املتمسكة بالءات 
مجال عبد الناصر الثالثة: ال صلح، ال تفاوض، 
اجلمهورية  الصهيوني،  بالعدو  اعرتاف  ال 
املتكاملة سياسيًا واقتصاديًا مع قلب العروبة 

النابض سورية.
الذي  الطائف، حنو االسم  إتفاق  بعد  ما  لبنان 
يليق بعروبته وبعروبة مقاومته، هو »اجلمهورية 

العربية اللبنانية« ألنه اسم يستحقه جبدارة.

رفعت البدوي
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جورج قرداحي احُلر ولبنان الذي نعتّز به
 د. عبد العزيز بن حبتورد

إنه لبنان يا عرب، نعتّز به وبتعّدد شخصياته ومفردات لغاته 
ومناذج إبداعاته يف كل حقٍل من حقول املعرفة.

بشأن  حمتدم  والثقايف  والسياسي  اإلعالمي  اجلدل  زال  ما 
التصريح اإلنساني الذي أدىل به السيد جورج قرداحي، يف 
مطلع آب/أغسطس من هذا العام، وقبل أن يتوىل أي منصب 
يف حكومة السيد جنيب ميقاتي، ذلك التصريح الشهري بشأن 
التوالي،  على  السابع  للعام  واملستمر  اليمن،  على  الُعدوان 

حيث قال إنَّ احلرب على اليمن حرب عبثية.
هذا السجال اإلعالمي الصاخب ذو الطابع اإلنساني األخالقي 
ما زال يرتّدد صداه بني أروقة السادة السياسيني أصحاب 
العامل؛ فالسعودية جّرت، وِمن ورائها بقّية ُدول  القرار يف 
اخلليج، باستثناء )سلطنة ُعمان(، لتحويل املوقف من تصريٍح 
إعالمّي إنسانّي للسيد قرداحي إىل موقٍف سياسّي ودبلوماسّي 
شامٍل ضدَّ الشعب اللبناني مبجمله، باستثناء بعض املرتزقة 
من اللبنانيني. ومهما آلت أو ستؤول إليه النتائج، فإنَّ النتيجة 
النهائية أنَّ الكرامة اللبنانية وتضحيات مقاومتها الباسلة قد 

انتصرت نصرًا مبينًا.
حدود  جتاوزت  واسعة  عاملية  ُشهرة  له  اسم  قرداحي  جورج 
منطقة الشرق األوسط وحبارها إىل فضاءات القارات اخلمس، 
اليت  الذاتية  مبفرده وجبهوده  الواسعة صنعها  الُشهرة  هذه 
اعتمدها يف تطوير قدراته املهنية اإلعالمية واللغوية باحرتافية 
ه ابن بيئة لبنانية باذخة الثراء يف  عالية، ساعده على ذلك أنَّ
حملّية  بصناعة  وممزوجة  والعلوم،  واللغات  واإلعالم  الثقافة 
للوطنية واحلرّية. كيف ال وتاريخ هذه األيقونة الساحرة، لبنان، 
ُمشبعة وباذخة بتعّدد ثقافاتها ولغاتها ومشاربها وأبطاهلا من 

كل األعراق والديانات واملذاهب.
إنه لبنان يا عرب، نعتّز به وبتعّدد تاريخ شخصياته ومفردات 
من  حقٍل  كل  يف  إبداعاته  ومناذج  واحملكية  الرتميزية  لغاته 

حقول املعرفة.
لبنان اليت بهرنا يف املاضي واحلاضر بشخصياته السياسية 
والفكرية، اليت رفضت كل أنواع املؤامرات الغربية االستعمارية 
على اأُلمة العربية واإلسالمية، كما بهرنا بفالسفته وُمنّظريه 
أرُفف مكتبات عاملنا  نتاجاتهم املعرفية  الذين مألت  وعلمائه 
كتابات  خالل  من  كله،  العامل  مكتبات  إىل  وصواًل  العربي، 
ُموراني،  محيد  ُأنطوان  مثل:  واألدباء  واملفكرين  الفالسفة 
وأمني  العلوي،  العابدين  زين  وأمحد  احلاج،  يوسف  وكمال 
الرحياني، وإيليا أبو ماضي، وجربان خليل جربان، ومي زيادة، 
وحسن  الفاخوري،  وحنا  نعيمة،  وميخائيل  الصائغ،  وسلمى 
سعادة،  وأنطون  مروة،  وكريم  حسني  واألخوين  قبيسي، 
وبشري مصطفى محود، وكمال جنبالط، وسعيد عقل، ومهدي 
لبنان،  عن  نكتب  ألْسنا  تطول،  القائمة  ألنَّ  إخل،  عامل... 

خصب وواسع الثراء يف كل احلقول؟!  
عنا بلحن إيقاع هلجته العربية بنغٍم لبنانٍي  كما أمتعنا لبنان وُيتِّ
بشكٍل  اهلل  خلقهم  لبشٍر  واملسامع  اآلذان  له  ُتشّنف  عذب 
استثنائٍي كـ  فريوز، وصباح، وجناح سالم، وجوليا بطرس، 
وجنوى كرم، ونوال الُزغيب، ونانسي عجرم، و... طابور طويل 

من املبدعات يف اجملال الغنائي.
أما يف جمال العمل السياسي، كقادٍة وقمم سياسيني وطنيني 
يتقدُمهم مساحة السيد حسن نصر اهلل قائد املقاومة اللبنانية 
ضد العدو اإلسرائيلي الصهيوني، وكذلك الرئيس إميل حلود، 
والرئيس رفيق احلريري، والرفيق جورج حاوي، والرئيس نبيه 
بري، والرفيق حمسن إبراهيم، هؤالء وغريهم الكثري منحهم اهلل 
جلَّ يف ُعاله البصر والبصرية كي يّيزوا بني احلق والباطل، 
بني الصديق والعدو، بني الوطنية احُلرة والعمالة واالرتزاق.

مع أن احلق ظاهر للعيان والباطل ليس به َلْبس، إال أنَّ الدروب 
ونقاء  وضمري  بصريٍة  إىل  حتتاج  ذلك  إىل  للوصول  الوِعرة 
الصاحلة  األسرة  تنمو يف حميط  وِقَيٍم  معاٍن  للسريرة، وهي 
التقية السوية، لكننا ُندرك حق اإلدراك أنَّ هناك من يُشّذ عن 

القاعدة السوية بفعل تأثري اإلهلاء واملغريات. 
املعريّف  الُنضج  من  بلغ  قرداحي،  جورج  اإلنسان  املثقف 
والُعمرّي واحلسّي مرحلة ُتؤّهله الختاذ رأٍي ما مستقل جتاه أيِّ 
إشكاليٍة يف هذه احلياة، وهلذا من املعيب على خصومه من 
حُياججوه مبثل هذه  أن  احُلّساد،  امُلنتفعني واملأجورين وحتى 
ة قوية ال َلْبس فيها حُتسب ملصلحته  ها ُحجَّ ة الضعيفة، ألنَّ احُلجَّ
ه ببساطه شديدة  من الناحية األخالقية والدينية واإلنسانية، ألنَّ
العربية  الشعوب  الُعدوانية على شعٍب من  احلرب  وقف ضدَّ 
الذي بدوره وقف يدافع عن ذاته، واستخدم قرداحي ألطف 
عبارة )حرب عبثية( ومل يقل )حربًا إجرامية مع أنها كذلك(، 
ف ألطف ُمصطلح وعبارة عربَّ بها عن عدم اقتناعه بوحشية  ووظَّ

الُعدوان غري املرّبرة.
اأَلْعراَب وعلى رأسهم آل سعود قد مِسعوا  مع أن املعتدين 
أقسى االتهامات واإلدانات والعبارات من آخرين ُتشّكك يف 
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إنسانّيتهم وحتى يف شرفهم، وهذه أقسى وأحّط االتهامات 
يتجّرع  كما  وجتّرعوها  امتصوها  لكنهم  العرب،  األحرار  عند 
اإلنسان العلقم وبلعوا معها ألسنتهم كذلك. لكن، وهذا هو 
على  ر  يتنمَّ ه  أنَّ األْعَرابي،  لدى  النقص  ب  ُمركَّ وأساس  ِسّر 
شعب شقيق عظيم كالشعب اللبناني، وينحين خبّسٍة ودناءٍة 

ألسياده ومُحاته من األمريكان والصهاينة واألوروبيني!

ما هو املغزى الفعلي من كل هذه الضجة امُلفتعلة ضدَّ األخ 
جورج قرداحي وزير اإلعالم اللبناني؟

أواًل: حماولة تغطية اهلزية امُلدوّية حِللف الُعدوان السعودي – 
اإلماراتي - األمريكي يف اليمن، وحماولة اإلبقاء على السردية 

السعودية للحرب على اليمن، وإسكات أّي سردية أخرى.

ثانيًا: قادة اململكة السعودية ما زالت تنتظرهم ملفات حقوق 
اإلنسان، مثل ملف اجملين عليه مجال خاُشقجي يف القنصلية 
عبد  السعودي  للضابط  اجلديد  وامللف  تركيا،  السعودية يف 
العزيز الفغم، وملف سجن الُعلماء، والُدعاة، واألمراء، ورجال 
املال واألعمال، ونهب ممتلكاتهم، كل تلك امللفات ما زالت 
من  رأي  قبول  يتّم  فكيف  السعودّي،  العهد  لولّي  مفتوحة 

قرداحي جتاه احلرب باليمن؟

ثالثًا: ما زال ملف اجلرائم حبق الشعوب العربية مفتوح وسُيثار 
فيها  ب  وُعذِّ وُشرِّد  ُقِتل  اليت  اجلرائم  تلك  حلظة،  أّي  يف 
املاليني من العراقيني، والسوريني، واملصريني، والليبيني، 
والتونسيني، وحتى اجلزائريني، ولن يكون الشعب اليمين آخر 
س. ولذلك، وللحفاظ على  املتضررين من املال اخلليجي امُلدنَّ
عاملنا  جرى يف  ملا  الساذجة  اخلليجية   – السعودية  السردية 
العربي كله، فلتبَق سردية الُعدوان على اليمن كما يصّورها 

اإلعالم اخلليجّي- األمريكّي - اإلسرائيلّي.

رابعًا: يبدو أنَّ تأليف احلكومة اللبنانية احلالية مل يتلّطخ كما 
خالي  سلمان  ابن  منها  وخرج  السعودي،  بالتدُخل  ة  مرَّ كل 
الوفاض كما يقول املثل، وبالتالي فاحلكومة احلالية أصبحت 
الديين،  الوطين  اللبناني  تركيبًة وطنيًة خبليٍط من املوزاييك 
ضدَّ  املقاومة  بطعم  ولكنه  واملذهيب،  الطائفي  العرقي، 
الُدول  يروق  لن  احلال  بطبيعة  وهذا  الصهيوني،  الُعدوان 

عة مع العدو اإلسرائيلي. اخلليجية امُلطبِّ

معضلة  هو  ام  احُلكَّ أو  اإلنسان  يف  الّنقص  ب  ُمركَّ خامسًا:   
ام )اخلالجية( الذين وجدوا  كبرية، وهو مرض متأّصل لدى احُلكَّ
أنفسهم يف ثراٍء فاحٍش )ماليًا( فحسب، ويِف غضون عقود، 
ووجدوا أمامهم عواصم وأقطارًا عربية قد سبقتهم بقروٍن يف 
اجملال الثقايف، والعلوم الطبيعية، وحتى يف الوعي اإلنساني، 
لكن هؤالء اأَلْعَراب ال يريدون أن يقيسوا اآلخرين من العرب 
ومشكلتهم  ُعقدتهم  هي  وهذه  والنقد،  املال  مبقياس  إال 

ة كلها.  ومصيبة اأُلمَّ

اإلماراتي - األمريكي على  سادسًا: حرب الُعدوان السعودي – 
الشعب اليمين وما نتج عنها من مآس وكوارث إنسانية كبرية 
وما زال، قد أحرجت العامل كله، وأحرجت العرب األحرار من 
احمليط إىل اخلليج، وأحرجت املسلمني مجيعًا يف مجيع أمكنة 
وجودهم، وسقطت ومتزَّقت مع بشاعة الُعدوان ورقة التوت 
العربي،  اخلليج  ام  ُحكَّ ومشايخ  وأمراء  ملوك  أجساد  على  من 
والدعايات  األكاذيب  من  املزيد  كيل  ِسوى  أمامهم  وليس 
اإلعالمية يف سرديتهم الكاذبة على اليمنيني، لذلك كان رأي 

جورج مبنزلة القّشة اليت قصمت ظهر البعري.

سابعًا: لو مل حيقق حمور املقاومة االنتصارات الباهرة يف اجملال 
وفلسطني،  اليمن،  من  ُكٍل  يف  واألمين  واحلربي  العسكري 
الرّد اهلستريّي  ولبنان، وسوريا، والعراق، ملا شاهدنا ذلك 

ام العرب. املتهّور من ِقَبل حمور التطبيع الصهيوني من احُلكَّ

اخلالصة:
حّققها  اليت  واالنتصارات  اليمن  على  الُعدوانية  احلرب  مّثلت 
الشعب اليمين املعجزة اخلارقة يف عصرنا احلالي، إذ ال يوجد 
وال  مالّي،  وال  لوجسيّت،  وال  تسليحّي،  وال  عسكرّي،  توازٌن 
هذه  ُكل  إعالمّي،  وال  دبلوماسّي،  وال  جغرايّف،  وال  بشرّي، 
الُعدوان السعودّي  املعادالت واملفردات متيل ملصلحة ُدول 
اإلماراتّي - األمريكي، ومع ذلك صمد الشعب اليمين سبع   –
سنوات ِعجاف، يقاوم ببسالة ذلك الظلم والصلف والغطرسة 
واالستعالء، وحيقق انتصاراٍت كبرية على األرض، أليَست هذه 

حربًا إجرامية، ال عبثية وحسب؟

يواِصل القضاء خمالفاته. ليَست املرة األوىل. لكن ما حيصل 
يف ملف التحقيقات يف انفجار مرفأ بريوت هو األكثر فظاظة. 
مل تنقِسم »العدلية« سياسيًا، وحسب، بل طائفيًا أيضًا. أكثر 
من ذِلك، هناك من ال يوّفر أّي إطار للتغطية على املخالفات 
البيطار.  العدلي القاضي طارق  القانونية منعًا للمّس باحملقق 
األعلى  القضاء  جملس  رئيس  ويتصّدره  البيطار«  »حزب  إنه 
حتى  شاملة،  فوضى  ارتكاباته  استحالت  الذي  عبود  سهيل 
وصلت األمور إىل ما وصلت إليه. جبل من الدعاوى والدعاوى 
املضادة، مل يُعد معروفًا معها، من طلَب كّف يْد َمن، ويْد َمن 
وطارق  قائمة  التبليغات  أن  هو  الوحيد  الثابت  َمن.  يْد  كّفت 

البيطار »تعّطل«.
فبعَد يوم كاِمل، أول من أمس، من سيل الشكاوى اليت اجتاحت 
»العدلية« على إثر قرار القاضي حبيب مزهر كف يد البيطار 
السابق  الوزير  من  املقّدم  رّده  بطلب  البّت  حني  إىل  مؤقتًا، 
»األخبار«،  )راجع  حصل  الذي  وااللتباس  فنيانوس،  يوسف 
منحى  امللف  تطورات  أخذت   )2021 الثاني  تشرين   9 الثالثاء 
أكثر خطورة، ومل تُعد خطورته حمصورة جبرية 4 آب، بل يف 
كون هذه اجلرية كانت الطلقة اليت أصابت اهليكل القضائي 

املتخلِخل يف مقتله.
النسائية قصر  »نون«  بدخول جمموعة  العدلية  نهار  بدأ  أمس 
دون  من  مزهر  مكتب  اجتاه  واهلرولة يف  بريوت،  العدل يف 
على  األمحر  والشمع  امللصقات  فوضعت  أحد!  يعرتضها  أن 
القفل، وكانت ال تزال موجودة حلظة وصول مزهر، فاصطدمت 
لكن  السياسية«.  »مرجعيته  بسبب  انتقادات  له  ووجهت  به 
القاضي اختصر الكالم، وقال بأنه ال حيّق له التواصل معها من 
دون إذن الرئيس األول حملاكم االستئناف يف بريوت حبيب 

رزق اهلل.
وفور وصوله، تبّلغ مزهر من الوكيل القانوني للوزير املدعى 
والتبليغات،  اإلجراءات  مواصلة  طلب  فنيانوس  يوسف  عليه 
وأنه  ضده،  رّد  طلب  بالتواتر  وصله  بأنه  مزهر  رّد  فكان 
سيتوّقف »احرتامًا لقسمه القضائي« عن متابعة أي إجراء إىل 
حني البت بهذا الطلب. حصَل ذِلك قبَل ساعة من تبّلغه رمسيًا 

طلب رّده.

 ارتياب من استنسابيـّة التفتيش القضائي تحت تأثري عبـّود 
وتدخـّله

التبليغ.  اىل  بدأت تسلك طريقها  قد  املقدمة  الدعاوى  كانت 
القاضي  ونتيجة يوم أمس جاءت على الشكل اآلتي: كّف يد 
نسيب إيليا عن النظر بطلب رد القاضي البيطار. كف يد القاضي 
البيطار بعَد تبلغه من قبل القاضي مزهر بطلب الرد املقدم من 
فنيانوس. كف يد مزهر بعد تبّلغه من القاضي إيليا بطلب الرد 
املقدم ضده من »متحدون«. كف يد إيليا وهيئة الغرفة 12 اليت 
يرأسها عن طلب رد القاضي مزهر، بسبب دعوى ارتياب تقّدم 
املدنية  التمييز  حمكمة  أمام  لفنيانوس  القانوني  الوكيل  بها 
الرقم  الغرفة  من  »متحدون«  من  املقدمة  الدعوى  نقل  تطلب 
12، ما يرفع يد اهليئة تلقائيًا استنادًا اىل املادتني 119 و116 
من قانون أصول احملاكمات املدنية. وحصيلة النهار أن اجلميع 

باتت يداه مغلولة بقيود الدعاوى.
عليهما علي  عى  امُلدَّ الوزيران  أمس  تقدم صباح  وفوق ذلك، 
حسن خليل وغازي زعيرت بواسطة احملامي حممد زعيرت بشكوى 
أمام هيئة التفتيش القضائي، ضد القاضيني ناجي عيد وروزين 
واإللزامية  اآلمرة  والنصوص  القواعد  خمالفة  بتهمة  غنطوس، 
الواردة فيها اليت تلزم احملكمة إبالغ اخلصوم طلب الرد قبَل 
البحث فيه شكاًل أو أساسًا. كما تقّدم الوزيران بشكوى مماثلة 
)هيئة  عجاقة  وجوزيف  كرباج  ونويل  حنا  جانيت  القضاة  ضد 

حمكمة التمييز، الغرفة اخلامسة(.
هذه اجملموعة من الدعاوى وطلبات الرد، ال شّك أنها أدخلت 
ملف التحقيقات يف دائرة مفرغة وتعطيلية، بينما ستتجه األنظار 
اىل هيئة التفتيش القضائي اليت يرأسها القاضي بركان سعد، 
الكثري  ذلك  وطرح  إضافيتان.  شكويان  لديها  أصبَحت  حيث 
من عالمات االستفهام عن تعامل التفتيش مع هذه الشكاوى، 
عبود  سهيل  القاضي  تأثري  حتت  االستنسابية  من  واالرتياب 
بصمات  بأن  »العدلية«  أروقة  يف  اهلمس  بدأ  وقد  وتدخله، 
عبود ستتظهر تباعًا، وأنه يف حال استثناء أي من القضاة من 

املالحقة أمام التفتيش فإن ذلك ىسيعّقد األمور أكثر.
ومل يُكن ينقص حفلة الفوضى هذه سوى مطالعة احملامي العام 
التمييزي القاضي عماد قبالن يف الدعوى املقّدمة من قبل خليل 
وزعيرت أمام اهليئة العامة حملكمة التمييز لتحديد املرجع الصاحل 
لرد احملّقق العدلي، إذ اعترب قبالن استنادًا إىل نصوٍص قانونية 
يف  للبت  الصاحل  املرجع  هو  العدلي  اجمللس  أن  واجتهادات 
الدعاوى. صحيح أن هذه املطالعة ليست ملزمة، لكن األخذ بها 
ستكون له أيضًا تداعيات خطرية، لكون رئيس اجمللس العدلي 

هو نفسه سهيل عبود الذي يقود جبهة الدفاع عن البيطار!

»خبيصة« العدلّية: مل يُعد 
معروفاً من طلَب كّف يْد َمن!

ميسم رزق
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مـقاالت وتـحقيقات

ترّشح مثل هذه املعطيات املرحلة 
املفاجآت،  من  ملزيد  املقبلة 

بعناصرها الداخلية واخلارجية.
الرهان على حظوظ  مع استمرار 
النتخابات  احملتملني  املرشحني 
عماد  أعلن  الليبية،  الرئاسة 
املفوضية  رئيس  السايح، 
فتح  )األحد(  لالنتخابات  العليا 
من  الـ22  حتى  الرتشح  باب 
كّل  إمتام  معلنًا  احلالي،  الشهر 
باالنتخاباِت  اخلاصة  اإلجراءات 
يف موعدها املقّرر يف الـ24 من 

كانون األول/ديسمرب املقبل. 
إعالن السايح جاء قبل أيام من 
بليبيا،  اخلاص  الدولي  املؤمتر 
الذي دعا إليه الرئيس الفرنسي 
من  الـ12  ماكرون يف  إميانويل 
فيه  وسيشارك  احلالي،  الشهر 
وروسيا  أمريكا  عن  ممّثلون 
واألمم  وليبيا  وإيطاليا  وأملانيا 

املتحدة، ودول أخرى. 

ليبيا والعّد التنازلي.. هل تنسحب تركيا؟
حسني محلي

إن مل يكن مئات اآلالف. ويف حال فوزه، فإن أبناء ليبيا يف 
بالسالح،  ذلك  سيقاومون  وحمافظاتها  الغربية  املنطقة  مدن 

وستدخل البالد يف حرب أهلية طاحنة«. 
تهديدات املشري وأمثاله رافقتها أحاديث إعالمية عن احتماالت 
قيام اإلسالميني بعمليات تزوير واسعة يف االنتخابات الربملانية 
والرئاسية، يف حال فشلهم يف تغيري موازين القوى عشائريًا 
ملصلحة مرشحيهم، وهو ما سيكتسب وضوحًا أكثر بعد اإلعالن 
النهائي عن أمساء املرشحني، وأهمهم سيف اإلسالم القذايف 
الذي يستبعد البعض ترشيح نفسه، بسبب ملفه يف احملكمة 
إقامة  إىل  أنقرة  االحتمال  هذا  مثل  ويدفع  الدولية.  اجلنائية 
له،  املؤيدة  القبائل  ومع  وتطويرها،  معه  مباشرة  عالقات 
مهمًا  دورًا  وستلعب  والقذاذفة،  واألورفلة  املقارحة  وأهمها 
اليت ستكون عرضة لسلسلة من  االنتخابات  يف تقرير مصري 

التدخالت اإلقليمية والدولية، املباشرة منها وغري املباشرة. 
فاإلسالميون الذين خسروا السلطة يف السودان بعد إطاحة عمر 
البشري، وُهزموا يف انتخابات املغرب، وحوصروا يف تونس، 
وهم مالحقون يف اجلارة الرابعة مصر، سوف يستنفرون كل 
قدراتهم للتمّسك مبواقعهم يف ليبيا، بعد ما حققوه من مكاسب 
ميدانية بفضل الدعم الرتكي هلم. وكان هلذا الدعم دور مهم 
جمللس  رئيسًا  واملنفي  للوزراء،  رئيسًا  الدبيبة  انتخاب  يف 
الرئاسة، يف الـ5 من شباط/فرباير املاضي، وهو ما مل يكن 
يتوقعه أحد آنذاك. وحتدثت املعلومات وقتذاك عن تكتيكات 
تركية ذكية يف عملية االنتخاب، واليت أسقطت حتالف باشاغا 
وعقيلة صاحل، بعلم ممثلة األمم املتحدة ستيفاني وليامز اليت 

غابت عن الساحة يف ما بعد. 
وزيرة  أوقف  الذي  املفاجئ  الرئاسي  اجمللس  قرار  وجاء 
اخلارجية جنالء املنقوش عن العمل، وأحاهلا إىل التحقيق بعد 
جديدة  تساؤالت  ليثري  اجمللس،  مع  التنسيق  بعدم  اتهامها 
ليبية  أوساط  اعتربت  فقد  للبالد.  السياسي  املستقبل  حول 
قرار اجمللس حماولة يائسة من الثنائي املنفي - الدبيبة ملنع 
املنقوش من السفر اىل باريس للمشاركة يف املؤمتر الدولي 
هناك، وهي األكثر محاسة يف موضوع إخراج القوات األجنبية 
رفضها  عنها  معروف  أنها  كما  االنتخابات،  قبل  واملرتزقة، 

للوجود العسكري الرتكي يف ليبيا. 
وترّشح مثل هذه املعطيات املرحلة املقبلة ملزيد من املفاجآت، 
بعناصرها الداخلية واخلارجية، مع استمرار العواصم الدولية يف 
مساعيها لضمان إجراء االنتخابات يف موعدها املقرر، ليسهم 
ذلك يف إعادة ترتيب الوضع الداخلي يف ليبيا، البلد الغين 

بغازه ونفطه املهّمني جدًا بالنسبة إىل أوروبا. 
وهو الرهان األصعب، حتى وإن حالف احلظ اجلميع يف حسم 
على  التغلب  فيها  سهاًل  يكن  لن  اليت  االنتخابات  موضوع 
خمّلفات السنوات العشر املاضية من احلرب األهلية، يف بلد 

حتكمه عادات وتقاليد قبلية عريقة. 
وازدادت هذه العادات والتقاليد تعقيدًا بالتيارات اإلسالمية 
وازدادت  كافة،  التطرف  درجات  إىل  االعتدال  من  املختلفة، 
قوة بفضل الدعم الذي حظيت به من تركيا، وهو ما سيدفع 
الرئيس إردوغان إىل التمسك بهذه القوى لتساعده على البقاء 
يف ليبيا، بعد ما حّققه من مكاسب اسرتاتيجية إقليمية ودولية، 

بفضل هذا الوجود، كما هي احلال يف سوريا.  
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ويهدف املؤمتر، وهو األخري قبل االنتخابات، إىل حسم جممل 
األمور املعّلقة، ويف مقّدمتها إخراج القوات األجنبية واملرتزقة 

من ليبيا، خالل فرتة أقصاها نهاية الشهر احلالي. 
املشرتكة  العسكرية  اللجنة  تزور  أن  ليبية  مصادر  وتوقعت 
هي  تركيا  أن  باعتبار  فورًا،  باريس  مؤمتر  بعد  أنقرة   )5+5(
الطرف األساسي يف جممل تفاصيل عمل اللجنة، ويف مقّدمتها 
إخراج القوات الرتكية واملرتزقة الذين مت نقلهم من سوريا إىل 
القاهرة  اللجنة اليت اجتمعت نهاية الشهر املاضي يف  ليبيا. 
مع ممثلني عن الدول اجملاورة لليبيا، ومنها السودان والنيجر 
ستزور  الدول،  هلذه  التابعني  املرتزقة  إخراج  لبحث  وتشاد، 
موسكو أيضًا بعد أنقرة، لبحث موضوع مسلحي شركة »فاغنر« 

الروسية اليت تدعم قوات حفرت. 
رئيس الوزراء عبد احلميد الدبيبة، احملسوب على تركيا، زار 

أنقرة لعدة ساعات  
إردوغان،  الرئيس  والتقى  الثاني/نوفمرب(،  تشرين  من  )الـ4 
ملواجهة  املشرتك  والتعاون  التنسيق  تفاصيل  معه  وحبث 
يف  نفسه  ترشيح  احتماالت  فيها  مبا  احملتملة،  التطورات 
إلخراج  الدولية  الضغوط  استمرار  مع  الرئاسية،  االنتخابات 
املرتزقة فورًا. معلومات اإلعالم اللييب حتدثت عن طلب الدبيبة 
من إردوغان زيادة عدد املستشارين العسكريني األتراك يف 
ليبيا، وتدريب أكرب عدد ممكن من الضباط الليبيني يف تركيا، 
وزيادة حجم التنسيق والتعاون الشامل يف مجيع اجملاالت، يف 
إردوغان يرفض  الرئيس  أن  اجلميع  الذي يعرف فيه  الوقت 
سحب القوات الرتكية من ليبيا، متذّرعًا بطلب احلكومة الليبية 
بقاءها هناك، إىل أن يقرر الربملان املنتخب مصريها؛ اذ ترفض 
يف  ُوّقعت  اليت  االتفاقيات  يف  النظر  إعادة  احلالية  احلكومة 
تشرين الثاني/نوفمرب 2019، ومت مبوجبها رسم احلدود البحرية 

بني البلدين، وإقامة قواعد حبرية وجوية تركية يف ليبيا. 
من  اآلالف  بنقل  فقامت  العسكري،  وجودها  أنقرة  واستغلت 
من  اعرتاض  أي  دون  من  ليبيا،  إىل  سوريا  من  املرتزقة 
العواصم الغربية اليت أرادت أن توازن بذلك الدعم الروسي 
الدبيبة  حكومة  متّسك  ذلك  ويفّسر  حفرت.  لقوات  واملصري 
بهؤالء املرتزقة الذين يعملون مع الفصائل املوالية ألنقرة اليت 
تريد هلم أن يبقوا هناك ملواجهة احتماالت انفجار الوضع األمين 
قبل االنتخابات أو بعدها، يف حال إجرائها يف موعدها املقرر. 
املوالية  والقوى  الفصائل  مساعي  عن  املعلومات  وتتحدث 
ألنقرة لتأجيل االنتخابات أو إلغائها حبجج ومربرات خمتلفة، بعد 
أن توقع العديد من استطالعات الرأي خسارة مرشحيها، مبن 
فيهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا احملسوب على تركيا، 
والذي يتغّنى بأصوله العثمانية، بعد أن قال الرئيس إردوغان 

»إن ما ال يقل عن مليون لييب هم من هذه األصول«. 
كما توقعت استطالعات أخرى احتمال فوز املشري خليفة حفرت، 
الفصائل  سلوك  من  الغربية  املناطق  سكان  سئم  أن  بعد 
واستفزازاتها.  وتصرفاتها  املسلحة  اإلسالمية  واجملموعات 
خالد  االستشاري،  اجمللس  رئيس  االحتمال  هذا  مثل  ودفع 
عن  اإلعالن  إىل  املسلمني،  اإلخوان  قادة  من  وهو  املشري، 
قناة  إىل  حديثه  قال يف  حيث  حفرت،  لفوز  املسّبق  رفضهم 
اجلزيرة، لسان حال الفصائل اإلسالمية وتركيا، »إن حفرت لن 
يكون رئيسًا لليبيا ولو على جثث عشرات اآلالف من الليبيني، 

إمتزَج ملف التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت بـ »صواعق« سياسية 
وأمنية وقضائية وقانونية، ما أدى إىل تعقيده وتداخله مع جمموعة 
بالنابل  احلابل  اختلط  حتى  ومصاحل،  وحسابات  وخماوف  هواجس 

والصاحل بالطاحل.
إنهمرت الدعاوى املتبادلة من كل حدب وصوب على القضاء الذي 
حتول مسرحًا ملعركة طاحنة يف القانون والسياسة، فيما القضاة 
املعنيون َبدوا وكأن بعضهم أصبح خصما للبعض اآلخر ومرتّبصا 

به، ما حّوهلم جزءا من االصطفاف احلاد.
والسلطة  النهار،  وضح  يف  العدلية  سطوح  على  ُينشر  الغسيل 
السياسية  التجاذبات  حَماور ووالءات حتت وطأة  تتوّزع  القضائية 
والطائفية اليت لفحتها، حتى بات القانون جمرد وجهة نظر بدل ان 

يكون الفيصل يف َبت النزاعات واخلالفات.
ولئن كان مؤيدو احملقق العدلي طارق البيطار حيّذرون من حماوالت 
جتري حملاصرته واالنقالب عليه من خالل »حصان طروادة« قضائي 
َيتمّثل، يف رأيهم، بالقاضي حبيب مزهر املدعوم من حركة »أمل« 
و«حزب اهلل«، والذي حاول وقف عمل البيطار، اال اّن امُلرتابني يف 
سلوك احملقق العدلي يعتربون من جهتهم ان مزهر يتعرض حلملة 
عشوائية وشعواء لتشويه صورته ودوره، ألنه التزم األصول بال 
مسايرة ألحد، وسعى اىل تصويب املنحى القضائي الذي يتخذه 
أزعج  ما  التسييس،  من  بعيدًا  املرفأ  انفجار  قضية  التحقيق يف 

املستثمرين يف هذه القضية لتحقيق مكاسب سياسية.
وبعد دعاوى الرد واالرتياب اليت رفعها املدعى عليهم يف قضية 
انفجار املرفأ يف حق احملقق العدلي، بدأ املتعاطفون معه ووكالء 
مزهر  تقديم شكاوى ضد  عرب  مضاد  هجوم  بشن  الضحايا  بعض 
طالبني  القضائي،  التفتيش  وهيئة  األعلى  القضاء  جملس  لدى 
وخمالفات  أخطاء  ارتكاب  َتعّمده  بتهمة  به،  العقوبات  أشد  إنزال 
جسيمة، من بينها قراره بكف يد البيطار مؤقتًا وحماولته التسلل 
الذي ال يقع، وفق  التحقيق  عنوة وبطريقة غري شرعية اىل ملف 

رأيهم، ضمن صالحياته.
اما بالنسبة إىل احملور اآلخر، فقد رفع النائبان علي حسن خليل 
وغازي زعيرت اىل حمكمة التمييز دعوى خماصمة ضد الدولة اللبنانية، 
السابق يوسف فنيانوس  للوزير  القانوني  الوكيل  تقّدم  يف حني 
بدعوى رد القاضية روزين احلجيلي، املستشارة يف هيئة حمكمة 
اإلستئناف يف بريوت الناظرة يف دعوى رد البيطار، واليت يرتأسها 

باإلنتداب القاضي مزهر بداًل من القاضي نسيب إيليا.
وبينما يؤكد مناصرو احملقق العدلي انه يؤدي عمله بنزاهة تامة وان 
هناك معيارا موحدا يستند اليه يف مالحقته للمدعى عليهم، وهو 
ِعلمهم امُلسبق بوجود نيرتات االمونيوم يف املرفأ عرب املراسالت 
»البيطار  املقابل:  يف  قوله  سياسي  مرجع  عن  ُينقل  غريها،  او 
مَسّيس حتى كوعه وهو يستهدفنا، واذا كان لديهم البيطار فإّن 

لدينا مزهر«.
من  قريبة  مسيحية  سياسية  اوساط  تعترب  السياق،  هذا  وضمن 
8 آذار أن هناك تطييفا مقصودا لالنفجار والتحقيق »حتى تظهر 
املواجهة وكأنها بني املسيحيني والشيعة، استكمااًل ملخطط ُمتنّقل 
ويتخذ أشكاال خمتلفة، من املرفأ اىل الطيونة، وذلك خالفًا للمسار 
التارخيي الذي ُيبنّي انه مل حيصل ان وقعت مواجهة مباشرة بني 

اجلانبني«.
تتمّثل يف  املدروس  التطييف  ان مؤشرات  اىل  االوساط  وتلفت 

اآلتي:
- الرتويج املتواصل وغري الربيء أن االنفجار استهدف منطقة معينة 

حصرًا وان الضحايا هم من لون حمدد.
- هوية احملقق العدلي األول والثاني، وكذلك القضاة الذين أحيلت 

اليهم طلبات الرد واالرتياب املشروع.
- تالقي »القوات اللبنانية« و »لتيار الوطين احلر« عند الدفاع عن 

البيطار على رغم كل ما يفّرقهما.
وتشري االوساط اىل ان املشكلة مع البيطار تشمل حركة »أمل« 
أخرى،  وجهات  الفتوى  ودار  »املستقبل«  وتيار  »املردة«  وتيار 
فلماذا اختزال األزمة معه بـ«احلزب« فقط وإغفال مواقف اآلخرين 

اليت ال تقل حدة يف االعرتاض على سلوك احملقق العدلي؟
وتستنتج االوساط ان املقصود من تركيز التصويب على »حزب 
اهلل« يف شكل اساسي هو وضعه واملكّون الذي ميّثله يف نزاع حاد 
مع املكون املسيحي، انطالقًا من قضية ُمرهفة وتنطوي على تأثري 
الغطاء املسيحي عن  نزع  الشعيب، وصواًل اىل  الوجدان  كبري يف 

»احلزب« يف االنتخابات املقبلة.
حياول  من  هناك  بأّن  يشعر  اهلل«  »حزب  ان  االوساط  وتوضح 
على  خطرا  يشكل  أنه  توحي  أمكنة  إىل  استدراجه  الوسائل  بكل 
توريطه  اىل  تارة  السعي  عرب  إيذائهم،  يف  ويتسّبب  املسيحيني 
يف قضية املرفأ وطورًا اىل حتميله املسؤولية عن أحداث الطيونة، 
رئاسة  اىل  مسيحيًا  االقوى  وصول  دعم  الذي  هو  انه  حني  يف 
اجلمهورية، وذهب مع حليفه الربتقالي اىل أبعد احلدود يف معركة 
استعادة التوازن داخل احلكومات على رغم امتعاض حلفاء وأصدقاء 
له، ودعَم قانون االنتخاب الذي يسمح للمسيحيني بأفضل متثيل 

يف جملس النواب.
أخطأ يف  قد  يكون  رمبا  مزهر  القاضي  ان  إىل  االوساط  وتشري 
اجتهاده ورمبا ال، لكّن ذلك ال يرّبر حجم اهلجوم عليه، والذي ُيراد 

منه منع وصول امللف إليه، حتى يبقى حتت السيطرة والتحكم.

»لكم البيطار... ولنا مزهـر«
عماد مرمل
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري
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مــقاالت وتـحقيقات

أوزال  بأفكار  يؤمن  الذي  إردوغان  اآلن  إليه  يسعى  ما  هذا 
يف جممل حتركاته اإلقليمية والدولية اليت حتظى بتأييد احلليف 

التقليدي أمريكا.
يعود تاريخ العالقات الروسية-العثمانية إىل العام 1520، بعد 
القيصر  عن  ممّثاًل  اسطنبول  إىل  روسي  سفري  أول  وصول 
سليمان  تنصيب  حفل  يف  ليشارك  الثالث،  إيفان  الروسي 

القانوني سلطانًا على الدولة العثمانية. 
وشهدت العالقات بعد ذلك التاريخ الكثري من سنوات املّد واجلزر 
بني الطرفني، وحتاربا 14 مرة، وانتصر الروس يف 11 منها. 
ويعين ذلك أن روسيا قضت 57 عامًا من أصل 398، وهو عمر 
عالقاتها مع الدولة العثمانية، يف احلروب الطاحنة اليت انتهت 
بعدها  العثمانية  الدولة  وسقوط   1917 عام  الشيوعية  بالثورة 
بعام. وقّدم لينني أنواع الدعم كافة ملصطفى كمال أتاتورك يف 
حربه ضد الدول االستعمارية، وهي بريطانيا وفرنسا وإيطاليا 
واليونان اليت احتلت األناضول، ليكون هذا الدعم عاماًل أساسيًا 

يف انتصار األتراك. 
وصداقة  وّد  موسكو  تضمن  حتى  كافيًا  الدعم  هذا  يكن  ومل 
اجلمهورية الرتكية اليت تأسست عام 1923، فاحنازت بعد احلرب 
الغرب، ثم حتولت إىل خمفر متقّدم  الثانية إىل جانب  العاملية 
إىل  النزول  من  والشيوعية  السوفيات  ملنع  األطلسي  للحلف 
العربية،  واملنطقة  املتوسط  األبيض  البحر  يف  الدافئة  املياه 

ودائمًا باسم اإلسالم! 
ولعبت تركيا خالل تلك السنوات، بشكل مباشر أو غري مباشر، 
اليت  السياسية والعسكرية والعقائدية  دورًا مهمًا يف احلمالت 
شّنتها أمريكا وحليفاتها ضد االحتاد السوفياتي بهدف متزيقه، 
يف إطار نظرية احلزام األخضر )اإلسالمي( اليت صاغها كيسنجر 
احلرب  يف  السوفيات  توريط  بعد  حتقق  ما  وهو  وبرجينسكي، 

األفغانية 1988-1978. 
ويبدو أن الروس مل يستخلصوا الدروس من جتاربهم مع تركيا، 
اليت  الرتكية  للشركات  مصاريعها  على  بالدهم  أبواب  ففتحوا 
الدوالرات  من  املليارات  قيمته عشرات  ما  زالت،  وما  نّفذت، 
من املشاريع، بعد سقوط االحتاد السوفياتي، يف الوقت الذي 
كان فيه الرئيس الراحل تورغوت أوزال يتحدث عن »أمة تركية 
واحدة من األدرياتيكي إىل حدود الصني«، فجمع زعماء الدول 
والقوقاز،  الوسطى  آسيا  يف  الرتكي  األصل  ذات  اإلسالمية 
تشرين  يف  أنقرة،  يف  مهمة  قمة  يف  اخللفية،  روسيا  حديقة 

األول/أكتوبر 1992، واستهدفت روسيا، سرًا كان أو علنًا. 
وهذا ما يسعى إليه اآلن الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان 
الذي يؤمن بأفكار أوزال يف جممل حتركاته اإلقليمية والدولية 
التقليدي  احلليف  من  مباشر  غري  أو  مباشر  بتأييد  حتظى  اليت 
أن  تركيا  من  تريد  أمريكا،  أي  أنها،  اجلميع  ويعرف  أمريكا. 
تساعدها يف زعزعة الكيان الروسي من اخلارج والداخل، تارة 
عرب التحالف مع اجلمهوريات اإلسالمية )كازاخستان وتركمانستان 
استفزاز  عرب  أخرى  وتارة  وآذربيجان(،  وأوزبكستان  وقرغيزيا 
حدود  داخل  املسلمة  األقليات  لدى  والقومية  الدينية  املشاعر 
روسيا الفدرالية، وقوامها حنو 20 مليون نسمة. ويفّسر ذلك 
دعم أنقرة لشعب القرم ذي األصل الرتكي، وحديث إردوغان 
اعرتافهم بضّم روسيا  باستمرار عن عدم  األتراك  واملسؤولني 
الرتكي  العسكري  الدعم  إىل  إضافة  هذا  القرم،  جزيرة  لشبه 

ألوكرانيا، العدّو اللدود ملوسكو. 
الدول  كل  مع  حتالفات مماثلة  عرب  إزعاجها  أنقرة يف  وتستمر 
ومن  اسرتاتيجيًا،  أو  قوميًا  أو  كان  تارخييًا  لروسيا،  املعادية 
بينها دول البلطيق وهنغاريا وألبانيا وبلغاريا ورومانيا، وتسعى 
تركيا لبيعها طائراتها املسرّية اليت استخدمتها أوكرانيا للمّرة 
ضد  البالد،  شرق  يف  املاضي،  الشهر  من  الـ20  يف  األوىل 

القوات املوالية لروسيا. 
كما استخدمت آذربيجان هذه الطائرات العام املاضي يف حربها 
انزعاجها  أرمينيا، متحّدية بذلك روسيا اليت مل تعد ختفي  ضد 
وقلقها من الوجود العسكري الرتكي يف أوكرانيا وآذربيجان، 
ناسية أنها هي السبب يف كل ذلك. وهذه هي احلال يف سوريا 
اليت دخلها اجليش الرتكي اعتبارًا من آب/أغسطس 2016 بضوء 
أخضر روسّي، ليتحّول هذا اجليش إىل مصدر قلق أكرب بالنسبة 
عديدة،  أماكن  يف  إردوغان  هلم  يتصّدى  الذين  الروس،  إىل 
أهمها ليبيا، حيث تدعم موسكو خليفة حفرت الذي انتصر عليه 
أتباع إردوغان يف طرابلس بفضل الطائرات املسرّية واملرتزقة 
حتركات  عن  املعلومات  وتتحدث  سوريا.  من  نقلهم  مّت  الذين 
تركية أخرى يف الدول األفريقية اليت يوجد فيها الروس عسكريًا 
وأفريقيا  وموزمبيق  بيساو  وغينيا  كالسودان  واقتصاديًا، 

الوسطى ورواندا والكونغو الدميقراطية وغريها. 
ومن دون أن يهمل إردوغان حساباته يف البحر األسود، وهو 
يسيطر على مضيقي الدردنيل والبوسفور، ومن دونهما ال ميكن 
للسفن الروسية أن تصل إىل قواعدها يف سوريا، كما إنه يضع 
العديد من احلسابات يف حبر قزوين، وعرب وجوده يف آذربيجان، 
أيضًا  بل  لروسيا  فقط  ليس  جديد،  قلق  مصدر  بذلك  ليمّثل 
إليران اليت تطل على هذا البحر املذكور، حاهلا حال تركمانستان 

إردوغان؟ سيفعل  فماذا  السوفياتي..  االحتاد  أسقطت  أمريكا 
حسني محلي

وكازاخستان.
آذربيجان  ومن  منها  الطبيعي  الغاز  السترياد  أنقرة  وتسعى 
يف  الروس  حتكم  من  التخلص  على  ذلك  ليساعدها  وقطر، 
السوق الرتكية اليت تستورد حنو 40٪ من حاجاتها من الغاز من 

روسيا، بعد أن كانت هذه النسبة 56٪ عام 2019.
ومع رهان موسكو يف البداية على احتماالت إبعاد تركيا عن احلليف 
التقليدي أمريكا وخلق املشاكل للحلف األطلسي، بدأت األوساط 
الروسية تتحدث، ولو بشكل متأخر، عن خطر إردوغان على األمن 
القومي لروسيا اليت حتقق مكاسب مالية كبرية من عالقاتها مع 
أنقرة. وحيّمل البعض من هذه األوساط موسكو مسؤولية هذا 
الوضع، ألنها أتاحت الفرصة إلردوغان لتنفيذ أجندته يف سوريا 
اليت حتولت إىل ساحة انتصارات جعلت من أنقرة عنصرًا مهمًا 
يف جممل احلسابات اإلقليمية والدولية بانعكاساتها اخلطرة على 

جممل حسابات الروس، داخليًا وخارجيًا. 
من  العديد  وتعيش  واسعة  جغرافيا  على  متتد  اليت  فروسيا 
اخلطري يف  الرتاجع  وأهمها  واالجتماعية،  االقتصادية  املشاكل 
عدد السكان، يعرف اجلميع أنها، على املدى املتوسط والبعيد، 
قد تواجه املزيد من هذه املشاكل مع استمرار سياسات احلصار 
ألسباب  عليها،  واألوروبية  األمريكية  والعقوبات  واملقاطعة 
عديدة، أهمها مشكلة أوكرانيا، وإردوغان أصبح طرفًا مباشرًا 
والحقًا  النفسية،  احلرب  يف  أساسي  طرف  هو  كما  فيها، 
األسود  البحر  يف  وروسيا  األطلسي  احللف  بني  العسكرية، 
القريب من منطقة القوقاز، ويف مشاهلا العديد من مجهوريات 
باهتمام  وحتظى  املسلمة،  الرتكية  األغلبية  ذات  الذاتي  احلكم 

علين وسّري من أنقرة. 
وباستفزاز وحتريض املشاعر القومية والدينية هلؤالء، قد جتد 
موسكو نفسها أمام خماطر التقسيم، كما متّزق االحتاد السوفياتي، 
التسعينيات، مع  أواخر  بعد أن عاشت روسيا جتربة الشيشان 
التذكري بوجود اآلالف من املقاتلني الشيشانيني واألجانب اآلن 
يف إدلب، وحبماية اجليش الرتكي. وحتّدث الرئيس بوتني عن 
إىل  ومنها  أفغانستان،  إىل  وأمثاهلم  هؤالء  ذهاب  احتماالت 
والبوسنة.  الشيشان  القاعدة يف  ليكّرروا جتارب  اجلوار،  دول 
ويدفع مثل هذا االحتمال السلطات الروسية إىل استنفار كل 
الذاتي  احلكم  مجهوريات  يف  املخاطر  هذه  ملواجهة  إمكانّياتها 
املسلمة، فالوصول إليها مرورًا بآذربيجان وجورجيا ليس صعبًا 

عرب سلسلة اجلبال الوعرة يف املناطق احلدودية مع روسيا.
خالصة الكالم، ان الرئيس إردوغان الذي يسعى للتخلص من 
واضحًا  يبدو  لينني،  مع  صداقته  ذلك  مبا يف  أتاتورك،  إرث 
أنه كان وسيبقى لسان حال ذكريات التاريخ العثماني بشّقيه 
القومّي الرتكّي والدييّن اإلسالمّي الذي يتغّنى به بعَد ما يسّمى 

»الربيع العربي«. 
سرعة  مدى  على  املتأخر،  يكن  مل  إن  األخري،  الرهان  ويبقى 
املناورة الروسية وقّوتها يف مواجهة املخاطر الرتكية يف مجيع 
اجلبهات، وإردوغان يعتقد أنه املتفّوق فيها، وإال ملا استطاع 
التصّدي للضغوط الروسية يف سوريا وهي قفل ومفتاح كّل 

املعادالت اإلردوغانية مع روسيا وغريها.
للدعم  إردوغان  اآلخر على مدى ضمان  الرهان  يكون  أن  على 
األمريكي الذي قيل إنه مل حيَظ به خالل لقائه الرئيس بايدن 
يف روما، نهاية الشهر املاضي، وسط املعلومات اليت تتحدث 
عن تنسيق روسي - أمريكي يف موضوع سوريا، »ملنع تركيا 
من أّي مغامرة جديدة هناك«، ومن دون أن مينع ذلك الرئيس 
إردوغان من االستمرار يف مساعيه إلقناع بايدن بأنه يستطيع 
أن يواجه الروس يف كثري من الساحات، ما دام هو ميلك الكثري 
من مقومات هذه املواجهة يف القوقاز وآسيا الوسطى والبلقان، 
بل حتى يف سوريا، وفيها عشرات اآلالف من املسلحني املوالني 
ألنقرة اليت لن ترتّدد يف االستفادة منهم، يف أي زمان ومكان، 

كما هي احلال يف ليبيا وكاراباخ. 
إردوغان  للرئيس  الربملان  منحه  الذي  األخري  التفويض  وجاء 
أوساط  ليثري قلق  والعراق  الرتكي إىل سوريا  إلرسال اجليش 
املعارضة، ألنه فّوض إىل إردوغان »دعوة قوات مسلحة أجنبية 
إىل تركيا واالستفادة منها بالشكل املناسب«، ومن دون حتديد 
املكان والزمان والعدّو. وتساءل زعيم حزب الشعب اجلمهوري، 
كليجدار أوغلو: »يا ترى ما هي هذه القوات األجنبية؟ وماذا 
ستفعل يف تركيا، وضّد َمن سيستخدمها إردوغان؟«، معربًا عن 
قلقه من هذه املغامرات اليت صادفت عودة إردوغان إىل احلديث 
خريطة  العثمانيني يف  لألتراك  التارخيي  عن »احلق  جديد  من 
امليثاق الوطين«، اليت كانت تضع مشال سوريا والعراق ضمن 

حدود تركيا احلالية، ويبدو أن إردوغان حيلم باملزيد منها. 
في قلقه من مقوالت  ويبقى القرار للرئيس بوتني الذي ال خيخُ
الرئيس إردوغان ومواقفه، اليت ترى فيها موسكو خطرًا على 
املصاحل الروسية، داخليًا وخارجيًا، ومن دون أن يكون واضحًا 

هل سيتصّدى الروس هلذا اخلطر؟ وكيف؟ ومتى؟ 
خطر يسعى إردوغان ملوازنته مبزيد من اإلغراءات االقتصادية 
والتجارية واملالية اليت قد تؤّخر الرَد الروسي، ولكنها لن تؤّجله 

إىل األبد!
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رمسيًا، تنفي وزارة االتصاالت نيتها رفع كلفة االتصاالت واحتسابها على سعر 
3900 لرية للدوالر. األسباب عديدة أبرزها عدم استعداد أي طرف لتحمل تبعات 
ذلك قبل االنتخابات النيابية. لكن ذلك ال يعين أن ال خطط للزيادة. وحيّذر خرباء 

اتصاالت من تعّمد إفالس القطاع ثم بيعه بسعر خبس.
يتوقف  ال  الدوالر،  أمام  اللرية  سعر صرف  انهيار  وتسارع  األزمة  تفاقم  مع 
احلديث عن زيادة تعرفة اهلاتف اخللوي. لكن الكالم ال يصدر عن جهة رمسية. 
ورمبا اخلشية يف ذلك تعود إىل كون حراك 17 تشرين اشتعل على خلفية ما 
قام به وزير االتصاالت السابق حممد شقري حني اقرتح فرض تعرفة على خدمة 
أو  اخللوي  تسعرية  رفع  احتمال  حول  اليوم  نفسه  املشهد  يتكرر  الواتساب. 
باألحرى تسعريها بالدوالر ال باللرية اللبنانية، علمًا أن الفاتورة تصدر بالدوالر 
أصاًل، لكن الشركتني ال تزاالن تتقاضيانها على أساس السعر الرمسي للدوالر، 

أي 1515 لرية لبنانية.
ما يعّزز نظرية اختاذ قرار بزيادة التعرفة هو وقوع شركيَت »ألفا« و«تاتش« يف 
أزمة تأمني املازوت وآلية الدفع، يف ظل عدم موافقة مصرف لبنان على تأمني 
الدوالرات للشركتني حبسب سعر املنصة واضطرارهما منذ بدء تسعري املازوت 
ممارسة  من  مينعهما  القانون  بينما  السوق  من  دوالرات  تأمني  إىل  بالدوالر، 
هذا العمل. يضاف إىل ذلك، ارتفاع فاتورة استهالك املازوت مقابل ثبات يف 
اإليرادات، ما يتسبب بعجز، ال سيما عندما تصبح فاتورة املازوت تفوق حجم 

اإليرادات واألرباح.
حتويل  مشروع  يكون  أن  »األخبار«  للزميلة  نفى  قرم  جوني  االتصاالت  وزير 
الفواتري اخللوية إىل الدوالر على سعر 3900 لرية واردًا، كما نفى أي زيادة 
يف التعرفة، مشريًا إىل أن أّي من الشركتني املشغلتني للقطاع مل تطرحا عليه 
هذه الفرضية، وأن مشروعًا مماثاًل حباجة إىل قرار من جملس وزراء وتنسيق 
مع وزيَري املالية واالقتصاد، وال يتم بشكل فردي. ويربط احلديث عن زيادة 
التجوال  وخدمة  اخلارجية  االتصاالت  كلفة  تقاضي  ببدء  يتعّلق  بلغط  التعرفة 

الدولي )الروميغ( بالدوالر »حتى ال نقع يف خسارة«.
مثن  الشركتني  تسديد  على  أخريًا  وافق  لبنان  »مصرف  أن  إىل  قرم  ولفت 
املازوت ملنشآت النفط باللرية اللبنانية على أن يقوم هو بتحويلها إىل الدوالر، 
لكن وفق سعر السوق«. أما يف ما خّص احلديث عن صمود الشركتني لغاية 
الربع الثاني من العام املقبل قبل الدخول يف عجز، فيقول إن »تسعة شهور 
عّد وقتًا طوياًل وحنن نعّد خطة للقطاع من ضمنها إجياد مصادر إيرادات إضافية  تخُ

من دون رفع التعرفة«.
أما رئيس جلنة االتصاالت النيابية حسني احلاج حسن فيعترب أن هذه اخلطوة 
للمنشآت  مباشرة  الدفع  أن  من  انطالقًا  القطاع،  مصلحة  يف  وتصب  إجيابية 
خيفض من التكاليف اليت يذهب جزء منها للموردين. وحيذر احلاج حسن من أن 
الوضع احلالي للشركتني ينبئ باخلطر، إذ إنهما بعدما كانا حيققا إيرادات تصل 
إىل 2200 مليار لرية أو ما يوازي 1.5 مليار دوالر على السعر الرمسي، فإن هذا 

املبلع، حتى مع زيادة العائدات باللرية، اخنفض إىل حنو 120 مليون دوالر.
يف موازاة كالم قرم واحلاج حسن، تشري مصادر شركيت اهلاتف اخللوي إىل 
أن تكلفة املازوت اجلديدة تشكل نصف ما يدخل من إيرادات والنصف الباقي 
جيري صرفه ما بني مصاريف صيانة ورواتب وعقود إجيار ونفقات نقل وغريها. 
إىل  ثابتة سيؤدي  اإليرادات  فيما  باالرتفاع  املازوت  »استمرار سعر  بالتالي، 
اعتماد سعر  إما  خيارين،  أمام  النهاية، سنكون  »يف  واحلل؟  قريبًا«.  مشكلة 
على  سلبًا  سينعكس  عجز  يف  الدخول  أو  لرية،   3900 يوازي  للدوالر  صرف 
اخلدمات ويؤدي حتما إىل انهيار القطاع اخللوي لعدم القدرة على دفع نفقات 

الكهرباء والصيانة واإلجيارات واالشرتاكات«.
املوازنة  ميكن  أنه  ويعتقدون  خمتلفًا،  رأيًا  يبدون  االتصاالت  قطاع  يف  خرباء 
ما بني أوضاع املشرتكني اليت احندرت خصوصًا من يتقاضى احلّد األدنى وال 
ميكن له حتّمل زيادة التعرفة، وبني نوع اخلدمة اليت تقدمها الشركتان مقابل 
املبالغ املدفوعة. ووفق هؤالء اخلرباء، فإن »30 يف املئة من مدخول الشركتني 
دفع على املازوت وهي نسبة مرتفعة حتى لو بقيت نفسها ومل ترتفع. كما  يخُ
فرتة  منذ  مستحقاتهم  املوردين  أو  للشركات  تدفعا  و«تاتش« مل  »ألفا«  أن 
طويلة سوى بنسب قليلة«، وقد تراكمت عليهما الديون. لذلك يكمن احلّل يف 
مقابل  لبنانية  لرية  يوازي 3900  أساس سعر صرف  الفاتورة على  »احتساب 
صالحية  زيادة  أو  السماح  أيام  زيادة  ناحية  من  سواء  اخلدمات  نوع  حتسني 
بطاقات التشريج. وميكن التفكري يف عروضات كثرية تفيد املشرتك وتعطيه 
حمفزات إضافية مقابل املبلغ املدفوع من جهة وتساهم يف إعادة نهوض القطاع 

من جهة أخرى«.
لكن أصحاب هذا الرأي حيذرون من أن أي أمر خالف ذلك، »جيعلنا أمام عملية 
نهب للناس، يف حال رفعنا التسعرية مقابل العروض واخلدمات نفسها وعلى 
رداءتها. مثة ما يتعّلق أيضًا بواجبات الوزير«، إذ تقول املصادر إن يف جملس 
النواب عشرات امللفات حول الفساد يف عقود شركيت االتصاالت مع أطراف 
أخرى. ويفرتض بوزير االتصاالت أن »يكون شغله الرئيس مركزًا على مراجعة 
هذه العقود وإيقاف اهلدر املنظم لألموال العامة ووقف كل العقود الوهمية أو 

تلك اليت ال حتوي سوى على تنفيعات«.
للمنشآت  الدوالر  دفع  على  لبنان  مصرف  موافقة  أهمية  من  املصادر  وتقلل 
النفطية مقابل املبلغ الذي تدفعه الشركتان باللرية اللبنانية، ذلك ألن الشركتني 
ال تتعامالن بشكل مباشر مع املنشآت بل من خالل مورد خاص، وكانتا تدفعان 
له باللرية. حتى أن الكمية اليت متت تعبئتها خالل الشهر املاضي بلغت حنو 
مليوَني ليرت. لذلك، يتخّوف اخلرباء من أن يكون مثة خطة معّدة مسبقًا إليصال 
الشركتني إىل عجز منظم يهدف إىل أمرين: إما اللجوء إىل مصرف لبنان لطلب 
سلفة مالية، ما يضعهما حتت رمحة املصرف حبيث ميكن له وضع اليد عليهما يف 
حال تراكم الديون وعدم القدرة على تسديدها مبا حيوهلما إىل »ميدل إيست« 
أخرى، أو يف أحسن األحوال خفض قيمتهما متهيدًا لبيعهما للقطاع اخلاص بسعر 
خبس. وهو ما يصب يف النهاية يف مصلحة املصارف اليت سبق أن جعلت من 

بيع القطاع جزءًا من خطتها لتغطية خسائرها وخسائر مصرف لبنان.

لبيعه؟ متهيدًا  اخللوي  القطاع  إفالس  خبطة  العمل  بدأ  هل 
رلـى إبـراهيم
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حـزبا  OLC والعمال يتنافسان...

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 

حزب  يتنافس  وسوف 
 Our Local( جمتمعنا احمللي
Community(، الذي ينتمي 
ستيف  البلدية  رئيس  إليه 
العمال  حزب  مع  كريستو، 
تكون  أن  ُيرّجح  معركة  يف 

حامية.
هذا  يف  االشارة  وجتدر 
رئيس  ان  اىل  اجملال 
بول  احلزب  ومؤسس 
يتنافس يف  الذي  غارارد، 
كامربالند،  بلدية  انتخابات 
خربة  لديه  خمضرم  شخص 
العمل  السنني يف  عشرات 
وتسلم  سبق  اذ  البلدي، 
منصب رئيس بلدية باراماتا 

لـ 6 دورات. 
 OLC وحلزب جمتمعنا احمللي
يتنافسون  مرشحني  فريق 
يف أجنحة البلدية الـ 5 يف 

االنتخابات.
محلة   OLC حزب  ويدير 
قوية تستند اىل عمله اجلاد 
وموقفه القوي ضد عمليات 
اليت  التجول  وحظر  اإلغالق 
أيدها كل من حزبي العمال 

واألحرار.
البلدية  لرئيس  وكان 
وفريق OLC دور فعال يف 
مواطين  حقوق  عن  الدفاع 
عمليات  خالل  كامربالند 
وحظر  العادلة  غري  اإلغالق 
مت  اليت  والقيود  التجول 
بلدية  مواطين  على  فرضها 

مدينة كامربالند.
البلدية  رئيس  ظهر  وقد 
كثري  يف  كريستو  ستيف 
وسائل  يف  األحيان  من 
اإلعالم الوطنية ومّحل حزبي 
مسؤولية  والعمال  األحرار 
غري  باملعاملة  وصفه  ما 
جملتمعنا  للغاية  العادلة 
رهنه  لتسديد  يكافح  الذي 
إجياره  بدل  ودفع  العقاري 
ومثن طعامه، يف حني وافق 
إغالق  قرار   على  احلزبان 

الوالية.

املرشحني  على  نظرة  لنلِق 
يف كل جناح:

 Granville غرانفيل   جناح 
Ward

ستيف  البلدية  رئيس 
حزب  ميثل  الذي  كريستو 
 )OLC( احمللي  جمتمعنا 
العمال  حزب  مرشحة  ضد 
عال حامد. مع عضو البلدية 
الذي  رمحة  جو  احلالي 
أن  بعد  كمستقل  ينافس 
على  احلصول  يف  فشل 

تأييد حزب األحرار.
رئيس  رئاسة  فرتة  خالل   
كريستو،  ستيف  البلدية 
غرانفيل  جناح  تلقى 
قيمته  ما   Granville Ward
من  دوالر  مليون   85
يف  وحتديثات  ترقيات 

البنية التحتية.
من  قياسي  مقدار  هو  هذا 
اجنازها.  مت  اليت  الرتقيات 
مت  اليت  املشاريع  ومن 

اجنازها:
املتعدد  غرانفيل  مركز 
 24747885 األغراض 

دوالًرا
 Granville Smart مشروع 
 Precinct )Smart Precinct
 969702  )Pilot Project

دوالر

 13268961 غرانفيل  ستاد 
دوالًرا

 Granville Town( ترميم 
Hall ( 612654 دوالًرا

 1،654،984 األرض  اقتناء 
دوالر

الصحي يف  الصرف  ترقية 
التجاري   مرييالندز   مركز 
 Merrylands CBD

17،816،681 دوالرا
مدينة  مركز  تنشيط 
 400  ،  211 مرييالندز 

دوالر
 Building البناء  برنامج 
 6،799،295  Program

دوالر
املشاة  ممرات  ترقيات 
 )Footpaths Upgrades(

5،007،242 دوالًرا
احلدائق  برامج  ترقيات 
 Parks Programs(
 4166491  )Upgrades

دوالًرا
الطرق  برامج  ترقيات 
 Roads     Programs(
 8،218،407  )Upgrades

دوالر
برنامج تصريف مياه األمطار 

$ 354،595 دوالرا
 1،467،208 املرور  برنامج 

دوالرات
املبلغ اإلمجالي

85295505 دوالران

غرانفيل  جنوب  جناح   
)South Granville Ward(

غرانفيل،  جنوب  جناح  يف 
هناك سباق حزبني.. عضو 
الذي  غارارد  بول  البلدية 
احمللي  جمتمعنا  حزب  ميثل 
بلدية  رئيس  هو   )OLC(
سابق لبلدية باراماتا لست 
مرات، وإذا جنح يف إعادة 
خدم  قد  انتخابه، فسيكون 
50 عاًما يف احلكومة احمللية 
لعضو  بالنسبة  )البلدية(. 
يف  احلالي  العمال  حزب 
البلدية غلني إملور، سيعود 
للمنافسة.. وميثل هذا جناح 
جنوب غرانفيل ثالثة مقاعد 
اجمللس  يف   15 اصل  من 

البلدي.

غرايستانس  جناح 
)Greystanes Ward(

غرايستانس  جناح  سيكون 
مع  رئيسية  معركة  ساحة 
جمتمعنا  سياسيني  حزبني 
برئاسة   )OLC( احمللي 
البلدية  رئيس   نائب 
آدي  مرات  لثالث  السابق 
سركيس ضد مرشحة حزب 
كما  كوملان.  ديان  العمال 
جناح  انتخابات  سيخوض 
بلدية  رئيس   Greystanes
 Cumberland و   Holroyd
 Greg كامينز  غريغ  السابق 
املتحالف  الذي   Cummings
 Holroyd بلدية  رئيس  مع 
 John برودي  جان  السابق 
Broadie. اضافة اىل عضو 
سابقا  االحرارية  البلدية 
حاليا  املستقلة  املرشحة 
 Aparna Vats فاتس  أبارنا 
د  األحرار  ليس حلزب  ألنه 

أي مرشح.
قضاها  اليت  الفرتة  خالل 
البلدية  لرئيس  كنائب 
أن  من  سركيس  تأكد   ،
جناح غرايستانس مت متويله 

بشكل جيد وتلقى حتسينات 
جذرية.

وينتورثفيل  جناح 
)Wentworthville Ward(

جناح  يف  يتنافس 
املرشحة  وينتوورثفيل 
ساها  سومان  العمالية 
مع   )Greystanes Ward(
نادية   )OLC( مرشحة حزب 

كفروني - سابا.
وهبطت عضو البلدية العمالية 
إىل   )Lisa Lake( ليك  ليزا 
املرتبة الثانية على التذكرة 

لصاحل عضو البلدية سومان 
ساها. سيكون حزب العمال 
باملنصبني  لالحتفاظ  يائًسا 
املقبلة،  االنتخابات  يف 
منافسة  يواجهان  ألنهما 
حزب  مرشحة  من  شديدة 
)OLC( ونائبة رئيس بلدية 
ندمية  السابقة  هولرويد 
كفروني - سابا. ندمية هي 
هولرويد  بلدية  رئيس  ابنة 
وقد  كفروني  نصر  السابق 
قامت حتى اآلن حبملة قوية 
اليت  القضايا احمللية  بشأن 
وينتورثفيل.  على  تؤثر 
إىل   Wentworthville حتتاج 
حتسينات يف البنية التحتية 
، وتعاني من مشكلة إغراق 

املرشحة  وتعد  القمامة.. 
انتخابها  مت  اذا  كفروني 

مبعاجلة هذه القضايا.
يف  أيًضا  ويتنافس 
Wentworthville Ward عضو 
السابق  األحراري  البلدية 
املستقل  احلالي  املرشح 
حزب  )ألن  زعيرت،  مايكل 
ترشيح  عن  امتنع  االحرار 
االنتخابات(،  يف  عضو  أي 
سيحاول زعيرت إعادة انتخابه 
كمستقل. يقدم حزب اخلضر 
يتطلع  مرشًحا. سوف  أيًضا 
إعادة  إىل  العمال  حزب 
ألنه  املرشحـَني  انتخاب كال 
يريد السيطرة على البلدية. 
وإذا فازت كفروني - سابا 

فمن   ، الرتشح  وزعيرت يف 
البلدية  أن  افرتاض  اآلمن 
لسيطرة  خاضعة  ستكون 

مستقلة.

بارك  رجيينتس  جناح 
).Regents Park Ward(

مع تقاعد عضو البلدية جورج 
العمال  حزب  يرشح  كامبل، 
هوانغ،  كون  البلدية  عضو 
 )OLC( يف حني يرشح حزب
هيلني هيوز. يتنافس عضو 
عطية  عطية  نادر  البلدية 
بعد  مستقال    )Ned Attie(
على  احلصول  يف  فشله 

تأييد حزب األحرار.
 )OLC( حزب  تقوم جمموعة 

املفرط  التطوير  ضد  حبملة 
بارك،  رجينتس  جناح  يف 
التحسينات  إىل  باإلضافة 
اليت  احمللية  املنطقة  يف 
وحتتاج  التدهور  من  تعاني 
وحتسينات،  ترقيات  إىل 
فيما حزب العمل يدير بطاقة 

متعددة الثقافات.
البلدية  لعضو  حظ  وهناك 
انتخابه   العادة  عطية  نادر 
يف  الثالث  املقعد  ليشغل 
فشل  اذا  اما  اجلناح،  هذا 
فهذا يعين أن حزب العمال 
سيحصل   )OLC( حزب  أو 
يف  الثاني  املرشح  على 

البلدية.

تتمة املنشور على الصفحة األوىل
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مـقاالت وتـحقيقات

عبود: سهيل  برعاية  مسبوقة  غري  قضائية  »شربوكة« 
الـعدلية يـشل  الـبيطار«  »حـزب 

بطلب  فنيانوس  يوسف  السابق  الوزير  سيتقّدم 
طلب  يف  النظر  عن  إيليا  نسيب  القاضي  لرد 
رد القاضي حبيب مزهر عن النظر يف طلب رد 
القاضي إيليا عن النظر يف طلب رد نفسه عن 
النظر يف طلب رد القاضي طارق البيطار. ويف 
املّدعني  أحد  سيطلب  الدولة،  خماصمة  مسألة 
تنحية رئيس اهليئة العامة حملكمة التمييز القاضي 
سهيل عبود. ما جيري يف العدلية يكاد يكون غري 
مسبوق يف تارخيها، وسببه األول إصرار »حزب 
البيطار«، بقيادة عبود، على خمالفة القانون يف 
دعاوى رد احملقق العدلي. اما نتيجته، فهي أن 
التحقيق يف انفجار املرفأ يكاد خيتنق حتت هذا 

الكم اهلائل من دعاوى الرد!
اختفى التحقيق يف انفجار املرفأ حتت كومة من 
طلبات رد القضاة الناظرين يف امللف والقضايا 

اليت باتت متفرعة عنه.
طلب الوزير السابق يوسف فنيانوس رد احملقق 
العدلي يف انفجار املرفأ، القاضي طارق البيطار. 
ومبا أن احملكمة اليت ستنظر يف طلب فنيانوس 
سبق أن رفضت النظر يف طلبات رد سابقة، تقّدم 
الوزير السابق بطلب رد رئيس احملكمة القاضي 
طلب  يف  النظر  عن  األخري  تنحى  إيليا.  نسيب 
رده، فكّلف الرئيس األول حملاكم االستئناف يف 
بريوت، القاضي حبيب رزق اهلل، القاضي حبيب 
حماكم  من  عشرة  الثانية  الغرفة  برتؤس  مزهر 
االستئناف يف بريوت، الناظرة يف طلبات الرد. 
رد  طلب  ملف  مزهر ضم  طلب  ذلك،  على  بناًء 
البيطار إىل ملف طلب رد إيليا. »قامت القيامة« 
القضاء  جملس  رئيس  يصّر  حيث  العدلية،  يف 
األعلى القاضي سهيل عبود على منع أي حمكمة 
من تنفيذ القانون الذي ينّص على وجوب تبليغ 
الناظر  القاضي  رد  ُيطَلب  اليت  الدعوى  أطراف 

بها، كما على منع أي حمكمة من رد البيطار.
قضية  يف  العدلي  احملقق  أداء  عن  املدافعون 
ملف  على  بالسطو  مزهر  القاضي  اتهموا  املرفأ 
الرد  بطلب  البيطار  مزهر  أبلغ  بعدما  التحقيق، 
يده  بكف  و«أمره«  فنيانوس،  من  حبقه  املقّدم 
بطلب  البت  إىل حني  الذي جيريه،  التحقيق  عن 
الرد. واشتعل النقاش القانوني بشأن حق مزهر 
القاضي  ويستند  عدمه.  أو  اإلجراء  هذا  بتنفيذ 
مزهر إىل كون القاضي إيليا تنّحى عن النظر يف 
طلب رّده، وأن القاضي رزق اهلل كّلفه )مزهر( 

برتؤس الغرفة.
 وبعد تقديم طلب لرد مزهر، قرر القاضي إيليا 
لتقديم  أيام  ثالثة  وأمهله  الطلب،  بهذا  إبالغه 
مالحظاته عليه، كما أبلغه بوجوب كف يده مؤقتًا 
عن امللف. وسّجل القاضي إيليا سابقة جلهة عدم 
تنحيه عن النظر يف طلب رد قاٍض ينظر بدوره 
ما  أن  القضاة  من  عدد  ويرى  رّده!  طلب  يف 
قام به إيليا إما أن يكون خمالفة جسيمة، أو أنه 
اعرتاف منه بأن مزهر ال ينظر بطلب رده، بل إنه 

بديل عنه يف طلب رد البيطار!
أن  املنتظر  من  إذ  تعقيدًا،  املشهد  وسيزداد 
عن  إيليا  القاضي  لرد  بطلب  فنيانوس  يتقّدم 
النظر يف طلب رد القاضي مزهر عن النظر يف 
رد  النظر يف طلب  عن  إيليا  القاضي  رد  طلب 

نفسه عن النظر يف طلب رد القاضي بيطار!
   غالبية أعضاء مجلس القضاء االعلى 

اعتربوا ان القاضي مزهر لم يخالف القانون
هذه »الشربوكة« القضائية غري مسبوقة، وسببها 
إصرار »حزب البيطار« يف العدلية، بقيادة رئيس 
خمالفة  على  القاضي،  األعلى،  القضاء  جملس 
النظر يف  السري يف أصول  القانون، جلهة عدم 
طلبات الرد اليت جرى التقّدم بها من قبل عدد من 
املدعى عليهم يف قضية املرفأ. فعّبود »هندس« 
بها،  تنظر  اليت  احملاكم  وغرف  الطلبات  توزيع 
وفق  تبليغه  حتى  أو  البيطار،  رد  منع  لضمان 
هيئات  رفض  عن  فضاًل  رده،  بطلبات  األصول 
احملاكم »التابعة« له، اتباع أصول تبليغ اخلصوم 
الناظرين  القضاة  رد  ُيطلب  اليت  الدعاوى  يف 

بها.
يوم االثنني املاضي شهد تسجيل مخس شكاوى 
االدعاء  مكتب  بهما  تقدم  منها  اثنتان  قضائية، 
عن الضحايا األجانب من الفئات املهمشة. األوىل 
حبق القاضي حبيب مزهر أمام التفتيش القضائي 
اجمللس  إىل  وإحالته  العمل  عن  بوقفه  للمطالبة 
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التأدييب. أما الشكوى الثانية فتقدم بها املكتب 
الثالثة  الشكوى  األعلى.  القضاء  جملس  أمام 
القانونية  الدائرة  بها  تقدمت  أيضًا  مزهر  حبق 
أمام  النظام«  إصالح  يريد  »الشعب  جملموعة 
من  طلبه  خلفية  على  القضائي  التفتيش  هيئة 
مرفأ  انفجار  يف  التحقيق  ملف  إيداعه  البيطار 
بريوت. يف مقابل الشكاوى الثالث هذه، تقدم 
بشكوى  زعيرت  وغازي  خليل  علي حسن  النائبان 
ملخاصمة الدولة اللبنانية بشأن املسؤولية النامجة 
املدنية،  التمييز  حمكمة  عن  الصادر  القرار  عن 
الغرفة اخلامسة اليت ترأسها القاضية جانيت حنا، 
نويل  القاضيني  املستشارين  جانبها  إىل  وتضم 
»عدم  على  نّص  والذي  عجاقة،  وجوزيف  كرباج 
إبالغ القاضي املطلوب رده احملقق العدلي طارق 
البيطار واخلصوم لطلب الرد املقدم من املدعيني 

وعدم قبول طلب الرد«.
أما الشكوى اخلامسة فتقدم بها فنيانوس طالبًا 
يف  املستشارة  احلجيلي  روزين  القاضية  رّد 
رّد  دعوى  يف  الناظرة  بريوت  استئناف  حمكمة 
احملقق العدلي. ومن املتوقع أن يتقّدم فنيانوس 
طلب  تقديم  ثم  أيضًا،  الدولة  ملخاصمة  بطلب 
رئيس  بصفته  عبود،  سهيل  القاضي  لتنحية 
يف  ستنظر  اليت  التمييز  حملكمة  العامة  اهليئة 
دعاوى خماصمة الدولة. خالصة ما تقّدم أن هذه 
»الظاهرة الفلكية«، على حد وصف أحد القضاة، 
يف  النظر  عن  القضاة  كل  تعطيل  إىل  ستؤدي 
القضايا  سائر  عن  كما  املرفأ،  بانفجار  التحقيق 

املتصلة به.
جملس القضاء األعلى اجتمع يوم االثنني املاضي، 
وعلى جدول أعماله عدد من البنود، أبرزها رغبة 
رئيسه القاضي عبود بتثبيت رؤساء غرف التمييز 
املنتدبني من قبله، والذين يدين معظمهم بالوالء 
له، يف مواقعهم. وقبل وقت قصري من انعقاد 
قضية  األعمال  جدول  على  عّبود  أدخل  اجللسة، 
اجللسة  افتتاح  بعد  األخري  توىل  مزهر.  القاضي 
دفة الكالم وتقدم مبرافعة قانونية تدعم قراره، 
ووقف إىل جانبه عدد من زمالئه، معتربين أنه مل 
خيطئ. لكن عبود أشار إىل أن لديه رأيًا آخر من 
اجمللس  ُيصدر  بأن  مزهر  وطالب  شرحه.  دون 
الرد،  دعاوى  تبليغ  بأصول  لاللتزام  تعميمًا 
فرفض عبود، كرفض مطالبة مزهر بإحالة قضيته 
عبود  وملس  خمطئًا«.  كنُت  »إذا  التفتيش  إىل 
وجود دعم يف اجمللس ملزهر، فختم اجللسة بقرار 
»ترك الدعاوى تأخذ مسارها القانوني«. وحبسب 
مصادر اجمللس، فإن اجتماعه الذي دام ألكثر من 
أربع ساعات، مل يشهد مشاحنات خبالف ما قيل 

يف بعض وسائل اإلعالم يوم االثنني املاضي.
التمييزي  العام  احملامي  عّمم  وبعدما  إجرائيًا، 
الغيابية  التوقيف  مذكرة  قبالن  عماد  القاضي 
األمن  قوى  على  خليل  حسن  علي  النائب  حبق 
عام  مدير  رفض  ضوء  ويف  لتنفيذها،  الداخلي 
قوى األمن الداخلي تعميم مذكرة توقيف الوزير 
خليل، أوضحت قوى األمن أّن اللواء عماد عثمان 
راسل القضاء بشأن املادة األربعني يف الدستور 
انعقاد  دورة  أثناء  نائب  توقيف  ُتيز  ال  اليت 
املباشرة  قبل  الطلب  تأكيد  إىل  لُيصار  اجمللس 

يف التنفيذ.

أمبري:  5 للـ  80 دوالرًا   
لنا! األمر  املوّلدات:  مافيا 

80 دوالرًا للـ 5 أمبري. هذه »املقطوعية« حّددها 
صاحب أحد موّلدات االشرتاك يف منطقة عرمون. 
تركيب  شأن  يف  الطاقة  وزارة  توصيات  أما 
ملن  فيمكن  الكيلواط،  وتسعرية  العّدادات 
يرغب أن »يشرتك مبوّلد الوزارة«! زميل له يف 
مبليون  أمبري  الـ10  »مقطوعية«  حّدد  الشويفات 
و800 ألف لرية، معتربًا »العرض« هذا »مغريًا« 
يف  االشرتاك  من  أساسًا  ممنوعني  لـ«زبائن« 
به  املعمول  »الربوتوكول«  خيالف  مبا  آخر،  موّلد 
»تعّدي«  مينع  والذي  املوّلدات«،  »مجهورية  يف 

صاحب موّلد على »منطقة« صاحب موّلد آخر.
ممن  »الكار«  أبناء  يفرضها  خيالية  تسعريات 
يفعلون،  من  أما  الوزارة.  بعّدادات  يعرتفون  ال 
فيحجبون الفواتري عن املشرتكني مبا حيول دون 
استهلكوها.  اليت  الكهرباء  كمية  على  إطالعهم 
مشرتكة تقيم يف الضاحية اجلنوبية لبريوت طالبت 
فاتورتها،  بإعطائها  مرة،  من  أكثر  »اجلابي«، 
»ويف كل مرة جييبين بأن صاحب املوّلد أصدر 
تعليمات بإعالم الزبائن مبجموع الفواتري عرب اهلاتف 

فقط«.
»القصص« اليت يرويها املئات عن »مغامراتهم« 
يف  كما  املؤّكد:  تؤكد  املولدات  أصحاب  مع 
الصحة والتعليم والدواء وغريها، وحدهم الناس 
رهينة مافيا املولدات اليت ال ترضى، كغريها من 
»الكارتيالت« اليت أجنبتها املنظومة، بالتنازل عن 
هامش أرباحها وتستميت يف الدفاع عن مصاحلها 

على حسابهم.
سكان مبنى ضمن بريوت اتفقوا على شراء موّلد 
خاص بعد حتليق التسعرية اليت وضعها صاحب 
أحد املوّلدات، »لكننا تلقينا تهديدًا صرحيًا بإحراق 
صاحب  أي  ومبنع  عّنا  االشرتاك  وبقطع  املولد 
مولد آخر من مّدنا بالكهرباء. لذلك، قّررنا العدول 
ال  التعاطي  يف  امليليشيوية  هذه  الفكرة«.  عن 
إن  إذ  اهتمامًا،  املولدات  أصحاب  نقابة  تعريها 
»املعركة الرئيسة« اليت ختوضها اليوم هي نقل 
الطاقة  الكيلواط من وزارة  مهمة وضع تسعرية 
على  قادرة  األخرية  »ألن  االقتصاد،  وزارة  إىل 
إنصافنا ورفع الغنب عّنا ألننا أصحاب حق«، وفق 

رئيس النقابة عبدو سعادة.
سعادة الذي يقفز عن تهّرب عشرات من أصحاب 
إخفاء  وعن  العّدادات،  تركيب  من  املوّلدات 
اخليالية  التسعريات  وعن  الزبائن،  عن  الفواتري 
لرية  آالف  سبعة  إىل  لتصل  املناطق  بعض  يف 
للكيلواط، حيّمل مسؤولية الفوضى لوزارة الطاقة 
أنها  ولو  التسعري.  فوضى  يف  »أدخلتنا  اليت 
التزمت جبدول التسعري املتفق عليه، لكنا أجربنا 
االلتزام  على  املولدات  أصحاب  من   %90 حنو 

بها«.
إذًا، ميكن للنقابة أن متون على أصحاب املولدات 
لاللتزام بتسعرية موّحدة وبرتكيب العدادات؟ يرّد 
الطاقة يف  وزارة  مسؤولية  إىل  احلديث  سعادة 
»إجبار أصحاب املولدات على خمالفة التسعرية«. 
العّدادات،  مع  »أنا  جييب:  العّدادات؟  عن  ماذا 
وقد باشرنا برتكيبها منذ عام 2017، واملشرتك 
أما  وّقع على ذلك.  العداد  تركيب  الذي رفض 
من يرغب اليوم يف تركيب عّداد فعليه أن يعي 
أن هناك كلفة سرتافق العملية«. مل حيدد سعادة 
ماهية هذه الكلفة وال طبيعتها، واكتفى باإلشارة 
أمني سالم  االقتصاد  وزير  مع  تواصل  أنه  إىل 
الذي »أبدى تفهمًا ووعدنا خريًا جلهة نقل مهمة 
التسعري إىل وزارة االقتصاد«. فالتسعرية اليت 
حّددتها وزارة الطاقة مطلع الشهر اجلاري بـ 5200 
لرية للكيلواط »غري منصفة ألن كلفة الكيلواط 
تقارب الستة آالف لرية«. كل ذلك، »ألن هناك 
خنلة(  خالد  الطاقة  وزير  )مستشار  ظاملًا  شخصًا 
ما زال يف الوزارة منذ 10 سنوات ونعاني معه 
منذ ثالث سنوات. وحنن يف صدد االّدعاء على 

الوزارة وعلى من يقوم بالتسعري داخلها«.
لكّن كالم سعادة عن »غنب التسعرية« يتناقض 
وشهادات بعض أصحاب املولدات يف عدد من 
»األخبار«.  الزميلة  معهم  تواصلت  املناطق ممن 
ُمنصفة  »كانت  الوزارة  تسعرية  بأن  هؤالء  يقّر 
هذا الشهر ولكن عليها أن تتغري الشهر املقبل 

هديل فرفور
ما  أيضًا  وهو  ارتفاع«.  إىل  املازوت  سعر  ألن 
خليل، مشريًا  الغبريي معن  بلدية  رئيس  يؤكده 
إىل أن »هامش الربح لكل من مل يشرِت املازوت 
من  استفاد  من  أما   .%20 بنحو  ُيقدر  اإليراني 
املازوت اإليراني فعليه حكمًا أن يعتمد تسعرية 
أقل من تلك اليت حددتها وزارة الطاقة«. كالم 
خليل يأتي يف سياق »احتكاك« البلدية املباشر 
مع أصحاب املولدات وتعّرفها إىل آلية التسعري.

ُمستشار وزير الطاقة خالد خنلة، من جهته، ذّكر 
بأن أصحاب املولدات »لطاملا كان مطلبهم اعتماد 
تسعرية الكيلواط على أساس 22 سنتًا، وها هي 
تسعرية  من  أكثر  أي  سنتًا،  بـ25  حمددة  اليوم 
إن  لـ«األخبار«  وقال  مرة«.  بـ30  لبنان  كهرباء 
على هؤالء أن يقبلوا »أننا مل نعد يف الزمن الذي 
ميكنهم فيه جين أرباح كبرية كما يف السابق«. 
ولفت إىل أن التزام كثريين من أصحاب املولدات 
بالتسعرية »دليل على أنها تتضمن هامشًا جيدًا 
للربح«، مشريًا إىل أن تسعرية الوزارة إمنا تصدر 
عن »فريق تقين خمتص بناًء على قرار مّتخذ من 
التسعري،  مهمة  نقل  يرد  ومن  الوزراء،  جملس 
رفع  إمكانية  وعن  بذلك«.  احلكومة  فليطالب 
هذا  التسعرية  إن  قال  امُلقبل،  الشهر  التعرفة 
لرية  ألف   244 سعر  أساس  على  كانت  الشهر 
ُيراوح  اليوم  سعرها  فيما  املازوت،  لصفيحة 
بني 275 ألف لرية و280 ألفًا، ما يؤكد أن رفع 

التعرفة الشهر امُلقبل واقع حتمًا.
خنلة أشار إىل أنه خالل الفرتة اليت سبقت رفع 
النقاش حيتدم بني  الدعم عن احملروقات، كان 
الفجوة  شأن  يف  املولدات  وأصحاب  الوزارة 
الكبرية بني التسعرية وكلفة املازوت يف السوق 
فإن  الدعم،  رفع  ومع  اليوم،  »أما  السوداء، 
على  مشددًا  التسعريتني«،  بني  بسيطة  الفجوة 
هو  حيصل  »ما  ألن  العدادات  تركيب  ضرورة 

مبثابة سرقة موصوفة«.
تسعرية الوزارة

حّددت وزارة الطاقة واملياه مطلع الشهر اجلاري 
الكهربائية  املولدات  لتعرفات  العادل«  »السعر 
اخلاصة عن شهر تشرين األول بـ5200 لرية عن 
كل كيلواط ساعة، على أن تكون الكلفة املرتتبة 
على املشرتكني بالعّدادات يف املدن أو التجمعات 
املكتظة، أو على ارتفاع أقل من 700 مرت، حمّددة 

كالتالي:
املقطوعية   + ل.ل.   30.000 أمبري:   5 قدرة   -
الشهرية * 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

أمبري: 60.000 ل.ل. + املقطوعية  - قدرة 10 
الشهرية * 5.200 ل.ل. عن كل كيلواط ساعة.

يف  العّدادات  يف  باملشرتكني  يتعلق  ما  ويف 
القرى أو املناطق املتباعدة أو على ارتفاع أكثر 

من 700 مرت، فُحددت الكلفة كاآلتي:
 + )ثابت(  ل.ل.   30000  : أمبري   5 قدرة   -
كل  عن  ل.ل.   5.717  * الشهرية  املقطوعية 

كيلواط ساعة.
 + )ثابت(  ل.ل.   60000  : أمبري   10 قدرة   -
كل  عن  ل.ل.   5.717  * الشهرية  املقطوعية 

كيلواط ساعة.
من  الثابت  الشطر  على  لرية   30.000 وتضاف 
تسعرية العدادات لكل 5 أمبري إضايف. وأوضحت 
أساس  على  مبنية  التعرفة  »هذه  أن  الوزارة 
سعر وسطي لصفيحة املازوت )20 ليرتًا( لشهر 
تشرين األول البالغ 244.755 ل.ل. وذلك بعد 
احتساب مصاريف وفوائد وأكالف املولدات كافة، 
وقد  ألصحابها،  جيد  ربح  هامش  إىل  باإلضافة 
أخذنا يف االعتبار وبالتنسيق مع وزارة االقتصاد 
والتجارة كلفة توزيع الصفيحة من حمطة الوقود 
»إىل  املوّلدات  أصحاب  ودعت  املولد«.  ولغاية 
االلتزام بقرار وزارة االقتصاد والتجارة القاضي 
أنها  إىل  الفتًة  العدادات«،  تركيب  بإلزامية 
الفرتة  الصدد يف  بهذا  موثقة  دراسة  »سُتجري 
املقبلة، وصواًل إىل حتديث املعادلة املعتمدة لكي 
الصرف  أسعار  تقّلبات  مع  فأكثر  أكثر  تتناسب 
للمواطنني،  واالجتماعي  االقتصادي  والوضع 
مع األخذ يف االعتبار متطلبات أصحاب املولدات 

اخلاصة«. »األخبار:
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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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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

وكاَن حنَي ُيرسُل كلمة
تعوُد األرُض إىل مداِرها

والسفُن إىل امليناء
قواعُد  تنهزُم  األجبدية   ترَتبُك 

احلركات
وبنَي الشفتنِي ترقُص احلروف 

شوقًا .. وعتاب
متتهُن الغياَب يا حبيَب العمِر

تتأّخُر عشر الثواني
فُتعصي قليَب عشرُة آالف دّقة

ال تنفر من قسوِة الورِد
السحُر بشوِكها وعطر البتالت

بال  احلياَة  تشتهي  تصّدق  وال 
قطاٍف

بل الفناء بنَي أنامِلَك .. ُأمِنية
رصيِف  على  أغفو  احملطِة  يف 

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

القلق
ُأهمُل مرور القطار

السفُر  خاصَم  إْن  أدري  ال 
خرائطي

أْم تعّمَدت حقيبيت اإلنتظار
الوقُت ينَحِسر إىل قوِس قزٍح 

بال ألواٍن
إىل مشٍس بال ضياٍء

واألمُل يف رماِل الوحدِة يذوُب 
.. دوَن رجاء

ُتناديين  تتعاىل  ضحكاٌت 
ُتوقُظين

أراَك وتتلّمُسين عيناَك 
صغريتي كم أحُب محاقَتِك كم 

ُتغريين
وال  العاصفة  أيتها  إطمئيّن 

تتلّبدي
جتتاُحين هالُتَك
واملوُج ينصاع

صريُر الرغبِة يتجّمر  يرتّمد
وحيضُن ثغُرَك أنفاسَي

واملسافُة .. تتعانق
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تــراث

»معتادون على ذلك«.. جتاور طويل يف إحدى مدن 
تشيلي بني األحياء وأقدم مومياءات يف العامل

تقول آنا ماريا نييتو، اليت تعيش يف مدينة أريكا الساحلية 
يف مشالي تشيلي »قد يبدو غريبًا للبعض أن يعيش الناس 

فوق مقربة، لكننا معتادون على ذلك«.
بريو،  مع  احلدود  من  بالقرب  تقع  ساحلية  مدينة  وأريكا 
وهي مبنية على كثبان رملية يف صحراء أتاكاما، اليت تعترب 

الصحراء األكثر جفافا يف العامل.
القرن  يف  املدينة  هذه  بناء  من  طويل  زمن  قبل  ولكن 

السادس عشر، كانت املنطقة موطنا لشعب تشينشورو.
وجامعي  املهرة  الصيادين  من  شعب  هم  والتشينشورو، 
الثمار، عاشوا يف اخللجان الساحلية يف صحراء أتاكوما خالل 
الفرتة ما بني 7000 و1500 قبل امليالد، وهي فرتة تعرف 

مبا قبل اخلزف، وتركوا للعامل أعجوبة مذهلة.
وحظيت ثقافة شعب تشينشورو باهتمام عاملي يف يوليو/
متوز من هذا العام عندما أضافت منظمة األمم املتحدة للرتبية 
والعلم والثقافة )اليونسكو(، مئات املومياوات اليت حنطها 

هذا الشعب إىل قائمة الرتاث العاملي.
تعكس  ومجالية  حنتية  مبهارات  املومياوات  هذه  وتتميز 
تشينشورو  جمتمع  ثقافة  يف  للموتى  األساسي  الدور 
ومعتقداته الروحانية، وهي أقدم دليل معروف على التحنيط 

»املتعمد«.
مت توثيق مومياءات تشينشورو للمرة األوىل يف عام 1917 
من قبل عامل اآلثار األملاني ماكس أوهل، الذي وجد بعض 
اجلثث احملفوظة منذ قرون طويلة على الشاطئ. لكن األمر 

استغرق عقودا من البحث لتحديد أعمارها.
ولكن يف النهاية، ظهر باستخدام تقنية الكربون املشع أن 
عمر املومياوات أكثر من 7000 عام، وهذا يزيد بنحو ألفي 
عام عن العمر املقدر ألقدم املومياوات املصرية، اليت لطاملا 

استأثرت بالشهرة واالهتمام العامليني.
ثقافة شعب تشينشورو

 استمرت ثقافة ما قبل الخزف من 7000 إىل 1500 قبل امليالد
 شعب من الصيادين املستقرين وجامعي الثمار

عاش شعب تشينشورو يف أقصى شمال تشيلي وجنوب البريو، 
حسب التسميات املعروفة اليوم

حنطوا موتاهم بطريقة متطورة ومؤثرة
يعتقد أن التحنيط بدأ للمحافظة على ذكرى املوتى حية

أثري  دليل  أقدم  هي  مومياءات شينشورو  أن  يعين  وهذا 
معروف على حتنيط اجلثث يف العامل.

ثقافة  اخلبري يف  أريازا،  برناردو  األنثروبولوجيا  عامل  يقول 
شعب شينشورو، »إن هذا الشعب مارس التحنيط املتعمد«. 
واملقصود أنهم استخدموا ممارسات جنائزية معينة للحفاظ 
اليت  اجلثث  بعض  على  العثور  رغم  وهذا  اجلثث،  على 
حافظت على شكلها إىل حد ما بشكل طبيعي بسبب اجلفاف 

الشديد.
ويوضح أريازا أن التحنيط كان يتم بإحداث شقوق صغرية 
يف اجلسم، وإخراج األعضاء الداخلية واألحشاء، وسلخ اجللد 

يف بعض األجزاء وثم جتفيف التجاويف.
وعقب ذلك، ميأل اجلسم بألياف طبيعية وعصي لكي يبقى 
مستقيما، قبل أن تعاد خياطة اجللد باستخدام إبر مصنوعة 
من القصب، ثم يضاف شعر أسود كثيف لرأس املومياء، 

ويغطى الوجه بالطني وفوقه قناع بفتحات للعينني والفم.
أو  مميز  أمحر  بلون  اجلسم  طالء  فهي  األخرية،  اخلطوة  أما 
أسود باستخدام أصباغ مصنوعة من الطني األمحر والرتاب 

الذي حيتوي على معادن منها املنغنيز وأكسيد احلديد.
يقول أريازا إن أساليب شعب تشينشورو يف التحنيط ختتلف 

اختالفا ملحوظا عن أسلوب قدماء املصريني.
فإضافة إىل أن املصريني استخدموا زيوتا خاصة وضمادات 
من القطن، فقد كان التحنيط يقتصر على جثث النخبة، بينما 
رجال  الفئات،  مجيع  تشينشورو  شعب  عند  التحنيط  مشل 
ونساء وأطفال ورضع وحتى أجنة بغض النظر عن املستوى 

االجتماعي.
العيش مع املوتى

مع وجود مئات املومياءات يف أريكا ومواقع أخرى واليت عثر 
على أعداد منها خالل القرن املاضي، تعود السكان احملليون 
على العيش جنبا إىل جنب مع رفات أجدادهم املوتى الذين 
بيوتهم  كانت  ما  وغالبا  بل  السنوات،  آالف  قبل  سبقوهم 

فوق مدافن مومياوات.
أو  البناء،  أعمال  أثناء  بشرية  بقايا  اكتشاف  كان  ولطاملا 

مشاهدة كلب ما يشم بقعة 
من األرض ثم حيفرها خمرجا 
أجزاء من مومياء، أمرا عاديا 
أجيال  عايشته  ومتوقعا 
املنطقة،  من سكان  عديدة 
مل  طويلة  وحلقب  لكنهم 
هذه  أهمية  مدى  يدركوا 

البقايا.
يانينا  اآلثار  عاملة  تقول 
»أخربنا  فويتنس  كامبوس 
السكان قصصا عن استخدام 
األطفال للجماجم بدل كرات 
قطعا  انتزاعهم  أو  القدم 
املومياءات،  مالبس  من 
أن  يعلمون  اآلن  لكنهم 
عليهم إبالغنا عندما يعثرون 
على شيء من هذا القبيل، 

وعدم مسه«.
نييتو  ماريا  آنا  تقول 
من  وهما  بيمنتل،  وباوال 
أنهما  املنطقة،  سكان 
تشعران بسعادة غامرة ألن 
أهمية  أدركت  اليونسكو 
ثقافة تشينشورو، وضمتها 
إىل قائمة الرتاث العاملي.

مجعيات  املرأتان  وتقود 
موقعني  من  بالقرب  حملية 
وقد  التنقيب،  مواقع  من 
عملتا عن كثب مع جمموعة 
جامعة  من  العلماء  من 
تاراباكا يف أريكا على نشر 
بأهمية  اجملتمع  يف  الوعي 
ثقافة تشينشورو، وضرورة 
األثرية  باملواقع  العناية 

الثمينة واحلفاظ عليها.
متحف  إلنشاء  خطط  وتوجد 
توضع  املنطقة  يف  حملي 
ما  وكل  املومياوات  فيها 
شعب  بقايا  من  عليه  عثر 
رفوف  على  تشينشورو 
معزز،  زجاج  خلف  حممية 
تأملها،  للزوار  يتاح  حبيث 
تفاعلي  مستوى  وإتاحة 
هي  والغاية  معها.  جديد 

ويشري رئيس البلدية إىل أن الوضع يف مدينته خمتلف متاما 
عما هو يف مدينة تعج باآلثار احلجرية، ويقول »خبالف روما 
اليت بنيت يف مواقع نصب أثرية وأبنية تارخيية، فإن سكان 
إىل  حباجة  وحنن  بشرية،  بقايا  فوق  فعليا  يعيشون  أريكا 

محاية هذه املومياءات«.
يف  العمراني  التخطيط  بقوانني  سار  العمل  أن  ويضيف 
املدينة، وأن علماء آثار يكونون حاضرين يف أي مكان تنفذ 
البشرية  بالبقايا  اإلضرار  عدم  من  للتأكد  بناء  أعمال  فيه 

الثمينة.
ويصر رئيس البلدية إسبيندوال أيضا على ضرورة أن يظل 
اإلشراف على تراث أريكا يف يد أهلها لكي تعود الفائدة 
أخرى  مناطق  يف  حصل  ما  يتجنب  ولكي  احمللي،  للمجتمع 
من تشيلي، إذ اشرتى منظمو الرحالت والشركات متعددة 
اجلنسيات األرض جلين األرباح من املعامل السياحية بدل أن 

تستفيد منها اجملتمعات احمللية.
وتقول آنا ماريا برييتو، وهي رئيسة إحدى اجلمعيات احمللية، 
اليت اكتسبتها املومياءات مؤخرا  الشهرة  بأن  إنها متفائلة 

ستكون لصاحل اجلميع.
وتضيف برييتو »هذه مدينة صغرية، لكنها مدينة ودودة. 
نريد أن يأتي السياح والعلماء من أحناء العامل ليتعرفوا على 
ثقافة تشينشورو، املذهلة واليت عشنا، ونعيش معها طوال 

حياتنا«.

يعّرفون  مرشدين  يكونوا  لكي  احملليني  السكان  تدريب 
اآلخرين بثقافة أجدادهم القدامى، ويتباهون برتاثهم.

املومياوات  من جمموعة  جزء صغري  ُيعرض سوى  ال  حاليا، 
اليت عثر عليها، واليت يزيد عددها عن 300 مومياء، ومعظمها 

موجودة يف متحف سان ميغيل دي أثاربا األركيولوجي.
ويقع املتحف، الذي متلكه وتديره جامعة تاراباكا، على بعد 30 
دقيقة بالسيارة من مدينة أريكا، ويتضمن أيضا معروضات 

مذهلة تظهر مراحل عملية التحنيط.
موتى يصنعون املستقبل

مزيد  إليواء  املوقع  يف  أكرب  متحف  إلنشاء  التخطيط  ويتم 
من املومياءات، ولكن هناك حاجة إىل متويل خاص لضمان 

احلفاظ عليها بشكل صحيح لكي ال تصاب بأضرار.
ويعتقد كل من أريازا وعاملة اآلثار يانينا كامبوس بأن أريكا 
والتالل احمليطة بها ال تزال حتتوي على العديد من الكنوز، 
اليت مل يتم اكتشافها بعد، لكن هناك حاجة إىل مزيد من 

املوارد املالية والفنية للقيام بعمليات التنقيب.
ويأمل رئيس البلدية، جرياردو إسبيندوال روخاس، بأن تؤدي 
إضافة املومياوات إىل قائمة اليونسكو للرتاث العاملي إىل 

تعزيز السياحة وجذب مزيد من التمويل.
لكنه يدرك أن أي تطوير جيب أن يتم بالطريقة الصحيحة، 
ويرتافق مع العمل مع اجملتمع احمللي ومحاية املواقع يف آن 

واحد.

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

احلل الوحيد إنتاج الكهرباء 
من الطاقة الشمسية

الغالء أصل البالء الذي ال يرحم أحدا من الناس الضعفاء 
والفقراء .                                           

 SOLAR احلل الوحيد يف إنتاج الطاقة الكهربائية بواسطة
power اجملانية يف كل بيت من أجل توفري املال وراحة 
التيار  انقطاع  عدم  وازالة  واملنطقة  الوطن  يف  الناس 

الكهربائي يف فصول السنة األربعة. 
مصدرها  الكبرية  التارخيية  واملعاناة  طويل  زمن  منذ 
واملازوت  الكهربائية  الطاقة  أسعر  ارتفاع  االساسي 

والبنزين وسائر أنواع الوقود. 
 solar power  احلل الوحيد هو شراء ألواح الصولر احلديثة
واملعامل  للبيوت  اجملانية  الكهربائية  الطاقة  إلنتاج 
والسيارات والشاحنات. أما بالنسبة للمياه اجملانية جيب 
على كل عائلة ان تضع خزانا كبريا جدا جبانب البيت أو 
يف األرض لتخزين مياه األمطار النظيفة واجملانية للبيوت 
البيت.  داخل  الصحي  وللصرف  البيوت  خارج  وللزراعة 
األمطار اىل  مياه  أجل حتويل  املنفعة هائلة جدًا من  ألن 
ماء للري والزراعة جبانب البيوت لنحصل على خضروات 
طبيعية خالية من رواسب املياه امللوثة واملواد الكيميائية 
الّضارة لقتل اإلنسان ان كانت من املعامل او من الصرف 
الصحي واجملارير.. إلن املياه امللوثة يف االنهر واجملارير 
إجتماعية  معضلة  وأخطر  أكرب  هي  املزروعات  تروي  اليت 
اللبنانية  املناطق  مجيع  جتتاح  واليت  عائلة  لكل  مّضرة 
الناس   حياة  على  ومباشرة  خبيثة  أمراض  اىل  وتؤدي 
الطاقة  من  لإلفادة  الثاني  واهلدف  أحد.  أستثناء  بدون 
ومتديد  شبكة  تعليق  هو  السولر  لوائح  بوسطة  اجملانية 
الكبرية  الزراعية  واملشاريع  االماكن  جلميع   solar power
من حتت  االرتوازية  املياه  أستخراج  اجل  من  هو  السبب 
اإلنتاج  كلفة  وللتوفري يف  الكبرية  املزارع  داخل  األرض 
الزراعي بواسطة الكلفة اجملانية للمياه ويف نفس الوقت 
الكلفة اجملانية للكهرباء.. الن اهلدف من ذلك هو التوفري 
على كل عائلة من الوقوع يف األمراض املميتة ومن عدم 
دفع الثمن الكبري من صحتهم  فاتورة األمراض الناجتة من 
السموم اليت داخل الفاكهة واخلضار املسرطنة يف أكثر 

املزارع الكبرية. 
وزيادة على ذلك توفري على صحة كل شخص منا وعدم 
هدر املال الذي يدفع ويعطى من أجل العالج اىل األطباء 

واملستشفيات ومثن األدوية والعمليات اجلراحية احلرجة.
للصحة  واملّلحة  املناسبة  اإلجراءات  هذه  نأخذ  مل  فان   
العامة بعني االعتبار ونبادر اىل أخذ خطوات سريعة بهذا 
الشأن ومنهد الطريق جلميع هذه األمور املهمة جدا فأن 
املصري املعيشي سيصيبه تراجع خطري على كف عفريت 
ويصبح املستقبل قامتا ويف مهب الرياح او يف داخل نار 
جهنم.. إضافة اىل خراب بيئي مّدمر وزيادة فقر وحرمان 

وأمراض مستعصية ال شفاء منها  وال دواء هلا .
أمتنى ان ال حنرم أنفسنا من أصول احلياة النظيفة بأقل 
واحلرمان  والضغوط  األمراض  عن   بعيدا  ممكنة  كلفة 
والفشل الذي ال أمتناه ألي إنسان على وجه البسيطة يف 

مجيع أحناء العامل الراقي. 

إىل  خارجّية  حجارة  من  باألبنية  لوحتها  يف  الزغيب  غادة  تنتقل 
فسحات معنوّية عالقة، ولو أنها ترمسها كهياكل حيادّية. تنقلها 
اجلديد  معرضها  يف  مكتملة  وغري  معزولة  كمساحات  املفّرج  إىل 
ربيز«  »جانني  غالريي  يف  يستمّر  الذي   Pretty Abandoned
بريوت( حتى 17 تشرين الثاني )نوفمرب( احلالي. حتّول  )الروشة – 
الفنانة اللبنانية هذه العمارات واألنصاب املصنوعة من الفراغ، إىل 
حالة عاّمة وفردّية على السواء، مرادفًا لعطالة املدينة ومشاريعها 
غري املكتملة. يف معرضها الفردي الثاني، تتخّلى عن املساحات 
الداخلّية خلزائن الثياب اليت رمستها يف لوحات معرضها »أنظمة 
من  النقيض  إىل  تنصرف  املّرة،  هذه   .2016 سنة  الشخصي« 
ذلك، إىل فسحات مدينّية خارجّية. غري أن ذلك يبقى حتّواًل ظاهريًا، 
إذ إنها جتعل هذه العمارات أماكن خاّصة وخفرة بأسلوبها، خمّصصة 

هلا اللوحة بأكملها.
ستنّقب بصرّيًا يف هذه العمارات، وهياكلها، ودواخلها اليت تكون 
عبارة عن خلّو متلؤه الزغيب باخلطوط احلاّدة والضوء والعتمة. يتجّلى 
هذا التوّجه يف الرسم من خالل اشتغال الفنانة على هذه األبنية 
حضور  أو  تأثريات  دون  من  هلا  بورتريهات  ترسم  أنها  لو  كما 
بلمسات  يبقى حمصورًا  وجد،  إن  البشري،  فاألثر  مباشر،  بشرّي 
الذي حييل إىل توّقف  األبنية املعطوب  أو يف مستقبل  حمدودة، 

عملّية البناء.
طور  أبنية يف  إنها  عّدة.  ألسباب  ُهِجَرت  عمارات  الزغيب  اختارت 
البناء، أو ختضع لعملّية ترميم، وأخرى تركت كعواميد بال أّي أفق، 
كنصب ملشاريع عمارات جمهضة. ولعّل التحّدي الفيّن يكمن هنا، 
متوّقفة  بلحظة  الزغيب  لوحات  يف  تقرتن  اليت  الرسم  عملّية  يف 
الراكدة بدون  أن يتحّرك يف هذه املساحة  وعالقة. كيف للرسم 

أّي اشتباك؟
غالبًا ما ختوض العمارات يف السياق التشكيلي اللبناني صراعًا مع 
اهلدم أو التهديد، يف إشارة مبّطنة إىل فرتة إعادة اإلعمار وقبلها 
بأساليب خمتلفة، عمد إىل  األبنية،  التوّجه يف رسم  احلرب. هذا 
أو  واجتماعّية،  سياسية  أو  معمارّية  ذات خصوصيات  مباٍن  رسم 
أخرى حتيل إىل احلرب اليت ترتسم ندوبها على هياكل العمارات 
يف  حتّولت  أنها  كما  املعاصرة.  التجارب  يف  خصوصًا  اخلارجّية 
كثري من التجارب إىل حقل لتجريب تقين. أما يف لوحات سابقة، 
يستحضر  كان  اجلغرايف  الفضاء  فإن  احلرب،  جيل  مع  خصوصًا 
ذوات ممّزقة ومشّتتة. ويبدو كمرادف للصراعات واملآزق البشرّية 
يف املدينة. بكّل احلاالت، مل يبتعد هذا التوّجه عن سؤال اهُلوّية 
الوطنّية نفسها، رغم أنه غالبًا ما اخّتذ العاصمة اللبنانية وعماراتها 

كأنصاب له.
الزغيب  عمارات  هوّية  تعنيه  عما  السؤال  إغفال  ال ميكننا  هنا  من 
العاّمة  الفضاءات  عن  املباني  الفنانة  تنتزع  العالقة.  حباالتها 
احمليطة بها، باستثناء بعض األعمال اليت يظهر فيها احمليط كظل 
هذه  صمت  حتفظ  العمرانّية  وبورتريهاتها  الزغيب  أبنية  فحسب. 
إليه،  أو تشري  بعينه  ترتبط حبدث  ال  اخلفّية.  األبنية وصراعاتها 
أو ال تلحق بأّي من مباني بريوت الشهرية، ولو أننا قد نتعّرف أو 
نستذكر أماكن بعضها. وبأسلوبها يف نقل الفراغ والصمت، تتبع 
كّل  واألمكنة.  الفضاءات  هذه  إىل  الذاتّية  رحالتها  بأمانة  الفنانة 
فيما  األبنية مبفردها  تلوح  اللوحة، خصوصًا حني  ذلك يظهر يف 
تقبع عالقتها مع الفضاء املديين العاّم يف اخللفّية. ال ترتبط هذه 
اللوحات مباشرة بتهديد اإلرث املعماري، رغم أنها تشري إىل غياب 
فعلّي ألّي ختطيط عام. فهذه األبنية ليس مصريها اهلدم، بقدر 
ما هي مبتورة ومرتوكة ملصريها. ويبدو هذا املصري أشّد رسوخًا 

وعنفًا من اهلدم.
إىل  الزغيب  فيا  جلأت  عّدة،  مبقاسات  لوحة   15 املعرض  يتضّمن 
األكريليك، فيما دجمته مع الفحم يف اللوحات األصغر حجمًا واليت 
ال تتجاوز السنتيمرتات القليلة. يف لوحاتها باملقاسات الصغرية، 
تظهر التقنيات املكّثفة للفنانة، حيث تعتمد على اخلطوط احلاّدة، 
من هذه  انتزاعًا.  الداخلّية  الفضاءات  من  تنتزعها  اليت  واإلضاءة 
األسود  بتدّرجات  الداخلي  الظالم  على  والتنويع  املقّلة،  العناصر 
والرمادي، يبدو الرسم وسيلة أخرى للفنانة الستنطاق هذه األمكنة 
املرتوكة. وفيها تتجّلى العالقة الذاتّية مع األبنية، أكثر من تلك 

اليت تظهرها اللوحات األكرب حجمًا.
أما يف بورتريهاتها اخلارجّية للعمارات، فقد اختارت الفنانة عمارات 
مّتكئة غالبًا على حدائد حاّدة، أو أي جسم صلب من شأنه أن حيول 
دون تهاويها. رمّبا هذا االنطباع الذي ترتكه اللوحات. ال تستسلم 
الزغيب إىل الواقعي من األبنية متامًا. صحيح أنها تنقل تفاصيلها 
هي  كما  الفارغة  جدرانها  وترتك  والنوافذ،  الدرجات  مثل  أحيانًا 
بألوان احلجارة الرتابّية والبيضاء والرمادّية، إال أن أسلوب الفنانة 
يضاعف من انتصابها احلاّد وترّوسها من األعلى، فيما تكسر هدوءها 
ببقع األمحر واألخضر أحيانًا. ولو أن بعض اللوحات تعيد إىل املتفّرج 
مشاهد من انفجار املرفأ وأبنيته املهّدمة واملتضّررة، جّراء العصف 
اهلائل، إال أن الفنانة بدأت عملها على املعرض قبل ذلك التاريخ. 
إنها جتعل من عماراتها أنصابًا ومتاثيل تسعى إىل االرتفاع لكنها ال 

تصل، وبهذا ترسم الركود كمصري أشّد فتكًا من التدمري.

Pretty Abandoned لغادة الزغيب: حتى 17 تشرين الثاني )نوفمرب( - 
بريوت(. لالستعالم:  غالريي »جانني ربيز« )الروشة – 

 غادة الزغيب تستنطق األمكنة املهجورة

روان عز الدين

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 

رأيتك ...إْذ رأيُت اجلزء ُكال 

كأنك موطٌن يف البال أحلى

هجس  اقتنصتك  املعنى  من 

أنثى

يفيق  قصيدًة خضراء جذىل 

أتاها احللم يف ليٍل  جديٍب

فأورق صبحها املائّي حقال 

 محلُت جمازه اللونٍي مشسًا

الشعر  يف  معاملي  وخضُت 

ظال 

بعيدًا يسفح املضمون رحيي 

ألهدأ يف خواء الّروح شكال 

وحيدث أن يفّسرني نعاٌس 

ألركل وحشيت وأقول كال 

بوسعَي أن يهّذبين صباٌح 

إذا شاركتين يف الّروح ليال

وكنت لي البالد على جماٍز
محمد عامر األحمد  - سورية

رأيتـُِك 
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اسرائيل حتذر: حزب اهلل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وكان رئيس أركان اجليش اإلسرائيلي، أفيف كوخايف أعلم بدوره 
العملية، وتستعد  أن قواته تسرع اخلطط  اليوم  يف وقت سابق 

للتعامل مع أي تصعيد إيراني أو تهديد عسكري نووي.
كما شدد على أن »اجليش اإلسرائيلي يواصل العمل ضد األعداء 
وهناك عمليات ومهمات سرية يف مجيع أحناء الشرق األوسط خالل 

العام املاضي«، حسب قوله.

انسحاب مفاجئ للتحالف ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل أّن »القوات انسحبت باجتاه مديرية املخا غرب حمافظة تعز«. 
وأضافت املصادر أّن »ألوية العمالقة وقوات طارق صاحل انسحبوا 
من اخلطوط األمامية جلبهات جنوبي وشرقي احلديدة«، مرجحًة أّن 
االنسحاب »قد يهدف إىل تعزيز قوات هادي واإلصالح املنهارة 

يف مأرب«. 
حركة  يف  السياسي  اجمللس  عضو  قال  سابق،  وقت  ويف  هذا 
»أنصار اهلل«، حممد البخييت، يف حديث إىل امليادين، إن »حترير 
من  اليمين  اجليش  »تقّدم  أّن  مضيفًا  وقت«،  مسألة  هو  مأرب 
مدينة  ربه منصور هادي يف  عبد  قوات  مواقع  أنَّ  يعين  اجلنوب 

مأرب باتت حتت نريانه«.
مديرية  مركز  حترير  من  متّكنت  اليمنية  املسّلحة  القوات  وكانت 
اجلوبة يف حمافظة مأرب، قبل أيام، بينما أعلن مشايخ املديرية 
واللجان  اجليش  عناصر  جانب  إىل  وقوفهم  ووجهاؤها  وأعيانها 

الشعبية، حتى حترير كل مناطق حمافظة مأرب.

عون: 28 % من اللبنانيني فقراء ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

االشتباك  ذيول  وراحت  التينة،  عني   - بعبدا  جبهة  على  هدأت 
تتفاعل فيما نأى حزب اهلل بنفسه عن »إشتباك احللفاء«: حركة 
اإلقليمي  البعد  على  الرتكيز  احلر، من خالل  الوطين  والتيار  أمل 
اخلضوع  رفضت  »الدولة  ان  واعتبار  لبنان،  لوضعية  والدولي 
تعبري  حّد  على  احلدود«  ترسيم  مسألة  يف  األمريكية  لإلمالءات 

األمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصر اهلل.
خص  ما  يف  سواء  عالقة،  تزال  ما  اخلالفية  املسائل  ان  ومع 
عني  الطيونة-  وحوادث  املرفأ  انفجار  يف  القضائية  التحقيقات 
الرمانة - الشياح، أو اإلفراج عن »جلسات جملس الوزراء« املتوقفة 
القاضي  انفجار املرفأ  العدلي يف  إقالة احملقق  على خلفية عدم 
طارق البيطار، الذي اعرتف السّيد نصر اهلل بعدم استطاعة تغيريه، 

فيما أّكد الرئيس جنيب ميقاتي التمسك به كمحقق عدلي.
ميقاتي: املصلحة العامة

يف  احملامني  نقابة  مئوية  احتفال  رعايته  خالل  القاها  كلمة  يف 
طرابلس قال الرئيس ميقاتي: إن مفهوَم الدولة يقوُم على قاعدة 
أو  له  حقٌّ  هو  ما  بعِض  عن  طوًعا  اجملموعُة  أو  الفرُد  يتخّلى  أن 
بالضرورة  متثل  اليت  العامة  املصلحِة  أجِل  من  األصل،  يف  هلا 
ويف نهاية املطاِف مصلحًة للجميع من دون استثناء. أما املنطُق 
املبينُّ على املناداِة الدائمة باحلقوق اخلاصة، للَفْرِد أو للجماعة، 
فهو منطٌق غالبًا ما يؤّدي إىل توتري األجواء وتعطيل املؤسسات، 
ُد فيها، كشخصّيٍة  وال يأتلُف قطعًا مع مفهوم الدولة اليت تتجسَّ

دة، حقوُق مجيع أبنائها. اعتبارّيٍة واحدٍة موحَّ
النظاِم  مئويَة  الثانية  املئوية  تكون  أن  دعوُتنا،  هنا  من  اضاف: 
العام، واالنتظاِم الكامل يف نهٍج سياسيٍّ واضح املعامل واملبادئ، 
العصرّية  الدولة  بناِء  وُأُسَس  الصحيحة  الدميقراطية  يلتزم قواعَد 
على  جتعُل  دولٌة  فيها.  ازدواجيَة  ال  اليت  الواحدة  السلطة  ذات 
رأِس اهتماَماِتها محايَة سيادِة الوطن وضماَن سالمِة أرِضه وشعِبه 
الدستورية، وَصْوَن  القواعِد واالستحقاقاِت  ومؤسساته، واحرتاَم 
مصاحِل املواطننَي املقيمني واملغرتبني، واحملافظَة على انتماِء لبناَن 
العربي، وبناَء أفضِل العالقاِت مع األشقاِء يف املنطقة واألصدقاء 
يف العامل. دولٌة تكرُِّس استقالَل القضاء وتعمُل على توفري حاجات 
العدالة  إحقاق  يتوىّل  لكي  واملعنوية،  املاديِة  القضائي  املرفق 
ونصوص  القضاة  ضمائر  إىل  استناًدا  اللبناني،  الشعِب  باسم 

ا كانت صفُته وموقعه«. ِل أحٍد أيًّ القانون فقط، ومن دوِن تدخُّ
العام، واالنتظاِم  النظاِم  الثانية مئويَة  ومتنى ان »تكون املئوية 
قواعَد  يلتزم  واملبادئ،  املعامل  واضح  نهٍج سياسيٍّ  الكامل يف 
الدميقراطية الصحيحة وُأُسَس بناِء الدولة العصرّية ذات السلطة 
الواحدة اليت ال ازدواجيَة فيها. دولٌة جتعُل على رأِس اهتماَماِتها 
ومؤسساته،  وشعِبه  أرِضه  سالمِة  وضماَن  الوطن  سيادِة  محايَة 
مصاحِل  وَصْوَن  الدستورية،  واالستحقاقاِت  القواعِد  واحرتاَم 
لبناَن  انتماِء  على  واحملافظَة  واملغرتبني،  املقيمني  املواطننَي 
العربي، وبناَء أفضِل العالقاِت مع األشقاِء يف املنطقة واألصدقاء 
يف العامل. دولٌة تكرُِّس استقالَل القضاء وتعمُل على توفري حاجات 
العدالة  إحقاق  يتوىّل  لكي  واملعنوية،  املاديِة  القضائي  املرفق 
ونصوص  القضاة  ضمائر  إىل  استناًدا  اللبناني،  الشعِب  باسم 

ا كانت صفُته وموقعه.  ِل أحٍد أيًّ القانون فقط، ومن دوِن تدخُّ
من جانبه، رأى رئيس جملس القضاء االعلى القاضي سهيل عبود 
»ان السلطة القضائية جتد سبب وجودها يف حريتها واستقالهلا، 
وأنها تفقد مربر وجودها وتفتقده عند حصول أي استتباع او عند 
حتقق أي تأثري أو خوف، وهذا ما ال نقبل به، فهي تعي ووعت 

متاما املهام الوطنية والقضائية امللقاة على عاتقها«. 

نصر اهلل: أين املصلحة الوطنية؟
نصر  حسن  السيد  اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني  ألقى  ذلك  اىل 
شعار  حتت  الشهيد  يوم  ملناسبة  كلمة  األول،  أمس  مساء  اهلل، 
»أحياء فينا«، وقال: يف مثل هذا اليوم حنيي يوم الشهيد، وهذه 
املناسبة تعود عندما قام فاتح عصر العمل االستشهادي الشاب 
امحد قصري باقتحام مقر احلاكم العسكري االسرائيلي وأدى اىل 
تدمريه وسقوط اكثر من مائة قتيل بني ضابط وجندي اسرائيلي 
وكانت األقوى يف تاريخ املقاومة، على أمل أن تأتي عملية أقوى 
منها ي فلسطني أو يف اي ساحة من ساحات املواجهة مع العدو 

االسرائيلي«.
عكس  على  إلينا  بالنسبة  ملموسة  الشهداء  »إجنازات  وقال: 
إجنازات  فهي  ضدنا.  سنوات  منذ  املستمر  اإلعالمي  الضوضاء 
تارخيية ومن أهمها حترير األرض وحترير األسرى واحلماية والردع 
يف  التكفريي  األمريكي  املشروع  مواجهة  ومنها  مستمرة،  وهي 
املنطقة الذي انتصرنا عليه ومنع احلرب االهلية اليت ال يزال جيري 

التخطيط هلا«.
ورأى »أن االزمات املعيشية واحلروب االعالمية اليت نعيشها اليوم 
تشبه ما تعرض له املسلمون يف قرون غابرة من حرق وقتل لرفضهم 
التخلي عن الدين االسالمي«. منوها بالبعد الروحي الذي مينحنا إياه 
الشهداء، وكذلك بعوائل الشهداء وصربهم واستعدادهم لتقديم 
أبنائهم وبناتهم كي يستمر هذا الطريق وتتحقق األهداف«، مشددا 
على »االعرتاف بفضلهم، والشكر هلم، بديال للجحود والنكران«. 

واشار اىل كل الشهداء »الذين سقطوا يف لبنان من غري شهداء 
حزب اهلل فنحن نعرف فضلهم ونعرتف بفضلهم ونشكرهم«.

الوطنية  القوى  ويف الشق السياسي بدأ بالكالم عن شهداء كل 
»يكتفون  الذين  مطالبا  وتضحياتهم«،  »أمل«  وحركة  واالسالمية 
بالشتم أن يقدموا إجنازاتهم يف حترير االرض، ويف مواجهة القوى 
أنفقوا  أن  بعد  العربي بسوريا،  االعرتاف  التكفريية«،  الفتا اىل 
األموال الطائلة«، مؤكدا »أن من أهم االجنازات احلقيقية هي منع 
على  الكامل  األمريكي  اإلطباق  ومنع  لبنان،  يف  األهلية  احلرب 

لبنان«.
وأكد السيد نصر اهلل »أن القلق عاد يساور العدو االسرائيلي«، 
االسرائيلية مؤخرا واليت تدل على خوفهم  املناورات  متوقفا عند 
من لبنان، ومن أن يقتحم لبنان مساحة واسعة يف اجلليل«، معلنا 
»ان معركة اجلليل صارت حاضرة يف الوجدان االسرائيلي، وهذا 
دليل ان االسرائيلي يثق جيدا باملقاومة وعلو شأنها وأهمية عقوهلا 

االسرتاتيجية«.
وتابع:« القلق من لبنان هي من قوة املشاة أن تدخل اىل اجلليل، 
وهذا له تداعيات اسرتاتيجية وليست مناطقية، وأيضا القلق من 
لبنان،  مع  حرب  أي  من  والقلق  املقاومة،  لدى  اليت  الصواريخ 
وكذلك يعيشون قلق الوجود بعد معركة سيف القدس، الفتا اىل 

ما تكتبه وسائل االعالم االسرائيلية يف هذا اجملال«.
يدعون يف  احملور، ساخرا ممن  دول  قوة  »تنامي  اىل  أشار  كما 
لبنان أن حمور املقاومة يضعف واسرائيل تقوى«. ولفت اىل »أن 

االسرائيلي لن حيميه التطبيع، وهم يعلمون ذلك«.
أيدي  على  احملتلة  فلسطني  داخل  املتزايد  العنف  عند  وتوقف 
االسرائيليني و »هذا داللته الضعف وليس القوة«. وقال: »حنن 
اىل  مشريا  لبنان«،  يف  االمريكي  النفوذ  قاومنا  اننا  ندعي  ال 
»ان االمريكي يتم اخلضوع له يف لبنان أحيانا، وأحيانا ال حيصل 

ذلك«.
وأضاف: لقد منعنا السيطرة الكاملة لالمريكي على لبنان، وكل ما 
حيتاجه هو رفض االمالءات السياسية جلهة ترسيم احلدود البحرية، 

ألن املنطقة هناك حتتوي على ثروة نفطية وطنية«.
رغم  االمريكية،  لإلمالءات  اآلن   اىل  الدولة  خضوع  بعدم  ونوه 
املقاومة  قوة  اىل  لبنان  استناد  هو  والسبب  االمريكية  الضغوط 
على ردع العدو ومتنعه من أن ميد يده اىل ثروة لبنان وأي حبة 

تراب«.
وقال :« هنا املعركة السيادية احلقيقية، وحنن يف حزب اهلل نتطلع 
اىل دولة عادلة وذات سيادة حقيقية وحرية حقيقية وأن تكون 

لكل اللبنانيني«. 
لالمالءات  الدولة هي يف رفضها  أبسط جتلي سيادة  »ان  وأكد 

اخلارجية«.
ثم انتقل للحديث عن املوضوع يف العالقات مع السعودية، واكد 

أنه »ال ينوي التصعيد، ولكن ال يصح للمظلوم أن يسكت.
األزمة  تلتها  واليت  قرداحي،  جورج  الوزير  مع  حصل  ملا  وعرض 
بتصريح  السعوديني  معرفة  عدم  »احتمال  اىل  الفتا  املفتعلة، 
قرداحي مما أغضبهم، فاختذوا قراراتهم، معلقا على هذا االحتمال 
هناك  ألن  جدا،  فيها  مبالغ  السعودية  فعل  ردة  أن  بالقول:« 
سياسيني ومسؤولني امريكيني وأمميني قالوا ذات كالم قرداحي 
ومل يرد السعوديون، إضافة اىل قيام أفراد بشتم النيب حممد ومع 
ذلك مل تقدم السعودية على قطع العالقات مع الدول اليت محت 
هؤالء الذين شتموا، إضافة إىل جانب آخر يتعلق بصداقة السعودية 

مع اللبنانيني  فهل يتعاطى الصديق مع صديقه؟
وأضاف: »محالت الشتم مل تتوقف ضد سوريا منذ 15 عاما، ومع 
ذلك مل تقف سوريا ضد القرار االمريكي الذي مسح مبرور خط الغاز 
املصري«، ومؤكدا »أن هذا التصرف هو عنوان الصديق، مثلها يف 
العالقة مع ايران اليت مل متنن لبنان مبا قدمته وساندت من خالله 

لبنان وخاصة يف دعمها لطرح االحتالل االسرائيلي«.
الوزير  إقالة  رفضنا  وقال:« حنن  الصداقة؟  تكون  كيف  وسأل: 
قرداحي، ألنه سبق للسعودية ومل تقابل لبنان بأية إجيابية عندما 
متت إقالة الوزير شربل وهيب«. وشدد على »ضرورة املناقشة بني 

اللبنانيني يف األمور الوطنية، وهل هي باالستجابة ملا يطلبه اخلارج 
مبا يتعارض مع مصلحته الوطنية«. 

وتابع حول أزمة قرداحي والسعودية، فقال:«أن السعودية تبحث 
عن حجة لتفتعل أزمة مع لبنان، موضحا »أن هذا جزء مع املعركة مع 
مشروع املقاومة يف لبنان«، مستذكرا الدور السعودي التحريضي 

ضد املقاومة يف حرب متوز 2006«.
وسأل: ملصلحة من قتال حزب اهلل يف لبنان؟ أليس ملصلحة أمريكا 
واسرائيل؟ وأشار اىل »التعاطي السعودي مع حلفائها يف لبنان 

وقطعها للمساعدات عنهم«.
وتوقف عند ما قالته السعودية من أسباب مشكلتها مع »حزب اهلل« 
و »اليت تعود اىل هيمنة حزب اهلل على لبنان، وأيضا يف اليمن«، 
وقال:«أشعر باخلجل إذا توقفت عند اتهامنها باهليمنة على لبنان 
فيها تضييع للوقت، ولكن حنن جزء يف لبنان، وحنن أكرب  ألن ا} 
حزب سياسي يف لبنان، ولكن حنن غري مهيمنني على لبنان، ال 
بل هناك من لديه نأثري اكرب يف مفاصل الدولة أكثر من تأثرينا«. 

)مزيد من التفاصيل على الصفحة 2(.
مناقصة مرفأ بريوت

علي  الدكتور  والنقل  العامة  االشغال  وزير  أكد  آخر،  على صعيد 
محيه أن »إطالق املناقصة العاملية العمومية الدارة حمطة وتشغيل 
أمجع  للعامل  إصالحية  رسالة  مبثابة  هي  احلاويات  حمطة  وصيانة 
»األهل  مطمئنا  اعماره«،  واعادة  املرفأ  عمل  تفعيل  عملية  ضمن 
إعماره لن تكون على حسابهم  إعادة  يف جوار مرفأ بريوت، بأن 
ويف  العام،  الصاحل  خلدمة  إال  تكون  لن  بالتأكيد،  وهي  مطلقا، 
مقدمها احملافظة على بقائهم يف أماكن سكنهم حيث هم«. وأكد 
»للبنانيني مجيعا، أن ال بيع ألصول الدولة مطلقا، وحسن النوايا 

جيب أن يكون مع الدولة والناس معا«.
العاملية  املناقصة  األول،  امس  إطالقه  خالل  جاء  محيه  كالم 
العمومية إلدارة وتشغيل وصيانة حمطة احلاويات، يف مبنى ادارة 
السياحة  بوشيكيان،  الصناعة جورج  وزراء:  مرفأ بريوت، حبضور 
رئيس  بريم،  والعمل مصطفى  ياسني  ناصر  البيئة  نصار،  وليد 
اللجنة النيابية لألشغال والطاقة النائب نزيه جنم، الرئيس املدير 
جملس  وأعضاء  عيتاني  عمر  بريوت  مرفأ  واستثمار  الدارة  العام 
الدولية  الغرفة  رئيس  باالنابة،  للجمارك  العام  املدير  االدارة، 
رئيس جتمع  البضائع،  نقابة خملصي  رئيس  بريوت،  للمالحة يف 
متعهدي الشحن والتفريغ، رئيس نقابة وسطاء النقل، رئيس جتمع 
السفن  أصحاب  رئيس مجعية  اللوجستية،  احلرة  املنطقة  مشغلي 
احلاويات،  حمطة  مشغلة   BCTC ادارة  جملس  رئيس  اللبنانيني، 
ورؤساء األجهزة األمنية يف مرفأ بريوت من جيش وأمن عام وأمن 

دولة. )التفاصيل الكاملة على الصفحة 6(
تغذية أكثر

ويف السياق الكهربائي، وضع وزير الطاقة واملياه وليد فياض 
الرئيس عون يف نتائج زياراته إىل كل من مصر، والعراق، وسوريا 
واألردن جلهة استجرار الغاز والكهرباء، معربا عن أمله يف الوصول 
إىل نتائج إجيابية يف األشهر املقبلة، مبا يؤمن زيادة يف تغذية 
انه  أزمة حمروقات، موضحا  للبنانيني، مستبعدًا حصول  الكهرباء 
مل يعد بـ12 ساعة تغذية، بل »بأكثر تغذية ممكنة لتأمني كهرباء 
فواتريها  أصبحت  اليت  اخلاصة،  املولدات  أسعار  من  أقل  بسعر 
املواطن  ليعرف  عدادا،  تركيب  وجوب  على  جدا«، مشددا  عالية 

حجم استهالكه.

السودان: الربهان يصدر ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

جديد،  سيادة  جملس  تشكيل  امُلقال  املدني  السوداني  اإلعالم 
ووصفه بأنه »ميثل امتدادًا لإلجراءات االنقالبية اليت ابتدأت يف 

25 تشرين األول/ أكتوبر«.
وأعرب محزة بلول يف بيان عن »ثقته يف  قدرة الشعب السوداني 
على حسم االنقالب وتصفية آثاره واستعادة كافة مكتسبات ثورة 

ديسمرب اجمليدة« ومواصلة االنتقال إىل الدميقراطية.
عن  املتحدة  لألمم  العام  لألمني  اخلاص  املمثل  أعرب  بدوره، 
تشكيل  أّن  إىل  الفتًا  جديد،  سيادة  جملس  تعيني  بشأن  قلقه 
الربهان جمللس سيادة جديد »يزيد من صعوبة العودة إىل النظام 

الدستوري«. 
حول  اليوم  اجتماعًا  الدولي  األمن  جملس  عقد  السياق،  ويف 
السودان انتهى يدون إصدار إعالن مشرتك. ومحل دبلوماسيون 
أحد  الربهان، وفق  تواصل دعم  اليت  إىل روسيا  مسؤولية ذلك 

الدبلوماسيني. 
إثر  وودورد  باربرا  املتحدة  األمم  يف  بريطانيا  سفرية  وقالت 
االجتماع: »ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء التقارير اليت تتحدث عن 
مزيد من اإلجراءات األحادية اجلانب للجيش واليت تتعارض مع روح 

ونص اإلعالن الدستوري«.
األموال  ملراجعة  جلنة  تشكيل  االول،  أمس  قّرر  الربهان  وكان 
إزالة  جلنة  بواسطة  واستالمها،  السابق  النظام  من  املسرتدة 

التمكني اليت مّجد عملها يف وقت سابق. 
اليت  قراراته  أول  ضمن  التمكني  إزالة  جلنة  عمل  الربهان  ومّجد 
أصدرها يوم 25 تشرين األول/أكتوبر املاضي، واليت مشلت حل 
جملسي السيادة والوزراء االنتقاليني يف السودان، واتهم املكون 
املدني يف السلطة االنتقالية بـ«التآمر والتحريض على اجليش«.

واسعة،  دولية  انتقادات  الربهان  أعلنها  اليت  اإلجراءات  ولقيت 
املعتقلني،  واملسؤولني  السياسيني  عن  اإلفراج  إىل  دعوة  مع 

والعودة إىل املسار الدميقراطي.
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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   13 Saturday 13 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

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 
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مـشاهري

 مبناسبة العرض األول لفيلم Eternals للمخرجة Chloé Zhao الذي 
أقيم هذا األسبوع يف لندن ، اختارت املمثلة سلمى حايك أن ترتدي 

أحد ابتكارات دار Boucheron للمجوهرات.
 Contemplation High من جمموعة Miroirs Infinis حيث اختارت خامت
والكريستال  قرياط   5.31 الزمرد  بقطع  مباسة  املرصع   ،  Jewelry

الصخري املرصوف باملاس من الذهب األبيض.

سلمى حايك ترتدي خامتاً من بوشرون يف 

العرض األول لفيلم ETERNALS يف لندن

 2021 الـثاني  تـشرين   13 Saturday 13 November 2021الـسبت 

تلوم  إنها  سبريز  بريتين  قالت 
والدتها على الوصاية اليت سيطرت 

على حياتها ملدة 13 عاما.
وكان والد النجمة جيمي هو الشخص 
قانونيا، كان  إليه هذا  أوكل  الذي 
هلا  ليس  البوب  جنمة  أن  يعين 
الشخصية  شؤونها  إدارة  يف  رأي 

واملالية.
لكن املغنية قالت على اإلنرتنت أن 

الفكرة كانت فكرة والدتها لني.
الناس هو  وأضافت: »ما ال يعرفه 
أن أمي هي اليت أعطته الفكرة. لن 
أستعيد تلك السنوات أبدا ... لقد 

دمرت سرا حياتي«.
على  وضعته  منشور  يف  وقالت 
انستغرام ثم حذف فيما بعد: »أنت 
والدي  فعلته.  ما  بالضبط  تعرفني 
للتفكري  الكايف  بالقدر  ذكيا  ليس 
لكين  الوصاية،  على  احلفاظ  يف 
أمامي  الليلة سأبتسم وأنا أعلم أن 

حياة جديدة«.
هو طلب  دفع سبريز  ما  أن  ويبدو 
وغري  »الفوري  اإلنهاء  والدها 

املشروط« للوصاية.
األشكال  من  شكل  الرتتيب  وهذا 
القانونية اليت متنح عادة فيما يتعلق 
باألشخاص غري القادرين على اختاذ 
املصابني  مثل  بأنفسهم،  قراراتهم 
األمراض  من  غريه  أو  باخلرف 

العقلية.
وقال حمامو الوالد يف وثائق احملكمة 
اليت حصلت عليها بي بي سي نيوز 
»جيمي حيب ابنته بال قيد أو شرط 

ويدعمها«.
وأضافوا: »احلقيقة هي أنه قبل 13 
عاما، كانت الوصاية ضرورية حلماية 

طوال 13 عاماً.. بريتين سبريز تلوم أمها ألنها 
وراء الوصاية اليت »دمرت حياتها«

بريتني سبريز مع أمها لني يف 2002.

بريتني سبريز مع والدها جيمي يف 2006.

داخل  للمغنية  املدعاة  املراقبة  بشأن  أسئلة  عن  اإلجابة  بتفادي 
منزهلا.

وطالب باحلصول على »مجيع املستندات واملراسالت املتعلقة بأي 
جهاز تسجيل أو استماع يف منزل أو غرفة نوم بريتين سبريز، ومن 
ذلك مجيع املستندات واملراسالت املتعلقة بقرار وضع أي جهاز 

تسجيل أو استماع وأي تسجيل من هذا القبيل«.
ونفى جيمي سبريز ادعاءات ارتكابه خمالفات مجيعها، ويقول إنه 
كان يتصرف دائما مبا حيقق »مصاحل ابنته املثلى«. ويشري ملفه 
اخلاص إىل أنه سيسلم أي مستندات تتعلق بالقضية. بريتين سبريز 

تلوم أمها على »تدمري حياتها« بالوصاية.

بريتين بكل ما حتمله الكلمة من معنى. إذ كانت حياتها يف حالة من 
الفوضى، وكانت تعاني جسديا وعاطفيا وعقليا وماليا«.

حنو  الطريق  إىل  العودة  من  بريتين  متكنت  الوصاية  خالل  »من 
ناجحة،  املهمة  كانت  حياتها.  يف  األمور  هذه  كل  االستقرار يف 
وحان الوقت اآلن لربيتين الستعادة السيطرة على إدارة حياتها«.

وقال حمامو الوالد إن الطلب جاء دون »أي شروط« وإنه سيسلم 
مجيع الوثائق املتعلقة بهذا الرتتيب، مضيفني أنه ليس لديه »ما 

خيفيه«.
وعينت املغنية يف منشورها يوم الثالثاء من األسبوع املاضي مدير 

أعماهلا السابق، لو تايلور، للمساعدة يف تنظيم الوصاية.
قاله  ما  على  لني  أمها  من  وال  بريتين  من  رد  أي  يرد  ومل 

احملامون.
وظلت بريتين سبريز خاضعة للوصاية منذ عام 2008، عندما دفعت 
إىل  التماس  تقديم  إىل  والدها  العقلية  صحتها  بشأن  املخاوف 

احملكمة للحصول على سلطة قانونية إلدارة حياة ابنته.
الرتتيب لتدقيق شديد، وبعد سنوات من الصمت،  وتعرض هذا 
 23 استغرق  بيان  أخريا يف  نظرها  وجهة  بعرض  املغنية  شاركت 

دقيقة أمام حمكمة لوس أجنلوس العليا يف يونيو/حزيران.
وادعت بريتين، البالغة من العمر 39 عاما، واليت وصفت الوصاية 
بأنها »مسيئة«، أنها تعرضت للتخدير، وأجربت على أفعال خمالفة 

إلرادتها، ومنعت من إجناب أطفال.
وقالت للقاضية بريندا بيين عرب اهلاتف: »أريد فقط أن تعود لي 

حياتي«.
وقدم والدها طلبا إلنهاء الوصاية يف سبتمرب/أيلول، لكنه مل حيدد 
جدوال زمنيا للمرحلة االنتقالية. وأوقفت القاضية بيين الوالد مؤقتا 
عن العمل وصيا على تركة ابنته يف ذلك الشهر، )وكان قد توقف 

منذ عام 2019 عن املسؤولية عن شؤونها الشخصية(.
نوفمرب/تشرين   12 يف  القضية  يف  تالية  جلسة  عقد  املقرر  ومن 
الثاني. ولكن ليس من املرجح حترر النجمة من الوصاية حتى تنتهي 

املعركة القانونية.
واتهم حمامي املغنية، ماثيو روزينغارت، والدها بارتكاب خمالفات 

مالية و«جين ماليني الدوالرات من تركة ابنته«.
وقال احملامي يف سبتمرب/أيلول للصحفيني إن لديه »أسئلة جادة« 
املصاحل،  تضارب  ذلك  ومن  احملتمل،  السلوك  بـ«سوء  تتعلق 

وإساءة استخدام الوصاية، والتبديد الواضح لثروة سبريز«.
وتعهد بإجراء فحص »شامل ودقيق« للوثائق املتعلقة بالقضية.

واتهم احملامي يف ملفات احملكمة هذا األسبوع والد بريتين سبريز 

اإلعالم  وسائل  من  علنا  كلوني  جورج  األمريكي  املمثل  طلب 
االمتناع عن نشر صور لتوأميه تفاديًا لتعريضهما للخطر.

وقال جنم فيلم »أوشنز إيليفنز« إن عمل زوجته أمل علم الدين 
جيعلها  قد  اإلنسان  حقوق  عن  الدفاع  متخصصة يف  كمحامية 

عرضة ألشخاص خطرين كما قد جيعل طفليهما هدفًا هلؤالء.
وكتب كلوني يف رسالة مفتوحة عرب جملة »فرايييت« ومنشورات 
متخصصة أخرى »عمل زوجيت جيعلها تواجه وتقاضي منظمات 
أمن  لنحافظ على  املمكنة  االحتياطات  نتخذ كل  إرهابية وحنن 

عائلتنا«.
وأضاف »ال ميكننا محاية طفلينا إذا ما نشرت أي وسيلة إعالمية 

وجهيهما على الصفحة األوىل«.
وأشار النجم األمريكي إىل أنه أرسل هذه الرسالة إىل صحيفة 
الفكرة  هذه  أن  إىل  الفتًا  أخرى،  ومنشورات  مايل«  »ديلي 
راودته بعدما رأى على اإلنرتنت صورا البن املمثلة بيلي لورد 
كاري  ابنة  هي  لورد  بيلي  واملمثلة  فقط.  واحدًا  عامًا  البالغ 

فيشر املعروفة بدورها يف سلسلة أفالم »حرب النجوم«.
وأوضح كلوني »أنا شخصية عامة وأقبل بالصور اليت تنطوي 
يف أحيان كثرية على تطفل، على أنها جزء من الثمن الذي علّي 

دفعه يف مهنيت«، لكن »هذا ال يسري على طفلّي«.
وأضاف »مل نبع يومًا صورة لطفلينا وال وجود لنا على الشبكات 
االجتماعية وال ننشر البتة صورًا ألن ذلك سيهدد حياة« الطفلني 

التوأمني املولودين عام 2017.

جورج كلوني يطلب من وسائل اإلعالم عدم نشر صور توأميه

ومحل املمثل األمريكي يف السابق على صحيفة »ديلي مايل«، 
أشهر األمساء يف جمال الصحافة الفضائحية يف بريطانيا واليت 
أطلقت  حيث  املتحدة  الواليات  إىل  جنحت يف تصدير جتربتها 

نسخة إلكرتونية.
واتهم جورج كلوني الصحيفة سابقًا بأنها فربكت مقااًل ادعت 
فيه أن محاته، والدة زوجته اللبنانية األصل أمل علم الدين، 
حينها  الصحيفة  وتقدمت   .2014 سنة  زواجهما  تعارض  كانت 

باعتذار مل يقبله كلوني.
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يبدأ سرطان القولون واملستقيم يف األمعاء الغليظة، وقد ال يسبب 
أعراضا يف املراحل املبكرة. ومع ذلك، عندما تظهر األعراض، فإنها 

تؤثر بشكل أساسي على أمعائك.

ووفقا جلمعية السرطان األمريكية، فإن اإلحساس بأن أمعاءك ال 
تفرغ بشكل صحيح ميكن أن يكون عالمة مميزة.

وإذا أدى منو الورم إىل انسداد القولون، فقد يتسبب ذلك يف 
بعد  حتى  لذلك  أبدا.  أمعائه  إفراغ  ميكنه  ال  بأنه  الشخص  شعور 
مرة  استخدامه  إىل  حباجة  أنك  تشعر  قد  املرحاض،  إىل  ذهابك 

أخرى.

وإذا كان السرطان يف مرحلة موضعية، فإن معدل البقاء على قيد 
احلياة يبلغ حوالي %90، حسب موقع Cancer.Net. وهذا هو السبب 

يف أن معرفة األعراض احملتملة قد يكون مفيدا.

وتشمل العالمات األخرى عند الذهاب إىل املرحاض ما يلي:

• تغري يف عادات التربز )اإلسهال أو اإلمساك(.

• نزيف يف املستقيم مصحوب بدم أمحر فاتح.

• دم يف الرباز.

• تقلصات أو آالم يف البطن.

وجيدر بنا أن نتذكر أن مثل هذه األعراض ميكن أن تكون نامجة عن 
جمموعة متنوعة من احلاالت.

وقد ال يعاني معظم األشخاص الذين يشهدون هذه األعراض من 
بشأنها،  العام  طبيبك  ترى  أن  املهم  من  ولكن  األمعاء،  سرطان 
خاصة إذا كنت عانيت منها ملدة ثالثة أسابيع أو أكثر، كما تنصح 

.NHS

بسرطان  إصابتهم  شخصت  الذين  األشخاص  معظم  ألن  ونظرا 
القولون واملستقيم تزيد أعمارهم عن 60 عاما، جيب التعامل مع 

األعراض املستمرة مثل هذه جبدية أكرب مع تقدمك يف السن.

وهناك بعض األشياء اليت قد تزيد من املخاطر مبا يف ذلك العمر 
والوزن وعادات منط احلياة والتاريخ العائلي.

إحساس قد تشعر به عند التربز ميكن 
أن يكون عالمة على مرض خطري! عادة ما حتتوي مطاخبنا على منتجات طبيعية مفيدة جدا للصحة، 

ومن تلك املكونات الكزبرة اخلضراء اليت ُتضاف لألطعمة إلعطائها 
الكزبرة  بفوائد  علمت  إذا  لكن  تقاوم،  ال  ورائحة  طيبًا  مذاقا 
اخلضراء، فستقوم بإضافتها إىل معظم أطباقك اليومية، لكي تنعم 

بتلك الفوائد الصحية.
نشر موقع »هيلث شونس« Healthshots، املعين بالشؤون الصحية، 
فإن أوراق الكزبرة اخلضراء غنية بالعناصر الغذائية مثل الفوسفور 
 ،K و C و B و A والكالسيوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم وفيتامني

وهي متد اجلسم بـ7 فوائد صحية وهي:
-1 ضبط مستويات السكر يف الدم

إذا كنت معرًضا خلطر اإلصابة مبرض السكري، فإن تضمني الكزبرة 
يف نظامك الغذائي اليومي ميكن أن حيافظ على مستويات السكر 

لديك حتت السيطرة.
باإلنزميات  مليئة  الكزبرة  أوراق  بأن  عدة  دراسات  أفادت  فقد 
الدم عن  الغلوكوز يف  إدارة مستويات  املنشطة اليت تساعد يف 
طريق إزالة السكر من الدم، وبالتالي ستكون قادًرا على التحكم 

يف مرض السكري.

-2 تعزيز عملية اهلضم
عملية  وتعزز  األكسدة  ومضادات  باأللياف  غنية  الكزبرة  أوراق 
الدهون، كما  الغذائي وحرق  التمثيل  زيادة  إىل  وتؤدي  اهلضم، 
تشعر  وجتعلك  واإلمساك،  االنتفاخ  على  التغلب  على  تساعدك 
بالشبع ومتنعك من اإلفراط يف تناول الطعام وحتافظ أيًضا على 

صحة أمعائك.

-3 التغلب على اإلجهاد
ميكن ألوراق الكزبرة أن تقلل من مستويات التوتر لديك، حيث إن 
أوراق الكزبرة تسهل عملية اهلضم وتقلل من اإلجهاد البدني يف 
اجلسم، فهذه األوراق تعزز احلالة املزاجية عن طريق احلفاظ على 

اجلهاز اهلضمي نظيًفا وصحًيا وتقلل من اإلجهاد التأكسدي.

-4 تعزيز صحة القلب
وتطرد  للبول  مدرة  إنها  حيث  القلب،  صحة  من  حتسن  الكزبرة 
كما  الدم.  عن طريق خفض ضغط  اجلسم  من  الزائد  الصوديوم 
خطر  من  تقلل  لذا فهي  واأللياف،  األكسدة  غنية مبضادات  أنها 
اإلصابة بأمراض القلب، وحتافظ على مستويات الكوليسرتول حتت 

السيطرة.

-5 تقوية جهاز املناعة
حتتوي الكزبرة على مضادات األكسدة مثل »تربينني« و«كريسيتني« 
املناعة  جهاز  وتقوي  اخللوي  الضرر  تقاوم  اليت  و«توكوفريول« 

لديك.
ووفًقا للبحث، فإن مضادات األكسدة هذه تقلل االلتهابات وهلا 

تأثريات مضادة للسرطان ووقائية لألعصاب.

-6 مفيدة للعيون
 K وفيتامني   C وفيتامني   A فيتامني  على  الكزبرة  حتتوي 
االضطرابات  وتؤخر  الرؤية  اليت حتافظ على سالمة  والكاروتينات 

التنكسية البقعية املرتبطة بالعمر.

-7 مفيدة للعظام
والفوسفور  الكالسيوم  مثل  حيوية  معادن  على  الكزبرة  حتتوي 
من  وحتميك  العظام  كثافة  من  تزيد  أن  ميكن  اليت  واملغنيسيوم 

تعرف على فوائد الكزبرة اخلضراء املذهلة

آالم املفاصل.
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أكد الطبيب واملقدم التلفزيوني الروسي، ألكسندر مياسنيكوف، 
عرب قناة »روسيا 1« أن مسكنات اآلالم غري الستريويدية تساعد 

الشخص على التخفيف من األمل ولكن تضر بشكل كبري بالصحة.
وقال الطبيب املختص إن إحدى العواقب اخلطرية لتناول مسكنات 
األمل املضادة لاللتهابات هي قرحة املعدة، فهي تهدد مجيع الفئات 

العمرية مبا فيها الشباب.
وأضاف الطبيب يف برنامج دكتور مياسنيكوف: »لقد مررنا مبأساة 
عندما تويف رجل يبلغ من العمر 40 عاما بسبب نزيف تقرحي، ألنه 
كان يتناول كميات كبرية من العقاقري غري الستريويدية املضادة 

لاللتهابات«.
محاية  على  تعمل  خاصة  عقاقري  هذه  بأخذ  مياسنيكوف  وأوصى 
أليام  املسكنات  بتناول  نصح  كما  املعدة،  يف  املخاطي  الغشاء 

معدودة بعد اإلحساس باألمل.
عادة  تستخدم  اليت  الستريويدية  غري  االلتهاب  مضادات  وتزيد 
القلبية  بالنوبات  اإلصابة  خماطر  من  وااللتهابات،  اآلالم  لتخفيف 
والسكتات الدماغية وارتفاع ضغط الدم، سواًء كنت مصابا مبرض 
املصابني  أكرب بني  تكون  املخاطر  أن هذه  إال  ال،  أم  القلب  يف 

بأمراض قلبية.
ذات  أدوية  هي  الالستريويدية  االلتهاب  مضادات  أن  يذكر 
هلا  وتكون  العادية  اجلرعات  للحرارة يف  وخافض  مسكن  مفعول 
تأثريات مضادة لاللتهاب يف اجلرعات العالية. ويستخدم مصطلح 
متتاز  اليت  الستريويدية  األدوية  عن  لتمييزها  »الستريويدي« 
ال  فهي  لذلك  خمدرة  غري  بأنها  اآلالم  مسكنات  من  غريها  على 

تسبب اإلدمان.

طبيب روسي يتحدث عن خطورة مسكنات 
اآلالم غري الستريويدية
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Embattled Liberal MP Tim 
Smith will quit politics at 
the next state election af-
ter deciding not to seek 
preselection for the blue-
ribbon seat of Kew. 
His decision comes a 
week after he drove while 
drunk and crashed his car 
into a Hawthorn home. He 
returned a blood alcohol 
reading of 0.131 – more 
than twice the legal limit. 
In a statement sent to 
Kew branch members, Mr 
Smith confirmed he would 
make way for a new can-
didate. 
“Last Saturday I made a 
terrible error. It was my 
mistake and my mistake 
alone,” he said. 
 “I have been deeply 
touched by the encour-
agement I have received 
from Liberal Party sup-
porters and members in 
Kew and around Australia 
over the past week. This, 
however, does not ex-
cuse the terrible lapse of 
judgment that I made last 
weekend.
“In view of the response 
by the Leader of the Op-
position, I believe it is in 
the best interest of the 
party that I do not contest 
the next election in Kew.”
Opposition Leader Mat-
thew Guy commended 
Mr Smith for making the 
“honourable decision” to 
not seek preselection. 
“Tim Smith’s decision to-
day to not renominate for 
his seat of Kew is no doubt 
an exceedingly hard one, 
but it’s an honourable one 
and one that I support,” 

he said in a statement. 
“He has acknowledged 
that his actions one week 
ago were dangerous and 
wrong and he has paid an 
immense price for those 
actions. 
“I commend him for his 
decision and sincerely 
wish him the very best 
and would ask for his pri-
vacy to be respected.”
The statement brings an 
end to the self-inflicted 
crisis which engulfed the 
Victorian Liberals. While 
Mr Smith stepped down 
from his role as Shadow 
Attorney-General immedi-
ately, he initially resisted 
calls to quit politics. 
“It’s the worst thing that 
has ever happened in my 
life and the most stupid 
decision I ever made,” he 
said on Wednesday. 
“If I could go back and 
change it all I absolutely 
would.”
But the member for Kew 
had said he did not de-
serve to let his career in 
politics slip away due to 
“one error”.
Mr Guy had previously 
said he had made it clear 
to his colleague, and 
friend, that he would not 
“find his way onto the 
frontbench of any parlia-
mentary Liberal Party I 
lead”.
Mr Smith spent the rest 
of the week meeting with 
branch members and 
senior politicians in an 
attempt to drum up sup-
port. 
But it appears such efforts 
were not embraced by the 

Embattled Liberal MP Tim Smith to 
quit politics after drink driving

some-300 Kew Liberals, 
who were told of his deci-
sion via an email at mid-
night on Sunday. 
Asked to respond to Mr 
Smith’s decision, the Vic-
torian Premier dismissed 
comparisons to Labor 
backbencher Will Fowles 
who took three months’ 
mental health leave after 
he kicked in a door during 
a rage in 2019. 
“I don’t see any compari-
son, and the only com-
parisons that have been 
drawn are rather self-
serving comparisons by 
somebody who today has 
announced that he’s not 
standing again,” Daniel 
Andrews told reporters. 
“I’m not having that. That 
is just unfair. Mr Fowles 
has answered for his con-
duct, and he has been on 
a journey of hard work 
and effectively reforming 
himself, and I don’t think 
the comparisons are fair 
at all, but I am not here to 
make a comment on the 
other individual you’ve 
mentioned.
“He’s had more than 
enough to say in recent 
times, in fact throughout 
his entire public career. I 
don’t feel the need to talk 
about him.”
Police said Mr Smith 
crashed his car into a 
parked vehicle before 
ploughing into the wall of 
a family home last Satur-
day night. He has lost his 
licence for 12 months.
The crash caused sig-
nificant damage to the 
home’s wall, causing a 
crack in the interior plas-
ter 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 will see out the 
remaining year of the cur-
rent parliamentary term 
on the backbench. Nomi-
nations for Nominations 
for Liberal Party preselec-
tion in Kew close on No-
vember 12.

Mr Smith blew an alcohol reading more than twice the legal limit after 
crashing into another car and a fence on Power St in Hawthorn. Picture: 
Josie Hayden
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At his press conference 
on Monday, Prime Minister 
Scott Morrison was asked 
about Western Australia’s 
road map to easing coro-
navirus restrictions.
Under WA’s plan, an-
nounced at the end of last 
week, the state’s domestic 
borders will stay largely 
closed until some time in 
late January or February.
The PM noted that the fed-
eral government – which 
controls international 
borders – and other ju-
risdictions were sticking 
by the deal they made in 
the national plan, which 
says restrictions may be 
eased once a vaccination 
rate of 80 per cent of the 
population aged 16 and is 
reached.
“The modelling by the 

Doherty Institute makes it 
very clear and that’s what 
was agreed in the national 
plan, not just once but 
twice,” Mr Morrison says.
“Once you hit 80 per cent, 
whether it’s a low number 
of cases you’re going into 
like would be the case in 
Western Australia or a 
higher number of cases 
like we’re seeing in NSW 
and Victoria, once you hit 
that 80 per cent threshold 
there is a scientifically 
backed-in proposition 
which says that you can 
take the next step.
“The advice we have from 
the secretary of Treasury 
... is once you go over 80 
per cent and you keep 
things locked down you 
are doing more harm than 
good to your economy.”

Keeping borders closed after 80 
per cent vaccination could do 
‘more harm than good’: PM

Victoria recorded 1069 
new locally acquired 
Covid-19 infections on 
Tuesday and 10 more 
deaths.
There are 579 Victorians 
in hospital — 90 of those 
are in intensive care and 
55 are on a ventilator.
A total of 47,794 tests 
were processed on Mon-
day.
About 84 per cent of Vic-
torians aged older than 12 
were fully vaccinated and 
91.8 per cent had received 
their first jab.
It comes as the state gov-
ernment starts to roll out 
rapid antigen testing kits 
to 20 Victorian schools 
impacted by Covid-19 
outbreaks.
Deputy premier James 
Merlino said the at-home 
testing kits would this 
week be administered to 
20 schools currently bat-
tling coronavirus infec-
tions, before being rolled 
out to other government 
and independent schools 
from November 15.
The tests would be of-
fered to unvaccinated 
students – primarily those 
aged under 12 – who were 
primary close contacts as 
a result of a positive case 
at school.
Mr Merlino said the pro-
gram would allow them 
to return to school after 
seven days of quaran-
tine, rather than 14 days, 
provided they returned a 
negative PCR test on day 
six, and then a negative 
rapid antigen test result 
at home each day on days 
eight to 14 of their quar-
antine period.
“For kids and their fami-
lies who are excited to get 
back to school, having to 
quarantine can be really 
frustrating – these rapid 
antigen tests will cut that 
time and get kids back in 
the classroom sooner,” 
he said on Monday.
“This is another way 
we’re making learning as 
COVIDSafe as possible 

while keeping schools 
open.”
Meanwhile NSW has re-
corded 222 new local 

Victoria records 1069 new local cases and 
NSW 222 new cases (9th of November)

coronavirus cases as sec-
tions of a regional airport 
was declared an exposure 
site.

Victoria has recorded 
1003 new locally acquired 
Covid-19 infections on 
Wednesday and 14 more 
deaths.
There are 471 Victorians 
in hospital — 84 of those 
in intensive care and 46 
on a ventilator.
A total of 71,601 tests 
were processed on Tues-
day.
About 84.5 per cent of 
Victorians aged older than 
12 are fully vaccinated 
and 92.7 per cent have re-
ceived their first jab.
Victorian Premier Dan-
iel Andrews previously 
flagged there would be ‘no 
caps anywhere’ beyond 
November 24. Picture: 
NCA NewsWire / Andrew 
Henshaw
NSW has recorded 216 
new local cases of Covid-

19 and three more deaths 
as an alert is in place for a 
popular gym chain.
NSW Health revealed late 
Tuesday 11 new Covid 
cases had been linked to 
Barry’s Bootcamp gyms 
in Sydney’s Kings Cross, 
Surry Hills and Martin 
Place.
The health department is 
contacting people who at-
tended the classes of con-
cern but all patrons who 
go to that gym have been 
urged to monitor them-
selves for symptoms.
The Kings Cross and Sur-
ry Hills locations are listed 
as possible transmission 
sites on the health depart-
ment website, listing every 
day from Saturday Octo-
ber 30 through to Thurs-
day October 4 as possible 
days of exposure.

Victoria records 1003 new lo-
cal cases and NSW as 216 cas-
es ( 10 of Nov)
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A former Labor pow-
erbroker has delivered 
bombshell evidence to an 
anti-corruption inquiry, in-
cluding claims about Dan 
Andrews.
Disgraced powerbroker 
Adem Somyurek has told 
an anti-corruption inquiry 
branch stacking has con-
sistently been rife within 
Labor, accusing the par-
ty’s most senior leaders of 
engaging in the notorious 
practice to sway power in 
Victoria.
The former Andrews gov-
ernment minister told the 
inquiry he went head-to-
head with the now pre-
mier when Mr Somyurek 
first entered politics in the 
mid-90s.
His bombshell evidence 
at the Independent Broad-
Based Anti-Corruption 
Commission (IBAC) on 
Monday also accused for-
mer senator Stephen Con-
roy of “building an em-
pire” and named federal 

Deputy Opposition Leader 
Richard Marles as a key 
member of the continued 
power grab.
Mr Somyurek said for-
mer opposition leader Bill 
Shorten changed member-
ship requirements when 
he became leader in 2013 
that encouraged branch 
stacking across the state 
— an organised method of 
collecting internal power 
by recruiting, and often 
paying fees, for new mem-
bers.
In evidence given to the 
IBAC investigation into 
the misuse of taxpayer 
staff and resources, Mr 
Somyurek said he was 
“totally naive” when he 
first joined Victoria’s ALP 
branch in the mid-90s.
But he was soon acquaint-
ed with the notorious 
practice of branch stack-
ing while working with 
Anthony Byrne to unseat 
his factional rival Gareth 
Evans.

IBAC: Adem Somyurek accuses Daniel Andrews, Ste-
phen Conroy and Richard Marles of branch stacking

During this period, Daniel 
Andrews was collecting 
memberships among eth-
nic minority groups to re-
tain Mr Evans in the seat 
of Holt, Mr Somyurek told 
the hearing.
He said “branch stak-
ing was rife” in the ALP 
throughout the ‘90s, add-
ing “the Left invented 
ethnic branch stacking” 
in Melbourne’s southeast, 
where “it was the Left and 
the Right going at it ham-
mer and tong”.
“You had Anthony Byrne 
as the chief recruiter from 
the Right and I think Dan-
iel Andrews was organis-
ing from the Left,” the for-
mer minister said. 
“Raiding of the branches, 
in particular, was very tox-
ic — tempers were frayed 
and it got nasty.”
Mr Somyurek told the 
hearing he took part in 
branch stacking, which he 
admitted was an improper 
way to rig preselection for 
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a seat that he described as 
a “hostile takeover”.
But he offered a curious 
explanation for his in-
volvement, saying non-
ethnic politicians such as 
Mr Marles and Mr Conroy 
who engage in branch 
stacking were “cheats” 
because, as white privi-
leged citizens, they had no 
barriers to winning prese-
lection.
“But if you’re a person of 
an ethnic minority, there 
might be a rationalisa-
tion,” Mr Somyurek said.
“A sort of affirmative ac-
tion by stealth because 
even though the Labor 
Party is of the left and we 
talk about policy, we still 
have a lot of unconscious 
bias in the Labor Party 
membership.”
‘Do you want to win the 
election or not?’
Mr Somyurek also lev-
elled astonishing claims 
against his factional rival 
Daniel Andrews over the 
now infamous red shirts 
scandal, which involved 
the use of office staffers 
to campaign during the 
state poll.
The former powerbroker 
told the IBAC hearing he 
warned the then opposi-
tion leader in the lead up 
to the 2014 election about 
exposing the party to an 
investigation.
He described the scandal 
as a “gold standard” rort, 
which later led to the Vic-
torian Labor Party repay-
ing $388,000 in taxpayer 
money after the ombuds-
man found it misused par-
liamentary allowances.
“There would have been 
a concern politicians 
would have been hauled 
before IBAC for breach-
ing their entitlements,” Mr 
Somyurek told the hear-
ing in explaining why he 
raised concerns with Mr 
Andrews.
He said the now Premier 
responded with “words 
to the effect of ‘do you 
want to win an election or 

not?’”
Peace in the southeast
The notorious practice 
was so rampant in the 
southeast during the 
‘90s the Left and Right 
agreed to a peace accord 
that lasted nearly two de-
cades, Mr Somyurek told 
the hearing.
Mr Somyurek said the 
“southeast became a 
model of factional co-op-
eration” until Mr Conroy 
tore down the deal in late 
December 2019.
“I wasn’t aware of this, but 
the Left had decided they 
were going to unilaterally 
break that deal, and by the 
time I woke up in late De-
cember they had already 
recruited 350 members or 
so,” he told the IBAC hear-
ing.
He said the factional op-
eration in Mr Byrne’s office 
included the presence of 
recruiters as electorate of-
ficers.
Mr Somyurek said Tay-
fun Eren, who worked ini-
tially as a staffer for John 
Brumby during the former 
premier’s time as opposi-
tion leader, “got himself 
into trouble” for branch 
stacking.
“Stephen Conroy himself 
when he was engaging in 
building an empire through-
out Victoria by changing 
the balance of power was 
employed in a senator’s of-
fice when he was doing all 
of that work,” he said.
“It must have been a prac-
tice going back a very long 
time … it’s been a con-
stant practice all the way 
through.”
Conroy’s rise to powerbro-
ker
During the near-two-de-
cade peace deal in the 
southeast, Mr Somyurek 
said Mr Conroy focused 
his power grab in the city’s 
west and Geelong, where 
the latter became a “major 
hotspot” in the 2000s.
“Richard Marles and John 
Eren, Tayfun Eren’s broth-
er (who was) another noto-

rious branch stacker, and, 
again, these two are Ste-
phen Conroy’s friends,” 
Mr Somyurek told the 
hearing.
“Conroy’s business mod-
el was to send people into 
different areas, induce 
them with seats if they had 
branch stacked the lot and, 
in the meantime, what will 
happen is his empire will 
grow as these ambitious 
people branch stack to get 
into parliament.
“The scheme was Marles 
and Eren go to Geelong, 
take over Geelong, which 
they did from the Left to 
move out the sitting MPs.
“John Eren got himself a 
seat, Richard Marles got 
himself a seat, and Lisa 
Neville got herself a seat; 
Richard Marles’ former 
partner.
“They got delegates and 
those delegates were then 
(handed) to Stephen Con-
roy and he built an empire 
— that was the business 
model.”
Mr Somyurek said “anoth-
er flashpoint” came when 
the federal leadership 
changed hands following 
the 2013 election when 
Kevin Rudd was replaced 
as the national party lead-
er.
“Bill Shorten had this idea 
we should recruit 100,000 
members,” Mr Somyurek 
told the hearing.
“And he thought the best 
way of doing that was 
stopping the barriers to 
entry — that is taking away 
one of the integrity mea-
sures of joining the party, 
(which was) not having to 
attend a branch meeting.
“So Victoria was forced to 
accept rule changes that 
allowed people to merely 
join up online to become a 
branch member.
“And as you can imagine, 
that was exploited — we 
had thousands of new 
members coming through 
new communities, includ-
ing the Indian commu-
nity.”

Mr Andrews helped organise the Left during the ’90s, according to the disgraced former MP. Picture: NCA 
NewsWire / Ian Currie

Adem Somyurek tells an IBAC hearing there was rampant branch stacking.
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Dozens of children have 
been treated for serious 
Covid symptoms in Vic-
toria’s ICUs as questions 
are raised about the im-
pact of the virus on kids.
A Melbourne doctor 
wants questions an-
swered about the impact 
of Covid-19 and the Covid 
vaccines on children, 
as dozens of kids enter 
Victoria’s intensive care 
units for treatment.
Children under nine rep-
resent the largest cohort 
of active cases in Victo-
ria and 49 children have 
been admitted to ICUs 
in the state during this 
wave.
Experts, including those 
from the Murdoch Chil-
dren’s Research Institute, 
say the Delta variant of 
Covid has a very mild im-
pact on most children. 
But as schools reopen for 
face-to-face learning and 
children spread the virus 
among their friends, there 
remains some concern 
that the data used to re-
assure parents is incom-
plete.
Writing on social me-
dia on Sunday, Dr Paula 
Leach expressed frustra-
tion at the lack of accu-
rate, up to date informa-
tion available to GPs and 
parents.
“Am I the only one get-
ting frustrated with the 
‘should we vaccinate 
kids’ discussion?” she 
wrote
“On both sides, there are 
people declaring that the 
TGA (Therapeutic Goods 
Administration) and AT-
AGI (Australian Techni-
cal Advisory Group on 
Immunisation) should be 
given space to make their 
decision, but at the same 
time pushing their own 
opinions into the public 
domain.
“I’m happy to wait for a 
decision to be made. If a 
vaccine is approved for 
children, then my job as a 

GP is to provide unbiased 
information to parents, 
so they are able to make 
a decision.
“I’ve done this before with 
adults, when the vaccines 
were first available but 
there was no community 
transmission of COVID. 
(Remember AstraZene-
ca?) GPs have done this, 
and will do it again, but 
we need information.”
Dr Leach then listed a 
number of questions she 
wanted answered about 
the impact of Covid on 
children.
“What is the risk of trans-
mission in a normal 
classroom environment 
(not data taken from pe-
riods when schools were 
partially open)?
“What is the risk of hospi-
talisation, ICU admission 
and death in kids? At 
our current and expected 
level of community trans-
mission?
“What is the risk of ongo-
ing disability following 
infection? Which under-
lying conditions increase 
the risk of severe covid? 
“How much do these con-
ditions increase the risk? 
What is the risk of severe 
vaccine side effects in 
different age groups?” 
Her comments come as 
the Victorian government 
works on a short-term 
solution to the issue of 
sending school-aged kids 
home to isolate when a 
fellow pupil is infected 
with the virus.
As of last week, students 
who were deemed pri-
mary close contacts of an 
infected individual were 
forced to isolate at home 
for 14 days.
But speaking to reporters 
on Monday, Education 
Minister James Merlino 
said rapid antigen testing 
would allow them to re-
turn to the classroom in 
half the time.
“Given that rapid anti-
gen testing has been ap-

Melbourne GP wants answers on how 
seriously Covid-19 impacts children

proved, we are now in a 
position to cut the time 
(students needs to iso-
late at home) in half,” he 
said.
“Students can return 
back to school after sev-
en days of isolation. If a 
student is a primary close 
contact, they’re isolating 
at home.
“On day six, they have 
that usual PCR test. If 
that PCR test comes back 
as negative, students can 
return back to the class-
room (on day 8) and be-
tween day 8 and day 14, 
they will be at home un-
dertaking a rapid antigen 
test each day. As long as 
that’s negative, the kids 
can continue to be at 
school.”
What is the risk of Covid-
19 to children?
Research from September 
conducted by the Mur-
doch Children’s Research 
Institute in partnership 
with the Royal Children’s 
Hospital and the Universi-
ty of Melbourne evaluated 
exactly what risk children 
face from the Delta strain 
and how public health 
responses are impacting 
young minds.
It found that “most chil-
dren and adolescents 
with Covid-19 have no, or 
only mild, symptoms”.
“Typical symptoms in-
clude fever, cough, a sore 
throat, blocked or runny 
nose, sneezing, muscle 
aches, and fatigue,” the 
research read.
“Changes in smell or 
taste, diarrhoea and vom-
iting are less common. 
Severe disease typically 
manifests as pneumonia 
with respiratory distress, 
and may require admis-
sion to hospital or inten-
sive care.
“Severe Covid-19 dis-
ease in children and ado-
lescents is very uncom-
mon, and only very rarely 
causes death.”
The researchers found 
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that Delta “does not ap-
pear to cause more seri-
ous disease than previous 
variants” even though it 
is thought to spread more 
easily among younger 
people.
The Institute found that 
as of September 5, 22 
per cent of all Covid cas-
es in Australia had been 
among adolescents under 
19 years old. There had 
been 5374 cases among 
children under nine and 
7223 cases among chil-
dren aged between 10 
and 19.
In 2020, about 50 chil-
dren were hospitalised 
with Covid-19 in Austra-
lia and one adolescent 
who had Covid-19 and 
another serious infection 
died.
Researchers ran the num-
bers on the recent NSW 
outbreak. They found that 
between June 16 and Au-
gust 19, there were 810 
Covid-19 cases among 
children aged 0-5 years, 
945 cases among chil-
dren aged 6-12 years and 
1109 cases among chil-
dren aged 13-18.
But the researchers also 
noted that more informa-
tion is needed to most 
accurately determine the 
impact of the virus on 
children.
“More data (is) needed 
to describe the burden 
of Covid-19 that chil-
dren and adolescents will 
carry as the pandemic 
evolves, given the emer-
gence of the Delta variant 
and as older populations 
achieve high rates of vac-
cination,” they wrote.
“More information is 
needed as to how the 
changing number of in-
fections will impact chil-
dren’s medical services.
“More evidence is needed 
regarding the vaccination 
of children and adoles-
cents, including those 
with underlying special 
risk conditions.”

Gladys Berejiklian has 
received support from an 
extremely unlikely source 
- One Nation senator Pau-
line Hanson.
Pauline Hanson says the 
treatment of former NSW 
premier Gladys Berejik-
lian by the state’s anti-
corruption watchdog was 
“absolutely disgusting”, 
and has vehemently op-
posed the idea of a fed-
eral commission. 
Asked to comment on al-
legations Victorian Liber-
al MP Michael Sukkar was 
aware of branch stacking 
within his faction, Ms Han-
son said there was “noth-
ing to pursue here”. 
Ms Hanson said as far as 
she was concerned, the 
Department of Finance 
had investigated Mr Suk-
kar last year and found 
nothing untoward. 
She went on to add that 
the idea of a federal anti-
corruption commission, in 
a similar vein to the NSW 
ICAC, was something she 
had “grave concerns” 
about, given the treatment 
of Ms Berejiklian. 
Ms Berejiklian resigned 
as premier in September, 
after she was called to 
give testimony as to how 
much she knew of the cor-
rupt actions of her former 
boyfriend and disgraced 
MP Daryl Maguire. 
Ms Hanson said it was 
“disgusting”. 
“That poor woman, her 
private life was dragged 
through the mud and they 
made that public,” Ms 

Hanson told Sky News. 
“That was her private life, 
it had nothing to do with 
the case that I believe 
about whether she gave 
the minister extra assis-
tance with money
“But to drag up about her 
private life, her boyfriend, 
and that she was in love 
with him, that they were 
talking about having chil-
dren and all the rest of it … 
What’s that got to do with 
that?”
When asked whether she 
believed voters were en-
titled to know about Ms 
Berejiklian’s relationship 
with Mr Maguire, given 
his behaviour, Ms Han-
son said it was “nobody’s 
business”.
“And whether the two 
people are having a re-
lationship together be-
cause they happen to be 
politicians, I don’t think 
it’s anyone’s business,” 
she said. 
“This is why I don’t get 
involved in it. If it impacts 
on their decision making, 
then that needs to be ac-
counted for. 
“I’m not going to agree to 
a national crime and mis-
conduct commission if it 
comes down to my vote, 
because I’ve seen what 
happened in NSW and 
these other states. 
“I believe in accountabil-
ity by all means, but I will 
not see a political witch 
hunt go against people 
and destroy their lives 
and careers and their 
families.”

Pauline Hanson opposes federal 
ICAC after ‘disgusting’ treatment 
of Gladys Berejiklian

Senator Pauline Hanson says she doesn’t want to see a ‘political witch 
trial’ in the form of a federal ICAC. Picture: NCA NewsWire / Gary 
Ramage
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Supermodel Bella Hadid 
has uploaded a series 
of shocking photos on 
social media, revealing 
she’s had a breakdown 
“every day and night for 
years”.
The 25-year-old former 
Victoria’s Secret model, 
who is the younger sister 
of Gigi Hadid, uploaded 
a video of Will Smith’s 
daughter, Willow Smith, 
talking about her mental 
health, before discussing 
her own struggles in a 
lengthy post.
Alongside nine photos of 
herself where she is seen 
crying, Hadid wrote: “This 
is pretty much my every-
day, every night. For a few 
years now.
“Social media is not real. 
For anyone struggling, 
please remember that. 
“Self help and mental ill-
ness/chemical imbalance 
is not linear and it is al-

most like a flowing roll-
ercoaster of obstacles … 
it has its ups and downs, 
and side to sides. But I 
want you to know, there is 
always light at the end of 
the tunnel, and the roller-
coaster always comes to 
a complete stop at some 
point. 
“It took me a long time to 
get that in my mind, but 
I’ve had enough break-
downs and burnouts to 
know this: if you work 
hard enough on yourself, 
spending time alone to 
understand your traumas, 
triggers, joys, and routine, 
you will always be able to 
understand or learn more 
about your own pain and 
how to handle it.”
Hadid has previously spo-
ken about her struggles 
in the modelling industry, 
after having walked in the 
now-defunct Victoria’s 
Secret Runway Show 

Bella Hadid posts series of crying photos, details mental health battle

for three years. She said 
she “never felt powerful” 
wearing lingerie on the 
iconic catwalk.
“For a while I just didn’t 
want to talk about it, and 
I’ve gone through a lot in 
the past few years with 
my health,” she said at 
the Vogue Fashion Festi-
val in 2019. 
“I feel guilty for being 
able to live this incredible 
life, have the opportuni-
ties that I do, but some-
how still be depressed. It 
doesn’t make sense.
“I would cry every single 
morning, I would cry dur-
ing my lunch breaks, I 
would cry before I slept. I 
was very emotionally un-
stable for a while when I 
was working 14-hour days 
for four months straight 
as an 18-year-old. I think 
I just wanted to breathe a 
little bit. And so it kind of 
put me in a spiral.”
It comes after Hadid’s 
sister, Gigi, recently split 
with the father of her one-
year-old daughter, former 
One Direction singer Zayn 
Malik, following his nasty 
row with Gigi’s mother, 
Yolanda Hadid.
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Malik was charged last 
month with four criminal 
offences of harassment 
and has pleaded no con-
test, according to TMZ.
In documents obtained 
by the outlet, Malik was at 
the home he shared with 
Gigi in Pennsylvania on 
September 29 before an 
argument broke out.
Malik allegedly “called 
Yolanda a f***ing Dutch 
s**t,” and commanded her 
to “stay away from [my] 
f***ing daughter.”
He also referred to the in-
fant as “the f***ing sperm 
that came out of [my] 
f***ing c***”, according to 
court documents.
Malik then allegedly 
“shoved [Yolanda] into 
a dresser causing men-
tal anguish and physical 
pain,” though the singer 
has denied any sort of 
physical contact.
According to court docu-
ments, the UK native 
then screamed at Gigi, 
the mother of their one-
year-old daughter Khai, 
to: “strap on some f***ing 
balls and defend your part-
ner against your f***ing 
mother in my house.”

Hadid says this has been her life for “a few years now.” Picture: Insta-
gram/bellahadid

Bella Hadid models at the 2018 Victoria’s Secret Fashion Show. Pic-
ture: Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria’s Secret

Yolanda Hadid with Gigi Hadid and Zayn Malik.

Scott Morrison has hint-
ed that an election date 
is likely to be announced 
very soon as the Prime 
Minister kicks off a pre-
campaign tour - but he’s 
cooking something other 
than curry. 
The PM embarked on a 
week-long publicity trip 
across Victoria and NSW 
on Monday, hoping to 
draw voters’ attention 
away from the blunders 
of the French subma-
rine deal and towards 
Australia’s strong post-
pandemic economic re-
covery.
Mr Morrison is strug-
gling to win support from 
Aussie voters, with the 
latest Newspoll indicat-
ing the Coalition would 
experience a resounding 
defeat if an election was 
held today.
But the PM was in full 
swing as he showed off 
his passion for cook-
ing on Tuesday, knead-
ing gnocchi, wrapping 
spring rolls, and stirring 
soup across the easter 
suburbs of Melbourne.
As he tended to the boil-
ing dish, Mr Morrison ap-
peared a little flustered. 
The hot steam turned his 
face red and the PM was 
forced to step away.
While there is no possi-
bility an election can be 
held this year, the PM’s 
day in Melbourne was an 
early indicator of what‘s 

to come in an expected 
seven month pre-cam-
paign.
The PM began the day the 
at the Toyota Hydrogen 
Centre in Altona where 
he unveiled a new $250m 
electric vehicle plan. 
Labor criticised the pro-
posal for being suspi-
ciously similar to the 
same policy from their 
party, which Mr Morrison 
slammed in 2019.
The PM went for a joy 
ride in a hydrogen pow-
ered car with energy Min-
ister Angus Taylor before 
heading off east.
The PM’s next stop 
found him at Sugo Res-
taurant and Malvern Bar-
ber Shop in Melbourne’s 
inner-east.
Mr Morrison made gnoc-
chi and got a quick hair-
cut as hoards of cameras 
flashed throughout the 
building.
The PM’s third stop saw 
him head to in Box Hill 
South where he took self-
ies with locals, signed a 
takeaway coffee cup, and 
visited K.Ho Contempo-
rary Chinese Cuisine. 
Mr Morrison watched 
K.Ho staff make spring 
rolls before trying his 
hand at the cooking him-
self.
He was later served a 
complimentary lunch by 
the restaurant owner who 
insisted on giving the PM 
the meal for free.

Scott Morrison hints elec-
tion date is looming near 
with pre-campaign tour

Victoria has recorded 1313 
new cases of COVID-19 
and four deaths. Today’s 
tally is up from Wednes-

day’s 1003 cases.
NSW has recorded 261 
new local COVID-19 cases 
and one death.

Victoria records 1313 new cases and NSW 
records 261 new local cases (11th of Nov)
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بيال حديد تبكي والسبب صادم.. دموعها اشعلت السوشال ميديا!

حديد،  بيال  كشفت  
األمريكية،  األزياء  عارضة 
فلسطيين،  أصل  من 
نوفمرب/تشرين   9 الثالثاء 
الثاني 2021، عن جزء من 
معاناتها النفسية والعقلية 
بعد أن نشرت سلسلة من 
الصور وهي تذرف الدموع 
على حسابها الشخصي على 

االجتماعي  التواصل  موقع 
»إنستغرام«.

فقد عملت حديد »منشن« 
الشهري  هوليوود  لنجم 
له  وبعثت  مسيت،  ويل 
»أحبك  فيها:  جاء  برسالة 
قللت  لقد  كالمك،  وأحب 
من شعوري بالوحدة وهذا 
هو السبب يف أنين أرغب 

يف نشر هذا«.
بعد  جاءت  الرسالة  هذه 
ويل  تصريح  من  أسبوع 
من  عانى  بأنه  مسيث 
وكان  عقلية،  اضطرابات 
حد  وضع  يف  فعاًل  يفكر 

حلياته باالنتحار.
من  جمموعة  جانب  إىل 
الصور احملزنة واليت تظهر 

أو  تبكي  وهي  حديد  بيال 
مزٍر،  صحي  وضع  يف 
أوضحت عارضة األزياء أن 
»كل ما يظهر يف وسائل 
غري  االجتماعي  التواصل 
إشارة  يف  متامًا،  حقيقي 
مشاكل  من  معاناتها  إىل 
وأن  أيضًا،  هي  نفسية 
دائمًا  ليست  حياتها 

منصات  على  تبدو  كما 
السوشيال ميديا«.

كما كتبت كذلك يف رسالة 
مسيث:  ويل  إىل  حتفيز 
»أنت لست وحدك، أحبك، 
أراك، وأمسعك، أريدك أن 
ضوء  دائمًا  هناك  تعرف، 

يف نهاية النفق«.
أيضًا:  تضيف  أن  قبل 

للبدء  متسع  دائمًا  »هناك 
لي،  وبالنسبة  جديد،  من 
األمور  تطلبت  لو  حتى 

أو  أسابيع  أو  أيام  بضعة 
األفضل  فسيأتي  أشهر، 

يف حلظة ما«.
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