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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

عوض ان ينجح الرهان على 
دور جمللس القضاء األعلى 
للمأزق  خمرج  إجياد  يف 
على  باالعرتاض  املتعلق 
يف  العدلي  احملقق  عمل 
انفجار مرفأ بريوت القاضي 
يف  اخنرط  بيطار،  طارق 
فريق  مع  الدائر  االشتباك 
من الطبقة السياسية، مما 
لبنان  قضاة  نادي  دفع 
يعلن  موقف  إصدار  إىل 
رئيس  مع  التضامن  فيه 
سهيل  القاضي  اجمللس 
مبدأ  باحرتام  عبود، مطالبًا 
»الفصل بني السلطات«.

تهديدًا  »كفى  مشددًا: 
جملس  فرئيس  وتهوياًل 
رئيس  هو  األعلى  القضاء 
يقال  ال  دستورية  سلطة 

حسب الرغبات«.
التجاذب  استمرار  ومع 
القضائي،  السياسي- 
لقاء  عن  معلومات  حتدثت 
األضواء  عن  بعيدًا  بقي 
بني الرئيس جنيب ميقاتي 
جورج  اإلعالم  ووزير 
يف  للتداول  قرداحي، 

جلهة  به  القيام  ميكن  ما 
بالوزير  تتعلق  عقبة  إزالة 
قرداحي جلهة اقدامه على 

االستقالة طوعًا.
سياسية  مصادر  واعتربت 
احلكومة  رئيس  تلميحات 
مبعاودة  ميقاتي  جنيب 

الوزراء  جملس  انعقاد 
يف  ممكن  بأنه  قريبا، 
حل  اىل  التوصل  حال 
الثنائي  مطالبة  ملشكلة 
احملقق  بتنحية  الشيعي 
العدلي بتفجري مرفأ بريوت 
البيطار،  طارق  القاضي 

االعالم  وزير  ومشكلة 
املضافة  قرداحي  جورج 
حني  وقالت:يف  اليها 
مشكلة  حلحلة  أن  يبدو 
يف  ممكنة  تبدو  قرداحي، 
املسؤولني،  بعض  رأي 
املشاورات  إىل  استنادا 
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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

نكتة العصر: سالمة يدقق مع سالمة »أجريت التدقيق الذاتي ألؤكد أن ال أنا وال عائليت وال أقربائي استفدنا من مصرف لبنان«

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

واالتصاالت االخرية، يبدو 
أن إجياد حل ملشكلة تنحية 
تبدو  بيطار،  القاضي 
أدوات  كل  برغم  متعثرة، 
اليت  والتهويل  الضغط 
الرغام  اهلل،  حزب  يبذهلا 
املسؤولني على اخرتاع حل 
او  الدستور  ضمن  ما،من 
من خارجه، لتحقيق مطلبه، 
التداعيات  كانت  مهما 

خبصوصه.
اىل  املصادر  وتستند 
جملس  اليه  خلص  ما 
القضاء االعلى يف اجتماعه 
إصداره  وعدم  باالمس، 
ما  فيه  يعلن  بيان  أي 
لتستنتج،  اليه،  توصل 
تراوح  ماتزال  االزمة  بأن 
ان  باعتبار  مكانها، 
مبمارسة  ملتزم  اجمللس 
اىل  استنادا  مسؤولياته، 
املطلق  ورفضه  القوانني 
مبهامه،  السياسي  التدخل 
بني  الفصل  من  انطالقا 

السلطات.
هذه  اىل  واستنادا، 
املصادر  ترى  ال  الوقائع، 
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مقتدى الصدر يدعو إىل حل الفصائل املسلحة يف العراق
دعا زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، أمس األول 
اخلميس، إىل حل الفصائل 
املسلحة يف العراق، داعيًا 
ال  اليت  املسلحة  اجلماعات 
تسليم  إىل  احلكومة  تتبع 

أسلحتها.
كما دعا الصدر، خالل مؤمتر 
صحايف يف النجف اليوم، 
ميليشيات  »تصفية«  إىل 
من  الشعيب  احلشد 
»العناصر غري املنضبطة«، 
حل  »جيب  مضيفًا: 
الفصائل املسلحة أمجع«.

»نسعى  الصدر:  وقال 
أغلبية  حكومة  لتشكيل 
»الراغبني  ودعا  وطنية«، 
احلكومة«  يف  باملشاركة 
إىل »حماسبة املنتمني هلم 
فساد  شبهات  حتوم  ممن 
إىل  وتسليمهم  حوهلم، 
للوقوف  النزيه  القضاء 

على احلقائق«.
يتطلع  »الشعب  وأضاف: 
االنتخابات  نتائج  إلعالن 
وتشكيل احلكومة سريعًا«.

الذي  الصدر  ويسعى 

نتائج  كتلته  تصدرت 
الربملانية  االنتخابات 
إىل  األخرية،  املبكرة 
السياسي  العرف  كسر 
السائد يف العراق املتمثل 

وتشكيل  بـ«احملاصصة« 
وطنية«  »أغلبية  حكومة 
قوى  من  رفضًا  تواجه 

إشتباك بني القضاء والطبقة السياسية.. ومنحة املساعدة تواجه باملطالبة بتصحيح األجور
جنبالط يتخوف من تأجيل اإلنتخابات.. وتوقيف 18 لبنانياً يف الكويت بتهمة متويل حزب اهلل

التتمة على الصفحة 21

احلوثي يقّر بكلفة معارك مأرب 
امليليشيات تعرتف مبقتل 15 ألفا

احلوثي  ميليشيا  اعرتفت 
من   14.700 مبقتل 
عناصرها يف معارك مأرب 

منذ يونيو املاضي.
أعلن  سابق،  وقت  ويف 

الشرعية  دعم  حتالف 
األول  أمس  اليمن،  يف 
اخلميس، تنفيذه 35 عملية 
استهداف آلليات وعناصر 

التتمة على الصفحة 14

واشنطن والدول اخلليجية 
توجه حتذيًرا مشرتًكا إليران

يف بيان مشرتك صدر يف 
ختام اجتماع  يف العاصمة 
أعرب  الرياض،  السعودية 
املّتحدة  الواليات  ممّثلو 
التعاون  جملس  ودول 

لعدم  اخلليجي عن أسفهم 
تلبية خطوات إيران األخرية 
ألّية  النووي  برناجمها  يف 
على  بل  مدنية  احتياجات 

بني  اللقاء  يؤدي  ان 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة 
عند التاسعة صباحا اجلمعة 
اىل  بعبدا،  يف  أمس(   (
االعالن عن معاودة جلسات 
جملس الوزراء اىل االنعقاد 
من جديد، برغم االنباء اليت 
روجت سابقا، عن التفاهم 
تنحية  ملشكلة  خمرج  على 

القاضي طارق البيطار. 
الـ78  الذكرى  وعشية 
والتنسيق  لبنان  الستقالل 
املراسم يف  بني مديريات 
لتنسيق  الثالث  الرئاسات 
رجال  تكريم  برنامج 
اكاليل  بوضع  االستقالل، 
الزهر على اضرحتهم باسم 
ويف  اجلمهورية«  »رئيس 

نظام، سياسية-  أزمة  ظل 
واقتصادية  مالية، 
تتحّول  ورمبا  واجتماعية، 
أيضًا،  تعايشية  إىل 
»معًا  حكومة  رئيس  زّف 
ميقاتي  جنيب  لالنقاذ« 
إىل  حباجة  باتت  اليت 
استثنائية،  بصفة  إنقاذ، 
معاجلة  جلنة  اجتماع  بعد 
املالية  األزمة  تداعيات 
سري  على  واالقتصادية 
السراي  يف  العام  املرفق 
نبأ  الكبري عصر أمس زّف 
مالية،  مساعدات  تقديم 
التذكري  مقابل  شهرية، 
اإلدارات  يف  باحلضور 
 ،٪66 بنسبة  العامة 

الرئيس ميقاتي يتحدث أمس األول عما أقرته اللجنة الوزارية املكلفة معالجة تداعيات األزمة املالية 
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واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
اخلميس،  األول  أمس  جلسة، 
كنعان  ابراهيم  النائب  برئاسة 
وحضور وزير املال يوسف خليل 
تابعت فيها االستماع اىل وزارة 
املالية  اإلمكانيات  عن  املالية 
اخلزينة  بإيرادات  املتعلقة 
اقرتاح إلعطاء مساعدة  ودرس 
للقطاع  سنة  ملدة  اجتماعية 

العام.
االن  النواب:  اجللسة  وحضر 
جهاد  جابر،  ياسني  عون، 
الصمد، حسن فضل اهلل، فريد 
طوني  شري،  أمني  البستاني، 
فرجنية، علي عمار، ايوب محيد، 
اللمع،  أبي  إدي  السيد،  مجيل 
غازي زعيرت، سيزار أبي خليل، 

إدي معلوف.
كما حضر مدير عام وزارة املالية 
مدير  معراوي،  جورج  بالوكالة 
الواردات يف وزارة املالية لؤي 
مصلحة  رئيس  شحادة،  احلاج 
املالية  وزارة  يف  العام  الدين 
وزير  مستشارة  محدان،  حسن 

املالية زينة قاسم.
النائب  حتّدث  اجللسة  وعقب 
وأعلنت  »سبق  فقال  كنعان 
جلنة  أن  األخرية،  اجللسة  بعيد 
املال لن تكون شاهد زور على 
من  وطلبنا  واالقرار.  املماطلة 
باألرقام  تزويدنا  املال  وزارة 
من  بصدده،  حنن  ملا  الرمسية 
املتعلقة  املالية  اإلمكانيات 
بإيرادات اخلزينة ودرس اقرتاح 
ملدة  اجتماعية  مساعدة  إلعطاء 
سنة للقطاع العام. وقد تسّلمنا 
األرقام  املال  وزارة  من  اليوم 

الرمسية واملوّقعة من قبلها«.
»وحبسب  أنه  كنعان  وشرح 
هذه األرقام، ارتفعت االيرادات 
اي  لرية،  مليار   1390 حبواىل 
ايار  لغاية   %29،3 بزيادة 
2021، مقارنة مع الفرتة ذاتها 
من العام 2020، حيث ارتفعت 
االيرادات الضريبة حبواىل 854 
غري  وااليرادات  لرية،  مليار 
مليار   560 حبواىل  الضريبية 

لرية«.
اضاف » يف املقابل، اخنفضت 
النفقات حبواىل 1542 مليار لرية 

جلنة املال تسلّمت من وزارة املال أرقام اإليرادات والنفقات 
وتعديالتها على اقرتاح املساعدة االجتماعية

كنعان يسأل: هل تريدون استمرار الدولة أم 
انهيارها؟ وجلسة الثالثاء للبت بكل املسائل

واخنفضت   ،2021 ايار  لغاية 
التوقف  اثر  على  الدين،  خدمة 
وسواه،  لليوروبوند  الدفع  عن 
حبواىل 755 مليار لرية، وسلفة 
الكهرباء 188 مليار لرية، مقارنة 
مع الفرتة ذاتها من العام 2020. 
االمجالي  العجز  اخنفض  كذلك 
حتى  وبلغ  لرية،  مليار   2587
أيار 2021 434 مليار مقارنة ب 

3013 مليار حتى ايار 2020«.
معاجلة  »املطلوب  أن  أكد  واذ 
واألهم هي اعادة هيكلة الدين 
من ضمن خطة متكاملة بعيدًا من 
احللول الرتقيعية«، قال » لقد 
املال  وزارة  مع  التعاون  بدأنا 
وفقًا لعمل منهجي ورمسي وفقًا 
اجمللس  بني  مفرتض  هو  ملا 

النيابي والوزارة«.
»وزارة  أن  اىل  كنعان  واشار 
عملي  باقرتاح  تقّدمت  املال 
يتضمن  االجتماعية،  للمساعدة 
املقدم  االقرتاح  على  تعديالت 
من قبلنا. وهذا يعين أن الوزارة 
املوضوع،  بهذا  بالدخول  قابلة 
عليه«،  مبدئية  موافقة  ولديها 
وذّكر كنعان بأن مرافق الدولة 
على  مشريًا  بالتعديل،  مهددة 
يف  التعطيل  اىل  املثال  سبيل 
بسبب  ايام  قبل  املال  وزارة 
املركز  اصاب  الذي  العطل 
»لتستمر  وقال  االكرتوني«، 
مقرتحة،  اجراءات  هناك  الدولة 
سنناقشها ومل نبت بأي منها. 
ومل حيصل أي اتفاق مع احلكومة 
على  ضريبة  باي  القبول  على 
وضعه  حتسن  قبل  مواطن  أي 
املساعدة  نربط  وال  االجتماعي، 
ضرييب  اجراء  بأي  االجتماعية 

ميكن ان تفكر به احلكومة«.
»ستكون  أنه  كنعان  وأوضح 
املقبل  الثالثاء  جلسة  هناك 
االستقالل.  عيد  عطلة  بعيد 
من  املعنيني،  من  وطلبت 
بتزويدنا  ونواب،  مال  وزارة 
بأي مالحظات او اقرتاحات قبل 
املناسبة  القرار  لنتخذ  الثالثاء، 
على  اللبناني  صمود  لتأمني 
خابية«  بتسند  »حبصة  قاعدة 
واملسألة ال تتعلق بزيادة اجور 
او سالسل او اي كلفة مستدامة 
 « كنعان  الدولة«، وسأل  على 
الدولة  استمرار  مع  انتم  هل 
اخلدمات  لتقديم  األدنى  حبّدها 
انهيارها  مع  أو  للمواطنني 
جيب  االنهيار  ولوقف  بالكامل؟ 
ومناسبة،  جريئة  قرارات  اختاذ 
انطالقًا من األرقام الفعلية من 
أمام  فنكون  وايرادات،  كلف 
األعباء  يزيد  ال  متوازن،  حّل 
على املواطن، ويكون من ضمن 

امكانات الدولة«.
واشار اىل أنه »ستكون لنا سّلة 
طروحات، واذا متكنا من انهائها 
يف مطبخنا التشريعي، ميكن ان 
تكون بنودًا اساسية على طاولة 
املقبلة.  التشريعية  اجللسة 
ومنها عدم جواز استمرار ارتفاع 
جنوني،  بشكل  الصرف  سعر 
وتقاضي املواطن لودائعه على 
هي  وما   .3900 صرف  سعر 
االجراءات املتعّلقة مبن ودائعهم 
قيمتها«،  فقدت  اليت  باللرية 
خامتًا بالقول »املطلوب ال مواقف 
شعوبوية بل مواقف جّدية حتقق 
خطوة حنو األمام، وهذا ما نقوم 
به كلجنة مال وجملس نيابي«.

النائب ابراهيم كنعان مرتئسا الجلسة

الوفاء للمقاومة: ملعاجلة موانع انعقاد جملس الوزراء دون احنياز او 
جماملة والرفض التام لرفع الدعم عن االدوية املزمنة واملستعصية

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
ظهر  بعد  الدوري،  اجتماعها 
أمس األول، يف مقرها يف حارة 
حريك، برئاسة النائب حممد رعد 
واصدرت  أعضائها.  ومشاركة 

البيان اآلتي:
الذي  االستقالل  يوم  »مبناسبة 
كل  من   11/22 علينا يف  يطل 
مع  نتوقف  أن  حيسن  عام، 
املقيمني  مجيعا،  اللبنانيني 
منهم واملغرتبني، لنؤكد األبعاد 
واملعاني الوطنية اليت ينبغي أن 
ترتسخ يف نفوس شعبنا الذي 
اإلحساس  من  املزيد  يستشعر 
باالنتماء الوطين وبالكرامة كلما 
االستقاللية  وطنه  يف  جتسدت 
عرب املواقف السيادية الشجاعة 
االرتهانات  من  املتحررة 
النافذة  الدولة  هلذه  السياسية 
أو تلك، وكلما متكن املسؤولون 
املصاحل  حفظ  من  البالد  يف 
مع  املنسجمة  الكربى  الوطنية 
والسيادة  احلرية  وقيم  مبادئ 
القاطع  والرفض  والعدالة 
أو  لالحتالل  لإلذعان  والدائم 

للعدوان أو للتهديد. 
التمسك  أن  القول  نافل  من 
وسيادته  لبنان  باستقالل 
مدعاة  هما  عليهما،  واحلرص 
عز واحرتام يرقى إليهما شعبنا 
العامل..  ودول  شعوب  بنظر 
حساب  على  اجملاملة  فيما 
واالستقالل  السيادي  احلق 
والكرامة الوطنية، تصبح مدعاة 
ومبعثا  والسقوط  لالستهانة 
على  حتى  والتطاول  للتجرؤ 

احلقوق واملصاحل. 
روح  تنمية  على  احلرص  إن 
السيادة واالستقالل ال يتنافى 
بناء  على  احلرص  مع  مطلقا 
الدول  مع  العالقات  أحسن 
أن  كما  والصديقة،  الشقيقة 
التعامل وفق قاعدة االرتهان أو 
أحسن  تهديد  التبعية من شأنه 
الشعوب  بني  العالقات  وأعمق 

والدول.
اليت  للمقاومة  الوفاء  كتلة  إن 
املقاومني  وشاركت  واكبت 
والشعب اللبناني عموما صربهم 
طوال  ومواجهاتهم  وتضحياتهم 
تؤكد  املاضية  القليلة  العقود 
االستقاللي  النهج  على  ثباتها 
الويف لدماء الشهداء ولعطاءات 
املتجذرين  اللبنانيني  وجراحات 
يف بلدهم واملنتشرين يف دول 
العامل، وجتدد عزمها على محاية 
استقالل لبنان وسيادته والدفاع 
عنه ضد املعتدين ملتزمة معادلة 
اليت  واملستمر  الدائم  النصر 
وتضحيات  جهود  فيها  تتكامل 
واملقاومة  والشعب  اجليش 
السنوات  خالل  حققت  اليت 
اإلجنازات  من  العديد  املاضية 
اإلرهابيني  ضد  واالنتصارات 

الصهاينة والتكفرييني، األعداء 
اللدودين للبنان وللبنانيني.

وإزاء حال املراوحة اليت تشهدها 
مناقشة  وبعد  اليوم،  البالد 
الوجوه،  خمتلف  من  األوضاع 

خلصت الكتلة إىل ما يأتي:
1- تدعو الكتلة القائمني بشؤون 
ممارسة  إىل  لبنان  يف  السلطة 
الدستورية  وصالحياتهم  حقهم 
دون أي احنياز أو جماملة الختاذ 
القرار املناسب واملسؤول، من 
حتول  اليت  املوانع  معاجلة  أجل 
الوزراء  جملس  انعقاد  دون 
وفق  وصالحياته  لدوره  وأدائه 
النصوص الدستورية والقوانني 

املرعية اإلجراء. 
املعنيني  الوزراء  إن   -2
بالتعديالت املطلوبة ضمن خطة 
وكذلك  االقتصادي  التعايف 
التمويلية  البطاقة  بإصدار 
عن  املعيشي  العبء  لتخفيف 
املنكوب،  املواطن  كاهل 
مطلوب  هو  ما  بإجناز  مطالبون 
إعدادا وحتضريا. كما أن  منهم 
من  بدءا  اآلخرين  الوزراء  على 
وزير الداخلية والعمل واألشغال 
وصوال إىل االتصاالت والكهرباء 
التنفيذية  اخلطط  كل  إعداد 
ضمن وزاراتهم وجتهيزها ليصار 
إىل العمل مبوجبها فور إقرارها 
الوزراء.  جملس  التئام  عند 
أهمية  إىل  االلتفات  وينبغي 
الوقت خصوصا وأن االستحقاق 
إىل  حيتاج  النيابي  االنتخابي 
مهل  وضمن  عديدة  حتضريات 

حمددة. 
رفضها  على  الكتلة  تشدد   -3
االدوية  عن  الدعم  لرفع  التام 
وتدعو  واملستعصية  املزمنة 
بأسرع وقت ممكن إلعادة النظر 
بهذا الشأن ألن الكارثة النامجة 
منها  ينجو  لن  الدعم  رفع  عن 
أحد، وإن رئيس احلكومة معين 
مباشرة بالتدخل لتصويب االمور 

الوضع  الن  اجملال  هذا  يف 
تدابري  ويتطلب  يطاق  ال  بات 
دوائية  وسياسة  استثنائية 
املالي  الوضع  مع  تتناسب 
أمر  وهو  واملواطنني  للدولة 
يف  جدية  اىل  حيتاج  إمنا  متاح 

املقاربة. 
ضرورة  على  الكتلة  تؤكد   -4
النيابية املختصة،  اللجان  إقرار 
املساعدة االجتماعية وبدل النقل 
اليومي لكل العاملني يف القطاع 

العام وكذلك املتقاعدين.
كما تأمل الكتلة أن تضطلع جلنة 
ومسؤوليتها  مبهامها  املؤشر 
ومشاركة  العمل  وزير  برعاية 
واالحتاد  االقتصادية  اهليئات 
ترمجة  تتم  وأن  العام  العمالي 
املساعدات  بإقرار  كله  ذلك 
اليومي  والبدل  االجتماعية 

للقطاع اخلاص أيضا.
طاولت  اليت  احلرائق  إزاء   -5
ثروتنا  من  شاسعة  مساحات 
امتدت  واليت  واملثمرة  احلرجية 
إىل جمدل  املنصوري  جنوبا من 
بعضها  وطاول  وراميا..  زون 
الغربي  البقاع  أخرى يف  مناطق 
واملنت وكسروان وعكار.. فإن 
التحقيق  اىل  تدعو  إذ  الكتلة 
اىل  وصوال  ومتابعته  اجلدي 
إعالن النتائج فإنها حتيي جهود 
ومجعيات  أهلنا   ومبادرات 
مناطق  يف  املدني  الدفاع 
احلرائق وتأسف إلصابة بعضهم 
حبروق متفاوتة، كما تأسف لقلة 
وضعف جتهيزات الدفاع املدني 
ولعدم تزويده بالعتاد واآلليات 
لعمله  الالزمة  اإلطفاء  ووسائل 
على الرغم من توفر املتطوعني 
إقرار  ينتظرون  زالوا  ما  الذين 
إلنصافهم   2014 رقم  املرسوم 

وحفظ حقوقهم.
مسح  وجوب  على  تؤكد  كما 
التعويضات  وتوفري  األضرار 
املناسبة لألهالي املتضررين«.

جنيب  احلكومة  رئيس  ترأس   
األول  أمس  إجتماع،  ميقاتي 
تداعيات  معاجلة  جلنة  اخلميس، 
األزمة املالية واإلقتصادية على 
السرايا  يف  العام  املرفق  سري 

احلكومية.
ميقاتي  أعلن  اإلجتماع  وبعد 
 64 نقل  بدل  إقرار  مت  أنه 
يوم  كل  عن  لبنانية  لرية  الف 

االول  من  راتب  ونصف  حضور 
املنحة  و  املقبل  الشهر  من 
االجتماعية ستشمل كل العاملني 
يف القطاع العام، مؤكدًا استمرار 
األمراض  ألدوية  الكامل  الدعم 
اجلزئي  والدعم  املستعصية 
ألدوية األمراض املزمنة والعمل 
على تأمني املوارد املالية لدعم 
صناعة  ودعم  الضامنة  اجلهات 

ميقاتي ُيعلن عن منحة اجتماعية لكل العاملني يف القطاع العام
االدوية احمللية ونذّكر املوظفني 
االدارات  اىل  احلضور  بوجب 

بنسبة 66 يف املئة.
وأشار ميقاتي اىل أن املقررات 
ذات طابع استثنائي ريثما تتم 
 2022 موازنة  يف  النظر  اعادة 
وقت  أقرب  يف  ستنجز  اليت 
أول  طاولة  على  ستكون  وهي 
جلسة جمللس الوزراء القرارها.

وأهالي  اجليش  قيادة  شيعت 
بعلبك  قضاء   - شعث  بلدة 
العرب،  حممد  الشهيد  اجلندي 
الذي استشهد يف 2021/11/17 
مدينة صيدا، حبضور حشد  يف 

من املواطنني والعسكريني. 
مراسم  بإقامة  التشييع  بدأ 
محود-  مستشفى  أمام  التكريم 
من  ثلة  له  أدت  حيث  صيدا، 
وموسيقى  العسكرية  الشرطة 
والتشريفات  التحية  اجليش 
إىل  جثمانه  نقل  ثم  الالزمة، 

بلدته.  
حفل  أقيم  شعث،  بلدة  ويف 
العميد  حبضور  التأبني، 

ممثال  اجلابي  حممد  املهندس 
موريس  الوطين  الدفاع  وزير 
العماد  اجليش  وقائد  سليم 
يف  كلمة  وألقى  عون،  جوزاف 
املناسبة قال فيها: »لقد اختار 
والتضحية  الشرف  طريق  حممد 
واقتناع،  رغبة  عن  والوفاء 
وصون  بلده  خدمة  إىل  متطلعا 
ومن  األهلي.  وسلمه  كرامته 
االستشهاد  مفهوم  أن  املؤكد 
يف سبيل الوطن ظل حاضرا يف 
وجدانه منذ اخنراطه يف صفوف 
كما  متاما  العسكرية،  املؤسسة 
هو حاضر يف وجدان رفاقه ممن 

سلكوا درب األبطال«.

قيادة اجليش وبلدة شعث شيعتا اجلندي الشهيد 
حممد العرب حبضور ممثل وزير الدفاع وقائد اجليش
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اجلمهورية  رئيس  تابع   
عون،  ميشال  العماد 
اخلميس،  األول  أمس 
البالد  يف  العامة  األوضاع 
اجلارية ملعاجلة  واالتصاالت 
على  نشأ  الذي  الوضع 
لبنان  بني  العالقات  صعيد 
السعودية  العربية  واململكة 
وعدد من دول اخلليج، يف 
لبنان يف  رغبة  تأكيد  اطار 
مع  العالقات  افضل  إقامة 
الدول العربية عموما ودول 

اخلليج خصوصا«.
صابونجيان وأبو ناضر

عون،  الرئيس  واستقبل 
فريج  السابق  الوزير 
فؤاد  والدكتور  صابوجنيان 
معهما  وعرض  ناضر  أبو 
االقتصادية  لألوضاع 
من  واحلد  معاجلتها  وسبل 
على  السلبية  انعكاساتها 

اجملتمع اللبناني.
 املطران درويش

الرئيس عون تسلم دعوة حلضور رتبة 
تولية املطران إبراهيم راعيا البرشية 

الفرزل للروم الكاثوليك

عون  الرئيس  استقبل  كما 
السابق  الوزير  حضور  يف 
رئيس  جريصاتي،  سليم 
وزحلة  الفرزل  أساقفة 
امللكيني  للروم  والبقاع 
عصام  املطران  الكاثوليك 
يوحنا درويش، الذي سلمه 
دعوة باسم األبرشية حلضور 
صالة الغروب اليت ستجري 
الراعي  تولية  رتبة  فيها 
املطران  لالبرشية  اجلديد 
إبراهيم خمايل إبراهيم، يوم 
األول  كانون   18 السبت 
الثالثة  الساعة  املقبل، 
كاتدرائية  يف  والنصف، 

سيدة النجاة يف زحلة. 
عون  الرئيس  ومتنى 
التوفيق  اجلديد  للمطران 
الروحية،  مسؤولياته  يف 
اليت  »اجلهود  بـ  منوها 
بذهلا املطران درويش خالل 
توليه ابرشية الفرزل وزحلة 

والبقاع«.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال املطران 
درويش بحضور السابق جريصاتي

باسيل لـ »القبس«: نطالب مببادرة كويتية حلل األزمة مع اخلليج
»القبس«  صحيفة  أجرت 
مطوال  حوارا  الكويتية 
الوطين  التيار  رئيس  مع 
أرسل  باسيل  جربان  احلر 
باجتاه  عديدة  رسائل  خالله 
العقوبات  والداخل.  اخلارج 
سياسية  ضده  األمريكية 
سوى  شطبها  حيتاج  وال 
حلزب  معاد  موقف  إعالنه 
التكلفة  وبسبب  اهلل. 
توكيل  عن  أحجم  الباهظة 

حمامني للدفاع عنه.
ثابتة  اهلل  حزب  مع  العالقة 
وحتالفهما  التباينات،  رغم 
أما  الفتنة.  ملنع  صامد 
سعد  للرئيس  بالنسبة 
عدم  إىل  فيدعوه  احلريري 
السياسي  العمل  اعتزال 
الوطنية  املصلحة  أجل  من 
السنية.  الطائفة  ومصلحة 
وعن طموحه الرئاسي يقول 
وكل  الرئاسة«  همي  »آخر 
احلرب الدائرة هي إلسقاط 

الرئيس القوي. 
جاء  ما  بعض  يلي  ما  ويف 

يف احلوار:
أزمة غري مسبوقة  * هناك 
اخلليج..  ودول  لبنان  بني 
هذه  من  موقفكم  هو  ما 

األزمة وسبل معاجلتها؟
- حنن كتيار وطين حر نتطلع 
كل  خارج  لبنان  جعل  إىل 
جسر  يبقى  لكي  احملاور، 
توازناته  حيفظ  مبا  تالق 
الداخلية واخلارجية. ومطلبنا 
عن  لبنان  »حتييد«  هو 

اعتماد  يف  ال  الصراعات، 
سياسة النأي بالنفس، ألننا 
تطولنا،  أزمات  عن  سننأى 
وال  السوري،  النزوح  مثل 
الذي  احلياد  اعتماد  يف 
العدو  مع  التباسا  خيلق 
وعدم  التحييد  اإلسرائيلي. 
التدخل يف شؤون أي دولة 
لبنان  دور  حيفظ  ما  هو 
التارخيي. ال ميكن أن ننأى 
يف  الصراع  عن  بأنفسنا 
سيفتح  كان  إذا  سوريا 
الباب أمام دخول إرهابيني 
أو يلقي علينا عبء النزوح، 
ولكن ميكن ان حنّيد أنفسنا 

عن الصراع يف اليمن.
بني  حوار  اىل  دعومت   *
هل  ولبنان..  السعودية 
ما  تنفيذ  لبنان  باستطاعة 
قد يتم االتفاق عليه يف ما 

يتعلق ب«حزب اهلل«؟
أفضل  نريد  إننا  قلت   -
الدول  مع  العالقات 
السعودية  ومع  العربية، 
أن  هنا  وأذّكر  حتديدًا، 
ميشال  اجلمهورية  رئيس 
املألوف،  وخبالف  عون، 
يف  السعودية  اىل  توجه 
توليه  بعد  له  زيارة  أول 
هنا  ولكن  الرئاسة.  سدة 
أطرح تساؤالت: هل ترضى 
أم  بـ«التحييد«  السعودية 
تطلب منا الذهاب أبعد من 
ذلك؟ وملاذا يتم الدمج بني 
موقف »حزب اهلل« وموقف 

لبنان الرمسي؟

موقف  كلبنانيني  حتميلنا 
حزب لبناني يفاقم املشكلة، 
وحني توليت وزارة اخلارجية 
معارضيت  عن  مرارًا  عربت 

ملواقف »حزب اهلل«.
بأنكم  عليكم  يؤخذ   *  
لـ«حزب  الغطاء  تؤمنون 
على  يشجعه  مما  اهلل« 
الدول  شؤون  يف  التدخل 

العربية.
- الفصل بني موقف لبنان 
الرمسي وموقف »حزب اهلل« 
ضروري، وعدم التمييز بني 
»حزب اهلل« والتيار الوطين 
احلر مشكلة أخرى. يف األمر 
نعم  وجتٍن،  لنا  استهداف 
احلزب،  مع  تفاهم  يربطنا 
على جممل  نتفق  ال  ولكننا 
األمور، السيد حسن نصراهلل 
إىل  ذهب  أنه  مرارًا  أعلن 
من  سوريا  وغري  سوريا 
دون أخذ موافقة أحد، وهذا 
موضع خالف معه. نتفق مع 
احلزب يف حربه ضد العدو 
واإلرهاب،  اإلسرائيلي 
مواضيع  يف  معه  وخنتلف 
أخرى ال تتوافق مع مصلحة 
أنا  لبنان. وأقول بصراحة، 
تدخل  حجم  أعرف  ال  فعاًل 
وأعتقد  اليمن،  يف  احلزب 
أنه باستطاعة إيران التحرك 
يف اليمن مبعزل عن حاجتها 

لـ«حزب اهلل«.
* هل أنتم مع إقالة الوزير 
كبداية  قرداحي  جورج 

لرتميم العالقة مع اخلليج؟

- لنقل احلقيقة، تصرحيات 
كانت  قرداحي  الوزير 
نطق  أن  وسبق  ذريعة، 
لبنانيون  مسؤولون  بها 
املسؤولية  سدة  أعلى  يف 
من دون أن تصدر مواقف 
وزير  جتاههم.  اململكة  من 
قال  السعودية  خارجية 
املشكلة  إن  واضح  بشكل 
قرداحي  تصريح  من  أبعد 
اللبنانية  باحلالة  وتتعّلق 
استقالة  رأيي،  يف  ككل. 
هذه  تسحب  قرداحي 
الذريعة. يف مثال سابق مع 
الوزير شربل وهيب نصحناه 
واالعتذار  باالستقالة 
وميكن  األزمة،  فتيل  لنزع 
به،  يتمثل  أن  لقرداحي 
رضوخًا  ذلك  نعترب يف  وال 
ُيسهم  كان  إذا  إلمالءات 
ف  ويوظَّ العالقة  بتحسني 
وأضيف  لبنان.  ملصلحة 
الوزير  »تَكربرِّ  االستقالة  أن 
أن  ره«، خصوصًا  تَصغرِّ وال 
به  قرداحي حبسب معرفيت 
أجل  من  للتضحية  مستعد 

املصلحة الوطنية.
* هل لديك رسالة توجهها 

إىل السعودية والكويت؟
نريد  أننا  التأكيد  يهمين   -
دول  مع  العالقات  أفضل 
ضروري  واحلوار  اخلليج، 
أما  املسار.  هذا  لبدء 
رفض احلوار، فيدفع لبنان 
يريدها.  أحد  ال  باجتاهات 
بقوة الدفع قد جند أنفسنا 

حنن  بينما  آخر،  حمور  يف 
التعاون  يبقى  أن  نريد 
قائمًا ملا فيه مصلحة لبنان 
أن يعين  واخلليج من دون 
مع  عالقاتنا  قطع  ذلك 
إيران. أعول على دور ميكن 
أن تلعبه دولة الكويت اليت 
شؤون  يومًا يف  تتدخل  مل 
ما  هذا  الداخلية،  لبنان 
ملسته منذ دخولي املعرتك 
أن  أصدق  وال  السياسي، 
يصدر عن الكويت أي أذى 
للبنان مهما كانت الظروف، 
املبادرة،  منها  نطلب  لذا 
ونعلن استعدادنا للتعاون، 
مكان  إىل  الذهاب  لنتجنب 

آخر ال نريده.
»حزب  تدخل  إىل  *أشرت 
ال  وقلت  اليمن  يف  اهلل« 
التدخل.  هذا  درجة  تعرف 
حترك  معاجلة  ميكن  كيف 
اإلمجاع  خارج  لبناني  فريق 

الوطين؟
لبنانيون كثر يعملون ملصلحة 
دول خارج اإلمجاع الوطين. 
اليوم  مسلط  الضوء  لكن 
بسبب  اهلل«  »حزب  على 
اإلقليميني.  وحجمه  قوته 
التيار الوطين مستقل، وال 
وقادرون  دولة،  أي  يتبع 
إجيابي.  دور  لعب  على 
»حزب اهلل«  على  حيسبوننا 
وهذا غري صحيح، حنن معه 
إسرائيل،  على  حربه  يف 
لكن اخلالفات يف السياسة 

واضحة.



Page 4صفحة 4     

لـبنانيات

 2021 الـثاني  تـشرين   20 Saturday 20 November 2021الـسبت 

الوزراء  جملس  رئيس  عقد 
جنيب ميقاتي سلسلة إجتماعات 
وإجتماعية  وإقتصادية  وزارية 
امس  احلكومي  السرايا  يف 

األول اخلميس.
يف  االطار،  هذا  يف  وإجتمع 
احلكومة  رئيس  نائب  حضور 
من   وفد  مع  الشامي،  سعادة 
مجعية  املصارف برئاسة  سليم 
صفري ضم: ريا احلسن، مكرم 
وليد  القصار   نديم  صادر، 
جوزف  صباح،  تنال  روفايل، 
جورج  أزهري،  سعد  طربيه، 
اآلن  عساف،  غسان  صغبيين، 
ونا، عبد الرزاق عاشور، روجيه 
وخليل  جبيلي  شهدان  داغر، 

دبس.
اجلمعية  وزعت  االجتماع  بعد 
»التقى وفد من  البيان اآلتي: 
برئاسة  لبنان  مصارف  مجعية 
احلكومة  رئيس  صفري  سليم 
العمل  اطار  يف  ميقاتي  جنيب 
القائم على وضع خطة التعايف 

املالي.
القطاع  تعاون  الوفد  أكد  وقد 
االزمة  من  للخروج  املصريف 
الراهنة املستمرة منذ اكثر من 
املراوحة  وأن  خصوصا  سنتني 
خسائر  من  تزيد  السياسية 

الدولة والبنوك واملودعني.
ضرورة  اجلمعية  رئيس  وأكد 
محاية حقوق املودعني خصوصا 
الصرف  سعر  انيهار  ظل  يف 
الذي فاقم من خسائر اللبنانيني 

وحما قدرتهم الشرائية.
واعاد تأكيد اهمية اقرار قانون 
الكابيتال كونرتول للحفاظ على 
لبنان  داخل  نقد  من  تبقى  ما 
صغار  حقوق  على  احلفاظ  كما 

املودعني.
ضرورة  على  صفري  وشدد 
اعادة هيكلة السندات احلكومية 
للتمكن  الصرف  سعر  وتوحيد 
اخلسائر متهيدا  من حتديد حجم 
املصريف  فالقطاع  ملعاجلتها. 
ال  االزمة  من  تضررا  االكثر 
احلكومية  اخلطة  اسري  يزال 
اخلروج  مسار  لتحديد  املنتظرة 

من االزمة.
االقتصاد  اىل  النبض  والعادة 
الرئيس  صفري  اطلع  الوطين، 
مستعدة  املصارف  ان  ميقاتي 
العادة التسليف للقطاع اخلاص 
يلحظ  قانون  واكبها  ما  اذا 
ضمان اعادة التسليفات حبسب 

عملة القرض«.
رئيس  أكد  اللقاء،  خالل  ويف 
اي  »أن  اجلمعية  لوفد  احلكومة 
االقتصادية  لالزمة  شامل  حل 

باالتفاق  سيبنى  واملالية 
املعنية  اجلهات  مع  والتعاون 
لبنان  مصارف  مجعية  ومنها 
اهمية  باالعتبار  سيؤخذ  حيث 
وذلك  املصريف  القطاع  محاية 
االموال  على  اوال  للحفاظ 
والقدرة  البنوك  يف  املودعة 

على متويل االقتصاد«.
ميقاتي«  الرئيس  وتعهد 
اجمللس  رئيس  مع  بالسعي 
النيابي نبيه بري لطرح موضوع 
أول  كونرتول« يف  »الكابيتال 

جلسة جمللس النواب«. 
وزير الخارجية

الوزراء  جملس  رئيس  وإجتمع 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  مع 
قال  الذي  حبيب  بو  اهلل  عبد 
دولة  مع  اللقاء:«حبثت  بعد 
الرئيس زيارتي موسكو السبت 

املقبل«.
موسكو  تزويد  عن  يقال  وعما 
للبنان بصور األقمار االصطناعية 
النفجار4 آب قال: » هذا األمر 
ميشال  الرئيس  فخامة  طلبه 
عون، وسأحبثه خالل زيارتي«.

وعن امكان قيام موسكو بوساطة 
وإرسال موفد اىل لبنان حللحلة 
سياسيا  املتشنجة  األوضاع 
مع  األمر  هذا  »سأحبث  أوضح: 
اعرف  وال  الروس  املسؤولني 

ان كان هناك إمكان لذلك.
سفري أرمينيا 

ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
سفري ارمينيا يف لبنان فاهاكن 
أتابكيان، ومت خالل اللقاء حبث 
يف العالقات الثنائية وتطورات 
لبنان  يف  السياسية  األوضاع 

واملنطقة.
املقاصد

مع  ميقاتي  الرئيس  واجتمع 
وفد من مجعية املقاصد برئاسة 
الدكتور فيصل سنو الذي قال 
مجعية  دأبت  اإلجتماع:«  بعد 
دولة  زيارة  على  املقاصد 
رئيس جملس الوزراء والرؤساء 
على  األمور  وضع  سياق  يف 
أن  نعلم  الصحيح.حنن  الطريق 
تلبية املطالب حمدودة يف هذه 
من  رغبة  ملسنا  لكننا  الظروف 
اجلميع بتقديم املمكن املتوافر، 
فنحن مجعية خريية تقدم خدمات 
وخدمات  للمحتاجني  جمانية 

مدفوعة لغري احملتاجني«.
ميقاتي  الرئيس  التقى  كما 
»السيدات  مجعية  من   وفدا 

القياديات« 
كذلك اجتمع الرئيس ميقاتي مع 
املدير العام لالمن العام اللواء 

عباس ابراهيم .

ميقاتي تعهد لوفد مجعية املصارف بالسعي مع 
الرئيس بري لطرح الكابيتال كونرتول يف أول 

جلسة نيابية وبوحبيب حبث مع رئيس احلكومة يف 
زيارته السبت املقبل موسكو

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مستقبال جمعية املصارف بحضور نائب 
رئيس الحكومة سعادة الشامي

واملياه  الطاقة  وزير  ألقى 
يف  كلمة  فياض  وليد  الدكتور 
للمجلس   ١٣ الدورة  افتتاح 
حيث  للمياه،  العربي  الوزاري 
ترأس الدورة ملدة عام وتسلمها 
دولة  وزير  من  فياض  الوزير 
الكعيب،  شريدة  بن  سعد  قطر 
جلامعة  العامة  االمانة  مقر  يف 
فيها:  وجاء  العربية،  الدول 
جلامعة  العام  األمني  »معالي 
ابو  أمحد  السيد  العربية  الدول 
السيد  معالي  احملرتم  الغيط 
وزير  الكعيب  شريدة  بن  سعد 
الدولة لشؤون الطاقة يف دولة 
الثانية  الدورة  رئيس  قطر، 
العربي  الوزاري  للمجلس  عشر 

للمياه.
أصحاب املعالي والسيادة

ايها احلفل  السيدات والسادة، 
الكريم

أهنئ  بأن  لي  امسحوا  بدايًة 
وسعادة  القطرية  الرئاسة 
القيادة  على  الكواري  الرئيس 
املميزة للدورة السابقة جمللسنا 
التواصل  على  حافظت  اليت 
بالرغم  الفاعليات  كافة  ونظمت 
من جائحة كوفيد ١9 وما فرضته 
من موانع يف التنقل والتالقي.

كذلك نثّمن عمل اللجنة املكلفة 
بتعديل اسرتاتيجية األمن املائي 
جملابهة  العربية  املنطقة  يف 
ومتطلبات  الكربى  التحديات 
والدور  املستدامة  التنمية 
وزارات  لعبته  الذي  األساسي 
املوارد املائية يف الدول العربية 
إثراء  يف  مساهمتها  خالل  من 
نتوجه  وهنا  االسرتاتيجية  هذه 
العربية  املنظمات  اىل  بالشكر 
شركاء  والدولية،  واالقليمية 
للمياه  العربي  الوزاري  اجمللس 
ومبادراتهم  جمهوداتهم  على 
التنفيذية  اخلطة  حتضري  يف 
املائي  األمن  السرتاتيجية 

العربي.
الدور  على  أثين  أن  أيضًا  أوّد 
الفنية  األمانة  به  تقوم  الذي 
العربي  التحضري  يف  للمجلس 
للمياه  التاسع  العاملي  للمنتدى 
عام  السنغال  يف  عقده  املقرر 
أهمية  اليالء  أدعو  وهنا   2022
كربى هلذا التحضري بغية اخلروج 
يف  تصب  ومقررات  بتوصيات 

مصلحة األمن املائي العربي.
املياه  موضوع  فان  بعد  اما 
يكتسب اهمية خاصة يف لبنان 
وبلدان املنطقة بالنظر حملدودية 
للشرب  كمياه  منها  املتاح 
الذي  للمؤشر  وطبقًا  والري. 
يفضي اىل أن أي بلد يقل فيه 
متوسط نصيب الفرد من املياه 
مكعب  مرت   ١000 عن  سنويًا 
يعترب بلدًا يعاني من ندرة مائية، 
تقع  عربيًا  بلدًا  عشر  ثالثة  فان 
الندرة  ذات  البلدان  فئة  ضمن 
املائية، وهذه الندرة يف املياه 
تتفاقم باستمرار بسبب معدالت 

النمو السكاني العالية.
وتوضح تقارير البنك الدولي أن 
السنوي  الفرد  نصيب  متوسط 
من املوارد املائية املتجددة يف 
الوطن العربي سيصل اىل 667 
 2025 عام  سنويًا  مكعبًا  مرتًا 
بعدما كان ٣4٣0 مرتًا مكعبًا سنة 

١960 أي باخنفاض %80.
أما معدل موارد املياه املتجددة 
العربية  املنطقة  يف  سنويًا 
مرتًا  مليار   ٣50 حوالي  فيبلغ 

 %٣5 نسبة  وتغطي  مكعبًا 
القادمة  االنهار  تدفقات  منها 
النيل  كنهر  املنطقة  خارج  من 
ونهري دجلة والفرات. وحتصل 
مقابل  الزراعة على نسبة %88 
و%5  املنزلي  لالستخدام   %7

للصناعة.
مرشحًا  املياه  موضوع  غدا  وقد 
منطقة  يف  احلروب  الشعال 
الشرق األوسط وافريقيا. فمن 
جهة يغتصب العدو االسرائيلي 
الطوق  دول  نصيب  معظم 
دومًا  ويطمح  املياه  من  العربي 
للسيطرة على املزيد من املوارد 
فان  أخرى  جهة  ومن  املائية، 
متلك  ال  العربية  البلدان  أغلب 
منابع  على  الكاملة  السيطرة 
كأثيوبيا  بلدانًا  أن  اذ  مياهها 
وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا 
وأوغندا تتحكم حبوالي 60% من 
للمنطقة  املائية  املوارد  منابع 
العربية، وهنا أود أن أشري على 
سد  أزمة  إىل  اخلصوص  وجه 
ُتعد  واليت  اإلثيوبي،  النهضة 
مصر  شغاًل شاغاًل ألشقائنا يف 
تطلعنا  أؤكد  حيث  والسودان 
قانوني  التفاق  التوصل  إىل 
ملزم يف هذا الشأن بني مصر 
والسودان وإثيوبيا، اتساقًا مع 
عن  الصادر  الرئاسي  البيان 
جملس األمن يف سبتمرب 202١، 
يكرس  الذي  النحو  على  وذلك 
التعاون ال التصرفات األحادية، 
بني  املشرتكة  املصاحل  ويرسخ 

شعوب املنطقة.
على  حتديات  ثالثة  هناك  اذًا 
حلل  مواجهتها  املنطقة  دول 
أمنها  وحتقيق  املياه  مشكلة 

املائي وهي:
العابرة  األنهار  قضية  أواًل: 
والفرات  دجلة  كنهري  للحدود 
والعراق  وسوريا  تركيا  بني 
ودول  مصر  بني  النيل  ونهر 

حوض النيل األعلى.

اليت  اسرائيل  مطامع  ثانيًا: 
تستخدم املياه كعنصر أساسي 
االسرائيلي  العربي  الصراع  يف 
الريموك  ونهر  االردن  نهر  يف 
ومنابع اجلوالن وانهار الليطاني 
اضافًة  واحلاصباني  والوزاني 
يف  اجلوفية  املياه  سرقة  اىل 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
الشح  خماطر  مواجهة  ثالثًا: 
املياه  مصادر  يف  املتزايد 
واملرتافقة مع التزايد السكاني، 
الصحيحة  االدارة  طريق  عن 

للموارد املائية.
الشق  الثالث  التحدي  ويشكل 

من  دولة  لكل  الداخلي  الوطين 
الضروري  ومن  املنطقة  دول 
أن  البلدان اىل  أن تسعى هذه 
تشتمل االدارة املتكاملة للموارد 
اجلوانب  كافة  على  املائية 
املتعلقة باملياه، بدءًا من انتاجها 
ونقلها  ختزينها  جبهود  مرورًا 
حتى  واستخدامها  وتوزيعها 
وينطبق  املستهلك.  اىل  تصل 
هذا االمر على املوارد املوجودة 
باطنها  فوق سطح االرض ويف 
واملوارد غري التقليدية اليت جيدر 
ايالؤها أهمية كبرية والتوسع يف 

استعماهلا يف الدول العربية.
املوارد  ادارة  فان  عليه  وبناًء 
اجلانب  جانبني:  تتضمن  املائية 
التقين  غري  واجلانب  التقين 
االقتصادية  اجلوانب  ويتضمن 
والثقافية  واالجتماعية 
أن  وجيب  وغريها.  والسياسية 
تهدف االدارة املتكاملة للموارد 
املائية اىل حتقيق االمن املائي 
بني  املطلوب  التوازن  واجياد 

االحتياجات واملصادر.
السيدات والسادة

حتّتم  دولنا  املياه يف  ندرة  إن 
الكبري  االهتمام  ايالء  علينا 
تنفيذ  متابعة  يف  واملشرتك 
اخلطة العاملية للتنمية املستدامة 
منها  السادس  اهلدف  وخاصًة 
والغايات  باملياه  واملتعلق 
أن  بد  ال  وهنا  به  املتصلة 
تبذله  الذي  اجلهد  اىل  نشري 
واالجتماعية  االقتصادية  اللجنة 
الدول  مواكبة  يف  آسيا  لغربي 
التنمية  أهداف  لتحقيق  العربية 

املستدامة.
اما يف لبنان الذي أنعم اهلل عليه 
بثروة مائية قيل انها ال تنضب 
والعكس هو الصحيح، فان وزارة 
استشعرت  قد  واملياه  الطاقة 
اخلطر الكبري على مستقبل األمن 
وأن  خاصًة  اللبناني،  املائي 
تداعيات التغري املناخي العاملي 
على  واضح  وبشكل  تؤثر  بدأت 
ما  السنوية  املتساقطات  كمية 
الشح  لفرتات  امتدادًا  انعكس 
وساهم يف اخنفاض نسب تدفق 

الينابيع واآلبار اجلوفية.
لذلك أعدت وزارة الطاقة واملياه 
عام 20١2 االسرتاتيجية الوطنية 
لقطاع املياه حتت شعار: »املياه 
لكل  وثروة  مواطن  لكل  حق 
احلكومة  أقّرتها  وقد  الوطن« 
اللبنانية وأصبحت سياسة ملزمة 

ترتكز على:
الينابيع  من  االستفادة   -١
املتجددة بطريقة مثلى عن طريق 

حتسني كفاءة هذه الينابيع.

وزير الطاقة: عملنا على حتديث االسرتاتيجية الوطنية لقطاع املياه
2- التغذية االصطناعية للطبقات 
اجلوفية وهي ممكنة من الناحية 
يف  كثرية  مواقع  يف  التقنية 

البالد.
٣- التخزين السطحي عن طريق 
من  اكثر  يوفر  ما  السدود  بناء 
تضاف  مكعبًا  مرتًا  مليون   500

اىل املخزون املائي الوطين.
4- استبدال أنظمة نقل وتوزيع 
عمرها  تعدت  اليت  الشفة  مياه 
تسبب  وأصبحت  االفرتاضي 
بعض  يف  يصل  تقنيًا  هدرًا 
األحيان اىل 40% وبناء خزانات 
تنفيذ  اىل  باالضافة  جديدة 

مشروعي جر األولي-بريوت.
نظم  واستبدال  اصالح   -5
وشبكات الري وزيادة املساحات 

املروية.
التوجيهي  املخطط  تنفيذ   -6
للصرف الصحي عرب مجع ومعاجلة 
املياه  ما ال يقل عن 90% من 

املبتذلة.
هذه  تنفيذ  تواكب  وقد 
وزارة  حتضري  مع  االسرتاتيجية 
حديث  لقانون  واملياه  الطاقة 
ونعمل   2020 عام  صدر  للمياه 
املراسيم  حتضري  على  حاليًا 
مع  بالتعاون  له  التطبيقية 

اجلهات الدولية املهتمة.
الذي  الشديد  الضغط  ان 
يتعرض له قطاع املياه يف لبنان 
من جراء مشكلة النزوح السوري 
واألزمة االقتصادية اخلانقة اليت 
متر بها البالد ناهيك عن األطماع 
االسرائيلي يف  للعدو  التارخيية 
تنفيذ  من  جعل  اللبنانية  املياه 
واعادة  الوطنية  االسرتاتيجية 
جدولة أولوياتها من الضروريات 
الوزارة  عملت  لذلك  القصوى. 
االسرتاتيجية  حتديث  على 
الوطنية لقطاع املياه متاشيًا مع 
هذه املتغريات وسوف تعرضها 
قريبًا على جملس الوزراء اللبناني 

القرارها.
األخوة األعزاء

اليت  الكبرية  التحديات  ان 
تعزيز  لناحية  حكوماتنا  تواجهها 
األمن املائي لشعوبنا والضغوط 
املياه  مصادر  هلا  تتعرض  اليت 
يف الوطن العربي من النيل اىل 
الليطاني  اىل  والفرات  دجلة 
على  سويًة  العمل  منا  تستدعي 
واخلطط  االسرتاتيجيات  تطبيق 
التنفيذية املشرتكة ومتابعة كافة 
املتعلقة  والدراسات  األحباث 
مبوضوع املياه وحتّتم علينا أيضًا 
التضامن يف احملافل الدولية يف 
ومطالب  العربية  القضايا  دعم 
دولنا يف الدفاع عن حقوقها يف 
الدولية  للقوانني  طبقًا  مياهها 
مرعية االجراء ألن املياه يف كل 
بلد تشكل ثروة وطنية ال ميكن 
مسح  ال  وميكن،  بها  التفريط 
للحرب  أساسًا  تشكل  أن  اهلل، 
وعنوانًا  املنطقة  يف  والسلم 

للتوترات االقليمية.
احلضور الكريم

أكرر شكري ملعالي األمني العام 
وللرئاسة القطرية متمنيًا النجاح 
واختاذها  احلالية  الدورة  ألعمال 
املناسبة  والتوصيات  للقرارات 
كافًة  العربية  الدول  خيدم  مبا 
لشعوبها  املائي  األمن  ويعزز 
هذه  على  احلفاظ  من  وجيعل 
مشرتكًا  إضافيًا  سببًا  الثروة 
االخوة  مجيع  حوله  يتوّحد 

العرب«.

الوزير وليد فياض يلقي كلمة لبنان يف الدورة 13 للمجلس الوزاري 
العربي للمياه
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لـبنانيات

كنعان يف لقاء متين:
سأجاهر باحلقيقة ولن أجامل

معا نتخطى الصعوبات الكيانية 
ونستعيد لبنان

كنعان،  ابراهيم  النائب  أقام 
مع انتهاء االنتخابات التمهيدية 
احلر«،  الوطين  »التيار  يف 
ويف إطار التحضري لالنتخابات 
النيابية، عشاء يف مطعم مهنا 
يف أنطلياس، شكر فيه »كل 
ووسطا  ساحال  معه  وقف  من 
رؤساء  حضور  يف  وجردا«، 
بلديات وخماتري ومنسقني من 

بلدات متنية.
احلضور  اىل  كنعان  وتوجه 
على  »أشكركم  بالقول: 
ال  املتواصل،  واجلهد  التعب 
على أثر االنتخابات التمهيدية 
فحسب، بل منذ العام 2005، 
على  معا  حمطاتنا  تستمر  إذ 
أن  واعلموا  ومبادىء.  أسس 
السبب  وهي  غالية،  ثقتكم 
اليوم  امامكم  وقويف  يف 
األعز على  بالصفة  ملخاطبتكم 
ممثال  أكون  أن  وهي  قليب 
عنكم وأمحل صوتكم وهمومكم 
وحزنكم.  وفرحكم  ووجعكم 
ثقة  على  جيعلين  ما  وهو 
كان  وإن  الذي  باملستقبل، 
بالصعوبات  حمفوفا  طريقه 
واملخاطر، وباملشاكل الكيانية 
بالتعاون  ولكن،  والوجودية، 
اعتدنا  اليت  الصلبة  وباإلرادة 
ميشال  الرئيس  مع  عليها 
يف  جتوهر  واليت  عون، 
بالتعاون  سنتمكن  التحديات، 

من ختطي هذه املرحلة«. 
أكره  أن  »تعلمت  أضاف: 
اخلبث. لذلك، مل أمسع الناس 
وال  املستمعون«  يطلبه  »ما 
أنا  ما  بل  املستمعني،  غري 
صعبا،  كان  مهما  به،  مقتنع 
ومهما بدا صوتا يغرد وحيدا، 
أننا  النهاية  نعرف يف  ولكننا 
سنلتقي على طريق الصواب، 

وما بصح اال الصحيح.
على  سألوا   ،1990 العام  يف 
ماذا يتكل العماد عون؟ وهناك 
من وصفه باجلنون وقال عنه 
ما ال يقال. ويف العام 2005، 
الرابع  يف  معا  اجلميع  كان 
عشر من آذار. وحنن يف هذا 

السياق، ال ننكر جهد أحد وال 
نضال أحد، ولكن احلقيقة جيب 
نساهم  نكون  وإال  تقال،  أن 
ومستقبل  مستقبلنا  دفن  يف 
أفضل،  نريده  الذي  اوالدنا 
وأن نستعيد لبنان الذي حلمنا 
به وتربينا عليه، ال لبنان الذي 
تبديل صورته ودفن  يريدون 
كل ما هو متألق ومميز فيه«.
وتابع: »مهما كثرت الصعاب 
لبنان،  سيعود  والتحديات، 
بفضل ابنائه ووحدة كلمتهم. 
ألنين  بالوحدة،  آمنت  ولطاملا 
أرى فيها قوة، ألن يف االحتاد 
ال  بها،  آمن  من  وكل  قوة، 
هلدف  بل  سلطوي،  هلدف 
يقوم  فهو  وكياني،  وجودي 
بعمل عظيم للبنان، وجيب أن 

نكون اىل جانبه.
اخلبث،  أكره  أن  تعلمت  وكما 
الكذب.  أكثره  أن  تعلمت 
جاهرت  بل  أجامل،  مل  لذلك، 
أجلها  من  وعملت  باحلقيقة 
احملبون  وكان  إخالص،  بكل 
من أهلي يف املنت الشمالي، 
ممن منحوني ثقتهم، يف بالي 
ألتجىء  الذي  والسند  دائما، 

اليه يف األيام الصعبة«.
يف  معا  »سنستمر  وختم: 
ومع  احلر.  الوطين  التيار 
انتهاء االنتخابات، سنكون يدا 
واحدة. فالتحدي املقبل، ليس 
على شخص أو الئحة أو حزب، 
لنا  الكياني  التحدي  هو  بل 
تؤمنها  واستقالليتنا  وللبنان. 
وحدتنا. ومع انتهاء االنتخابات، 
معا  ونكون  اخليارات،  حندد 
للبنان  االستمرار  نصر  لصنع 
ليس  فرحبنا  الناس.  وخدمة 
ولكل  للناس  بل  ألنفسنا، 
هكذا  اللبنانيني.  وكل  املنت 
كنا وهكذا سنبقى. والتضحية 
جعلتنا  ما  وهي  األساس  هي 
اىل  اليوم.  حنن  حيث  نكون 
حنبه  الذي  لبنان  اىل  األمام، 
وبكل  جبنونه  اليه،  ونطمح 
عليه  وسنحافظ  فيه،  ما 

بدمائنا«.
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والعدل  االدارة  جلنة  عقدت 
امس  ظهر  قبل  جلسة،  النيابية 
اجمللس  اخلميس،يف  االزول 
جورج  النائب  برئاسة  النيابي 

عدوان وحضور االعضاء.
عدوان

إثر اجللسة، قال النائب عدوان: 
»يف جلسة اليوم مت إقرار قوانني 
هو  األهم  القانون  إمنا  عدة، 
بعض  بتعديل  املتعلق  االقرتاح 
اهليئة  بإنشاء  اخلاصة  املواد 
واليت  اإلنسان  حلقوق  الوطنية 
تشمل جلنة الوقاية من التعذيب. 
أهمية  به  قمنا  الذي  وللتعديل 
كربى، ألننا نريد أن نسهل األمور 
تقوم  كي  اإلنسان  حقوق  للجنة 
من  بالوقاية  يتعلق  مبا  بعملها 
التعذيب. فكما تعلمون كنا قمنا 
العقوبات،  بتعديالت على قانون 
أن  جيب  اليت  الشروط  وشددنا 
خيضع  عندما  موجودة  تكون 
منها  االستجواب،  اىل  الشخص 
كل  وتسجيل  احملامي  حضور 
التحقيقات اليت حتصل، واعتربنا 
والتحقيقات  االستجوابات  أن 
تكون باطلة إن مل تراع كل هذه 
يتم  القانون  ال  لكن  النقاط. 
اليت  الناس  معاقبة  وال  تطبيقه 
وهذا  حتصل،  التعذيب  متارس 
نقبل  لن  ألننا  جدا  خطر  موضوع 
وحنن يف العام 2021 أن تستمر 
شخص  أي  حبق  املمارسة  هذه 
فهذا  استجوابه،  أو  توقيفه  يتم 
ما  اإلنسان وجبوهر  ميس حبقوق 
نريده هلذا الوطن، ولبنان لطاملا 
حقوق  كان وطن حضارة وحيمي 
متعددة  فرتات  ويف  اإلنسان. 

سابقة رأينا احنرافا أمنيا وأحيانا 
قضائيا وممارسات ال حتمي هذه 

احلقوق«.
واشار اىل »اننا يف جلنة اإلدارة 
بالتعديالت  سابقا  قمنا  والعدل 
وعلى  العقوبات  قانون  على 
قمنا  واليوم  احملاكمات،  أصول 
هيئة  نعطي  كي  بالتعديالت 
اإلمكانيات  كل  اإلنسان  حقوق 
حيصل  ما  متابعة  تستطيع  حتى 
وصوال إىل الوقاية من التعذيب. 
كما  القوانني  هذه  كل  وطبعا 
بالتطبيق  مداها  تأخذ  مرة،  كل 

والتنفيذ«.
إن  القول  »ونكرر  اضاف: 
اجمللس النيابي، مع احرتامنا لكل 
كامال  بدوره  يقوم  املؤسسات، 
املشكلة  إمنا  نهارا.  ليال  ويعمل 
تطبيق  يف  بل  بالقوانني  ليست 
»اجلهد  ان  واكد  القوانني«. 
الكبري الذي جيب أن ينصب اليوم 
لدينا  تكون  أن  هو  ومستقبال، 
رقابة فاعلة على احلكومات حتى 
الرقابة  وهذه  القوانني،  تطبق 
الفاعلة لن تتأمن إن مل يكن بعد 
حتكم  أكثرية  النيابية  االنتخابات 
السلطة،  يف  تعارض  وأقلية 
وأال يستمرالنهج الذي اعتمد يف 
السنوات السابقة بأن تكون هناك 
تسمية  عليها  أطلقت  حكومات 
حكومات  وهي  وطين«  »وفاق 
إن  وطنية.  وحماصصة  مصاحل 
مل نقم بذلك، فكل القوانني اليت 
يكون  لن  ونقرها،  عليها  نعمل 
لتطبيقها،  مشددة  رقابة  هناك 
ومن دون هذه الرقابة لن نصل 

إىل أي مكان«.

االدارة والعدل اقرت قوانني عدة 

عدوان: لرقابة مشددة لتطبيقها

قدت جلنة الشباب والرياضة جلسة 
رميا  ابي  النائب سيمون  برئاسة 
ترزيان،  هاغوب  النواب  وحضور 
فادي عالمة، شامل روكز، سليم 
وأسعد  معلوف  ادغار  خوري، 
اللجنة  رئيس  حضر  كما  درغام. 
األوملبية بيار جلخ واألمني العام 

للجنة العميد حسان رستم.
وقال ابي رميا بعد اجللسة: »إن 
اجتماع اللجنة اليوم كان خمصصا 
تقوم  اليت  التحضريات  لدراسة 
للمشاركة  األوملبية  اللجنة  بها 
الصيفية  األوملبية  باأللعاب 
وبالطبع   2024 عام  باريس  يف 
السؤال انه من اليوم نتحدث بهذا 
اننا نعلم ان  املوضوع، وبالواقع 
باأللعاب  يشارك  سوف  بلد  كل 
بسهولة  تأتي  ال  األمور  األملبية. 
حتضري  اىل  وحتتاج  وبسرعة 
هذا  كان  السبب  وهلذا  مسبق. 
اللقاء اليوم حتى نعرف قبل ثالث 
سنوات من هذا احلدث الرياضي 
التحضريات  هي  ما  الدولي 
األملبية  اللجنة  بها  تقوم  اليت 
بالتنسيق مع االحتادات الرياضية 
لبنان وحظوظه يف  حول مشاركة 
احلصول على ميداليات خالل هذا 

احلدث الرياضي«.
قبل  من  بلغنا  »لقد  أضاف: 
اللجنة األوملبية انه مت حتى هذه 
 13 لـ  العبا   16 تصنيف  اللحظة 
لعبة اوملبية للمشاركة يف باريس 
2024 وهذا نتيجة التنسيق القائم 
الرياضية  االحتادات  وبني  بينهم 
اليت  األمساء  هذه  أرسلت  اليت 
تشكل طاقات ومواهب ممكن اوال 

األملبية  األلعاب  هلذه  تتأهل  ان 
حظوظ  لديها  يكون  أن  وثانيا 
امليداليات.  على  احلصول  يف 
القدرات  حول  النقاش  جرى  كما 
املالية اليت جيب أن تتأمن للجنة 
هؤالء  تأهيل  أجل  من  األوملبية 
الالعبني. وطرحت أفكار من جهة 
والرياضة  الشباب  وزارة  لدينا 
دورها  تلعب  ان  جيب  اليت 
االساسي يف املساهمة باالضافة 
ميكن  الذي  اخلاص  القطاع  اىل 
خالل  من  اجيابيا  دورا  يلعب  ان 
بالرعاية  يقومون  الذين  املعلنني 
لكل مؤسسة او شركة معنية ان 
تقديم  خالل  من  بالرعاية  تقوم 
اليت  األلعاب  ألحد  املساهمات 
األمر  كذلك  بها.  سنشارك  حنن 
النقاش  خالل  طرح  هناك  كان 
ايضا  الدولي  البنك  وان  سيما 
تطوير  للمساهمة يف  برامج  لديه 
الرياضة والشباب. لذلك، سوف 
نعمل على تأمني لقاء بني اللجنة 
األوملبية والبنك الدولي من أجل 
البحث معهم يف إمكانية املساهمة 
مادية  امكانات  تكون هناك  لكي 
الالعبني  بتصرف  لتكون  أكثر 
ميثلون  سوف  الذين  اللبنانيني 
على  هو  اجلهد  وحتما  لبنان، 
صعيد  وعلى  املدارس  صعيد 
هناك  ألن  واالحتادات  االندية 
املؤهلة  الشبابية  للطاقات  صقال 
لتمثيل لبنان. وإن شاء اهلل، ان 
جيعلونا نعيش يف حلم يف 2024 
يرفرف  اللبناني  العلم  نرى  وأن 
مبيداليات  نفوز  وان  باريس  يف 

كرياضيني لبنانيني«.

ترأس اجتماعاً حتضرياً لأللعاب األوملبية 2024

أبي رميا: نـأمل الـفوز بـميداليات

النائب ابراهيم كنعان يصافح الحضور

اخلارجية  وزير  إستقبل 
واملغرتبني عبداهلل بوحبيب وزير 
الصناعة جورج بوشكيان حبضور 
الصناعيني  مجعية  من  وفد 
السبل  يف  البحث  وجرى 
بني  التعاون  تعزيز  إىل  اآليلة 
لزيادة  والصناعيني  الوزارتني 

الصادرات اللبنانية.

وإستهّل الوزير بوحبيب نشاطه 
اخلميس،  االول  أمس  صباح، 
لدى  بريطانيا  سفري  مع  بلقاء 
البحث  ومت  كوالر  أيان  لبنان 
الشراكة  موضوع  متابعة  يف 
املتحدة  واململكة  لبنان  بني 
بهدف عقد اإلجتماع األول للجنة 

الشراكة بني البلدين.

عبداهلل بوحبيب حبث يف سبل 
التعاون مع بوشكيان لزيادة 

الصادرات اللبنانية

الوزير بو حبيب مستقبال الوزير بوشكيان

و  أنه  »األخبار«  الزميلة  كتبت 
من  عودته  منذ  األوىل  »للمرة 
إلتقى  غالسكو  املناخ يف  قمة 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 
قرداحي  جورج  اإلعالم  وزير 
اإلعالم.  عن  بعيدًا  منزله،  يف 
ميقاتي  أن  »األخبار«  وعلمت 
إىل  ودعاه  بقرداحي  اتصل 
بعد  املاضي،  الثالثاء  منزله 
احلكومة  رئيس  تلقاها  نصيحة 
»املردة«  تيار  رئيس  من 
بأن  علمًا  فرجنية،  سليمان 
ميقاتي كان قد التقى فرجنية 
األعمال  رجل  شقيقه  حبضور 
طه ميقاتي، يف سياق حماولة 
جديدة إلقناعه بضرورة استقالة 

قرداحي.«
حبسب املعلومات، أكد فرجنية 
وزير  على  يضغط  لن  أنه 
»أليَس  اإلعالم، قائاًل مليقاتي 
حكومتك،  يف  وزيرًا  قرداحي 

وتتحدث  معه  ال جتلس  فلماذا 
إليه؟«.

ميقاتي  تواصل  عليه،  وبناًء 
له  وشرح  اإلعالم  وزير  مع 
االستقالة  من  »يريد  بأنه 
دول  مع  معاوية  شعرة  حفظ 
اخلليج«. لكنه كان واضحًا بأنه 
ضمانات  أي  على  حيصل  »مل 
حال  يف  ستحّل  األزمة  بأن 
أن  بإمكان  أو حتى  االستقالة، 
تفتح نافذة حوار«، ومع ذلك ال 
يزال رئيس احلكومة مصّرًا على 

اختاذ هذا اإلجراء.
»األخبار«  مصادر  قالت  وفيما 
اىل  يذهب  لن  ميقاتي  إن 
ما  حكومية  جلسة  اىل  الدعوة 
داَم قرداحي وزيرًا، أكدت أن 
وجهة  أعاد شرح  اإلعالم  وزير 
نظره ومل يعط جوابًا سلبيًا أو 
إجيابيًا مليقاتي، وأن األمور ال 

تزال معّلقة.

ميقاتي »تنازل« وإستقبل 
قرداحي.. سًرا!

جورج  االعالم  وزير  أوضح 
قرداحي، يف بيان، ان »اجلهات 
املتحاملة عليه منذ توليه الوزارة 
جديدة،  كذبة  اىل  اليوم  جلأت 
مزورة  ورقة  عن  كناية  وهي 
حتمل توقيع االستاذ علي جابر، 
خدمته  نهاية  تعويضات  بشأن 

.»mbc يف
وضيع  »اسلوب  انه  وقال 
وسخيف يف تزوير احلقائق ويف 
املغرضة«،  الشائعات  ترويج 
ال  املذكرة  »هذه  ان  مؤكدا 
لسببني  الصحة  من  هلا  اساس 
علي  االستاذ  اوال  اساسيني، 
 mbcالـ يف  يعمل  يكن  مل  جابر 
على ايامي وعندما تركت احملطة، 
وثانيًا، انا مل اكن موظفًا يف الـ
mbc بل كنت اعمل وفقًا لعقود 
مرتبطة بالربامج اليت أقدمها، منذ 

لي  حيق  ال  لذلك   .2002 العام 
بتعويضات نهاية اخلدمة«.

وأضاف قرداحي: »هذا االسلوب 
ان دل على شيء فعلى سخافة 
تقف  اليت  اجلهات  وحقارة 
الشائعات  هذه  مثل  نشر  وراء 

التافهة«.

قرداحي علق على »مكافأة نهاية اخلدمة« 
من MBC: أسلوب سخافة وحقارة

األول اخلميس، عن تسجيل 10 وفيات  الصحة، أمس  أفادت وزارة 
و1018 إصابة جديدة بـ«كورونا« يف لبنان.

كورانـيات
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لـبنانيات

علي  السيد  العالمة  استقبل 
من  وفدا مشرتكا  اهلل،  فضل 
الكربى  خدجية  السيدة  مربة 
ومعهد السيدة سكينة وحضانة 
مديرة  برئاسة  الفرح  دار 
املربة عليا كريم اليت وضعته 
املؤسسات  عمل  أجواء  يف 
ظل  يف  والسيما  وإجنازاتها، 
يعيشه  الذي  الصعب  الوضع 
املستقبلية  واملشاريع  الوطن 

املنوي إقامتها.
أثنى  بالوفد  الرتحيب  وبعد 
جهود  على  اهلل  فضل  السيد 
عطاءاتهم  مقدرا  العاملني، 
عملهم،  يف  وتفانيهم 
هذه  وصلت  ملا  »فلوالهم 
املكانة  هذه  إىل  املؤسسات 

فضل اهلل: ال ميلك املسؤولون إال الوعود 
االنتخابية والشعارات الشعبوية

 2021 الـثاني  تـشرين   20 Saturday 20 November 2021الـسبت 

م به ان هناك من يقبع يف الغرف املغلقة غري  بات من املسلَّ
املرئية ويضع جدول أزمات خاصًا بلبنان. وهذ االزمات ليست 
من نوع واحد، بل هي تتعلق بالسياسة واالقتصاد واملال واألمن 
وصواًل إىل البيئة ، وذلك تطبيقًا خلطة ممنهجة هدفها إبقاء لبنان 
غارقًا يف االزمات بانتظار بلورة املشهد اإلقليمي والدولي الذي 
يعيش اآلن خماضًا عسريًا يف ظل الكباش احلاصل حول إعادة 
رسم املنطقة برمتها على غرار تقسيمات »سايكس بيكو«، 

ورمبا تكون هذه املرة تقسيمات أوسع وأمشل.
له  مرسوم  إنه  بل  صدفة،  جمّرد  ليس  لبنان  يف  جيري  فما 
بعناية فائقة وعلى أعلى املستوى يف الداخل ومن خلف البحار، 
والالعبون على الساحة اللبنانية وغري اللبنانية معروفون بشكل 
مواقعهم  املكاسب هلؤالء وحتصني  واضح،واهلدف هو حتقيق 
يف ظل ما جيري يف املطابخ الدولية من رسم معامل تسويات 
حجر أساسها احلفاظ على نفوذ الدول الكربى على حساب الدول 

الصغرى اليت يأتي يف مقدمتها لبنان.
وبات من املعلوم جدًا أن رأس أولويات اخلريطة املعدة للمنطقة 
هو تقسيمها إىل دويالت طائفية ومذهبية متناحرة تكون فيها 
إسرائيل الدولة القوية القادرة على حفظ أمنها. ومن هنا فإن 
إسرائيل  أمن  تلحظ  ال  البحث  طاولة  على  توضع  تسوية  أية 
سرعان ما ترفضها الواليات املتحدة االمريكية وبعض الدول 
اليت تدور يف فلكها،وهو ما يرفع من منسوب حالة التوتر اليت 

يشهدها العامل العربي يف أكثر من مكان.
واستبعاد  قرداحي  باستقالة  جمددًا  احلكومة  عجلة  تتحّرك  هل 

بيطار؟
عليمة  املقلق فإن مصادر سياسية  وانطالقًا من هذا املشهد 
ترى أن لبنان سيبقى لفرتة طويلة حتت وطأة األزمات املتالحقة، 
حبيث ما إن خيرج من أزمة حتى تربز يف وجهه أزمة أخرى وهكذا 
بعد  تبلغ  واليت  املنطقة  يف  التسوية  تنضج  ان  إىل  دواليك 

مرحلة التعويل على حصوهلا يف وقت قريب.
وتقول هذه املصادر انه لنفرتض أن احلكومة عادت لالجتماع 
البيطار،  العدلي القاضي طارق  بعد تسوية ما تتعلق باحملقق 
وكذلك مّت التوّصل لألزمة الطارئة بني لبنان ودول اخلليج من 
جورج  الوزير  استقالة  سيما  ال  هلا  املالئم  املخرج  إجياد  خالل 
ال، ألن  بالطبع  احلل؟  على سكة  لبنان  يوضع  فهل  قرداحي، 
صعيد  من  أكثر  على  لبنان  يعيشها  اليت  العنكبوتية  االزمات 
مل تكن بسبب انفجار املرفأ وارتداداته، وال بسبب تصرحيات 
إىل  مردها  األزمات  هذه  ان  بل  ومفاعيلها،  قرداحي  الوزير 
كل  جتاه  الداخل  يف  السياسيني  االفرقاء  بني  ثقة  انعدام 
شاردة وواردة، باإلضافة إىل الكباش اإلقليمي والدولي على 
أن  يعين  وهذا  لبنان،  مقدمها  ويف  العربية  الساحات  بعض 
األزمات ستبقى مفتوحة ومن املمكن أن يكون هلا متفرعاتها يف 
املستقبل، فعلى سبيل املثال لنفرتض أن االنتخابات النيابية 
بسالم،  االستحقاق  هذا  ومّر  وهادئة،  طبيعية  بصورة  حصلت 
ماذا عن استحقاق االنتخابات الرئاسية الذي ستدور حوله؟ أم 
املعارك يف ظل اإلنقسام السياسي احلاصل يف الداخل أيضًا، 
كذلك  والدولي  االقليمي  املستوى  على  السياسي  واالنشطار 
مما جيعل مقاربة هذا االستحقاق حمفوفًا باملخاطر، من دون ان 
العام  انتخاب رئيس جديد يف  بأن  أي فريق سياسي  يضمن 
2022، سيتم بشكل سلس، وال يدخل لبنان جمددًا يف فراغ 
الذين  اللبنانيني  رأس  على  قوية  ضربة  ُيشّكل  رمبا  سياسي 
يعيشون أيامًا قاسية بفعل األزمة االقتصادية واملعيشية اليت 
تنذر بالتفاقم مع قابل األيام ورمبا تكون يف أعلى منسوب هلا 
عند الولوج يف خوض غمار اإلنتخابات الرئاسية وهو استحقاق 
من املعروف عنه منذ االستقالل اىل اليوم أن الناخب األكرب فيه 

هو العامالن االقليمي والدولي.
وتعرب هذه املصادر عن خوفها من دخول لبنان النفق املظلم على 
كافة املستويات يف ظل فشل القوى السياسية يف الوصول اىل 
خمارج لألزمات اليت يواجهها لبنان، بسبب رفع كل فريق طلباته 
وشروطه من دون االلتفات ملا لذلك من تداعيات وخماطر على 
مؤسسات الدولة اليت وصلت يف هذه املرحلة إىل عتبة االنهيار 
الكامل، بعد ان قّرر بعض القّيمني عليها عدم االكرتاث ألحكام 

الدستور ووضع وثيقة الوفاق الوطين على الرف.
أعلى املستويات  اتصاالتت جتري على  وكشفت املصادر عن 
ملعاجلة قضييت الوزير قرداحي والقاضي بيطار يف سّلة واحدة 
بهدف إعادة حتريك عجلة احلكومة، ناقلة عن مرجع سياسي كبري 
تلميحاته إىل إمكانية إجياد املخرج هلاتني األزمتني يف حبر هذا 
األسبوع ما مل يطرأ أي طارئ من شأنه أن يعقد األمور أكثر، 
وتذهب البالد يف اجتاه أزمة سياسية تزيد الطني بلة على كل 
الصعد ال سيما على مستوى سعر صرف الدوالر، مشرية إىل 
أنه جيري قيد التداول إمكانية استقالة الوزير قرداحي مع إقالة 

القاضي بيطار وتنتهي احلكاية.

مصري االنتخابات النيابية على 
احملك.. وخماوف من أزمة فراغ رئاسي

حسن زلغوط

الرعائي  العمل  يف  املتقدمة 
واملهين ويف مساعدة احلاالت 
بفعل  املتزايدة  االجتماعية 
الصعب  االقتصادي  الوضع 
هذا  فيه  مير  الذي  واملعقد 

الوطن«.
ان  »مسؤوليتكم  أضاف: 
التنوع  هذا  على  حتافظوا 
على  وتعملوا  اجلودة،  وهذه 
ومهاراتكم،  قدراتكم  تطوير 
فأنتم لستم موظفني يف هذه 
انتم رساليون   بل  املؤسسات 
على  وبالتوكل  فيها  وشركاء 
سوف  النية  وبإخالص  اهلل 
زاهرة  املؤسسات  هذه  تبقى 
عملها  أداء  يف  وتستمر 
خلدمة  والرسالي  اإلنساني 

والعمل  اجملتمع  هذا  مكونات 
على التخفيف من املعاناة بقدر 

اإلمكانات اليت متلكها«. 
هذه  بأن  »اعدكم  وتابع: 
عن  تتخلى  لن  املؤسسات 
ترتككم  أو  منكم  واحد  فرد 
مشاكل  تصارعون  لوحدكم 
احلياة االقتصادية وضغوطها، 
وأقول لكم هذه ليست وعود 
كما هو احلال يف هذا الوطن، 
إال  املسؤولون  ميلك  ال  حيث 
والشعارات  االنتخابية  الوعود 
تنفيذها،  عن  بعيدا  الشعبوية 
وحنن سنبقى نقف إىل جانبكم 
حتى نتجاوز هذه احملنة وهذه 
األزمة ويعود الوضع إىل  ما 

كان عليه«.

السيد علي فضل اهلل خالل استقباله الوفد

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان  اللطيف  عبد 
الفتوى النائبة روال الطبش اليت 
قالت بعد اللقاء: »كانت فرصة 
مميزة اليوم لزيارة املفيت دريان 
مبا ميثله يف املعادلة الوطنية من 
رمز لالعتدال والسالم والعيش 
التطورات  معه  عرضت  الواحد. 
الصعبة واألوضاع املؤسفة اليت 
عموما، ومن  لبنان  إليها  وصل 
املؤسف واملعيب ما وصل إليه 
حبيث  اخلليج  دول  مع  التعامل 
مل يعد مسموحا عدم أخذ مبادرة 
جدية حلل هذا املوضوع، وتأكيد 
وانتمائنا  العربية،  هويتنا 
لضرب  مبادرة  وكل  العربي، 
اللبنانيون  سيكون  املسار  هذا 

هلا باملرصاد«.
أضافت:« أصبح من الضروري 
أن يتخذ قرار واضح بوقف عبث 
األيادي اليت حتاول االساءة اىل 
وأطالب  العالقات،  هذه  مسار 
ليس  قرداحي  الوزير  باستقالة 
كحل، إمنا كبداية حل، ألن احلل 
األساسي هو باستقالة  حزب أو 
الداخل  يف  لبنانية  معينة  فئة 
حتاول العبث مبسار عالقاتنا مع 

دول اخلليج«.    
يف  املفيت  وتابعت:«وضعت 
وأنا  خلدة،  عرب  ملف  تطورات 
الرئيس  من  بتكليف  أتابعها 
دار  عباءة  وحتت  احلريري  سعد 
ضرورة  على  توافقنا  الفتوى. 

العشائر،  أبناء  عن  الظلم  رفع 
إلحقاق  قضائيا  امللف  ومتابعة 

احلق.
وحبثنا يف األوضاع االقتصادية 
وخصوصا  لبنان  يعيشها  اليت 
أزمة رفع الدعم عن الدواء، إنه 
مصرف  وعلى  مقبول،  غري  أمر 
الدعم،  زيادة  يعيد  أن  لبنان 
فمن غري املقبول املتاجرة بصحة 
ندعو  كذلك  اللبناني،  املواطن 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس 
املوضوع  هذا  ألن  التدخل  اىل 
الصحة،  وزارة  من  أكرب  هو 

صعيد  على  يعاجل  أن  وجيب 
هذا  جمتمعة،  احلكومة  رئاسة 
يعانيه  ما  كل  إىل  باإلضافة 
اجملاالت  يف  اللبناني  املواطن 

كافة«. 
وقالت:« ال ننسى مدينة بريوت 
تطال  اليت  والعتمة  واإلجحاف 
مساعدتها  وسبل  املدينة،  هذه 
إلعادة إطالق نور جديد يف هذا 
ضرورة  أكدنا  كما  املوضوع. 
موعدها،  يف  االنتخابات  إجراء 
حماولة  أي  نرفض  وحنن 
ونعود  املسار،  هذا  لضرب 

الطبش من دار الفتوى: اطالب باستقالة قرداحي كبداية حل

كان  املستقبل  تيار  أن  فنؤكد 
حماولة  أي  بأن  بقراره  واضحا 
أو  االنتخابات  هذه  لتأجيل 
تطيريها ستكون نتيجتها تقديم 
استقاالتنا من جملس النواب«.

وختمت: »حنن دائما حتت عباءة 
شؤون  سنتابع  الدار،  هذه 
بريوت وشؤون الطائفة وشؤون 
هي  الدار  هذه  ألن  اللبنانيني 
جلميع اللبنانيني لرفع الظلم عن 
الشعب اللبناني، وإلعادة مسار 
العربية ملا  الدول  العالقات مع 

فيه مصلحة مجيع املواطنني«.

املفتي دريان مستقبال النائبة الطبش

»الثنائي  مصادر  أكدت 
»اجلمهورية«،  لـ  الشيعي« 
بتنحية  املتمسك  موقفه 
القاضي  العدلي  احملقق 
واضافت  البيطار.  طارق 
بعد  يومًا  له  »يتكشف  اّنه 
املشكلة  اساس  اّن  يوم 
القضاء  جملس  رئيس  هي 
عبود«.  سهيل  االعلى 
القضاء  »إلنشطار  متأسفة 
مسلمني  قضاة  بني 
وقضاة مسيحيني يف أسوأ 
انشطار عامودي تسببت به 
ممارساته، حبسب املصادر 
»يف  قالت:  اليت  نفسها، 
بقي  احلرب  ايام  أحلك 
القضاء موّحدًا ومل ينقسم، 
انقسم،  عبود  زمن  ويف 
اجلمهورية  رئيس  فأين 
هذه  من  احلكومة  ورئيس 

املمارسات اخلطرية؟«.
يكون  ان  املصادر  ونفت 
»الثنائي الشيعي« قد تبّلغ 
من جانب ميقاتي اي تطور 
حول حل يعمل عليه للخروج 
قضية  األزمتني:  من 
واملشكلة  العدلي  احملقق 
علمًا  اخلليج،  دول  مع 
حملكمة  العامة  اهليئة  اّن 
الرئيس  برئاسة  التمييز 
االول سهيل عبود ستجتمع 
اليوم، يف ظل استبعاد ان 
البيطار  تبت بطلب كف يد 

او دعوى خماصمة الدولة.

»الثنائي«: أساس 
املشكلة هو القاضي 

سهيل عبود ففي زمنه 
انقسم القضاء فأين عون 

وميقاتي من ممارساته؟
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دهمت الشرطة الفرنسية عقارات يف باريس، ُيشتبه يف 
أن ملكيتها تعود إىل حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، 
وصديقته آّنا كوزاكوفا وشقيقه رجا. أظهرت عملية الدهم 
أن مصرف لبنان استأجر، منذ سنوات، شقة، من والدة ابنة 
سالمة، بنحو نصف مليون دوالر سنويًا، ليستخدمها مركزًا 
لعملياته يف حاالت الطوارئ. يف الوقت عينه، يقود سالمة 
حماولة ملنع القضاء من التحقيق يف قضية اختالسه أموااًل 

من مصرف لبنان.
الشرطة  من  قوة  دهمت   ،2021 األول  تشرين   21 يوم 
الفرنسية، عددًا من الشقق السكنية والعقارات، غالبيتها 
يف العاصمة الفرنسية، بأمر قضائي. املشرتك بني هذه 
الشقق والعقارات، هو االشتباه يف أن ملكيتها تعود إىل 
آّنا  وصديقته  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  من  كل 
الفرنسية  الصحافة  لكن  اجلنسية،  )أوكرانية  كوزاكوفا 
تقول بأنها والدة ابنة رياض سالمة( ورجا سالمة )شقيق 

احلاكم(.
يشتبه القضاء الفرنسي، كما النيابة العامة يف كل من لبنان 
وسويسرا، بأن هذه العقارات املسّجلة بأمساء شركات تؤدي 
يف النهاية إىل األخوين سالمة وكوزاكوفا، اشرُتيت بأموال 
خمتلسة من مصرف لبنان. فالتحقيق املفتوح يف سويسرا 
الدول،  من  وغريها  وأملانيا  ولوكسمبورغ  وفرنسا  ولبنان 
منذ بداية العام اجلاري، يتمحور حول اختالس أكثر من 300 
إىل  تعود  لصاحل شركة  لبنان،  مصرف  من  دوالر  مليون 
الشقيقني سالمة. وحبسب الشبهات اليت أوردها املدعي 
العام الفيدرالي السويسري يف طلب املساعدة القضائية 
تبييض  جرى  عام،  من  أقل  قبل  لبنان  إىل  أرسله  الذي 
تلك األموال يف مصارف سويسرية ولبنانية وأوروبية، قبل 
هذه  بني  ومن  العامل.  دول  من  عدد  يف  عقارات  شراء 
العقارات، تلك اليت دهمتها الشرطة الفرنسية يف احلادي 

والعشرين من تشرين األول الفائت.
لعملية الدهم هدفان. األول تفتيش هذه األماكن حبثًا عن 
أدلة تفيد التحقيق. أما اهلدف الثاني، فيتمحور حول شقة 
تقع يف جادة شانزيليزيه الباريسية الشهرية، وحتديدًا، يف 
املبنى الذي حيمل الرقم 66. هذه الشقة يستأجرها مصرف 
لبنان، كمركز احتياط لعملياته يف ما لو حالت ظروف قاهرة 
دون استكمال مهماته من مقره الرئيس يف شارع احلمرا 
يف بريوت، أو من مقره االحتياطي يف بكفيا. عملية الدهم 
أكثر  الشقة، ليس  لبنان يف هذه  أن ما ملصرف  أظهرت 
من »خادم« إلكرتوني )server( مساحته ال تتجاوز املرتين 

املربعني.
مصرف لبنان مل يكتِف باستئجار شقة يف واحد من أكثر 

 مصرف لبنان يستأجر شّقة من احلاكم يف باريس:

»مرتان مربّعان« بنصف مليون دوالر
حـسن عـليق

يف ثروة الثالثة يف بلجيكا.

...ومحاولة حمايته يف لبنان
على املقلب اللبناني من التحقيق 
يف  جرت  سالمة،  قضية  يف 
لوقف  حماولة  املاضية  األسابيع 
األوىل  بطريقتني.  التحقيق، 
اخلاصة  التحقيق  هيئة  بها  قامت 
 26 فيوما  لبنان.  التابعة ملصرف 

بعبارة:  حتقيقها  ختم  بساطة  بكل  وميكنها  القضائية. 
»راَسلنا املصارف بشأن حسابات السيد رجا توفيق سالمة، 
فأبلَغتنا بأنها مل جتد فيها ما يثري الشبهة«، وهي العبارة 
اليت ترد يف غالبية الكتب اليت ترسلها اهليئة إىل القضاء، 
بشأن معظم الشخصيات العامة اليت تطلب النيابات العامة 

معلومات عن حساباتها.
وقف  بهدف  أخرى،  خطوة  إىل  »ميد«  بنك  جلأ  ذلك،  بعد 
تقّدم  فقد  سالمة.  األخوين  حول  القضائي  التحقيق 
بطلب  درباس،  رشيد  احملامي  وكيله  بواسطة  املصرف، 
جان  القاضي  ارتكبه  جسيم  خطأ  بسبب  الدولة  »خماصمة 
طّنوس«. وعلى رغم أن املصرف املذكور ليس مشتبهًا فيه 
هت له طلبات بصفة شاهد،  يف القضية، بل اسُتدِعي ووجِّ
إال أنه ترّبع للتقدم بهذا الطلب، الرامي إىل منع استكمال 
ليس  طّنوس،  إىل  املنسوب  اجلسيم«  و«اخلطأ  التحقيق. 
سوى طلبه رفع السرية املصرفية عن حسابات رجا سالمة، 
بها  نظر  اليت  القضايا  أهم  من  واحدة  يف  فيه  املشتبه 

القضاء اللبناني يف تارخيه.
بات طلب بنك »ميد« لدى اهليئة العامة حملكمة التمييز، اليت 
يرأسها رئيس جملس القضاء األعلى القاضي سهيل عّبود. 
التحقيق،  متابعة  عن  طّنوس  يد  بكف  قرارًا  ستتخذ  فهل 
بكشف  كفيلة  املقبلة  األيام  سالمة؟  رياض  محاية  بهدف 

النوايا احلقيقية لرئيس جملس القضاء األعلى.

محطات
• يوم 2001/12/26، وافق اجمللس املركزي ملصرف لبنان، 
على طلب احلاكم رياض سالمة، توقيع عقد خدمات مالية بني 

املصرف وشركة »فوري«.

• عام 2020، فتحت النيابة العامة االحتادية السويسرية حتقيقًا 
إثر االشتباه يف قيام حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، 
وشقيقه رجا، باختالس أموال من مصرف لبنان، تتجاوز قيمتها 
اإلمجالية مبلغ 300 مليون دوالر، عرب شركة »فوري«، بني 

العامني 2002 و2015.

• يوم 27 تشرين الثاني 2020، بعثت النيابة العامة االحتادية 
مساعدة  بطلب  اللبنانية،  العامة  النيابة  إىل  السويسرية 

للتحقيق يف قضية األخوين سالمة.

يف شباط 2021، باشرت النيابة العامة التمييزية اللبنانية   •
حتقيقًا خاصًا بشأن قضية شركة »فوري« واألخوين سالمة.

• نيسان 2021، النيابة العامة التمييزية تدهم مكتب رجا سالمة 
يف بريوت، وختتمه بالشمع األمحر.

• يوم 2021/5/26، طلبت النيابة العامة التمييزية اللبنانية من 
السلطات السويسرية واألملانية، جتميد أموال رياض سالمة 
 ،2021/6/1 ويوم  املنقولة.  وغري  املنقولة  رجا،  وشقيقه 

أرسلت الطلب نفسه إىل السلطات الفرنسية.

• 2021/10/14، اجتماع يف الهاي ملمثلني عن االدعاء العام 
يف كل من فرنسا وسويسرا وأملانيا وبريطانيا ولوكسمبورغ، 
إضافة إىل لبنان، لتنسيق خطوات التحقيق حول ملف األخوين 

سالمة.

وعقارات  تدهم شققًا  الفرنسية  الشرطة   ،2021/10/21  •
ُيشتبه يف أن ملكيتها تعود إىل الشقيقني سالمة وشركاء 

هلما.

تصوير مروان بو حيدر

من  طنوس،  جان  القاضي 
إىل  )إضافة  الثالثة  املصارف 
تزويده  ولبنان«(،  مصر  »بنك 
بكل املعلومات املوجودة لديها 
عن حسابات رجا سالمة، كونه 
النيابة  لدى  حتقيق  موضوع 
وردت  وقد  التمييزية.  العامة 
يف  األربعة  املصارف  أمساء 
طلب املساعدة القضائية الذي 
املدعي  من  لبنان  إىل  وصل 

العام السويسري إىل لبنان مطلع العام اجلاري، بصفتها 
طّنوس  طلب  لذلك،  وتبعًا  سالمة.  لرجا  حسابات  حتوي 
معلومات عن هذه احلسابات، ملتابعة التحقيق يف القضية 
املبنية على االشتباه يف اختالس األخوين سالمة، بني عامي 
2002 و2015، مبلغًا يصل إىل حنو 300 مليون دوالر من 

املصرف املركزي.
العامة  للنيابة  معلومات  أي  كشف  رفضت  املصارف 
مينع  الذي  املصرفية  السرية  قانون  بذريعة  التمييزية، 
املودعني.  حسابات  تفاصيل  على  االطالع  من  القضاء 
لكن القاضي طّنوس كّرر طلبه، مشريًا إىل أنه مبيّن على 
قانون مكافحة اإلثراء غري املشروع، الذي ُيسِقط السرية 
بتلبية  العامة  النيابة  وعد  »عودة«  بنك  جزئيًا.  املصرفية 
طلبها قريبًا، مشريًا يف كتابه إىل هيئة التحقيق اخلاصة 
عودة  »بنك  لدى  حساباته  كل  أقفل  سالمة  رجا  أن  إىل 

للخدمات اخلاصة« يوم 2016/12/30.
األمني العام هليئة التحقيق اخلاصة، عبد احلفيظ منصور، 
حاكم  اهليئة،  رئيس  إىل   )2021/11/1 )يوم  بكتاب  بعث 
كُتب  مبضمون  فيه  ُيعلمه  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف 
املصارف الثالثة، ويقرتح عليه يف النهاية فتح حتقيق لدى 
اهليئة حول »حسابات السيد رجا توفيق سالمة«. »القطبة 
العام للهيئة  املخفية« هنا ليست حصرًا يف كون األمني 
شقيق  حسابات  يف  التحقيق  اهليئة  رئيس  على  يقرتح 
رئيس اهليئة. بل هي تكمن أيضًا يف التاريخ الذي تضّمنه 
اقرتاح منصور، إذ قال لسالمة: »نقرتح تكليفنا التدقيق 
الفرتة  )...( خالل  السيد رجا توفيق سالمة  يف حسابات 
هو  التاريخ  وهذا  تارخيه«.  حتى   ،2016/1/1 من  املمتدة 
األخوين  بشأن  اجلاري  التحقيق  القضية.  تضييع  مفتاح 
واجهة  اسُتخِدمت  بأنها  ُيشتبه  شركة  حول  يتمحور  سالمة 
الشركة  هذه  حل  جرى  وقد  وتبييضها.  األموال  الختالس 
عام 2015، بعد انتهاء عقدها مع مصرف لبنان. واقرتاح 
الشركة،  حل  بعد  سالمة  رجا  حبسابات  بالتحقيق  منصور 
يعين »القوطبة« على التحقيق املفتوح لدى النيابة العامة 
التمييزية، ألن حتقيقات اهليئة مستقلة متامًا عن السلطة 

هيئة التحقيق 
الخاصة التي 

يرأسها سالمة 
تحاول »القوطبة« 

على التحقيق 
القضائي
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العاصمة  يف  غالًء  الشوارع 
كلفة  جلهة  الفرنسية، 
للمحققني  تبنّي  بل  اإلجيار، 
الفرنسيني أن الشقة إياها، 
ببسيط  لكوزاكوفا!  ُملك 
لبنان  مصرف  العبارة، 
من  الشقة  هذه  استأجر 
صديقة سالمة )والدة ابنته، 
الفرنسية(  الصحافة  حبسب 

استجوب قاضي 
تحقيق فرنسي 
رجا سالمة ملدة 

أربع ساعات بشأن 
ممتلكاته وشقيقه يف 

فرنسا
على  الفرنسي  القضاء  حصل  وقد  العمل.  يف  وشريكته 
العقود املوقعة بني مصرف لبنان وشركة متلكها كوزاكوفا، 
استأجرت بدورها الشقة من شركة أخرى متلكها كوزاكوفا 
أيضًا. ويدفع املصرف املركزي اللبناني حنو 35 ألف يورو 

شهريًا، بدل إجيار.
إذًا، مصرف لبنان استأجر من رياض سالمة، »مرتين مرّبعني« 
مليون دوالر سنويًا! وقد كانت  بنحو نصف  باريس،  يف 
اسُتجِوب  اليت  األساسية  امللفات  واحدة من  هذه املسألة 
بناًء عليها، رجا سالمة، يف فرنسا، قبل أسابيع، ملدة أربع 
متابعة  مصادر  وتشري  التحقيق.  قضاة  أحد  أمام  ساعات 
كنتيجة  أتت  الدهم  وعمليات  االستجواب  أن  إىل  للقضية 
مباشرة لالجتماع الذي ُعِقد يف مدينة الهاي اهلولندية، يوم 
14 تشرين األول املاضي، وضم ممثلني عن االدعاء العام 
يف كل من لبنان وفرنسا وسويسرا وأملانيا ولوكسمبورغ 
وبريطانيا، بهدف تنسيق العمل التحقيقي حول ثروة رياض 
سالمة وشقيقه رجا وكوزاكوفا، والذي يشمل أيضًا التدقيق 

)عودة  مصارف  ثالثة  أرسلت   ،2021 األول  تشرين  و27 
كتبًا سرية  اللبناني(  واالعتماد  »ميد«   - املتوسط  والبحر 
معلومات  بورود  فيها  ُتبلغها  اخلاصة،  التحقيق  هيئة  إىل 
»إعالمية وقضائية«، عن شبهات تدور حول قيام »السيد 
املصارف  هذه  أحد  األموال.  بتبييض  توفيق سالمة«  رجا 
)»ميد«( قال إن أحد مصارف املراسلة )البنوك الوسيطة 
بني القطاع املصريف اللبناني والقطاع املصريف العاملي( 
ختص  عربه  عمليات  بأي  القيام  عن  االمتناع  منه  طلب 
»السيد رجا سالمة«. وتطلب املصارف الثالثة من اهليئة 

إعالمها باخلطوات املطلوبة منها.
يومني  يف  صدورها  هو  الثالثة  الكتب  يف  يلفت  ما 
إىل  إضافة  تقريبًا،  نفسها  الصيغة  وتضّمنها  متتاليني، 
كونها أتت بعدما طلب احملامي العام التمييزي بالتكليف، 
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إفرتش احملتجون املدرجات أمام 
يستعد  فيما  فيكتوريا  برملان 
الثالثاء  يوم  الوالية  نواب 
املاضي للبدء مبناقشة مشروع 

قوانني الوباء املقرتحة.
بالوصول  احملتجون  بدء  وقد 
بوسط  الربملان  مبنى  إىل 
ملبورن منذ الصباح الباكر على 
رافعني  اجلو  برودة  من  الرغم 
الفتات تقول »ال للدكتاتورية« 
مشروع  إىل  منهم  اشارة  يف 
إذا  تعطي،  اليت  القوانني 
احلالية،  بصيغتها  أقرت  ما 
لرئيس  واسعة  صالحيات 
الصحة  ووزير  الوالية  حكومة 

فيها خالل الوباء.
االعالمية  التقارير  وحبسب 
عدة  الوالية  حكومة  أجرت  فقد 

احملتجون يفرتشون املدرجات أمام برملان فيكتوريا 
قبل مناقشة قوانني الوباء املقرتحة

تعديالت على مشروع القوانني 
مفاوضات  بعد  املاضية  الليلة 
يف  املستقلني  النواب  مع 

برملان الوالية.
إن  لالنباء   AAP وكالة  وتقول 
أدخلت  أندروز  دانيال  حكومة 
مشروع  على  تعديالت  سبعة 
القوانني املسمى بتعديل قانون 

الصحة العامة لعام 2021.
القانون  مشودة  تعرضت  وقد 
حكومة  لرئيس  تعطي  اليت 
صحتها  ووزير  فيكتوريا 
الصحة  أوارم  اصدار  صالحية 
دون  الوباء  واعالن  العامة 

الرجوع إىل برملان الوالية.
ويرى منتقدو القانون إنه حيول 
دون وجود رقابة برملانية على 
ووزير  احلكومة  رئيس  قرارات 

Arabic

10

(Disability Gateway)

2019

2020

disabilitygateway.gov.au •

1800 643 787 •
8 8

/

•
131 450

•
1800 555 677

•
@DisabilityGateway

 

Arabic 

 دراسة حالة -‘ بّوا�ة اإلعاقة’

 .مركز الرعا�ة المجتمع�ة للروم األرثوذكس -دومي��ك جورج 

� رحلتها إ� البوا�ة دومي��ك تع�� 
 �عض الجسور ��

 .الدعم من خالل مركز الرعا�ة المجتمع�ة للروم األرثوذكسدومي��ك جورج موظفة رعا�ة اجتماع�ة تقدم خدمات و�رامج 

التقت دومي��ك �أحد عمالئها واسمه ن�ك ألول مرة بناًء ع� إحالة من والدته �عد خمسة أسابيع من تعّرضه إلصا�ة �الغة جّراء 
 .سقوطه عن أحد السط�ح

� و 
ة �� � وقد عا�� ن�ك، الذي �مارس مهنة طالء المنازل، من إصا�ات خط��

ب إجراء جراحة له و�قائه ��
�
جهه ووركه، مّما تطل

 .المس�ش�� لمدة ستة أسابيع

� ذلك اال�تئاب
� الصحة النفسّ�ة، �ما ��

 .تفاقمت صع��ات ن�ك �س�ب ضائقته المال�ة وعدم وجود مسكن ثا�ت له ومشا�ل ��

 �انت حالة ن�ك معّقدة. ”تقول دومي��ك: 

، ذهب ن�ك إ� سكن� خاص لأل ” ع إ� االنتقال إ� م�ان أ��� د�مومة�عد المس�ش��
�
 .شخاص الذين لديهم أزمات، ل�نه �ان يتطل

ا ” و�ان �حاجة إ� وس�لة نقل متخصصة لرؤ�ة سكن محتمل له وللذهاب إ� المواع�د الطب�ة، ح�ث أنه �ان �ستخدم كرس��
ا
�
 .متحر�

ر المال الالزم لدفع ت�ال”
ّ
� �ان و�ان من ن��جة ظروف ن�ك المال�ة عدم توف �ف س�ارات األجرة للتوّجه إ� األما�ن المختلفة ال��

 “.عل�ه الذهاب إليها، وعند تلك النقطة تواصلت والدته معنا

  . NDISمن خالل ‘ بّوا�ة اإلعاقة’سمعت دومي��ك عن 

� استخدام النقل المجتم�� تعّرفت ع� ‘ بّوا�ة اإلعاقة’من خالل ”تقول دومي��ك:  ر النقل المتخّصص ، الذي يوفبرنامج تمك��
� استخدام المواصالت

� له الذين يواجهون صع��ات ��  .“لألشخاص المؤهل��

ا لن�ك عن ط��ق توف�� وس�لة نقل م�سورة   Travel Trainerو�� تقول إن � توفر خدمة نقل لذوي اإلعاقة قدمت حً� سلس� ال��
ا برؤ�ة السكن المحتمل  .الت�لفة للذهاب إ� جميع مواع�ده الطب�ة مع السماح له أ�ض�

عج�ت
�
� تقدمها دومي��ك لقد أ � المساعدة ‘بّوا�ة اإلعاقة’ �خدمة العمالء الرائعة ال��

ع� ضمان قدرة الناس ع� ، ال سّ�ما ��
 .االستفادة من الدعم

� حققها ن�ك”تقول دومي��ك:  � الن��جة ال��  .لقد أذهلت��

 .عندما يواجه الشخص حواجز �استمرار �دون أن �حقق نتائج ج�دة، �مكن أن �صاب �اإلح�اط”

ا را‘ بّوا�ة اإلعاقة’لقد �ان ق�ام ” � ن�ك من استخدام وس�لة النقل أمر� . ب�عادة تمك�� ا لصحته النفس�ة ورفاهه االجتما��  ئع�

� للغا�ة” � العم�ل �ش�ل إ�جا��  .إنها ن��جة ممتازة أن يتم تمك��

ا عن ” وري أن نعرف جم�ع� � أن أو�� بها �ما ف�ه ال�فا�ة‘بّوا�ة اإلعاقة’من ال��  “.، وال �مكن��

 

الصحة.
كما ينتقد املعارضون فقرة يف 
وزير  تعطي  املقرتح  القانون 
والسلطة  الصالحية  الصحة 
على  اعتمادًا  أوامر  الصدار 
صفات االشخاص وخصائصهم 
واملكان  العمر  مثل  وظروفهم 
واملوقف من التطعيم واملهنة.

وحبسب التعديالت اليت أجرتها 
على  املاضية  الليلة  احلكومة 
مسودة القانون املقرتح تطلب 
أن  الوالية  حكومة  رئيس  من 
معقولة«  »أسس  لديه  يكون 
الوباء  أو  اجلائحة  حالة  العالن 
وأن تطبيق أوامر الصحة العامة 
وفق خصائص الناس جيب أن 
على  خطر  بوجود  فقط  ترتبط 

الصحة العامة.

جانب من املحتجني امام برملان فيكتوريا

النائب  طومسون  كريغ  ٌاتهم 
حزب  عن  السابق  الفدرالي 
املزعوم  االحتيال  بتهمة  العمال 

بشأن اهلجرة والتأشريات.
قد يواجه كريج طومسون عقوبة 
سنوات   10 إىل  تصل  بالسجن 

بسبب هذه االتهامات.
تزعم الشرطة أن النائب السابق 
لدائرة منطقة Dobell سّهل أكثر 
احتيالي  تأشرية  طلب   130 من 
مما   ، سنوات  أربع  مدار  على 
أدى إىل حتقيقه أرباح بأكثر من 

مليوني دوالر.
األربعاء  يوم  عليه  القبض  مت 
ووجهت إليه تهمتان خبرق قانون 
وكالهما  األسرتالي،  اهلجرة 
إىل  القصوى  عقوبتهما  تصل 

السجن ملدة 10 سنوات.
مداهمة  بعد  االعتقاالت  وتأتي 
العمر  من  البالغ  النائب  منزل 
57 عاًما يف متوز/يوليو املاضي 
حيث   ،Central Coast مبنطقة  
حتفظت الشرطة حينها على عدة 

حقائب سفر وأدلة أخرى.
هذا وقد مت تفتيش منزله مرة 

أخرى يوم األربعاء.
الفدرالية  الشرطة  وقالت 
يف  التحقيقات  إن  األسرتالية 
تزال  ال  حمتملة  أخرى  جرائم 
استبعاد  ميكن  وال  مستمرة 

حدوث مزيد من االعتقاالت.
التأشرية  طلبات  أن  ُيزعم 
خدمات  قطاعات  على  ركزت 
الطعام والضيافة وعمال املزارع 

اإلقليمية بالوالية.
على  بناء  التحقيق  إجراء  مت 
احلدود  لقوات  وردت  معلومات 

حدوث  مزاعم  حول  األسرتالية 
واحتيال وفساد  عمليات نصب 
يف التأشريات واهلجرة يف آب/ 

أغسطس 2019.
وقال كريغ بيليس القائم بأعمال 
القيادة  يف  التحقيقات  قائد 
الفدرالية،  للشرطة  الشرقية 
أن التهم تنطوي على خرق كبري 

لثقة اجلمهور وخيانة األمانة.
وقال يوم األربعاء إن »اجلرائم 
املسألة  هذه  يف  املزعومة 
احلكومة  برامج  باستغالل  تتعلق 
ملساعدة  املصممة  الفدرالية 

الشركات األسرتالية«.
الفدرالية  الشرطة  قادت 
األسرتالية التحقيق مبساعدة عدة 
األسرتالية  الوكالة  مثل  جهات 
واملعامالت  البيانات  لتحليل 
ومكتب   )AUSTRAC  ( املالية 
ووزارة  األسرتالي  الضرائب 

الشؤون الداخلية.
ومت تعليق عضوية طومسون من 

احلكم بسجن نائب عمالي سابق 10 سنوات 
بتهم فساد متعلقة باهلجرة والتأشريات

قبل حزب العمال يف عام 2012 
أثناء وجوده يف الربملان.

ومتت مداهمة عقارات أخرى يف 
منطقة Central Coast يف نفس 
تفتيش  فيه  مت  الذي  الوقت 
يف  طومسون  السيد  ممتلكات 
باإلضافة  املاضي،  متوز/يوليو 
منطقة  يف  أخرى  عقارات  إىل 
غرب  جنوب  يف   Revesby
 Rockdale يف  و  سيدني، 
وواحد   ، سيدني  جنوب  يف 
واآلخر   ،  East Maitland يف 
يف   Bundaberg West يف 

كوينزالند.
العام  قال مايكل تينك، املدير 
الوكالة  إن   ،  AUSTRAC يف 
مكثفا،  مالًيا  حتليال  أجرت  قد 
واليت  األموال  بتتبع  وقامت 
مليوني دوالر  بأكثر من  قدرت 
يكون  أن  احملتمل  الدخل  من 
ناجًتا عن جرائم متعلقة باالحتيال 

والفساد.

املتهم كريغ طومسون
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تدور حرب ناعمة بني جمموعات اجملتمع املدني واملنصات اخلاصة 
عدد  رفع  حول  أخرى  جهة  من  السياسية  واألحزاب  جهة  من  بها 
باب  إقفال  من  أيام   4 قبيل  اخلارج  املسجلني يف  املقيمني  غري 
االغرتاب  ميزان  قلب  إىل  املدني  اجملتمع  يسعى  إذ  التسجيل. 
لصاحله خالفًا النتخابات 2018، ويسّخر كل األدوات املتاحة أمامه 
السياسية،  السلطة  بها  يعرّي  كان  اليت  تلك  حتى  لذلك،  خدمة 

كانتهاك خصوصية األفراد.
غري  تسجيل  مهلة  تنتهي  اجلاري،   20 ليل  منتصف  أيام،   4 بعد 
عدد  املقبلة.  النيابية  االنتخابات  يف  لالقرتاع  أمساءهم  املقيمني 
امُلسّجلني حتى ظهر أمس وصل إىل 150 ألفًا و409، بزيادة حنو 
12 ألفًا عن اليوم السابق له. علمًا أن منصات »اجملتمع املدني« 
وتلفزيونات lbc وmtv و«اجلديد« نزلت بثقلها، منذ صباح السبت، 
وأطلقت »ماراثون املغرتبني اللبنانيني للتسجيل«، لكنها مل تنجح 
ألف   200 وهو  حتقيقه  استهدفت  الذي  الرقم  إىل  الوصول  يف 
اجتماع  إىل  الدخول  يتيح  »باركود«  بنشر  ذلك  استتبع  مسجل. 
واملساعدة  إضافية  معلومات  على  للحصول  »زوم«  برنامج  عرب 
يف التسجيل. كما حّددت جمموعتا »كلنا إرادة« و«حنو الوطن«، 
بالتعاون مع »مغرتبني جمتمعني«، جمموعة نقاط يف مدن االغرتاب 
للتجمع طالبني من كل من حيضر اصطحاب بطاقة هوية لتسجيله 
اإللكرتوني  التسجيل  استخدام حمّرك  أو  االتصال خبط ساخن  أو 
اخلاص بهذه املنصات للمساعدة. ومن الواضح أن هذه املنصات 
على  معّولة  املسّجلني  عدد  لرفع  أهمية كبرية  تعطي  واجملموعات 
إىل  تنتمي  األخريين  العامني  املهاجرين يف  اللبنانيني  غالبية  أن 
الفئة الغاضبة من الوضعني االقتصادي والسياسي، واحلانقة على 

الطبقة السياسية.
لذلك جاءت كل احلمالت املشجعة على التسجيل لالقرتاع حتت عنوان 
»التصويت االعرتاضي«، أي بهدف االقتصاص من الطبقة احلاكمة 
اليت دفعت اللبنانيني إىل ترك البلد. لكن الالفت أن من يقّدمون 
املاضية  القليلة  األيام  يف  عمدوا  تغيريية«،  كـ«قوى  أنفسهم 
إىل استخدام أدوات السلطة نفسها يف مسعاهم ملضاعفة أرقام 
اخلارج  مقيمون يف  لبنانيون  كشف  فقد  االغرتاب.  التسجيل يف 
عن تلقيهم اتصاالت على أرقامهم اخلاصة ورسائل على بريدهم 
مصدر  التسجيل.  على  حلثهم  عملهم  مبراكز  اخلاص  اإللكرتوني 
عّرفوا  أشخاص  هم  البعض،  مساها  كما  اخلصوصية«،  »انتهاك 
عن أنفسهم بأنهم ناشطون يف منظمة »كلنا إرادة«. وكّرت سبحة 
االعرتاضات ممن وصفوا األمر بـ«غري األخالقي«، وعند مطالبتهم 
بأنها  »تويرت«  موقع  على  إرادة«  »كلنا  رّدت  بتوضيح،  اجملموعة 
حصلت على هذه املعلومات من مصادر متعددة متاحة للعموم ومن 
منصات مسح متخصصة، وحرصت على استخدامها مبا يتماشى مع 
املبادئ التوجيهية حلماية البيانات. وعّقبت أنها حترتم رغبة البعض 
بعدم تلقي رسائل إلكرتونية من اجملموعة. واعتذرت املديرة العامة 
يف اجملموعة ديانا منعم عن »اإلزعاج«، واعدة بالعمل على مراجعة 
بروتوكول استخدام الداتا اليت حبوزة اجملموعة. لكنها أعادت تكرار 
اخلاصة  املعلومات  على  احلصول  لناحية  املنظمة  رّد  يف  جاء  ما 
من مصادر عامة من دون أن تكشف عن هذه املصادر. علمًا أن 
معلومات مماثلة،  على  احلصول  عن مصدر  الكشف  القانون حيّتم 
خصوصًا أنها غري مصرح عنها بشكل عام، مما دفع أحد املغرتبني 
يف كندا إىل التبليغ عن هذا اخلرق إىل السلطات املختصة بذلك.

 »كلنا إرادة« تنتهك خصوصيات مغرتبني باخرتاق بياناته
األحزاب  وأداء  التغيريية« يتطابق  »القوى  أداء  أن  البعض  ورأى 
السياسية التقليدية، حيث عمد كل من التيار الوطين احلر والقوات 
اللبنانية وحركة أمل إىل االتصال باملغرتبني يف الدول األوروبية 
بشكل خاص، وفق الطريقة نفسها. وفيما تكشف هذه األحزاب عن 
هويتها للمتصلني، قامت اجملموعات املدنية بنشر رقم خاص مبركز 
اتصال من دون حتديد اجلهة اليت تقف وراءه، ليتبني أن األمر مّت 

بطلب من »كلنا إرادة«.
و«حنو  إرادة«  »كلنا  لـ  التابعة  املنصة  نشرت  ذلك،  موازاة  يف 
الوطن« أمثلة مدعمة باألرقام حول قدرة املغرتبني على التغيري يف 
بعبدا كانت حتتاج  أن دائرة  االنتخابات. وجاء يف املنشور  نتائج 
إىل 9702 صوت خالل انتخابات 2018 باإلضافة إىل 4992 صوتًا 
دائرة  نيابيًا. فيما  تنال مقعدًا  البديلة« حتى  لـ«األحزاب  اقرتعوا 
النبطية، بنت جبيل، مرجعيون، حاصبيا حيث نالت املعارضة 2262 
صوتًا، حتتاج إىل 20 ألف صوت إضايف للفوز مبقعد. كذلك مت 
عرض لواقع أرقام بريوت األوىل والثانية، بعلبك اهلرمل، زحلة، 

البقاع الغربي وراشيا.
على مقلب األحزاب، مثة حشد استثنائي يوازي احلمالت اليت يقوم 
على  السياسية  األحزاب  وتتفوق  اخلارج.  املدني يف  اجملتمع  بها 
هؤالء خبوضها هذه التجربة املرة املاضية وبأنها ناشطة منذ سنوات 
يف االغرتاب، ولكل منها جالية خاصة به كانت تساهم سابقًا يف 
استقدام الناخبني من بلدان االغرتاب إىل لبنان لالقرتاع لصاحلها. 
وأن اجملتمع  ملعبها،  ينافسها يف  بات  أن مثة من  اليوم  الفارق 
املدني تعامل مع ملف املغرتبني على أنه معرتك التغيري األساسي 
مبا يوحي بأن املعركة الرئيسية بني اجملموعات واألحزاب ليست 
يف لبنان بقدر ما هي على أصوات اخلارج. علمًا أن أرقام انتخابات 
الدائرة  حتى يف  اجملموعات،  هذه  لصاحل  مشجعة  تكن  مل   2018

 »قوى التغيري« تعتمد أساليب السلطة: »حرب« على أصوات املغرتبني
أي  املقيمني،  غري  أصوات  من  األكرب  النسبة  على  حصلت  اليت 
دائرة الشمال الثالثة )البرتون، الكورة، زغرتا، بشري(. فقد بلغت 
نسبة املسجلني يف اخلارج حنو 12 ألفًا و337 مسجاًل اقرتع منهم 
7528 من أصل 171483 مقرتعًا أي ما نسبته 6.7%، من دون أن 
تتمكن هذه النسبة من حتقيق تغيري لصاحل »القوى التغيريية«. إذ 
نالت القوات 2899 صوتًا مقابل 1506 أصوات للتيار الوطين احلر 
و989 للمردة، يف حني صّوت 852 مقرتعًا من املسجلني يف اخلارج 
لصاحل النائب املستقيل ميشال معوض الذي خرج من كتلة التيار 

الوطين احلر لينضم إىل جبهة املعارضة.
االنتخابات يف 8 أيار؟

احتفال املعارضة بتصويت اجمللس النيابي بأغلبيته لصاحل تعليق 
العمل مرة أخرى باملادة 112 من قانون االنتخاب 2017/44 املادة 
112 اليت تتحدث عن ختصيص مقاعد ستة لالغرتاب حتّدد بالتساوي 
القارات  بني  أيضًا  وبالتساوي  واملسلمني  املسيحيني  بني  ما 
الست، مبعنى اقتصار اقرتاع غري املقيمني لصاحل املرشحني الستة 
يف اخلارج، مع االحتفاظ حبق االقرتاع يف الداخل يف حال االقرتاع 
يف املراكز احمللية يف لبنان؛ ال يعين بأن انتخاب املسجلني يف 
العام  كما حصل يف  الـ15  الدوائر  املرشحني يف  لصاحل  اخلارج 
2018 بات نافذًا. إذ يناقش تكتل التغيري واإلصالح التقدم بطعن 
غدًا يف اجمللس الدستوري حول ثالث خمالفات: تعديل عدد من 
مواد قانون االنتخاب املتعلقة بتواريخ ومهل قانونية أبرزها تقصري 
مجيع  من  مواطنًا   10685 حيرم  مبا  االنتخابية  القوائم  جتميد  مهل 
الطوائف ممن يبلغون عمر الـ21 ما بني أول شباط و30 آذار من حق 
االقرتاع، تعليق حق املغرتبني بانتخاب نوابهم الستة يف الدوائر 
املخصصة هلم، وإسقاط املادة 84 من القانون االنتخابي املتعلقة 
بالبطاقة املمغنطة. إضافة إىل اعتماد رئيس جملس النواب نصاب 
59 نائبًا كأغلبية مطلقة لتثبيت إسقاط مقاعد املغرتبني الستة مرة 
أخرى، بينما يستند التيار إىل الدستور إلثبات أن الغالبية املطلقة 
تتم باحتساب النواب املسجلني قانونًا ال العدد الفعلي. هذا الطعن 
الذي سيقدمه العونيون إىل اجمللس الدستوري، يفرتض أن يتبعه 
اختاذ اجمللس قرارًا بقبوله ودرسه أو رّده ضمن مهلة شهر من 
تاريخ تقدميه. وإذا ما قبل الطعن خصوصًا جلهة عدم املوافقة على 
تعليق املادة املتعلقة بإلغاء املقاعد الستة يف االغرتاب، سيقتصر 
تأثري املغرتبني على هذه املقاعد حصرًا، مما سيتسبب خبيبة أمل 
للمراهنني على التغيري من الداخل بواسطة اخلارج، إال يف حال قرر 
هؤالء االقرتاع يف لبنان. وحبسب الباحث يف الدولية للمعلومات 
حممد مشس الدين، فإنه ال ميكن التكهن بقدرة غري املقيمني على 
التأثري يف أي دائرة من الدوائر الـ15 قبل انكشاف الرقم النهائي 
للمسجلني يف 20 من الشهر اجلاري وتبيان آلية توزعهم على هذه 
الدوائر. ويقول مشس الدين إن رقم املسجلني قد يكون عرضة 
لالخنفاض خصوصًا ملن ال يتوافر لديه مستند رمسي من نوع بطاقة 
هوية أو باسبور، خصوصًا من حصل على جنسية البلد الذي يقطن 
لبنانية،  هوية  بطاقة  على  االستحصال  إىل  أخريًا  يعمد  ومل  فيه 
فضاًل عن أن عوامل الطقس خالل آذار يف بعض الدول األجنبية 
ستحول دون وصول البعض إىل أماكن االقرتاع، إضافة إىل بعد 
املسافات. من هذا املنطلق، تقول مصادر حكومية مطلعة إن موعد 
باعتماده عرب تقصريه كل  النيابي  الذي أوصى اجمللس  آذار   27
املهل ألجل ذلك، هو موضوع نقاش بني األحزاب السياسية، ومن 
الداخلية  لوزير  سبق  الذي  املوعد  اعتماد  إىل  يصار  أن  املرجح 

السابق حممد فهمي أن حدده بتاريخ 8 أيار.
ماذا بعد 20 تشرين الثاني؟

يقفل باب التسجيل للمغرتبني الراغبني باالقرتاع يف اخلارج بتاريخ 
فرتة  متديد  حول  اجلانبية  النقاشات  فيما  اجلاري،  الشهر  من   20
اتفاق سوى يف ما خص متديد وقت  أي  التسجيل مل تصل إىل 
فتح السفارات لتلقي طلبات التسجيل يوميًا وأيام العطل. بينما 
إضافية  مراكز  فتح  على  القدرة  بعدم  تتعلق  رئيسية  مثة مشكلة 
وسط  املقرتعني،  على  املسافات  لتقصري  كمسعى  للتصويت 
تقديرات تشري إىل أن حنو 20% من املسجلني لن يتمكنوا من بلوغ 
هذه املراكز. ويف هذا السياق كان وزير اخلارجية عبداهلل بو حبيب 
حول صعوبة  املولوي  بسام  الداخلية  وزير  إىل  رسالة  أرسل  قد 
اللبنانية وفقًا للمهل املعدلة من  إجراء االنتخابات خارج األراضي 
التدقيق يف طلبات التسجيل وحتديد مراكز لالقرتاع ضمن  ناحية 
هذه املهل، كما استئجار مراكز جديدة واحلصول على موافقات من 
بالسبب  لـ«األخبار« معرفته  نفى  املولوي  أن  الدول. غري  خمتلف 
الرئيسي إلرسال بو حبيب هذه الرسالة، مشريًا إىل أن التحضريات 
من  أفضل  وبشكل  ومرضية  »ممتازة  بطريقة  جتري  لالنتخابات 
الرزنامة املرسومة له«. وأشار إىل أنه حتى يوم اجلمعة املاضي، 
إىل  الواردة  اللوائح  يف  أمساؤهم  الواردة  املقرتعني  عدد  بلغ 
الداخلية 99 ألفًا، وهو ما يدل إىل أن ال تأخري حاصل، وإرسال 
اللوائح جيري تباعًا وبالتنسيق بني الداخلية واخلارجية. وأوضح أن 
وزارة الداخلية سجلت 13 ألف اسم يف يوم واحد، وذلك »يؤكد 
املعتمدة  اإلجراءات  أما  اجلميع«.  لتسجيل  كافية  املدة  أن  جمددًا 
لتنقيح اللوائح بعد انتهاء مدة التسجيل، فتتم عرب »تثبت املديرية 
العامة لألحوال الشخصية من ورود األمساء املرسلة يف لوائح وزارة 
بتنظيم  بعدها  املديرية  لتقوم  الداخلية،  السجالت  يف  اخلارجية، 

رلـى إبـراهـيم
قوائم مستقلة لكل سفارة أو قنصلية مع وضع إشارة على هذه 
األمساء للحؤول دون اقرتاعهم يف الداخل. يلي ذلك اإلعالن عن 
إىل  إرساهلا  يتم  اليت  املقيمني  بغري  اخلاصة  االنتخابية  القوائم 
السفارات لتعميمها وفتح مهلة االعرتاض على هذه القوائم«. إذ 
مثة أمساء تشطبها املديرية العامة لألحوال الشخصية تلقائيًا لعدم 
توافر الشروط القانونية فيها. جيري ذلك بعد »مطابقة األمساء مع 
العدلية ممن  اللوائح املرسلة من دوائر السجل العدلي واحملاكم 
صدرت حبقهم أحكام متنعهم من االقرتاع أو أحكام باحلجر«. من جهة 
أخرى يقول مولوي إنه »جرى االتفاق مع وزير اخلارجية على الطلب 
من السفارات والقنصليات املباشرة بتحديد مواقع مراكز االقرتاع 
يف اخلارج وفقًا للقانون، وقد بدأت هذه العملية منذ يوم أمس، 
على أن حتصل ضمن املهلة املنصوص عليها يف القانون واحملددة 

بـ15 كانون الثاني أي يف غضون شهرين تقريبًا«.
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من يرى اجلسم القضائي يف  لبنان  من اخلارج، ال يشّك للحظة انه 
جسم كامل املواصفات واالعضاء، ويعمل بدينامّية وتناغم كبريين، 
ما  يظهر  االشعة«،  »صورة  اىل  اجلسم  هذا  يدخل  عندما  ولكن 
ويعتربه  يناصر  القضاء ،  لبنان  يف  اجلميع  امور.  من  خمفيًا  كان 
املرجع االول واالخري له، ويهاجم من ينتقده او يعيب عليه بعض 
القرارات، ولكن اجلميع ايضًا يعودون اىل مسار انتقاده والتشكيك 

به حني تصبح االمور مغايرة هلم.
ومن مبدأ »كّلن يعين كّلن«، يتعرض القضاء يف لبنان لشّتى انواع 
اهلجمات من كل مسؤولي ورؤساء االحزاب والتيارات السياسية، 
ولو بأوقات ومناسبات خمتلفة ومتفاوتة، حتى ان اعضاء من داخل 
ينتمون  الذي  اجلسم  خاليا  مبهامجة  ايضًا  بدأوا  القضائي  اجلسم 
يكون  ان  املفرتض  من  الذي  له  عدة  اليه، فأصبح هناك حماور 
موّحدًا ومالذًا اخريًا للجميع، كي يبقى البلد متماسكًا وقادرًا على 

السري بثبات ووعي اىل االمام.
لطاملا متسك اللبنانيون حبكم القضاء، ولو ان احدًا ال يطّبقه، ولكنهم 
كانوا حيرتمونه ويرضون بـ »هيبته« اليت كانت تفرض نفسها يف 
كثري من االحيان، حتى يف خضّم احلروب العبثّية اليت شهدها لبنان 
منتصف السبعينات وحتى اواخر تسعينات القرن املاضي، بدليل 
ان كل ما كان حيصل من شؤون يومّية للناس،كان حيصل بغطاء 
قانوني، وكان اجلميع حيرص على احلصول على هذا الغطاء بطريقة 
او بأخرى، فريتاح باله ويطمئن اىل اّن ما يقوم به بات على املدى 

البعيد »مضمونًا« بضمانة قضائية.
اليوم، حتّول القضاء اىل حلقة ضعيفة ويركب موجات عّدة تشيد به 
حينًا، وتنهال عليه باللوم والتشكيك احيانًا. ولكن اخلطر احلقيقي 
أبناء  بني  املواجهة  من  جبوالت  ومتّثل  بعيدة،  غري  مّدة  من  برز 
الواحد، فوقف قضاة يف وجه بعضهم، كّل منهم يتسّلح  اجلسم 
بالقانون والدستور ويعلن بالفم املآلن انه هو صاحب احلق، ولو 
أّن من يواجهه هو من العائلة نفسها ويفرتض ان يتشارك القيم 

واملعلومات واملبادئ نفسها.
ليست املرة االوىل اليت يتعرض فيها القضاء يف لبنان للمصاعب، 
بفعل  ومرتحّنًا  واهنًا  فيها  يظهر  اليت  االوىل  املرة  حتمًا  ولكنها 
الضربات اليت تعّرض هلا من الداخل، فضربات اخلارج باتت امرًا 
معتادًا وميكن ختّطيها بالصرب واحلنكة، اما ضربات الداخل فال ميكن 
اكثر صعوبة وجدية من  تراها  االلتفاف عليها، لذلك  او  تفاديها 

الضربات اخلارجّية.
فعليًا، جيب عليه ان يصدر قرارات واضحة وال لبس فيها باملواضيع 
اليت تطرح امامه، ولكننا نراه عاجزًا عن تطبيق اي قرار يصدر عنه 
من جهة، وعن اصدار آخر يف مسائل مهّمة من جهة ثانية، هو امر 
غري سليم وال ميكن االبقاء عليه، الّن من شأنه االساءة بشكل كبري 
عن  ناهيك  ثانيًا،  اخلارج  لبنان يف  واىل صورة  اواًل،  ككل  اليه 
التدّخالت يف الشؤون القضائّية من كل ميل  امام  الباب  تشريع 
وصوب، وتسريع مهمة جتريده من صالحياته وكسر صورته متامًا 

حبيث يصعب إصالحها يف املدى املنظور.
بعملهم  يقومون  ولكنهم  القضاء،  على  لـ«القضاء«  اجلميع  يعمل 
وهي  والقوانني،  الدستور  واحرتام  عليه«  »احملافظة  ستار  حتت 
اخطر مرحلة ميكن الوصول اليها، الن ما يليها هو االنهيار التام 
الي مؤسسة يف اي بلد، مع التذكري بأن القضاء معين بكل امللفات 
واملواضيع، وغيابه التام يعين اسقاط ما تبقى من امل يف استعادة 
لبنان عافيته وقدرته على السري يف الطريق الصحيح الي تغيري او 
تصحيح مرجّو. وبكل بساطة، يعيش القضاء اليوم فرتة يصح فيها 
القول انه »مغّيب مع وقف التنفيذ« حبيث انه حاضر بالشكل، فيما 
يغيب بالفعل عن كل االحداث والتطورات اليت تتطلب منه مواقف 

مميزة وجريئة.

ال احد يريد االعرتاف بأن القضاء 
مغّيب... مع وقف التنفيذ

طوني خوري
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مـقاالت وتـحقيقات

 »ترشيد« أدوية األمراض املزمنة: إنها الكارثة
راجانا حمية

على  حّل  ما  هذا  »كارثة«. 
وعدد  املزمنة  األمراض  أصحاب 
قرار  بعد  الصيادلة  من  كبري 
أدوية  عن  »جزئيًا«  الدعم  رفع 
ترجم  والذي  املزمنة،  األمراض 
زاد  جديد  أمس جبدول  من  أول 
كان  أضعافًا...  األدوية  أسعار 
منذ  هنا  إىل  الوصول  متوقعًا 
أول الطريق، بسبب دفع مصرف 
فاشلة  دعٍم  آلية  باجتاه  لبنان 
راكمت ما يف جيوب املستوردين 
أنفسهم  الناس  ليجد  والتجار، 
يشرتون  سوريالي:  خيار  أمام 
يعيشون  أم  ليعيشوا  الدواء 

لشراء الدواء؟
لبنانية،  لرية  ألف  و17  مليون 
أسعد  الذي سيقتطعه  املبلغ  هو 
له  أدوية  أربعة  لشراء  راتبه  من 
ولزوجته. سيكون على السبعيين 
شهريًا،  املبلغ،  هذا  حيسم  أن 
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احملكوم  ختيري  ذلك  يشبه  للخطر.  حياتهم  وتعريض  الدواء 
باإلعدام ما بني املوت شنقًا أو بالرصاص!

عراجي اعترب أن األسعار »غري مقبولة وال ميكن للناس حتملها«، 
مشريًا إىل إمكان دعوة »املعنيني يف مصرف لبنان إىل اجتماع 
يف جلنة الصحة الستعادة نقاش آلية الدعم واملطالبة بتعديل 
ألدوية  دوالر  مليون   15 زيادة  األقل  وعلى  الدعم،  مبلغ 

األمراض املزمنة«.
العامة فاكتفت بإصدار قراريها املتعلقني  الصحة  أما وزارة 
باألسعار اجلديدة من دون أي تعليق، تركت الناس يف حال 
غضٍب ستكرب مع األيام، وقد بدأ بعض الصيادلة باختبارها. 
إذ يشري الصيدلي أمحد زبيب إىل أن أحد املرضى »جّن جنونه 
عندما علم أن دواء concor الذي كان يشرتيه بـ 19 ألف لرية 
أن  زبيب  أريده«. يؤكد  أعد  ألفًا، وقال لي: مل   70 بـ  بات 
العشرات سيفعلون األمر نفسه »ألن الناس مل يعودوا ميلكون 
قوت يومهم، فكيف سيدفعون هذه األسعار؟«. ويؤكد بعض 
كثرًا  أن  خصوصًا  بعد،  تبدأ  مل  »االنتفاضة«  أن  الصيادلة 
من املرضى »خّزنوا« بعضًا من أدويتهم ومل يسألوا بعد عن 

األسعار اجلديدة، إال أنها »آتية ال حمالة«.
انقطاع  بسبب  سابقًا،  »تأقلموا«  املرضى  بعض  أن  صحيح 
السوق  يف  أسعارها  من  بأعلى  شرائها  فكرة  مع  األدوية، 
السوداء، إال أنهم مل يستوعبوا بعد فكرة أن يصبح ما كانوا 
يدفعونه بطريقة غري شرعية إىل حني توفر الدواء... شرعيًا 
بقراٍر رمسي من السلطة. أرخى »الرتشيد« بثقله على كاهل 
مرضى كثر وجدوا أنفسهم عاجزين عن التصديق. فكيف مثاًل 
يرتفع سعرها  أن  العني  مزمن يف  تستخدم ملرض  لـ«قطرة 
املريضات،  إحدى  تسأل  ألفًا؟«،   188 إىل  لرية  ألف   20 من 
شأنها شأن كثريين من املرضى الذين يعيشون انفصامًا بني 
وبني  رواتبهم  قيمة  تآكل  بسبب  املتدنية  الشرائية  قدرتهم 
لتصبح شيئًا  وتتجه  املفرتض  الدعم  من  أدوية خترج  أسعار 

فشيئًا على أساس سعر صرف اللرية يف السوق املوازية.
املرضى هم الضحايا املباشرون لـ«الرتشيد«. لكن للصيادلة، 
الصيدلي محود املوسوي  الكارثة. يؤكد  أيضًا، نصيبهم من 
أنه مل يعد قادرًا على جتديد الـ«ستوك« يف صيدليته، »بعدما 
أن  اليوم  فيما يطلب مين  القديم،  السعر  على  أدويتنا  بعنا 
أشرتي على السعر اجلديد«. ويسأل: »كيف ميكن أن أشرتي، 
مثاًل، بـ34 ألف لرية دواء بات سعره 350 ألفًا«. واألسوأ هو 
»هل سأستطيع تصريف هذا الدواء إذا اشرتيته؟«. ويلفت 
املوسوي إىل أن بعض األدوية اليت اخنفضت أسعارها »كيف 

سأبيعها بالسعر اجلديد بعدما اشرتيتها بسعر مرتفع؟«.
اتباع  من  بّدًا  الصيادلة  من  كثريون  جيد  ال  ذلك،  بسبب 
 10 شراء  من  فبداًل  استمرارهم.  لضمان  جديدة  اسرتاتيجية 
زبيب،  يقول  فقط«،  اثنني  »نشرتي  معني،  دواء  من  علٍب 
منطلقًا من »عملياٍت حسابية« جيريها لضمان عدم بقاء الدواء 
األدوية  تسرتّد  تعد  مل  الشركات  أن  »خصوصًا  الرّف،  على 
اليت تبقى«. فيما يشري الصيدلي فرج سعاده إىل أنه يلجأ 
أصل  »علبة من  قاعدة  على  »املخزون«،  تقليص  إىل  اليوم 
بعض  قرار  إضافيًا يف  تأثريًا  ما سينعكس  وهو  10 علب«، 
املفاضلة  إىل  مضطرة  نفسها  ستجد  اليت  األدوية  شركات 
البيع  بني اختاذ قرار »الفوترة« من عدمه، عطفًا على حركة 

والشراء. فهل يكون القرار فاحتة االنهيار؟

أحزابًا  بامسه  والناطقني  املدني  اجملتمع  مجعيات  بعض  تتحّول 
ديكتاتورية مصغرة. هذه ليست مشهدية 17 تشرين، بل نوع آخر 
من قطف جناحها، ووراثة العمل السياسي بشيطنة اآلخرين، بتمويل 

خارجي ودعم ال حمدود، ال تعرف بعد أساليب صرفه.
ال ميكن مقارنة لبنان بروسيا حيث خاض الرئيس فالدميري بوتني حربًا 
ضد »منّظمات اجملتمع املدني« واجلمعيات غري احلكومية واستهدفها 
تدفع  »اللبنانية«  اجلمعيات  به بعض  تقوم  ما  لكن  ولفظيًا.  عمليًا 
إىل التذكري ببوتني. واملقصود مجعيات وشخصيات معروفة التوجه 
اليت  اجلادة  تلك  وليس  واإلعالمي،  السياسي  والتمويل  واالنتماء 
النفايات والحقًا يف  األول، يف ملف  17 تشرين  بدأت عملها قبل 
املصارف، وظهرت يف خطاب سياسي واضح يف تلك املرحلة اليت 
ال تشبه بوهجها املتألق حماولة استثمار 17 تشرين خللق مشهدية 

هجينة.
ال تزال اإلجراءات املصرفية تذل اللبنانيني، واالنهيارات تعّم القطاع 
املولدات  أسعار احملروقات وفواتري  الطيب واالستشفائي، وترتفع 
اللبنانيني يتصرفون  الكهربائية يف صورة موجعة، ومع ذلك فإن 
للمصائب  مواٍز  فعل  رد  أي  دون  من   - السياسية  القوى  كما   -
املعيشية اليت حتل بهم. وإذا كانت القوى السياسية متارس شعائرها 
غياب  السؤال عن  فإن  االنتخابي،  املوسم  انطالقًا من  السياسية، 
انتفاضة اللبنانيني بعدما فقدوا أي أمل يف حراك جمتمع مدني، ثبت 
فشل جتربته بعدما حاول قطف مثار 17 تشرين وبنى لنفسه منصة 
إعالمية وسياسية تطرح نفسها أمام اخلارج على قاعدة أنها »قوى 
تغيريية«. هذا اجملتمع املدني بدأ محالت انتخابية من خالل شيطنة 
اجلميع، لكنه يلعب لعبة األحزاب، فيمارس كل أنواع الديكتاتورية 
مرتفع  خارجي  ومتويل  رنانة  ستار شعارات  اآلخرين، حتت  حق  يف 
الكلفة، ويوزع شهادات باالنتماء الوطين ملؤيديه وختوين معارضيه. 
ما حيصل يف اقرتاع املغرتبني مظهر من مظاهر تبين هذه اجملموعات 
أن  افرتاض  على  للتسجيل،  املقيمني  غري  لدفع  التسويقية  احلملة 
حكمًا  وسيقرتعون  السياسية  األحزاب  هؤالء سيصّوتون ضد  مجيع 
ليس صحيحًا،  األمر  وهذا  التباس.  أي  دون  من  املدني  للمجتمع 
ففاعلية األحزاب يف اخلارج ال تزال على قوتها، والتجربة املاضية 
واالستنفار احلزبي احلالي يدالن على ذلك، وهذا األمر سيكون حمكًا 
حقيقيًا لكال الطرفني حني يتم استخالص النتائج. علمًا أن األحزاب 
ال تزال تعمل ضمن آلية واضحة ومعلنة وبرنامج سياسي حمدد مهما 
اختلفت النظرة إليها. يف املقابل، وقبل حنو أربعة أشهر من موعد 
االنتخابات، ال يزال »اجملتمع املدني« غامضًا يف تقديم نفسه يف 
زمان  لكل  تصلح  شعارات  من  أبعد  عملي  وبرنامج  واضحة  صورة 
شبكة  وبناء  الفساد  ومكافحة  احلاكمة  الطبقة  كـ«إسقاط  ومكان، 
االنتخابات  جمال  عمل يف  من  كل  النفايات...«.  وفرز  مواصالت 
وليس طارئًا عليها، كما هي حال من حياول اختزال اجملتمع املدني 
عرب أطر سياسية وإعالمية، يتحدث عن »احلالة الصوتية« الراهنة، يف 
تقديم معارضي األحزاب أنفسهم على طريق االنتخابات. االنتخابات 
هي »اسم وصوت وبرنامج عمل«، وليست فقاعة يف اهلواء. فأي 
جمتمع مدني ال يتحدث عن شعار سياسي واضح، وال يأتي على ذكر 
الدستور والطائف وبرنامج عمل سياسي ُيفهم منه أي شيء، عدا 
عن العداء للطبقة السياسية كلها. وأي جمتمع مدني ال تعرف منه 
واتهامات عرب منصات  أو خطب  الطرق  سوى الفتات مرفوعة على 
التواصل االجتماعي أو التلفزيوني متعن يف تهشيم اآلخرين، وأبلسة 
كل اجملموعات الشبابية احلزبية وليس القيادات فحسب. فمن الذي 
يقدر أن حيكم على عنصر حزبي من القوات اللبنانية أو حزب اهلل أو 
املردة أو التيار الوطين احلر واملستقبل وأمل والشيوعي الذي سبق 
اجلميع بشعارات العدالة االجتماعية، أقل انتماء لبنانيًا من »ظواهر« 
اجملتمع املدني جملرد أنهم حزبيون، أو يعترب أن أي عنصر حزبي أقل 
فكرًا وعلمًا وأخالقًا من بعض الشخصيات اليت متأل الفضاء شتائم.

بأنها تستغل  السياسية  األحزاب  يعرّي  الذي  مدني هو  وأي جمتمع 
وجع الناس لتصرف أموااًل انتخابية من مازوت ومولدات ومساعدات 
غذائية وأدوية، فيما هو يتقاضى مئات آالف الدوالرات من اخلارج 
وال تعرف وجهة صرف هذه األموال سوى ما ظهر حتى اآلن من محالت 
إعالنية وتسويق منصات إعالمية جوفاء، ال تغين حمتاجًا وال تؤّمن له 
دواء. وأي جمتمع مدني خيوض االنتخابات النيابية ومل يكلف نفسه 
عناء شن محلة موازية لفرض االنتخابات البلدية اليت من املفرتض أن 
تكون قاعدة العمل اإلمنائي واحلياتي، وهو الذي يستنسخ عمل هذه 
اجلمعيات خارج لبنان ويتمثل بتجارب غربية. وأي جمتمع مدني ينطلق 
البعض منه بالتعاون مع مؤسسات أممية عرب وزارات وبرامج دولية 
ويتقاضى أموااًل طائلة، يف حني يتهم كل اآلخرين خبوض االنتخابات 
مرفأ  انفجار  يستغل  مدني  وأي جمتمع  خارجية.  ومشاريع  بأجندات 
بريوت سياسيًا ويستغل املساعدات من أجل تقديم نفسه كمرشح 
بديل عن كل القوى السياسية، فيما اجلمعيات اإلنسانية احلقيقية 
ومساعدة  اإلعمار  إلعادة  املرفأ  انفجار  بعد  بصمت  تعمل  تزال  ال 
املنكوبني من دون أن تقدم نفسها بدياًل سياسيًا. وأي جمتمع مدني 
انطلقت شخصيات منه من األحزاب نفسها فعملت لديها ونّسقت 
معها وسّوقت هلا قبل أن تتحول إىل جمتمع مدني ومجعيات تراهن 
السفارات خمطئة عليها يف قلب موازين السلطة. إنه جمتمع مدني 
سيظل مدينًا لألموال اخلارجية، ويشّكل نكسة جديدة للذين يعتقدون 

أن لديهم بارقة أمل يف لبنان.

 ديكتاتورية بعض »اجملتمع املدني« 
وشيطنة األحزاب

هيام القصيفي

من راتٍب تقاعدي وصل بعد 25 عامًا من اخلدمة يف السلك 
»يعيش«  أن  ألف لرية، على  العسكري إىل... مليون و700 
ألف   683 بنحو  أي  يتبّقى،  مبا  يعيش(  ال  أن  باألحرى،  )أو، 

لرية.
»أن تعيش لتشرتي دواء ال أن تشرتي الدواء لتعيش« هو ما 
قّرره مصرف لبنان ألسعد، ولغريه من املرضى الفقراء، بعدما 
حبس الدعم عن أدوية األمراض املزمنة إىل احلدود القصوى، 
غري آبٍه بصحة هؤالء نتيجة قراراته االعتباطية اليت أدت إىل 
حتليق أسعار كثري من األدوية، إىل حّد أنها قد تكسد لعدم 
وجود ما يكفي من املرضى القادرين على دفع مثنها. يف عّز 
انهيار قدرة الناس الشرائية وحاجتهم املاسة إىل حبة الدواء، 
ارتأى مصرف لبنان أن يتحّرر من »العبء«، فبدأ قبل أشهٍر 
سياسة رفع الدعم اليت جتّلت أواًل بالتنّصل من الـ50 مليون 
السابق  الصحة  وزير  عليها  توافق  اليت  للدعم  دوالر شهريًا 
رياض سالمة، وتقليصها إىل  »املركزي«  محد حسن وحاكم 
الطبية،  واملعدات  للمستلزمات  ماليني   10 منها  مليونًا،   35
وحنو 19 مليونًا ألدوية األمراض السرطانية واملستعصية، وما 
تبقى لألمراض املزمنة. والـ«ما تبّقى« ال يكفي لسّد جزء من 
دعم  ترشيد  أسبوع  قبل  الصحة  وزارة  قّررت  لذلك،  احلاجة. 
أدوية األمراض املزمنة وتعديل تسعريتها استنادًا إىل شرائح 
أسعارها األساسية. وأصدرت أول من أمس جداول األسعار 

اجلديدة اليت تراوح ترشيد الدعم فيها بني %25 و75%.
على  تصّر  كما  »الرتشيد«،  قرار  »الصحة«  تصدر  أن  قبل 
تسميته، وقبل أن يقرر مصرف لبنان أخذ صحة الناس رهينة، 
كانت املليون و17 ألفًا اليت سيدفعها أسعد اليوم ال تتعدى 
اليت  األربعة  األدوية  أسعار  ارتفعت  لرية!  و500  ألفًا  الـ157 
دواء  سعر  ارتفع  وباألمثلة:  أضعاٍف.  تسعة  الرجل  يشرتيها 
»janumet« الذي يستخدمه مرضى السكري من 94 ألف لرية 
إىل 564 ألفًا، ودواء »amlor« )ملرضى الضغط املزمن( من 
)ملرضى   »twynsta« 14 ألفًا و500 لرية إىل 132 ألفًا، ودواء
 »aldacton« الضغط املزمن( من 38 ألفًا إىل 227 ألفًا، ودواء
)مدّر للبوتاسيوم ويستخدم لعالج ضغط الدم( من 11 ألفًا إىل 
 12 من  الدرقية(  الغدة  مخول  )لعالج   »euthyrox»94 ألفًا، و
ألف لرية إىل 112 ألفًا، و«atacan plus« )لعالج ضغط الدم( 
)ملنع تشكل   »apo-clopiderol»و ألفًا،   177 إىل  ألفًا   25 من 
على  وقس  ألفًا...   186 إىل  ألفًا   26 من  الدموية(  اجللطات 
ذلك أدوية المس سعر بعضها املليون لرية. وحتى األدوية 
احمللية الصنع، اليت أّكد وزير الصحة فراس األبيض أن زيادة 
الدعم على املواد األولية اليت تدخل يف صناعتها ستخفض 
من أسعارها، »طارت« هي األخرى، فيما اخنفضت أسعار عدد 

قليل من األدوية مقارنة بتلك اليت ارتفعت أسعارها.

تراوحت قيمة ترشيد الدعم على أدوية األمراض املزمنة بني %25 
و%75

يدفعه  كان  ما  بأشواط،  جتاوزت،  »الصحة«  جدول  أسعار 
املرضى للحصول على أدويتهم من السوق السوداء يف عّز 
معركتهم،  املزمنة  األمراض  أصحاب  خسر  هكذا،  انقطاعها. 
وباتوا أمام خيارين كالهما أمّر من بعضهما: إما شراء األدوية 
باألسعار اجلديدة »وهذا مستبعد بالنسبة لكثريين«، على ما 
وقف  أو  عراجي،  عاصم  النيابية  الصحة  جلنة  رئيس  يقول 
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يف  العسكريون  اخلرباء  مع  يجُ
متقاعدون  فيهم  مبن  أمريكا، 
األزمة  على  البحرية،  سالح  يف 
الطواقم  تأهيل  يف  البنيوية 

املتقدمة.
أمريكية  نووية  غواصة  تعّرضت 
»جببل  ارتطامها  نتيجة  ألضرار 
يف  البحرية«،  املياه  عمق  يف 
األول/أكتوبر  تشرين  من  الـ2 
من  خماوف  وسط  املاضي، 
النووي  للوقود  حمتمل  تسّرب 
سالح  يعلن  ومل  متنها.  على 
البحرية عنها إال بعد 5 أيام من 
احلادث، بعد اجتيازها مياه حبر 
شبكة  حبسب  اجلنوبي،  الصني 
»سي بي أس«، الـ5 من تشرين 

الثاني/نوفمرب احلالي. 
أس  »يو أس  الغواصة  وكانت 
كونيتيكت« احلديثة، من فصيلة 
بلغت  وقد  وولف«،  »سي 
دوالر،  مليون   3،000 كلفتها 

الوقائع الغامضة لتضّرر غواصة نووية أمريكية يف حبر الصني
منذر سليمان

برامج تدريب املراتب األدنى خالل اخلدمة الفعلية، وما نتج عنه 
من تراجع يف أعداد الضباط املؤهلني.

البحرية  تدريب ضباط سالح  برنامج  كان  املثال،  على سبيل 
يستغرق 6 أشهر خالل فرتة احلرب الباردة، ومت تقليص الفرتة 
إىل النصف يف األزمنة احلالية، وإلغاء بعض املواد الدراسية يف 
أصول املالحة وإدارة السفن والتقليل من حدوث الكوارث. أما 
املنتسبون إىل كلية ضباط احلرب السطحية، فيتلقون تدريبات 
إضافية مدتها 60 يومًا، ما يعادل جمموعها 7 أشهر أقل مّما 

كان مطلوبًا تلّقيه لضباط الصف إبان احلرب الباردة.
ويف انتكاسة موازية لسالح البحرية، أجُعلن يف والية واشنطن، 
يف الـ10 من الشهر احلالي، عن حماكمة »عاملة معادن سابقة 
املقّوى  بالفوالذ  املصانع  تزّود  كانت  أمريكية  لشركة  تعمل 
املعدن  متانة  اختبارات  نتائج  بتزوير  همت  واتُّ السفن«،  لبناء 
املقّوى، ملدة 30 عامًا، والذي أضحى غري مطابق للمواصفات 
يتمتع  أن  يفرتض  إذ  البحرية،  سالح  حّددها  اليت  واملعايري 

خباصية مقاومة بدرجة كبرية يف أعماق احمليطات.
ملراقبة  إجراءات  اختاذه  عن  األمريكية  البحرية  سالح  وكشف 
غواصاته بصورة عاجلة، بعد الكشف عن »أكثر من 240« من 
متدنية  حرارة  درجات  الفوالذ، يف  ملتانة  املزّورة  االختبارات 
»73 درجة مئوية حتت الصفر«، كما جاء يف مواصفات البحرية 

املطلوبة.
من  كافة  العسكرية  املراتب  نفاذ  أعاله  املسألة  يف  الالفت 
املساءلة، بينما أعلنت وزارة العدل األمريكية أنه كان ينبغي 
سالمة  لضمان  مهمة  إجراءات  »اختاذ  البحرية  سالح  على 
اليت ما زال حنو 40 منها يف اخلدمة،  الغواصات املتضررة« 
ورمبا رأى سالح البحرية أن من األفضل له عدم اجملازفة عرب 
كبار  قصوى.  مديات  إىل  العاملة  الغواصات  بهياكل  اهلبوط 
القادة العسكريني، وخصوصًا يف سالح البحرية، حيّبذون عدم 
حتمل املسؤولية، واستمرار التمتع باالمتيازات املمنوحة لتلك 

الرتب، حبسب قادة متقاعدين.    
االتكالية  عقلية  بشأن  ريكوفر«  »هاميان  تقييم  إىل  بالعودة 
وتراجع حتّمل املسؤولية يف صفوف اهليكلية العسكرية، يتضح 
للمرء انقضاء حنو 30 عامًا على تزوير بيانات صالبة الفوالذ من 
التسّلم  دون الكشف عنها يف املراجعة املفرتضة عند مرحلة 
والتدقيق مرة أخرى »عرب أداة مستقلة وحيادية«، كما طالب 

ريكوفر. 
من  دفعة«   240« األمريكية  البحرية  تسّلم سالح  حقيقة  أمام 
الفوالذ املتدني اجلودة، وإدخاهلا يف بناء حنو نصف إسطول 
الغواصات النووية يف ترسانته، سيتعنّي عليه إخضاعها بشكل 
إصالحه  تستطيع  ما  لرتميم  إضافية،  صيانة  إلجراءات  كامل 
من عيوب، وما سريافقه من نقص جوهري يف موارد االنتشار 
واملهام العسكرية، سواء »يف أزمنة التوتر أم احلرب«، وتبّخر 
يف  األساس  احلجر  تعترب  اليت  اخلصم  على  التفّوق  خاصية 

السياسات األمريكية املتعددة.
ما يفاقم األمر بالنسبة إىل االسرتاتيجية والرتسانة األمريكّيتني 
أيضًا تتالي الدراسات األمريكية املختصة بالشؤون العسكرية 
»ال تستطيع  األمريكية، واليت  التقنية  تراجع  التحذير من  يف 
السفن،  بناء  أحواض  يف  الصناعية«  الصني  قدرة  مواكبة 
واللحاق مبوازاة الرتسانة الصينية اليت تعّد إلنتاج ما جمموعه 
460 قطعة حبرية، يف العقد املقبل، بينما »تطمح« الرتسانة 
احلربية األمريكية إىل إنتاج 335 سفينة وغواصة، مبوازاة عدد 
القطع الصينية يف الزمن احلالي، يف غضون عقد من الزمن.

تبحر يف أعماق حبر الصني اجلنوبي، الذي تعتربه بكني منطقة 
سيادية وأقامت فيه جزرًا اصطناعية لتعزيز سيادتها.

حتّفظ سالح البحرية األمريكية على حجم الضرر وطبيعته، لكن 
بعض األوساط رّجحت إصابتها »بأضرار حلقت بالقسم األمامي 
حبارًا   15 وإصابة  بالسوائل،  املوازنة  وحجرات  للغواصة، 
بعوارض االصطدام«، ما اضطّر طاقمها إىل تعوميها على سطح 
القاعدة الضخمة  املاء وقيادتها إلجراء الصيانة والرتميم حنو 

يف جزيرة غوام، اليت تبعد عنها حنو 3,000 كلم.  
يف  األم  قاعدتها  إىل  الضرر  إصالح  بعد  الغواصة  ستتوجه 
مدينة برميرتون بوالية واشنطن إلمتام إجراءات الصيانة. لكن 
اليت ال  »عقيدته  البحرية يكمن يف  أمام سالح  التحدي  جوهر 
التسلسل  وتدهور  املوارد،  اسرتداد  بلورة خطط  على  تشجع 

القيادي«. 
إىل  ستحال  »فإنها  النووية  الغواصة  مصري  إىل  بالنسبة  أما 
خارج اخلدمة لعدة سنوات«، وهي واحدة من ثالث قطع حديثة 
تعمل بالطاقة النووية )جملة »فوربز«، الـ3 من تشرين الثاني/

نوفمرب 2021(.
األمريكية،  البحرية  يف  النووي  للسالح  الروحي  األب  وكان 
خطاب  العسكرية يف  الرتاتبية  بقسوة  انتقد  ريكوفر،  هاميان 
تقاعده من اخلدمة يف العام 1982، قائاًل: »العّلة األساسية يف 
نظام دولتنا، كما يف القطاع الصناعي، هي قاعدة االتكالية 
أن  كما  املطلوب.  املستوى  من  أقل  إلجناز  القادة(  )بني 
املسؤولني جاهزون للقبول والتأقلم مع أوضاع يدركون أنها 
من  بداًل  املعضالت  حقيقة  من  التقليل  إىل  ومييلون  خاطئة، 

العمل على تصحيحها بفعالية«.      
إىل  توماس،  كارل  السابع،  األمريكي  األسطول  قائد  سارع 
إعفاء قائد الغواصة »احلديثة جدًا«، كامريون اجليالني، واثنني 
آخرين من قادتها، باتريك كاشني القائد الثاني يف الغواصة 
واتهمهم  الصوتية،  االستشعار  أجهزة  تقين  رودجرز  وكوري 
باالسرتخاء، مشريًا إىل أنه »كان بإمكان طاقم الغواصة تفادي 
االصطدام لو مت اختاذ قرار حكيم«. بيد أن املتحدثة الرمسية 
باسم األسطول السابع األمريكي، هايلي مسيث، أشارت إىل 
أن »اجلبل البحري )مرتفع صخري قاعدته يف قاع احمليط( مل 

يكن حمّددًا من قبل« يف اخلرائط الطوبوغرافية املعتمدة.
وأوضح األستاذ اجلامعي يف ِعلم احمليطات، ديفيد ساندويل، 
الصني  لبحر  األمريكية  الطوبوغرافية  اخلرائط  رسم  جهود  أن 
اجلنوبي استكملت »أقل من 50%« من تلك املساحة، مؤكدًا 
 27« حتديد  استطاع  وهو  االرتطام،  حادث  من  مفاجأته  عدم 
موقعًا حمتماًل لسري الغواصة، واليت ال تظهر على خرائط سالح 
البحرية«، األمر الذي يتعارض مع توجهات عدوانية لالسرتاتيجية 
األمريكية لتطويق الصني بالغواصات والسفن احلربية )موقع 

شبكة »سي أن أن«، الـ4 من تشرين الثاني/نوفمرب 2021(.
استنادًا إىل بيانات سالح البحرية، يستطيع املرء التوصل إىل 
استنتاج مفاده أن قائد الغواصة، وهو متخّرج ِعلم الفيزياء، 
اعتمد على طاقم معاون رمبا أدنى من الكفاءة املتوّقعة، عالوة 
على ما ورد يف بيان حول أهمية »التخطيط لإلحبار«، ما يوحي 
بأن احلادث كان ميكن تالفيه على الرغم من خط السري يف مياه 

مل يتم إعداد خرائط خاصة بها.
سالح  يف  متقاعدون  فيهم  مبن  العسكريون،  اخلرباء  مع  يجُ
املتقدمة  الطواقم  تأهيل  يف  البنيوية  األزمة  على  البحرية، 
احلرب  إبان  املاضية  العقود  يف  الناظمة  الضوابط  وتراخي 
الباردة، ما أسفر عن اضطالع قباطنة السفن باإلشراف على 
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فِض اجتماع وزارة الصحة، األربعاء املاضي، مع ممثلي اجلهات  مل يجُ
الضامنة إىل ما ميكن أن يّنب املرضى مواجهة الكارثة اليت تسبب 
ممثلو  املعنيون  يقّر  املزمنة.  لألدوية  الدعم  »ترشيد«  قرار  بها 
قّرون بعجزهم عن مواجهتها،  اجلهات الضامنة بهول الكارثة، كما يجُ

فيما النقاش ال يزال يف إطار الرتقيع بعيدًا من احللول اجلذرية.
مع قرار رفع الدعم اجلزئي عن األدوية املزمنة، سيكون على املريض 
أراد  ما  إذا  االجتماعي،  للضمان  الوطين  الصندوق  من  ستفيد  املجُ
التوجه إىل أحد مراكز الضمان السرتداد الـ85% من قيمة فاتورته 
الدوائية، أن يدفع كلفة »أجار الطريق« أعلى مما سيسرتّده، وفق 

رئيس جلنة الصحة النيابية عاصم عراجي.
 LEVE يف حسبة بسيطة، فإن املريض املضمون الذي يتناول دواء
TAD، مثاًل )كان سعره قبل »الرتشيد« 77 ألف لرية( سيحّصل من 
الصندوق حنو 65 ألف لرية، يف حني أن سعر الدواء صار اليوم 465 
ألف لرية، أي أن الضمان االجتماعي »يعرتف« له بأقل من 14% من 

السعر احلالي للدواء.
األدوية  أسعار  الئحة  »تعديل«  على  للضمان  قدرة  ال  اآلن،  حتى 
اليت يغطيها لتضييق اهلّوة بينها وبني األسعار اجلديدة، »إذ يغطي 
للمرضى. ومع  األدوية  تكاليف  مليار لرية من  الصندوق حنو 400 
ارتفاع األسعار حنو ستة أضعاف، سيتوجب عليه تأمني ما ال يقل عن 
2600 مليار لرية، وهو أمر شبه مستحيل«، وفق عراجي، مذّكرًا بأن 
»الضمان مدين لصندوق نهاية اخلدمة بنحو أربعة آالف مليار، فيما 

أمواله املستحقة على الدولة ال تزال بعيدة املنال«.
قيمة  تبلغ  كركي،  للصندوق حممد  العام  املدير  تقديرات  وحبسب 
هذه األموال املستحقة حنو 5000 مليار لرية، مشريًا إىل أن غياب 
األسعار. ويف  تعديل الئحة  واألموال حيول حكمًا دون  االعتمادات 
الدواء  فواتري  تسديد  عن  ليس  حاليًا  الضمان  بعجز  إقرار  ذلك، 

فحسب، بل والفواتري االستشفائية أيضًا.
األمر نفسه يؤكده املدير العام لتعاونية موظفي الدولة حييى مخيس 
تتوافر  مل  ما  األدوية  أسعار  الئحة  تعديل  على  القدرة  عدم  جلهة 
عن  اجلزئي  الدعم  رفع  أن  »األخبار«  لـ  أوضح  وهو  االعتمادات. 
وضع حتى اآلن أي آلية  سبقًا، »ومل تجُ األدوية مل يكن حمّضرًا له مجُ
لكيفية التعاطي مع الواقع اجلديد«، الفتًا إىل أن التعاونية »تعمل 
على زيادة موازنتها لعام 2022 )...( لكن األمر يبقى مرتبطًا بتوافر 

االعتمادات. إذا مل تتوافر األموال، فليس بيدنا حيلة«.
اجلهات  ممثلي  أمس،  التقى،  األبيض  فراس  الصحة  وزير  وكان 
الضامنة، »ورغم أن األجواء كانت إيابية جلهة السعي إىل التوصل 
إىل حل للتعامل مع الكارثة، لكن تبقى العربة يف التنفيذ«، على 
ما يقول مخيس، مشددًا على أن رواتب بعض املوظفني احلاليني 

واملتقاعدين »بالكاد تكفي مثنًا لألدوية«.
احلّل، يف رأي كركي، يب أن يكون وطنيًا بوضع خطط مرتابطة 
بني القطاعات للتعامل مع الواقع املستجد، فـ »مثاًل، كجهة ضامنة 
مستقلة، علينا أن ننتظر نتائج جلنة املؤشر اليت تعقد اليوم ملعرفة 
على  املفروضة  الزيادات  سيدفعون  العمل  أصحاب  كان  ما  إذا 
رواتب األجراء املصّرح عنهم إىل جانب البحث يف اقرتاحات كرفع 

االشرتاكات وغريها«.
يصف عراجي ما حيصل بـ »الدوامة«، ويشّدد كركي على االرتباط 
الوثيق بني الئحة أسعار األدوية وتسعرية املستشفيات وفحصيات 
األطباء، »إذ ال ميكننا البحث يف تعديل أسعار األدوية من دون االلتفات 
التسعري«.  الفارق يف  نتيجة  اخليالية  االستشفائية  الفروقات  إىل 
االستشفاء حنو  تغطية  رفع سقف  إىل  الصحة  وزارة  عمدت  ففيما 
ثالث مرات ونصف مرة، ال يزال الضمان على تسعريته »العتيقة«، 
املستشفيات.  املضمونني  دخول  يف  الكبري  االخنفاض  فّسر  يجُ ما 
فبحسب أرقام الضمان، تراجع عدد املوافقات االستشفائية من 360 

ألفًا عام 2019 إىل 100 ألف هذا العام حتى أيلول املاضي.
املعنيون يف اجلهات الضامنة يعتربون أن احلل يكون عرب النهوض 
شري كركي إىل إمكانية االستفادة  بالقطاع االستشفائي ككل، وهنا يجُ
من أموال البنك الدولي »من أجل االستثمار يف القطاع الصحي«. 
فيما حبث اجتماع وزارة الصحة أمس، يف السبل اليت ميكن اعتمادها 
إىل  الفتًا  كركي  حبسب  املرضى«،  على  الكارثة  وقع  »لتخفيف 
اليت  احللول  ومن  مشرتكة.  بروتوكوالت  على  للعمل  جلان  تشكيل 
مت اقرتاحها، االستعانة بالبنك الدولي وبعض اجلهات املاحنة لتوفري 
االجتماعية  الصحية  املراكز  على  وتوزيعها  اجملانية  األدوية  بعض 

للمستحقني فقط.
واجلدير ذكره أن »خيار« توفري األدوية جمانًا يف املراكز الصحية 
ليس جديدًا، »إذ إن االحتاد األوروبي بالتعاون مع اليونيسف يقدم 
رزمة من األدوية اجملانية لنحو 375 ألف مواطن«، وفق عراجي، الفتًا 

ستفيدين إىل 700 ألف. إىل أن األبيض يسعى إىل رفع عدد املجُ
لكن، »هنا نعود إىل معضلة حتديد الفئة املستحقة وكيفية ضبط 
إدارة املراكز الصحية«، وفق مصادر مطلعة على ملف الدواء، مشرية 
إىل أن مشاريع عدة موجودة يف أدراج وزارة الصحة ميكن أن تشّكل 
املصادر،  برأي  وغريها.  الدوائية  كالبطاقة  جذري  إلصالح  فرصة 

»البحث يف هذه احللول أوىل من االنشغال يف ترقيع الكارثة«.

اجلهات الضامنة عاجزة عن »مواكبة« األسعار اجلديدة
كارثة أدوية األمراض املزمنة:

»الـصحة« تـواجه بالـرتقيع
هديل فرفور
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* هناك أزمة غري مسبوقة بني 
هو  ما  اخلليج..  ودول  لبنان 
األزمة وسبل  من هذه  موقفكم 

معاجلتها؟
نتطلع  حر  وطين  كتيار  حنن   -
كل  خارج  لبنان  جعل  إىل 
تالق  جسر  يبقى  لكي  احملاور، 
الداخلية  توازناته  حيفظ  مبا 
واخلارجية. ومطلبنا هو »حتييد« 
يف  ال  الصراعات،  عن  لبنان 
بالنفس،  النأي  سياسة  اعتماد 
ألننا سننأى عن أزمات تطولنا، 
يف  وال  السوري،  النزوح  مثل 
اعتماد احلياد الذي خيلق التباسا 
التحييد  اإلسرائيلي.  العدو  مع 
أي  شؤون  يف  التدخل  وعدم 
لبنان  دور  حيفظ  ما  هو  دولة 
ننأى  أن  ميكن  ال  التارخيي. 
بأنفسنا عن الصراع يف سوريا 
أمام  الباب  سيفتح  كان  إذا 
علينا  يلقي  أو  إرهابيني  دخول 
ان  ميكن  ولكن  النزوح،  عبء 
يف  الصراع  عن  أنفسنا  حنّيد 

اليمن.
* دعومت اىل حوار بني السعودية 
لبنان  باستطاعة  هل  ولبنان.. 
عليه  االتفاق  يتم  قد  ما  تنفيذ 

يف ما يتعلق ب«حزب اهلل«؟
أفضل  نريد  إننا  قلت   -
العربية،  الدول  مع  العالقات 
وأذّكر  حتديدًا،  السعودية  ومع 
هنا أن رئيس اجلمهورية ميشال 
توجه  املألوف،  وخبالف  عون، 
زيارة  أول  يف  السعودية  اىل 
الرئاسة.  سدة  توليه  بعد  له 
ولكن هنا أطرح تساؤالت: هل 
بـ«التحييد«  السعودية  ترضى 
من  أبعد  الذهاب  منا  تطلب  أم 
بني  الدمج  يتم  وملاذا  ذلك؟ 
وموقف  اهلل«  »حزب  موقف 

لبنان الرمسي؟
حزب  موقف  كلبنانيني  حتميلنا 
وحني  املشكلة،  يفاقم  لبناني 
عّبت  اخلارجية  وزارة  توليت 
ملواقف  معارضيت  عن  مرارًا 

»حزب اهلل«.
تؤمنون  بأنكم  عليكم  يؤخذ   *  
الغطاء لـ«حزب اهلل« مما يشجعه 
الدول  شؤون  التدخل يف  على 

العربية.
لبنان  موقف  بني  الفصل   -
اهلل«  »حزب  وموقف  الرمسي 
بني  التمييز  وعدم  ضروري، 
الوطين  والتيار  اهلل«  »حزب 

باسيل لـ »القبس«: نطالب مببادرة كويتية حلل األزمة مع اخلليج
الحر  الوطني  التيار  رئيس  يحرص  الخليج،  ودول  لبنان  بني  مسبوق  غري  سياسي  تأزم  لحظة  يف 
النائب جربان باسيل على انتقاء عباراته »بسبب حراجة االوضاع«. يؤكد على مطلب تحييد لبنان عن 

الصراعات اإلقليمية، اال يف ما يطولنا مباشرة، مثل الصراع يف سوريا.
يف موضوع األزمة الخليجية يتطلع اىل أفضل العالقات مع دول الخليج ويعول على دور لدولة الكويت 
التي لم تتخل يوما عن لبنان ولم تتدخل يف شؤونه، ويقول: »الحوار مطلوب لكي ال يدفعونا اىل أماكن 

ال نريدها«.
ال يطلب صراحة استقالة الوزير جورج قرداحي، لكنه يدعوه للتمثل بالوزير شربل وهبي لنزع فتيل 

األزمة.
يف امللفات الداخلية ينخرط التيار يف ورشة انتخابية، تمهيدا لالنتخابات املقبلة التي يؤكد حصولها 
يف مايو ما لم يحصل أي طارئ، ويدعو القوى التغيريية إىل االلتحاق بالتيار ومواكبته، الفتا اىل أن من 

يراهن على قلب املعادالت السياسية بواسطة االنتخابات، فهو واهم.
العقوبات األمريكية  الخارج والداخل.  القبس أطلق باسيل رسائل عديدة باتجاه  يف حواره األول مع 
ضده سياسية وال يحتاج شطبها سوى إعالنه موقف معاد لحزب اهلل. وبسبب التكلفة الباهظة أحجم 

عن توكيل محامني للدفاع عنه.
أما بالنسبة للرئيس سعد  الفتنة.  التباينات، وتحالفهما صامد ملنع  ثابتة رغم  العالقة مع حزب اهلل 
الحريري فيدعوه إىل عدم اعتزال العمل السياسي من أجل املصلحة الوطنية ومصلحة الطائفة السنية. 
وعن طموحه الرئاسي يقول »آخر همي الرئاسة« وكل الحرب الدائرة هي إلسقاط الرئيس القوي... 

ويف ما يلي نص الحوار: 
األمر  يف  أخرى.  مشكلة  احلر 
استهداف لنا وجتٍن، نعم يربطنا 
ال  ولكننا  احلزب،  مع  تفاهم 
نتفق على جممل األمور، السيد 
أنه  مرارًا  أعلن  نصراهلل  حسن 
سوريا  وغري  سوريا  إىل  ذهب 
أحد،  موافقة  أخذ  دون  من 
نتفق  معه.  خالف  موضع  وهذا 
العدو  حربه ضد  احلزب يف  مع 
وخنتلف  واإلرهاب،  اإلسرائيلي 
معه يف مواضيع أخرى ال تتوافق 
وأقول  لبنان.  مصلحة  مع 
بصراحة، أنا فعاًل ال أعرف حجم 
تدخل احلزب يف اليمن، وأعتقد 
أنه باستطاعة إيران التحرك يف 
اليمن مبعزل عن حاجتها لـ«حزب 

اهلل«.
الوزير  إقالة  مع  أنتم  هل   *
لرتميم  كبداية  قرداحي  جورج 

العالقة مع اخلليج؟
- لنقل احلقيقة، تصرحيات الوزير 
قرداحي كانت ذريعة، وسبق أن 
نطق بها مسؤولون لبنانيون يف 
أعلى سدة املسؤولية من دون 
اململكة  من  مواقف  تصدر  أن 
جتاههم. وزير خارجية السعودية 
املشكلة  إن  واضح  بشكل  قال 
أبعد من تصريح قرداحي وتتعّلق 
باحلالة اللبنانية ككل. يف رأيي، 
هذه  تسحب  قرداحي  استقالة 
مع  سابق  مثال  يف  الذريعة. 
نصحناه  وهيب  شربل  الوزير 
باالستقالة واالعتذار لنزع فتيل 
أن  لقرداحي  وميكن  األزمة، 
ذلك  يف  نعتب  وال  به،  يتمثل 
رضوخًا إلمالءات إذا كان ُيسهم 
ف ملصلحة  بتحسني العالقة ويوظَّ
االستقالة  أن  وأضيف  لبنان. 
ره«،  تَصغِّ وال  الوزير  »تَكبِّ 
حبسب  قرداحي  أن  خصوصًا 
معرفيت به مستعد للتضحية من 

أجل املصلحة الوطنية.
* هل لديك رسالة توجهها إىل 

السعودية والكويت؟
- يهمين التأكيد أننا نريد أفضل 
العالقات مع دول اخلليج، واحلوار 
أما  املسار.  هذا  لبدء  ضروري 
لبنان  فيدفع  احلوار،  رفض 
بقوة  يريدها.  أحد  ال  باجتاهات 
الدفع قد جند أنفسنا يف حمور 
يبقى  أن  نريد  حنن  بينما  آخر، 
مصلحة  فيه  ملا  قائمًا  التعاون 
لبنان واخلليج من دون أن يعين 
إيران.  مع  عالقاتنا  قطع  ذلك 

تلعبه  أن  دور ميكن  على  أعول 
دولة الكويت اليت مل تتدخل يومًا 
يف شؤون لبنان الداخلية، هذا 
املعرتك  دخولي  منذ  ملسته  ما 
السياسي، وال أصدق أن يصدر 
عن الكويت أي أذى للبنان مهما 
كانت الظروف، لذا نطلب منها 
استعدادنا  ونعلن  املبادرة، 
إىل  الذهاب  لنتجنب  للتعاون، 

مكان آخر ال نريده.
*أشرت إىل تدخل »حزب اهلل« 
يف اليمن وقلت ال تعرف درجة 
هذا التدخل. كيف ميكن معاجلة 
حترك فريق لبناني خارج اإلمجاع 

الوطين؟
ملصلحة  يعملون  كثر  لبنانيون 
الوطين.  اإلمجاع  خارج  دول 
على  اليوم  مسلط  الضوء  لكن 
»حزب اهلل« بسبب قوته وحجمه 
الوطين  التيار  اإلقليميني. 
دولة،  أي  يتبع  وال  مستقل، 
وقادرون على لعب دور إجيابي. 
حيسبوننا على »حزب اهلل« وهذا 
غري صحيح، حنن معه يف حربه 
اخلالفات  لكن  إسرائيل،  على 

يف السياسة واضحة.
اإلقليم  يف  بصراحة،  وأقوهلا 
يتكرس انتصار فريق على آخر، 
ينعكس  أن  نريد  ال  ذلك  ومع 
ترمجته يف  وجيد  االنتصار  هذا 

لبنان.

االنتخابات النيابية
قانون  بتعديالت  طعنًا  *قدمتم 
البعض  ويتهمكم  االنتخاب. 
بالسعي لتطيري االنتخابات نظرًا 
كيف  التيار،  شعبية  لرتاجع 

ترد؟
- من يريد تطيري االنتخابات هو 
طعنا  حنن  بالقانون.  يلعب  من 
بتعديالت القانون، وهذا الطعن 
ألن  االنتخابات،  يف  يؤثر  لن 
اجمللس الدستوري يبت به قبل 
انتهاء املهل كلها. قرروا اجراء 
العواصف  عز  يف  االنتخابات 
ويف زمن صوم لدى املسيحيني 
وحرموا فئة من اللبنانيني، هم 
دستوري  حق  من  املنتشرون، 

باختيار نواب ميثلونهم.
االنتخابات  ان  *تؤكدون 

ستحصل؟
- نعم ستحصل ووزير الداخلية 
يبت  الطعن  باألمس.  ذلك  أكد 
واالنتخابات  ديسمب   17 قبل 

ستحصل يف مايو.
*هل أظهرت استطالعات الرأي 
يف  تراجعا  التيار  أجراها  اليت 

شعبيته؟
واضح  الرتاجع  مبوضوعية،   -
حبسب  األحزاب.  كل  لدى 
االستطالعات هناك ما بني 40% 
اىل %60 ستعزف عن املشاركة 

او ستقرتع بورقة بيضاء.
داخلية  بورشة  حاليا  ونعمل 
املرشحني  أمساء  يف  ونبحث 
التيار  أن  وأؤكد  والتحالفات. 
آمال  وستخيب  منتصرًا  سيطلع 
معادالت  تغيري  على  املراهنني 

سياسية.
*األحزاب ليست هي من يراهن 
بل القوى التغيريية يف انتفاضة 

اكتوبر.
»بدهن  التغيرييني«،  »حنن   -
حنن  ليلحقونا«.  سنة   100
السياسي  االقطاع  حاربنا 
املتجذرين  وحتدينا  واملالي 
ودفعنا  الدولة  يف  بالفساد 
العقوبات  احداها  باهظة  أمثانا 
األمريكية. فليتفضل َمن يّدعون 
ما  جهة  من  مدفوعني  التغيري، 
أو مضللني، وليواكبوننا مبعركة 

استعادة االموال املنهوبة.
*األكثرية النيابية اليوم معكم. 
هل ستبقى موازين القوى على 

حاهلا يف اجمللس املقبل؟
والرئيس  حنن  أكثرية؟  اي   -
نبيه بري مثال يف خانة واحدة؟ 
املردة  تيار  ورئيس  حنن  او 
اكثرية  ال  فرجنية؟  سليمان 
لبنان  يكون.  ولن  اجمللس  يف 
جمموعة جمموعة أقليات تتفق مع 

بعضها على القطعة.
*لكن اخلطوط العريضة جتمعكم 

يف حمور واحد.
- ال أبدا. تيار املستقبل أقرب 
اىل »حزب اهلل« من التيار الوطين 
داخل  كثريا  وتواجهنا  احلر. 
جملس الوزراء مع الفريقني. ما 
مشكلة سعد احلريري اليوم مع 
اعتباره  يف  اليس  السعودية، 

مقربا من »حزب اهلل«؟
هذا  شّرع  التيار  أن  *الفرق 

التحالف بتفاهم موقع معه.
- كل القوى السياسية شّرعت 
هذا التحالف بطريقة او بأخرى. 
حكومات  يف  شارك  حزب  كل 
وارتضى  الوطنية  الوحدة 
سالح  شّرع  الوزارية  بالبيانات 

املقاومة.
كل حزب حتالف مع »حزب اهلل« 
شرع   2005 الـ  انتخابات  يف 

سالح »حزب اهلل«.
 

 العقوبات سياسية.. وشطبها 
ال يكلفني سوى موقف ضد 

»حزب اهلل«
*أعلنت سابقًا عن نيتك توكيل 
مكتب حماماة لدحض االتهامات 
األمريكية ورفع العقوبات عنك، 

ملاذا مل تفعل حتى اآلن؟
- لسبب وحيد: الكلفة الباهظة. 
كلفة.  أقل  خيارات  أدرس 
املؤكد أنين لن أسكت وسأثبت 
ولو  سياسية،  العقوبات  أن 
ملا  بالسياسة  شطبها  أردت 
موقف  سوى  األمر  مين  احتاج 

ضد حزب اهلل.
تتهمكم  سياسية  أطراف   *

بأّنكم تقيمون حوارًا مع الواليات 
هذه  رفع  أجل  من  املتحدة 

العقوبات... هل هذا صحيح؟
توظفه  عين  يصدر  موقف  -كل 
موضوع  يف  لبنانية  أطراف 
ترسيم  ملف  يف  العقوبات، 
اخلليجية،  األزمة  أو يف  احلدود 
هذه أوهام لدى البعض. أتتين 
فرصة ذهبية ألتوج يف املعسكر 
أحيد  ال  ألنين  ورفضت  الغربي 
عن مصلحة لبنان، ولو اضطرني 
األمر إىل محل العقوبات سنوات، 
ولكن سيأتي اليوم الذي تزال 
فيه، ألن ال مستند قانونيًا هلا.

يتعلق  العقوبات  رفع  موضوع 
قرار  ألنه  األمريكية،  بالسياسة 
اجلانب  باألساس.  سياسي 
حّيز  له  والقانوني فيه  اإلداري 
دولة  املتحدة  الواليات  باعتبار 
حد  إىل  ليس  ولكن  قانون، 
كبري. لذا مل أوكل مكتب حماماة 
الكلفة  من  خويف  بسبب  للرد 
الباهظة اليت ال أستطيع تأمينها 

وال ضمان نتيجتها. 
العالقة مع القوى السياسية

إلجراء  توجهكم  عن  أعربتم   *
تقييم للعالقة مع »حزب اهلل«. 
هل حصل ذلك وكيف تقاربون 

العالقة اليوم؟
أما  اخلاص،  تقييمنا  أجرينا   -
يتم  فلم  املشرتك  التقييم 
لنا  بالنسبة  املطلوب.  بالشكل 
نعلم جيدًا ما هي منافع التفاهم 
بوجود  ونقر  نواقصه.  وما 
اختالف مع احلزب ولكننا ال نزال 
نعتب أن مصلحة لبنان ومحايته 
من تفسخات كبى هي يف هذا 

التفاهم.
يتحمل شعبيا  التيار  ان  اعرتف 
وزر هذا التفاهم. ورمبا »حزب 
مع  حتالفه  بسبب  أيضا  اهلل« 
الرئيس بري. ولكن كلفة الفتنة 
اكب بكثري من الكلفة االنتخابية 

اليت تقع علينا.
برغم  صامد  التحالف  هذا  *اذًا 

بعض التباينات املرحلية؟
فتنة  مشروع  هناك  طاملا   -
يريد  ملن  ونصيحة  سيصمد. 
فصلنا عن »حزب اهلل«: أوقفوا 
منا  وخذوا  الفتنة  مشروع 

مبتغاكم.
* يرتدد احتمال اعتكاف الرئيس 
إىل  الرتشح  عن  احلريري  سعد 
العمل  عن  وانكفائه  االنتخابات 

السياسي ما رأيكم؟
اخلالف  عن  النظر  بغض   -
السياسي، أحفظ لسعد احلريري 
مصلحة  ال  أنه  واعتب  مودة، 
السنية يف  للطائفة  وال  للبنان 
السياسي.  العمل  عن  ابتعاده 
أقر  السياسي  االختالف  رغم 
االعتدال  على  بقدرته  للحريري 
السين خصوصًا  الوضع  وضبط 
جلر  تسعى  شخصيات  بوجود 
متشددة.  اماكن  اىل  الطائفة 
وهذا يسري على كل الطوائف.

* وماذا عن العالقة مع القوات 
حبرب  اشبه  هي  اليت  اللبنانية 

الغاء؟
- ال أحد قادرًا على الغاء اآلخر. 
يشخصنون  أنهم  املشكلة 
العالقة ويرفضون االلتقاء معنا 
بذلك  أنهم  يعتقدون  ألنهم 
سياسية.  خفة  هذه  يعوموننا. 

االتفاق  ولكن  ونتنافس  خنتلف 
واجب يف املبادئ العامة.
رئاسة اجلمهورية

*كيف تقّيمون السنوات اخلمس 
فشلت  وملاذا  العهد؟  من 

التسوية الرئاسية؟
- ألن امرًا خارجيًا أتى باستقالة 
من  يوم  قبل  احلريري.  سعد 
هناك  تكن  مل  االستقالة، 
قائمة  كانت  التسوية  مشكلة. 
متثيل  هو  واحد  عنوان  على 
ومل  طوائفهم،  يف  األقوياء 
ملفات  يف  مواقف  أي  تتضمن 
يشاع.  كما  أو صفقات  داخلية 
تزعزعت التسوية بسبب خالفات 
على ملفات االصالح والفساد. 
أما يف السياسة اخلارجية فكنت 
جمتمعة  احلكومة  سياسة  أنفذ 

ومل يكن مثة خالف ابدا.
مجيع  أن  نظرية  يف  رأيك  *ما 
»موارنة الصف األول« ليس هلم 
الرئاسة.  الوصول إىل  حظ يف 
أنتم بسبب العقوبات، وفرجنية 
وجعجع  قرداحي،  أزمة  بسبب 

بسبب فيتو »حزب اهلل«؟
- آخر همي موضوع الرئاسة. ما 
يهمين أن يبقى يف لبنان رئيس 
هي  اليوم  احلرب  كل  قوي. 
السقاط معادلة الرئيس القوي 
يكون  صوري  برئيس  واجمليء 
»َحَكما بدون صافرة«. الرئيس 
اللبنانيني  ميثل  من  هو  القوي 
طائفته  إرادة  من  وينبع 
صالحياته  ممارسة  ويستطيع 
يف  توازن  إقامة  على  وقادر 
اقاتل  سأظل  ما  وهذا  الدولة. 

من اجله.
انفالت  من  تتخوفون  *هل 
مشارف  على  امنيا  الوضع 
شديدة  حلظة  ويف  االنتخابات 

التأزم؟
- نعم. قد يلجأون اىل استخدام 
األمن أو اإللغاء اجلسدي لعرقلة 
االنتخابات  أن  علما  ما.  مسار 
لن  ألنها  أحدا  ختيف  أال  جيب 
تضاءل  مهما  فريق  أي  تلغي 
اهليمنة  تعطي  ولن  حجمه، 
كتلته.  كبت  مهما  فريق  ألي 
الناس  يوهمون  الذي  والتغيري 
فقلب  للوقت،  مضيعة  به 
حيصل  ال  السياسية  املوازين 
نظام سياسي  بالذهاب حنو  إال 
الطائف  اتفاق  بتطوير  جديد، 

ومعاجلة ثغراته.
أنا اليوم أقوى.. أثق خبياراتي 

وسأنتصر
تشرين«   17« انتفاضة  *يف 
حتولت اىل ما يشبه »البينياتا«، 
حبيث مل يوفرك أحد من سهامه 
أمريكيًا،  معاقب  أنت  واليوم 
ومرتاجع شعبيًا، فما خطة الوزير 

باسيل لرد هذه السهام؟
اليوم  أنين  أشعر  الواقع  يف   -
حتملت  ألنين  قبل  من  أقوى 
على  قادرًا  أحد  ال  ذلك.  كل 
معي،  الناس  أن  طاملا  عزلي 
املبادرة  على  قدرتي  أفقد  ومل 
داخليًا وخارجيًا وما حصل يبني 
كم كنت مزعجًا للبعض ويؤكد 
صحة خياراتي. ما حدث هو لعبة 
ضدي  منسقة  وخارجية  داخلية 
الثقة  ملء  وعندي  مستمر  وأنا 
اليت  وخبياراتي  الوطين  بالتيار 

عبت عنها وسأنتصر.
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مــقاالت وتـحقيقات

العسكرية  احملكمة  بّرأت 
السابق  راشيا  مفيت 
الطّراس  بسام  الشيخ 
متفجرة  من  »عّراب« 
أن  رغم  كسارة، 
وجود  أثبتت  التحقيقات 
إرهابيني  مع  له  صالت 
نّفذوا تفجريات انتحارية. 
احملاكمة - املسرحية اليت 
احملكمة  رئيس  أخرجها 
العميد منري شحادة بّرأت 
»أمري« اخللية، فيما ُترك 
ال  ممن  املوقوفني  بقية 
السجن  يف  هلم  حظوة 
الذي يقبعون فيه منذ 6 

سنوات.

العسكرية؟  احملكمة  يف  جيري  ماذا   
انتحارية  تفجريات  »عّراب«  تربئة   

دينية  - سياسية  بوساطة 
رضـوان مـرتضى

 2021 الـثاني  تـشرين   20 Saturday 20 November 2021الـسبت 

االنتحارية يف لبنان. غري أّنه مل ُيقّر بعالقته بـ«أبو 
الوليد السوري«، مسؤول العمليات اخلارجية يف 
التنظيم، املشرف الرئيسي على التفجري االنتحاري 
املزدوج يف برج الرباجنة )تشرين الثاني 2016( 
هذا  بأّن  علمًا  املاضية،  السنة  باريس  وهجمات 
بالدليل من خالل داتا االتصاالت  ُمثبت  االرتباط 
اخلاصة برقمي الطّراس و«أبو الوليد«. وُعِثر يف 
هاتف املفيت على تطبيق اتصال مشّفر. وبعد أخٍذ 
بـ«داعش«  عالقة  على  بأّن شخصًا  اعرتف  ورد، 
زّوده به لالتصال اآلمن. وقد خلص اجلهاز األمين 
شبهة  يف  تورطه  إىل  معه  التحقيق  توىّل  الذي 

التواصل مع »داعش«.
  أصدر رئيس املحكمة الحكم من دون االستماع إىل 

إفادات الشهود الرئيسيني
مع  واحدًا  تربط شخصًا  أن  ميكن  عالقة  أي  لكن 
أكرب  يف  املتورطني  اإلرهابيني  أخطر  من  ثالثة 

التفجريات اليت هّزت لبنان؟
بناء على هذه املعطيات أثريت عالمات االستفهام 
حول حكم احملكمة العسكرية برئاسة العميد منري 
شحادة، والذي قضى بتربئة املفيت السابق وكّف 
التعقبات عنه، علمًا أنه خالل اجللسة األخرية، مل 
يعلق رئيس احملكمة ومل يصدر عنه رد فعل عندما 
دون  من  اجللسة  إرجاء  حال  يف  الطراس  هّدده 
إصدار حكٍم بـ »عدم العودة إىل احملكمة واملثول 
أمامها حتى لو صدرت مذكرة إنرتبول حبقي«. لكن 
رئيس احملكمة »رضخ« مع أّن الشهود املوقوفني 
السابق  املفيت  عالقة  ُتبنّي  بإفادات  أدلوا  الذي 
بالتنظيم املتشدد، مل حيضروا لتعذر سوقهم من 
استدعائهم  عن  النظر  شحادة  فصرف  السجن. 
لُيصدر حكمه بكّف التعقبات حبّق الشيخ من دون 

االستماع إىل شهود رئيسيني.
مصدر مطلع عزا قرار احملكمة إىل ضغوط مارسها 
الذي رفض  اللطيف دريان  مفيت اجلمهورية عبد 
الطراس  السري يف حماكمة  طوال مخس سنوات 
أن تسجل  ُيرد دريان  »ومل  لكونه مفتيًا سابقًا، 
يف عهده سابقة حماكمة مفٍت وسجنه« رغم وجود 
واالتصال  كسارة  ملف  يف  تورطه  على  أدلة 
بتنظيم »داعش«. وتضيف املصادر أّن الضغوط 
على رئيسي احملكمة السابق واحلالي أّخرت سري 
احملاكمة لسنوات، ما انعكس سلبًا على عدد من 
الشبان املوقوفني القابعني يف السجن )قد يكون 
الطّراس  فيما  بريئًا(،  وبعضهم  مذنبًا  بعضهم 

خارجه.
دريان  بني  اتفاق  عن  رواية  املصادر  وتنقل 
الطّراس،  ومرجعيات سياسية كبرية إلغالق ملّف 
يف  بالسري  قضى  االتفاق  إن  املصادر  وتقول 
األمر  وهو  بتربئته.  ضمانات  مقابل  احملاكمة 
أن  عنه  نقل  الذي  احملكمة  رئيس  ينفيه  الذي 
احلكم  يوجب  ما  وجود  عدم  إىل  يستند  »احلكم 
على الرجل«. علمًا أن شحادة الذي بّرأ الطّراس، 
أبقى على بقية أفراد »خلية كسارة« اليت غّرر بها 

الشيخ يف السجن.

حديث إردوغان عن القواعد األمريكية يف اليونان 
حيمل يف طياته قلقًا من احتماالت تطور التوتر مع 

واشنطن. 
اخلميس  عقده  الذي  الصحايف  املؤمتر  خالل 
رئيس  املقرَّب،  صديقه  مع  أنقرة  يف  املاضي 
الوزراء اجملري، فيكتور أوربان، الذي يقول إنه 
من أصول عثمانية، تطرَّق الرئيس الرتكي رجب 
تبنيها  اليت  القاعدة  موضوع  إىل  إردوغان  طيب 
أمريكا قرب مدينة ألكسندرا بولي اليونانية، على 
بعد 45 كم من احلدود مع تركيا، وقال إن هناك 
قواعد أمريكية »ليس فقط يف ألكسندرا بولي، 
أن  درجة  إىل  اليونان،  مناطق  من  عدد  يف  بل 
وأنا  أمريكية.  قاعدة  إىل  لت  برمتها حتوَّ اليونان 
القواعد،  هذه  عدد  لكم  ُأحصي  أن  أستطيع  ال 
بايدن،  الرئيس  مع  املوضوع  هذا  يف  وحبثت 
الدفاع  وزيري  حال  حاله  الرّد،  من  تهّرب  لكنه 
قلنا  أخالقية.  غري  مجيعًا  ومواقفهم  واخلارجية، 
هلم إن اليونان ليست جارة جيدة بالنسبة إليهم، 
احلال  إجيه، كما هي  فاتها يف حبر  أن تصرُّ كما 
تركيا  ألن  ليست صائبة،  القواعد،  موضوع  يف 
واليونان وأمريكا أعضاء يف احللف األطلسي، كما 
أن تركيا ُتَعّد الدولة الثانية بعد الواليات املتحدة، 
من حيث املساهمة املالية والقوة العسكرية يف 

احللف«. 
اجلارة  استهدف  الذي  إردوغان،  الرئيس  أقوال 
الفتور  إطار  يف  جاءت  أمريكا،  وهاجم  اليونان 
بواشنطن  العالقات  على  خيّيمان  ذين  اللَّ والتوتر 
نتيجة عدة أسباب، كانت آخَرها القمُة الدميقراطية 
الشهر  من  التاسع  يف  أمريكا  يف  ستنعقد  اليت 
املقبل، ودعا بايدن إليها زعماء مئة دولة، لكن 

إردوغان ليس بينهم.
حديث إردوغان عن القواعد األمريكية يف اليونان 
حيمل يف طياته أيضًا القلق الرتكي من احتماالت 
تطور التوتر مع واشنطن، اليت مل َتُعْد ُتفي قلقها 
من مقوالت الرئيس إردوغان ومواقفه وتصرفاته، 
واليت ترى فيها العواصم الغربية طابعًا استفزازيًا 
العثماني  »التاريخ  بصفحات  رها  يذكِّ وعدائيًا 

األسود« بالنسبة إىل عدد من شعوبها.
السياسية  األوساط  أحاديث  كّله  ذلك  يصادف 
خطط  بشأن  فرتة  منذ  واإلعالمية  والعسكرية 
ومشاريع أمريكية من أجل إغالق قواعدها يف تركيا، 
وعددها 15 قاعدة، وفيها حنو 50 قنبلة نووية. 
الستينيات  أواسط  القواعد يف  هذه  عدد  وكان 
وحمطة،  قاعدة  مئة  من  أكثر  املاضي  القرن  من 
س على االحتاد السوفياتي وكل  ت وتتجسَّ تتنصَّ

من سوريا والعراق. 
»الربيع  بدايات  اليت مسحت يف  أنقرة،  ف  وتتخوَّ
العربي« لواشنطن بإنشاء قاعدة كوراجيك شرقّي 
الفّعاليات  كل  على  التجّسس  أجل  من  البالد 
من  »إسرائيل«  محاية  بهدف  اإليرانية  العسكرية 
األمريكيون  ينقل  أن  من  اإليرانية،  الصواريخ 
قواعدهم من تركيا إىل اليونان وجورجيا وأذربيجان 
ودول اخلليج. ويعتقد األتراك أن إغالق القواعد 
األمريكية ونقَلها إىل اليونان، وفيها سّت قواعد 
أمنها  على  خطرًا  وجوية، سيشّكالن  وبرية  حبرية 
األبيض  والبحر  األوسط  الشرق  يف  القومي 
املتوسط وحبر إجيه، بل حتى غربّي البحر األسود، 
حيث القواعد األمريكية يف بلغاريا ورومانيا أيضًا. 
ترافق كل ذلك مع استمرار التوتر بني أنقرة وكل 
 – الرتكية  االتفاقية  بسبب  ونيقوسيا،  أثينا  من 
الثاني/نوفمرب  تشرين  يف  ُوّقعت  واليت  الليبية، 
بني  البحرية  احلدود  ترسيم  مبوجبها  ومت   ،2019
االتفاقية  هذه  على  أثينا  ورّدت  الدولتني. 
باتفاقيات مماثلة وّقعت عليها مع القاهرة وروما، 
أبيب«  القاهرة و«تل  يف وقت  وّقعت كلٌّ من 
على عدد من اتفاقيات التعاون مع أثينا ونيقوسيا 
عسكريًا  دوليًا(،  به  املعرتف  اجلنوبي  )الشطر 
وسياسيًا واقتصاديًا، واعتربتها أنقرة عماًل عدائيًا 
يستهدفها بصورة خاصة. فرّد األتراك على ذلك 
بإرسال سفنهم إىل جوار قربص للبحث والتنقيب 
عن الغاز والبرتول، وهو ما أثار ردود فعل عنيفة 
موقف  تبّنى  الذي  األوروبي،  االحتاد  جانب  من 
اليونان وقربص، العضوين يف االحتاد، ووقفت 
واشنطن إىل جانبه يف هذا املوضوع، كما أرسلت 
من  اجلنوبي  الشطر  إىل  احلربية  سفنها  فرنسا 

أمريكا! ويتوعد  اليونان..  يهاجم  إردوغان 
حسني محلي

اجلزيرة. 
الرتكية، واليت هلا ما يكفيها  العالقات اليونانية – 
أنها  يبدو  ومتوترة،  فاترة  لتبقى  األسباب  من 
ستكون يف أولويات االهتمام، أوروبيًا وأمريكيًا، 
وريثة  تركيا،  مع  مستقبلية  مفاوضات  أّي  خالل 
الدولة العثمانية اليت حكمت اليونان حنو 450 عامًا 
)1361-1832(. وكانت هذه السنوات، وما زالت، 
بني  والتقليدي  التارخيي  العداء  يف  كافيًا  سببًا 
الطرفني، ما دام إردوغان وأتباعه يتغّنون بفتح 
إسطنبول )1453(، وما زال اليونانيون ُيسّمونها 
وهي  البيزنطية،  الدولة  عاصمة  القسطنطينية، 
استمرار للحضارة اإلغريقية اليت يتغّنى بها معظم 

املثقفون يف الغرب.
اليونان  ني،  التقليديَّ العدّوين  انضمام  يكن  مل 
األطلسي،  احللف  إىل   ،)1952( وتركيا   )1949(
كافيًا إلنهاء اخلالفات بني البلدين، وما زاال يف 
املستمرة  اخلالفات  بسبب  معَلنة  غري  حرب  حالة 
اإلقليمية  واملياه  اجلوية  اجملاالت  حدود  بشأن 
اخلالصة،  االقتصادية  واملناطق  القاري  واجلرف 
األبيض  البحر  غربي  وجنوبي  إجيه  حبر  يف 
اجُلزر  قرب  هو  ذلك  يف  والسبب  املتوسط. 
اليونانية من الشواطئ الرتكية، وخصوصًا مضيق 
السفن  كل  منه  ومتّر  االسرتاتيجي.  الدردنيل 
البحر  إىل  والعسكرية، وهي يف طريقها  املدنية 
تتجاوز  وال  البوسفور.  مبضيق  مرورًا  األسود، 
الرتكية  والشواطئ  اليونانية  اجُلزر  بني  املسافة 
أحيانًا ثالثة أميال، وهو أمر شّجع مئات اآلالف من 
الالجئني السوريني وغريهم على اللجوء إليها عرب 
هم أثينا وعواصُم االحتاد األوروبي  حبر إجيه. وتتَّ
أنقرة بالعمل على استخدام هؤالء الالجئني ورقًة 
يف مساوماتها الدوَل األوروبية، وتهديداتها هلا. 
وهذا ما كّرره الرئيس إردوغان، اخلميس املاضي، 
الالجئني إىل  اليونان بعرقلة وصول  هم  اتَّ عندما 
ميتجوتاكيس  الوزراء  رئيس  »إن  وقال  ُجزرها، 
يا  أتساءل،  وإنين  الالجئني،  موضوع  يف  يكذب 
ُترى، ماذا ستفعل اليونان إذا فتحنا حدودنا معها 

أمام املاليني من الالجئني«.
واليت  األتراك،  يسّميها  كما  السالم«،  »عملية 
من   %  36 على  خالهلا  الرتكي  اجليش  سيطر 
مساحة قربص يف متوز/يوليو 1974، هي أيضًا من 
العالقة  يف  والتوتر  والفتور  اخلالف  عناصر  أهم 
فشلت  أن  بعد  واليونان،  تركيا  اجلارتني،  بني 
يف  األوروبي  واالحتاد  املتحدة  واألمم  واشنطن 
حّل املشكلة القربصية. ويبدو واضحًا أن الرئيس 
إردوغان ال ولن يتخّلى عنها بغياب جدية املواقف 
األوروبية واألمريكية، حبيث سبق للرئيس بايدن، 
عندما كان نائبًا للرئيس، أن زار شطري العاصمة 
القبارصة  قيادات  والتقى   ،2014 عام  نيقوسيا 
ذلك  يساهم  أن  دون  من  واليونانيني،  األتراك 
يف حتقيق املصاحلة بني الطرفني. ويفّسر ذلك ما 
راته، عندما قال »إننا  كتبه الوزير كيسنجر يف مذكِّ
ل الرتكي يف اجلزيرة يف  كنا نعلم مسّبقا بالتدخُّ
متوز/يوليو 1974، لكننا جتاهلنا ذلك ألننا أردنا أن 
نستفيد من اخلالف بني تركيا واليونان، لسنوات 

طويلة«. 
ق لكيسنجر بعد أن تهرَّبت واشنطن  وهذا ما حتقَّ
من الضغط على احلليفني، تركيا واليونان، من 
طوال  القربصية  املشكلة  حّل  على  إجبارهما  أجل 
فتح  الذي  الوقت  يف  املاضية،   47 الـ  األعوام 
اليت  وقربص،  لليونان  أبوابه  األوروبي  االحتاد 
ميّثلها القبارصة اليونانيون، مع انتظار تركيا عند 

أبوابه منذ أكثر من مخسني عامًا.
ومن دون أن نتجاهل أهمية اجلزيرة بالنسبة إىل 
الذي كان له  »إسرائيل« واملشروع الصهيوني 
فيها  اليهود  واشرتى  أطماع كبرية يف قربص، 
املاضية  القليلة  السنوات  خالل  ومشااًل(  )جنوبًا 
مساحات واسعة من األراضي، باعتبار أنها بوابة 
اليهود الوحيدة للخروج من فلسطني عندما يزحف 
القدس  صوب  واملسلمني  العرب  من  املاليني 

احملتلة، حبسب الرؤية الصهيونية العقائدية!
إىل  اللجوء  إاّل  الفناء  من  حينها  حيميهم  ولن 
اجلزيرة حبرًا، وحتت محاية القواعد البحرية واجلوية 
أمريكا  العربي. وكانت  الكيان  لربيطانيا، صانعة 
السيناريو،  تكتب  اليت  فهي  البداية،  منذ  معها 

وتوّزع األدوار على عمالئها يف املنطقة!

»القضاء للضعفاء«، عبارٌة رّد بها رئيس جملس 
النواب نبيه بّري األسبوع املاضي على دعوة رئيس 
اجلمهورية ميشال عون إىل االحتكام للقضاء يف 
ملف مرسوم ترقية ضباط دورة 1994 من دون 
ُكثرًا،  قضاة  استفّزت  عبارة  املال.  وزير  توقيع 
الذي  فالقضاء  احلقيقة.  من  الكثري  فيها  لكن 
وتبعية  احملاسبة  غياب  جراء  الفساد  جسمه  ينخر 
بسلوكه  املقولة  هذه  يثبت  ِقّلة،  إال  القضاة، 
مفيت  ملف  ومسار  امللفات.  عشرات  وأدائه يف 
راشيا السابق الشيخ بّسام الطّراس دليل ساطع 
أمرهم  لوالة  ورضوخهم  القضاة  استنسابية  على 

يف السياسة.
أوقف   ،)2016 األول  )تشرين  أعوام  قبل مخسة 
بسام  الشيخ  السابق  راشيا  مفيت  العام  األمن 
تنظيم  قياديني يف  مع  ارتباطه  بشبهة  الطّراس 
»داعش« متورطني يف التخطيط لعمليات انتحارية 
وتنفيذها يف لبنان. يومها انتفض رجال السياسة 
وبريوت  البقاع  يف  الطرقات  وُقطعت  والدين، 
املسلمني  علماء  هيئة  من  بدعوات  والشمال، 
ومشايخ دار الفتوى، استنكارًا للتوقيف، وتدّخل 
وأشرف  املشنوق  نهاد  والعدل  الداخلية  وزيرا 
العسكرية  احملكمة  لدى  احلكومة  ومفوض  ريفي 
آنذاك صقر صقر إلرسال القاضي هاني احلجار، 
ليلة عيد األضحى، لالستماع إىل إفادته قبل أن 
الطراس  ُتِرك  حوله.  شبهات  وجود  عدم  ُيقرر 
بوساطة. ُأخلي سبيله رهن التحقيق واحُتجز جواز 
حظوٌة  عائلته.  برفقة  العيد  عطلة  ليقضي  سفره 
ال يناهلا من كان مواطنًا »عاديًا« و »ضعيفًا« ال 

»ظهر« سياسيًا له.
فقد بّينت التحقيقات وجود تواصل وعالقات بني 
يف  العشرات  أرواح  أزهقوا  وإرهابيني  الطراس 
اتصاالته  داتا  حتليل  وأظهر  انتحارية.  تفجريات 
األمحد  قاسم  حممد  مع  تربطه  عالقة  أن  وهاتفه 
»أبو الرباء«، العقل املدّبر لـ »خلية الناعمة« اليت 
نفذت تفجري سيارة يف منطقة بئر العبد يف متوز 
2014، وتفجري سيارة مفخخة يف منطقة الرويس 
التفجري  وعملية   ،2013 عام  آب  يف  )الضاحية( 
آب  يف  )زحلة(  كسارة  منطقة  يف  اإلرهابية 
معرفته  من  التنّصل  من  يتمكن  مل  وهو   .2016
منزله  يف  التقى  الذي  الربيع  حممود  باملطلوب 
التنفيذي  يف تركيا املوقوف علي غامن، العنصر 
الرئيسي يف »متفجرة كسارة«. فقد اعرتف غامن 
بأّن »األمري« الذي أعطاه األمر بالضغط على زر 
التفجري هو »أبو الرباء«. وملا ُسئل عّمن يكون، 
رّد بأّن الطّراس عّرفه إليه، علمًا أّن حممد قاسم 
األمحد، حبسب اعرتافات أفراد اخللية، هو العقل 
املدّبر لعملية كسارة ولعمليات أخرى. أما الربيع، 
فهو العنصر الرئيسي يف العملية االنتحارية اليت 
الثاني  تشرين  يف  اإليرانية  السفارة  استهدفت 
2013. كما كشفت التحقيقات أّن الطّراس كان 
من  اثنني  عرب  »داعش«  تنظيم  مع  تواصل  على 
أخطر املطلوبني اللذين نّفذا عددًا من التفجريات 
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جرعات COVID-19 الم�ّشطة متوفرة اآلن
���ل إ���ّ�

ا� ا���، ���� رّص�� �� ا������ اال����

�� 28 ����� اال�ول/أ����� 2021، 
أ���� ا������ اال����ا��� �� ����ت 

 �� ������� (booster) ���ّ��
COVID-19 ������ص ا���� ���� 

أ���ر�� 18 ��ً�� ��� ��ق�

���� ا���اءة ������ ا����� �� ������ 
ا����� ا���ّ���، و��� ����� ا����ل 

������

ما هو سبب وجود برنامج الجرعة 
المنّشطة؟ 

إن �����ت COVID-19 ا������ة 
 Vaxzevria ��أ���ا���، و ��

 ( ) Comirnaty و (AstraZeneca)
وSpikevax (Moderna)، �ّ���� �ً�ا 

�� ا������ �� اال���اض ا�����ة وا����� 
إ�� ا����ب إ�� ا������� و����� 

�� ا���ت� ��� أن ������� ���� �� ا��ّ� 
ـ COVID-19 و���  � ���� �� ��� اال�

ا����وس ��������

و�� ��أت ا������ اال����ا��� �� ��ح 
����ت ��ّ��� ������ص ا���� أ����ا 
دورة ا������ اال�و��� ا���ّ��� �� ������ 

��� ��� أ��� ��� اال����

�� ا���� أن ���ف أن ������ �� ���ح 
COVID-19 ����ان ����� ���ة �ً�ا، 

���ً� �� ا���ض ا������

����� أ�� ���� ��ّ��� ��� ��� أ��� 
أو أ��� �� ا����� ا������ ز��دة ا������ ا��� 

������� ا������ن اال�و���ن وإ���� �������� 
و�� ا����وض أن ����� �� ��� ا����ر 

ا����وس�

ال ����ع �� ا����ل ��� ا����� ا���ّ��� 
��� ��� أ��� �� ����� ��� ������ 

ا������ ��������� اال�و����، ��� �� ��� 
����ً�ا إ�� ا���رج أو ���� ���� ���وف 
أ��ى� ����� ا����ق ��ن ������ ا������ 
��������� ���� �� ا������ ا������ ���ة 

��� أ��� ��� اال����

كيف أحصل على الجرعة المنّشطة 
للقاح COVID-19؟

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

ا���ّ����

����� ا����ب إ�� ا����� أو ���دة 
ا������ ا������� أو إ��ى ا�������ت 

ا����ر�� �����ل ��� ا����� ا���ّ��� 
�COVID-19 ح����

���� ���� ال��� ا����� ا���ّ��� ����ح 
 ،australia.gov.au زر ،COVID-19

أو ا��� ��� ا���� 080 020 1800� 
�����ل ��� ���� ا������ ا������، 

ا��� ��� ا���� 450 131�

إذا ��� ال ����� ��� ����� ����� ا������، 
����� ا����ر ��� ��ه ا������� �� 

 ��ّ�� �COVID-19 �� ������ دة���
إ�� servicesaustralia.gov.au �����ل 

��� ������ت ��ل ����� ا����ل ��� 
���د��� أو إذا ��� �� ��ّ��� ����� 

ا������ ��ا��� �����، ����� أن ������

ما هو الفرق بين الجرعة المنّشطة 
والجرعة الثالثة؟

���� ا����اء اال����ا���ن �������، و�� 
ا������� اال����ر�� اال����ا��� ا����� 

������� (ATAGI)، ����� ����� �� ���ح 
COVID-19 ������ص ا���� �����ن 12 

��ً�� أو أ��� ا���� �����ن �� ��� ا������ 
ا������ ����� ا����� ا������ �� ا����� 

ا���ّ���� ��ى اال����ص ا���� �����ن 
�� ��� ا������ ا����� ������ت ����� 
أ�� �� ���� ا����ن� و�� ������ن إ�� 

��ه ا����� ا������ �����ل ��� ��� 
ا������ ا��� ����� ����� اال���ون �� 

�������

��� أن ���� اال����ص ا������ن ����� 
����� ��� ��ه ا����� ا������ �� ��� ����� 

إ�� ��� أ��� ��� ا����� ا������ �� 

���ح COVID-19، وذ�� ���ء �� ������ 
������� اال�و���

����� ���� ���ح COVID-19 ا������ �� 
���� COVID-19 ا���ّ���� وال ���� 

���ً�� �������ت ا���ّ��� ������ص ا���� 
�����ن �� ��� ا������ ا����� وا���� 
����ا �����ً�� أو�ً�� ��ّ��ً� �� ��ث ����ت 

�COVID-19 ح��� ��

أين أذهب لمعرفة المزيد من 
المعلومات؟

�� ا���� ا����ء ��� اّ��ع ���ن ������ 
ا������ �� COVID-19 �� ��ل ���در 

أ���ا��� ������ ور�����

health.gov.au/covid19- رة���� ��
vaccines-languages �����ل ��� 

���� �� ا�������ت ������ ����� أ�ً�� 
اال���ل ��� ا������ة ا����� ����ح 

���وس ��رو�� و COVID-19 ��� ا���� 
080 020 1800� و�����ل ��� ����ت 

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

ال تتعلق األزمة مع السعودية بكالم قاله وزراء لبنانيون. هي أزمة 
ثقة بينها وبني السلطة السياسية. أحد مظاهرها األخرية اخلالف بني 

الرياض وواشنطن حول مساعدة اجليش اللبناني.
تتعامل السلطات السعودية مع األمريكيني يف املوضوع اللبناني على 
قاعدة أنها غري معنية بكل ما جيري فيه، ال سياسيًا وال اقتصاديًا. 
إعالن هذا املوقف تكّرر قبل األزمة األخرية وخالهلا وبعدها، انطالقًا 
من مقولة »وضع إيران يدها على لبنان«، وهو ما عّب عنه بوضوح، 
ليس  فاألزمة  فرحان.  بن  فيصل  السعودي  اخلارجية  وزير  أخريًا، 
سببها كالم قاله وزير أو اثنان، بل تتعلق برؤية السعودية للوضع 
اللبناني، وقد أسفرت حتى اآلن عن مجلة معطيات، منها اخلالف يف 
وجهات النظر بني الرياض وواشنطن، يف اتصاالت جرت بينهما، 

حول دعم اجليش، وسط رؤيتني متناقضتني إىل دوره.
إذ يؤكد األمريكيون ضرورة حفظ بعض االستقرار يف لبنان، وباحلد 
األدنى وجوب حتييد السعودية اجليش يف رؤيتها السياسية لنفوذ 
سعت  الرؤية،  هذه  ووفق  فيه.  اهلل  حزب  ودور  لبنان  يف  إيران 
واشنطن إىل االلتفاف على بعض املوانع الداخلية لتقديم مساعدات 
عمالنية إىل اجليش حلفظه من االنهيار، بعدما اّطلعت حمليًا، ومن 
األخرية،  األمريكية  زيارته  أثناء  عون  جوزف  العماد  اجليش  قائد 
على تأثريات األزمة االقتصادية على جنود اجليش وضباطه، وعلى 

جاهزيته ووضعيته العسكرية.
وجهة  فبحسب  مطلقًا.  الرياض  يعين  ال  األمر  هذا  أن  يبدو  لكن 
النظر السعودية، انتهت إىل غري رجعة املرحلة السابقة اليت أعلنت 
بعدما  دوالر،  مليارات   3 بلغت  للجيش  هبات  عن  الرياض  فيها 
وما  اخلارجية  لبنان  بسياسة  تتعلق  مشابهة  ظروف  نتيجة  أوقفتها 
يكون يف  ولن  إيران ضدها.  جانب  إىل  لبنان  من  وقوفًا  اعتبته 
بقاء  مع  املنظور،  األمد  يف  اجليش  دعم  سيناريو  تكرار  اإلمكان 
املستوى  على  فقط  ليس  حاله،  على  اللبناني  السياسي  الوضع 
العسكري، وإمنا أيضًا على مستوى الدعم املباشر لعسكرييه نتيجة 
قدم  على  اجليش  مع  السعودية  تتصرف  هنا  من  املالية.  األزمة 
املساواة مع تعاملها مع لبنان كسلطة ودولة ختضع لتأثريات إيران، 

السياسية.  السلطات  مع  وتعاطيها  معه  تعاطيها  بني  تفصل  وال 
وهي يف ذلك تناقض واشنطن يف حماولتها دعم اجليش والعمل 
على حتييده والبناء عليه. وأبلغت الرياض واشنطن، بوضوح، أنها 
أو  عينية  أو  أي مساعدات عسكرية  اللبناني  اجليش  إىل  تقدم  لن 
ثقة  ال  أن  قاعدة  على  تتصرف  وهي  آخر،  نوع  أي  من  أو  غذائية 
هلا بأي من املؤسسات اللبنانية، وأن مصاحلها حاليًا ال تلتقي مع 
مصلحة دعم اجليش مهما كانت ظروفه. علمًا أن السعودية مل تقّدم 
أي مساعدات إىل اجليش الذي تلّقى هبات ومساعدات غذائية من 
املالية  األزمة  بداية  ما قبل  العربية واخلليجية منذ  الدول  عدد من 

واالنهيار الذي ضرب بنيته التحتية.

 مخاوف من تعميم الجو السعودي حيال الجيش على دول عربية
هذه السياسة اليت حتاول الرياض إرساءها يف التعامل على أساسها 
تنسحب  بل  وحده،  باجليش  تنحصر  وال  جديدة،  ليست  بريوت  مع 
على كل الشأن اللبناني الداخلي. فحني زار رئيس اجلمهورية ميشال 
عون الرياض غاب ولي العهد حممد بن سلمان عن استقباله، ويف 
أزمة استقالة الرئيس سعد احلريري، تصرف لبنان - حبسب الرياض 
السياسية  الكلفة  احتساب  دون  من  عليها،  انتصر  أنه  لو  كما   -
واملالية اليت دفعتها على مدى سنوات طويلة يف لبنان. كما غاب 
أي  تقديم  عن  اجليش  لدعم  باريس  مؤمتر  يف  السعودي  اجلانب 
مساعدة، ما انعكس سلبًا على نتائج املؤمتر عمليًا، بعدما فشل يف 
استقطاب مساعدات عينية. وعلى رغم أن الرياض سبق أن استقبلت 
قائد اجليش عام 2019، وأن األخري زار قبل مؤمتر باريس السفري 
السعودي يف بريوت وليد البخاري، إال أن اللقاءات الديبلوماسية 
احلالية  لسياستها  الرياض  رمسته  الذي  املسار  عن  متامًا  ختتلف 
بالتعامل مع لبنان من زاوية أكب من احلدث اآلني، على عكس لبنان 

الذي يتصرف على أن األزمة حمصورة بـ«حادث كالمي«.
وحبسب أوساط لبنانية مطلعة، فإن اجلو السعودي، بناء على الرسائل 
اليت ُأبلغت إىل واشنطن واخلطوات السعودية ضد لبنان املرّجح أن 
تتصاعد تدرجيًا، يثري خماوف من احتمال تعميم اجلو السعودي على 

دول عربية كانت ال تزال تساعد لبنان وجيشه ولو مبساعدات غذائية 
قد  لبنان  يكون  أن  من  خشيتها  رمسية  مراجع  أبدت  كما  دورية. 
يتسبب  قد  ما  السعودية،  مع  لألزمة  إجياد خمرج  حماولة  تأخر يف 
سيما  ال  ظروفه،  وال  توقيته  لبنان  يعرف  ال  تدرجيي  تصعيد  يف 
التدخل  أن عواصم غربية كانت تسارع يف مثل هذه الظروف إىل 
حللحلة أي أزمة مستجدة، انكفأت وتركت لبنان يواجه أزمته منفردًا. 
فما حيصل اليوم ليس قطيعة ديبلوماسية باملعنى املتعارف عليه، 
بل قد تكون ما هو أخطر، ألن الكالم املستجّد عن عدم االستعداد 
قد  اليت  املفتوحة  األزمة  وجوه  من  واحدًا  إال  ليس  اجليش  لدعم 
تطاول مؤسسات وقطاعات أخرى. وكلما تأخر لبنان يف تقديم حلول 
لألزمة الكبى، تضاعفت احتماالت االرتدادات اجلانبية على مستويات 

اقتصادية وعسكرية وجتارية.

الرياض: ال دعم للجيش وال ثقة.. السعودية قد تصّعد من إجراءاتها ضد لبنان
هيام القصيفي
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مـقاالت وتـحقيقات

كبرية  لضربة  تعّرضها  خشية  اهلل«  »أنصار  وُتفاوض  احلديدة  من  تهرب  اإلمارات   

الـشرق عـلى  تـخشى  والـسعودية  مـأرب...  بعد  املـندب  بـاب   
يقول مينيون من اجلنوب إنهم خيشون تكرار جتربة أفغانستان عندهم. 
ويشريون إىل حركة القوات العسكرية السعودية واإلماراتية يف كّل 
املناطق اليت ختضع لسلطة التحالف املعادي لليمن. وهم يراقبون 
كيف أن السعودية أخلت خالل األسابيع املاضية معظم املعسكرات 
اليت كانت موجودة فيها يف حمافظات اجلنوب، وخصوصًا يف حمافظة 
املهرة، واستمرار وجود عدد قليل من اجلنود يف مركزها يف الغيضة، 
وإبقاء جمموعة من الضباط جيولون على حنو 27 معسكرًا توجد فيها 
صار  املوازاة،  ويف  االنفصاليني.  اجلنوبيني  املقاتلني  من  قوات 
اجلنوبية،  املناطق  الكثري من  إماراتية يف  العثور على قوات  نادرًا 
بيد  املهرة  سقوط  ختشاه  ما  أكثر  ختشى  ظيب  أبو  أن  من  بالرغم 
»أنصار اهلل«، إال أنها اهتّمت باملناطق اجلنوبية الساحلية، وخصوصًا 
لكن  اجلزر.  بعض  إىل  إضافة  املندب،  باب  باجتاه  والغرب  عدن 
القوات اإلماراتية سبق أن باشرت عملية إخالء واسعة لقّواتها بعد 
َتبنّي لإلماراتيني أنها  تلّقيها سلسلة من الضربات العسكرية اليت 

ضربات تستند إىل عمل استخباري دقيق.
الكّل، من دون  َتُعد ختّص ما جيري يف مأرب.  املشكلة اآلن، مل 
املدينة  أن  على  يتصّرفون  اخلارج  ومن  البلد  أبناء  من  استثناء، 
سقطت. وما جيري عمليًا هذه األيام هو إدارة تفاوض بني صنعاء 
وعدد من القبائل من أبناء مديرية الوادي املالصقة ملأرب من جهة 
الشرقي، باإلضافة إىل املدينة نفسها، وسط حركة نزوح  اجلنوب – 
ب بهم  واسعة لكّل »الغرباء« الذين باتوا يشعرون بأنهم غري مرحَّ
من ِقَبل أبناء املدينة، حيث النقاشات ُترّكز على خيار وحيد: جتنيب 
اليت  اجلوف،  عاصمة  احلزم  جتربة  وتكرار  والدمار،  الدماء  املدينة 
وافقت القبائل فيها على تسوية انتهت إىل تسليمها لقيادة صنعاء 
من دون معارك. لكن اجلميع، مبن فيهم القبائل نفسها، يعرفون 
أن جمريات العملية العسكرية مستمّرة من جانب »أنصار اهلل«، وقد 
متّكن اجليش و«اللجان الشعبية« من التقّدم أكثر حنو مناطق مالصقة 
للمدينة. ويف حال عدم التوّصل إىل اتفاق سريع، فإن القرار عند 
قوات صنعاء هو اقتحام املدينة مهما كانت الكلفة، مع اإلشارة إىل 
أن القبائل املقاتلة استسلمت، وعلى رأسها قبيلة بين مراد، بينما ال 
ُيعرف عن األشراف يف مديرية الوادي أو أبناء عبيدة يف مأرب بأس 
القتال، بل التجارة والعمل يف التهريب والسيطرة على مناطق غنية، 

وهم أقرب إىل تسوية مع »أنصار اهلل« حفاظًا على ما َتبّقى هلم.
القوات  واإلحباط. كل  التعب  من  جديدة  مرحلة  دخلوا  السعوديون 
الستة  األشهر  خالل  معهم  وعملت  معها  عملوا  اليت  والقبائل 
املاضية مل ُتقّدم أّي عالج لوقف هجوم »أنصار اهلل«. حتى عندما 
افتعلوا مشكالت من  بأن  القتال  خّطة  الربيطانيون يف تعديل  جنح 
من  خّففت  اهلل«  »أنصار  أن  النتيجة  كانت  والضالع،  شبوة  جهة 
وحّققت  اجلنوب،  صوب  قواتها  ووّجهت  مأرب  على  هجومها  حدّة 
تقّدمًا جتاوز ما كان عليه الوضع سابقًا، بل جنحت، ألول مّرة منذ 
سنوات، يف العودة إىل مناطق جنوبية، ولو عرب تسوية مع القبائل 
احمللية هناك. لكن هذه العملية أتاحت لـ«أنصار اهلل« حماصرة كّل 
املعابر اجلنوبية والشرقية ــــ اجلنوبية اليت تقود حنو مأرب، ما جعل 
السعوديني وكّل القوات اجلنوبية حباجة إىل رحلة طويلة تقودهم من 
َيُعد هناك سوى منفذ  حضرموت حنو املدينة احملاَصرة. عمليًا، مل 
الشاملة  املواجهة  الدخول يف  اهلل«  »أنصار  قّررت  ما  وإذا  واحد، 
السعودية  ومشكلة  املنفذ.  هذا  ُيقَفل  فسوف  املدينة،  الستعادة 
هنا، أن الدعم اإلضايف الذي حصلت عليه من األمريكيني مل ينفع. 
الـ«أف 16« الذي اسُتقدم على عجل، جنح يف  فال َسرب طائرات 
صّد اهلجمات الرّبية، وال شبكة طائرات االستطالع اليت ُنشرت على 
مدار الساعة جنحت يف وقف الضربات العسكرية ذات البعد األمين، 
وال كّل القصف العشوائي حال دون تقّدم القوات. بالنتيجة، انتهى 

اجلميع إىل خالصة بأن مأرب سقطت... فماذا عن القادم؟
 يدخل اليمن يف مرحلة جديدة من املواجهة الهادفة إىل 

اإلجهاز على العدوان
من اجلهة الشرقية، خيشى السعوديون من جلوء »أنصار اهلل« إىل 
عملية عسكرية واسعة تتيح هلا التقّدم للسيطرة على اجلزء الشمالي 
من حضرموت. وهي معركة قد تقود احلركة صوب معرب الوديعة، 
حيث سيتّم إقفال آخر معابر السعودية حنو اليمن، علمًا بأن »أنصار 
اليت  حقول صافر  إىل  بالوصول  أّواًل  مهتّمة  إنها  علنًا  تقول  اهلل« 
َتبعد أقّل من ستني كيلومرتًا عن مأرب املدينة، وهي ستصل إليها 
بأنهم  السعوديون  هّدد  وعندما  عسكرية.  معركة  األمر  تطّلب  ولو 
سيضربون منشأة صافر ومصادر إنتاج الطاقة فيها، جاء التهديد 
موانئ  كّل  أن  يعين  بأن ضرب صافر  اهلل«،  »أنصار  من  املباشر 
على  مفتوحًا  هدفًا  السعودية ستكون  النفط يف  ومصايف  وحقول 
يساعدون  الذين  الغربيون  العسكريون  ملس  وقد  الساعة،  مدار 
السعودية استعدادات عمالنية عند قوات صنعاء لشّن عملية جوية 
مفتوحة ستجعل من ضربة »أرامكو« جمّرد مزحة... مع اإلشارة إىل 
بعض األصوات اجلنوبية اليت ارتفعت احتجاجًا وخشية من تدهور أكرب 
يف حال ُضربت حقول صافر، وخصوصًا أن الريال يف اجلنوب انهار 
بنسبة الّضعف عن الشمال، ومل َيُعد لدى اجلنوبيني موارد غري ما 

يصلهم من السعودية واليت يبدو أنها قّلصت نفقاتها.
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لكن النقاش ال يتوقف عند هذا اجلانب. 
كّل  علمت  كما  السعوديون،  علم  إذ 
واألمنية  العسكرية  التنّصت  حمطات 
وِمن  وفوق  األمحر  البحر  تعمل يف  اليت 
اهلل«  »أنصار  قيادة  بأن  اليمن،  حول 
خطة  إلعداد  العمليات  غرفة  وّجهت 
سريعة تهدف إىل استعادة باب املندب، 
مأرب.  معركة  من  االنتهاء  بعد  مباشرة 
صعيد،  من  أكثر  على  اتصاالت  وجرت 
أظهرت أن احلركة تعمل على جتهيز قوات 
خاصة تتوىّل النزول من اجلبال احمليطة 
باحلديدة، وصواًل إىل املخا وباب املندب، 
قساوتها  على  العسكرية  العملية  وأن 
سوف تكون حتمية، ولدى »أنصار اهلل« 
النتيجة  ما جيعل  واإلمكانات  اخلطط  من 
احلديث  يصبح  وعندما  مسبقًا.  حمسومة 
باب  على  صنعاء  قوات  سيطرة  عن 

املندب، يكون هناك كالم آخر.
يف هذه النقطة، بدأت اهلواتف ترّن يف 

قائمة تضّم عشرات املواقع يف اإلمارات كأهداف حمتملة للهجمات«، 
وأضاف: »للنظام اإلماراتي... عملية واحدة فقط ستكّلفك كثريًا، 
وحنن نعلن ألول مرة أن لدينا عشرات األهداف ضمن بنك أهدافنا 
يف اإلمارات، منها يف أبو ظيب ودبي، وقد تتعّرض لالستهداف يف 

حلظة«.
تعرف أبو ظيب ماذا تقصد »أنصار اهلل«. صحيح أن قيادة احلركة 
ال تريد توسيع دائرة املواجهات يف اإلقليم، لكن حصل يف ليلة 
مقمرة قبل بضعة شهور أن جاب سرب من املسرّيات اليمنية السماء 
اإلماراتية ووصل إىل أبو ظيب ودبي، وعاد من دون أن تكتشفه 
وسائط الدفاع اجلوي اإلماراتي. لكن »أنصار اهلل« تعّمدت، وقبل 
شاشات  على  يظهر  أن  بقليل،  اإلماراتية  لألجواء  السرب  مغادرة 
بادرت  أن  بعدها،  والذي حصل  الرسالة واضحة.  الرادار، وكانت 
وآخرين،  إيران  خالل  من  احلركة  مع  سّرية  اتصاالت  إىل  اإلمارات 
التحاور مباشرة مع صنعاء خشية غضب  إنها ال تقدر على  وقالت 
السعودية، لكنها تريد وقف احلرب. ثّم تبعت ذلك اتصاالت خالل 
حزب  من  قيادات  اإلمارات  فيها  استخدمت  املاضيني،  األسبوعني 
»املؤمتر« موجودة يف صنعاء نفسها، ليحصل قبل عشرة أيام، أن 
أبلغت اإلمارات »أنصار اهلل« رمسيًا بأنها ستخلي احلديدة قريبًا جّدًا، 
وسوف تلزم القوات اجلنوبية احلليفة هلا بالعودة إىل املخا، وتسليم 
املدينة من دون قتال، وهو الذي حصل خالل اليومني املاضيني، 
ومن دون إشعار أحد باألمر، مبن فيهم املوفدون الدوليون الذين 
يتوّلون املفاوضات. حتى اجلنوبيون أنفسهم علموا باألمر يف ساعاته 
اخلروج  إىل  واضطروا  إرباك،  حالة  يف  أنفسهم  ووجدوا  األخرية، 
على عجل. لكن أبو ظيب علمت بطرق مباشرة أن ما هو مطلوب منها 
يتجاوز هذه اخلطوات إىل اخلروج نهائيًا من كّل اليمن، ووقف كّل 
تعاون مع إسرائيل يف البحر األمحر أو حبر العرب أو اجلزر، وأكثر من 
ذلك، أن تتعّهد اإلمارات، كما السعودية ودول خليجية أخرى، بدفع 
التعويضات الكافية إلعادة إعمار ما دّمرته حربها على اليمن، ويبدو 

أن هذا البند سيكون أساسيًا من اآلن فصاعدًا.
اهلل«  »أنصار  إقناع  حماولة  اخلطوة  هذه  من  اإلمارات  تريد  عمليًا، 
بتجميد خّطة اهلجوم على باب املندب، لكن هذا األمر غري حمسوم، 
وهو ما جيعل القوات اجلنوبية، وال سيما قوات »العمالقة« أو قوات 
طارق صاحل، تتصّرف على أساس أن املواجهة قادمة ال حمالة، إاّل 
إذا نضجت تسوية سياسية كبرية، علمًا بأنها تدرك أن عودتها إىل 
املناطق اجلنوبية األخرى ستكون مدخاًل ملواجهات جديدة مع مجاعة 
السعودية )قوات عبد ربه منصور هادي(، اليت ال يبدو أنه سيبقى 

هلا أثر بعد بضعة أسابيع حتى يف اجلنوب نفسه.
اإلجهاز  إىل  اهلادفة  املواجهة  من  جديدة  مرحلة  يف  اليمن  يدخل 
وتشري  عليه،  األمريكي  ــــ  اإلماراتي  ــــ  السعودي  العدوان  على 
كّل الوقائع امليدانية والسياسية إىل استحالة تعديل ميزان القوى، 
اإلسرائيلية  وحتى  األمريكية  للقوات  مباشر  دخول  َتقّرر  ولو  حتى 
يف احلرب، كما ترغب السعودية، بل إن اجلميع يشعرون بأن كّل 
نهاية  عن  الفاصلة  املّدة  خالل  جديد  واقع  أمام  ستكون  املنطقة 
باللبنانيني، سواء كانوا من  السنة. وعلى هذا املقياس، ُيفرتض 
أنصار السعودية أو من خصوم املقاومة، أن يفهموا سبب الغضب 
مل  الرياض  أن  إدراك  هؤالء  وعلى  آل سعود.  على  يسيطر  الذي 
َتُعد جتد مساحة أو ساحة غري لبنان الختالق أوراق للتفاوض عليها 
مع الطرف اآلخر. لكن املشكلة أن السعوديني ال َيعرفون بعد أن 
عدم انصياعهم للنتائج العمالنية، وإعالن وقف احلرب ورفع احلصار 
مفتوحًا  الباب  ُيبقي  اليمن، سوف  إعمار  إلعادة  التعويضات  ودفع 
أمام جوالت جديدة من املواجهات امليدانية اليت سترتّكز هذه املّرة 

يف قلب األراضي السعودية.

ابراهيم األمني 

كّل مكان. وبدأت الطائرات تنقل الوفود سّرًا وعلنًا بني العواصم 
املعنّية. بادر املصريون إىل اتصاالت مشلت عواصم عّدة، من بريوت 
إىل طهران إىل صنعاء نفسها، وسعت القاهرة إىل ترتيب اجتماع 
لديها مع مسؤول رفيع من حكومة صنعاء، علمًا بأن األخرية سبق أن 
أوفدت نائب وزير اخلارجية فيها، حسني العزي، إىل األردن إلدارة 
مباحثات مع األردنيني وغريهم. ويبدو أن املصريني يرّكزون على 
ضرورة عدم توسيع دائرة املواجهات. صحيح أن اإلعالم السعودي 
واإلماراتي رّوج لفكرة أن مصر هّددت »أنصار اهلل« بأن اإلمساك 
بباب املندب سوف جيعل القاهرة تتدّخل، لكن هذا الكالم مل ُيَقل يف 
االجتماعات، بل رّكز املصريون يف كّل اتصاالتهم على أنهم يريدون 
وقف احلرب، ولو أنهم ال يريدون إغضاب السعودية. لكن »أنصار 
اهلل« كانت شديدة الوضوح بأن ال نقاش حول الوضع يف مأرب، 
وأن األمر ُحسم وال عودة عنه حتت أّي ظرف، وأن البحث يف املراحل 
التالية أساسه خطوة علنية وواضحة وحامسة تصدر عن السعودية، 
ومعها اإلمارات وأمريكا، وتقول: لقد أوقفنا احلرب وسنرفع احلصار 
فورًا عن كّل اليمن... وقبل ذلك، ال جتد »أنصار اهلل« من داٍع ألّي 

حبث.
أضف إىل ذلك، ما يتعّلق بكون املعنّيني بأحوال البحر األمحر، وعلى 
رأسهم إسرائيل وأمريكا وبريطانيا وفرنسا والسعودية واإلمارات، 
كاملة،  بصورة  املالحة  تعطيل  اهلل«  »أنصار  مبقدور  أن  يعرفون 
من دون احلاجة إىل إرسال مقاتل واحد إىل سواحله. وتعرف هذه 
مَبديات  ــــ حبر،  أرض  أن احلركة جّربت صواريخ  أيضًا،  العواصم، 
تتيح هلا ضرب أّي هدف يتحّرك يف البحر األمحر، عدا عن أن مبقدورها 
البحرية اليت حتتاج  األلغام  العاملي بكّمية من  التجاري  إغراق املمّر 
جيوشًا وسنوات إلزالتها. لكن صنعاء ال ترغب بذلك، ويف الوقت 
نفسه ال تقبل أقّل من استعادة السيطرة واإلمساك بكّل ما يتعّلق 

بباب املندب. وهو أمر يعرفه املصريون واآلخرون أيضًا.
إىل  اهلل«  »أنصار  وصول  من  قلقًا  األكثر  تبدو  إسرائيل  أن  ومع 
باب املندب، واإلطاللة على كّل حركة البحر األمحر من جهة الغرب، 
وعلى حبر العرب من جهة اجلنوب، فإن جزءًا من األطراف املوجودة 
على األرض هناك خيضع لوصاية اإلمارات، ويف مقّدمه القوات اليت 
أخرى  أطراف  فيما  »املؤمتر«،  بقايا حزب  يقودها طارق صاحل من 
أنه  ويبدو  احلرب،  هذه  يف  مَتّزق  الذي  »اإلصالح«  حبزب  تتصل 
أيامه بعد معارك مأرب، باإلضافة إىل جمموعة »العمالقة«  آخر  يف 
لكن  املنطقة.  تلك  األبرز يف  العسكرية  القّوة  متّثل  اليت  السلفية 

لإلمارات حساباتها أيضًا.
   الجميع يشعرون بأن كّل املنطقة ستكون أمام واقع جديد 

خالل املدّة الفاصلة عن نهاية السنة
سارع اإلماراتيون، سّرًا وعلنًا، إىل بدء التفاوض. قصدوا طهران 
وغريها من العواصم، وطلبوا من املصريني التوّسط لدى َمن يقدر 
على التأثري على »أنصار اهلل«. وهم أثاروا األمر مع السوريني أيضًا، 
وإن كانوا يعلمون أن دمشق أجابت الرياض عندما طلبت التوّسط من 
ني،  أجل مأرب مقابل دعم اإلعمار يف سوريا، بأن ال صلة بني امللفَّ
وأن التسوية يف اليمن تتطّلب توّجه اجلميع حنو صنعاء فقط. لكن 
قلق أبو ظيب يزداد يومًا بعد يوم، جّراء ما يصلها من األخبار عن 
مأرب. ولدى اإلمارات خشية كبرية من أن تلجأ قيادة »أنصار اهلل« 
للتقّدم صوب املهرة. والطريق إىل هذه احملافظة  إقرار خّطة  إىل 
مفتوحة، وال وجود لسّكان فيها، والنقاط العسكرية فيها حمدودة 
سلطنة  ختوم  على  يكون  أن  إليها  يصل  ن  مِلَ ميكن  بينما  للغاية، 
تهديدًا  لكن  اإلمارات.  من  الكيلومرتات  عشرات  بعد  وعلى  ُعمان، 
واضحًا مسعه اإلماراتيون قبل فرتة وجيزة، وجاء على لسان املتحّدث 
العسكري لـ«أنصار اهلل«، العميد حييى السريع، الذي قال: »لدينا 

تريد اإلمارات من هذه الخطوة محاولة إقناع »أنصار اهلل« بتجميد خّطة الهجوم على باب املندب 
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إعــالن
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Put a number 
             in the box 
             labelled 
’GROUP B’

GROUP A

The Small  
Business Party

GROUP B

Our Local Community

GROUP A

    Elmore  Glenn 
Labor

  Hussein  Mohamad 
Labor

   Seymour  Melissa 
Labor

GROUP B

  GARRARD  Paul 
Our Local Community

  ALLEN  Margaret 
Our Local Community

  SUN  Jeffrey 
Our Local Community

How to Vote 
PAUL GARRARD

South Granville Ward 
Cumberland

Put a number 
             in the box 
             labelled 
’GROUP A’

How to Vote 
STEVE CHRISTOU

Granville Ward 
Cumberland

GROUP A

Our Local Community

GROUP B

Labor

GROUP C

GROUP A

  CHRISTOU  Steve 
Our Local Community

  SLEIMAN  Samantha 
Our Local Community

  GARRARD  Karen 
Our Local Community

GROUP B
  HAMED  Ola 

Labor

  WEBB  Frank 
Labor

  NAIDU  Joshika 
Labor

GROUP C
 RAHME  Joseph 

  ISSA  Natalie 

   SLEIMAN  Jamie

  ABRAHAM  Jacob 
Independent

  LEWIS  Carly 
Independent

  KOREEL  Ibtisam 
Independent

Put a number 
             in the box 
             labelled 
’GROUP D’

How to Vote 
NADIMA  

KAFROUNI-SABA 
Wentworthville Ward 

Cumberland City Council

GROUP A

Labor

GROUP B GROUP C

The Greens

GROUP D

Our Local Community

GROUP A

  SAHA  Suman 
Labor

  LAKE  Lisa 
Labor

  KUNACH  Mark 
Labor

GROUP B

 ZAITER  Michael 

  EL-KHOURY  
Monica 

  RAHME  Melissa

GROUP C

  SELVENTHIRAN  
Sujan 
The Greens

  RYNN  Michael 
The Greens

  NEWLAND  Dot 
The Greens

GROUP D

  KAFROUNI-SABA  Nadima 
Our Local Community

  CARLINO  Sam 
Our Local Community

  THIYAGARAJAN Sharlie 
Our Local Community

Put a number 
             in the box 
             labelled 
’GROUP B’

How to Vote 
HELEN HUGHES 

Regents Park Ward 
Cumberland City Council

GROUP A

Labor

GROUP B

Our Local Community

GROUP C

GROUP A

  HUANG  Kun 
Labor

  FAROOQUI  
Sabrin 
Labor

  ATKINS  Hope 
Labor

GROUP B

  HUGHES  Helen 
Our Local Community

  NEHME  Joe 
Our Local Community

  ALI Muhammad 
Our Local Community

GROUP C

  ATTIE  Ned 

  KANG  Kyoung 
(Christina) 

   WEI Wen

  SUNKESULA  
Khaled
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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

 2021 الـثاني  تـشرين   20 Saturday 20 November 2021الـسبت 

توافدت حشود ضخمة السبت املاضي إىل مسقط رأس 
ماريليا ميندونسا غداة مقتل هذه املغنية اليت تعترب من 
األكثر شعبية يف الربازيل يف حادث حتطم طائرة عن عمر 

26 عامًا.

وقضت املغنية إثر حتطم طائرة أجرة صغرية يف والية مينا 
جريايس الواقعة يف جنوب شرق البالد، وهي جنمة نوع 
موسيقى  من  قريب  »سريتانيجو«  باسم  ُيعرف  موسيقي 

الكانرتي وحمبب جدا يف الربازيل.

ونقل جثمان الراحلة السبت املاضي إىل مسقطها غويانيا، 
توافد  حيث  الربازيل(،  )وسط  غوياس  والية  عاصمة 
املعجبون بها بأعداد كبرية للمشاركة يف أمسية وداعية 

كبرية هلا يف أحد مالعب املدينة.

والحظت وكالة فرانس برس أن هؤالء اصطفوا يف طوابري 
منذ الفجر للتمكن من دخول امللعب الذي يتسع لنحو 15 

ألف متفرج، قبل ساعات من تشييعها.

وتوقع حاكم والية غوياس رونالدو كايادو أن يصل العدد 
اإلمجالي إىل 100 ألف شخص.

وقال الطالب دايف دييميس ليناريس الذي اجتاز مسافة 
الشابة حملطة  املغنية  تكريم  ليشارك يف  كيلومرتًا   130
»جي 1« اإلخبارية »جئنا لوداع ماريليا ميندونسا ولشكرها 
لنا وجتعل قلوبنا  السنوات وهي تغين  على متضية هذه 

تطري«.

أما ماثيوس ألفيس )22 عامًا( فقال لوكالة فرانس برس 
»إنه شعور قوي لدرجة أننا ال نعرف كيف نعرب عنه. إنه 

أمل هائل جلميع الربازيليني«.
»إنها  السريدا  غوستافو  عامًا   16 البالغ  املراهق  ورأى 
كلمات  أملك  ال  أنين  لدرجة  صدمة  إنها  كبرية.  خسارة 

لوصفها«.

وحتظى ماريليا ميندونسا بشعبية كبرية يف الربازيل، وهلا 
39 مليون متابع على إنستغرام و22 مليون مشرتك على 

قناتها يف يوتيوب.

اشتهرت  إذ  املعاناة«  بـ«ملكة  الشابة  املغنية  ولِقبت 
وأحزانه  احلب  عن  الشعرية  النصوص  ذات  بأغنياتها 

وكذلك عن حترير املرأة.

وأبدت شخصيات برازيلية عدة حزنها لوفاة املغنية اليت 
بدأت مسريتها سنة 2014 وكانت من أوائل النساء اللواتي 
حققن جناحا يف موسيقى »سريتانيجو« اليت يهيمن عليها 

تقليديا املغنون الذكور.

وكتب جنم كرة القدم الربازيلي نيمار عرب تويرت »أرفض 

حشود ضخمة تشارك يف وداع املغنية الربازيلية ماريليا ميندونسا
أن أصدق ذلك، أرفض«.

كذلك كتب املوسيقي كايتانو فيلوزو »أنا أبكي وأظن أنين ال أستطيع 
تصديق ذلك«.

وأشاد الرئيس الربازيلي جايري بولسونارو باملغنية واصفا إياها بأنها 
»إحدى أهم الفنانات يف جيلها«.

وقبيل احلادثة، نشرت املغنية عرب الشبكات االجتماعية تسجيال مصورا 
يظهرها تصعد إىل الطائرة ثم تتناول الطعام يف داخلها، معلنة عن 

»نهاية أسبوع مليئة باحلفالت«.

وأودت احلادثة أيضا حبياة منتج املغنية وعّمها والطّيارين اللذين كانا 
الطائرة نامجا عن  أن يكون حتطم  السلطات  الطائرة. ورجحت  يقودان 
اصطدامها بعمود كهرباء قرب مطار كاراتينغا، لكن من غري املعروف 
ما إذا كان االصطدام هو الذي أدى إىل سقوطها، أم أنها كانت أصاًل 

بدأت بالسقوط.
وحتطمت الطائرة قرب شالل يف حميط املدينة حيث كان من املقرر أن 

حتيي ماريليا ميندونسا حفلة.
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نــجوم

يف  حمكمة  أنهت 
اجنلوس،  لوس 
من  اجلمعة  يوم 
املاضي،  االسبوع 
على  الوصاية 
جنمة البوب بريتين 
سبريز واليت ظلت 
علي  تسيطر 
حياتها  شؤون 

ملدة 13 عاما.

سبريز  بريتين 
القضاء  تنتصر.. 
حيررها  األمريكي 

من والدها
القاضية  وقالت 
بعد  بيين  بريندا 
»اعتبارا  جلسة 
مت  اليوم،  من 
الوصاية  إنهاء 
شخص  على 
جان  بريتين 
سبريز وممتلكاتها 
اخلاصة«، مضيفة 
أن الوصي احلالي 
العمل  سيواصل 
القضايا  لتسوية 
املالية اجلارية يف 

القضية.

من جانبها، عربت 
العاملية  النجمة 
حساباتها يف  عرب 
التواصل  شبكات 
عن  االجتماعي، 
الغامرة  سعادتها 
وكتبت عرب تويرت، 
املعجبني  »أحب 
إنه  كثريا..  بي 
أعتقد  جنون!!! 
أنين سأبكي بقية 
إنه  اليوم!!!! 
على  يوم  أمجل 
شكرا  اإلطالق.. 

هلل«.

مغنية  وكانت 
مي(  أوف  )بيس 
العمر  من  البالغة 
قد  عاما   39
طلبت من احملكمة 
الرتتيبات  إنهاء 
اليت  القانونية 
حياتها  حتكم 
لشخصية  ا
اليت  وممتلكاتها 
 60 قيمتها  تبلغ 
منذ  دوالر  مليون 

عام 2008.

خالل  ومسح 

 2021 الـثاني  تـشرين   20 Saturday 20 November 2021الـسبت 

بريتني سبريز ووالدها

بريتين سبريز حتتفل حبريتها: 

»أمجل يوم على اإلطالق«

بريتني سبريز تنتصر.. القضاء األمريكي يحررها من والدها

من االحتفاالت بتحرر بريتني من وصاية والدها - 12 نوفمرب 2021

يف جديد االتهامات املتبادلة بني الفنان مصطفى 
فتحت  موسى،  فاتن  اللبنانية  وطليقته  فهمي، 
األخرية النار على املمثل الشهري ونشرت رسالة 
حديثة عرب حسابها الشخصي على »إنستغرام«، 
مسعتها  يف  خيوض  طليقها  أن  فيها  كشفت 
وسريتها عرب بردوكاستات ممنهجة يرسلها تباعا 
الواتساب« لكل جهات االتصال عنده كافة  عرب 
والشخصيات  والزمالء  واملعارف  األصدقاء  كل 

املصرية املختلفة.
وقالت حتت منشور حيمل كلمات لغاندي »بيانات 
وتطالين  متسين  حقيقية  غري  كاذبة  مغرضة 
وخياله  للسانه  العنان  إلطالق  إضافة  بالباطل، 
زورا  واتهامي  بشتمي  اخلاصة  اجللسات  يف 
وقيميت وحضوري  وإنكار فضلي  بي  واملساس 
علّي  واالفرتاء  مسعيت  يف  واخلوض  حبياته، 
حتمل  حبقي  قذرة  عجيبة  حكايات  ونسج  وقول 
وأخالقي  بكراميت ومسعيت  ما فيه املساس  كل 
مسعيت  وتشويه  حوله  احلشد  بهدف  وسلوكي؛ 
وصورتي والتشهري بي وتربير ما اقرتفه حبقي 
غدرًا وعدوانًا والتضييق علّي وإضعايف فال أجد 

نصريًا إزاء استقوائه علّي واالستبداد بي«.
بي  ارتبط  كذلك، كيف  أنا  »طاملا  أضافت  كما 
أربع  من  ألكثر  وتزوجنا  سنوات  ست  يفوق  ما 
سنوات ورآنا القاصي والداني معا ال نفرتق لياًل 
وال نهارًا..!..وطاملا أنا كذلك كيف يقبلها على 

رجولته وامسه وشخصه؟.
متسائلة »أهذه ِشَيم الرجال أهكذا تكون أخالق 
بيتهم  الرجال يف حفظ كرامات زوجاتهم وأهل 
وأعراضهم، وهل كان يفتقد إىل األهلية وليس 
القائد  املسيطر  الذكي  الرجل  وهو  قرار  لديه 

األشهر األخرية لربيتين توظيف حماميها اخلاص، 
ماثيو  املشهور،  هوليود  حمامي  عينت  حيث 
روزنغارت، وقدمت للمحكمة طلبا العتماد حماسب 
حتت وصايتها، بعدما رفعت دعاوى إساءة ضد 

والدها جيمس سبريز.

سبتمرب  أواخر  ويف  االدعاءات،  جيمس  ونفى 
زابيل،  جون  قانوني،  حماسب  عني  املاضي 
املالية  الشؤون  على  املؤقت  الوصي  بصفته 

لربيتين.
ومل حتضر سبريز جلسة اجلمعة يف لوس اجنلوس. 

فيما اندلعت هتافات املعجبني يف اخلارج للقرار 
وانطلقوا يف الغناء أغنيتها »أقوى«.

اجلمهور خصوصا  من  كبري  بدعم  وحتظى سبريز 
من حمبيها الذين يتجمعون دعما هلا خارج قاعة 
كريستينا  بينهم  مشاهري  من  وأيضا  احملكمة، 
أغيلريا ومادونا، كما تقام محلة دعم كبرية هلا 

عرب الشبكات االجتماعية بعنوان »فري بريتين«.
ومت فرض الوصاية على سبريز وإسنادها لوالدها 
من  للعالج  وخضوعها  عام  النهيار  تعرضها  بعد 

مشاكل نفسية مل يتم الكشف عنها.

طليقة مصطفى فهمي تفضح أسراراً:

نـسج حـكايات قـذرة بـحقي

أحبين  عندما  نفسه  يصف  كما  السيد«  »سي 
اماًل  وتزوجين وعاش معي وعاشرني.. أم كان مجُ

غّيبًا ومسحورًا مثاًل« . لي ومجُ
اختفاء األغراض الشخصية واألحذية

وكانت طليقة فهمي قد نشرت قبل أيام، فيديو 
كشفت  »إنستغرام«  موقع  على  صفحتها  عرب 
فيه اختفاء أغراضها الشخصية من شقتهما يف 

مصر.
وتساءلت موسى يف الفيديو عن مصري متعلقاتها 
والصيفية  الشتوية  مالبسها  ومجيع  الشخصية 
اختفاء  عن  تساءلت  إنها  حتى  وموهراتها، 

حاسوبها احملمول وأحذيتها.
يف املقابل، حرر حمامي الفنان مصطفى فهمي، 
طليقته  فيه  اتهم  الدقي،  بقسم شرطة  حمضرا 

باالستيالء على متعلقات من شقة الزوجية.
طالق مفاجئ

األربعاء،  مساء  كشفت  موسى  فاتن  وكانت 
تطورات جديدة يف قصة الطالق املفاجئ والذي 

مت غيابيًا على يد حماميه.

وكتبت على حسابها: »كنت طوال املدة الفائتة 
حتت تأثري صدمة شديدة مما اقرتفه حبقي من 
إعالنه طالقي عرب السوشيال ميديا، وأنا مل أَر أو 

أستلم أو أعلم أو أتفاهم«.
الفنان مصطفى فهمي واجه مشكالت  يذكر أن 
فريد  رانيا  الفنانة  السابقة  زوجته  مع  مماثلة 
واجه  كما  أيضا،  مفاجئ  بطالق  انتهت  شوقي 
شقيقه الفنان حسني فهمي العديد من اخلالفات 
مع طليقاته من داخل الوسط الفين وخارجه وصل 

بعضها إىل القضاء.

أعلن الثنائي الفين منة عرفة وحممود 
املهدي إنفصاهلما بعد مرور أربعة 

أشهر على عقد قرانهما.
عرب  املهدي  حممود  كتب  حيث 
خاصية القصص على اإلنستغرام: 
قسمة  حاجة  كل  االنفصال  »مت 
ونصيب، وربنا يوفقها يف حياتها 

اللي اختارتها«.
بتتصل  اللي  »الناس  وأضاف: 
قسمة  حاجة  كل  خالص  وتسأل 
شرقي  كراجل  وأنا  ونصيب 
هتنفع  مش  حاجات  يف  صعيدي 

ساعة.
بالقول  الشابة  املصرية  الفنانة  إكتفت  فيما 
»كل  اإلنستغرام:  على  القصص  خاصية  عرب 
يوفق  وربنا  االنفصال  ونصيب مت  شيء قسمة 

اجلميع«.

إنفصال منة عرفة عن حممود املهدي

معايا.. احلاجات دي هتوقفها عن شغلها وحلمها 
وأصدقائها يف الوسط الفين فأكيد مش هقف 
الفين وتوصل  وربنا يكرمها يف اجملال  يف ده 
أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع«، يف حني أن 
 24 قبل  حسابه  من  اختفت  اجلملة  هذه  صورة 
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If I can be of any help please phone me on 9689 1455 or write to 1/25 Smith St, Parramatta NSW 2150 
or email julie.owens.mp@aph.gov.au  julie.owens.mp   www.julieowens.com.au

Authorised by Julie Owens MP, Australian Labor Party, 1/25 Smith Street, Parramatta. 

Julie Owens MP FEDERAL MEMBER FOR PARRAMATTA

Parramatta needs a plan for recovery

Cuts to Medicare under cover of COVID

Home Care Packages are supposed to help Australians live at home with their families as they get 
older. But under the Morrison Government seniors from diverse backgrounds are struggling to access 
these services, which rarely meet their language and cultural needs. If this is affecting you or your 
loved ones, my office can help - scan the QR code or visit julieowens.com.au/agedcare

Seniors deserve quality care at home

In July Scott Morrison snuck through almost 1,000 cuts and changes to Medicare. These changes 
mean patients could face out-of pocket costs of up to $10,000. Labor built Medicare and we 
will always protect it. If you want Scott Morrison to abandon these changes scan the QR code or 
visit: julieowens.com.au/savemedicare

The Morrison Government had cut COVID support payments with no plan for 
Parramatta’s economic recovery. If these cuts are affecting you or your family, scan 
the QR code or visit julieowens.com.au/covid19 for more info on the support still 
available. You can also contact my office on 9689 1455.

At 
Punchbowl Baptist Church

7pm Sunday,  
19th December 

20 Arthur Street, Punchbowl
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

اخلطر األكرب الذي يهدد 
الكوب األخضر

ما هو اخلطر األكرب الذي يهدد الكوكب األخضر يف 
السنني القليلة القادمة ؟

هناك العديد من العوامل الطبيعية اليت من املمكن 
املميز  األخضر  الكوكب  طبيعة  جمرى  تغيرّ  ان 

واملهدد بزيادة احلرارة اخلطية. 
منذ آالف السنني وعدة حقبات تارخيية قرأنا يف 
والرباكني  الزالزل  عن  والقديم  املعاصر  التاريخ 
للغابات..  واحلرائق  والعواصف  والطوفانات 
لالحتباس  مشكلة  أكرب  حنو  الكون  يتجه  واليوم 
من  يزيد  مما  مضى  وقت  اي  من  أكثر  احلراري 
حدة التبخر من املواد الكيمائية الناجتة عن فلتان 
العديد من انواع الغازات االصطناعية يف الفضاء 
ومن الصعب جدا ان يتحكموا بها يف هذه األيام 
بسبب وجود اكثر من ١٠٠ نوع من الغازات الضارة 
منها من صنع اإلنسان ومنها غازات طبيعية مثل 
الفحم  الكربيد وغاز  الكربون وغاز  أوكسيد  ثاني 
وغاز  االرض  باطن  من  الطبيعي  والغاز  احلجري  
اجملارير وغاز النفايات املخمررّة.. وصناعة العديد 
من انواع الغاز االصطناعي املررّكب الذي ينتجونه 
يف املختربات الكيماوية من أجل التربيد والتدفئة 
العامة واملستشفيات ومعامل األسلحة واملاكينات 
الزراعية والصناعية ومجيع السيارات وعربات النقل 
والشاحنات والطيان ألن السبب الضار من مجيع 
هذه األنواع من الغازات اليت تلوث اهلواء بشكل 
كبي جدًا مما يؤثر على زيادة التغي املناخي املفاجئ 
الذي  ينعكس أمراًضا وويالت على صحة اإلنسان 
واألشجار  األخضر  الكوكب  األرض  طبيعة  وعلى 
املثمرة  واالحراج اليت تعطينا االوكسجني ومتتص 
ثاني اوكسيد الكربون السام الذي يزيد احلرائق 
يف العديد من الغابات الكثيفة وخيرج فجوات يف 
 Auzone السماء يف طبقة غاز االوزون اهلام  جدًا
واألرض  االشجار  حيمي  الذي    gases protection
البنفسجية  واالشعة  احملرقة  الشمس  حرارة  من 
العديد  إتالف  وعدم  اإلنسان  جسم  على  اخلطية 
من املزروعات ويبعد اخلطر عن حياة اإلنسان على 
ة درجة  األرض ومن ختفيف احلرارة الشمسية وحدرّ
وتصاعد  إرتفاع  ولعدم  األرضية  للقشرة  احلرارة 
او  درجة  نصف  املئوية  النسبة  احلرارة  درجات 
أكثر كل ٥٠ عام .إلن الشيء املهم والدواء هلذا 
الداء هو إعادة حتريج الغابات وزراعة املاليني من 
الدول  مجيع  يف  وغيها  سنويًا   الربية  األشجار 
إلعادة تعديل وإنتاج اهلواء النظيف ومحاية طبقة 
االوزون من عدم االختفاء والزوال من أجل محاية 
البيئة والتمتع بالصحة اجليدة وحبياة أفضل ومناخ 
مضمون  ومستقبل  خضراء  مجيلة  وطبيعة  معتدل 
اخلطية  والدماغية  الصدرية  األمراض  لزوال 
وغيها من الوجود وضمانة صحة أبنائنا وجمتمعنا 

ككل.

الت مرعبة. بالنسبة إىل كثيين، بات العيش  امليول االنتحارية للبنانيني إىل ازدياد، ومبعدرّ
مات احلياة مهمًة شاقة، ال يرحيهم منها إال االنتحار. وما يزيد  يف بلد يفتقر إىل أدنى مقورّ

من املأساة ويفاقم املعاناة انقطاع كثي من أدوية األعصاب.
د على ألسنة كثيين من اللبنانيني ممن يعانون من تداعيات  »بال هالعيشة«، عبارة ترتدرّ
دونها لتوصيف الواقع املزري، لكن بالنسبة إىل آالف منهم،  األزمة االقتصادية. كثر يردرّ
تراود  »رغبة«  ًا« إىل  »مؤشرًا جديرّ احتمال كونها  الشكوى واالنتقاد، إىل  العبارة  ى  تتخطرّ

قائلها بوضع حدرّ لـ«هالعيشة«.
االتصاالت اليت يتلقاها »خط احلياة«، وهو اخلط الوطين الساخن للدعم النفسي والوقاية 
مستمر،  تصاعد  Embrace( يف  ة  ومجعيرّ الصحة  وزارة  بني  بالشراكة  )أنشئ  االنتحار  من 
ة، قفز عدد االتصاالت بشكل هائل »من حنو 2٠٠٠  وبنسب مقلقة. حبسب إحصاءات اجلمعيرّ
اتصااًل يف  اتصااًل حتى تشرين األول املاضي، مبعدل 2٥  اتصال عام 2٠١9 إىل 7498 

اليوم، مقارنًة خبمسة اتصاالت يوميًا فقط قبل عامني«.
توضح كريستني الزين، املشرفة على »خط احلياة« يف مجعية Embrace، أن االتصاالت اليت 
ة، بل »تشمل أي  اها »اخلط الساخن« ال تنحصر فقط مبن قد تكون لديهم ميول انتحاريرّ يتلقرّ
شخص يعاني من مشكل نفسي بشكل عام. لكن نسبة املتصلني الذين أبلغوا عن أفكار 
ة يف أيلول املنصرم فقط بلغت 28%. هذه النسبة تتغيرّ بني شهر وآخر، لكنها  انتحاريرّ

تراوح عادًة بني 2٥% و3٥% من املتصلني«.
اللبنانيون بشكل عام، وحتديدًا فئة  ما يعانيه  األرقام يربز مؤشرات مقلقة حول  تشريح 
من  مقيمون  والبقية  لبنانيون،  املتصلني  من   %8٠« أن  إىل  الزين  تشي  إذ  الشباب، 
جنسيات سورية وفلسطينية وعراقية وكينية وإثيوبية وغيها«. والالفت أكثر أن »٥٠% 
ة ١8- 24 عامًا. وتتساوى  من املتصلني هم من الشباب الذين ينتمون إىل الفئة العمريرّ

النسب بني الذكور واإلناث«.
ة املتدهورة »من أبرز األسباب اليت تدفع الناس لالتصال،  ة واالجتماعيرّ األوضاع االقتصاديرّ
إضافة إىل انفجار املرفأ الذي ال يزال كثيون يعيشون انعكاساته نفسيًا« حبسب الزين. 
ة وزيادة املشاكل  ي األوضاع االقتصاديرّ وهو ما تؤكده أحباث ودراسات علمية تربط بني تردرّ
ة لدى السكان. وتظهر دراسة ُنشرت عام 2٠١3 )للباحثني دافيد  ة وامليول االنتحاريرّ النفسيرّ
ة  ة العامليرّ ستوكلر ودافيد غونل وبول ييب وشو سن شانغ( حول تأثي األزمة االقتصاديرّ
عام 2٠٠8 على معدالت االنتحار، ومشلت ٥4 دولة، أن »معدالت االنتحار زادت، حتديدًا 
نت  لت أعلى معدالت البطالة«. كما بيرّ بني الرجال، يف الدول األوروبية واألميكية اليت سجرّ
ة احلادة يف اليونان  دراسة للباحث قسطنطينوس فونتوالكيس حول أثر األزمة االقتصاديرّ
ة للمواطنني »ارتفاع معدالت االنتحار بنسبة 33% خالل السنوات األوىل  على الصحة النفسيرّ
دت الدراسة أن »ثلث هذه النسبة ميكن ربطها  من الركود االقتصادي )2٠٠9-2٠١٥(«. وأكرّ
ة 2٠ - 24«، وهو ما يتوافق مع ما  بالبطالة اليت أثرت خصوصًا على الذكور يف الفئة العمريرّ

ة للنسبة الكربى من املتصلني. له اخلط الساخن يف لبنان حول الفئة العمريرّ سجرّ
لة رمسيًا تراجع يف السنوات املاضية، لكنه  الالفت يف لبنان أن عدد حاالت االنتحار املسجرّ
ترافق مع ارتفاع كبي يف عدد األشخاص الذين قد مييلون إىل االنتحار. وبالتالي، فإن 
تراجع عدد املنتحرين ليس عاماًل مطمئنًا »ألن اإلقدام على االنتحار عادة ما يكون وليد 
ة  والعصبيرّ ة  النفسيرّ األمراض  االختصاصي يف  للوعي« حبسب  انعدام  حلظة  ويف  ساعته 
ة إىل أن األشهر الستة األوىل من العام اجلاري  الدكتور إميل علم.. وتشي األرقام الرمسيرّ
لت 64 حالة انتحار، مقارنًة بـ ١47 حالة عام 2٠2٠، و١7١ حالة عام 2٠١9. تؤكد الزين  سجرّ
ة، ألن كثيًا من احلاالت ال ُيعَلن  ة هي حكمًا أقل من األرقام الفعليرّ أن »األرقام الرمسيرّ
ة. أضف إىل ذلك أن الرتاجع يف عدد حاالت االنتحار ميكن  ة ودينيرّ عنها ألسباب اجتماعيرّ
ة أو جائحة كورونا، ال تستثين أحدًا،  تفسيه بأن األزمات اليت نعيشها، سواء االقتصاديرّ
ة بأن ما يعيشونه ال يرتبط  وهو ما ميكن أن يشعر األشخاص من ذوي األفكار االنتحاريرّ

بهم حصرًا«.
يف هذا اإلطار، تظهر أرقام نشرتها مجعية »إدراك«، يف أيلول املاضي، أن »واحدًا من 
ر جديًا يف االنتحار، وواحدًا من كل ٥٠ حاول االنتحار، وواحدًا  كل 2٠ شخصًا يف لبنان فكرّ

ط لالنتحار«. من كل 6٠ خطرّ
وألزمة الدواء خماطر عالية على سلوكيات مرضى األعصاب »قد تدفعهم إىل أذية أنفسهم 
أو أذية غيهم. فمن اخلطي جدًا انقطاع دواء األعصاب عن مريض بشكل فجائي، وهذا ما 
ة إىل التفكي جديًا باإلقدام على ذلك« حبسب علم، الفتًا  قد يدفع مبن ميلكون ميواًل انتحاريرّ
إىل أن »وضع مرضى األعصاب يف حالة ُيرثى هلا، وهم يف حبث مستمر عن الدواء، وإن 
وجد فقد ال يكون باستطاعتهم شراؤه نظرًا إىل ارتفاع سعره. كثيون يلجأون إىل السوق 
السوداء لتأمني احتياجاتهم ما يكبرّدهم تكاليف خيالية. أحد املرضى، مثاًل، اضطر لشراء 
ة  علبة الكزاناكس بـ ٥٠٠ ألف لية بدل ١٠ آالف لية«.. ومع ارتفاع كلفة املعاينة النفسيرّ
وتدهور القدرة الشرائية، أطلقت Embrace بعد انفجار املرفأ »عيادات تستقبل املرضى 
اًل يعملون على مدار 2١  ة جمانًا. ولدينا حواىل ١4٠ مشغرّ الذين يعانون من مشاكل نفسيرّ
لني خيضعون لتدريب مكثف  ي االتصاالت. ومجيع املشغرّ ساعة يوميًا، وقريبًا 24/24، لتلقرّ

ة«. ومستمر ليكونوا جاهزين للتواصل مع املتصلني وفق املعايي العلمية العامليرّ
الذكور واملسيحيون أكثر املتأثرين!

ة وباحثة يف علم النفس، أن  ة واملتابعة العيادية، حبسب حمللة نفسيرّ تظهر القراءة النظريرّ
ر  »األزمات اليت نعيشها يف لبنان غي منفصلة عن الشأن احلضاري بشكل عام، حيث أثرّ
الزواج بني النظام الرأمسالي والتكنولوجيا على جمموعة القيم واملثل والرتاتبية واهلرمية، 
العامل.  حول  والذكوري  واألبوي  البطريركي  النظام  على  مباشر  بشكل  انعكس  ما  وهو 
وهذا النظام البطريركي هو املهيمن يف لبنان، ومن هنا تصيب هذه األزمة بشكل حاد 
الرجال، حيث يشعرون أن السقف الذي ينهار يقع على رؤوسهم أواًل«. وتشي إىل أن 
ة  »القلق من املستقبل والغد بات حاضرًا وبقوة لدى الناس، على اختالف بيئاتهم االجتماعيرّ
ة«. إال أن لألزمات النفسية تقسيماتها الطائفية أيضًا. فبحسب الباحثة  وامكانياتهم املاديرّ
نفسها »اجلميع قلق على مصيه، لكن األكثر قلقًا هم املسيحيون ويليهم الدروز، إذ يعترب 
هؤالء أن لبنان احلالي ال يشبههم وخيتلف عن لبنان التارخيي الذي كانوا يف صلب إنشائه 
ن احملوري فيه. يف املقابل خيف هذا الشعور لدى السنة الذين يعتربون، بشكل أو  واملكورّ

مون باللعبة«. بآخر، أن هلم امتدادًا عربيًا واسعًا، فيما الشيعة يشعرون بأنهم متحكرّ
وتعترب الباحثة أنه يف غياب أي حلول من قبل الدولة، فإن »اخلالص فردي، وعلى كل 
القوة اليت ميلكها واللجوء إىل ما  شخص أن ينقذ نفسه من خالل االستثمار يف مكامن 
يستهويه، وعدم االجنرار وراء السردية بأن السياسيني جنحوا يف القضاء على الشعب«. 
وتشي إىل أن »اللجوء إىل خط احلياة للتواصل والتعبي عن املكنونات مهم جدًا، كونه 

ت الدولة أذنيها«. يشعر املتصل بأن هناك من يستمع إليه بعد أن صمرّ

 اآلالف »يرغبون« باالنتحار

رضا صـوايا

مشينا بني الشعاب
قصية العشب 
كانت يدُه كبيًة
مثل رغيٍف مسيك
النهاُر كان رائقًا

مثل صفحِة ماٍء عذب
عن التلة الكبية 

كثية الرمل
نزلنا مسِرَعني .. وكنُت أخاف

لكنَّ عينيِه وادعتان
مثل أبوين لطيفني 

احندرنا طوياًل 
باجتاه النهر ..
وحني وصلنا 

كان ظالٌم خفيٌف
يلقي علينا غاللًة ناعمة

وبرٌد رقيٌق يلفُح أجسادنا
اهلادئة قلياًل .. 

احليُة كانت تلفُّ رأسي
وقدماي تدوراِن مثل

عقارب ساعٍة حول
زمٍن ال ينتهي ..
عند كوٍخ قديم 

وناٍس منشغلني بال شيء
تركين .. الرجُل بقامِة 
يوٍم ممتلئ وجسور ..
وكنُت أحبُث عن معنًى 

وسببًا هلذا العبور
والسؤال يلمُع أمامي 

وال أراه .. 
ورأيُت الرجل حيكي ..

مين مثل أمانٍة عزيزٍة  يسلرّ
آلخر حيكي أيضًا 

بال صوٍت وال أمسعُه ..
وحيدًة بقيُت ومن دون 

وحشٍة مرعبة 
أدركُت عندها

بدهشٍة آمنة أنين
خطوُت إىل زمٍن آخر

وغريب  .. 
أهي نبوءٌة أم حلٌم 

يراودني .. !
كوثر وهبة - سورية 

مشينا بني الشعاب
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تـتمات

واشنطن والدول اخلليجية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الدول  وحذرت  نووية.  أسلحة  لربنامج  مهمة  تكون  قد  العكس 
متهمينها  اخلطوات  تلك  يف  االستمرار  من  طهران  اجملتمعة 
األوسط  الشرق  استقرار  وبزعزعة  نووية«  بأزمة  »بالتسّبب 

بصوارخيها البالستية وطائراتها املسّية.
وّجهت الواليات املّتحدة وحلفاؤها اخلليجيون العرب األربعاء يف 
بيان مشرتك صدر يف ختام اجتماع  يف الرياض حتذيرًا مشرتكًا إىل 
إيران، مّتهمني إّياها بـ »التسّبب بأزمة نووية« وبزعزعة استقرار 

الشرق األوسط بصوارخيها البالستية وطائراتها املسّية.
وقالت الواليات املّتحدة ودول جملس التعاون اخلليجي يف البيان 
مشرتك الذي أصدرته جمموعة العمل التابعة للطرفني حول إيران 
إّن »مجيع املشاركني حّضوا احلكومة اإليرانية اجلديدة على اغتنام 
الفرصة الدبلوماسية« املتمّثلة باملفاوضات املقّرر استئنافها يف 
»للحؤول  اإليراني،  النووي  االتفاق  إلنقاذ  والرامية  قريبًا  فيينا 

دون اندالع نزاع وأزمة«.
ويف بيانهم املشرتك أعرب ممّثلو الواليات املّتحدة والسعودية 
واإلمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت عن أسفهم ألّن 
»إيران خطت خطوات ال تلّب أّي احتياجات مدنية لكّنها قد تكون 

مهّمة لربنامج أسلحة نووية«.
ومن املقّرر أن تستأنف يف 29 تشرين الثاني اجلاري يف فيينا 
املفاوضات الرامية إلحياء االتفاق الذي أبرمته يف 2015 طهران 

والدول الكربى بشأن الربنامج النووي اإليراني.
وأتاح اتفاق فيينا رفع العديد من العقوبات اليت كانت مفروضة 
سلمية  وضمان  النووية  أنشطتها  من  احلّد  مقابل  إيران  على 
برناجمها. إال أّن مفاعيل االتفاق باتت يف حكم امللغاة منذ 2018، 
الرئيس  عهد  يف  أحاديًا  منه  املتحدة  الواليات  انسحبت  عندما 
السابق دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران.

ورّدًا على ذلك، بدأت إيران عام 2019 بالرتاجع تدرجيًا عن تنفيذ 
العديد من التزاماتها األساسية مبوجب االتفاق. ويف حني تتهم 
الدول الغربية إيران بـ »انتهاك« االتفاق من خالل هذا الرتاجع، 

تؤّكد طهران أن خطواتها »تعويضية« بعد االنسحاب األميكي.
وقامت إيران اعتبارا من مطلع العام احلالي، بتقييد عمل مفّتشي 
ختصيب  مستويات  ورفعت  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة 

اليورانيوم، بداية إىل 20 باملئة، والحقًا إىل 60 باملئة.
وشجب البيان األمريكي-اخلليجي املشرتك »السياسات العدوانية 
واخلطية« اليت متارسها طهران، مبا يف ذلك »النشر واالستخدام 

املباشر للصواريخ البالستية املتطّورة« وللطائرات املسّية.
كما حّذر البيان من أّن »دعم إيران مليليشيات مسّلحة يف املنطقة 
لألمن  واضحًا  تهديدًا  يشّكالن  البالستية  للصواريخ  وبرناجمها 

واالستقرار«.
وغالبًا ما ُينظر إىل بعض دول اخلليج، مثل قطر وعمان، على أّنها 

قنوات تستخدمها الواليات املّتحدة للتواصل مع إيران.
يف  إيران  خصوم  أبرز  أحد  ُتعترب  اليت  السعودية  فإّن  كذلك 
ملحوظًا  ولكن  سّريًا  حوارًا  العراق،  برعاية  مؤخرًا،  بدأت  املنطقة 

مع جارتها.
اخلليجي  التعاون  جملس  دول  »أبلغت«  الرياض  اجتماع  ويف 
دبلوماسية  قنوات  لبناء  تبذهلا  اليت  »باجلهود  املّتحدة  الواليات 
فاعلة مع إيران« ترمي إىل تهدئة التوّترات، بدعم من قوة الردع 

العسكري األميكية.
الرياض  اجتماع  يف  املشاركون  ذّكر  املشرتك  بيانهم  ويف 
اجلمهورية اإلسالمية بفوائد حتسني العالقات مع جيانها العرب 
وبتلك اليت ستتأّتى من رفع العقوبات األميكية املفروضة عليها 

إذا ما جنحت مفاوضات فيينا.
الدبلوماسية  اجلهود  »هذه  أّن  من  حّذر  املشرتك  البيان  لكّن 

ستفشل إذا ما استمّرت إيران يف التسّبب بأزمة نووية«.

مقتدى الصدر يدعو ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أخرى لديها أذرع مسلحة متنفذة يف البالد.
وقال الصدر يف خطاب اليوم: »هم يرغبون حبكومة ائتالفية وأنا 
إما  هي  الوحيدة  »خيارتنا  أن  مؤكدًا  وطنية«،  أغلبية  حكومة  مع 

حكومة أغلبية وطنية وإما معارضة وطنية«.
وأضاف متوجهًا إىل خصومه: »ال ينبغي أن تكون خسارتكم مقدمة 
إلنهاء وخراب العملية الدميقراطية«. وتابع: »ما تقومون به حاليًا 

سيضيع تارخيكم وسيزيد من نفور الشعب منكم«.
إثر  العراقي  السياسي  املشهد  يف  السائد  التوتر  موازاة  ويف 
رفض القوى السياسية اخلاسرة النتائج األولية لالنتخابات اليت 
مباحثات  جتري  املاضي،  األول  تشرين  أكتوبر/   10 يف  أجريت 
حثيثة بني القوى السياسية بشأن التحالفات اليت ستفضي إىل 

تشكيل احلكومة املقبلة.
وال يزال القضاء ينظر يف الطعون املقدمة على نتائج االنتخابات، 
اخلاسرة  السياسية  القوى  أنصار  من  متواصلة  احتجاجات  وسط 
ألكثر من ثالثة أسابيع يف العاصمة بغداد على مشارف »املنطقة 
اخلضراء« اليت تضم مقرات احلكومة والربملان والبعثات الدبلوماسية 

األجنبية.
احلوثي يقّر بكلفة...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
ميليشيا احلوثيني يف مأرب واجلوف خالل 24 ساعة.

آلية عسكرية،  وأضاف أن عمليات االستهداف مشلت تدمي 24 
بينما اخلسائر البشرية يف صفوف احلوثيني جتاوزت مقتل 200 

إرهابي.
وأكد التحالف وقوع 27 ألف قتيل من امليليشيا اإلرهابية مبعركة 

مأرب، مضيفًا: »وعليهم حتمل املزيد من اخلسائر«.
يأتي هذا بينما أفادت مصادر وطلعة بأن حتالف دعم الشرعية 
خمازن  استهدفت  جوية  ضربات  األربعاء،  ليل  نفذ  اليمن  يف 
وورشًا مليليشيا احلوثي يف صنعاء، موضحًة أن ضربات التحالف 

استهدفت قاعدة الديلمي اجلوية ما أسفر عن انفجارات عنيفة.
كما أفادت بأن التحالف استهدف بضربة جوية موقعًا سريًا يف 
صنعاء يستخدمه خرباء من احلرس الثوري اإليراني وميليشيا حزب 

اهلل.
 من جهتها، نعت ميليشيا احلوثي قتلى امليليشيا اإليرانية بعد أن 

استهدفت قوات التحالف املنشأة السرية.
منذ  مأرب  يف  اجلبهات  كافة  على  االشتباكات  تستمر  وبينما 
 29 تنفيذ  أمس،  اليمن  الشرعية يف  دعم  أعلن حتالف  أسابيع، 
 24 الـ  خالل  والبيضاء  مأرب  يف  للميليشيات  استهداف  عملية 
أدت  العمليات  أن  األربعاء،  بيان،  وأضاف يف  املاضية.  ساعة 
لتدمي منظومة دفاع جوي تابعة للميليشيات احلوثية، مؤكدًا أن 

خسائرها البشرية جتاوزت 90 عنصرًا.

اشتباك بني القضاء..
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

شؤون  لتسيي  ضمانًا  العامة،  التعبئة  مرسوم  إىل  استنادًا 
املواطنني من جهة واإللتزام الصحي من جهة أخرى، والتقدميات، 

وفقا لالرقام اليت قدمها وزير املال هي:
اوال : اقرار بدل نقل يومي حضوري قدره 64 الف لية إبتداء من  

أول شهر تشرين الثاني احلالي.
عن  ُيعطى  راتب  نصف  قدرها  اجتماعية  مساعدة  دفع   : ثانيا 
شهري تشرين الثاني وكانون االول قبل االعياد، على اال تقل 
لية،  ماليني   3 عن  تزيد  واال  لية  مليون  ونصف  مليون  عن 
وتشمل املنحة االجتماعية  كل من خيدم املرفق العام يف القطاع 
ومتقاعدين  ومتعاقدين  ومستخدمني  واجراء  موظفني  من  العام، 

وعمال الفاتورة وسواهم. 
ثالثا: زيادة املساهمات املالية لتعاونية موظفي الدولة والصندوق 

الوطين للضمان االجتماعي.
واالمراض  السرطان  ألدوية  الكامل  الدعم  استمرار  رابعا: 
املستعصية ومستلزمات غسيل الكلي، والدعم اجلزئي على أدوية 

األمراض املزمنة.
النظر  حني  إىل  مستمرة  املنحة  قال:  ميقاتي  الرئيس  وحسب 
بالوضع بصورة شاملة، وال فرض ضرائب، وهي سارية املفعول 
بدءًا من 1ت2 إىل حني انعقاد جملس الوزراء، وميكن ان تصدر من 
خالل مرسوم عادي، مع التأكيد ان املرجعية هي جملس الوزراء، 

الذي أمل ان يعاود االنعقاد قريبًا.
وبانتظار موقف رابطة موظفي القطاع العام املتوقع يف الساعات 
املقبل، طالب رئيس االحتاد العمالي العام بشارة األمسر بضروة 

تصحيح األجور.
اخلاص،  للقطاع  اعطاؤه  املنوي  املقطوع  للمبلغ  بالنسبة  »اما 
فهناك دراسات حول املوضوع متأتية من واقع تأثي هذا املبلغ 
على الصندوق الوطين للضمان االجتماعي وضرورة التصريح عنه. 
حنن نعرف ان الصندوق الوطين للضمان االجتماعي كان يغطي 90 
باملئة من االستشفاء واملضمون يغطي باقي الـ 10 باملئة واليوم 
والضمان  باملئة   90 يغطي  املضمون  فبات  املقاييس  انقلبت 
يكاد ال يغطي 10 باملئة. وحنن حذرنا منذ اكثر من سنة ونفذنا 
اضرابات عدة لعدم رفع الدعم من دون خطة بديلة، خصوصا يف 
اطار الدواء واحملروقات واملواد الغذائية. واليوم نرى ان احلكومة 
جتتمع فقط لرفع الدعم عن السلع وعن كل شيء وليس لدعم 
دون  من  الدعم  لرفع  الوزراء  جيتمع  »الن  وأسف  املواطنني«. 

وجود خطة بديلة اهمها البطاقتان التمويلية واالستشفائية«.
سياسيًا، مل حيصل اي تطور جديد ملعاجلة االزمات القائمة، برغم 
الكالم عن مشروع حل يقوم على العودة اىل اقرتاح سابق للرئيس 
او  بالتقصي  املتهمني  والوزراء  النواب  إحالة  اساسه  بري  نبيه 
الرؤساء  األعلى حملاكمة  اجمللس  إىل  املرفأ  إنفجار  االهمال يف 
العدلي طارق بيطار حتقيقاته مع  بينما يواصل احملقق  والوزراء 
باقي األشخاص املعنيني او املتهمني، وهي فكرة قيل إّنها القت 
تأييد رئيس احلكومة، ومل ميانعها رئيس اجلمهورية، بعد وساطة 
قادها البطريرك املاروني بشارة الراعي، لكّنها مل تسلك طريقها 

للتنفيذ. 
ويبدو أن إنعدام احلل دفع الرئيس ميقاتي اىل التفكي بزيارة 
يلتقي  حيث  احلالي(  )25الشهر  اخلميس  يوم  وروما  الفاتيكان 
املسؤولني يف ايطاليا والفاتيكان. حبسب املعلومات، فيما ان 
االعياد  لبنان قبل  بياترو غاالغر سيزور  الفاتيكان  وزير خارجية 
فرنسيس  البابا  زيارة  امكان  والبحث يف  االوضاع  على  لالطالع 

اليه.
سالمة يدقق مع سالمة!

 سالمة: أجريت التدقيق الذاتي كي أؤكد أن ال أنا وال عائليت وال 
أقربائي استفدنا من مصرف لبنان

حديث  يف  سالمة   لبنان   رياض  حاكم  مصرف  أوضح  ذلك  اىل 

منظمة  أرى محالت  الذاتي ألنين  التدقيق  »أجريت  أنه  تلفزيوني 
ممنهجة ومستمرة تهدف إىل  النيل  من كراميت والتشكيك بوضعي 
ال مالي  ومصادر التمويل اليت أملكها وكل هذا األمر ال أساس 
له ويستند إىل اخرتاعات حتصل يف بعض الصحف بهدف تشويه 
مسعيت والتشكيك بشخصي وكان اجلواب بالنسبة لي هو جواب 

علمي«.
السلطات  مع  املالية  سيتي  أوضعت  أن  »بعد  أنه  إىل  ولفت 
احمللية واخلارجية أردت أن أقوم بالتدقيق ووّكلت شركة بالقيام 
بهذا التدقيق، كي أقول أن ال أنا وال عائليت وال أقربائي استفدنا 
كما  واستثماره  اخلاص  مالي  بصرف  حر  وأنا  لبنان  مصرف  من 

أريد«.
مصرف  حبسابات  حتقق  اليت  الشركات  عدم  تكليف   سبب  وعن 
ان  طلبت  حاكما  تعييين  »منذ  قال:  حبساباته،  بالتدقيق  لبنان 
يكون هناك مدققني يف مصرف لبنان، وعندما أريد أن أعمل على 
نفسي بالوضع احلالي ومع أن الشركات ممتازة، كان من املنطق 
أن آتي بشركة أخرى تنظر بشكل جتريدي وهذه الشركة املدققة 
من الفئة األوىل ومعروفة بأعماهلا وأصدرت تقريرها على الوقائع 

اليت اطلعت عليها«.
وأضاف »املدققون قاموا بدراسة حركة احلسابات لشركة »فوري« 
وتبني أنها مل تستفد بأي فلس من أموال مصرف لبنان«، الفتا 
احلق  له  كان  واملدقق  املصرفية   عن  السرية  تنازلت  أنه  إىل 

بالدخول إىل كافة حساباتي.
وتابع سالمة قائال: »أكد التقرير ان حساباتي الشخصية منفصلة 
عن حسابات مصرف لبنان ومل تدخل أي أموال من املصرف اىل 

حساباتي«.
املالي  وضعي  املستندات  مع  قدمت  »أنين  إىل  سالمة  وأشار 
واستالمي   1993 العام  قبل  املستندات ملدخولي  وبّينت  اخلاص 
حاكمية مصرف لبنان حيث كان لدي 23 مليون دوالر واليت منت 
بشكل طبيعي ومن دون مغامرات وكل قرش بإمسي صّرحت عنه 

وأدفع ضرائب على ما أنتجه يف اخلارج«.
وسأل »هل جيوز حلاكم مصرف املخّول مبراقبة املصارف أن يكون 
زبونًا لديها؟ ولذلك لدينا احلق بأن نفتح حسابات لدى مصرف 

لبنان وهذه احلسابات ال تربح فوائد«.
»النشرة«  الزميلة  يف  نادر  ابو  باسكال  الزميلة  علقت  وقد 

بالتالي:
رياض سالمة يدّقق عن نفسه بنفسه... انا بريء

»لقنبلة  مؤخرًا  سالمة   املركزي  رياض  املصرف  حاكم  سّوق 
قضائّية« يرّد فيها على كّل اإلّتهامات اليت طاولته فيما يتعّلق 
بطريقة إدارته للمصرف املركزي ولألموال يف البالد، ومن مسع 
بتوصيف »القنبلة القضائّية« ظّن أّنه سيخرج اىل العلن ويظهر 
الذي  وهو  ارتكابات،  من  إليه  ُنِسَب  ما  كّل  من  براءته  باألدّلة 
ُيالَحُق يف جرم »االختالس« كما وّصفته النيابة العامة السويسرية 
يف املراسلة اليت أرسلتها اىل  النيابة العامة التمييزية  يف كانون 

الثاني املاضي.
أهمّية املراسلة السويسرية أنها صّنفت ما قام به سالمة وشقيقه 
يتحّدث عن سرقة  القانون  االمر وحبسب  وهذا  بـ »االختالس«، 
املال العام، كاشفة كيف نّظم عمليات »اختالس« أموال مبا يقدر 
بأكثر من 300 مليون دوالر على حنو مضرّ  ب مصرف لبنان   من 
 FORRY ASSOCIATED خالل توقيعه على عقد مقدم من شركة
LTD يف جزر فيجني الربيطانية، ويبدو أن األموال قد حتّولت اىل 

حسابات يف سويسرا قبل غسلها بسبل شّتى.
رمّبا اعتقد احلاكم أن القّصة جمّرد مزحة ليتفاجأ بعد مضي أشهر 
قبل  من  ُقّدمت  شكوى  مبوجب  الفرنسي  للقضاء  أيًضا  بتحّرك 
مجعية الشيبا، وبعدها »كّرت« الُسبحة. جتزم املصادر املطلعة 
أّنه »أراد من بيانه الذي أصدره اهلروب من جرمية إختالس املال 
العام، وهو الذي ظّن أن األمور ستقف عند حدود املالحقات يف 
هاتني الدولتني، فإذا بالسلطات القضائية يف لوكسمبورغ تعلن 
وأصوله  باحلاكم  تتعلق  جنائّية  قضية  فتح  عن  الفائت  االثنني 

املالّية«.
يدرك سالمة جيدًا أن السلطات السويسرية جّدية يف حتقيقاتها. 
وحبسب املصادر فقد »ملس ذلك بعد فتح التحقيق يف لوكسمبورغ 
وهو الذي أتى بناء على تعاون بني البلدين وأدى اىل هذه النتيجة 
اليت قد تنتقل اىل عّدة دول ميلك فيها عقارات أو أموااًل كإمارة 

ليشتنشتاين اليت فتح فيها أكرب حساب ملصرف لبنان«.
سرد سالمة يف بيانه روايات عن مكتب تدقيق مراجعة حساباته 
مصرف  لدى  املفتوحة  و اليورو   األميكي  ب الدوالر   الشخصية 
لبنان وفقًا للمادة 110/د من قانون النقد والتسليف اليت تسمح 
للمركزي بفتح حسابات إيداع لألشخاص العاملني لديه. والسؤال 

األهّم ملاذا تكتّم عن هوّية املكتب؟.
تعود املصادر اىل »ملّف  كازينو لبنان  وشركة »ديلويت اند تاتش« 
الكازينو،  يف  احملاسبة  سجاّلت  قيود  يف  بالتدقيق  قامت  اليت 
عن  بنفسه  يدّقق  وقتذاك  االدارة  جملس  أن  ذلك  بعد  ليتبنّي 
نفسه«، وتضيف املصادر: »ما حيصل يف مصرف لبنان مشابه 
فرياض سالمة يدقق عن نفسه بنفسه«، متوقعّة وإزاء احلملة اليت 
تعّرض هلا حاكم املركزي بعد بيانه أن »يقوم بالكشف على إسم 
الذي  التقرير  عرض  ورمبا  املقبلة،  األّيام  املذكورة يف  الشركة 
حتّدث عنه، ولكن األهّم اّلذي جيب التمّعن فيه جيدًا هل سيحمل 
كما محل تقرير »ديلويت أند تاتش« يف حينها أن »الشركة غي 
مسؤولة عن االرقام الواردة يف التقرير ومصدرها العميل؟، مبا 
معناه أنهم غي ملزمني باملعلومات اليت زّودهم بها رياض سالمة 

بنفسه«!.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مـشاهري

كانت  سواران  بيع 
فرنسا  ملكة  متلكهما 
ماري  السابقة 
 8 بأكثر من  أنطوانيت 
الثالثاء  دوالر  ماليني 
يف مزاد لدار كريستيز 
يف جنيف، فيما ستتاح 
القطع  عشاق  أمام 
التارخيية فرصة حماولة 
احلصول على جموهرات 
عائدة إىل اإلمرباطورية 
الروسية األربعاء خالل 

مزاد لدار سوذبيز.

ُيطرح  مرة  أول  وهذه 
السواران  هذان  فيها 
زوجة  إىل  العائدان 
السادس عشر  لويس 
ما  يضمان  واللذان 
جمموعه 112 ماسة، يف 

املزاد.

بعد  السواران  وبيع 
على  دقائق  مخس 
يف  املزاد  انطالق 
ماليني   6,2 مقابل 
فرنك سويسري أو ما 
يقرب من 7,5 ماليني 
مع  سويسري  فرنك 
 7( العمولة  احتساب 
بينما  يورو(،  مليون 
كان أعلى تقدير له 4 
ماليني فرنك سويسري 

)8,3 ماليني دوالر(.

وقال مدير قسم احللّي 
كريستيز  دار  لدى 

 بيع سوارين مللكة فرنسا السابقة ماري أنطوانيت 
بأكثر من 8 ماليني دوالر

الكاملة من اجملوهرات يف لندن إال يف عام 1920«، قبل وفاتها 
بفرتة وجيزة.

وأشار فاغنر إىل أن »احلجر يف وسط الدبوس املزخرف يزن 
أكثر من 26 قرياطا، وعلى القرطني مثة حجران يزيد عيارهما 

عن 9 قرياط و6«.

وعام 2009، بيعت هذه اجملوهرات يف مزاد علين نظمته الدار 
الربيطانية. بعدها مت شراؤها من عائلة أمريية أوروبية مقابل 

ما يقرب من 500 ألف دوالر.

بسعر  اليوم  أنها ستباع  إىل  »تقديراتنا تشري  فاغنر  وأضاف 
يراوح بني 300 ألف دوالر و500 ألف دوالر، وهو تقدير متحفظ 
للغاية بالنظر إىل أن سوق الياقوت قد منا كثريا يف السنوات 

العشر املاضية«، متوقعًا »نتيجة جيدة جدا«.

وكان ُعثر عام 2009 على اجملوهرات واملقتنيات اخلاصة مباريا 
ورثة  إىل  وأعيدت  السويدية  احلكومة  حمفوظات  بافلوفنا يف 

العائلة اإلمرباطورية الروسية.

البلشفية،  وبعدما فرت من روسيا يف مواجهة تقدم القوات 
ماتت ماريا بافلوفنا يف سبتمرب 1920 يف كونرتيكسيفيل يف 

شرق فرنسا.

وخالل املزاد األربعاء يف جنيف، ستطرح سوذبيز أيضا ماستني 
مرّبعتني متطابقتني متاما يزن كل منهما 25.88 قرياطا ومعه 
قرط أذنني. وتقدر قيمة اجملموعة بسعر يراوح بني 4,4 مليون 

و5,4 مليون دوالر.

مزاد  يف  للبيع  أيضا  سوذبيز  تطرح  متاما،  خمتلف  نوع  ويف 
األحذية  من  خمتلفة  أزواجا  اخلميس  حتى  يستمر  إلكرتوني 
األمريكية  السلة  كرة  أسطورة  انتعله  حذاء  بينها  الرياضية، 
مارس   17 يف  كليربز  على  ليكرز  فوز  خالل  براينت  كوبي 

.2004

راهول كاداكيا لوكالة فرانس برس »كان هناك مزايدون كثر 
)...( أول مزايدة بلغت مخسة ماليني فرنك سويسري، ما يؤشر 
تاريخ  قطعة  على  االستحواذ  حملاولة  اجلمع  هواة  محاسة  إىل 

حقيقية بقيت ملكا للعائلة نفسها على مدى مئيت عام«.

وقبل حماولتها الفرار من فرنسا مع لويس السادس عشر وأبنائه 
إىل  جموهراتها  أنطوانيت  ماري  أرسلت  الفرنسية،  الثورة  بعد 

بروكسل قبل نقلها إىل أقاربها يف النمسا، موطنها األصلي.

وعلق اخلبري لدى دار »سوذبيز« أوليفييه فاغنر لوكالة فرانس 
الوقت  يف  للغاية  ودينامي  مزدهر  اجملوهرات  »سوق  برس 
احلالي. رأينا بعد كوفيد أن الكثري من الناس يرغبون يف شراء 
اجملوهرات. هناك طلب كبري خصوصا من الزبائن يف آسيا على 

اجملوهرات التارخيية«.

يريد  فريد.  أصل  ذات  فريدة  جموهرات  قطع  »هذه  وأضاف 
ذلك  كانوا يضعونها يف  الذين  األشخاص  مع  التماهي  الناس 
الوقت وهم على استعداد لدفع مثن )...( يتجاوز بكثري قيمة 

القطعة بذاتها«.

وتطرح دار سوذبيز أيضا األربعاء دبوسا مزخرفا وقرطي أذنني 
كانت ختص عائلة آخر قياصرة روسيا، من ساللة رومانوف.

وكانت هذه اجملموعة من الياقوت واملاس يف حوزة عمة القيصر 
نيقوال الثاني، الدوقة الكربى ماريا بافلوفنا )1854-1920( اليت 
أخرجتها من روسيا عقب الثورة البلشفية يف 1917 اليت أنهت 

حكم القياصرة.

وأوضح فاغنر »خالل الثورة، عهدت مبجوهراتها إىل رجل موثوق 
ألربت هنري ستوبفورد  اإلنكليزي  الدبلوماسي  جانبها« هو  من 

)1860-1939( »الذي اهتم بوضعها يف مكان آمن يف لندن«.

وقال »كانت الدوقة الكربى من آواخر الذين غادروا البالد من 
جمموعتها  اسرتجاع  يف  تنجح  ومل   .1919 عام  رومانوف  ساللة 
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 روجت الفنانة اإلماراتية أحالم لعطرها اجلديد الذي حيمل اسم »نور 
جيهان« من خالل مقاطع فيديو عرب صفحاتها الرمسية على مواقع 

التواصل اإلجتماعي.
لعطرها  للرتويج  نشرتها  اليت  الفيديو  مقاطع  على  أحالم  وعلقت 
قائلة، »عطري نور جيهان من سحر اهلند العريق مكون من ورود 
العود  مع  األزمان  قديم  من  خصيصا  اعدادها  مت  خاصة  هندية 

واملسك والزهور اهلندية«.
وتابعت، »من هي امللكة نور جيهان؟ هي ضوء العامل هي زوجه 
يف  النساء  وأمجل  أفنت  من  واحدة  كانت  جيهاجنري  اإلمرباطور 
باالنواع  واهتمامها  للحدائق  الصيت حببها  واسعة  كانت  عصرها، 
النادرة من الزهور كانت تتمتع مبهارة الصيد من على ظهر الفيلة 
ومنحت امتيازات مل يتمتع بها أحد من قبلها أو بعد كان الشخص 

الوحيد اآلخر املصرح له باستخدام ختم اإلمرباطور«.
وأضافت، »حتى انها ُحفر امسها على العمالت املعدنية ميكنك ان 
تشم رائحه عطرها يف هذا العطر الفاخر املعتق يف متاحف اهلند 

وبقوة«.
الكمية،  وأعلنت أحالم الحقًا، عن أن مبيعات العطر ختطت نصف 
وعربت عن سعادتها بذلك عرب »إنستغرام«، قائلة، »هلل احلمد اليوم 
فيين  وثقتهم  الناس  على حب  دليل  العطر  مبيعات  تعدينا نص 
ل  التنازلي  العد  وبدأنا  لثقتكم  العطر شكرًا  يشموا  ال  قبل  حتى 
عطري نور جيهان من اهلند العريق برائحه العود واملسك والزهور 
املزيد  ولدي  اعجابكم  على  نال  العطر  ان  وامتنى  شكرًا  اهلنديه 

انتظروني«.

أحالم ُتطلق عطرها اجلديد 
»نور جيهان«

خبريف  اخلاصة  الرجالية  جمموعتها  تقديم  عن  ديور  دار  أعلنت 
2022 يوم اخلميس الواقع يف 9 ديسمرب خالل عرض يتم تنظيمه 

للمرة األوىل يف العاصمة الربيطانية.
»أنا متشوق جدًا لتقديم عرض أزياء يف مسقط رأسي«. هكذا 
عرب كيم جونز، املدير اإلبداعي لألزياء الرجالية لدى ديور، عن 
هلفته لتقديم هذا العرض يف البيان الذي أصدرته الدار. وُيشكل 
 Dior هذا العرض املقبل الرحلة الرابعة اليت تقوم بها جمموعات
األراضي  خارج  إىل  وبكني  وطوكيو،  ميامي،  بعد   Homme
اخلاصة  اإلبداعية  اإلدارة  منذ تسلم كيم جونز مهام  الفرنسية 

باألزياء الرجالية.
ومن املنتظر أن ُيشكل العرض املقبل أيضًا إعالنًا عن عودة دار 
ديور إىل اململكة املتحدة بعد مخس سنوات على تقدميها جمموعة 
خاصة بالرحالت يف قصر »بلينهايم« الواقع يف قرية وودستوك 
مسقط رأس ونستون تشرشل. وكان هذا احلدث يهدف حينها 
بالثقافة  الفرنسية  الدار  جتمع  اليت  بالروابط  االحتفال  إىل 
»بريكسيت«  تأثر باإلعالن عن نتائج تصويت  الربيطانية، لكنه 

الذي تسبب خبروج بريطانيا من االحتاد األوروبي.
كما تأمل دار ديور يف أن يساهم هذا العرض بفتح صفحة جديدة 
يف مسرية الصداقة التارخيية اليت جتمعها باململكة املتحدة، من 
عرض  أول  خالل  بدأت  اليت  الروابط  على  التأكيد  إعادة  خالل 
1947 حبضور  الفرنسية ومت تنظيمه عام  األراضي  قدمته خارج 

امللكة األم واألمرية مارغريت.
 Christian Dior Couture رئيس  بيكاري،  بيرتو  صّرح  وقد 
ومديرها التنفيذي يف هذا اجملال: »فخورون ومتحمسون إلقامة 
كانت  رمزية  وجهة  تشكل  اليت  لندن،  يف  الفريد  احلدث  هذا 
عزيزة على قلب السيد ديور...وهي أيضًا املدينة األقرب إىل 
قلب كيم جونز كونه ولد فيها وتشكل مصدر إهلام له بإبداعها 

الذي ال ينضب«.
وكان كيم جونز قدم جمموعته الرجالية األخرية واخلاصة بربيع 2022 
يف باريس. وتعاون فيها مع النجم األمريكي الشهري ترافيس 
سكوت مستحضرًا أجواء صحراء تكساس مسقط رأس هذا األخري، 
ولذلك رأينا األزياء الرجالية تتلون بالتدرجات الصحراوية وتتزين 
بأكسسوارات على شكل شجرة الصبار وترتافق مع حقائب رجالية 

مستوحاة من تصاميم ديور األيقونية.

»ديور« ختتار لندن لتقديم جمموعتها 
الرجالية املقبلة
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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

الشامات هي زوائد جلدية شائعة ختتلف يف الشكل واحلجم واللون. 
ومعظم الناس لديهم ما بني 30 و40 شامة، ولكن قد يصل هذا 

العدد لدى البعض أحيانا إىل 600.

بعض  ففي  ذلك،  ومع  محيدة.  الشامات  هذه  تكون  ما  وغالبا 
حيفز  ما  غريها،  من  أكثر  النمو  حاالت  بعض  تربز  قد  احلاالت، 
إزالتها، لكن أحد األطباء يشرح سبب ضرورة عدم  األفراد على 

حماولة القيام بذلك يف املنزل.

انتشارا  حقق  فيديو،  مقطع  منيب شاه، يف  الدكتور،  ويوضح   
واسعا على »تيك توك«، بالتفصيل املخاطر املرتبطة مبحاولة إزالة 
الشامة يف املنزل، مشريا إىل أن قطع أي زوائد عن سطح اجللد 

ميكن أن يزيد من احتماالت اإلصابة بعدوى.

ويزداد هذا اخلطر بشكل أكرب إذا مل يتم تعقيم األدوات املستخدمة 
إلزالة هذا النمو الشاذ بشكل صحيح.

ومن احملتمل أيضا أن ترتك الشامات اليت تتم إزالتها يف املنزل 
ندبات دائمة. لكن اخلطر األكرب على اإلطالق يأتي مع إزالة الشامة 
اليت حيتمل أن تكون سرطانية، ألن هذا ميّكن اخلاليا اخلبيثة من 

االنتشار بشكل أعمق داخل البشرة.

وأوضح الطبيب شاه: »جيب أال تسمح أبدا للحالق بإزالة اآلفات 
اجللدية دون تقييم مناسب من قبل الطبيب الذي يقوم بتقييمها 
وإزالتها يف ظروف نظيفة ثم إرساهلا إىل املخترب لفحصها حتت 

اجملهر«.

يزيل سطح  قد  نفسك  تلقاء  من  الشامات  إزالة  أن  إىل  وأضار 
سرطان اجللد من دون اجلذور، واخلطر هو أنه ميكن أن ينتشر يف 
مجيع أحناء اجلسم. مؤكدا: »أنا ال أوصي بهذا، ال حتاولوا ذلك«.

الزوائد  بإزالة  تعد  اليت  بالبشرة  العناية  أجهزة  من  عدد  وهناك 
اجللدية بأمان، عن طريق حرقها أو جتميدها أو إزالتها بالليزر.

الضارة،  اجلانبية  واآلثار  أيضا  املخاطر  الطرق ال ختلو من  وهذه 
ولذلك جيب جتنبها.

وتقول هيئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية إن معظم الناس 
ميتلكون شامات »وال داعي للقلق عادة ما مل يتغريوا يف احلجم 

أو الشكل أو اللون«.

ويف دراسة أجريت عام 2010، اقرتح الباحثون أن منو اجللد هذا 
لفرتة  شبابا  أكثر  ليبدو  اجللد  على  احلفاظ  يف  يساعد  أن  ميكن 

أطول.

وأشارت الدكتورة، فريونيك باتاي، أخصائية األمراض اجللدية يف 
مستشفى هيميل هيمبستيد العام، إىل أن الذين ميلكون عددا أكرب 

من الشامات يبدون أكثر مرونة جتاه آثار شيخوخة اجللد.

الدكتورة،  فريق  لكن  واضح،  غري  االرتباط  هذا  يزال سبب  وال 
باتاي أشار، إىل اختالفات صارخة يف الشفرات اجلينية لألشخاص 

طبيب حيذر من أمر جيب أال تفعله مطلقا مع الشامات
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الذين يعانون من الشامات.

واجلدير بالذكر أنهم الحظوا أمناطا خمتلفة يف األقسام املوجودة 
يف نهاية اخليوط اجلينية، واملعروفة باسم التيلومريات.

وجود  بسبب  العظام  كثافة  اخنفاض  عن  أخرى  نتائج  وكشفت 
 1200 من  تألفت  اليت  الدراسة،  وجدت  الواقع،  ويف  الشامات. 
توأم، أن أولئك الذين لديهم 100 شامة كانوا أكثر عرضة لإلصابة 

احلجر  فرتة  يف  »ذهبية«  مسعة  الغذائية  املكمالت  إكتسبت 
الصحي، بسبب الرتويج الذي ترافق مع انتشار فريوس كورونا 
»فيتامني  رأسها  على  األصناف،  لبعض  خصوصا  املستجد، 

د«.
وأشارت الكثري من الدراسات احلديثة إىل وجود فوائد كبرية 
قدمت  األحباث  بعض  لكن  اإلنسان،  على صحة  للفيتامينات 
نتائج خمالفة للتوقعات حول أكثر الفيتامينات الشائعة شهرة 

واليت يتناوهلا الكثريون بانتظام.
يف  الوقائية  باخلدمات  املعنية  الطبية  العمل  جمموعة  عدلت 
أمريكا )USPSTF(، على توصياتها الطبية الوقائية وأكدت أنها 
»لن توصي بتناول الفيتامينات واملكمالت الغذائية اليت ميكن 

أن متنع أمراض القلب والسرطان«.
وتأتي هذه التعديالت بناء على بيانات قلبت موازين املعتقدات 
أكثر  أحد  أن  جديدة  دراسة  أظهرت  حيث  السابقة،  العلمية 
اإلصابة  من  يقي  أنه  اعتقد  الذي  شيوعا  الغذائية  املكمالت 
بأمراض القلب والسرطان، قد يكون خطريا على جمموعة فرعية 

من أولئك الذين تناوهلا.
عددت  تقريرا  األمريكية   »Eat This, Not That« ونشرت جملة 
فيه 4 مكمالت شائعة أثبتت الدراسات وجود خماطر يف حال 
مصادرها  من  بتناوهلا  ونصحت  مكمالت  شكل  على  تناوهلا 

الطبيعية، وهي:
-1 »أوميغا 3« يزيد من الرجفان األذيين

أكثر  ثالث  الدهنية،   »3 »أوميغا  أمحاض  مكمالت  تعترب 
مؤسسة  أجرته  استطالع  أمريكا، حبسب  يف  شيوعا  املكمالت 
وجدت  لكن  عامليا.  أكثرها  من  يكون  وقد   »onsumerLab«
دراسة حديثة أن مكمالت »أوميغا 3« قد تزيد من خطر اإلصابة 

بالرجفان األذيين لدى بعض املرضى.
الدهنية،   »3 »أوميغا  باستخدام أمحاض  غالبا  األطباء  وينصح 
وتثبط  الدم  أن ختفض ضغط  أنها ميكن  وهو  وجيه،  لسبب 
منو الرتسبات يف الشرايني وتقلل من احتمالية اإلصابة بسكتة 

دماغية أو نوبة قلبية.
 ،»European Heart Journal« وحبسب البحث املنشور يف جملة
فقد وجد أن مكمالت »أوميغا 3« تسبب للبعض مشكلة الرخفان 

األذيين يف القلب.
جاء يف الورقة البحثية: »تشري دراستنا إىل أن مكمالت )أوميغا 
3( من فئة O3FA مرتبطة بزيادة خطر اإلصابة بالرجفان األذيين 
يف  اجلليسريد  ثالثي  ارتفاع  من  يعانون  الذين  املرضى  يف 

البالزما ويف خطر مرتفع«.
-2 »فيتامني هـ« يسبب السكتة الدماغية

مكمل غذائي يؤثر على القلب 4 مكمالت غذائية تسبب األزمات القلبية حبسب الدراسات
بالواليات  الوقائية  باخلدمات  املعنية  العمل  جمموعة  قالت   

املتحدة )USPSTF( إنها ال توصي بتناول »فيتامني هـ«.
»تشري  اإلنرتنت:  يف  موقعها  على  املنشور  البيان  يف  وجاء 
وأن  )هـ(  فيتامني  تناول  من  فائدة  وجود  عدم  إىل  األدلة 
البيتا كاروتني ميكن أن يكون ضارا ألنه يزيد من خطر اإلصابة 
بسرطان الرئة لدى األشخاص املعرضني بالفعل للخطر، مثل 

املدخنني«.
جون  األمريكية،  اجملموعة  يف  املنتدب  والطبيب  العضو  قال 
ونغ، يف البيان: »تبني أن )فيتامني هـ( يزيد من خطر الوفاة 

بأمراض القلب أو سكتة دماغية«.
-4 الكالسيوم... يرتاكم يف الشرايني ويسبب مشكلة

يساعد الكالسيوم يف احلفاظ على قوة عظام وقلب اإلنسان، 
أن  بشكل صحيح، جيب  الكالسيوم  امتصاص  يتم  لكي  لكن 
يكون مصحوبا بالكمية املناسبة من »فيتامني د«، ويف حال 
عدم وجود األخري، قد يستقر الكالسيوم اإلضايف يف الشرايني 

بداًل من مساعدة العظام.
وحللت دراسة نشرت يف جملة مجعية القلب األمريكية، بيانات 
أكثر من 2700 شخص تناولوا مكمالت الكالسيوم على مدى 10 
سنوات وخلصت إىل أن الكالسيوم املرتفع تراكم يف الشريان 

األورطي والشرايني األخرى.
األفضل  من  لكن  الكالسيوم ضروري،  أن  املقال  بني  لذلك 

احلصول عليه مباشرة من النظام الغذائي الطبيعي.
على  اخلطري  املرأة  رحم  قناة  ضيق  سبب  يكتشفون  علماء 

الوالدة... 
-4 أرز اخلمرية احلمراء.. يسبب مشاكل يف الكلى

تزعم بعض املصادر أن أرز اخلمرية احلمراء يساعد يف خفض 
القلب،  أمراض  من  والوقاية  الضار  الكوليسرتول  مستويات 
على غرار الستاتني. لكن هذه املكمالت ترتبط حقيقة مبجموعة 

من اآلثار اجلانبية احملتملة.
ويقول الباحث والدكتور مارفن ليبمان: »ميكن أن يسبب أرز 
الستاتني،  يسببها  اليت  اجلانبية  اآلثار  نفس  احلمراء  اخلمرية 

وتشمل مشاكل يف العضالت والكبد والكلى«.
وحللت دراسة نشرت يف »Pharmacy and Therapeutics« فوائد 
وخماطر أرز اخلمرية احلمراء، وخلصت إىل أن املكمل »غري موصى 
به للمرضى املصابني بفرط كوليسرتول الدم« وأنه »مل يثبت 

أنه بديل آمن للستاتني ملرضى فرط شحميات الدم«.
املكمالت  هذه  عن  باالستعاضة  التغذية  خرباء  ينصح  لذلك 
بعد  إال  عليها  احلصول  وجتنب  أمكن  إن  الطبيعية  باملصادر 

االستشارات الطبية من املختصني.

بهشاشة العظام من أولئك الذين لديهم 25 شامة أو أقل.
وتشري أدلة متضاربة أخرى إىل أن وفرة الشامات ترتبط بزيادة 

خطر اإلصابة بالسرطان.

أي  فحص  املهم  »من  الوطنية:  الصحية  اخلدمات  هيئة  وتنصح 
شامة جديدة أو موجودة إذا تغري شكلها أو بدت غري متساوية، أو 
تغري لونها، أو أصبحت أغمق أو بها أكثر من لونني، أو بدأت يف 

احلكة، أو التقشر، أو النزيف، أو ارتفعت عن اجللد«.
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Australia has been warned 
it could suffer a “heavy 
attack” and had better 
“be prepared to sacrifice” 
in the latest blow-up over 
China’s aggression.
The head of China’s 
Global Times newspaper 
has explicitly threatened 
Australia, saying we will 
inevitably suffer a “heavy 
attack” if Australian forc-
es come to the defence of 
Taiwan.
The Global Times, a 
state-affiliated tabloid, 
is published by the Chi-
nese Communist Party’s 
mouthpiece, The People’s 
Daily. Hu Xijin is its editor-
in-chief.
“If Australian troops come 
to fight in the Taiwan 
Straits, it is unimaginable 
that China won’t carry out 
a heavy attack on them 
and the Australian mili-
tary facilities that support 
them,” he wrote on social 
media on Saturday night.
“So Australia (had) better 
be prepared to sacrifice 
for Taiwan island and the 
US.”
He ended the message 
with a cheerful thumbs up 
emoji.
The ominous warning ap-
peared to be a response 
to remarks Defence Min-
ister Peter Dutton made 
in an interview with The 
Australian, published on 
Friday.
During a conversation 
with senior writer Troy 
Bramston, Mr Dutton said 
China had been “very 

clear” about its intent “to 
go into Taiwan”.
He did not explicitly com-
mit Australia to defend the 
island from a Chinese at-
tack, but strongly implied 
we would help the United 
States in such an action.
“We need to make sure 
that there is a high level 
of preparedness, a great-
er sense of deterrence by 
our capability, and that is 
how we put our country in 
a position of strength,” he 
said.
 “China is an economic 
and military superpower. 
They spend 10 times a 
year more than what we 
spend on our defence 
budget, and every 18 
months they produce, 
on a tonnage rate, more 
by way of military assets 
than the whole Royal 
Navy has in her fleet.
“So the thought that we 
could compete with China 
is of course a nonsense. 
That’s not the question 
before us. The question 
is, would we join with the 
US?
“It would be inconceivable 
that we wouldn’t support 
the US in an action if the 
US chose to take that ac-
tion. And again, I think we 
should be very frank and 
honest about that, look at 
all of the facts and circum-
stances without pre-com-
mitting, and maybe there 
are circumstances where 
we wouldn’t take up that 
option. I can’t conceive of 
those circumstances.”

‘Be prepared to sacrifice’: Chinese 
state media threatens Australia as 
Taiwan tensions continue
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Victoria has reported a 
huge drop in Covid-19 
cases as the state nears 
another major vaccina-
tion milestone.
has reported 860 new 
Covid-19 cases and five 
deaths from the virus on 
Monday.
Large crowds descended 
on Melbourne’s city cen-
tre over the weekend to 
protest against vaccine 
mandates and Victoria’s 
proposed pandemic laws, 
with another rally expect-
ed on Monday.
The health department 
says more than 87 per 
cent of Victorian resi-
dents aged over 12 had 
now had two doses of a 
Covid vaccine.
Restrictions are set to be 
eased further once 90 per 
cent of Victorians aged 
12 and over are double 
dose vaccinated, which 
is anticipated to be on 
November 24
Gathering limits, capacity 
and density limits will no 
longer apply when state 
hits that threshold.
Private hospitals and day 
surgeries in Melbourne 
and Geelong can resume 
performing elective sur-
geries at 50 per cent their 
normal capacity from 
Monday.
These hospitals can also 
restart non-urgent sur-
geries, provided they 
leave space for poten-
tial non-Covid patients 
to free up beds at public 
hospitals for people with 
the virus.
Victorian Premier Dan-
iel Andrews announced 
the change on Thursday, 
saying private hospi-
tals and day procedures 
would continue to prior-
itise time-critical and ur-
gent procedures.
The Victorian govern-
ment on Monday said it 
would spend $2.5 million 
on community programs 
to support increased vac-
cine uptake as the state 
approaches the 90 per 
cent double dose thresh-

old.
The government says 
the funding will assist 
vulnerable groups, such 
as people living with dis-
ability, young people, se-
niors, multicultural com-
munities, social housing 
residents and victim sur-
vivors of family violence.
Eligible community or-
ganisations and neigh-

Victoria reports 860 cases of corona-
virus and five deaths ( 15th of Nov)

bourhood houses are 
invited to apply for up to 
$20,000 to deliver sup-
port to make it as easy 
as possible for people to 
get vaccinated or reduce 
vaccine misinformation.
Meanwhile, 165 new 
cases of Covid were re-
corded in NSW overnight 
to Monday while one per-
son died from the virus.

The nation’s central bank 
has conceded booming 
house prices are exacerbat-
ing the inequality gap.
During a parliamentary 
inquiry into housing af-
fordability on Monday, the 
Reserve Bank of Australia 
flagged low-income Aus-
tralians would be pushed 
into poverty if purchasing 
a property becomes unat-
tainable.
The comments made by 
RBA assistant governor 
Luci Ellis come in the back-
drop of soaring land and 
property values, which 
have increased upfront de-
posit costs in obtaining a 
mortgage.
“If you own your own home 
at the point you retire that’s 
basically the thing you need 
to do to not be in poverty in 
retirement,” Dr Ellis said.
The RBA and the Austra-
lian Prudential Regulation 
Authority both stated loan 
serviceability remained 

stable, but the deposit re-
quirements were becoming 
a challenge for buyers.
Dr Ellis noted people whose 
parents did not own a home 
would face harsher hurdles 
in obtaining property, while 
prices particularly in major 
cities kept rising.
“People whose parents 
rented are going to be in 
a much more difficult situ-
ation to actually get into 
housing themselves,” she 
said.
“I think that is a legitimate 
concern.”
Dr Ellis warned booming 
house prices pushing peo-
ple out of the market is a 
“legitimate concern” and 
an urgent policy consider-
ation for law makers.
Liberal MP and chair of the 
committee, Jason Falinski 
claimed policy settings to 
obtain housing should be 
more equitable.
Liberal MP and chair of the 
committee, Jason Falinski 

Reserve Bank of Australia flags high 
house prices will blow out inequality

Introduction to the Disability Gateway

The Disability Gateway is a free Australia-wide service 
to help people with disability, and their families and 

The Disability Gateway includes a website, 1800 phone 
line and social media to help connect you with trusted 
information and services.

Around 4.4 million Australians are living with disability 
and there are a wide range of services and support to 
help them achieve their goals. 

However, searching for information and services can 
The aim of the 

Disability Gateway is to make it easy for people with 

information and connect to services across Australia.

The Disability Gateway is for all people with disability, 
and their families and carers. 

claimed policy settings to 
obtain housing should be 
more equitable.
“We should make sure that 
any Australians regard-
less of where they are born 
and who they are born to, 
has ... equal opportunity to 
own the home in which they 
live,” he said.
The RBA’s comments on 
affordability also coincided 
with admissions its two de-
cades of dropping to the 
cash rate to prevent higher 
inflation was a factor in ris-
ing house prices.
This is in part to lower nom-
inal interest rates push-
ing up borrowing capacity 
which has allowed people 
to take out bigger mortgag-
es and buy more land.
“We recognise that it is a 
natural consequence of 
moving from a high infla-
tion, high nominal interest 
rate world to a low interest 
rate, low nominal inflation 
world,” Dr Ellis said.
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NSW Premier Dominic 
Perrottet has made an 
emotional and personal 
plea for a suggested new 
law to be voted down.
Premier Dominic Perrottet 
has made an impassioned 
speech against a Bill to le-
galise voluntary assisted 
dying in NSW parliament 
on Friday.
Mr Perrottet invoked his 
90-year-old grandmother, 
who he said was dying 
from pancreatic cancer.
The Premier said his 
grandmother was in “great 
pain” but her suffering 
should not be alleviated 
by “death, but care, com-
fort and compassion”.
“This debate is funda-
mentally about how we 
treat that precious thing 
called human life, and our 
answer to that question 
defines the kind of society 
we will be,” he said. 
Mr Perrottet framed the 
debate as not about the 

details of how terminally 
ill people would be able 
to end their own lives but 
about the definition of the 
value of a human life. 
“Once we accept the prin-
ciple of this Bill, we cross 
a line, and nothing will be 
the same – as we will have 
started to define the value 
of a life.” 
Mr Perrottet also said the 
government had “failed” 
to deliver good enough 
palliative care. 
“We have failed to deliver 
that care. As the former 
treasurer, I take respon-
sibility. Let me be clear: I 
failed in my former capac-
ity as treasurer to address 
this issue,” he said.
“But as Premier I will fix 
it. We’ve made a start, but 
there’s clearly more to do. 
We will have the best pal-
liative care not just in the 
nation but in the world.” 
If passed, the high-profile 
Bill, introduced by inde-

NSW Premier Dominic Perrottet makes emotional speech 
as debate about voluntary assisted dying begins

pendent MP Alex Green-
wich, would make NSW 
the final Australian state 
to legalise voluntary as-
sisted dying.
The Bill has broad sup-
port among many MPs 
from the government, op-
position and crossbench, 
but opponents are found 
on all sides of parliament 
as well.
Many MPs were personal 
in their speeches, includ-
ing Bill supporter Geoff 
Provest, whose voice 
broke when he spoke 
about his father’s final 
days.
“I only wish this facility 
was available when my fa-
ther was ill,” the Nationals 
MP said. 
Another pro-Bill MP, 
Labor’s David Harris, 
sounded emotional when 
he revealed his father 
had asked doctors to 
stop treating him and to 
increase his pain medi-
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cation so he could “go 
peacefully in his sleep”. 
“That’s not what he want-
ed because thought that 
was putting that respon-
sibility onto (the doctors). 
He wanted to make that 
decision for himself,” Mr 
Harris said.
Labor MP Hugh McDer-
mott, was forceful in his 
opposition to the Bill, say-
ing it was “the most hei-
nous piece of legislation 
ever introduced before 
this parliament” and said 
it would “normalise sui-
cide”. 
Bill co-sponsor and inde-
pendent MP Greg Piper, 
however, urged his fellow 
members to set their per-
sonal opinions aside and 
to not “ignore the wishes 
of their own communi-
ties”. 
“In recent years, all other 
Australian states have 
now passed similar leg-
islation, leaving this state 
sadly lacking,” he said.
 “We have a Bill which I 
believe is the most robust 
and the safest of any we 
have seen in Australia.”
Mr Greenwich promised 
when the Bill was intro-
duced last month there 
would be comprehensive 
safeguards in place to 
prevent misuse of eutha-
nasia. 
Parliament usually doesn’t 
sit on Fridays, but the gov-
ernment agreed to extra 
sittings for the next three 

weeks to make up for time 
lost during the lockdown. 
Supporters of the Bill – and 
a few opponents – gath-
ered in the drizzling rain 
outside Parliament House 
in central Sydney to make 
their voices heard. 
“Many people who are 
here have witnessed the 
traumatic death of a loved 
one, and that’s what mo-
tivates them to come out 
in pouring rain and stand 
here in support of the 
bill,” Dying With Dignity 
spokeswoman Shayne 
Higson said.
Mr Perrottet and Opposi-
tion Leader Chris Minns 
both personally oppose 
the Bill but have allowed 
their MPs to vote however 
they like. 
Mr Minns explained his 
view on the matter shortly 
before the debate wrapped 
up at 5pm on Friday. 
He acknowledged he was 
in the minority in the Labor 
Party but said he would 
vote “no” because he saw 
a risk people could be co-
erced into dying if the Bill 
became law. 
“As we provide access 
to a voluntary assisted 
death, it is inevitable that 
some people will act to 
pressure another to end 
their life,” he said.
“It may be overt ... it may 
be subtle ... it may be de-
duced without a word be-
ing spoken, by a vulner-
able person watching the 

NSW Premier Dominic Perrottet is against the bill. Picture: Damian Shaw / NCA NewsWire

Independent MP Alex Greenwich introduced the Bill. Picture: Joel Carrett / NCA NewsWire

Labor Leader Chris Minns said he expected most of his colleagues to vote for the Bill, even though he would 
vote against it. Picture: NCA NewsWire/Adam Yip

impact that illness is hav-
ing on family members 
that they love.
“The risk of these situa-
tions occurring is not far 
fetched or exaggerated. 
In fact, it’s acknowledged 
in the Bill on the very first 
page.” 
Even if the lower house 
passes the Bill, it will like-
ly not become law before 
next year because the up-
per house has resolved to 
have an inquiry into the 
matter.
Mr Piper said he was 
hopeful debate on the Bill 
would wrap up next week 
after two more planned 
days of speeches. 
“Now, if that’s the case, 
then we can then start to 
deal with what is often a 
very protracted process, 
and that is dealing with 
amendments people want 
to put forward,” he told 
NCA NewsWire.
He said he and Mr Green-
wich were concerned 
some opposing members 
could use “excessive 
amendments” to try to 
“cripple the process”.
“But we’re also mindful 
and very pleased that the 
Premier and the Leader 
of the Opposition have 
made their positions clear 
that they want this to ad-
vance,” Mr Piper said.
“They want it to advance to 
a ‘no’ vote, but they want 
it to advance – they’re not 
playing games.”
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Protesters have spent a 
second night on the steps 
of State Parliament to ral-
ly against controversial 
new proposed pandemic 
laws, as Victoria record-
ed 797 new coronavirus 
cases and eight deaths.
Thousands of demon-
strators flooded Mel-
bourne’s CBD on Satur-
day ahead of the planned 
“camp-out” protest this 
week. Small numbers of 
protesters remained on 
the steps of parliament 
overnight on Sunday, 
before crowds increased 
again throughout the day 
on Monday and into the 
evening.
Dozens of demonstrators 
remained on the steps of 
State Parliament about 
7am on Tuesday.
Demonstrators have 
vowed to continue dem-
onstrations despite the 
state government agree-
ing to amend the bill late 
on Monday evening. Or-
ganisers have promised 
that protesters will stay 
on the steps until the new 
pandemic legislation is 
heard in parliament or, 
otherwise, until its hear-
ing is postponed.
In a rare move, the gov-
ernment could bring on 
debate on Tuesday by 
declaring the bill “urgent” 
and thwart the opposi-
tion’s plan to derail the 
“rushed” proceedings.
Protests continued on the 
steps on Tuesday, with 
demonstrators calling for 
the bill to be dumped.
Under the amendments 
agreed to by the state 
government, fines for 
breaching public health 
orders will be halved and 
the timeframe to release 
the reasons behind pan-
demic decisions slashed.
Victorian Ombudsman 
Deborah Glass on Tues-
day welcomed the amend-
ments, saying they were 
“certainly an improve-
ment” for the new laws.

“It has certainly improved 
transparency,” she told 
the Today show. “[But] it 
doesn’t go far enough.
“Extraordinary times ... 
call for extraordinary 
powers. But my point ... is 
there needs to be a great-
er level of independent 
oversight and indepen-
dent review. We haven’t 
yet seen that.”
State Opposition Leader 
Matthew Guy criticised 
the bill and its proposed 
amendments on Tuesday, 
saying they didn’t “make 
any sense”.
Premier accuses Opposi-
tion of ‘standing with anti-
vaxxers’
On Monday, Victorian 

Protesters continue camp out at State Parliament as 
Victoria records 797 new COVID-19 cases ( 16 of Nov)

Premier Daniel Andrews 
addressed the media, ac-
cusing the Opposition of 
playing political games 
with the proposed pan-
demic legislation.
When questioned by a 
reporter about the Oppo-
sition claiming his gov-
ernment is “prepared to 
lock us down again” off 
the back of the new leg-
islation, the Premier said 
political games were at 
play.
“You’ve got the Opposi-
tion who are wanting to 
have it a bit both ways, 
you know, standing with 
people who are anti-
vaxxers, sharing a podi-
um with people who are 
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anti-science, anti-vacci-
nation,” he said.
“The reason we’re open 
and the reason we’re go-
ing to stay open is people 
have got vaccinated. I am 
... deeply grateful to [Vic-
torians] for them having 
kept their end of the bar-
gain and now we’re keep-
ing ours.”
Health Minister Martin 
Foley defended the pro-
posed laws on Tuesday. 
He described making 
amendments to the leg-
islation as a “standard 
parliamentary process” 
on 3AW radio.
Labor hopes the Public 
Health and Wellbeing 
Amendment (pandemic 
management) Bill 2021 
— which passed the 
lower house last month 
— can pass the upper 
house this week before 
existing powers expire 
on December 15.
Some protesters gather 
around gallows Footage 
posted to social media 
shows a four-wheel-drive 
pulling a wooden gallows 
along Spring Street be-
fore parking outside par-
liament on Monday.
A similar structure was 
carried by a marcher dur-
ing Saturday’s protest.

Protesters are calling for the resignation of Victorian Premier Daniel 
Andrews over proposed pandemic laws. CREDIT:JUSTIN MCMANUS

Another 165 new cases of 
Covid have been recorded 
in NSW On Sunday night 
while one person died from 
the virus.
The state is also creep-
ing closer to another vac-
cine milestone with 94.2 
per cent of eligible people 
having had their first dose 
while 91.1 per cent were 
fully vaccinated.
Freedoms for the unvacci-
nated will not be unlocked 
until the state achieves the 
95 per cent double dose 
milestone, or mid-Decem-
ber – whichever comes 
first.
Meanwhile, new figures re-
vealed returned travellers 
owe the NSW government 
millions of dollars in un-

paid hotel quarantine fees.
Incoming Australians were 
supposed to foot the bill 
for their two-week manda-
tory stay but new figures 
have revealed at least $110 
million was still owed to 
the state government – and 
two thirds of that is from 
residents of other state’s 
who flew into Sydney.
According to figures from 
Revenue NSW, of the 
142,728 invoices issued to 
November 11, 62,426 have 
been paid but 65,408 were 
still outstanding.
The cost of hotel quaran-
tine per person is about 
$3000 for an adult, $1000 
for an additional adult and 
$500 for children younger 
than 18.

NSW records 165 new virus cas-
es and one death ( 15th of Nov)

NSW has reported 212 
new Covid-19 cases and 
two deaths on Tuesday.
There are now 210 people 
in hospital with the virus – 
32 in intensive care.
The number of new infec-
tions reported on Tuesday 
marked a slight increase 
on the past two days, with 
165 new cases reported 
on Monday and 195 new 
cases confirmed on Sun-
day.
However, the number of 
new daily infections and 
the number of people in 
hospital with the virus 
both continue to trend 
downwards.
Of the NSW over 16 popu-
lation, 94.2 per cent have 
now received at least one 
dose of a coronavirus vac-

cine and 91.9 per cent are 
double-dose vaccinated.
So far 80.6 per cent of 
people aged 12-15 have 
had one shot and 73.4 per 
cent of this age group is 
now fully vaccinated.
There were 67,893 Covid-
19 tests conducted in the 
24 hours to 8pm on Mon-
day.
Elective surgery has begun 
to return to full capacity for 
public and private patients 
in hospitals in Greater 
Sydney, including the Ne-
pean Blue Mountains and 
Illawarra Shoalhaven local 
health districts.
The cap on non-urgent 
elective surgery, intro-
duced to free up beds for 
coronavirus patients, was 
lifted on Monday.

NSW reports 212 new Covid-19 
cases, two deaths ( 16th of Nov)

The ACT has reported 12 
new cases of COVID-19 
in the 24 hours to 8pm on 
Monday, bringing the total 
number of active cases to
ACT Health has not yet 
provided an update on 
whether there is anyone 
in hospital. It reported one 
person in hospital on Mon-
day.

The territory’s vaccination 
rate has reached 96.5 per 
cent of residents aged 12 
and over.
Daily testing remains un-
der 2000 per day, with 
1470 negative tests in the 
24-hour reporting period 
after a weekend of relaxed 
restrictions across the ter-
ritory.

12 new cases of COVID in Can-
berra( 16th of Nov)

Prime Minister Scott Mor-
rison has delivered a 
stark warning to Beijing, 
vowing he will never “sell 
out” Australia and our 
way of life.
Scott Morrison has 
warned China he will not 
“sell out” Australia or 
curb free speech after 
the emerging superpow-
er lodged a formal com-
plaint against a Liberal 
senator.
The war of words erupt-
ed after Liberal Senator 
James Paterson gave a 
speech to the European 

Parliament accusing 
China of foreign interfer-
ence.
“His speech misled the 
European parliamentari-
ans and the public, which 
once again reflects his 
bias and hostility against 
China,” the Chinese em-
bassy said.
“We firmly oppose any 
speech and action from 
the parliamentarians to 
impede the normal ex-
changes between the 
people of our two coun-
tries and disrupt the rela-
tionship between China 

and Europe.”
But in response, the 
Prime Minister suggested 
that he didn’t plan to cen-
sure Senator Paterson.
“Well, I’m not going to 
sell out Australia’s free 
speech,’’ the Prime Min-
ister said.
“It’s never going to hap-
pen. Australia is a free 
country where you can 
speak your mind, and un-
der our government you 
can be very sure that will 
be retained and always 
stood up for in whatever 
forum is necessary.”

Prime Minister Scott Morrison warns Chi-
na he won’t ‘sell out’ Australia
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NSW Premier Dominic Per-
rottet won’t reveal what 
Covid-19 health provisions 
are likely to remain, after 
he dumped a bill that would 
have seen broad emergen-
cy powers extended until 
March 2023.
The NSW government this 
week considered a propos-
al to extend, until the next 
state election, laws that 
have allowed Health Min-
ister Brad Hazzard to make 
public health orders during 
the pandemic.
These health orders have 
included social restrictions 
and mask and vaccine man-
dates in some settings, as 
well as powers for police to 

fine people for breaching 
the rules.
Mr Hazzard’s proposal re-
portedly faced fierce op-
position from some gov-
ernment MPs in a Coalition 
party room meeting on 
Tuesday.
Mr Perrottet has said he 
would rework the legisla-
tion with Mr Hazzard over 
the summer before parlia-
ment resumes in February.
The Premier wouldn’t be 
drawn on what powers will 
remain in the amended bill 
when pressed by reporters 
on Wednesday.
“As much as you’d love me 
to make public policy de-
cisions at a press confer-

NSW Premier says health provisions will be extended 
only if he deems them ‘absolutely necessary’

ence, they’re better done in 
other forums,” he said.
“What I’ve committed to is, 
firstly, the only health pro-
visions that will be extend-
ed will be those that I deem 
as absolutely necessary.
“Secondly, I’ll work through 
each of those provisions 
that are within that health 
order, and make a deci-
sion in consultation with 
the Health Minister over 
the course of the summer 
break.
Mr Perrottet said there was 
“no doubt” some health 
provisions would need 
to be extended, but they 
would be “only those that 
are necessary”.

“I, like anyone, want to 
make sure that we have 
government out of the way. 
But, at the same time, we’ve 
got to keep the protection, 
the health care of people 
right across our state,” he 
said.
“You don’t want to live 
in a police state, the po-
lice don’t want to live in a 
police state, you want to 
make sure that the provi-
sions that are in place are 
there to keep people safe 
and are necessary.”
Police Minister David Elliott 
said the fact that the legis-
lation was debated “proves 
the system works”.
“We should be correct criti-
cally evaluating all legisla-
tion and laws,” he told re-
porters.
“I can assure you the po-
lice don’t like these pow-
ers because these powers 
mean that we’re in a pan-
demic and the quicker we 
move through the pandem-
ic, the quicker the police 
can get back to what they 
do best.”
Mr Elliott flagged that the 
police powers to fine peo-
ple for breaching public 
health orders could poten-
tially be extended.
“If that’s what the cabinet 
deems necessary, well, 
then that’s what will hap-
pen and obviously I will 
go to cabinet after getting 
counsel from the police,” 
he said.
“And we’ll debate it with 
the needs and wants of 
NSW Health and then the 
premier will chair it.”
Mr Elliott told a budget es-
timates hearing last month 
that it was the legitimate 
role of a sworn police of-
ficer to ensure the public 
health orders were en-
forced, even if they weren’t 
always comfortable with 
doing so.
“Did they like doing it? 
No, they didn’t like it. You 
don’t have to be an expert 
in policing to know that,” 
he said.
“Many of them were very, 
very conscious of the fact 
that the community was 
at a heightened state of 
anxiety, and the inability of 
people to understand the 
orders from one day to the 
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next.”
He told the hearing that, 
to the first day of October, 
51,642 people had been is-
sued infringement notices 
for alleged public health 
order breaches and 15,294 
slapped with fines for not 
wearing masks.
Mr Perrottet said on 
Wednesday that the laws 
made by elected officials 
“need to be in the right 
place”.
“Regardless of whether or 
not infringement notices 
are being issued or other-
wise, what’s most impor-
tant is that the system is 
right,” he told reporters.
“And I think it’s very good 
that we have constant de-
bate and discussions with 
various forums.”
Similar legislation that 

would extend emergency 
powers in Victoria is cur-
rently before that state’s 
parliament.
The Victorian government 
bill has received fierce op-
position, which has sparked 
mass rallies in Melbourne’s 
city centre and seen pro-
testers camp overnight 
outside parliament.
Covid-19 restrictions are 
next set to ease in NSW 
when the state reaches 95 
per cent double vaccina-
tion of the over 16 popula-
tion, or on December 15 – 
whichever comes first.
On that date, proof of vac-
cination will no longer by 
required under the current 
public health orders and 
non-critical retail will be 
allowed to open to the un-
vaccinated.

Former federal Labor MP 
Craig Thomson has been 
charged over his alleged 
involvement in a multi-mil-
lion-dollar migration fraud.
Mr Thomson was charged 
with 30 fraud-related of-
fences, including 20 
counts of providing false 
documents or misleading 
information relating to non-
citizens.
He was refused bail and is 
due to appear in Gosford 
Local Court on Wednes-
day.
If convicted, he faces a 
maximum 10 years behind 
bars.
It’s alleged the former 
member for Dobell facilitat-
ed more than 130 fraudu-
lent visa applications over 
four years, mainly involv-
ing foreign workers in the 
food services and regional 
farm work industries. 
It’s alleged Mr Thomson 
gained more than $2 mil-
lion from the scheme.
Police claim the scheme 
was designed to defraud 
legitimate visa programs.
The charges were triggered 
by an Australian Border 
Force (ABF) investigation 
into allegations of signifi-
cant visa and migration 
fraud, dating back to Au-
gust 2019.
A total of nine search war-
rants were executed, in-
cluding at premises in the 
Sydney suburbs of Reves-
by and Rockdale.

ABF Assistant Commis-
sioner Erin Dale said au-
thorities were determined 
to clamp down on so-called 
“cash for visa” schemes.
“This investigation demon-
strates the unwavering re-
solve of the ABF and AFP 
in preventing the exploita-
tion of foreign workers in 
Australia,” she said. 
“Cash for visa schemes as 
they are often known tar-
get vulnerable visa holders 
who may not be aware of 
Australian laws and work-
place entitlements.”
The former union official 
was elected as the federal 
member for the seat of Do-
bell on the NSW Central 
Coast in the 2007 election.
In 2012 he was suspend-
ed by the Labor Party and 
moved to the crossbench.
The following year, he 
stood as an independent 
candidate but lost the seat 
to the Liberals.
He was formally expelled 
from the NSW Labor Party 
in 2014.

Former Labor MP Craig Thomson 
charged over alleged migration fraud

Former Labor MP Craig Thomson 
was arrested in Gosford.(AAP: 
David Crosling)

Dan Andrews has made a 
surprise move as contro-
versial pandemic laws edge 
closer to a vote in Victoria.
Victorian Premier Daniel 
Andrews has conceded the 
government “does not have 
the numbers” to pass con-
troversial pandemic laws, 
after a former Labor MP re-
vealed he would block the 
bill.
The government success-
fully delayed debate of the 
pandemic management 
bill, buying it some time to 
try and secure one crucial 
vote.
It comes after Adem 
Somyurek revealed he 
would return to parliament 
to oppose the bill.
Mr Somyurek quit Labor 
last year before he could be 
expelled following a Nine 
Network investigation that 
caught him handing over 
cash and using parliamen-
tary staff to allegedly create 
fake branch members.
He told the Herald Sun on 
Wednesday night that the 
proposed laws gave “too 
much power to the govern-
ment” and could lead to 
a “tyranny of rule by de-
cree”.
The vote was scheduled for 
Thursday, with the govern-
ment confident it would win 
the upper house vote after 
securing the support of 
three crossbench MPs on 
Monday.

But Mr Somyurek’s deci-
sion would mean the gov-
ernment would fall short 
of a majority, provided the 
eight other crossbenchers 
– who had already commit-
ted to opposing the Bill – 
voted against it. 
In that scenario, the Bill will 
fail.
The new laws – which 
would give the Premier the 
power to declare a pandem-
ic on the advice of the chief 
health officer and Health 
Minister – were pushed 
through the lower house 
last month.
Premier Daniel Andrews 
on Thursday conceded the 
government did not have 
the numbers to push the 
new laws through.
“We don’t have the num-
bers in the upper house, 
we’ll just do our normal 
thing which is to work with 
everybody and try and get 
an outcome that keeps us 
safe,” he told reporters.
“I don’t know whether this 
matter will get resolved to-
day, tonight or tomorrow - 
we’ll have to wait and see.”
Without the legislation, 
government officials won’t 
be able to impose lock-
downs, limits on movement 
or mandatory mask-wear-
ing rules once the state of 
emergency expires on De-
cember 15.
“Some rules will be very 
important with how we treat 

and protect and safeguard 
people who have the virus,” 
Mr Andrews said.
“If not, we lose our power, 
we lost our ability to guar-
antee that.”
The Bill had been expect-
ed to narrowly pass with 
support from three cross-
benchers — Reason Party 
MP Fiona Patten, Animal 
Justice Party MP Andy 
Meddick and the Greens’ 
Samantha Ratnam.
Outside Parliament, Ms 
Patten said the government 
was in a precarious situa-
tion with the state of emer-
gency ending and no other 
pandemic protections in 
place.
“Without this legislation, we 
will require a state of emer-
gency legislation, which is 
far more draconian than the 
legislation we were trying 
to put through,” Ms Patten 
said.
Ms Patten used the op-
portunity to question Ms 
Somyurek’s motives.
“He has always been a 
backroom party man. He 
barely remembers the 
names of the people in the 
chamber. The fact that he’s 
now showing some interest 
in democracy and in policy 
I find somewhat disingenu-
ous,” she said.
“Who knew that parliament 
could be used for such ex-
acting revenge on former 
colleagues?”

Adem Somyurek threatens to block Andrews 
government’s proposed pandemic Bill
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East Hills Train Sta-
tion will soon be 
awash with colours 
and stories as prepa-
rations get underway 
for a community art 
installation as part 
of an extensive up-
grade.
State Member for East 
Hills Wendy Lindsay 
said the artwork con-
cept is proposed for 
two locations – the 
station void and the 
Thompson Lane entry 
– and would incorpo-
rate stories from com-
munity members.
“The first element 
will be a mixture of 
coloured mosaic tiles 
while the second will 

MOSAICS AND MEMORIES FOR EAST HILLS STATION
capture quotes in 
‘memory plaques’ cel-
ebrating the Georges 
River,” Ms Lindsay 
said.
“The plaques will be 
strategically placed 
at eye level so visi-
tors to the station can 
see each one and take 
time to read the mem-
ories as they pass 
through the station.”
“Transport for NSW 
has already started 
talking to local, histor-
ic and senior citizens 
groups but we really 
want the entire com-
munity to get involved 
and contribute. As a 
life-long local, I look 
forward to seeing the 

stories and histories 
of residents from the 
area.”
Minister for Trans-
port Rob Stokes said, 
the wider upgrade 
of the station will be 
delivered as part of 

the Transport Access 
Program, an initiative 
to provide a better 
experience for public 
transport customers 
by delivering modern, 
safe and accessible 
infrastructure.

“This upgrade will 
provide a station that 
is accessible to peo-
ple with a disability or 
limited mobility, par-
ents and carers with 
prams, and custom-
ers with luggage,” Mr 

Stokes said.
“Key benefits include 
two new lifts connect-
ing from the under-
pass to the station 
platforms, a refresh of 
the station entrance 
on Park Road, and an 
upgrade of the two 
existing accessible 
parking spaces in the 
commuter car park.
“There will also be up-
grades for improved 
access, better bath-
room facilities, easier 
train boarding and 
overall safety.”

Submissions are 
open until Friday 26 
November and the art-
work will be installed 

early next year, while 
the station upgrade 
will be completed in 
2023, weather permit-
ting.
The East Hills Train 
Station upgrade is 
part of the NSW Gov-
ernment’s Transport 
Access Program, 
which is delivering 
accessible, modern 
and secure public 
transport infrastruc-
ture with $2.2 billion 
invested since 2011.

For more information 
and to get involved, 
go to transport.nsw.
gov.au/easthills.
MEDIA: Jennifer Me-
hanna | 9772 2774

Wendy Lindsay MP with Clr George Zekhia and Surveyor Working on East Hills Station
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