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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

لسعر  املريب  االرتفاع  مع 
األمريكي  الدوالر  صرف 
السوداء،  السوق  يف 
ألف  الـ25  سقف  وبلوغه 
وانعكاس  لبنانية،  لرية 
حركة  على  االرتفاع  هذا 
صعيد  على  ايضا  مريبة 
تسعري السلع االستهالكية 
ربطة  فيها  مبا  احليوية، 
الشركات  وتهويل  اخلبز 
حمروقات  بأزمة  واحملطات 
باألسعار  حمتم  ارتفاع  أو 
كل  صدور  ومع  اليوم، 
بأسعار  يتعلق  جدول 
احملروقات، مرتس القضاء 
وراء موقفه الداعم للمحقق 
مرفأ  انفجار  يف  العدلي 
طارق  القاضي  بريوت 
بيطار، مما عقد املفاوضات 
عدم  أزمة  إلنهاء  اجلارية 
جملس  جلسات  انعقاد 
من  الرغم  على  الوزراء 
الرئيس  ان  على  الرهان 
سيدعو  ميقاتي  جنيب 
لالنعقاد  الوزراء  جملس 

من  املقبل  األسبوع  يف 
ك1 املقبل، على ان تعقد 
وهو  حضر،  مبن  اجللسة 
سيضاعف  الذي  األمر 

املشكلة، ورمبا يؤدي إىل 
تفاقمها، يف الوقت الذي 
يدرس الرئيس جملس نبيه 
جلسة  عقد  احتمال  بّري 

للبحث يف  النواب  جمللس 
األعلى  اجمللس  تفعيل 
والوزراء  الرؤساء  حملاكمة 
والنواب، يف ضوء انتقاد 
شيعي ضمين لتباطؤ بعبدا 
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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

مصرف لبنان: سنقوم بتلبية كل طلبات شركة »A&M« املتعلقة بعملية التدقيق اجلنائي... وماكرون يسأل: أين أصبحت اإلصالحات

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

أسباب  مبعاجلة  السري  يف 
للمشاركة  االستعداد  عدم 
ال  الوزراء،  جملس  يف 
سيما مسألة إبعاد القاضي 
مع  التحقيق  عن  بيطار 
وإحالة  والوزراء  النواب 
إىل  هؤالء  على  الدعوى 

اجمللس األعلى.
البابا: تعهد للعمل 

دبلوماسيًا للمساعدة
فقد اجتمع البابا فرنسيس 
مع الرئيس ميقاتي، امس 
كل  بفعل  وتعهد  االول، 
البالد  بوسعه ملساعدة  ما 

على »النهوض جمددا«.
بيان  الفاتيكان يف  وذكر 
الوزراء  ورئيس  البابا  أن 
ميقاتي،  جنيب  اللبناني 
يف  منصبه  توىل  الذي 
تشكيل  تعثر  بعد  أيلول 
حكومة جديدة لعام كامل، 
عقدا اجتماعا خاصا استمر 
لنحو عشرين دقيقة ناقشا 
خالله اقتصاد البالد املنهار 

واألزمة االجتماعية.
وقال بابا الفاتيكان للوفد 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

إسرائيل: نعمل على توجيه ضربة عسكرية 
لربنامج إيران النووي

الدفاع  وزير  أعلن 
غانتس  بيين  اإلسرائيلي 
على  تعمل  أبيب  تل  أن 
توجيه  على  قدرتها  تطوير 
لربنامج  عسكرية  ضربة 
بالتزامن مع  النووي  إيران 
شروط  لتحسني  جهودها 
التوصل  جيري  اتفاق  أي 
العاملية  القوى  بني  إليه 

وطهران مستقباًل.
وقال غانتس، أمس األول 
اخلميس، إن »علينا التأثري 
يتعلق  فيما  شركائنا  على 
مناقشات  وإجراء  بإيران 
ما  وفق  معهم«،  مستمرة 
»تاميز  صحيفة  عنه  نقلت 

أوف إسرائيل«.
»إسرائيل  أن  أوضح  كما 
تريد اتفاقًا نوويًا ال يعاجل 
اليورانيوم  ختصيب  قضية 
أنشطة  أيضًا  وإمنا  فحسب 
مشددًا  باملنطقة«،  إيران 
على أن »أي اتفاق »جيد« 
الثغرات  يغلق  الذي  هو 
باالتفاق احلالي فيما يتعلق 
اليورانيوم،  بتخصيب 
واألنظمة الصاروخية، ومدة 

تقوم  ملا  إضافة  االتفاق، 
به إيران يف املنطقة«.

لن تقف »مكتوفة األيدي«
يذكر أن املبعوث األمريكي 
اإليراني  بامللف  املكلف 
لن  واشنطن  أن  أكد  كان 

األيدي«  »مكتوفة  تقف 
سريعًا  إيران  تعمل  مل  إن 
طاولة  إىل  العودة  على 
برناجمها  حول  احملادثات 
تستأنف  اليت  النووي 

البابا فرنسيس يتعهد مليقاتي بفعل كل ما بوسعه ملساعدة البالد على »النهوض جمددا«
الشامي زار الرئيس عون: املفاوضات التقنية مع »الصندوق« انتهت ونأمل أن جتتمع احلكومة قريبا

التتمة على الصفحة 21

ات اإليرانية:  قلق إسرائيلي من املسيرّ

تهديد اسرتاتيجي يغي ميزان القوى
بين  األمن  وزير  صرح 
أمام  كلمته  يف  غانتس، 
السياسة  معهد  مؤمتر 
جامعة  يف  واالسرتاتيجيا 
تنّفذ  »إيران  إن  راخيمن، 
طائرات  بواسطة  هجمات 
مسرّية متفّجرة عرب مبعوثيها 

وأيضًا من أرضها«.
وزير  أطلقه  الذي  اإلنذار 
بين  اإلسرائيلي،  األمن 
معهد  مؤمتر  يف  غانتس، 
واالسرتاتيجيا  السياسة 
من  راخيمن،  جامعة  يف 

التتمة على الصفحة 14

الصني تعرب عن إستعدادها 
للتعاون مع إيران ملقاومة سياسة 

اإلجراءات األحادية اجلانب
أعلن وزير اخلارجية الصيين 
الصني  »إن  يي  وانغ 
مستعدة للتعاون مع إيران 
اإلجراءات  ملواجهة سياسة 
والتمسك  اجلانب،  أحادية 

يف  التدخل  عدم  مببدأ 
الشؤون الداخلية.«

اخلارجية  وزير  وأضاف 
يف  يي  وانغ  الصيين 

االجتماع  بعد  اللبناني 
اخلاص »لبنان بلد، رسالة، 
القتال  يستحق  ووعد  بل 

من أجله«.
من  بالعمل  »أتعهد  وتابع 
خالل القنوات الدبلوماسية 
لكي  األخرى  البلدان  مع 
من  مشرتك  جهد  يتبلور 
على  لبنان  مساعدة  أجل 

النهوض جمددا«.
حمادثات  يف  واألهم 
الذي  االجتماع  الفاتيكان، 
مع  ميقاتي  الرئيس  عقده 
الفاتيكان  دولة  سر  أمني 

الكاردينال بياترو باروليين 
الوفد  عضوي  حضور  يف 
اللبناني وزير العدل هنري 
خوري ووزير السياحة وليد 
يف  لبنان  وسفري  نصار 

الفاتيكان فريد اخلازن. 
االجتماع  شدد  خالل  ويف 
لبنان  أن  على  باروليين 
املسيحي  للوجود  أساسي 
يف الشرق وهو كان على 
حول  للعامل  مثااًل  الدوام 
اجملتمعات  تعايش  كيفية 

مع بعضها البعض«.  

     البابا فرنسيس والرئيس ميقاتي يف الفاتيكان )داالتي ونهرا(             
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ميقاتي من الفاتيكان: البابا اكد انه سيبذل كل جهده يف احملافل الدولية ملساعدة لبنان

البابا:أدعو إىل تعاون مجيع اللبنانيني النقاذ وطنهم 
وسأمحله يف صالتي ليخلصه اهلل من االزمات

دعا البابا فرنسيس اىل »تعاون 
انقاذ  أجل  من  اللبنانيني  مجيع 
كما  الرسالة«،  وطن  وطنهم، 
يوحنا  القديس  سلفه  وصفه 
بولس الثاني. كما دعا اىل »ان 
كنموذج   دوره  لبنان  يستعيد 
الشرق  بني  والتالقي  للحوار 
والغرب«. وقال: »هموم لبنان 
وانا سأمحله يف صالتي  كثرية 
من اجل ان خيلصه اهلل من كل 

االزمات«.
جملس  رئيس  أكد  بدوره، 
»أن  ميقاتي  جنيب  الوزراء 
تقضي  أن  كادت  اليت  احلرب 
علمتنا  املشرتك  عيشنا  على 
كيف حنمي هذه امليزة الفريدة، 
وأننا جناهد اليوم للحفاظ عليها 
ألن  واملخاطر،  التحديات  رغم 
فيها ضمانة ملستقبل اللبنانيني 

من دون متييز«.
الوصول والخلوة

وكان الرئيس ميقاتي وصل اىل 
الفاتيكان عند التاسعة بتوقيت 
روما )يوم أمس األول اخلميس 
بريوت(  بتوقيت  العاشرة  

يرافقه افراد عائلته. 
وبعد مراسم االستقبال الرمسية، 
الرئيس  البابا  قداسة  استقبل 
معه  وعقد  مكتبه  يف  ميقاتي 

خلوة إستمرت نصف ساعة.
ويف خالل اللقاء، قال الرئيس 
ميقاتي: »إننا يف هذه االوقات 
لبنان يف  بها  مير  اليت  الصعبة 
ليقي  الصالة  اىل  احلاجة  أمس 
والشرور،  الويالت  وطننا  اهلل 
اىل   احلاجة  أمس  يف  أننا  كما 
دعم االصدقاء على كل الصعد، 
خصوصا على الصعد االقتصادية 

واالجتماعية«.
املسيحيون  كان  »لقد  أضاف: 
احلريات  دعائم  من  الشرق  يف 
وحقوق االنسان وحرية املعتقد، 
املالذ  الدوام  على  وجدوا  وقد 
اآلمن يف لبنان، وبقدر ما يشعر 
باالمان  لبنان  يف  املسيحيون 
بقدر ما ينعكس ذلك على مجيع 
وأنا  الشرق.  يف  املسيحيني 
الرسولي  الكرسي  بأن  واثق 
ميكنه القيام بدور كبري يف هذا 

االطار«.
الصور والهدايا

استقبل  اخللوة،  إنتهاء  وبعد 
ميقاتي  الرئيس  عقيلة  البابا 
اهلدايا  تبادل  ومت  مي  السيدة 
والرئيس  البابا  بني  التذكارية 

ميقاتي وعقيلته. 
اللبناني  الوفد  البابا  التقى  ثم 
له  وقدم  الصور  معه  وإلتقط 

اهلدايا التذكارية.  
ميقاتي

الفاتيكان،  زيارة  نهاية  ويف 
أدىل الرئيس ميقاتي بالتصريح 
بلقاء  اليوم  »سعدت  اآلتي: 
يف  فرنسيس  البابا  قداسة 
ونقلت  الفاتيكان،  حاضرة 
اخلاصة  اللبنانيني  حمبة  اليه 
وتقديرهم  الطوائف  كل  من  له 
الذي  االهتمام  على  وامتنانهم 
خالل  من  ولوطنهم  هلم  يوليه 
على  واحلرص  الدائمة  املتابعة 
الدور  وطن  لبنان  يبقى  ان 

اىل  نقلت  كذلك  والرسالة. 
رئيس  فخامة  حتيات  قداسته 
اجلمهورية ميشال عون، وأكدت 
البابا  لقداسة  فخامته  دعوة 
مجيع  الن  قريبا،  لبنان  لزيارة 
اللبنانيني ينتظرون هذه الزيارة 
أمال  بوصفها  اليها  وينظرون 
الزيارات  غرار  على  جديدا هلم، 
من  عدد  بها  قام  اليت  السابقة 
البابا  زيارة  وابرزها  البابوات 
الثاني  بولس  يوحنا  القديس 
لبنان  الشهري«  الشعار  صاحب 

أكرب من وطن ، إنه رسالة«.
البابا  محلين  »لقد  وتابع: 
اىل  الكبرية  حمبته  فرنسيس 
يف  معهم  وتعاطفه  اللبنانيني 
اليت  العصيبة  الظروف  هذه 
بأن  ثقته  جمددا  يعيشونها، 
جتاوز  على  قادرون  اللبنانيني 
اهمية  على  ومشددا  احملنة 
به  يقوم  الذي  الدور  استمرار 
اللبنانيون وتفاعلهم مع حميطهم 
بلدا  لبنان  يبقي  ما  العربي، 
رياديا وذا فرادة. وأكد قداسته 
انه سيبذل كل جهده  يف كل 
لبنان  الدولية ملساعدة  احملافل 
الصعبة  املرحلة  عبور  على 
السالم  واعادة  يعيشها  اليت 
ينعم  ولكي  اليه،  واالستقرار 

اللبنانيون بالعيش الكريم«.
تناول  »كذلك  ميقاتي:  اضاف 
يف  العامة  االوضاع  البحث 
املنطقة والتطورات اليت حتصل 
فيها، وكان تأكيد متبادل على 
اهمية تفعيل العالقات االسالمية 
- املسيحية. ومثنت عاليا وثيقة 
األخوة اإلنسانية اليت كان وقعها 
قداسة البابا ومساحة شيخ األزهر 
أمحد الطيب يف اللقاء التارخيي  
الذي كانا عقداه  يف االمارات 
 ،1916 عام  املتحدة  العربية 
بها  قاما  تتوجيا جلهود مشرتكة 
احلوار  ثقافة  لنشر  أعوام،  منذ 
الرساالت  أتباع  بني  والتعايش 

السماوية«. 
قداسة  طمأنت  »لقد  وقال: 
الكرسي  يف  واملسؤولني  البابا 
أن   التقيتهم  الذين  الرسولي 
لبنان سيبقى ملتقى للحضارات 
وان  املتعددة،  والثقافات 
واملسيحي  االسالمي  التعايش 
حيرص  كربى  قيمة  فيه 
طائفة  اي  اىل  اللبنانيون، 
وتعزيزها  محايتها  على  انتموا، 
رغم  قادرة،  انها  اثبتت  النها 

تارخيه  يف  لبنان  له  تعرض  ما 
اعادة  على  واحلديث،  القديم 
اليت  التوافقية  الصيغ  انتاج 
نهضت بلبنان من الكبوات اليت 
باتت  القيمة  وهذه  بها.  مين 
منوذجا حيتذى ملعاجلة ما تعرض 
له الوجود املسيحي من خضات 

يف عدد من الدول العربية«.
ان  على  »كما شددت  واردف: 
تقضي  أن  كادت  اليت  احلرب 
علمتنا  املشرتك  عيشنا  على 
كيف حنمي هذه امليزة الفريدة، 
وأننا جناهد اليوم للحفاظ عليها 
ألن  واملخاطر،  التحديات  رغم 
فيها ضمانة ملستقبل اللبنانيني 
أيضا  من دون متييز، وضرورة 
حمليطهم العربي، وإرادة طوعية 
الدقيقة  املرحلة  هذه  لتجاوز 
فالتجربة  املنطقة.  بها  متر  اليت 
للداخل  فقط  ليست  اللبنانية 
خالل  من  هي  بل  اللبناني، 
النموذج  املتجددة،  صيغتها 
الذي ميكن للعامل العربي االفادة 
اليت  للمجتمعات  حاجة  ألنه  منه 

تتميز بالتنوع والتعدد«.
من  مسعت  »لقد  وتابع: 
الكرسي  يف  املسؤولني 
حول  مشجعا  كالما  الرسولي 
الوفاق  على  احملافظة  اهمية 
الوطين بني اللبنانيني وضرورة 
النجاح  مقومات  كل  توفري 
اللبنانيني  خالص  به  الن  له، 
على  احملافظة  على  وقدرتهم 
تسوده  موحدا  واحدا  وطنهم 
االلفة واحملبة والتعاون بني كل 
مكوناته لتنمو اكثر فاكثر ثقافة 
احلوار والتسامح  بني املسلمني 
واملسيحيني الذين يؤمنون باهلل 
الواحد االحد الذي ال شريك له، 
وعدم  الضغينة  بقوة  وينبذون 
التسامح والقهر والتعصب بكل 

اشكاهلا وحتت كل مساء«.
وأعلن »ان حمادثاتي مع قداسة 
البابا واملسؤولني يف الفاتيكان 
توجهات  لشرح  فرصة  كانت 

احلكومة اللبنانية حيال التحديات 
اليت تواجه لبنان، ويسعدني ان 
اشري اىل اني ملست ارتياحا بابويا 
ملا نقوم من جهد يف احملافظة 
على االمن واالستقرار يف لبنان 
اهلائلة  الصعوبات  ومعاجلة 
وتشجيعا  لبنان،  بها  مير  اليت 
االستقرار  على  احملافظة  على 
يف  االستمرار  وعلى  لبنان  يف 
اليت  الوطنية  اخليارات  التزام 
فضال  اللبنانيون،  عليها  جيمع 
لبنان  بني  العالقات  تعزيز  عن 

والعامل«.
وختم: »خرجت من هذا اللقاء مع 
بارتياح  فرنسيس  البابا  قداسة 
اطالع  على  وانه  خصوصا  تام 
اللبنانية  االوضاع  على  كامل 
والظروف اليت نعيشها، ويشدد 
على ضرورة تعاضد كل االرادات 
اللبنانية  الرسالة  على  للحفاظ 
من  الكبري  اهلجرة  نزيف  ووقف 
وهو  اللبنانية،  الطوائف  كل 
لالنسان  يكون  ان  على  يعمل 
دول  كل  يف  كما  لبنان،  يف 
العامل، ما حيفظ حريته وكرامته 
واستقالليته، وهي قيم لن يألو 
احملافظة  يف  جهدا  الفاتيكان 

عليها«.
امني سر الفاتيكان

بعد ذلك، عقد الرئيس ميقاتي  
دولة  سر  امني  مع  اجتماعا 
بياترو  الكاردينال  الفاتيكان 
عضوي  حضور  يف  باروليين 
الوفد اللبناني وزير العدل هنري 
خوري، وزير السياحة وليد نصار 
وسفري لبنان يف الفاتيكان فريد 

اخلازن.
 وخالل االجتماع، شدد باروليين 
للوجود  أساسي  لبنان  أن  على 
كان  وهو  الشرق  املسيحي يف 
حول  للعامل  مثاال  الدوام  على 
مع  اجملتمعات  تعايش  كيفية 
اىل  وأشار  البعض«.  بعضها 
»أن لبنان حيظى باهتمام خاص 
مؤكدا  الرسولي«،  الكرسي  من 
»أن صدقية اي حكومة ان تؤمن 
مع  خصوصا  البلد  التزامات 

اجملتمع الدولي«.
الوضع  من  قلقه  عن  وأعرب 
واالوضاع  لبنان  يف  االجتماعي 
االقتصادية اليت يرزح اللبنانيون 
رئيس  »بشجاعة  ونوه  حتتها. 
املسؤولية  حتمل  يف  احلكومة 
املسبق  ادراكه  رغم  الصعبة 

خبطورتها«.
سيبذل  الفاتيكان  »ان  واكد 
احملافل  يف  لبنان  لدعم  جهودا 
الدولية«، مشددا على »ضرورة 
افضل  على  لبنان  يكون  ان 
العربي  حميطه  مع  العالقات 

واجملتمع الدولي«.

قداسة البابا فرنسيس مستقبال الرئيس ميقاتي

أفادت مصادر لقناة »الشرق«، 
أن »ثالثة قضاة لبنانيني تقدموا 
جمللس  القضاء   بإستقاالتهم 
الوضع  على  إحتجاجًا  األعلى، 

الذي بلغه القضاء«.
وكانت قد ذكرت جريدة » األخبار 
«، أنه »سّرب قضاة ممن رّدوا 
العدلي    تنحية  احملقق  طلبات 
القاضي طارق البيطار  بأنهم قد 

يستقيلون من السلك القضائي، 
»تهويل«  محلة  إطار  يف  وذلك 
القضاء  رئيس  جملس  يقودها 
على  ردًا  عبود   األعلى   سهيل 
يف  للبّت  آلية  بإجياد  الطلبات 
املخالفات املنسوبة إىل البيطار. 
ثالثة  بأمساء  التداول  مت  وقد 
من هؤالء القضاة هم ناجي عيد 

وجانيت حنا وكارال قسيس«.

ثالثة قضاة لبنانيني تقدموا 
بإستقاالتهم جمللس القضاء األعلى

العماد  اجلمهورية  رئيس  تلقى 
ميشال عون امس األول، رسالة 
الفرنسي  الرئيس  من  تهنئة 
الذكرى  يف  ماكرون  اميانويل 
فيها  أكد  لالستقالل،  الـ78 
لبنان،  جانب  اىل  بالده  وقوف 
وشدد على »إيالء أهمية قصوى 
واستقالله  البلد  هذا  الستقرار 

وامنه وسيادته«.
وإذ عرب الرئيس ماكرون عن قلقه 
من »االزمة اليت يغرق فيها لبنان 
»تشكيل  ان  اىل  لفت  حاليا«، 
أولية  مرحلة  جديدة كان  حكومة 
ان  وعليها  االزمة،  من  للخروج 
تنجز، بدعمكم، اإلصالحات اليت 
اللبنانية،  التزمت بها السلطات 
وجيب ان تطلق ورشها بالسرعة 

القصوى«. 
وأشار اىل أن »احملطات العنفية 
األخرية تظهر بوضوح حجم املخاطر 
املرتبطة مبواصلة شل السلطات 
اليت  التحديات  جتاه  الرمسية 
أن  اىل  الفتا  لبنان«،  يواجهها 
احلقيقيني  لبنان  شركاء  »مجيع 
جاهزون  الدولي  اجملتمع  يف 
لتقديم أي مساعدة لكم. ولكن 
من دون إجراءات قوية ضرورية 
اللبنانيني  املسؤولني  قبل  من 
فإن  الثقة،  استعادة  بهدف 
عزلته  مضاعفة  خيشى  لبنان 
فرنسا  ان  علما  اإلقليمية، 
ترغب يف مساعدته على اخلروج 

منها«.
نص الرسالة 

ويف ما يلي نص الرسالة:
»فخامة الرئيس، 

ملناسبة العيد الوطين للجمهورية 
أتقدم  ان  لي  يطيب  اللبنانية، 
الشعب  وباسم  بامسي  منكم 
امنيات  بأطيب  الفرنسي، 

الصداقة جتاه االمة اللبنانية.
ان فرنسا كما تعلمون، مرتبطة 
بشكل وثيق بعالقات اخوة جتمع 
بني بلدينا وشعبينا، وهي تولي 
لبنان  الستقرار  قصوى  أهمية 
واستقالله وأمنه وسيادته. هذا 
مثال  كان  لطاملا  الذي  الوطن 

انفتاح وحرية لكل املنطقة.
السبب  هذا  من  وانطالقا  انين، 
عن  بقوة  اعرب  ان  اود  الوجيه، 
مدى قلقي من االزمة اليت يغرق 
فيها بلدكم يف اآلونة األخرية، 
متعددا  طابعا  ارتدت  واليت 
واألمنية  االقتصادية  بوجوهه 
إضافة  واالنسانية،  واالجتماعية 
اىل الوجه السياسي. واني اقدر 
يواجهها  اليت  الصعوبات  حجم 
ال  عدة،  اشهر  منذ  اللبنانيون 

سيما يف حياتهم اليومية.
وبهدف  انه  فيه،  شك  ال  ومما 
اخلروج من هذه االزمة، مت اجناز 
بتشكيل  متثلت  أولية  مرحلة 
تنجز،  ان  عليها  جديدة  حكومة 
اليت  االصالحات  بدعمكم، 
اللبنانية  السلطات  بها  التزمت 
جتاه  كما  اوال،  اللبنانيني  جتاه 
اجملتمع الدولي. هذه اإلصالحات 
يف العمق، جيب ان يتم اطالق 
القصوى،  بالسرعة  ورشها 
مجيع  متطلبات  مع  يتالقى  مبا 
للبنان،  احلقيقيني  االصدقاء 
املشروعة  االنتظارات  مع  كما 
الشعب  عنها  وعرب  سبق  اليت 
انكم  ادرك  وانين  اللبناني. 
ان  على  الرأي  توافقونين 
عرب  مير  ان  جيب  لبنان  نهوض 
هذا الطريق، وما من احد يأمل 
بسلوك طريق مواز، قد يعرض 
املصلحة العامة للبنانيني، وحتى 
استقرار البالد، الي خماطر. إن 
تظهر  األخرية  العنفية  احملطات 
املرتبطة  املخاطر  حجم  بوضوح 
مبواصلة شل السلطات الرمسية 
يواجهها  اليت  التحديات  جتاه 

لبنان. 
اظهار  يتم  ان  األوان  آن  لقد 
دليل حسي الحرتام معنى التاريخ 
من جهة، ولروح املسؤولية اليت 
للخروج  بها  انكم تتحلون  اعرف 
الراهنة.  االزمة  من  ببلدكم 
مجيع  بأن  ثقة  على  وكونوا 
يف  احلقيقيني  لبنان  شركاء 
اجملتمع الدولي جاهزون لتقديم 
من  ولكن  لكم.  مساعدة  أي 
ضرورية  قوية  إجراءات  دون 
اللبنانيني  املسؤولني  قبل  من 
فإن  الثقة،  استعادة  بهدف 
عزلته  مضاعفة  خيشى  لبنان 
اإلقليمية، علما ان فرنسا ترغب 
يف مساعدته على اخلروج منها.

وكونوا على ثقة، فخامة الرئيس، 
كما  اليوم،  تقف  فرنسا  بأن 
الظروف، اىل  كانت يف خمتلف 

جانب لبنان والشعب اللبناني.
عبارات  امسى  بقبول  وتفضلوا 
عبارات  واطيب  لكم،  التقدير 

الصداقة للشعب اللبناني«.
وزير الداخلية 

اليوم، عرض رئيس  وبعد ظهر 
الداخلية  وزير  مع  اجلمهورية 
والبلديات القاضي بسام مولوي 
يف  البالد  يف  العامة  األوضاع 
ضوء التطورات الراهنة، إضافة 
وعمل  األمنية  الشؤون  اىل 
الوزارة واملديريات التابعة هلا.

عون تلقى رسالة تهنئة من الرئيس الفرنسي 
واستقبل مولوي.. ماكرون: احملطات العنفية 

األخرية أظهرت حجم املخاطر املرتبطة مبواصلة 
شل السلطات الرمسية

تصريح  وهاب يف  وئام  السابق  الوزير  التوحيد  حزب  رئيس  سأل 
له عرب وسائل التواصل االجتماعي، »هل بدأت الدولة تنفيذ شروط 
مع  تعاملها  معه؟  مفاوضاتها  إنتهاء  قبل  الدولي  النقد  صندوق 
موظفيها وتعاطيها بامللف الصحي بإهمال آالف املرضى العاجزين عن 

دخول املستشفيات يظهران ذلك«.

وهاب: هل بدأت الدولة تنفيذ شروط صندوق 
النقد الدولي قبل إنتهاء مفاوضاتها معه؟
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لـبنانيات

اخلارجية  وزير  الروسية  السلطات  تسليم  مبادرة  تأِت  مل 
صور  موسكو،  زيارته  خالل  حبيب ،  بو  عبداهلل  واملغرتبني 
آب  من  الرابع  إنفجار  قبل  بريوت ،  ملرفأ  الصناعية  األقمار 
وبعده، من فراغ، بل هي إستكمال خلطوات عدة تقوم بها  
روسيا  لفتح باب التعاون مع بريوت، اليت كان لديها، على 
مدى السنوات املاضية، الكثري من التحفظات بسبب القلق 

من املوقف األمريكي.
يف الفرتة املاضية، ارتفعت وترية اإلهتمام الروسي باألوضاع 
اللبنانية، من منطلق احلرص للحفاظ على اإلستقرار احمللي، 
نظرًا إىل أن موسكو باتت معنّية بكل ما جيري يف بريوت منذ 
دخوهلا إىل الساحة السورية، وبالتالي مل يعد لديها القدرة 
على التعامل مع هذه الساحة عن بعد، من دون جتاهل الصراع 

القائم على مكامن الطاقة يف منطقة شرق البحر املتوسط.
يف هذا السياق، تشري مصادر معنّية، عرب الزميلة »النشرة«، 
إىل أن اخلطوة الروسية من املفرتض أن تؤخذ بعني اإلعتبار 
من اجلانب اللبناني، ال سيما أّن بريوت مل تنجح يف احلصول 
على صور األقمار الصناعية من أّي دولة أخرى، بغّض النظر 
إنفجار  يف  القائم  التحقيق  يف  عدمها  من  افادتها  حيال 

املرفأ.
وتلفت املصادر نفسها إىل أن هذه اخلطوة تؤكد مرة جديدة 
على رغبة موسكو يف التعاون مع لبنان يف كافة اجملاالت، 
بعد أن كانت قد عربت عن ذلك يف الكثري من املناسبات، 
اللبناني،  اجلانب  من  املطلوب  التجاوب  تلقى  أن  دون  من 
لكنها تعترب أن الواقع الذي متر فيه بريوت قد يفتح الباب 

أمام ذلك.
من وجهة نظر هذه املصادر، الظروف املالّية واإلقتصادّية 
اليت متّر بها البالد من املفرتض أن تفتح كّوة أمام إمكانية 
راغبة يف تقديم املساعدة على جتاوز  أّي جهة  التعاون مع 
املهّمة  تكون  أن  املفرتض  من  وبالتالي  القائمة،  األزمات 
أسهل يف ظّل تراجع إهتمام العديد من الدول، اليت تصّنف 

صديقة لبريوت، عن اإلهتمام بتقديم مثل هذه املساعدة.
يف هذا اإلطار، تشّدد املصادر املعنّية على أّن موسكو لن 
تذهب إىل التعامل على قاعدة الكسر أو الدخول اخلشن إىل 
الساحة اللبنانية، بل هي تفضل أن يتم ذلك بالتفاهم مع 
خمتلف األفرقاء اللبنانيني الذين تتمتع مع غالبيتهم بعالقات 
طريق  الدولة  عن  يكون  أن  جيب  التعاون  وبالتالي  جدية، 
اللبنانية  اليت من املفرتض أن تتحرك لإلستفادة من العروض 

املوضوعة أمامها.
عنه  عرب  الذي  املوقف  أهمّية  إىل  نفسها  املصادر  وتلفت 
وزير اخلارجية الروسية  سريغي الفروف ، خالل لقائه نظريه 
اللبناني، للتأكيد على جّدية اخلطوات اليت تقوم بها موسكو 
مبشاركة  قرار  عن  علين  بشكل  حتّدث  حيث  بريوت،  بإجتاه 
اللبنانّية،  التحتّية  البنى  إعمار  إعادة  الروسّية يف  الشركات 
بينما من املفرتض أن يعود، يف األيام املقبلة، إىل بريوت 
وفد الشركة املعنية مبشروع بناء مصفاة النفط، بعد أن أّمنت 

الكفالة املصرفّية املطلوبة للتمويل.
يف احملّصلة، جتزم هذه املصادر أّن املشكلة األساسّية اليت 
كانت حتول دون تعميق التعاون بني البلدين كانت تكمن، 
تارخييًا، يف املوقف السياسي اللبناني، لكّنها تشري إىل أّن 
أبوابها بوجه  إغالق  واشنطن   الراهنة، ال سيما بعد  الظروف 
أمام  الباب  تفتح  قد  احمللّية،  السياسية  القوى  من  العديد 
الوحيد إىل  الداعي  » حزب اهلل « هو  معاجلتها، حيث مل يعد 
مثل هذا التعاون، بل هناك مروحة من القوى الّسياسية اليت 

تكرب يومًا بعد آخر.

موسكو تنتظر جتاوب بريوت:

بعد صور األقمار الصناعية 
عرض املصفاة قادم؟!
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ماهر الخطيب يف  الربيطانية،  السفارة  أعلنت 
بيان، »ان سفرية اململكة املتحدة 
اإلقليمية لقمة العمل املناخي 26 
للشرق األوسط وأفريقيا جانيت 
روغان، أنهت زيارتها اىل لبنان 
واليت استمرت يومني. هذه هي 
أول زيارة رمسية هلا إىل منطقة 
إفريقيا  األوسط ومشال  الشرق 
املتحدة  األمم  مؤمتر  اختتام  منذ 
السادس والعشرين لتغري املناخ 
يف غالسكو يف وقت سابق من 

هذا الشهر«.
واشارت اىل انه »خالل زيارتها، 
بوزراء  روغان  السفرية  التقت 
ياسني  ناصر  الدكتور  البيئة 
واملالية  فياض  وليد  والطاقة 
يف  شاركت  كما  خليل.  يوسف 
العمل  قمة  حول  نقاش  جلسة 
برنامج  مع  بالشراكة  املناخي 
ووزير  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
من  أكثر  حضرها  واليت  البيئة، 
وشبان  بيئيا  وخبريا  مبتكرا   50
تشيفنينع  منح  وخرجيو  وشابات 

ومنظمات غري حكومية وغريها.
السفرية  رحبت  لقاءاتها  يف 
روغان مبشاركة وفد لبنان برئاسة 
رئيس الوزراء جنيب ميقاتي يف 
وجه  وعلى  املناخي  العمل  قمة 
مببادرة  لبنان  التزام  اخلصوص 
غالسكو حلماية الغابات واستخدام 
 %20 عن  يقل  ال  وما  األراضي 
كما  البحرية.  البيئية  النظم  من 
ناقشت املساهمة احملددة وطنيا 
)NDCs( املنقحة والطموحة لدى 
لبنان اليت مت العمل بها قبل قمة 
ختفيف  )ومشلت  املناخي  العمل 
الدفيئة  للغازات  مشروط  غري 

بنسبة %20. 
من خالل زيارتها لبنان استطاعت 
بعض  زيارة  روغان  السفرية 
املناطق األكثر عرضة خلطر تغري 
املناخ، من خالل مشروع برنامج 
املمول  اإلمنائي  املتحدة  األمم 
من قبل اململكة املتحدة. وكانت 
اإلجراءات  ملناقشة  مناسبة 
هذه  ملواجهة  الالزمة  احملددة 
من  واالستماع  التحديات 
تتكيف  كيف  احمللية  اجملتمعات 

مع تغري املناخ«.
السفرية روغان

قالت  الزيارة  عن  حديثها  ويف 
»يسعدني  روغان:  السفرية 
مباشرة  لبنان،  يف  أكون  أن 
الذي  العاملي  املناخ  مؤمتر  بعد 
املتحدة  اململكة  استضافته 
مؤمتر  هو   COP26 غالسكو.  يف 
األطراف، الذي وافقت عليه مجيع 
البلدان املشاركة من خالل ميثاق 
هذه  كانت  غالسكو.  يف  املناخ 
احلكومة  لشكر  فرصة  الزيارة 
اللبنانية على االلتزامات الطموحة 
 COP26 يف  قطعتها  اليت 
تنفيذ  أجل  من  العمل  وتشجيع 
الشرق  منطقة  تعد  االلتزامات. 
واحدة  إفريقيا  ومشال  األوسط 
باملناخ  تأثرا  املناطق  أكثر  من 
من  آثارها  وترتاوح  العامل،  يف 
االرتفاع يف اإلجهاد املائي إىل 
وتزايد  احلرارة  درجات  ارتفاع 
ذلك  يف  مبا  اجلوية،  الظواهر 
هذه  تأثري  إن  اهلائلة.  احلرائق 
التغيريات نشعر بها يف كل جزء 
عيش  وسبل  اليومية  احلياة  من 

يندر العثور على سياسي أو مصريف مقتنع بأن التدقيق اجلنائي 
يف حسابات مصرف لبنان سيفضي إىل نتيجته املرجوة. منذ أكثر 
من عام، يتعّرض مشروع التدقيق للعرقلة، مبا حيول دون انطالقه. 
فبعد حنو 11 شهرًا على إصدار قانون تعليق السرية املصرفية، 
لغرض التدقيق اجلنائي يف حسابات املصرف املركزي، ال تزال 
يؤدي  مبا  أخرى،  تلو  عقبة  تواجه  مارسال«  أند  »ألفاريز  شركة 
إىل تأخري بدئها باملهمة املوكلة إليها. آخر تلك العقبات برز قبل 
يومني، مع انتشار معلومات عن امتناع مصرف لبنان عن تزويد 

الشركة مبعلومات طلبتها منه.
الشركة  زّود  إنه  بيانًا قال فيه  الثالثاء املاضي  املصرف أصدر 
املكّلفة إجراء التدقيق بنحو »900 ميغابايت« من البيانات. وأضاف 
أنه »بتاريخ 2021/11/11، طلب وزير املالّية من مصرف لبنان إبداء 
الرأي بعدد من اإليضاحات املطلوبة من شركة )»A&M«(، حول 
املعلومات املوضوعة بتصّرفها. تأكيدًا على املنحى اإلجيابي يف 
التعاطي مع شركة )»A&M«(، يقوم مصرف لبنان حاليًا بدراسة 
املالحظات وتقديم اإليضاحات املطلوبة، بغية تذليل أّية عقبات قد 

تعرتض قيام شركة )»A&M«( مبباشرة أعماهلا«.
عملها  تباشر  مل  الشركة  بأن  بيانه  آخر  يف  يقّر  لبنان  مصرف 
بعد. ففي الواقع، هي ال تزال يف مرحلة مجع البيانات والوثائق، 
بعد طول مماطلة يف قَبل املصرف. وبعد حصوهلا على الوثائق، 
 12 غضون  يف  األولي  تقريرها  لتقّدم  التدقيق  عملية  ستباشر 
أسبوعًا، حبسب العقد املوقع بينها وبني احلكومة اللبنانية ممثلة 

بوزارة املال.
أمس، استدعى رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون وزير املال 
يوسف اخلليل وحاكم مصرف لبنان، وعقد معهما اجتماعًا حبضور 
الوزير السابق سليم جريصاتي، ناقش فيه عون »الصعوبات اليت 
التدقيق احملاسيب  أند مارسال يف عملية  ألفاريز  تواجه مؤسسة 
اجلنائي يف حاكمية مصرف لبنان«. وحبسب مصادر اجملتمعني، 
حتّدث عون بنربة عالية مع خليل وسالمة، مصّرًا على وجوب منح 
أجاب  وقد  عملها.  مباشرة  من  لتتمّكن  تطلبه،  ما  كل  الشركة 
خليل وسالمة بأن مصرف لبنان يتعاون مع الشركة، ومينحها كل 
نتيجة  تقنيًا  تأخريًا  أخريًا ال يعدو كونه  ما جرى  تريده، وبأن  ما 
حاجة اإلدارة يف مصرف لبنان إىل »بعض الوقت« لتجيب على 

اإليضاحات اليت طلبتها الشركة.
    يمتنع سالمة، منذ أكثر من 8 أشهر، عن تسليم كشوفات حساباته 

الشخصية إىل القضاء
مصادر متابعة للقضية لفتت إىل أن سالمة »يستقوي« بكون وزير 
املالية كان أحد مرؤوسيه، ويؤمن له الغطاء الالزم للمماطلة. وترى 
املصادر أن ما جيري هو نهج متعّمد، مذّكرة بأن مفاعيل قانون 
رفع السرية املصرفية تنتهي يف اليوم األخري من العام اجلاري، 
ما يعين أن مصرف لبنان لن يزّود الشركة - بدءًا من اليوم األول 
من العام املقبل - بأّي معلومة عن حساباته واحلسابات املفتوحة 
فيه. وبرأي املصادر، فإن مصرف لبنان يستهلك األسابيع اخلمسة 
الفاصلة عن نهاية العام بتضييع الوقت، حلجب املعلومات اليت 

حيتاجها املدققون إلمتام املهمة اليت كلفتهم بها احلكومة.
يف املقابل، ترد مصادر وزير املال مؤكدة غياب أي مماطلة، وأن 

كل ما تطلبه الشركة حتصل عليه.
ما قام به مصرف لبنان ليس سلوكًا طارئًا. فمنذ شباط املاضي 
التمييزية  العامة  النيابة  تزويد  عن  لبنان  مصرف  حاكم  ميتنع 
بكشوفات حساباته الشخصية املفتوحة يف مصرف لبنان، بعدما 
التحقيق يف قضية شركة  بهدف  الكشوفات  هذه  القضاء  طلب 
»فوري« اليت ُيشتبه يف أنها كانت واجهة لسالمة وشقيقه رجا، 
نتيجة  دوالر  مليون   300 من  أكثر  على  احلصول  من  مّكنهما  مبا 
عقد موّقع بني »فوري« ومصرف لبنان. وقد أحال سالمة الطلب 
يف  لتحقق  يرأسها،  اليت  اخلاصة  التحقيق  هيئة  على  القضائي 
وغالم«  »مسعان  بشركة  يستعني  أن  قبل  الشخصية،  حساباته 
لتدقق يف تلك احلسابات. وقد أرسل سالمة نتيجة التدقيق الذي 
قامت به الشركة اليت اختارها، إىل النيابة العامة، بداًل من تسليمها 

كشوفات حساباته اليت حيجبها عنها منذ 8 أشهر.
هذا السلوك ليس ِحكرًا على سالمة، إذ إن ثالثة مصارف )»عودة« 
و«البحر املتوسط« و«االعتماد اللبناني«( متتنع بدورها عن تزويد 
القضاء بكشوفات حسابات رجا سالمة )شقيق احلاكم( اليت طلبتها 
املاضي،  الشهر  من  األول  األسبوع  التمييزية يف  العامة  النيابة 
أن  ورغم  املصرفية.  السرية  قانون  من  السابعة  املادة  مبوجب 
هذه املادة ترفع تلقائيًا السرية املصرفية جتاه القضاء يف جرائم 
الطلب،  تلبية  عن  متتنع  املصارف  أن  إال  املشروع،  غري  اإلثراء 
ُملغاة! )»األخبار«، 23 تشرين  ُماججة بأن تلك املادة القانونية 

الثاني 2021(.
مصادر مالية معنية بالتحقيقات القضائية كما بالتدقيق اجلنائي، 
ترى أن أي ماولة ملعرفة حقائق حسابات مصرف لبنان وحاكمه 
واملتحّكم  عمله  رأس  على  سالمة  دام  ما  نتيجة،  إىل  تصل  لن 
باملنظومة املصرفية. فاألصول، حبسب املصادر، تقضي تنحيته 
للتمكن من احلصول على كافة األدلة واملستندات اليت حيتاج إليها 

التحقيق القضائي والتدقيق اجلنائي.

حسن عليق

القضائي: التحقيق  إىل  اجلنائي  التدقيق  من 

احلسابات كشف  يرفض  سالمة 

بيان  يف  لبنان  مصرف  أشار 
اىل انه »متابعة لعملية التدقيق 
اجلنائي وبهف تذليل أي عقبات 
متبقية بغية متكني شركة »ألفاريز 
أند مارسال« من مباشرة مهامها، 
عقد اجتماع افرتاضي بني شركة 
»ألفاريز أند مارسال« ومصرف 
خالله  أكد  املالية  ووزارة  لبنان 
املصرف استمراره بتعاونه بغية 

إجناز عملية التدقيق«.
»مصرف  ان  اىل  البيان  ولفت 

لبنان أبلغ شركة »A&M« بأنه 
طلباتها  مجيع  بتلبية  سيقوم 
 2021 األول  كانون   29 لغاية 
حتضري  عملية  أدت  لو  حتى 
املعلومات واالجابات اىل ختطي 
التاريخ املذكور أعاله وحتى إن 
بالقانون  العمل  متديد  يتم  مل 
األول  كانون   29 تاريخ   200
بأحكام  العمل  )تعليق   2020
ملدة  املصارف  سرية  قانون 

سنة واحدة(«.

مصرف لبنان: سنقوم بتلبية كل طلبات شركة 

»A&M« املتعلقة بعملية التدقيق اجلنائي

الناس يف لبنان«. 
الزيارة  هذه  »كانت  اضافت: 
بنفسي  ألرى  فرصة  القصرية 
تأثري الضعف املناخي يف لبنان 
استجابة  كيفية  اىل  واالستماع 
هلذه  واخلاص  العام  القطاعني 
مؤمتر  بعد  احلقيقية،  االحتياجات 
COP26. تقر احلكومة الربيطانية 
بالتحديات الكبرية اليت يواجهها 
األزمة  ذلك  يف  مبا  لبنان، 
بعد  البناء  وإعادة  االقتصادية 
 .2020 عام  بريوت  مرفأ  انفجار 
حيتاج البلد إىل إصالحات عاجلة، 
البناء  إعادة  تكون  أن  وجيب 
األكثر خضرة يف صميم أي خطة 
مستدامة طويلة األمد للبنان«. 

السفري الربيطاني
يف  الربيطاني  السفري  وقال 
»أرحب  كوالرد:  إيان  لبنان، 
املتحدة  اململكة  سفرية  بزيارة 
املناخي  العمل  لقمة  اإلقليمية 
26 للشرق األوسط وأفريقيا اىل 
لبنان، وهي أول زيارة هلا إىل 
املنطقة بعد قمة COP26 الناجحة 
يف اململكة املتحدة هذا الشهر. 
لبنان يف قبضة واحدة من أسوأ 
احلديث.  التاريخ  يف  األزمات 
فقط من خالل التغيري السياسي 
ميكن  احلقيقي  واالقتصادي 
العنان لقدراته  للبنان أن يطلق 
الذي  األفضل  املستقبل  وحيقق 
يف  مبا  لبنان،  شعب  يستحقه 
أكثر  والتزامات  سياسات  ذلك 

خضرة«.
جائحة  »تسببت  اضاف: 
حول  للماليني  باملعاناة  كورونا 
كثرية  أجزاء  وتعطيل  العامل، 
وإعاقة  العاملي  االقتصاد  من 
كثفت  لسنوات..  التنمية  برامج 
يف  مبا  جهودها،  احلكومات 
حلماية  املتحدة،  اململكة  ذلك 
لكن  العيش.  وسبل  األرواح 
الغالف  يف  احلراري  االحتباس 
يف  تسبب  مما  استمر،  اجلوي 
تهدد  خطرية،  تغيريات  حدوث 
والطبيعة.  العيش  وسبل  احلياة 
التعايف من  البلدان يف  بدء  مع 
جائحة فريوس كورونا، جيب أن 
التارخيية ملعاجلة  الفرصة  ننتهز 
 - الوقت  املناخ يف نفس  تغري 
إلعادة البناء بشكل أفضل وأكثر 

اخضرارا«.
دواعي  من  كان  »لقد  وتابع: 
سروري املشاركة يف استضافة 
بالشراكة   COP26 بعد  ما  لقاء 
مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 50 من  أكثر  مع  البيئة  ووزارة 
وشباب  بيئيا  وخبريا  مبتكرا 
وخرجيي منح  تشيفننغ ومنظمات 
حيث  وغريهم،  حكومية  غري 
البيئة  وزير  من  كل  ناقش 
إىل  احلاجة  روغان  والسفرية 
يف  للشباب  الكاملة  املشاركة 

العمل املناخي«. 
فرصة  لبنان  »لدى  ان  واكد 
التمويل  فرص  من  لالستفادة 
األوروبي  البنك  أطلقها  اليت 
والتنمية   اإلعمار  إلعادة 
التأثري  عالية  )EBRD(للشراكة 
 )HIPCA( املناخي  العمل  بشأن 
املتحدة  اململكة  تساهم  حيث   ،
إسرتليين  جنيه  مليون   50 مببلغ 

يف التمويل«.

للبنان: زيارة  بعد  املناخي  العمل  لقمة  بريطانيا  سفرية 
عاجلة  اصالحات  اىل  حيتاج  البلد 

يف  خضرة  األكثر  البناء  إعادة  ولتكن 
مستدامة خطة  أي  صميم 
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الوطنيني  حزب  رئيس  التقى 
مشعون  دوري  كميل  االحرار 
اخلميس  األول  أمس  واالعضاء 
 - للحزب  املركزي  البيت  يف 
التغيري  رئيس حركة  السوديكو، 
وتناول  حمفوض.  ايلي  احملامي 
وسياسية  وطنية  شؤونا  اللقاء 
اضافة اىل االستحقاق االنتخابي. 

محفوض
حمفوض:  صرح  اللقاء،  بعد 
وأعضاء  رئيس  بلقاء  »تشرفت 
والذي  االحرار  الوطنيني  حزب 
طويال  ونضاال  كفاحا  مجعنا 
واآلن  السوري  االحتالل  إبان 
للبنان. االيراني  االحتالل  خالل 
سيادية  هي  اللقاءات  وهذه 
االساس  هذا  وعلى  بامتياز. 
من  السيادية  اجلبهة  اطالق  مت 
مينع  ال  هذا  ولكن  لبنان،  اجل 
وجاهزين،  حاضرين  نكون  ان 
يتجزأ من  االنتخابات جزء ال  الن 

املعركة اليت خنوضها«. 
البعض  »هناك  أضاف حمفوض: 
جبناء يف احلياة السياسية اليوم، 
النهم يسعون اىل تطيري ونسف 
ومنهم  االنتخابي،  االستحقاق 
ان  ال  وتياره،  اجلمهورية  رئيس 
حتت  للناس  ويتحججوا  يتذرعوا 
او  وقانونية،  دستورية  ذرائع 
صيام او شتاء او طقس عاصف 
وغريه من االمور . هل هذا مينع 

االستحقاق االنتخابي؟ غريب«.
تاخري  حمفوض:«أي  أضاف 
نسف  او  تضييع  موضوع  يف 
سوف  االنتخابي،  االستحقاق 
يعترب تواطؤا حتى اتهامه باخليانة 
هلذا  االوان  آن  النه  العظمى، 
حبرية  رأيه  عن  يعرب  ان  الشعب 
داخل  املسرحية  هذه  ينهي  وان 
شوائب  تعرتيه  الذي  الربملان 
ميليشيا  سالح  وامللفت   ، عدة 
او  مقدس  سالح  هو  اهلل  حزب 
صودف  واذا  مقاومة،  سالح 
يتهم  سالحا  محل  اذا)السين( 
بانه داعشي، او صودف ايضا، 
اذا )املسيحي( محل سالح يتهم 
بالصهيونية، كل سالح خارج اطار 
الشرعية اللبنانية هو سالح خارج 
وسالح  والسيادة،  القانون  عن 
حزب اهلل هو سالح غري شرعي، 
وحجج  مشاعة  اصبحت  واملقاومة 

واهية ومملة لالحتفاظ بسالحه ، 
السياديني  لكل  ضروري  لذلك 
انتموا  كان  اي  اىل  لبنان  يف 
مسلمني ومسيحيني ودروز عندما 
يسقط اهليكل سوف يسقط على 

مجيع اللبنانيني«.
ودعا اللبنانيني اىل »ان خيتاروا 
القادمة  النيابية  االنتخابات  يف 
مشاريع وبرامج، ومعركتنا القادمة 
هي حترير لبنان من رجس اهليمنة 
االيرانية، ولبنان لن يكون جزءا 
من  او  الشام  من  او  قم  من 
ايران، سوف يبقى لبنان بهويته 
املسلمني  بني  ورسالته  العربية 
يتحقق  لن  وهذا  واملسيحيني. 
اذا بقي هناك من يدعم ميليشيا 
معركتنا  وايضا   ، اهلل  حزب 
القصر  لتحرير  هي  القادمة 
اجلمهوري، النه لالسف هناك من 
اجلمهوري  القصر  وكان  يبشرنا 
اال  يسلمه  وال  ولعائلته  له  ملكا 
)خلليفته(. لذلك نتمنى على من 
يفكر مبخالفة الدستور والقوانني 
غاليا يف  دفعنا  باننا   ، اللبنانية 
هذا  نتيجة  املشؤوم  تشرين   13
التعنت والتكابر ، واال تتكرر هذه 

التجربة املريرة«.
شمعون

الوطنيني  حزب  رئيس  وحتدث 
مشعون  دوري  كميل  االحرار 
املركزي  البيت  هذا  فقال:« 
حلزب الوطنيني االحرار له تاريخ 
وتاريخ  واستقالل  حرية  من 
لبنان  وتاريخ  اصيل  لبناني 
حقوق  على  يساوم  ال  الذي 
احلزب  وهذا  اللبناني،  الشعب 
 ، الطوائف  كل  من  قريب  هو 
الشعب وحنن من هذا  وحنن مع 
الشعب وهلذا السبب فان اجلبهة 
السيادية هي لتوحيد هذا الشعب 
واحلرية  املستقبل  لبنان  حنو 

واالستقالل«.
نرى  اليوم،  أضاف:«لالسف 
خرية  من  اهلجرة  ونرى  الوطن 
وأملنا  واحبائنا،  واهلنا  شبابنا 
ان نوحد هذا الوطن ويعود االمل 
وسيادته  ابنائه  بوحدة  للبنان، 
حتمي  اليت  العادلة  والقوانني 
السيادية  اجلبهة  لذلك  اجلميع، 
ولبنان  اللبنانيني  لكل  هي 

وللبنانيني فقط«. 

رئيس حزب الوطنيني االحرار استقبل رئيس 
حركة التغيري: بيتنا لكل اللبنانيني

حمفوض:االنتخابات جزء ال يتجزأ من معركتنا

شمعون مستقبال محفوض

حلركة  العام  األمني  استقبل   
جربي،  عبداهلل  الشيخ  »األمة«  
لنصرة  السنية  »اهليئة  رئيس 
مزهر،  ماهز  الشيخ  املقاومة« 
وكان عرض للتطورات احمللية، 
السلطات  قرار  خالله  دانا 
اهلل  حزب  بتصنيف  االسرتالية 
واعتربا  إرهابية«،  »منظمة 
وذليال  مشينا  »خضوعا  ذلك 
واإلمالءات  األمريكية  لإلدارة 

الصهيونية«.
املوقف  هذا  »أن  وأكدا 
خدمة  يف  يصب  االسرتالي 
القائمة  الصهيونية  املصاحل 
واإلرهاب  العنصرية  على 
واالستيطان،  واجملازر 

واستهداف املقدسات اإلسالمية 
واملسيحية«.

حركة  اهلل  »حزب  ان  أكدا  كما 
املوقف  وأن  وطين،  حترر 
القرارات  يف  يصب  االسرتالي 
عليها  أقدمت  اليت  املماثلة 
شعوب  ضد  عدة،  غربية  دول 
الشعب  فيها  مبن  منطقتنا، 
أجل  من  ونضاهلم  الفلسطيين، 
احلرية والتقدم والتحرر الوطين 
والعيش الكريم، وهو لن يؤثر 
على  األحوال  من  حال  بأي 
اجملاهد  احلزب  وإرادة  موقف 
الوطن،  عن  الدفاع  يف  ونهجه 
االحتالل  ضد  املقاومة  ودعم 

والعدوان«.

جربي ومزهر: املوقف االسرتالي من 
حزب اهلل خضوع مشني لإلدارة األمريكية 

واإلمالءات الصهيونية

الشيخان جربي ومزهر خالل االجتماع

والتعليم  الرتبية  وزير  وقع 
ووزير  احلليب   العالي  عباس 
املالية  يوسف خليل ، يف حضور 
للرتبية  فادي  العام  املدير 
للمالية  العام  واملدير  يرق  
زيارة  خالل  معراوي،  جورج 
إىل  احلليب  الوزير  بها  قام 
زيادة  قراري  املالية،  وزارة 
لألساتذة  التعاقد  ساعات  أجر 
يف  للتدريس  املتعاقدين 
الرمسية،  والثانويات  املدارس 
املتعاقدين  لألساتذة  وكذلك 
الفنية   و املدارس  املعاهد  يف 
التابعة للمديرية العامة للتعليم 

املهين والتقين الرمسي.

وقضى هذان القراران مبضاعفة 
مائة  بنسبة  التعاقد  ساعة  أجر 
باملئة، وفق اجلداول اليت كانت 
القرارين  وأحاال  سابقا.  حمددة 
املدنية   اخلدمة  على  جملس 
البدء  ثم  ومن  املوافقة  ألخذ 
العام  عن  وذلك  بتطبيقهما، 

الدراسي 2021- 2022.
أن  على  الوزيران  وتوافق 
املتعاقدين  حقوق  صرف  يتم 
مديري  همة  على  شهريًا، 
املدارس والثانويات واملعاهد، 
إىل  املعطيات  إدخال  وفق 
يف  وزارة  املعلوماتي  النظام 

الرتبية .

وزيرا الرتبية واملالية وقعا قراري 
مضاعفة أجر ساعات التعاقد لألساتذة 

يف املدارس والثانويات

مرفأ  إنفجار  ضحايا  أهالي  نّفذ 
بريوت وقفة إحتجاجية من أمام 
قصر العدل دعًما للقاضي طارق 

البيطار. 
الضحايا  أهالي  عن  نقال  وأفيد 
أن الوقفة اليت ينفذونها حتمل 
وهي:  أساسية  عناوين  ثالثة 
العدلي  احملقق  لتثبيت  نعم 
البت  إلستعجال  البيطار،  طارق 
ملمارسة  وال  الرّد،  طلبات  يف 
حمكمة  قضاة  على  الضغوط 

التمييز.
وختّلل الوقفة إلقاء كلمة ألهالي 
نرى  »مل  فيها:  جاء  الضحايا 
قضائية  شربكة  سوى  أمامنا 
امللف  إطار  عن  خارجة  فاضحة 
املعنيني  ونطالب  األساسي 
القانونية  بواجباتهم  بالقيام 
وتنفيذ مجيع املذّكرات الصادرة 
ما  على  حفاًظا  املتهمني  حبّق 

تبّقى من كرامة الوطن.«
وقال شقيق أحد ضحايا اإلنفجار 
اليوم  هنا  »حنن  نون:  وليام 
حمكمة  على  بالضغط  لنقوم 
التمييز وملطالبتها بإجناز طلبات 
واليت  ممكن  وقت  بأسرع  الرّد 
ونعترب  بيومني..  تصدر  كانت 
»القضاء  نصراهلل  قاله  ما  أن 
مبثابة  كان  نشيط«  اهلل  إسم 

تهديد مباشر للقضاء.«
نعرضها  اليت  »الوثائق  وتابع: 
اللبناني  اجليش  أن  تؤكد  اآلن 
تبلغ خبطورة مادة  يف 20 متوز 
رئاسة  مثل  مثله  النيرتات 
احلكومة  ورئاسة  اجلمهورية 
التمييز  عام  مدعي  ومثل 
يف  بالتقصري  قاموا  ومجيعهم 
يزال  ال  فواز  والعميد  مهامهم 
للتحقيق  مزورة  معطيات  يقدم 

وللقضاء.«

أهالي ضحايا مرفأ بريوت: منلك 
وثائق تؤّكد تبلّغ املعنيني خبطورة 
مادة النيرتات وتقصريهم يف مهامهم

اهالي ضحايا املرفأ خالل الوقفة االحتجاجية

بإسم  اجليش  املتحدث  أشار 
االسرائيلي   أفيخاي أدرعي ، إىل 
أنه »كشف النقاب عن النقيب 
بشار احلسني، نقيب يف  اجليش 
السوري  وقائد سرية اإلستطالع 
حي  سكان  من   ،90 اللواء  يف 
عكرمة الواقع يف محص، والذي 
الوصل  صلة  خلية  مبثابة  يعد 
بني قيادة اجلنوب التابعة حلزب 
للجيش  األول  والفيلق  اهلل  

السوري«.
مواقع  عرب  تصريح  يف  وأكد 
التواصل اإلجتماعي، أن »كجزء 
املدعو بشار  يرافق  من مهامه، 
يقوم  كما  اهلل،  حزب  عناصر 
بتنسيق ومعاجلة وتصليح نقاط 

املراقبة التابعة حلزب اهلل وأحياًنا 
يستخدم  ما  غالًبا  كما  إليران ، 
حزب اهلل بيانات نقاط املراقبة 
اليت يديرها الضابط السوري«.
»تعامل  أن  إىل  أدرعي،  ولفت 
الذي   90 واللواء  بشار  النقيب 
ينتمي إليه، مع حزب اهلل وإيران 
يف  الصعب  الوضع  مستغلني 
السيئ  والواقع  جنوب  سوريا  
السكان  منه  يعاني  الذي 
»أننا  على  مشددًا  احملليون«، 
نراقب عن كثب ما حيدث على 
اجلانب اآلخر من احلدود وحنمل  
عن  املسؤولية  السوري   النظام 
أي نشاط يدار من أراضيه ضد  

إسرائيل«.

أدرعي: كشف النقاب عن نقيب باجليش السوري 
يعد مبثابة خلية صلة الوصل بني قيادة اجلنوب 

التابعة حلزب اهلل والفيلق األول للجيش

أشار قائد املنطقة الشمالية يف 
أمري  اللواء  االسرائيلي  اجليش 
ان  اىل  له  تصريح  برعام، يف 
»السنوات األخرية عامة والسنة 
اخلصوص  وجه  على  األخرية 
بريوت  مرفأ  يف  االنفجار  منذ 
كانت من أكثر السنوات تعقيًدا 
اليت عرفها لبنان، وأيًضا حزب 

اهلل«.
وتابع :«تعترب األزمة احلالية يف 
الدولة  تاريخ  يف  األعقد  لبنان 
فئاته  امتداد  على  فشعبها 
والطوائف  الديانات  كافة  أبناء 
مبا فيها الطائفة الشيعية، يف 
تبقى  لبنان  استقالل  ذكرى 

الدولة اللبنانية فقرية وضعيفة 
اال  واحد  مركزي  عنصر  بسبب 
وهو منظمة حزب اهلل وأسيادها 

يف إيران«.
وشدد على انه »يف حال ُفرضت 
اهلل  حزب  احلرب سيواجه  علينا 
ضربة فوالذية هجومية وحامسة، 
ووفق  مبسؤولية  وسنتصرف 
اقتضت  إذا  ولكن  القوانني، 
الضرورة سندمر بشكل أساسي 
أو  قريبة  إرهابية  بنية  كل 
أو تابعة للدولة،  بعيدة، حملية 
وسننفذ  لبنان،  أو  سوريا  يف 
يتطلب  مكان  ألي  برية  عملية 

منا والنصر حليفنا«.

قائد املنطقة الشمالية باجليش االسرائيلي: 
يف حال ُفرضت علينا احلرب سيواجه 

حزب اهلل ضربة هجومية وحامسة

أفيخاي أدرعي

أفادت مصادر رئيس  احلكومة   جنيب ميقاتي  لقناة الـ«LBCI«، أن 
»هناك تقدمًا يف موضوع إعادة هيكلة  املصارف«.

ولفتت إىل أن »اإلعالن عن عدد املصارف اليت ستبقى يف السوق 
أمٌر مستبعد، لكي ال تشكل املصارف جبهة ممانعة ضد احلكومة«.

وأكدت املصادر، أن »احلكومة قررت عدم التدخل بعدد املصارف، 
وترك املسؤولية هلا«.

مصادر ميقاتي: هناك تقدماً يف موضوع 
إعادة هيكلة املصارف
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لـبنانيات

اجلمهورية  رئيس  شدد   
ان  على  عون  ميشال  العماد 
لبنان واللبنانيني دفعوا غاليا 
ذكرى  من  االستقالل  ليتحول 
اىل عيد، ومن حقنا ال بل من 
به،  نتمسك  أن  مجيعا  واجبنا 
ان  مؤكدا  لتحصينه،  ونسعى 
االستغالل السياسي لألزمات، 
التأزم  من  مزيدا  إال  ينتج  لن 

والتشرذم.
 

وعن ازمة توقف احلكومة اليت 
باالمن  القضاء  فيها  »اختلط 
رئيس  اعترب  بالسياسة«، 
ليس  املخرج  ان  اجلمهورية 
لنا  أوجده  »وقد  مبستعص، 
الفقرة  وحتديدا يف  الدستور، 
تنص  اليت  مقدمته  من  »ه« 
اللبناني  النظام  أن  على 
بني  الفصل  مبدأ  على  قائم 
»هل  متسائال  السلطات« 
الدستور  سقف  مجيعنا  نلتزم 
لقيصر  لقيصر  ما  ونرتك 
احلكومة  لتعود  هلل،  هلل  وما 
هذه  يف  مهامها  ممارسة  اىل 
مشددا  الضاغطة«؟  الظروف 
جيب  ال  الوضع  هذا  إن  على 

أن يستمر.
 

مع  املستجدة  األزمة  عن  اما 
السعودية  العربية  اململكة 
وعدد من دول اخلليج، فأعاد 
موقف  تأكيد  عون  الرئيس 
إقامة  على  احلريص  لبنان 
الدول  مع  العالقات  أفضل 
العربية وال سيما دول اخلليج 
حلل  السعي  متابعته  مؤكدا 
ان يكون  األخرية وآمال  االزمة 

ذلك قريبا.
 

خالل  جاء  عون  الرئيس  كالم 
اللبنانيني  اىل  وجهها  كلمة 
لالستقالل  الـ78  العيد  عشية 
مساء  االعالم  وسائل  وبثتها 
اليوم،  حيث اعترب ان املعمعة 
االتهامية اليت يشهدها البلد ما 
كانت لتحصل »لو مل يتقاعس 
ولو  بواجباته،  وقام  قضاؤنا 
وغري  السياسيني  يد  رفعت 
تعززت  ولو  عنه،  السياسيني 
استقالليته بقانون مل ير النور 
»ال  انه  على  وشدد  بعد«. 
يأخذ  أن  القضاء  بإمكان  زال 
املبادرة، إن استطاع أن ينأى 
املداخالت،  كل  عن  بنفسه 
ويلتزم النصوص القانونية«.

 
اجلمهورية  رئيس  ودعا 
اللبنانيني اىل ان يكون اميانهم 
تشكيك  أي  من  اكرب  بوطنهم 
صندوق  من  جيعلوا  ان  واىل 
الفساد  االقرتاع سالحهم ضد 
اليهم  متوجها  والفاسدين، 
بالقول »انها فرصتكم وفرصة 
الوطن احلقيقية«، الفتا اىل أن 
مفاصل  بكل  املتجذر  الفساد 
بالتكافل  أربابه  الدولة يسعى 
حماولة  أي  لضرب  والتضامن 
وحيصل  حصل  »وما  لإلنقاذ، 
يف التدقيق احملاسيب اجلنائي 
يف حسابات مصرف لبنان هو 

خري شاهد« على ذلك.

رئيس اجلمهورية يف رسالة االستقالل: من حقنا وواجبنا أن نتمسك باالستقالل ونسعى 
لتحصينه واالستغالل السياسي لألزمات لن ينتج إال مزيدا من التأزم والتشرذم

 
معكم  أعيش  »أنا  وقال: 
جاهدا  وأسعى  معاناتكم  حجم 
داعيا  حدتها«،  من  للتخفيف 
يدعوا  ال  ان  اىل  اللبنانيني 
قلوبهم  اىل  يتسلل  اليأس 
واىل ان يعيدوا ثقتهم بدولتهم 
من  إياهم  منبها  ومؤسساتها، 
ومن  اآلخر،  ورفض  التطرف 
يستعر  الذي  الكراهية  خطاب 
مع اقرتاب املواسم االنتخابية، 
ومن الرتويج الذي يتواله بعض 
وضرب  الشقاق  لزرع  االعالم 
البعض.«  بعضهم  بني  الثقة 
بتأكيد  للعسكريني  توجه  كما 
وسيبقون  كانوا  بانهم  اميانه 
وموضع  األمان  صمام  دوما 

ثقة مواطنيهم.
 

خيارنا  ان  على  شدد  وإذ 
كان وال يزال، التفاوض غري 
املباشر لرتسيم حدودنا البحرية 
اجلنوبية، لفت اىل أن إشارات 
للتوصل  تلوح  بدأت  إجيابية 
مصلحة  يضمن  اتفاق  اىل 
مياهه  على  وسيادته  لبنان 
وثرواته الطبيعية، ويؤدي اىل 
عن  التنقيب  عملية  استئناف 

النفط والغاز.
 

نص الكلمة
كلمة  نص  يأتي  ما  ويف 

الرئيس عون اىل اللبنانيني:
 

»أيتها اللبنانيات،
ايها اللبنانيون،

الثامن  العيد  علينا  يطل 
لبنان،  الستقالل  والسبعون 
يف  غارقا  يزال  ال  والوطن 
املتالحقة،  األزمات  من  حبر 
متنعنا من عيش فرحته، ولكن 
أن متنعنا من عيش  ال ميكنها 

معانيه.
واللبنانيون  لبنان  دفع  لقد 
من  االستقالل  ليتحول  غاليا 
ذكرى اىل عيد، ومن حقنا ال 
بل من واجبنا مجيعا أن نتمسك 

به، ونسعى لتحصينه.
 

إن االستقالل للدولة هو قرارها 
احلر، ومحاية مصلحة الوطن مع 
احملافظة على أفضل العالقات 

مع مجيع الدول.
 

للمواطن  االستقالل  أما 
قادرة  دولة  مؤسسات  فهو 
له  وتؤمن  حتميه  وموثوقة، 
حقوقه، ويؤمن هلا ما عليه من 

واجبات.
 

اىل  حباجة  االستقالل  وهذا 
عليه،  للحفاظ  يومي  نضال 
للخروج  خسرناه  ما  واستعادة 
به  يتخبط  مرهق  واقع  من 
تعاون  واىل  وشعبنا،  وطننا 
مكونات  مجيع  بني  صادق 
أما  وأفرادا،  مجاعات  الوطن 
االستغالل السياسي لألزمات، 
فلن ينتج إال مزيدا من التأزم 

والتشرذم.
 

أيها اللبنانيون،

هذا  عمر  من  باملائة  أربعون 
حكومة،  دون  من  مرت  العهد 
التشكيل،  عمليات  تعثر  بعد 
مصطنعة  عقبات  جراء 
أدى  ما  سياسية،  وصدامات 
وتفاقم  املعاجلات  تأخري  اىل 

األزمات.
 

وبعد خماض عسري، ويف ظروف 
»معا  حكومة  ولدت  ضاغطة، 
التحديات  وكانت  لالنقاذ«، 
أزمة  وشائكة،  ضخمة  أمامها 
مسبوقة،  غري  ونقدية  مالية 
وأزمة معيشية وصحية خانقة، 
وارتفاع  اقتصادي  ضمور 
واهلجرة  البطالة  معدالت 
برناجما  التزمت  وقد  والفقر. 
واقعيا يضع لبنان على طريق 
إن  وما  النفق،  من  اخلروج 
حتى  طريقها،  تتلمس  بدأت 
مستجدة  أزمة  بفعل  توقفت 
باألمن  القضاء  فيها  اختلط 

بالسياسة.
 

ليس  األزمة  هذه  من  املخرج 
لنا  أوجده  وقد  مبستعص، 
الفقرة  وحتديدا يف  الدستور، 
»ه« من مقدمته اليت تنص على 
اللبناني قائم على  النظام  أن 
السلطات،  بني  الفصل  مبدأ 
سقف  مجيعنا  نلتزم  فهل 
لقيصر  ما  ونرتك  الدستور 
لتعود  هلل،  هلل  وما  لقيصر 
مهامها  ممارسة  اىل  احلكومة 
يف هذه الظروف الضاغطة، أم 
سنسمح للخناق أن يشتد أكثر 
فأكثر على رقاب أهلنا وأبنائنا 
يف  أو  معيشتهم  يف  سواء 
أمنهم؟ وهل ندرك فعال مدى 
جمتمعنا  يصيب  الذي  األذى 
هذا  إن  احلكومة؟  تعطل  جراء 

الوضع ال جيب أن يستمر.
 

أزمة أخرى استجدت مع اململكة 
من  وعدد  السعودية  العربية 
دول اخلليج، أدت اىل اهتزاز 
لبنان،  وبني  بينها  العالقات 
على  سلبية  تداعيات  واىل 
الواقع  فيها  مبا  صعد  عدة 
وأؤكد  أعود  وهنا  احلكومي، 
احلريص  لبنان  موقف  على 
العالقات  أفضل  إقامة  على 
الشقيقة،  العربية  الدول  مع 
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اخلليج،  دول  منها  سيما  ال 
الفصل  ضرورة  من  انطالقا 
اللبنانية  الدولة  مواقف  بني 
عن  يصدر  أن  ميكن  ما  وبني 
أفراد ومجاعات، خصوصا وأن 
الدميقراطي  النظام  مقتضيات 
الرأي  حرية  تضمن  لبنان  يف 
السعي  أتابع  وإني  والتعبري. 
املستجدة،  األزمة  هذه  حلل 

وآمل أن يكون احلل قريبا.
 

أيها اللبنانيون،
أنتم تريدون احملاسبة، تريدون 
البالد  يف  عاث  من  تروا  أن 
هدر  أو  سرق  ومن  فسادا، 
ارتكاباته،  أموالكم، يدفع مثن 
السؤال  تطرحون  ودوما 
البديهي »ملاذا مل يوضع أحد 

وراء القضبان بعد«؟
 

القضبان  وراء  أحد  يوضع  مل 
هي  احملاسبة  ألن  بعد، 
للقضاء، وما خال ذلك اتهامات 
إعالمية قد تصيب وقد ختيب، 
وال ميكن ألحد أن يدخل السجن 

من دون حكم قاض.
 

فيا قضاة لبنان،
وكذلك  كثرية  االتهامات 
املتهمون، اجلميع نصب نفسه 
قاضيا ومدعيا وحماميا، اجلميع 
هذه  متهم،  واجلميع  يتهم 
باتت  اليت  االتهامية  املعمعة 
مفاصلها  بعض  يف  تهدد 
السلم  وحتى  االستقرار 
لو  لتحصل  كانت  ما  األهلي، 
وقام  قضاؤنا  يتقاعس  مل 
يد  رفعت  ولو  بواجباته، 
السياسيني  وغري  السياسيني 
استقالليته  تعززت  ولو  عنه، 

بقانون مل ير النور بعد.
 

اليوم ال زال بإمكان القضاء أن 
يأخذ املبادرة، إن استطاع أن 
ينأى بنفسه عن كل املداخالت، 
القانونية  النصوص  ويلتزم 
السلطة  عمل  ترعى  اليت 
واستقالليتها،  القضائية 
أن  ممكن  شطط  أي  وتصحح 

يعرتض أداءها.
 

سياسيني  اجلميع،  وليتذكر 
وروحيني وقضاة، أنه إذا كان 

القضاء خبري فالوطن خبري.
 

أيها اللبنانيون،
قريبا  إليكم:  اليوم  رساليت 
للتغيري،  فرصة  لكم  ستتاح 
االقرتاع  صندوق  من  اجعلوا 
الفساد  ضد  سالحكم 
على  تربوا  ومن  والفاسدين 
وعلى  ثبت،  أن  بعد  نهجهم، 
مر السنوات الثالثني املاضية، 
عميقا،  متجذرون  أنهم 
اخلطوط  بشتى  وحمصنون 

احلمر.
 

الوطن  هي فرصتكم وفرصة 
احلقيقية، فال تسمحوا هلم أن 
يعودوا بأقنعة جديدة وبأثواب 
سياسي  ومبال  مستوردة، 
بل  منه،  منة  وال  فيه  خري  ال 
صدقية  ضرب  يف  سوء  كل 
السيطرة  وحماولة  االنتخاب 
على مفاصل احلكم مبطواعني 

إلرادات خارجية.
 

بكل  املتجذر  الفساد  إن 
أربابه  يسعى  الدولة  مفاصل 
لضرب  والتضامن  بالتكافل 
أي حماولة لإلنقاذ، وما حصل 
وحيصل يف التدقيق احملاسيب 
مصرف  حسابات  يف  اجلنائي 
فهذا  شاهد،  خري  هو  لبنان 
يشكل  الذي  البديهي  اإلجراء 
انطالقة ألي عملية إصالحية يف 
خمتلف مرافق الدولة، ولكشف 
وحتديد  االنهيار  أسباب 
املسؤوليات، متهيدا للمحاسبة 
تعرض  احلقوق،  واسرتداد 
ما  منذ  العراقيل  أنواع  لشتى 
قبل إقراره يف جملس الوزراء 
نفككها  وكنا  اليوم،  وحتى 
راقبوا  عقدة.  عقدة  تباعا، 
بعد  املعرقلني  واعتلموا  جيدا 
منظومة  هي  األقنعة.  سقوط 
إياها، وأمامكم قريبا  الفساد 
فرصة إليقافها فال تهدروها.

 
أيها اللبنانيون،

أكثرها،  وما  الداخل،  هموم 
املواجهة  تنسينا  أن  ميكن  ال 
عن  الدفاع  أجل  من  احلقيقية 
من  الباقي  وحترير  سيادتنا، 
يف  حقوقنا  ومحاية  أرضنا 
مياهنا، وكان خيارنا وال يزال، 

التفاوض غري املباشر لرتسيم 
حدودنا البحرية اجلنوبية، علما 
أن إشارات إجيابية بدأت تلوح 
يضمن  اتفاق  اىل  للتوصل 
على  وسيادته  لبنان  مصلحة 
الطبيعية،  وثرواته  مياهه 
عملية  استئناف  اىل  ويؤدي 

التنقيب عن النفط والغاز.
 

أيها العسكريون،
أنتم من هذا الشعب وأنا منكم، 
وأعرف جيدا أوضاع املؤسسة 
االقتصادية  األزمة  وتداعيات 
واملعيشية عليها، واليت مهما 
النيل  تستطيع  لن  اشتدت 
من التنشئة والعقيدة لديكم، 
وستواصلون حتمل املسؤولية 
مهما  عاتقكم  على  امللقاة 

تضاعف ثقلها.
 

احملافظة على األمن واالستقرار 
دوركم اليوم وكل يوم، وكلي 
وستبقون  كنتم  بأنكم  إميان 
وموضع  األمان  صمام  دوما 

ثقة مواطنيكم.
 

أيها اللبنانيون،
اىل  يتسلل  اليأس  تدعوا  ال 
معكم  أعيش  أنا  قلوبكم. 
جاهدا  وأسعى  معاناتكم  حجم 
ويف  حدتها،  من  للتخفيف 
األزمة  حل  بداية  أن  اقتناعي 
مع  بالتعاون  هو  اليوم 
بدأ  الدولية، وقد  املؤسسات 
التحضري له فعال، ومع تنظيم 
املداخالت مع هذه املؤسسات، 
وتكون  العملية  املرحلة  تبدأ 
من  للخروج  الفعلية  البداية 

األزمة.
 

بدولتكم  ثقتكم  أعيدوا 
بديل  ال  ألن  ومؤسساتها، 
على  يراهنون  والذين  عنها، 
إمنا  به،  ويفرحون  سقوطها 

ينحرون الوطن وأهله. 
 

ورفض  التطرف  حاذروا 
اآلخر،

 
الذي  الكراهية  حاذروا خطاب 
املواسم  اقرتاب  مع  يستعر 
الرتويج  حاذروا  االنتخابية، 
االعالم  بعض  يتواله  الذي 
الثقة  وضرب  الشقاق  لزرع 
بني بعضكم البعض، وتذكروا 
أنكم أبناء وطن واحد، وأنكم 
االقرتاع  صناديق  إقفال  بعد 
معا،  للعيش  ستعودون 
وعليكم أن تبقوا حزمة واحدة 
من  للعمل  متماسكة  مرتاصة 

أجل إنقاذ لبنان.
 

أيها اللبنانيون،
االستقالل،  ذكرى  عشية 
ويف رساليت األخرية لكم يف 
إميانكم  ليكن  املناسبة:  هذه 
بوطنكم أكرب من أي تشكيك، 
فهذا الوطن واجه عرب تارخيه، 
وخرج  شتى  ونكبات  حمطات 
منها معافى، ال بد أن يسلك 
مرة جديدة درب التعايف مهما 

بلغت الصعوبات.
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لبنان رياض  الشبهات حول ثروة حاكم مصرف  عندما تدور 
سالمة، يكّلف شركة خاصة بالتدقيق يف حساباته الشخصية، 
ليعلن براءته. وعندما تدور الشبهات حول ثروة رجا سالمة، 
يكّلف حاكم مصرف لبنان هيئة التحقيق اخلاصة، اليت يرأسها، 
التدقيق يف حسابات شقيقه. حيّدد الزمن املشمول بالتدقيق، 
ليضمن إجراءه بعد الفرتة املشتبه يف أن الشقيقني سالمة 
مجعا إّبانها ثروة نتيجة عقد موّقع بني شركة خاصة ميلكانها 
ومصرف لبنان. يف احلالتني، يريد رياض سالمة، ومن خلفه 
املصارف، القول إن القضاء ممنوع من دخول القطاع املصريف: 

أنا أحقق، أنا أدّقق، وأنا أعلن براءتي وبراءة شقيقي
<منتصف الشهر اجلاري، رّوج حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
لـ«مفاجأة نقدية قضائية سيفّجرها... من شأنها أن ُتسّبب 
إرباكًا يف املسارات القضائية املفتوحة داخليًا وخارجيًا«. بعد 
أنه  خالصته  بيانًا  نشر   ،)2021 الثاني  تشرين   17( يومني 
كّلف شركة تدقيق مالي الكشف على حساباته، وأنها أجنزت 
يستفد  مل  وأنه  سليمة،  حساباته  مجيع  أّن  مؤكدة  مهمتها 
كان سالمة،  ذاك،  بيانه  العام. يف  لبنان  مال مصرف  من 
»أنا  يقول  كمن  وتبييضها،  األموال  باختالس  فيه  املشتبه 
احملقق وأنا القاضي، وقررت أنين بريء«. ما قام به سالمة 
بشأن حساباته، جلهة حماولة »القوطبة« على القضاء، فعله 
أيضًا بشأن شقيقه رجا، شريكه يف شبهة االختالس وتبييض 
وفرنسا  وسويسرا  لبنان  من  كل  يف  القضاء  أمام  األموال 
اعتبار  مع  جمهول،  ضد  موّجهًا  فيها  االدعاء  يزال  ال  )اليت 

األخوين سالمة يف دائرة الشبهة( وأملانيا ولوكسمبورغ.
يوم 21 تشرين األول املاضي، بعث رياض سالمة، بصفته 
رئيس هيئة التحقيق اخلاصة مبكافحة تبييض األموال ومتويل 
للهيئة،  العام  األمني  لبنان، كتابًا إىل  اإلرهاب يف مصرف 
عبد احلفيظ منصور، ُيبلغه فيها أّن اهليئة قررت يف جلستها 
املنعقدة يوم 2021/10/21، »تكليف األمني العام لـ«اهليئة« 
التدقيق يف حسابات »رجا توفيق سالمة« لدى كل من بنك 
البحر  وبنك  ش.م.ل.  اللبناني  واالعتماد  ش.م.ل.  عوده 
املتوسط ش.م.ل. خالل الفرتة من 2016/1/1 لغاية تارخيه، 
وإفادة اهليئة بالنتائج«. هذا الطلب أثار الكثري من التساؤالت 
لدى مصادر معنية بالتحقيق مع الشقيقني سالمة. صحيح أّنه 
يعين  ال  ذلك  أّن  إال  املصريف،  القطاع  خيّص  داخلي  إجراء 
انفصاله عن التحقيق القضائي. ومن مجلة هذه التساؤالت:

أواًل، كيف حيق لسالمة، بصفته رئيس هيئة التحقيق اخلاصة، 
التدّخل يف حتقيق قضائي أو مالي مع شقيقه؟ هذه القرابة 
بينهما، إضافًة إىل شراكتهما املالية املشتبه فيها، تضرب 
على  وكان  اجملال.  هذا  يّتخذه سالمة يف  إجراء  أي  حيادية 
احلاكم، ولو من باب االحرتام الشكلي لألصول، التنحي عن 

امللف.
ثانيًا، بعد أكثر من عام على فتح التحقيق حول أمواله وأموال 
فتح  على  أشهر   8 من  أكثر  وبعد  سويسرا،  يف  شقيقه 
التحقيق بشأنهما يف لبنان، وبعد 6 أشهر على دهم مكتب 
تابع لشقيقه يف بريوت، ملاذا قّرر سالمة التدقيق حبسابات 

رجا سالمة »اآلن«؟
جتيب املصادر نفسها بأّن ما قام به حاكم مصرف لبنان هدفه 
احلصري »القوطبة« على التحقيق القضائي املفتوح لدى النيابة 
االشتباه  بعد  سالمة،  الشقيقني  ثروة  يف  التمييزية  العامة 
فيهما جبرم اختالس األموال من قَبل النيابة العامة السويسرية 
واللبنانية والنيابات العامة يف عدد من الدول األوروبية. وتربط 
املصارف بني طلب هيئة التحقيق اخلاصة التدقيق حبسابات 
رجا سالمة، وبني طلب النيابة العامة التمييزية من املصارف 
الثالثة تزويدها بكامل املعلومات املتوفرة لديها عن حسابات 
رجا سالمة، وامتناع هذه املصارف عن تلبية الطلب، وصواًل 
بطلب  »ميد«(  ــــ  املتوسط  )البحر  املصارف  أحد  تقّدم  إىل 
ما  التمييز، بسبب  العامة حملكمة  اهليئة  أمام  الدولة  مداعاة 
مّساه »اخلطأ اجلسيم« الذي »ارتكبه« احملامي العام التمييزي 
بالتكليف، القاضي جان طنوس، جلهة طلبه كشوفات مجيع 
حسابات رجا سالمة، منذ عام 1993 حتى عام 2021، يف إطار 
التحقيق املفتوح حول ثروة حاكم مصرف لبنان وشقيقه رجا 
وآخرين. وطلب املصرف أيضًا إبطال طلب القاضي طّنوس، 
واعتبار األخري »مرفوع اليد عن أي عمل يتعلق« مبصرف البحر 

املتوسط ــــ »ميد«.
من  بدءًا  شقيقه  حسابات  يف  التدقيق  سالمة  طلب  ثالثًا، 
2016/1/1. لكّن التحقيقات القضائية تشمل الفرتة املمتدة 
من عام 1993 حتى عام 2021، وترتّكز على الفرتة املمتدة 
من عام 2001 حتى عام 2015. ففي الفرتة األخرية )2001 
ــــ 2015(، كانت شركة »فوري« تعمل وفق عقد موّقع مع 
مصرف لبنان، كوسيط مالي يف جمال سندات الدين بالعمالت 
اعترب  انتهى وجود تلك الشركة اليت  األجنبية. وعام 2015، 
املدعي العام االحتادي السويسري أنها كانت واجهة للشقيقني 
رياض ورجا سالمة، جلمع ثروة تفوق الـ 300 مليون دوالر 

رياض سالمة: أنا ــ ال القضاء ــ أحّقق يف حسابات شقيقي
حـسن عـليق

معنية  مصادر  وترى  لبنان.  مصرف  مع  املوّقع  العقد  نتيجة 
بالتحقيق أّن سالمة تعّمد أن يطلب من هيئة التحقيق اخلاصة 
دائرة  من  لُيخِرج   ،2016/1/1 بعد  التدقيق حبسابات شقيقه 
وجودها  انتهى  اليت  »فوري«  بشركة  صلة  له  ما  التحقيق 
وُأقِفَلت حساباتها يف العام السابق، واليت تستند إليها كل 

الشبهات املسوقة حبق األخوين سالمة.
رابعًا، تتوّقف مصادر يف القطاع املالي عند تسلسل املراسالت 
بني سالمة واألمني العام هليئة التحقيق اخلاصة، واملصارف 

املعنية، وفق اآلتي:
أ- يوم 2021/10/26، بعث بنك عوده إىل هيئة التحقيق اخلاصة 
بكتاب يشري إىل معلومات جيري التداول بها »إعالميًا وقضائيًا 
توفيق سالمة يف  رجا  السيد  حسابات  تتناول  شبهات  حول 
رجا سالمة  حسابات  إّن  »عوده«  وقال  اللبنانية«.  املصارف 
اخلاصة ش.م.ل.  للخدمات  عوده  »بنك  لدى  مفتوحة  كانت 

وقد مت إقفاهلا بتاريخ 2016/12/30«.
ب- يوم 2021/10/26، بعث بنك البحر املتوسط بكتاب »سّري 
»أخبار  عن  فيه  يتحّدث  اخلاصة،  التحقيق  هيئة  إىل  جدًا« 
إعالمية وقضائية متداولة عن احتمال ارتباط رجا توفيق سالمة 
املتوسط«  »البحر  قال  كذلك  حمتملة«.  قانونية  مبخالفات 
عن  الفت«،  »بشكل  تستفسر  املراسلة  مصارف  بعض  إن 
األساسية  املراسلة  املصارف  »أحد  أّن  كما  الزبون«.  »هذا 
اليت نتعامل معها طلب منا، عرب كتاب حيمل صفة »سّري«، 
التوقف عن استعمال حساباتنا لديهم لتنفيذ عمليات مصرفية 

ملصلحة الزبون املشار إليه أعاله«.
ج- يوم 2021/10/17، بعث مصرف »االعتماد اللبناني« بكتاب 
إىل هيئة التحقيق اخلاصة، يتحّدث أيضًا عن »ما يتم التداول 
به إعالميًا وقضائيًا حول شبهات تتناول حسابات السيد رجا 

إىل  سلمان،  وأسامة  درباس  رشيد  احملاميان  وكياله،  به 
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رجا سالمة.
السرية  قانون  من  السابعة  املادة  إىل  استند  القاضي 
املصرفية، اليت تنص على أنه ال ميكن للمصارف أن تتذّرع 
بسّر املهنة بشأن الطلبات اليت توّجهها السلطات القضائية 
القانونيان  الوكيالن  أما  املشروع.  غري  اإلثراء  دعاوى  يف 
امللغاة،  حبكم  باتت  املادة  تلك  أّن  فرييان  »ميد«،  لبنك 
يرى  وفيما   .2020 عام  الفساد  مكافحة  قانون  صدور  بعد 
قضاة وقانونيون أّن اعتبار املادة السابعة من قانون السرية 
املصرفية »هرطقة ال أساس هلا قانونًا«، ذّكر احملاميان يف 
طلبهما بدور هيئة التحقيق اخلاصة الذي منحها إياه القانون 
2015/44 )قانون مكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب(، 
وهنا،  األموال.  بتبييض  املرتبطة  التحقيقات  إجرائها  جلهة 
يرّد قضاة وقانونيون خمتصون بالشأن املالي بأّن صالحيات 
اهليئة ُمتصلة حصرًا جُبرَمي تبييض األموال ومتويل اإلرهاب، 
وأّن طلب وكيَلي بنك »ميد« مينح اهليئة صالحيات إضافية 
تتصل بأصل اجلرائم اليت قد يرتكبها شخص ما. فعلى سبيل 
املثال، لو ارتكب شخص ما جناية سرقة أموال بالكسر واخللع، 
ثم قام بتبييض األموال عرب القطاع املصريف، ال حُتّقق اهليئة 
يف جرمية السرقة، بل إن عملها حمصور بالتبييض. أما وكيال 
السرقة  جرمية  التحقيق يف  اهليئة صالحية  فيمنحان  »ميد«، 
غري  إثراء  جرمية  يف  حُتّقق  التمييزية  العامة  فالنيابة  أيضًا. 
رجا  حسابات  على  احلصول  طلبت  ذلك  ألجل  وهي  مشروع، 
تراه  مبا  تتصل  مسألة  إىل  قضائية  مصادر  وتشري  سالمة. 
»قاعدة عامة«، مفادها أن القضاء ُملزم بتضييق نطاق السرية 
املصرفية مع تقّدم الزمن، ال توسيعه. أما سالمة واملصارف، 
ممنوع  القضاء  إن  القول  وطلباتهم  رسائلهم  عرب  فرييدون 
التدقيق  خاصة  شركة  يكّلف  سالمة  املصارف:  دخول  من 
حبساباته، ثم يكّلف هيئة التحقيق اخلاصة التدقيق حبسابات 
شقيقه، وما على القضاء سوى األخذ بنتائج حتقيقات الشركة 
يرأسها  اليت  اهليئة  اختارها سالمة، وحتقيقات  اليت  اخلاصة 

سالمة أيضًا.
العودة إىل القاضي سهيل عبّود

تنص املادة السابعة من قانون السرية املصرفية الصادر عام 
1956 على أنه »ال ميكن للمصارف )...( أن تتذّرع بسر املهنة 
املنصوص عليه يف هذا القانون بشأن الطلبات اليت توجهها 
السلطات القضائية يف دعاوى اإلثراء غري املشروع املقامة 
مبوجب املرسوم االشرتاعي رقم 38 تاريخ 18شباط سنة 1953 

وقانون 14 نيسان سنة 1954«.
)»ميد«(،  املتوسط  البحر  ملصرف  القانونيان  الوكيالن 
احملاميان رشيد درباس وأسامة سلمان تقّدما بطلب مداعاة 
العام  احملامي  إىل  نسباه  جسيم«  »خطأ  على  بناًء  الدولة، 
إىل  استند  ألنه  طنوس،  جان  القاضي  بالتكليف،  التمييزي 
مصرفهما  من  طلبه  يف  أعاله،  املذكورة  السابعة  املادة 

احلصول على كشوفات حسابات رجا سالمة.
مكافحة  )قانون   2020/11 القانون  فإن  احملاميني،  برأي 
قانون  بدوره  ألغى  الذي   99/154 القانون  ألغى  الفساد( 
املادة  الصادر عام 1953، حمتفظًا يف  اإلثراء غري املشروع 
13 منه »لقاضي التحقيق واحملكمة املختصة صالحية إعمال 
قضاة  لكن  املصرفية«.  السرية  قانون  من  السابعة  املادة 
وقانونيني يشريون إىل أن القانون 2020/11 ألغى القانون 
يزال  ال  الذي  املصرفية  السرية  قانون  يلِغ  ومل   99/154
ساريًا مبواده كافة، ومنها املادة السابعة اليت ُتلغي السرية 
املصرفية عندما يتعلق األمر بالتحقيق باإلثراء غري املشروع. 
ويشري قضاة وقانونيون إىل أنه سبق للمدعي العام التمييزي 
من  السابعة  املادة  إىل  استند  أن  عويدات  غسان  القاضي 
قانون السرية املصرفية، ليطلب من املصارف تزويده بأمساء 
حاليًا صفة  أو حيوزون  سابقًا  حازوا  الذين  األشخاص  مجيع 
اليت مت حتويلها  املالية  املبالغ  مع جمموع  العمومي،  املوظف 
و2020   2019 األعوام  يف  منهم،  كلٍّ  ِقَبل  من  اخلارج  إىل 
و2021. ويف ذلك الطلب الصادر يوم 2021/6/24، والذي 
مل تستجب له املصارف بعد، مل يسأل عويدات التدقيق يف 
بل طلب احلصول على معلومات عنها وعن  تلك احلسابات، 
أصحابها وحتويالتهم إىل اخلارج، لتكون هيئة التحقيق اخلاصة 

جمّرد وسيط ال جهة حتقيق.
الذي تقّدم به  الدولة«  »مداعاة  جتدر اإلشارة إىل أن طلب 
بنك »ميد«، بات يف عهدة اهليئة العامة حملكمة التمييز اليت 
يرأسها رئيس جملس القضاء األعلى، القاضي سهيل عبود. 
ومن املتوقع أن تنعقد اهليئة األسبوع اجلاري، للنظر يف طلب 
انفجار  يف  عليهم  املدعى  من  عدد  طلبات  يف  كما  »ميد« 
املرفأ، الذين يتهمون قاضي التحقيق لدى اجمللس العدلي، 

طارق البيطار، وقضاة آخرين، بارتكاب »أخطاء جسيمة«.

طلبت  وقد  سالمة«.  توفيق 
املصارف الثالثة من »اهليئة« 
إعالمها مبا يتوّجب القيام به.

بعث   ،2021/11/1 يوم  د- 
التحقيق  هليئة  العام  األمني 
اخلاصة، عبد احلفيظ منصور، 
احلاكم،  »حضرة  إىل  بكتاب 
التحقيق  هيئة  رئيس 
اخلاصة«، رياض سالمة، ُيبلغه 
املصارف  فيه مبضامني كتب 

الثالثة، قبل أن يقرتح عليه »تكليفنا التدقيق يف حسابات 
السيد رجا توفيق سالمة«، لدى املصارف الثالثة، خالل الفرتة 

املمتدة من 2016/1/1.
الثالثة  املصارف  بني  املتطابقة(  )شبه  املراسالت  هذه 
 10 بعد  أتت  رياض سالمة،  إىل  اهليئة  كما كتاب  واهليئة، 
أيام على الكتاب الذي بعث به سالمة نفسه إىل منصور يبلغه 
فيه بتكليفه التدقيق حبسابات رجا سالمة، وهو األمر نفسه 
ذلك؟  يستقيم  كيف  أيام!  عشرة  بعد  منصور  اقرتحه  الذي 
ترّد مصادر مقّربة من حاكم مصرف لبنان بأن املراسالت بني 
اهليئة وأمينها العام تتأخر أحيانًا، كون األخري ممنوعًا بالقانون 
أما بشأن  التحقيق اخلاصة!  من املشاركة يف جلسات هيئة 
حتديد تاريخ 2016/1/1 كنقطة انطالق للتدقيق يف حسابات 
يستند  األمر  هذا  إن  املصارف  مصادر  فتقول  سالمة،  رجا 
بسجالت  حتتفظ  أن  البنوك  على  يفرض  الذي  القانون  إىل 
بعد  األقل  على  سنوات  خلمس  لديها،  املقفلة  احلسابات 
إقفاهلا. يف املقابل، ترّد مصادر معنية بالتحقيق، من داخل 
لالحتفاظ  حُيّدد مهلة قصوى  القانون ال  بأن  املالي،  القطاع 
بالسجالت، ومل يسبق أن أتلف مصرف سجالت حلسابات كبار 
املودعني أو الشخصيات »املعّرضة سياسيًا«. فمثاًل، عندما 
معلومات عن حسابات شخصيات  األمريكية  السلطات  تطلب 
بشبهة متويل اإلرهاب، تعود هيئة التحقيق اخلاصة لتدقق يف 
أحيانًا. ُيضاف إىل  هذه احلسابات إىل ما قبل عشرين عامًا 
ما سبق أن املصارف الثالثة وعدت املدعي العام التمييزي 
القاضي غسان عويدات باالستجابة لطلب القاضي طنوس، ما 
يعين موافقتها ضمنيًا على العودة باحلسابات إىل عام 1993، 
إال أنها مل تستجب لطلب النيابة العامة التمييزية، رغم مضّي 

شهر ونصف شهر على صدوره.
الثابت أّن مجيع هذه املراسالت بني املصارف واهليئة وحاكم 
مصرف لبنان، إمنا صدرت بعدما طلب القاضي طنوس، يوم 
رجا  حسابات  بكشوفات  تزويده  املصارف  من   2021/10/7
إىل  السعي  هو  واملصارف،  احلاكم،  به  يقوم  وما  سالمة. 
تثبيت أن القضاء غري خمّول احلصول على أي معلومات عن 
بشبهة  قضائي  حتقيق  إطار  يف  ولو  املصرفية،  احلسابات 
أورده  ما  هو  بل  تهمة،  ليست  وهذه  املشروع.  اإلثراء غري 
مصرف »البحر املتوسط« يف طلب مداعاة الدولة الذي تقّدم 

    كّلف سالمة األمني 

العام لهيئة التحقيق 
الخاصة التدقيق يف 
حسابات شقيقه يف 
الفرتة الالحقة إلنهاء 

شركة »فوري«

 2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 



Page 8صفحة 8    
اسـرتاليات

األربعاء  أسرتاليا  أعلنت 
وضع تدابري ترمي إىل محاية 
احلساسة  التقنيات  عشرات 
وتعزيز  األجنبية  األطماع  من 
سياستها ضد »تهديد األمن 
ودول  الصني  من  القومي« 

أخرى.

الوزراء  رئيس  كشف 
األسرتالي سكوت موريسون، 
افرتاضي  منتدى  خالل 
»قائمة  عن  سيدني،  يف 
اإلسرتاتيجية«،  التقنيات 
لتحديد  إضافية  خطوة  وهي 
ولعامل  للحكومة  ميكن  ما 
الصناعة وللجامعات مشاركته 
أو عدم مشاركته مع نظرائهم 

األجانب.
تتضمن هذه القائمة املكونة 
من 63 تقنية كمومية، تعتمد 
بالغة  اجلسيمات  فيزياء  على 
الصغر، باإلضافة إىل الذكاء 
االصطناعي واتصاالت اجليل 
واملغناطيسات  اخلامس 
ثالثية  والطباعة  املتقدمة 
املسرية  والطائرات  األبعاد 

واللقاحات.

إىل  التدابري  هذه  تهدف 
الفرص  بني  »توازن  إجياد 
للتقنيات  االقتصادية 
األمن  وتهديد  االسرتاتيجية 
أوضح  ما  وفق  القومي«، 
فيديو  شريط  يف  موريسون 

حتسبا لتهديد »األمن القومي« من الصني ودول أخرى
أسرتاليا تنوي محاية تقنياتها من األطماع األجنبية

املنتدى  موقع  على  ُنشر 
السياسة  معهد  نظمه  الذي 

االسرتاتيجية األسرتالي.

لن يتم حظر التقنيات املدرجة 
من  تلقائيًا  القائمة  هذه  يف 
ختضع  قد  ولكنها  التصدير، 
لـ »إدارة إضافية للمخاطر«، 
للحد  إجراءات  ذلك  يف  مبا 
غري  التكنولوجيا  »نقل  من 

املرغوب فيها«.

متزايد  بقلق  أسرتاليا  تشعر 
التكنولوجيا  نقل  حيال 
القوى  إىل  احلساسة 
وخاصة  األجنبية،  العسكرية 
التعاون  ستار  حتت  الصني، 

األكادميي.

من  كانبريا  حدت  كما 
املرتبطة  الشركات  إمكانيات 
يف  للعمل  الصينية  بالدولة 
يف  احلساسة  التحتية  البنية 

أسرتاليا.

من  الذي  القرار  هذا  أدى 
شأنه منع شركة هواوي فعليًا 
من احلصول على عقد لتطوير 
يف  اخلامس  اجليل  شبكة 
قطيعة  حدوث  إىل  أسرتاليا، 
جتميد  مع  بكني،  مع  كبرية 
العالقات الدبلوماسية وفرض 
سلسلة من العقوبات، واليت 
»حرب  بـ  البعض  وصفها 
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 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��

 

الظل التجارية«.

وضع  موريسون  يعتزم  كما 
تقنيات  تسع  تضم  قائمة 
موضع  لتكون  إسرتاتيجية 
أمل  على  استثمار،  خطة 
هذه  يف  اخلربة  تسهم  أن 
تقاليدنا  »تعزز  يف  اجملاالت 
يف  الليربالية«  الدميوقراطية 
»املنافسة  بعصر  يصفه  ما 

االسرتاتيجية«.

بسيط:  »األمر  أن  وأكد 
تقنيًا  املتقدمة  الدول  تتمتع 
وسياسية  اقتصادية  بقوة 
وبالتالي  أكرب«  وعسكرية 
»بقدرة أكرب على التأثري على 
األعراف والقيم اليت ستشكل 
السنوات  يف  التقين  التطور 

القادمة«.

الطاقة  أيضًا  القائمة  تشمل 
مهم  تغيري  وهو  النووية، 
هذه  عارضت  لدولة  بالنسبة 
الطاقة لفرتة طويلة وال متلك 

سوى مفاعل أحباث واحد.

قررت  قد  أسرتاليا  وكانت 
يف ايلول/سبتمرب فسخ العقد 
لشراء  إنذار مسبق  دون  من 
12 غواصة فرنسية ذات دفع 
غواصات  لصاحل  تقليدي 
تعمل  أمريكية  أو  بريطانية 

بالطاقة النووية.
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االئتالف   يف  النائب  قارن 
اللقاح اإللزامي بالقرارات اليت 
وبول  هتلر  أدولف  أصدرها 
العصيان  عن  ودافع  بوت 

املدني كرد فعل.
حزب  زعيم  طالب  فقد 
رئيس  ألبانيز  أنطوني  العمال 
موريسون  سكوت  الوزراء 
حتفظ«  ودون  قاطع  »بشكل 
أدىل  اليت  التعليقات  بإدانة 
جورج  االئتالف  النائب  بها 
إىل  دعت  واليت  كريستنسن 

انتفاضة شعبية.
يف خطاب ألقاه أمام الربملان 
يوم األربعاء قارن كريستنسن 
يف  اإللزامي   19 كوفيد  لقاح 
أسرتاليا بقرارات أدولف هتلر 
تونج  تسي  وماو  بوت  وبول 

وجوزيف ستالني.
أمام  كريستنسن  وقال 
الشمولية  »األنظمة  الربملان: 
األعمال  أبشع  عن  املسؤولة 
العشرين  القرن  يف  الوحشية 
وماو  ستالني  يف  فكروا   –
- مل تصل  بوت  وهتلر وبول 
عشية  بني  النقطة  تلك  إىل 
وضحاها. لقد استخدموا اخلوف 
استبعدوا  لقد  للسيطرة. 
األشخاص القذرين بهدوء يف 

البداية. لقد برروا اإلقصاء.«
إىل  كريستنسن  دعا  وقد 
الكرامة  اكتشاف  »إعادة 
 ... جانب  إىل  اإلنسانية 

العصيان املدني«.

ضغوط متزايدة على سكوت موريسون إلدانة دعوة 
جورج كريستنسن للعصيان املدني

ألبانيز  من  سؤال  على  وردا 
عما إذا كان سيدين تعليقات 
رئيس  قال  كريستنسن 
إنه  موريسون  سكوت  الوزراء 
يف  للغاية«  »واضحا  كان 
والتهديدات  للعنف  إدانته 

والرتهيب.
قال رئيس الوزراء: »بصفيت 
أنه  أعتقد  شرطة  ضابط  ابن 
االمتثال  اجلميع  على  جيب 

للقانون«.
أي  سأدين  الواقع  يف  »أنا 
قبل  من  نوع  أي  من  تشجيع 
مكان  أي  يف  شخص  أي 
العصيان  بأعمال  يتعلق  فيما 
أود  شيًئا  ليس  هذا  املدني. 
شيًئا  ليس  هذا  أشجعه.  أن 

سأشارك فيه«.
أخرى  مرة  طلب  ألبانيز  ولكن 
»إدانة  الوزراء  رئيس  من 
 Dawson مقاطعة  عن  النائب 
التعليقات  بسبب  مباشرة 

أدىل  اليت  للغاية  احملددة 
بها«.

يف  موريسون  بدأ  وعندما 
االقتباس من سالي مكمانوس 
األسرتالي  اجمللس  سكرترية 
للنقابات العمالية تدخل رئيس 
رئيس  من  وطلب  الربملان 
على  مباشرة  الرد  الوزراء 

السؤال.
أجبت  »لقد  موريسون:  ورد 
مباشرة على سؤال العضو يف 

التنديد بهذه التصرحيات«.
جاءت تعليقات كريستنسن يف 
أعضاء  من  حفنة  عبور  أعقاب 
التحالف  عن  الشيوخ  جملس 
اآلخر  االثنني إىل اجلانب  يوم 
من الربملان كتعبري عن دعمهم 
زعيمة  قدمته  قانون  ملشروع 
هانسون  بولني   One Nation

إللغاء اللقاح اإللزامي.
مات  السناتور  صف  وقد 
اإللزامية  اللقاحات  كانافان 
بأنها »غري عادلة وقاسية وغري 

ضرورية وغري أسرتالية«.
يف  موريسون  السيد  وقال 
وقت الحق إن حكومته عارضت 
مشروع القانون لكنها دافعت 
الشيوخ  جملس  أعضاء  عن 
يف التحالف الذين أيدوا هذه 

اخلطوة.
ال  »حنن  موريسون:  وصرح 
إذا  حزبنا  من  الناس  خنرج 
لديهم  قضية  بشأن  اختلفنا 

مشاعر قوية حنوها«.

موريسون
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مـقاالت وتـحقيقات

ُنشر القانون النافذ حكمًا رقم 8 املتعلّق بتعديل 
بعض مواد القانون االنتخابي رقم 2017/44 يف 
اجلريدة الرمسية بداية الشهر اجلاري. مذاك مل 
يتنبه أحد إىل التناقضات اليت تضمنها النّص، 
تاريخ  حتددان  اللتان  و35   28 املادتان  ومنها 
جتميد القوائم االنتخابية باألول من شباط، فيما 
املقبل«  االنتخاب  »يوم  على   35 املادة  تعتمد 
الناخبني  لتسجيل  كموعد  بعد،  حيدد  مل  الذي 
البالغني 21 عامًا. هذه اإلشكالية اليت أسقطها 
نيابية  جلسة  إىل  حتتاج  باتت  سهوًا،  امُلشّرع 
إصدار  من  الداخلية  وزارة  لتتمكن  لتعديلها 

قوائمها.
يرمي  قانون  إقرار  النواب  جملس  استعجل 
رقم  االنتخابي  القانون  مواد  بعض  تعديل  إىل 
2017/44 أي القانون الذي أجريت على أساسه 
التعديالت  تلك  فانتهت   ،2018 عام  انتخابات 
خمالفات  ارتكاب  إىل  عجل  على  طبخت  اليت 
ضمن املواد املعّدلة نفسها. وبات احلّل األنسب 
لتصحيح هذه األخطاء، هو تعديل القانون النافذ 
لتعديل  األساس  يف  ُأعّد  والذي   8 رقم  حكمًا 
التعديالت  تضمنت  فقد  األصلي.  القانون 
املنشورة يف اجلريدة الرمسية يف 2021/11/3، 
تناقضات مرتبطة مباشرة بتسجيل الناخبني وعمن 
حيّق له املشاركة يف العملية االنتخابية. فتحدثت 
املادة 28 املعّدلة أنه »يتوجب على رؤساء دوائر 
وأقالم النفوس يف املناطق أن يرسلوا سنويًا 
إىل املديرية العامة لألحوال الشخصية، بني 20 
تشرين الثاني و5 كانون األول، لوائح تتضمن 
أمساء األشخاص املسجلني الذين تتوافر فيهم 
االنتخابية  القوائم  القانونية للقيد يف  الشروط 
هذه  فيهم  ستتوافر  الذين  األشخاص  وأمساء 
الشروط بتاريخ جتميد القوائم االنتخابية«. فيما 
حتدد املادة 35 املعدلة أيضًا موعد جتميد القوائم 
االنتخابية بتاريخ األول من شباط املقبل، حينها 
ترسل املديرية العامة لألحوال الشخصية نسخة 
من القوائم النهائية إىل املديرية العامة للشؤون 
االنتخابات  يف  العتمادها  والالجئني  السياسية 
املقبلة. لكن ما بينهما، جرى إضفاء تعديل على 
املادة 32 اليت نصت على إرسال املديرية العامة 
لألحوال الشخصية »قبل تاريخ 15 كانون األول 
2021 نسخًا عن القوائم االنتخابية األولية اليت 
دت بتاريخ 2021/3/30 باإلضافة إىل  سبق أن ُجّ
أمساء الناخبني الذي بلغوا سّن 21 بتاريخ يوم 
االنتخاب املقبل إىل البلديات واملخاتري ومراكز 

احملافظات واألقضية«.

    ارتكب املشرّع مخالفات أثناء إقرار التعديالت 
التي ُطبخت على عجل

خمتلفني،  تارخيني  التعديالت  ذكرت  هكذا، 
امُلشّرع - يف إطار استعجاله  مبا يشري إىل أن 
 27 يف  انتخابات  يفرض  حتى  املهل  لتقصري 
آذار املقبل - دخل يف سلسلة مغالطات ستؤدي 
يف حال عدم إجراء االنتخابات يف هذا التاريخ، 
بل يف أيار على سبيل املثال، إىل حرمان حنو 
يبلغون  االقرتاع ممن  من  ناخب شاب  ألف   18
الدولية  الشركة  يف  الباحث  ويقول  عامًا.   21
إن  لـ«األخبار«  الدين  مشس  حممد  للمعلومات 
»جتميد  إىل  أشار   2017/44 االنتخاب  قانون 
سنة  كل  من  آذار   30 يف  االنتخابية  القوائم 
وتبقى هذه املدة نافذة حتى السنة اليت تليها. 
على أن تبدأ وزارة الداخلية بوضع اللوائح من 
لكن  األول.  كانون   20 إىل  الثاني  تشرين   20
حددت  النواب  جملس  يف  املقّرة  التعديالت 
و5  الثاني  تشرين   20 بني  ما  مدة  للداخلية 
كانون األول أي مت تقصري هذه املهل لتسجيل 
األمساء، واعتماد تاريخ 1 شباط كموعد لتجميد 
عمر  استوفى  ملن  حيق  أنه  معناه  مبا  القوائم، 
21 عامًا خالل هذه املدة باالقرتاع«. ولكن ألن 
أحدًا ال يقرأ النصوص، »متت إضافة عبارة وكل 
من يبلغ 21 عامًا يف يوم االنتخاب املقبل من 
دون التنبه إىل هذه الثغرة اليت تطرح عالمات 
بالداخلية  الذي يفرتض  التاريخ  حول  استفهام 
أن تعتمده لتسجيل األمساء: 1 شباط حني جتّمد 
القوائم أو موعد االنتخابات الذي مل حيدد بعد، 
وقد يكون يف 27 آذار؟«. أكثر من ذلك، وإذا 

التعديالت على قانون االنتخاب... حباجة إىل تعديالت
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ما مت اعتماد تاريخ 8 أو 15 أيار املقبلني، كيف 
املستوفية  األمساء  يف  الفارق  معاجلة  ميكن 
إذا ما  وأيار، خصوصًا  للشروط ما بني شباط 
انقضت املهلة احملددة إلرسال املديرية العامة 
لألحوال الشخصية القوائم يف 15 كانون األول 
إىل البلديات واحملافظات واألقضية من دون أن 
حتدد احلكومة موعد االنتخابات خالل تلك املدة. 
عندها هل يتم اسرتجاع القوائم لتعديلها أم يتم 
التغاضي عما ورد يف التعديالت وهو ما يعترب 
أخطاء وقع  أن مثة  قانونية؟ يعين ذلك  خمالفة 
فيها املشّرع عند تعديل مواد قانون االنتخاب، 
وباتت حباجة إىل تعديل لتوضيحها، إال يف حال 
من  املقّدم  بالطعن  الدستوري  اجمللس  قبول 
تكتل لبنان القوي، عندها تسقط تلك التعديالت 

تلقائيًا.

»تخبيصة نيابية«
يشري النائب يف التيار الوطين احلر آالن عون 
الكتل  أجرتها  أقرت،  اليت  التعديالت  أن  إىل 
النيابية املؤيدة إلجراء االنتخابات يف 27 آذار. 
لكنها أخذت يف االعتبار تغيري موعد االنتخابات 
شباط  يف  املعّدة  للوائح  تسمح  جلة  فأرفقت 
أن  ويضيف  حمدد«.  آخر  وموعد  تتناسب  أن 
مرسوم دعوة اهليئات الناخبة مفرتض أن يصدر 
وسيكون  الداخلية  وزارة  من  األول  كانون  يف 
»كل  لالنتخابات:  املتوقع  املوعد  مع  منسجمًا 
هالتخبيصة كرمال 27 آذار«. لكن صدور نتيجة 
بالقانون املعّدل أكان إجيابًا عرب قبوله أو سلبًا عرب 
عدم توافر النصاب واعتبار القانون نافذًا حكمًا، 
بينهم  ومن  للجميع  العامة  الصورة  »سيوضح 
وزير الداخلية الذي سيتمكن من حتديد املوعد«. 
علمًا أن مصادر مقربة من رئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي أكدت أن »االنتخابات لن حتصل يف آذار 
اجلمهورية  رئيس  على طلب  بناء  أيار،  بل يف 
دعوة  مرسوم  يوقع  لن  وألنه  عون،  ميشال 
آذار   27 يوم  اعتماد  حال  يف  الناخبة  اهليئات 
كموعد إلجراء االنتخابات«. رمبا من هذا املنطلق، 
بدأت املديرية العامة لألحوال الشخصية يف 20 
تشرين الثاني، أي منذ ثالثة أيام بالتزامن مع 
إقفال باب تسجيل غري املقيمني، تسجيل أمساء 
الناخبني املستوفني للشروط مستندة إىل تاريخ 
30 آذار املقبل كموعد لتجميد القوائم االنتخابية 
وإليراد أمساء كل من بلغوا سّن 21 عامًا، أي 
ومن  األصلي  االنتخاب  قانون  عليه  نّص  كما 
ما  حبسب  املتناقضة  بالتعديالت  األخذ  دون 

قالت مصادر مطلعة لـ«األخبار«.
من جانبه، يرى النائب يف كتلة التنمية والتحرير 
يأتي  خمتلفني  تارخيني  إيراد  أن  جابر  ياسني 
عامًا   21 سيبلغون  ملن  جمال  فتح  سياق  يف 
لطلب إدراج أمسائهم إذا مل جتر االنتخابات يف 
لبناني  آالف   10 من  أكثر  حُيرم  ال  حتى  آذار، 
النص  أن  إىل  يعود ليشري  لكنه  االقرتاع.  من 
األول  بـ«احلاجز  البت  بعد  لـ«شدشدة«،  حباجة 
الدستوري  اجمللس  يف  النصاب  موضوع  وهو 

وما سيصدر عنه من قرار«.
ما هو واضح أن هناك ارتباكًا يف جملس النواب 
اعتماد  يف  احلاصلة  املغالطة  بشأن  وإدارته 
ال  وأحدًا  الناخبني،  لتسجيل  خمتلفني  تارخيني 
هو  ما  ترجيحات.  بل جمرد  لذلك  تفسريًا  ميلك 
مؤكد أن إدراج تاريخ 1 شباط بداًل من 30 آذار 
القوائم  لتجميد  كموعد  سابقًا  حمددًا  كان  كما 
املهل  تقصري  عملية  ضمن  يدخل  االنتخابية 
للسماح بإجراء االنتخابات يف 27 آذار 2022. إمنا 
إدراج عبارة »الذين بلغوا سن 21 عامًا يف يوم 
االنتخاب املقبل« يف التعديالت عينها يشري إىل 
إشكالية ما مل يتنبه هلا املشّرع ورمبا أدخلها يف 
إطار عدم حرمان آالف الناخبني من ممارسة حقهم 
الدميوقراطي يف حال إجراء االنتخابات يف أيار. 
ويف كلتا احلالتني، باتت املادة 32 حباجة إىل 
موعد  أكان  جديدة،  مرة  لتعديلها  نيابية  جلسة 
أيار. ذلك ألن  أم يف  آذار   27 االنتخابات يف 
جتميد القوائم االنتخابية قبيل شهر أو شهرين، 
مينح وزارة الداخلية وقتًا إلحصاء املتوفني ومن 
ال حيق هلم االقرتاع، وهو ما ال ميكن إجنازه إذا 

جدت القوائم يف يوم االنتخاب نفسه.

رىل إبراهيم
كثري  كالم  شاع  مضيا،  شهرين  من  ألكثر 
رئيس  لدى  طورًا،  اجتهاد  او  تارة،  فتوى  عن 
اجلمهورية يتحّوط الحتمال الوصول اىل شغور يف 
الدستوري، موصواًل  الرئاسة االوىل يف موعدها 
اذذاك  االجرائية.  السلطة  يف  له  سابق  بشغور 

طرح السؤال: ما العمل؟
فتحت املواقف االخرية لرئيس اجلمهورية ميشال 
سجااًل  الثاني(  تشرين   19 )»االخبار«،  عون 
وموقفه  ملوقعه  تبعًا  قرأه  كٌل  ينته.  ومل  بدأ، 
الرئيس  مؤيدو  له:  يريده  الذي  وللتفسري  منه 
استطابوا فهمه، ومعارضوه رفضوه على طريقتهم 
واجتهدوا يف ما توّخوه هم قبل ان يرجوا الكالم، 
والبعض الثالث قّلبه يف اكثر من وجهة صائبة 
ناقوس  دّق  عون  قاله  ما  ان  بيد  ملتوية.  او 
املقبلني،  الدستوريني  االستحقاقني  اخلطر حيال 
من  لكٍل  قليلة.  اشهر  بالكاد  بينهما  تفصل  ال 
هذين االستحقاقني مهلة دستورية باتت حمفوفة 
باالخطار، وإن هي معّينة وحمّددة يف النص بال 

التباس.
للمهلتني  احرتامه  عن  سلفًا  عربرَّ  عون  قاله  ما 
اجراء  بتأييده  االستحقاقني،  لكال  الدستوريتني 
االنتخابات النيابية ومن ثّم من بعدها االنتخابات 
الرئاسية. تبدأ مهلة الستني يومًا السابقة النتهاء 
والية الربملان عماًل باملادة 42 من الدستور يف 22 
آذار، وتنتهي يف اليوم ما قبل االخري من الوالية 
يف 20 ايار. بذلك، اذا كان ال بد من اعتبار قطيب 
اخلالف على موعد اجراء االنتخابات النيابية، رئيس 
اذ  بّري،  نبيه  النواب  ورئيس جملس  اجلمهورية 
يطالب كل منهما بيوم اقرتاع مغاير لآلخر، لكن من 
ضمن املهلة الدستورية نفسها. اال انهما خيتلفان 
باالستحقاق  ال  االنتخاب  بقانون  يتصل  ما  على 
نفسه: االول يريد املوعد يف آخر املهلة ما بني 8 
و15 ايار، والثاني يف اوهلا يف 27 آذار. بدورها 
املهلة الدستورية النتخاب رئيس للجمهورية عماًل 
باملادة 73، وهي شهر على االقل وشهران على 
االكثر قبل انتهاء والية رئيس اجلمهورية يف 31 
تشرين االول 2022 ترتّجح ما بني املدة القصوى 

31 آب، واملدة الدنيا 30 ايلول.
جيعًا  اآلخرين  االفرقاء  على  ينطبق  نفسه  االمر 
الذين يصطفون وراء الرئيسني، وهما سيكونان 
الرئاسة  استحقاق  حيال  شأنًا  واالقوى  االكثر 
اللبنانية: عون املعين باجراء تسليم وتسّلم بينه 
بتوجيه   73 للمادة  تبعًا  املعين  وبّري  وخلفه، 
الدعوة االوىل اىل انتخاب الرئيس وحتديد مواعيد 
جلسات التصويت كلما تعثر انعقاد جلسة. على 
االستحقاقني  على  االشتباك  يصبح  كهذا،  حنو 
احلياة  تسبق  مل  اللذين  الرجلني  بني  مغزى  ذا 
ما  مريرًا  نزاعًا  شهدت  ان  اللبنانية  الدستورية 
بينهما، يف موقعيهما احلاليني، كما من قبل يف 
الزمن  من  عقود  طوال  اللبنانية،  احلرب  مواقع 
وليس مذ انتخب االول رئيسًا للجمهورية. اختلفا 
بعد  مرة  تنازعا  وتصاحلا.   2016 انتخابات  على 
اخرى وتهادنا. وال يزاالن كذلك منذ اليوم االول 
من الوالية: هبة باردة وهبة ساخنة. يف رد قانون 
االنتخاب كانت آخر اهلبات الساخنة، ويف اجتماع 

االستقالل البارحة آخر اهلبات الباردة.
مع ذلك، بعد كالم عون املوصوف بالنربة العالية 
اجلمعة الفائت، مل يصدر عن بّري، وهو اول َمن 
يثب ويسرع وال يكظم، اي موقف سليب حيال ما 
قاله رئيس اجلمهورية بتحّدثه عن الفراغ وتسليم 
َمن حيّل حمل اخللف.  او اىل  السلطة اىل اخللف 
واقع االمر ان ما جهر به رئيس اجلمهورية يعرفه 
سلفًا رئيس جملس النواب، وخيشاه ان مل يكن 
مهمته  وهي   - سيكون  انه  اضف  منه.  يتوجس 
كما كل من اسالفه - الالعب الرئيسي يف ادارة 

انتخاب الرئيس املقبل.
    حكومة مستقيلة ال تملك ان تحكم، وال تملك 

ان تملك صالحيات رئيس الجمهورية
ال تكمن املشكلة يف استحقاق االنتخابات النيابية 
يف  سيليه  الذي  االستحقاق  يف  وال  ذاته،  يف 
ذاته، بل يف املدة الفاصلة ما بينهما، وما ميكن 
- من باب االفرتاض ال التكهن - ان حيدث يف 

ظل معطيات واقعة حتمًا.
ألن االفرقاء جيعًا، يف العلن على االقل، يقولون 
االستحقاقني يف  اول  اجراء  على  مصرون  انهم 

امُلقال يف كالم عون: حكومة مستقيلة ال متأل الشغور

بني  ما  استحقاقًا  مثة  فإن  موعده،  عن  معزل 
اثنني سيطرأ عماًل باملادة 69، القائلة باالستقالة 
االنتخابات  اجناز  فور  احلالية  للحكومة  احلكمية 
النيابية العامة واكتمال الربملان بأعضائه جيعًا. 
ان  وهي  منها،  املتوجس  املشكلة  تنشأ  اذذاك 
التقليد  جاري  على  جديدة،  حكومة  تأليف  يتعثر 
املتبع منذ ما بعد اتفاق الدوحة عام 2008، بإمرار 
اشهر طويلة ريثما يصري اىل االتفاق على اصدار 

مراسيمها.
ثالث  مثة  حاالت ست،  بني  من   ،69 املادة  يف 
حكمية الستقالة احلكومة يصعب التالعب بها او 
الرتاجع عنها او التحايل من حوهلا حتى: انتخاب 
رئيس للجمهورية، وانتخاب جملس نيابي جديد، 
اىل  حتتاج  ال  كهذه  استقالة  رئيسها.  ووفاة 
للجمهورية كي يقبلها، بل تصبح سارية  رئيس 
النفاذ من ان دون يعقبها للفور تسمية رئيس 

مكلف تأليف احلكومة اجلديدة.
االستحقاق »املرعب«  هذا  من  اخلشية  مؤّدى 
استقالة  ان  توقيته،  يف   - التعبري  جاز  اذا   -
احلكومة ستعرب، رمبا قياسًا بالسوابق املارة منذ 
عام 2008، باملهلة الدستورية النتخاب الرئيس، 
وقد تتجاوزها. ورمبا ايضًا حبسب املتوقع الرائج 
اخريًا، ان اخلالف على انتخابات الرئاسة قد يطيح 
موعدها الدستوري وتصبح البالد امام خطر فراغ 

حقيقي، ال شغور املنصب فحسب.
انه يسّلم  بقوله  اجلمهورية  رئيس  عناه  ما  ذلك 
الرئاسة - وهو واجب دستوري ـ اىل َمن ينتخبه 
الربملان خلفًا له، او اىل حكومة قائمة دستوريًا اذا 
تعّذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية عماًل باملادة 
اجلمهورية  رئيس  انتقال صالحيات  امللزمة   ،62
اليها بأعضائها جمتمعني عند حدوث الشغور الذي 
منصبه.  اجلمهورية  رئيس  مبغادرة  حكمًا  يقضي 
ما  وهو  فعله،  اجلمهورية  رئيس  يسع  ال  ما  اما 
افصح عنه صراحة، فاالعتقاد بتسليم صالحياته 
حكومة  تأليف  لتعّذر  اعمال  تصريف  حكومة  اىل 
جديدة عاملة. ألنها ال جتتمع يف جملس الوزراء، 
وال متثل امام جملس النواب، وهو التقليد الذي 
احدثه الزعماء السّنة منذ استقالة حكومة الرئيس 
كان  صوره  وآخر   ،2011 عام  ميقاتي  جنيب 
التئام  عدم  على  دياب  حسان  الرئيس  اصرار 
حكومته املستقيلة ايًا يكن املوجب. ألنها حكومة 
ناطه  الذي  الضّيق  النطاق  وفق  اعمال  تصريف 
بها الدستور، ال يسعها تسّلم صالحيات رئيس 
اجلمهورية، وال إلباس جملس الوزراء جمتمعًا بّزة 
الشغور  ملء  اىل  يصري  ريثما  اجلمهورية  رئيس 

الرئاسي.
سبق للبنان مرات ثالثًا ان خرب شغورًا يف رئاسة 
الدولة: االوىل عام 1988 يف ظل دستور ما قبل 
اتفاق الطائف الذي كان جييز لرئيس اجلمهورية 
تأليف حكومة جديدة ترث صالحياته عند استقالته 
وشغور املنصب اقتداء بسابقة 18 ايلول 1952، 
الطائف  اتفاق  بعد  متشابهتان  والثالثة  والثانية 
وتعاقبتا بعد انتهاء والييت الرئيسني اميل حلود 
عام 2007 وميشال سليمان عام 2014، وكانت 
حكومتا ذلك الزمان قائمتني غري مشوبتني بعيب 
نهاية  فهو  منها،  امُلخشى  احلالة  اما  دستوري. 
والية عون يف ظل حكومة تصريف اعمال. ال متلك 
ان حتكم، وتاليًا ال متلك ان متلك صالحيات رئيس 

اجلمهورية وهي مصابة بعيب استقالتها.
يف ذلك بدا واضحًا متامًا ما عناه عون، على وفرة 
ما قيل يف كالمه االخري وما سيقال اآلن والحقًا: 
يسّلم اىل خلف او اىل حكومة قائمة، ال اىل حكومة 

تصريف اعمال.
السؤال االكثر ارباكًا اذا وصل لبنان اىل مأزق 
دستوري كهذا، غري مسبوق يف تارخيه. ال نصوص 
فيه، وال اجتهاد، اال ما ميكن ان ينشأ عنه يف 
مفاد  القاعدة.  يصنع  بات  االستثناء  كون  حينه 
السؤال: اي صالحيات ميارسها رئيس للجمهورية 
انتهت واليته احملددة يف الدستور بست سنوات 
متديد  او  انتخاب  اعادة  بال  احلكم  يزال يف  وال 
والية، وال يسعه ترك املنصب شاغرًا ال احد حيّل 
فيه، يف ظل استعصاء تأليف حكومة ألن االفرقاء 

يتخانقون على مقاعدها ووزرائها فحسب.
تصنعها  الوقائع  ان  لبنان  اجملررَّب يف  الصائب 

اهلواجس، اكثر من تغّلب تلك على هذه.

نقوال ناصيف
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ما إن ُأعلن ناضر كسبار 
حتى  للمحامني،  نقيبًا 
يف  األحزاب  انشغلت 
حصتها  أّن  عن  اإلعالن 
هذا  من  »حمفوظة« 
كسبار  شخصية  الفوز. 
السياسية  وعالقاته 
معظم  مع  املتشّعبة 
والتيارات،  األحزاب 
استنادًا إىل عمله النقابي 
على مدى سنوات، أشعر 
النقيب  أّن  األحزاب  كل 
تلّقت  املقابل،  يف  هلا. 
القوى املعارضة ألحزاب 
مدّوية  هزمية  السلطة 
جتيري  يف  فشلت  بعدما 
صوت   800 من  أكثر 
لصاحل مرشحيها من أكثر 
من 4200 مقرتعًا، بالتالي 

هزمية مدّوية جملموعات 17 تشرين واألحزاب تستعيد نقابة احملامني:

 الكّل يّدعي وصالً بـ... كـسبار!
لينا فخر الدين

مقربني من احلزب، على عكس أداء 
»حلب صايف«  الذي  تيار املستقبل 
دعمه  يف  والكتائب  أمل  حركة  مع 

للمرشحني لعضوية جملس النقابة.
كّل ذلك يعّزز النظرية اليت يرّوج هلا 
اخلاسرون بأّن كل األحزاب، باستثناء 
حزب اهلل والقوات، حتالفت مع بعضها 
البعض لدعم كسبار الذي نال أكثرية 
األصوات )1888( يف املرحلة األوىل، 
يف مقابل 1539 صوتًا للحود الذي فاز 
بعضوية جملس النقابة و1231 صوتًا 
لوجيه مسعد. وباالنتقال إىل املرحلة 
دعمها  على  األحزاب  أبقت  الثانية، 

لكسبار الذي نال 1530 صوتًا.
    أحزاب خاضت االنتخابات بشعار 

»النقابة لنا« فصار التصويت طائفيًا وأطاح 
املرشح الشيعي

أما املفارقة، فكانت يف النتيجة اليت 
حصل عليها املرشح لعضوية جملس 
النقابة عماد مارتينوس. إذ نال 1891 
نفسه.  كسبار  من  أعلى  أي  صوتًا، 
ويلفت متابعون إىل أّن اتفاق معظم 
األحزاب على مارتينوس كان رسالًة 
النتخابات  مرشحًا  كونه  له  حتضريّية 

النقيب املقبلة.
متابعون  حمامون  يعترب  املقابل،  يف 
الوطنية  الكتلة  حزب  أن  لالستحقاق 
انتخابات  يف  اخلفي«  »الرجل  كان 
النقابة. ويؤّكد هؤالء أنه »مهما خفت 
السياسية،  احلياة  الكتلة يف  صوت 
إيصال  يف  الطوىل  اليد  هلا  تبقى 
األقرب إليها إىل مركز النقيب بسبب 
قوة مكاتب احملاماة الكربى احملسوبة 
احلصرّية  الوكاالت  وجمموعة  عليها 
خيار  كان  ولذلك،  هلم«.  املعطاة 
الذي »يشبهها«  الكتلة دعم كسبار 
أي حزب  باعتباره غري حمسوب على 
رمزي  دعم  عن  والرتاجع  سياسي، 

هيكل.
حزبيون  يؤكد حمامون  يف احملصلة، 
يف  كانت  االنتخابات  نتيجة  أّن 
حسابات أحزاب السلطة رحبًا صافيًا، 
ماء  على  احلفاظ  استطاعت  إّنها  إذ 
االنتخابات  موعد  قبيل  وجهها 
املعارضة  القوى  وهزمت  النيابية، 
اليت انقسمت على نفسها، خصوصًا 
صّوتوا  عليها  احملسوبني  بعض  أّن 
لكسبار يف املرحلتني األوىل والثانية. 
وألّن للنقيب الفائز عالقات متشعبة 
مبعظم األحزاب والتيارات السياسّية، 
معركة  يف  انتصر  أنه  اجلميع  شعر 

حصة  من  كسبار  وكأّن  النقابة، 
اجلميع!

هزيمة املعارضة
اخلاسر  فإّن  أمر،  من  يكن  ومهما 
كانت  االنتخابات  هذه  يف  األكرب 
السلطة،  ألحزاب  املعارضة  القوى 
من  أكثر  جتيري  من  تتمّكن  مل  إذ 
اليت  »نقابتنا«  لالئحة  صوت   800
ملركز  مرشحني  عضوين  فيها  تبّنت 
وموسى  هيكل  رمزي  هما  النقيب 
عضوية جملس  معركة  خسرا  خوري، 
النقابة. علمًا أّن كل املرشحني على 
جدًا يف  متقاربة  نتيجة  نالوا  الالئحة 
حجم األصوات، مما يؤّكد حفاظ كتلة 
وعدم حصول  حجمها  على  املعارضة 
عمليات تشطيب يف املرحلة األوىل.

»مثالية  إىل  اخلسارة  يعزو  البعض 
القوى املعارضة يف رفضها التحالف 
اآلخر  البعض  فيما  الكتائب«،  مع 
يشّدد على أّن جتربة النقيب السابق 
أدى  مّما  سيئة  كانت  خلف  ملحم 
النقابة  داخل  العام  املزاج  تغرّي  إىل 
خيار  تأييد  الناخبة  اهليئة  ورفض 

احلراك.
احملامي مازن حطيط اعترب أن »نشوة 
املعارضني منذ 17 تشرين أفقدتهم 
واقعيتهم يف التعامل مع خصومهم، 
على  ُناسب  كنا  أننا  إىل  إضافة 
خلف  ملحم  السابق  النقيب  والية 
االنتفاضة.  رحم  من  أتى  باعتباره 
وهو ارتكب بعض األخطاء يف أدائه، 
لكنه مل يكن فاسدًا كما بقية ممثلي 
أحزاب السلطة«. وأكد ما يرتدد يف 
األحزاب  بأّن بعض  النقابة  كواليس 
إىل  مستندًة  االنتخابات  خاضت 
خطاب طائفي عنوانه »النقابة لنا«، 
على  الشيعي  املرشح  بدليل حصول 
أسعد  الكتائب  من  املدعومة  الالئحة 
عطايا على 94 صوتًا مقابل أكثر من 
املرشحون  عليها  حصل  صوتًا   750
اآلخرون، ما يشري إىل عملية تشطيب 
مع  حصل  ما  أيضًا  وهذا  منظمة. 
قبل  من  املدعوم  للعضوية  املرشح 
حزب اهلل فاروق محود الذي جرّي أكثر 
من 350 صوتًا للمرّشح العوني فادي 
أكثر  على  حيصل  مل  فيما  بركات، 
أصوات   1010 مقابل  347 صوتًا  من 
لربكات. وعليه، مل يصل أي مرشح 
النقابة،  جملس  عضوية  إىل  شيعي 
فيما بقي املرشح السين يف اجمللس 

لعدم انتهاء واليته بعد.

مل تتمّكن من إيصال أي مرشح إىل 
كما  متامًا  النقابة،  جملس  عضوّية 
عّزز  مّما  شيعي،  مرشح  أي  يفز  مل 
فرضية حصول عملّية تشطيب منّظمة 
له  رّوج  طائفي  خطاب  من  انطالقًا 

داخل النقابة.
يف املرحلة الثانية من انتخابات نقابة 
احملامني، أسقطت األحزاب السياسّية 
مرشحًا  يدعم  كان  من  التني.  ورقة 
ملركز النقيب من حتت الطاولة، أعلن 
ذلك »على املكشوف«، ويف بيانات 
ُوّزعت على اإلعالم قبل ساعاٍت قليلة 
من إعالن النتيجة. ويف الوقت نفسه 
كانت  بأّنها  نفسها  األحزاب  أوحت 

تدعم النقيب الفائز منذ البداية!
هذا حتديدًا ما حصل مع حزب الكتائب 
وتيار املستقبل والتيار الوطين احلر 
وحركة أمل. الكتائب، مثاًل، كان له 
مرشح معلن هو ألكسندر جّنار سحبه 
احلزب  ليعلن  األخرية،  الساعات  يف 
دعم ناضر كسبار الذي نال أصواتًا 
أعلى من جّنار يف املرحلة األوىل. علمًا 
أن جّنار نفسه كان يؤّكد أّنه مستقل 
خوض  ويريد  الكتائب،  من  مدعوم 
االنتخابات يف مواجهة األحزاب، قبل 
الكتائيب  النقيب  لطلب  يرضخ  أن 
قال  الذي  جريج  جورج  السابق 
صراحًة أمام زّواره، األحد، إن جتزئة 
األصوات الكتائبية بني كسبار وجّنار 
حلود  عبده  املرشح  منها  سيكسب 
اللبنانية،  القوات  حزب  من  املدعوم 
جّنار  انسحاب  إىل  أفضى  ما  وهذا 

قبيل بدء املرحلة الثانية.
املستقبل  كذلك  الكتائب،  وكما 
لكسبار  دعمهما  أعلنا  اللذان  وأمل 
حلق  ثم  الثانية،  املرحلة  بدء  قبل 
بعضهم  دعم  الذين  العونيون  بهما 
بركات يف  كسبار وختلوا عن فادي 
أّن األخري كان  املرحلة األوىل، علمًا 
املقابل،  يف  سابقًا.  عليهم  حمسوبًا 
دعموا  العونيني  أن  متابعون  يروي 
أن  قبل  األوىل  حلة  املر  بركات يف 
ينكفئوا عن معركة النقيب ويرتاجعوا 
بعض  نشرها  اليت  التغريدات  عن 
احملامني احملسوبني عليهم قبل يوٍم 
واحد من االستحقاق، ليكون بإمكانهم 
إصدار بياٍن يشريون فيه إىل دعمهم 
لكسبار بعد فوزه! ويقول البعض إن 
أداء العونيني »أزعج« حزب اهلل الذي 
»لسنا  ومفادها:  الرسالة،  وصلته 
وفق  االستحقاقات«،  كل  معكم يف 

إنتهت والية ملحم خلف كنقيب للمحامني 
وميكن تلخيص واليته جبملة »غّط محام 
ُيتّوقع  ال  احلال،  بطبيعة  محام«.  طار 
أكثر  ثورّي من كنف  ما هو  أن يصدر 
لكن  اجلمهورية.  يف  رجعّية  النقابات 
ثورّيي لبنان يائسون ويريدون اخلالص 
الذي  النقيب  فطّوبوا  أتى،  حيث  من 
ثوريًا.  قائدًا  حلمه  من  اليوم  استفقنا 
وإن كّنا نعترب َربع احملامني حمافظني، 
فما بالك بالقضاة احملافظني أكثر من 
احملامني. إذ لديهم جمموعة من القيم 
يفرتض  الذي  القضائي،  التقليد  يف 
ال  العلمانية،  فرنسا  من  مستوحى  أنه 
أبعد  هو  القضاة  نادي  عنها.  حييدون 
بنيوية،  ألسباب  الشعب  عن  يكون  ما 
احلال  بطبيعة  يتطّلب  إليه  فاالنضمام 
التجّرد  ملمارسة  الشعب  عن  االنعزال 
ولتكون قاضيًا  القرارات،  واحلياد يف 
عليك أن تشبه القضاة املوجودين وإال 

لن تكون.
احملامني،  معركة  يف  املشكلة 
عندما  أنه  هي  املهندسون،  وقبلهم 
املنظومة  مواجهة  »التغيرييون«  قّرر 
من  ذلك  كان  اّدعوا،  كما  املصرفية، 
هّبوا  فهم  اخلاصة.  مصاحلهم  أجل 
ومّدخراتهم  ودائعهم  اسرتجاع  حملاولة 
فئوّي  ودائع غريهم، يف تصّرف  قبل 
وهنا  اإلمجاع،  عدالة  حساب  على 
الفرق بني القضاء والسياسة. النظام 
احلاالت  يف  للعدالة  مصمم  القضائي 
الفردية ال على مستوى الشعب أمجع، 
فهناك اّدعاء ودفاع يف قضايا حمّددة. 
ومع أهمية القضاة واحملامني يف دولة 
الثورية من  العدالة  تأتي  القانون، لن 
فالثورة ليست وظيفته.  العدل،  قصر 
ال  آتية  األحرار  فثورة  خوف،  ال  لكن 
حمال، ليس من صناديق اقرتاع نقابات 
اقرتاع  صناديق  من  بل  احلّرة  املهن 
السفارات. وال نتكّلم هنا عن سفارات 
االستعمار اليت تتدخل يف كل صغرية 
وكبرية يف البلد، بل السفارات اللبنانية 
البعض  بقي  العامل.  حول  املنتشرة 
غري  املستقلني  األحرار  الثوار  يتهم 
السياسيني وجديدهم التغيرييني بأنهم 
الطاولة  قلبوا  أن  إىل  سفارات  مجاعة 
سفارات،  مجاعة  فعاًل  أنهم  وأثبتوا 
لكنها سفارات اللبنانيني املتحّررين من 
القيود اليت يفرضها العيش يف لبنان 

عليهم.
أنه  على   244,442 برقم  االحتفال  يتم 
أضعاف  ثالثة  يبلغ  إذ  ملحمّي  انتصار 
رقم الذين تسجلوا لينتخبوا نواب بلدهم 
األم من بالد احلرية اليت يقطنونها يف 
االنتخابات النيابية. وفقًا لإلطار الفكري 
للمبتهجني، هذا التهافت على التسجيل 
مؤشر إىل أن ما زرعته ثورة 17 تشرين 
باغتنا  إذا  إاّل  القادم،  الربيع  سُيحصد 
تضرب  فقد  متوقع،  غري  بإطاٍر  طارٌئ 
احملصول  احلراري  االحتباس  مفاعيل 
قبل القطاف مثاًل. لكن لنفرتض أن من 
خاب ظنه من ملحم خلف، ومن التظاهر 
يف الشارع، ومن مجاهري األحزاب اليت 
مل تِسر خلفهم، ومن إميانويل ماكرون 
»عّبوطة«  وسرق  عليهم  كذب  الذي 
الذي  األبيض  فراس  ومن  واختفى، 
هذه  ظنه  خييب  لن  اآلخر،  هو  اختفى 
خلف  املنتشرين  املنقذين  من  املرة 
هي  ما  اآلتي؟  التغيري  هو  ما  البحار. 
دائمًا  نعود  هنا  البديلة؟  الطروحات 
إىل غياب أي طروحات سياسية بديلة، 
تأهيل  إعادة  هو  مطروح  هو  ما  وكل 
أن  بعد  بوجوه جديدة،  منظومة مهرتئة 
غري  قدميهم  أن  املنظومة  رعاة  اقتنع 

قابل إلعادة التأهيل.

أكثر املتحمسني للتغيري اجلذري من خالل 
القديم  احلرس  هم  النيابية  االنتخابات 
الداخلي واالستعماري، فداخليًا  بشقيه 
واملصرف،  »العائلة«،  ثالوث  حيلم 
هلم.  لبنان  جمد  بعودة  والكنيسة 
فحزب العائلة أمّت عملية تغيري صورته 
الدميقراطية  املتطلبات  مع  يتناسب  مبا 
االجتماعية لقيادة عملية التغيري، ولوبي 
املشهد  عن  بعيدًا  ليس  املصرفيني 
اليت  اجلراحية  للعملية  للخضوع  ويتهيأ 
تعيد إنتاج املنظومة بأمساء جديدة يف 
املطبوعة  كما  املركزي  البنك  حاكمية 
نشرات  ومقدمات  الفروع  أبواب  على 
األخبار يف احملطات املأجورة للمنظومة. 
أما بكركي، فهي أزل لبنان وأبده وال 
تتغرّي. لكن ليس بأصوات بكفيا وحدها 
حييا التغيري، وهنا يلعب األمل املنتظر 
ترى  وقد  دوره،  املنتشرين  من  فرجه 
التغيرييني يدّقون وشم 244,442 على 
زنودهم بعد أن مألت التصاميم احملتفية 
بالوسم منصات التواصل االفرتاضية. 

يا منتشر أدركنا!
للمفارقة  فهو  االستعماري  الشّق  أّما 
خيفى  ال  اللبناني.  الداخل  يف  منتشر 
السفارات  لرباعي  االنتخابي  النشاط 
عن  مّشرت  شيا  فدوروثي  الغربية، 
اآلن(  حتى  املوشومة  )غري  زنودها 
مشالية  قرية  من  األرض  على  وتعمل 
التغيريي  إيصال  أجل  من  أخرى  إىل 
النجمة.  ساحة  إىل  معّوض  ميشال 
الفكري  باجلانب  أكثر  مأخوٌذ  األملاني 
جيالس  ال  أسبوع  ميّر  وال  والفلسفي 
أمثال  التغيري  وفالسفة  مفكري  فيه 
لوغو  باملناسبة  »تقّدم«.  حركة  أدمغة 
القاف  نقطيت  استبدل  »تقّدم«  حركة 
بسهمني للداللة على االجتاه اليت تسري 
بأنه  االسم  يوحي  والذي  احلركة،  فيه 
العباقرة  يلحظ  مل  لكن  األمام،  إىل 
القاف  أسهم  أن  التغيريية  احلركة  يف 
وجهتها اليمني، أي إىل الوراء إن كنت 
تقرأ الكلمة من اليمني إىل اليسار كما 
هو معتاد يف اللغة العربية منذ القدم. 
والقراءة يف  الكتابة  وجهة  تغيري  لعل 

اللغة العربية هو التقّدم املبتغى.
فيها  يلي مجلة  ما  لكن يف  أعذروني، 
أنها  إال  اخلشبية  الكلمات  من  الكثري 
القديم  احلرس  أهداف  ضرورية. 
تعويم  إعادة  وهي  واضحة  السياسية 
اليميين  الليربالي  االقتصادي  النظام 
رأس  من  عليه  املهيمن  املفلس 
احمللي  الكومربادوري  بشقيه  املال 
شغل  وكل  اإلمربيالي.  واالستعماري 
حراس اهليكل سياسي بامتياز ويهدف 
اهلدف  كان  إذا  ولذلك  الغاية،  لتلك 
اليت أوصلتنا  فعاًل هو تغيري املنظومة 
عن  أوهامًا  فكفانا  عليه،  نن  ما  إىل 
املنظومة  أوكار  من  يأتوننا  منقذين 
أخرى.  تارة  املعمورة  آخر  ومن  تارة 
قوى الغرب املهيمن ليست يف أفضل 
أحواهلا، وتصّرف ديبلوماسييها ال يدّل 
على وضعها. مسعنا  مرتاحة  أنها  على 
أخريًا أن هناك مئة ألف لبناني يتدربون 
ويتسلحون ويتولون مهمة إنهاء هيمنة 
الغرب العسكرية اليت طالت يف املنطقة. 
حسنًا. لكن ما املانع من أن يتوىل مئة 
ألف لبناني آخرون، أو 244,442، معركة 
السياسي  االقتصادي  النهج  تغيري 
الذي أوصلنا إىل ما نن عليه؟ أكّرر، 
املنظومة القدمية أفلست وترتّنح وحتاول 
إنقاذ نفسها أو ما تبّقى منها، والوقت 
عماًل  يتطّلب  ذلك  لكن  للثورة،  مالئم 
سياسيًا جّديًا اآلن، وهنا، وإال ستستمر 
األوهام واخليبات التغيريية. لكن، هل 

من ثوار؟

مالحم من خلف البحار
جمال غصن
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مـقاالت وتـحقيقات

عند  الالجئني  أزمة  تتزامن 
احلدود بني بيالروسيا وبولندا 
مع مشكلة اقتصادية عنوانها 
حنو  على  الغاز  أسعار  ارتفاع 

الفت يف أوروبا.
رًا أزمة املهاجرين  تفاقمت مؤخَّ
درجات  ظل  يف  املتكدِّسني، 
التجّمد،  إىل  وصلت  حرارة 
بيالروسيا  بني  احلدود  عند 
وبولندا،  البيضاء(  )روسيا 
أوروبية  اتهامات  وسط 
البيالروسي  الرئيس  حلكومة 
يف  لوكاشينكو،  ألكسندر 
عرب  اهلجرة  بتشجيع  مينسك، 
ضد  ضغط  كورقة  بالده، 
وذكرت  األوروبي.  االحتاد 
البيضاء  روسيا  أنباء  وكالة 
أن  )»بيلتا«(،  الرمسية 
فالدميري  الروسي  الرئيس 
لوكاشينكو  والرئيس  بوتني 
عند  املهاجرين  أزمة  ناقشا 
البيضاء  روسيا  بني  احلدود 
قلقهما  عن  وعربا  وبولندا، 
البولندية  القوات  وجود  إزاء 
عادية  غري  بطريقة  هناك، 

تشكل قلقًا بالغًا.

رسائل بوتني الذكية.. هل يفهم »الناتو« اللعبة ويهدأ؟
شارل أبي نادر

 2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 

بعد استقباله نظريه  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  أعلن وزير 
اللبناني عبد اهلل بو حبيب أن موسكو سّلمت لبنان صورًا التقطتها 
األقمار الصناعية الروسية قبل انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 2021 

وبعده الستخدامها يف التحقيقات.
أمل الفروف  اللبناني،  للوفد  مغلق  الصور يف ظرف  وفيما سّلمت 
أن »تساعد يف التحقيق«، مشريًا إىل »أّنين ال أعرف إن كانت هذه 
الصور ستساعد أو ال، ولقد نّفذنا أمر الرئيس فالدميري بوتني بعد 
توجيه رئيس اجلمهورّية ميشال عون طلبًا له«. وأوضح، أّن »اخلرباء 
خالل  من  يقّرروا  أن  عليهم  املتخّصصني  أّن  عن  حتّدثوا  الروس 
شكل االنهيارات سبب االنفجار، وَأعتقد أّن املتخّصصني اللبنانّيني 

سيحّلون هذه املسألة«.
وبينما قال بو حبيب »إننا شكرنا روسيا وقّدرنا عاليًا تسليمنا صورًا 
لألقمار الصناعية، حلادثة انفجار مرفأ بريوت، وسنضعها عند القضاء 
اللبناني، لكي تساعد يف كشف احلقيقة«، استبعد مسؤولون روس 
باعتبار  لديها،  املوجودة  الصور  كل  قد سّلمت  »روسيا  تكون  أن 
ذلك سرًا من أسرار الدولة اليت ال يّطِلع عليها سوى عدد حمدود 
الفضاء  وكالة  ورئيس  الروسي  الرئيس  إدارة  األشخاص يف  من 
الروسية«. وقال هؤالء إنه »إذا كاَنت لدى روسيا صور تدل على 
توّرط الكيان الصهيوني فهي لن تقدمها منعًا ألي توتر بني روسيا 

وإسرائيل«.
ومن بني هؤالء امللحق السابق يف سفارة روسيا يف بريوت أستاذ 
العالقات الدولية يف املدرسة العليا لالقتصاد سريغي فوروبيوف، 
الذي أشار إىل ردة الفعل الصهيونية مباشرة بعد طلب لبنان من 
روسيا تقديم الصور، حيث زار مباشرة وفد إسرائيلي روسيا والتقى 
أعطاهم  بوتني  أن  و«يبدو  سوتشي،  بوتني يف  فالدميري  الرئيس 
تطمينات«. واستغرب »تأخر الطلب اللبناني أكثر من عام«، متسائاًل 

»ملاذا مل يطلب لبنان ذلك مباشرة«.
كما كشف الفروف عن »مشروع تنجزه شركة روسية للنفط إليصال 

احملروقات إىل مرفأ بريوت«.

    الفروف: مشروع روسي إليصال املحروقات إىل لبنان
وموسكو هي أول عاصمة قرار يقصدها بو حبيب بعَد تعيينه وزيرًا 
إال  قضية  واشنطن  السابق يف  لبنان  سفري  يرتك  ومل  للخارجية. 
البحرية  احلدود  ترسيم  بينها  من  فيها،  التعاون  إمكانية  وناقش 
مع الكيان الصهيوني. وقالت مصادر مّطلعة على جو اللقاءات مع 
املعنيني  أكثر  من  وهي  لروسيا،  ِكن  »ميمُ إنه  الروس،  املسؤولني 
باإلسراع يف البدء باستخراج النفط والغاز من البلوك الرقم ٩، أن 
تكون وسيطًا غري مباشر إىل جانب األمريكيني فيما لو طلبت احلكومة 
روسيا  »دخول  أن  املصادر  حبسب  شّك،  ال  إذ  ذلك«.  اللبنانية 
كوسيط ثاٍن، يكسر التحّيز األمريكي للكيان الصهيوني وهو ما ظهر 

واضحًا خالل املفاوضات اليت انطلقت برعاية األمم املتحدة«.
بني  النقاش  من  كبرية  مساحة  الروسية  االستثمارات  ملف  واحتل 
بو حبيب والفروف، وجرى الرتكيز على »إمكانية جذب االستثمارات 
الروسية للمشاركة يف إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية«، كما »جرى 
عنى بالكهرباء والنقل واملرفأ  استعراض عناوين ملشاريع إنقاذية تمُ

وغريها«.
للحكومة  الروسي  والدعم  احلكومي،  الوضع  إىل  اللقاء  وتطرق 
اليت وِلدت بعد خماض عسري، وخصوصًا أن روسيا، عرب عدد من 
املسؤولني، سبَق أن وّجهت نصائح عدة ملختلف القوى السياسية 

اللبنانية »بعدم التفريط بهذه احلكومة«.
وعلى جدول أعمال اللقاء، حّل بند اللقاح الروسي ومتابعة استكمال 
أروان«  »شركة  بنَي  عليه  التوافق  جرى  بعدما  تصنيعه  مراحل 
الوزيرين السابقني عماد  وصندوق االستثمار الروسي خالل زيارة 

حب اهلل ومحد حسن ملوسكو.
أما يف موضوع التعاون األمين والعسكري وعلى الرغم من التباحث 
به، إال أن اجلانب الروسي يدرك بأن »مساهمته تظل حمدودة يف 
جرى عرض  كما  اللبناني«.  اجليش  لتسليح  األمريكي  االحتكار  ظل 
موضوع النازحني السوريني، إذ شّجع الطرفان على العودة الطوعية 

للنازحني إىل بالدهم.

بو حبيب يتسلّم صور املرفأ:
هل أعطت موسكو كل ما لديها؟

أحـمد الحاج علي

األمريكية  اهلجمة  خانة  يف  حصرها  أو  وضعها  وميكن  له،  حتمُّ أو 
األوروبية على روسيا، انطالقًا من أوكرانيا وملفاتها املتداخلة مع 

الروس يف أكثر من جانب، وهي: 
- ملف طلب أوكرانيا االنضمام إىل »الناتو«، وامللف املرتبط به، 
القرم  جزيرة  شبه  بوضعية  األخري  احللف  دول  اقتناع  عدم  وهو 
إقليم  ملف  أو  بوتني،  يريدها  كما  روسية،  أرض  أنها  واعتبار 
مسرّيات  عرب  ستهَدف  يمُ بدأ  والذي  أوكرانيا(،  )شرقي  دونباس 
تركية من نوع »بريقدار« الفعالة، وحيث تبذل أوكرانيا مساعَي 
كبرية لالنضمام إىل احللف، بالتوازي مع تأييد واسع زاد وتريَته 
روسيا،  على  أوسنت  لويد  األمريكي  الدفاع  وزير  هجوممُ  مؤخرًا 
خالل زيارته كييف، داعيًا إياها إىل »إنهاء العدوان« على منطقة 
األسود  البحر  منطقة  يف  االستقرار  زعزعة  عن  والتوقف  القرم، 
وحدود أوكرانيا، وهّددت روسيا بعواقب وخيمة فيما لو متَّ هذا 

االنضمام.
من  حيدث  وما  األسود،  البحر  يف  النفوذ  على  الصراع  ملف   -
طبيعيًا  سًا  متنفَّ يشّكل  الذي  البحر،  هذا  على  غربي  انقضاض 
تارخييًا وجغرافيًا، من خالل سلسلة متواصلة ال تنقطع  لروسيا، 
من املناورات العسكرية االستفزازية، تشارك فيها دول »الناتو« 
عادية،  دبلوماسية غري  مواجهة  كانت سببًا يف  واضحة،  حبماسة 
شويغو،  سريغي  الروسي،  الدفاع  لوزير  العادة  فوق  حتذير  يف 
ردًا على تصرحيات سابقة لوزيرة الدفاع األملانية أنيغريت كرامب 
كارنباور، اليت دعت »الناتو« إىل ضرورة ردع روسيا عرب استخدام 
التهديد النووي، حبيث قال شويغو إنه »جيب أن يعرفوا جيدًا كيف 
سبق أن انتهت مثل هذه التحركات بالنسبة إىل أملانيا وأوروبا«، 

قاصدًا احلربني العامليتني األوىل والثانية.       
ارتكاز  نقطَة  »الناتو«  جانب  من  أوكرانيا  اختيار  مت  الواقع،  يف 
الروس، نتيجة عدة أسباب. فهي تشّكل واجهة روسيا  ملواجهة 
مدخل  تشّكل  وبالتالي  أزوف،  وحبر  األسود  البحر  على  الغربية 
عترب  تمُ كما  فاملتوسط.  والدردنيل  البوسفور  حنو  احليوي  روسيا 
»الناتو«  األخري بني دول  االستباقي  الدفاع  حاليًا، خطَّ  أوكرانيا 
مع  الباردة  احلرب  أن كان هذا اخلط، خالل  بعد  الروسي،  والرب 
الشرقية، بني  أوروبا  إىل عمق  غربًا  متقدمًا  السوفياتي،  االحتاد 

بولونيا وأملانيا الشرقية وهنغاريا ورومانيا. 
عصبية  أثارت  واليت  احلساسة،  امللفات  هذه  كل  من  انطالقًا   
دام  الرئيس بوتني واستياءه جتاه »الناتو«، ويف ظّل استحالة الصِّ
العسكري املباِشر بني »الناتو« وروسيا، وهو أمر مل حيدث سابقًا 
اخلطورة  ومع  احلالية،  أوكرانيا  أزمة  من  أخطر  أزمات  يف  حتى 
أحد،  مصلحة  يف  يكون  لن  والذي  املباِشر  دام  للصِّ والتداعيات 
نة،  كان ال بّد للرئيس الروسي من أن يوجه بعض الرسائل املبطَّ
واليت حتمل يف طياتها مستوى غري بسيط من القساوة واجلدية، 
من دون أن تالمس املواجهة العسكرية املباِشرة واخلطرية. فكانت 
إىل  سارع  مؤملة،  بطريقة  أوروبا  الغاز يف  أسعار  ارتفاع  رسالة 
ضبطها بعد أن التمس أن األوروبيني فهموها وملسوا خطورتها، 
وكانت رسالة مناورة الالجئني عرب احلدود البيالروسية يف اجتاه 
أنهم  يبدو  وأيضًا،  األوروبي.  الغربي  العمق  إىل  ومنها  بولندا، 
فهموها، وهم اآلن يبحثون عن حل هلا بعيدًا عن ممارسة التحدي 

لبيالروسيا، ومن خلفها لروسيا.

عدد  كان  سابقة،  واقعة  أو  حادثة  من  أكثر  ويف  الواقع،  يف 
يف  دول  من  انطالقًا  تركيا،  عرب  العبور  حاولوا  الذين  الالجئني 
الوسطى، حنو دول من  آسيا  أو من دول يف  األوسط،  الشرق 
اآلالف.  إىل عشرات  األحيان  أغلبية  األوروبي، يصل يف  االحتاد 
وعلى الرغم من أن هناك اتفاقية بني أنقرة وبروكسل )عاصمة 
االحتاد األوروبي( تضبط حركة عبور الالجئني من احلدود الرتكية 
كانت  تركيا  أن  من  وبالرغم  تقّيدها،  أو  األوروبي،  الداخل  إىل 
التزمت )يف مقابل مبالغ ضخمة من دول االحتاد( ضبَط حدودها 
أمام هؤالء، وعلى خلفية الوضع اإلنساني )الصحي، أو الغذائي، 
تسرُّب  حيدث  كان  فإنه  واملناخ(،  الطقس  بظروف  املتعّلق  أو 
يتكدَّس  الذي  العدَد  بأضعاف  ويفوق  بسيط،  غري  لعدد  وعبور 

اليوم عند حدود بولندا مع بيالروسيا. 
فلماذا إثارة هذه األزمة اليوم يف وجه بيالروسيا بصورة عنيفة، 
بالنسبة إىل عدد ال يناهز ألَفي الجئ، وصلوا إىل بيالروسيا أيضًا 
غايرة، هي غري مسؤولة عنها، انطالقًا من  غمًا عنها، ويف ظروف ممُ رمُ
تركيا مباشرة، عن طريق اجلّو، أو بطريقة غري مباشرة، عن طريق 

الرب، تسلاًل عرب أوكرانيا وحبر قزوين وآسيا الوسطى؟ 
أليس املقصود من هذا التصويب األوروبي العنيف، هو روسيا 
وموقَفها وموقعها وعالقتها ببيالروسيا، يف إشارة إىل نّيات غري 

َحَسنة بشأن تأثري موسكو يف خلق هذا امللف وتسعريه؟
مع  تقريبًا  تتزامن  بيالروسيا(  من  )الالجئون  عمليًا  األزمة  هذه 
مشكلة اقتصادية ظهرت مؤخرًا يف أوروبا، عنوانها ارتفاع أسعار 
بظروف  مقارنة  طبيعي،  أو  منطقي  وغري  الفت  حنو  على  الغاز، 
عادية مماثلة يف تواريخ سابقة، ويف إثر تعّرض موسكو النتقادات 
مفادها أنها تقلِّص إمدادات الغاز عمدًا، يف حماولة لتسريع إطالق 
بأملانيا.  روسيا  يربط  الذي   ،»2 »نورد سرتيم  غاز  أنابيب  خط 
ومّحل الرئيس الروسي فالدميري بوتني أوروبا املسؤوليَة عن أزمة 
الطاقة احلالية، حبيث صّرح، خالل لقاء نقلته القنوات التلفزيونية 
ومجعه بقادة قطاع الطاقة الروسي، قائاًل »إن األوروبيني ارتكبوا 
باسم  متحدث  قال  الذي  الوقت  أخطاء كبرية«، وذلك يف  أيضًا 
الكرملني إنه ليس لروسيا أيُّ دور يف ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي 
يف أوروبا، حبيث يؤدي التعايف االقتصادي واخنفاضمُ خمزونات 
أزمة يف سوق  الفورية، إىل  إمداداته إىل السوق  الغاز وتقلُّصمُ 
الطاقة، وإّن موسكو مستعدة ملناقشة عقود جديدة وطويلة األجل 
تفي  روسيا  وإن  األوروبيني،  للمستهلكني  الغاز  مبيعات  بشأن 

جبميع التزاماتها بشأن إمدادات الغاز.
»ارتكبوا  األوروبيني  إن  قوله  بوتني يف  الرئيس  يقصد  فماذا   
دوا سبب  أخطاء كبرية«، إذا كان املسؤولون الروس اآلخرون حدَّ

األزمة يف اجلانب االقتصادي فقط؟
من الطبيعي أن الرئيس بوتني ال يضع هذه األخطاء الكبرية واليت 
ارتكبها األوروبيون مبحاذاة موضوع ارتفاع أسعار الغاز، إذ توجد، 
األوروبيني،  مع  فيها  يتواجه  كثرية  حساسة  ملفات  نظره،  يف 
أهميتها وحساسيتها موضوع  األمريكيني، تفوق  ومن خلفهم مع 
الغاز، ويعترب أن األوروبيني أخطأوا يف مقاربتها. وهذه امللفات، 
حدة  تتصاعد  وموسكو،  »الناتو«  بني  العالقة  على  تضغط  اليت 
التوتر بشأنها حاليًا، ويبدو أنها أصبحت يف مستوى غري سهل من 
التوتر، يفرتض املعاجلة قبل أن تتطور األمور إىل ما ال ميكن ضبطه 
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

تـــسلية
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مــقاالت وتـحقيقات

بعَد أيام من تأكيد رئيس اجلمهورية 
استئناف  إىل  يتطّلع  »لبنان  أن 
مع  املباشرة  غري  املفاوضات 
البحرية  احلدود  لرتسيم  إسرائيل 
 »LBCI« قناة  ذكرت  اجلنوبية«، 
عاموس  األمريكي  »الوسيط  أن 
لبنان  إىل  سيعود  هوكشتني 
إسرائيلي«،  موقف  لنقل  قريبًا 
مع االعتقاد بأن »املوفد استطاع 
املوقف  يف  معني  خرق  إقامة 
مراقبون  ورّجح  اإلسرائيلي«. 

جديد..  لعرض  العدّو  تستعجل  اهلل  نصر  حتذيرات   
»كاريش«؟ مقابل  »قانا«  راجع:  هوكشتني 

ميسم رزق

»إنهاء الدور السياسي لألمم املتحدة يف عملية 
املفاوضات«.

 هوكشتني سيؤّكد انتهاء دور الوفد العسكري يف 
الناقورة وأن التفاوض سيُستكمَل بجوالت مكوكية

تداوله  جيري  ما  هو  واألبرز،  األهم  لكن 
واإلدارة  لبنان  يف  حمددين  مسؤولني  بنَي 
املكّون  الكونسورتيوم  »استبعاد  عن  األمريكية 
اإليطالية  وآني  الفرنسية  توتال  شركات  من 
ونوفاتيك الروسية عن أي عمليات تنقيب على 
و10«.  و9   8 البلوكات  يف  اجلنوبية  احلدود 
)كهاليربتون  أمريكية  بشركة  »استبداهلا  وألن 
اليت منحتها إسرائيل ترخيصًا للعمل يف املياه 
كبري  خالف  حمط  سيكون  احملتلة(  الفلسطينية 
يف لبنان«، قالت املصادر إن »كالمًا يدور على 
نطاق ضيق باعتماد شركة عربية، من املرجح أن 
ويبدو  الوطنية«.  ظيب  أبو  برتول  شركة  تكون 
هذا منطقيًا نسبة إىل كالم ساِبق هلوكشتني بعَد 
الرئاسية  باالنتخابات  بايدن  جو  فوز  على  أيام 
للخبرية  تغريدة  على  يومها  عّلق  إذ  األمريكية، 
والغاز  النفط  قطاع  السياسية يف  املخاطر  يف 
منتدى  إىل  اإلمارات  انضمام  عن  منى سكرية، 
غاز شرق املتوّسط بصفة مراقب، قائاًل: »أعتقد 
كن  أن أدنوك )شركة برتول أبو ظيب الوطنية( يمُ
أن تكون جزءًا أساسيًا يف حّل النزاع البحري بنَي 
لبنان وإسرائيل، إذا ما أمُعطَيت حّصة تشغيلية 
وأَتت  اجلانبني«،  بني  احلدودية  البلوكات  يف 
اإلسرائيلي  ــــ  اإلماراتي  التطبيع  مع  بالتزامن 
الثاني 2021  األربعاء 13 كانون  )راِجع األخبار/ 

ــــ الرتسيم البحري: جائزة التطبيع لإلمارات!(
وبينما لفتت املصادر إىل أن »التنافس حمصور 
بني قطر واإلمارات، وأن الكفة راجحة ملصلحة 
بطرح  ترتبطان  فكرتني  إىل  أشارت  األخرية«، 
اإلماراتية  بالشركة  »اإلتيان  وهما:  الشركة 
بعد  البلدين  بني  املشرتكة  احلقول  يف  للعمل 
طرحها  أن  سبَق  فكرة  وهي  الرتسيم،  إجناز 
بالعموم رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل 
تقاسم  تدير  بشركة  االستعانة  عن  فرتة  منذ 
أن  على  أخرى  شركة  أي  »تلزيم  أو  الثروة«، 
تقنيًا،  اإلماراتية  الشركة  إشراف  حتت  تعَمل 
بلبنان  اإلمارات  جتمع  اليت  العالقة  من  انطالقًا 
وبالكيان الصهيوني بعَد التطبيع والتعاون معه 
يف جمال تطوير حقول الغاز كما حصل يف حقل 
نهاية  يف  دريلينغ  ديليك  شركة  )وّقعت  متار 
نيسان املاضي اتفاقًا غري ملزم لبيع حصتها يف 
املتوسط  البحر  بشرق  الطبيعي  للغاز  متار  حقل 
مليار   1.1 مقابل  ظيب  بأبو  للبرتول  ملبادلة 

دوالر(.
ويف إطار احلديث عن الشركة اإلماراتية، ذّكرت 
املصادر باألداء اإلماراتي جتاه لبنان أخريًا »من 
األطراف«.  أي من  مع  العالقة  تأزيم  باب عدم 
فحتى موقفها من التصعيد السعودي جتاه لبنان 
على خلفية تصرحيات وزير اإلعالم جورج قرداحي 
وذلك  حبّدته«،  السعودي  السقف  يالمس  »مل 
قدم  موطئ  هلا  »يكون  أن  اىل  تسعى  لكونها 
يف املياه اللبنانية«. ويف انتظار زيارة الوسيط 
األمريكي، اعتربت املصادر أن »هذه الطروحات 
دونها صعوبات كثرية، وأن االتفاق لن يكون 
إجنازه سهاًل قبل اّتضاح الصورة يف فيينا، فال 

أحد يف وارد تقديم هدايا جمانية«.

وافقوا  قد  اإلسرائيليون  »يكون  بأن  للقناة 
على إعطاء لبنان حقاًل كاماًل، على أن يعود حقل 
»إسرائيل  أن  إىل  الفتني  إلسرائيل«،  كاريش 
والواليات املتحدة تستعجالن الوصول إىل اتفاق 
االحتالل اإلسرائيلي  بدء  آذار، موعد  قبل شهر 
وهم  كاريش،  حقل  يف  النفط  عن  بالتنقيب 
يريدون أن ال يتعّرضوا ألّي خماطر أثناء عملية 
التنقيب«. وحبسب مصادر متابعة، فإن أحد أهم 
الدوافع وراء هذا »العرض«، هو إعالن األمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصر اهلل، الشهر 
أن  جتد  عندما  ستتدخل  املقاومة  أن  املاضي، 
لبنان،  حقوق  على  خطرًا  تشّكل  العدو  إجراءات 
املفاوضات  مرحلة  باستغالل  للعدو  ولن تسمح 
من  النفط  أو  الغاز  استخراج  أجل  من  احلالية 
املنطقة اخلاضعة للتفاوض. وهو ما وضع خطًا 
من  املتحدة،  الواليات  وخلفه  العدو،  ينع  أمحر 
فرض وقائع على األرض لسرقة ثروات لبنان، 

ويسمح بتعزيز موقف لبنان التفاوضي.
هي  وما  مؤّكدة؟  هوكشتني  زيارة  هل  ولكن، 

األفكار اليت حيملها املوفد األمريكي معه؟
مل يتبّلغ املسؤولون اللبنانيون بعد رسالة رمسية 
وفَق  الزيارة.  شأن  يف  األمريكي  اجلانب  من 
املعلومات، نقلت السفرية األمريكية يف بريوت 
دوروثي شيا أن »هوكشتني سيأتي اىل لبنان 
قريبًا من دون أن حتّدد موعدًا«، وهو ما يتقاطع 
مع جو بعبدا وعني التينة والسرايا احلكومية بأن 
من  جزءًا  أن  غرَي  بعد«.  موعدًا  »أحدًا مل يطلب 
األفكار اليت حيملها هوكشتني سبقه إىل بريوت، 
وخاصة أنه بعَد زيارته األخرية لكيان العدّو خرج 
مبجموعة أفكار تداول بها مع مسؤولني أمريكيني 
وهذه  بامللف.  معنية  لبنانية  جبهات  على صلة 
تنطِلق  »األخبار«،  معلومات  حبسب  األفكار، 
األمريكي  الوسيط  انتزعها  لبنانية  تعّهدات  من 
يف زيارته لبريوت الشهر املاضي وزبدتها أن 
»تعديل املرسوم 6433 للمطالبة مبساحة الـ 1430 
كيلومرتًا إضافيًا عن الـ 860 كيلومرتًا سقَط من 
احلصول  يريد  لبنان  لكن  اللبنانية،  احلسابات 
على اخلط 23، باإلضافة إىل مساحة تضمن له 
احلصول على حقل قانا«، مع إمكانية »رسم خط 
متعّرج لضمان الفصل بني احلقلني، إذ إن حقل 
اجلزء  يطاول  جنوبًا  واملمتد  املكتشف  »قانا« 
الشمالي من حقل »كاريش«، مبوجب ما يوّفره 

اخلط الرقم 29«.
ال  اللبناني  اجلانب  لدى  املتوافرة  املعطيات 
تتضّمن ما إذا كانت »إسرائيل قد وافقت على 
إعطاء لبنان أكثر من اخلط 23، وخاصة أنها طوال 
فرتة املفاوضات كانت تعترب هذا اخلط هو احلد 
األقصى للعودة اىل خط هوف، أي حصول لبنان 
على أقل من الـ 863 كيلومرتًا«، إال أنها مهدت 
لطروحات أخرى تطرح تساؤالت عّدة وتفتح باب 
بها،  تتسّبب  أن  كن  يمُ اليت  األزمة  عن  البحث 
وال سيما أن »األمريكيني واللبنانيني يعتقدون 
بأن فرصة إجناز االتفاق اآلن قد ال تتكرر يف 
ما بعد«. مصادر معنية بامللف، أشارت إىل أن 
»هوكشتني هذه املرة سيؤّكد انتهاء دور الوفد 
العسكري ــــ التقين يف الناقورة، وأن التفاوض 
ستكَمل عرب جوالت مكوكية سيتوالها هو ناقاًل  سيمُ
رسائل متبادلة بنَي لبنان وكيان العدو، وحنَي 
يف  عليه  الشكلي  التوقيع  يبقى  االتفاق  نجز  يمُ
إىل  األمريكي  الوسيط  كما سيشري  الناقورة«، 
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في إسرائيل موقع األزمة املالية واالقتصادية  ال تمُ
يف لبنان ودورها يف اسرتاتيجّيتها لتحقيق أهدافها 
قوة  أّي  أن  تدرك  إنها  إذ  املقاومة،  مواجهة  يف 
على  وال  املقاومة  على  القضاء  يكنها  ال  داخلية 
شّن  جتربة  لتكرار  حماولة  أي  وأن  أسلحتها،  نزع 
حرب عسكرية، كما يف عام 2006، لن تعجز عن 
حتقيق أهدافها فحسب، بل ستكّبد العدو أمثانًا ال 
يطيقها، إن مل تتدحرج املواجهة إىل ما هو أخطر 
وال  »إسرائيل«،  كانت  لذلك  القومي.  أمنه  على 
مستنقع  يف  املقاومة  إغراق  على  تراهن  تزال، 
يشّل  داخلي  توازن  إنتاج  أو  و/  داخلي،  فتنوي 
حركة املقاومة يف املبادرة والرّد، وتأليب مجهور 
تنظيم  جمرد  تصبح  أن  أمل  على  عليها  املقاومة 

معزول شعبيًا وسياسيًا.
د »إسرائيل« رهاناتها على الداخل اللبناني  دِّ مل جتمُ
)يف أعقاب فشل رهاناتها على تداعيات االحتالل 
اجليش  وانسحاب   ،2003 عام  للعراق  األمريكي 
فشل  بعد  إال   )2005 عام  لبنان  من  السوري 
)يف  املباشرة  وغري  املباشرة  العسكرية  خياراتها 
الساحة السورية(، وبعد معادلة الردع اليت أرساها 
حزب اهلل لكبح مؤسسة القرار السياسي واألمين يف 
تل أبيب عن التوّرط يف مغامرات عسكرية كربى. 
ت  وتكشف دينامية التطورات أنه كلما مرَّ الوقت كربمُ
مفاعيل تعاظم قدرات حزب اهلل لدى اجلهات املهنية 
والسياسية يف كيان العدو. فرغم ما يواجهه لبنان 
من أزمات غري مسبوقة، كتبت صحيفة »معاريف« 
أن »أحدًا يف اجليش اإلسرائيلي غري مستعد لريّدد 
يف  ستصدأ«،  الصواريخ  إن  مقولة  عاٍل  بصوت 
اجليش  أركان  لرئيس  قديم  تصريح  إىل  إشارة 
السابق موشيه يعلون أشار إىل أن حزب اهلل لن 
يستخدم صوارخيه ضد »إسرائيل«، وهي املقولة 
اليت سقطت يف حرب 2006. ويعكس هذا الرتّدد 
إدراك جيش العدو أن حزب اهلل سيفّعل قدراته يف 
مواجهة أي اعتداءات إسرائيلية، أيًا كانت الظروف، 
وهو ما حال حتى اآلن دون مغامرات عسكرية من 

جانب العدو.
لبنان  يف  االقتصادية  األزمة  إدارة  بني  الربط 
)السعودية(  واإلقليمية  الدولية واحمللية  بأدواتها 
اهلل  حزب  مواجهة  يف  إسرائيل  اسرتاتيجية  وبني 
وهو  التطورات.  سياق  وإىل  وقائع  إىل  يستند 
التقدير  ومؤسسات  العدو  جيش  عنه  يعرب  ما 
لـ«سحب  فيه فرصة  ويرون  الرمسية،  والقيادات 
اإلطار،  هذا  ويف  اهلل«.  حزب  حتت  من  البساط 
املعادلة  أن   )2021/11/19( »معاريف«  كشفت 
بـ  اإلسرائيلي  اجليش  ذكر  تمُ اهلل  حزب  مع  القائمة 
»احلرب الباردة« بني االحتاد السوفياتي والواليات 
حتقيقه  عن  عجزوا  ما  أن  هو  والرهان  املتحدة، 
بالقوة العسكرية يف مواجهة حزب اهلل، يسعون إىل 
انتهت  كما  متامًا  االقتصادية،  البوابة  من  حتقيقه 
احلرب الباردة بانهيار االحتاد السوفياتي »من دون 
أن تطلق )الواليات املتحدة( رصاصة واحدة«. علمًا 
أن البعد اإلسرائيلي يف اإلدارة األمريكية و)بعض( 
احمللية لألزمة االقتصادية - املالية ال يرّبئ منظومة 
الفساد يف لبنان، بعناوينها السياسية واالقتصادية 

واملالية واإلعالمية، بل يعّمق إدانتها. 
ويف ترمجة هلذه الرؤية والرهانات، يصبح مفهومًا 
جتديد العدو مطالبه، خالل زيارة السفرية األمريكية 
يف األمم املتحدة ليندا توماس غرينفيلد إلسرائيل 
مساعدة  أي  منح  باشرتاط  املاضي،  األسبوع 
حبزب  تتصل  بنود  عدة  بتنفيذ  للبنان  أمريكية 
اهلل: »إبعاد عناصره عن احلدود؛ تعّهد بأن يعمل 
اجليش اللبناني على جعل صنع املنظمة للصواريخ 
قتالية  وسائل  تهريب  ومنع  صعبًا،  أمرًا  الدقيقة 
بل  مستجّدة،  مطالب  هذه  وليست  لبنان«.  إىل 
كل  حاضرة يف  شابهها  وما  الشروط  هذه  كانت 
ويأتي  لبنان.  لألزمة يف  األمريكية  اإلدارة  مراحل 
السرتاتيجيته  ترمجة  املكّرر  اإلسرائيلي  املوقف 
يف مواجهة املقاومة. أضف إىل أنه بعد التطورات 
اللبنانية،  احلكومة  بعد تشكيل  لبنان  اليت شهدها 
األزمة  معاجلة  سياق  يف  املرتقبة  واخلطوات 
حول  تساؤالت  بروز  وبعد  واملالية،  االقتصادية 
آفاق االسرتاتيجية األمريكية، كان من الطبيعي أن 

د تل أبيب على ثوابتها يف هذا اجملال. شدِّ تمُ

يضّر  الرياض  تهّور  إسرائيل:   
اهلل حزب  مع  مبواجهتنا 

علي حيدر

منشأ الرهان اإلسرائيلي
املساعدات  تقديم  بني  الربط  أوضح  من  أبرز 
الغربية للبنان وبني اخلضوع للمطالب اإلسرائيلية 
كان رئيس جملس األمن اإلسرائيلي السابق اللواء 
غيورا ايالند )»يديعوت أحرونوت«، 2021/7/20(، 
املتحدة  الواليات  إسرائيل  قنع  تمُ أن  طلب  عندما 
أمام  وضعه  حّد  إىل  لبنان  يف  باألزمة  بالدفع 
أن  أو  التعايف،  فرصة  وفقدان  اجملاعة  خيارين: 
والدقيقة،  النوعية  قدراتها  عن  املقاومة  تتخلى 
مع وضع آلية برقابة صارمة على حزب اهلل ليفي 
بهذا االلتزام، إضافة إىل توقيع لبنان اتفاقًا مع 
إسرائيل على ترسيم احلدود البحرية وفق اقرتاح 

التسوية األمريكية.
اليت  العقبة  إزالة  على  اإلسرائيلي  الرهان  نبع 
تشّكلها املقاومة يف لبنان أمام أطماعه واعتداءاته، 
»قبل  اهلل  حزب  أن  من  أيضًا،  ايالند  أوضح  كما 
كل شيء حركة سياسية شعبية تستمّد مكانتها من 
الشرعية اليت يتلقاها كقوة مدافعة عن لبنان ضد 
إسرائيل«. لكّن مصدر هذه القوة هو أيضًا »نقطة 
ضعفها«. وانطالقًا من هذا املفهوم، فإن الرهان 
اإلسرائيلي بأن تواكب الربَط بني تلي لبنان عن 
يتم  كما  االقتصادية،  املساعدات  وبني  املقاومة 
اهلل  حزب  تقدم  وسياسية  إعالمية  محلة  تنفيذه، 
عثرة أمام املساعدات اليت تنقذ لبنان، األمر الذي 
إنتاج ضغط داخلي عليه  من شأنه أن يؤدي إىل 
الرتويج  املقاومة، مبوازاة  بيئة  وحتديدًا من داخل 
يف  األمريكي  لالقرتاح  لبنان  خضوع  إن  ملقولة 
تسوية احلدود البحرية »سيعطي لبنان فرصة هائلة 
الستخراج الغاز وحل أزمته« املتفاقمة. وختم ايالند 
مطالعته املكتوبة بالتأكيد على أن طريقة »مواجهة 
حزب اهلل ال جيب أن تكون عسكرية فقط، فتشغيل 
خطورة«،  وأقل  فّعالية  أكثر  السياسية  الرافعات 
يف إشارة إىل أن تنفيذ هذا اخليار أقل خطورة على 
إسرائيل كونه ال ينطوي على مواجهة مكلفة هلا، 
وأكثر فعالية ألنه حياكي نقاط الضعف اليت يعاني 

منها لبنان، وبأدوات عربية وأمريكية ولبنانية.
مع ذلك، يكشف األداء والتقديرات اإلسرائيلية عن 
رؤية حاضرة لدى اجلهات املختّصة بأن االسرتاتيجية 
املعتمدة ضد حزب اهلل حمفوفة أيضًا باملخاطر يف 
لبناني، وذلك  اجتاه، من ضمنها داخلي  أكثر من 
بأن ينجح حزب اهلل يف حتويل التهديد إىل فرصة 
التقدير بعد إحضار سفن املازوت من  )تعّزز هذا 
هذا  إمكانية  إىل  قويًا  مؤشرًا  شّكلت  اليت  إيران 
بتشاور  املسار  هذا  إدارة  تتم  لذلك  السيناريو(. 
وخطة  وحبذر  الغربية،  الدول  وبني  بينها  دائم 
متكاملة. وضمن هذا اإلطار، أتى حتذير معهد أحباث 
األمن القومي اإلسرائيلي من التهّور السعودي يف 
بعدما  لبنان،  يف  املقاومة  ضد  املواجهة  إدارة 
يف  لديها  ضغط  رافعة  »آخر  إىل  الرياض  جلأت 
السياسي«،  نفوذها  شهده  الذي  التآكل  أعقاب 
يف  الداخلية  املنظومة  يف  تغيري  »إحداث  بهدف 
لبنان، وإضعاف حزب اهلل«. ونّبه املعهد إىل أنه 
لبنان،  يف  اهلل  حزب  معارضي  »ضعف  ضوء  يف 
يكن أن يؤدي استمرار األزمة إىل نتائج عكسية«، 
بعد لبنان عن الدول الرباغماتية  وذلك »يكن أن يمُ
 )...( لبنان  يف  وإيران  اهلل  حزب  نفوذ  ويرّسخ 
ما يتعارض مع مصاحل إسرائيل والدول الغربية«. 
والبديل الذي يقدمه املعهد، عن اخليار السعودي، 
»الشروع يف حتّرك مشرتك بني الواليات املتحدة 
وفرنسا وأطراف عربية، لصوغ أساليب عمل يكن 
بالدولة  تضر  أن  دون  من  اهلل  حزب  ضعف  تمُ أن 

اللبنانية ومعارضي احلزب يف الداخل«.
عن  املقاومة  أعداء  يتخلى  أن  املتوقع  غري  من 
مشاريعهم اليت تهدف إىل جتريد لبنان من عناصر 
اإلسرائيلية  للشروط  إخضاعه  وحماولة  قوته 
واالعتداءات  األطماع  أمام  مستباحًا  ستجعله  اليت 
اإلسرائيلية وبهدف إدخاله يف احملور اإلسرائيلي 
- األمريكي حتت عنوان التطبيع. لذلك ليس أمام 
إال الصمود واالنتصار  اللبناني واملقاومة  الشعب 
بلورة  يف  تتمثل  فرص  إىل  املخاطر  وحتويل 
الداخلي  خيارات حتّرر لبنان من االرتهان لالحتكار 
املصاحل  بعيون  لبنان  إىل  ينظرون  ملن  والتبعية 

اإلسرائيلية.
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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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مـقاالت وتـحقيقات

يف  الصرف  عمليات  األخرية  األشهر  يف  ازدادت 
يستفردون  املصارف  أصحاب  املصريف.  القطاع 
مبوظفيهم لتجّنب الدخول يف نزاع حمكوم بعقد العمل 
تسب  تحُ تعويضات  تسديد  على  والتفاوض  اجلماعي 
موازية ملا دفعته املصارف يف نزاعات عمل مجاعية. 
املصارف اليت كانت مؤمتنة على الودائع وتآمرت مع 
حاكمها إلفالت التضّخم وخلق أسعار صرف متعّددة، 

هي نفسها ترفض تعديل عقد العمل اجلماعي.
135 هو رقم فروع املصارف التجارية اللبنانية اليت 
أقفلت بني مطلع 2019 ونهاية آب 2021. الدراسة 
اخنفاض  وأظهرت  للمعلومات«،  »الدولية  بها  قامت 
الفرتة  فرعًا، يف   945 إىل   1080 من  الفروع  أعداد 
مع  ذلك  ترافق   .%12 بنسبة  تقليص  أي  نفسها، 
صرف 3800 موظف لينخفض عدد العاملني يف القطاع 
إىل 21 ألفًا و86 موظفًا. يعترب الباحث يف »الدولية 
إقفال  وترية  أّن  الدين  مشس  حممد  للمعلومات«، 
الفروع وصرف املوظفني »ازدادت يف األشهر الثالثة 
األخرية، لكن ال ميكن تديد نسبة هذه الوترية قبل 

ليا القزي

 2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 

األضعف احللقة  املوظفون  املفلسة:  املصارف   

هذه املقاربات املختلفة حلقوق العاملني سببها جناح إدارات املصارف 
يف تشتيت قّوة املوظفني عرب إقناع أفراد بالتوقيع على اتفاقات 
لقون  االستقالة قبل التوّصل إىل اتفاق مجاعي. أما املوظفون فيحُ
املصارف يف  موظفي  نقابات  اتاد  فعالية  باملسؤولية على عدم 
فرتض به أن يضمن احلقوق،  فرض »الربوتوكول« اخلاص الذي يحُ
وغرقه يف مفاوضات تأتي لصاحل إدارات املصارف على حساب 
العمال. يرّد اخلوري بتأكيد أّن النقابة تتحّرك دفاعًا عن املوظفني 
»حتى ولو مل يكونوا أعضاء يف النقابة«. إذ إن هناك مصارف، 
من الفئة األوىل تديدًا، متنع على موظفيها االنضمام إىل النقابة. 
ولكن بالنسبة إىل خوري »مل يعد يكفي أن يتحّرك 100 شخص، 

الضغط حباجة ملشاركة اآلالف من املوظفني«.
ومبعزل عن قدرة اخلوري على مجع 100 موظف أو اآلالف للوقوف 
بوجه ظلم املصارف، فإن النقابة اقرتحت على إدارات املصارف يف 
بداية األزمة توحيد بروتوكول الصرف على النحو اآلتي: راتب لـ18 
شهرًا، راتب شهرين عن كّل سنة خدمة حتى 6 سنوات، راتب شهر 
ونصف عن كّل سنة لسنوات اخلدمة ما بني 6 و12 سنة، وراتب 
شهر عن كّل سنة ملن أمضى يف العمل أكثر من 12 سنة وحلّد 
أقصى هو 44 سنة... املصارف رفضت هذا الربوتوكول، فاندفعت 
النقابة إىل نواب تكتل »اجلمهورية القوية« لتقديم اقرتاح قانون 
على  تنّص  )كانت  املصريف  الدمج  قانون  من   4 املادة  تعديل 
ما بني 6 أشهر و36 شهرًا كحّد  تعويضات  املوظف على  حصول 

أقصى(، فحّول االقرتاح إىل اللجان النيابية املشرتكة لدرسه.
وقبل أيام، بدأت مفاوضات مع مجعية املصارف لتعديل عقد العمل 
االنهيار.  بعد  السابقة فقدت قيمتها  التعويضات  »ألّن  اجلماعي، 
ما  هيكلة،  وإعادة  ملصارف  دمج  حاالت  هناك  ستكون  كمًا  وححُ
ريد أن حنافظ على  يعين االستغناء عن عدد من املوظفني، لذلك نحُ
سلبية،  نتيجته  كانت  األول  االجتماع  اخلوري.  حقوقهم«، حبسب 
تدفعها  أن  جيب  اليت  األشهر  بعدد  إلزامها  املصارف  لرفض 

للموظفني املصروفني، لذلك »قد نذهب إىل صدام ال نتمناه«.
أسلوب مقاربة كّل املصارف مللّف العاملني فيها، والتعامل معهم 
كـ«أكالف تشغيلية« وليس كـ«استثمار« للنمّو وتطوير االقتصاد، 
أّنها  املصارف  ثّبت  تحُ املأساوي.  املصريف  للواقع  حقيقي  مؤّشر 
حتى  االقتصاد،  دورها يف  للعب  مؤهلة  غري  فلسة،  محُ مؤسسات 
ولو بقيت تتحايل وتتأخر يف إشهار ذلك. صحيٌح أّن العدد األكرب 
من املصروفني نتج من تصفية الفروع واالستغناء عن العدد األكرب 
شكلون بشكل أساسي أصحاب الرواتب  من العاملني فيها مّمن يحُ
ل أيضًا  الدنيا واملتوسطة، إال أّن »التقّشف« يف القوى العاملة مشمَ
املوظفني يف اإلدارات املركزية. فقد قّررت هذه املؤسسات أن 
ر« حجم الوحدات املختصة بـ: تسليف الشركات، القروض  »تعصحُ
املستندية  االعتمادات  وفتح  الكفاالت  والسكنية،  الشخصية 
كما  احلجم.  واملتوسطة  الصغرية  املؤسسات  قروض  لالسترياد، 
أّن املصارف تقّدمت إىل »هيئة األسواق املالية« إللغاء تراخيص 
املالية.  باألسواق  تتّصل  ملفات  يتابعون  كانوا  الذين  املوظفني 
سّلم  ّرد »كونتوار«، عاجزة حتى على أن تحُ تّولت املصارف إىل محُ
أصحاب الرواتب املوّطنة كامل قيمة رواتبهم الشهرية. دمج وحدات 
كلفني بكّل ما له خبدمات اإلقراض،  وتقليص أعداد املوظفني املحُ
بـ«وظيفتها«.  القيام  عن  املصارف  توّقف   - جديدة  مّرة   - يعين 
يقول أحد العاملني يف القطاع املالي، »ال بل أكثر من ذلك، هو 
إعالن عن عدم امتالك املصارف للسيولة الالزمة إلعطاء القروض، 
عدد  سوى  يتمكن  مل  أنه  سيما  ال  اجملتمع،  يف  النمّو  وتشجيع 
قليل من املصارف من االلتزام بتعميم مصرف لبنان جلمع 3% من 
مموع الودائع بالدوالر األمريكي يف حساب خارجي لدى املصارف 
نّصب حاليًا على تصيل الديون املتعثرة«.  ّل عملها محُ املراسلة. جحُ
يقول أسد خوري، »هذه املصارف إذا كانت ال تقبل بدفع ما نطلبه 
أّنها مصارف ال متلك مقومات  املوظفني، فهذا يعين  لقاء صرف 

احلياة«.

انخفض أعداد الفروع من 1080 إىل 945 بني 2019 و2021 )أرشيف ـ مروان 
طحطح(

تديث رمسي لألرقام«. كالم مشس الدين يتقاطع مع األخبار عن 
املستهدفني  املوظفني  على  العمل  شروط  يف  املصارف  تشّدد 

لدفعهم إىل االستقالة.
يؤكد رئيس نقابة موظفي املصارف، أسد اخلوري، أّن عدد الذين 
خرجوا من القطاع »منذ بداية األزمة يبلغ قرابة الـ4500 شخص«. 
بذلك  املصارف  لتكون  معًا،  الزوجني  لصرف  حاالت  ّجلت  سحُ وقد 
تواصلت  فقط  مصارف  أربعة  لعائالت.  كاماًل  مدخواًل  قطعت  قد 
مع وزارة العمل حول نيتها االستغناء عن عدٍد من الكوادر: البنك 
اللبناني للتجارة، االعتماد املصريف، بريوت والبالد العربية، مصر 
ولبنان. األخري توّصل إىل تسوية مع املوظفني بعدما كان يرفض 
نقابات  اتاد  من  املقرتح  »الربوتوكول«  عليه  ينّص  ما  إعطاءهم 
موظفي املصارف لتحديد حقوق الصرف. ماذا عن البنوك األخرى؟ 
»ِبغري عامل اجلماعة. يعيشون إنكارًا للواقع، مستفيدين من الوضع 
اخلوري،  يقول  األعباء«،  ختفيف  بهدف  باملوظفني  لالستفراد 
مستغربًا »تدفيع الثمن ألصحاب الرواتب الدنيا، فيما يتم ترتيب 

أوضاع املدراء التنفيذيني والنافذين«.
السوق  يف  األكرب  املصارف  لدى  أخريًا  ارتفعت  الصرف  عمليات 
مثل االعتماد اللبناني، وسوسييتيه جنرال، وقد سبقهما إىل ذلك 
بنك عودة وبنك ميد وبيبلوس وبلوم... يشري اخلوري إىل أن هذه 
املصارف »قامت بهندسات على طريقتها، فلم يعرتض لدى النقابة 
إال قرابة الـ10 موظفني منها«. لكن الواقع أن موظفي املصارف 
يعيشون خيبة أمل وخذالنًا من النقابات اليت مل تتمكن من محايتهم 
من الصرف وفرض بروتوكول واضح وموّحد على مجيع املصارف 
لعمليات الصرف املنّظمة، بل انربت إىل الدفاع عن املصارف يف 
ووصل  املوظفني.  تمي  بذلك  أنها  منها،  اعتقادًا  علنية  بيانات 
املصارف  عن  الدفاع  إىل  املصارف  موظفي  نقابات  باتاد  األمر 
ومجعية املصارف يف بيان صادر عنه، مشريًا إىل أن »املصارف 
ملزمة يف تعاطيها مع عمالئها تطبيق التعاميم الصادرة عن  مصرف 
لبنان...«، كما لفت إىل أن »مجعية املصارف سّجلت يف أكثر من 
مناسبة اعرتاضها على املّس باالحتياط اإللزامي، واعرتضت على 
كل ما ورد يف خطة اإلنقاذ املالي من مقرتحات تؤدي إىل املس 
بودائع املودعني )Haircut(، فتغطية اخلسائر هي بالدرجة األوىل 

من مسؤولية الدولة وال جيوز تميلها للمودعني«.
يف هذا السياق، النزاعات األكرب بني إدارات املصارف وموظفيها 
اخلروج  ريد  يحُ الذي  بنك«،  »حبيب  حاليًا يف ثالثة مصارف؛  تدور 
من السوق اللبنانية، رافضًا دفع 400 مليون لرية عالقة للموظفني 
بذّمته. وصلت القضية إىل وزير العمل مصطفى بريم الذي حّدد 
مهلة أخرية للمصرف إما بدفع حقوق املوظفني، أو اختاذ إجراءات 
حبّقه. موظفو »بيت التمويل العربي« يشكون إدارتهم أمام وزارة 
بهم  واالستفراد  »تفريقهم  املصرف  مسؤولو  فحاول  العمل، 
فرادى«، يقول اخلوري. أما املصرف الثالث فهو »بنك االستثمار«، 

الذي ميارس ضغوطًا مماثلة حتى ال يلجأ املوظفون إىل النقابة.
  دمجت املصارف وحدات وقّلصت أعداد املوظفني امُلكلفني بخدمات 

اإلقراض
ذاتي  بقراٍر  املوظفون  يستقيل  أن  للمصارف  »املثالي«  الوضع 
عترب صرفًا تعسفيًا، فيزيدون الضغوط الوظيفية  منهم، »حتى ال يحُ
عليهم، على رغم وجود العديد من املوظفني الراغبني برتك القطاع، 
املصروفني  أحد  أخرى«، حبسب  البحث عن وظيفة  أو  للسفر  إما 
دفع بني  حديثًا من أحد بنوك الفئة األوىل. ترتاوح التعويضات اليت تحُ
ّول احلقوق املادية إىل الدوالر  10 و18 شهرًا. معظم املصارف تحُ
سحبها  من  املوظفون  ليتمكن  لريات،   1507 صرف  سعر  حبسب 
على سعر صرف 3900 لرية، ولكّن املبالغ ال تودع يف احلسابات 
فعًة واحدة، بل بالتقسيط. ومل توّحد املصارف طريقة  املصرفية دحُ
املصروفني  يعد  من  فمنها  اخلدمة،  نهاية  تعويضات  مع  تعاملها 
صر  يحُ حني  الرمسي، يف  السعر  وفق  الدوالر  إىل  أيضًا  بتحويلها 

آخرون على دفعها باللرية اللبنانية.

بعد استقباله نظريه  الروسي سريغي الفروف  اخلارجية  أعلن وزير 
اللبناني عبد اهلل بو حبيب أن موسكو سّلمت لبنان صورًا التقطتها 
األقمار الصناعية الروسية قبل انفجار مرفأ بريوت يف 4 آب 2021 

وبعده الستخدامها يف التحقيقات.
أمل الفروف  اللبناني،  للوفد  مغلق  الصور يف ظرف  وفيما سّلمت 
أن »تساعد يف التحقيق«، مشريًا إىل »أّنين ال أعرف إن كانت هذه 
الصور ستساعد أو ال، ولقد نّفذنا أمر الرئيس فالدميري بوتني بعد 
توجيه رئيس اجلمهورّية ميشال عون طلبًا له«. وأوضح، أّن »اخلرباء 
خالل  من  يقّرروا  أن  عليهم  املتخّصصني  أّن  عن  تّدثوا  الروس 
شكل االنهيارات سبب االنفجار، وأمَعتقد أّن املتخّصصني اللبنانّيني 

سيحّلون هذه املسألة«.
وبينما قال بو حبيب »إننا شكرنا روسيا وقّدرنا عاليًا تسليمنا صورًا 
لألقمار الصناعية، حلادثة انفجار مرفأ بريوت، وسنضعها عند القضاء 
اللبناني، لكي تساعد يف كشف احلقيقة«، استبعد مسؤولون روس 
باعتبار  لديها،  املوجودة  الصور  كل  قد سّلمت  »روسيا  تكون  أن 
ذلك سرًا من أسرار الدولة اليت ال يّطِلع عليها سوى عدد حمدود 
الفضاء  وكالة  ورئيس  الروسي  الرئيس  إدارة  األشخاص يف  من 
ت لدى روسيا صور تدل على  الروسية«. وقال هؤالء إنه »إذا كانمَ
توّرط الكيان الصهيوني فهي لن تقدمها منعًا ألي توتر بني روسيا 

وإسرائيل«.
ومن بني هؤالء امللحق السابق يف سفارة روسيا يف بريوت أستاذ 
العالقات الدولية يف املدرسة العليا لالقتصاد سريغي فوروبيوف، 
الذي أشار إىل ردة الفعل الصهيونية مباشرة بعد طلب لبنان من 
روسيا تقديم الصور، حيث زار مباشرة وفد إسرائيلي روسيا والتقى 
أعطاهم  بوتني  أن  و«يبدو  سوتشي،  بوتني يف  فالدميري  الرئيس 
تطمينات«. واستغرب »تأخر الطلب اللبناني أكثر من عام«، متسائاًل 

»ملاذا مل يطلب لبنان ذلك مباشرة«.
كما كشف الفروف عن »مشروع تنجزه شركة روسية للنفط إليصال 

احملروقات إىل مرفأ بريوت«.

    الفروف: مشروع روسي إليصال املحروقات إىل لبنان
وموسكو هي أول عاصمة قرار يقصدها بو حبيب بعدمَ تعيينه وزيرًا 
إال  قضية  واشنطن  السابق يف  لبنان  سفري  يرتك  ومل  للخارجية. 
البحرية  احلدود  ترسيم  بينها  من  فيها،  التعاون  إمكانية  وناقش 
مع الكيان الصهيوني. وقالت مصادر مّطلعة على جو اللقاءات مع 
املعنيني  أكثر  من  وهي  لروسيا،  ِكن  »ميحُ إنه  الروس،  املسؤولني 
باإلسراع يف البدء باستخراج النفط والغاز من البلوك الرقم 9، أن 
تكون وسيطًا غري مباشر إىل جانب األمريكيني فيما لو طلبت احلكومة 
روسيا  »دخول  أن  املصادر  حبسب  شّك،  ال  إذ  ذلك«.  اللبنانية 
كوسيط ثاٍن، يكسر التحّيز األمريكي للكيان الصهيوني وهو ما ظهر 

واضحًا خالل املفاوضات اليت انطلقت برعاية األمم املتحدة«.
بني  النقاش  من  كبرية  مساحة  الروسية  االستثمارات  ملف  واحتل 
بو حبيب والفروف، وجرى الرتكيز على »إمكانية جذب االستثمارات 
الروسية للمشاركة يف إعادة بناء وتأهيل البنى التحتية«، كما »جرى 
عنى بالكهرباء والنقل واملرفأ  استعراض عناوين ملشاريع إنقاذية تحُ

وغريها«.
للحكومة  الروسي  والدعم  احلكومي،  الوضع  إىل  اللقاء  وتطرق 
اليت وِلدت بعد خماض عسري، وخصوصًا أن روسيا، عرب عدد من 
املسؤولني، سبقمَ أن وّجهت نصائح عدة ملختلف القوى السياسية 

اللبنانية »بعدم التفريط بهذه احلكومة«.
وعلى جدول أعمال اللقاء، حّل بند اللقاح الروسي ومتابعة استكمال 
أروان«  »شركة  بنيمَ  عليه  التوافق  جرى  بعدما  تصنيعه  مراحل 
الوزيرين السابقني عماد  وصندوق االستثمار الروسي خالل زيارة 

حب اهلل ومحد حسن ملوسكو.
أما يف موضوع التعاون األمين والعسكري وعلى الرغم من التباحث 
به، إال أن اجلانب الروسي يدرك بأن »مساهمته تظل حمدودة يف 
جرى عرض  كما  اللبناني«.  اجليش  لتسليح  األمريكي  االحتكار  ظل 
موضوع النازحني السوريني، إذ شّجع الطرفان على العودة الطوعية 

للنازحني إىل بالدهم.

بو حبيب يتسلّم صور املرفأ:
هل أعطت موسكو كل ما لديها؟

أحـمد الحاج علي
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ستيف  البلدية  رئيس  يتحدث 
عن  شديد  باعتزاز  كريستو 
ان  قال  حيث  العربي،  اجملتمع 
والعربية  اللبنانية  اجملتمعات 
جلبت األخالق والثقافة والروابط 
اجلديد.  لبلدها  القوية  األسرية 
اجملتمع  مع  كثب  عن  عملت  لقد 
األربع  السنوات  خالل  العربي 
مواصلة  إىل  وأتطلع  املاضية، 
اليت  والروابط  الوثيق  العمل 
القليلة  السنوات  خالل  حققناها 

املاضية.

مت انتخاب ستيف كريستو عضًوا 
عام  كامربالند  مدينة  بلدية  يف 
التمثيل  من  عامني  وبعد   .2017
النشط مت انتخابه رئيسا للبلدية 
عامني  ملدة   2019 أيلول   يف 
انتخابه رئيسا للبلدية يف  وأعيد 
يف  واستمر   2021 عام  أيلول 

منصب الرئاسة حتى اآلن.
عندما  العامة  حياته  ستيف  بدأ 
وكرس  العمال  حزب  إىل  انضم 
خلدمة  وخربته  وطاقته  جهوده 
وقال  عاًما..   18 مدة  احلزب 
»منحين  »اهلريالد«:  لـ  ستيف 
حزب العمال الكثري من الفرص، 
الذي  احلزب  ميثل  يُعد  مل  لكنه 
بشدة  أؤمن  أنا  إليه.  انضممت 
مقابل  العادلة  األيام  مببدأ: عمل 

أجر أيام عادلة«.

حول  »اهلريالد«  لـ  سؤال  يف 
حزب  من  االنسحاب  أسباب 
كريستو  السيد  أعاد  العمال، 
املتزايدة  »اهليمنة  إىل  السبب 
احلزب  داخل  معينني  ألشخاص 
امليول  ذات  والسياسات 
تدمر  أنها  اليت شعرُت  اليسارية 
تقاليد األسرة وطريقتنا التقليدية 

من احلياة«.

إىل  انضمامه  وراء  الدافع  وحول 
البلدية   رئيس  قال   ،OLC حزب 
اهتمامه  اىل  يعود  ذلك  ان 
والتصاقا  صلة  األكثر  بالقضايا 
وأضاف  واحتياجاتهم.  بالناس 
حزب  يف  عضًوا  »بصفيت  يقول 

رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو لـ »امليدل إيست هريالد«:
انضممت حلزب OLC  ألمثـّل جمتمعنا احمللي حبرية

ُأجِنَز عدد قياسي من التحسينات يف البنية التحتية 
بقيمة 85 مليون دوالر خالل رئاسيت للبلدية

OLC، فأنا لدّي مطلق احلرية يف 
وحتسينات  حقيقي  متثيل  تقديم 
على ضواحينا دون قيود ودون 
االضطرار إىل االمتثال لتوجيهات 
غالًبا  الذي  الرئيسي  املكتب 
احتياجات  عن  بعيًدا  يكون  ما 

جمتمعنا«.

هذا  ان  كريستو  السيد  وقال 
جائحة  خالل  للغاية  واضًحا  كان 
من  منطقتنا  عانت  حيث  كوفيد 
التجول  وحظر  والقيود  اإلغالق 
منطقتنا  الشرطة.  تواجد  وزيادة 
عادلة.  غري  بطريقة  عوملت 
رئيسة  أن  عن  الكشف  مت  اآلن 
تكن صادًقة  مل  السابقة  الوالية 
واستهدفت سكان غرب سيدني 
الصحية  املشورة  أوصت  عندما 
بإغالق نيو ساوث ويلز بالكامل، 
من  سكاننا  »ُمنع  قائال:  وتابع 
وُسلبت  العمل  إىل  الذهاب 
الناس  حرياتهم. كان  منهم كل 
إىل  الذهاب  على  قادرين  غري 
العقاري  رهنهم  ودفع  العمل 
وتأمني  والفواتري  واإلجيار 
حزب  التزم  ألطفاهلم.  الطعام 
العمال الصمت والتواطؤ يف هذه 
القضية وفشل يف متثيل مصاحل 
جمتمعاته. ويف حني عانى جمتمعه 
من  الكثري  كان  املصاعب،  من 
الوالية  يف  العمال  حزب  نواب 
كامل  بأجر  خيتبئون  غرفهم  يف 

تاركني جمتمعهم يعاني.

احباطه  عن  البلدية  رئيس  وعرب 
من تعامل حزب العمال مع جائحة 
يكون  »عندما  موضحا  كوفيد، 
حزب  من  مستشارون  لديك 
إحاطة  جلسة   40 فاتهم  العمال 
للبلدية  اجتماعات   7 و  للبلدية 
رواتبهم  تلقي  االستمرار يف  مع 
يدل  فهذا  البلدية،  من  الكاملة 

على جتاهل صارخ للمجتمع«.

 OLC من  »املرشحون  ان  وأكد 
فقط  املستقلون  واملرشحون 
سيضمنون للبلدية متثيل املقيمني 
لدينا بشكل عادل. إذا كان حزب 

الذهاب  على  قادر  غري  العمال 
إىل العمل ومتثيل اجملتمع، فنحن 

سنقدر على ذلك«.

اإلضافية والقيود حيث قال: يف 
ذلك الوقت عومل شعبنا  بشكل 
غري عادل ومل يعد يستطيع دفع 

فواتريه وإطعام أطفاله.

لقد قاتل رئيس البلدية بشجاعة 
كامربالند  مدينة  جمتمع  أجل  من 
الفوري  اإلغالق  من  للخروج 
خالل  من  حقوقه  واستعادة 
اليومي يف وسائل  الظهور شبه 
تلفزيونات  من  الوطنية  اإلعالم 

وصحف وإذاعات.

وبصرف النظر عن عمله الدؤوب 
يف الدفاع عن جمتمعه خالل جائحة 
كريستو  السيد  قدم  كوفيد، 
البنية  ترقيات  من  قياسًيا  قدًرا 
دوالر  مليون   85 بقيمة  التحتية 
من التحسينات إىل جناح غرانفيل 

املجتمع  حزب  من  كريستو  ستيف  كامربالند  بلدية  لرئيس  كان 
املحلي OLC دور فعال يف الدفاع عن حقوق مواطني كhمربالند 
خالل عمليات اإلغالق غري العادلة وحظر التجول والقيود التي تم 
فرضها على مواطني بلدية مدينة كامربالند. غالبًا ما ظهر رئيس 
وعمليات  الجائر  التجول  حظر  يدين  اإلعالم  وسائل  يف  البلدية 

اإلغالق والقيود التي فرضت على مجتمع بلدية مدينة كامربالند.
نواب  خاص  بشكل  ينتقد  كريستو  ستيف  البلدية  رئيس  كان 
كثري  يف  إليهم  يشريون  الذين  العمال  حزب  يف  املحليني  الوالية 
من األحيان على أنهم يختبئون يف غرف الصاالت بأجر كامل بينما 
العمل  إىل  الذهاب  من  أبناؤها  يتمكن  لم  التي  تعاني مجتمعاتهم 

لدفع الرهن العقاري واإليجار والفواتري وتأمني الطعام ألوالدهم.
بعد أن كانت هذه االنتخابات هي الضوء الساطع لسكان بلدية 
حقوقهم،  أجل  من  والنضال  كوفيد  محنة  طوال  كامربالند  مدينة 
يسعى رئيس البلدية إلعادة انتخابه يف 4 كانون األول / ديسمرب 
املقبل. ومع رقم قياسي بلغت قيمته 85 مليون دوالر من تحسينات 

حاوره الزميل أنطونيوس بو رزق

أصبح  رئاسته،  ظل  يف  بالفعل  إنجازها  تم  التي  التحتية  البنية 
رئيس البلدية كريستو بطل املجتمعات.

الزميل انطونيوس بو رزق يحاور رئيس بلدية كامربالند ستيف 
كريستو يف مكتبه يف البلدية

اجلالية اللبنانية 
والعربية جلبت 

لنا الثقافة 
واألخالق 
والروابط 

العائلية
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ئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو يف مكتبه يف البلدية

وكان ستيف كريستو املمثل رقم 
ضد  حتدث  الذي  للمجتمع  واحد 
عمليات اإلغالق واحلظر  والشرطة 

Granville Ward خالل فرتة عمله 
كعضو ورئيس للبلدية.

تشمل األعمال اليت مت تسليمها:
األغراض  متعدد  غرانفيل  مركز 
 Granville Multipurpose(

Centre(  24747885 دوالًرا
 Granville Smart Precinct مشروع

Pilot 969702 دوالر
 Granville( غرانفيل  ملعب 

Stadium( 13268961 دوالًرا
غرانفيل  البلدية يف  قاعة  ترميم 
 Granville Town Hall(

Restoration( 612654 دوالًرا
اقتناء أرض 1،654،984 دوالرًا

ترقية الصرف الصحي يف سوق 
 Merrylands( التجاري  مرييالندز 
 )CBD Drainage Upgrade

17،816،681 دوالرًا
مرييالندز  مدينة  مركز  جتديد 
 Merrylands City Centre(

Revitilisation( 211.400 دوالر

 )Building Program(  برنامج البناء
6،799،295 دوالرا

املشاة  ممرات  ترقيات 
5،007،242 دوالرا

املتنزهات  برنامج  ترقيات 
4،166،491 دوالًرا

ترقيات برنامج الطرق 8،218،407 
دوالرات

واألمطار  العواصف  مياه  برنامج 
 )Stormwater Program(

354.595 دوالرًا
 )Traffic Program( برنامج املرور

1،467،208 دوالرات
 85،295،505 اإلمجالي:  املبلغ 

دوالرات.
وقال رئيس البلدية السيد ستيف 
كريستو إنه يرشح نفسه إلعادة 
انتخابه يف 4 كانون األول املقبل 
احلصول  يف  ويأمل  ديسمرب    /
على دعم اجملتمع ملواصلة العمل 
ملنطقتنا  والتحسينات  الرائع 

احلبيبة.
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Imterview

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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In a question from the «Her-
ald» about the reasons be-
hind quitting the Labor Party, 
Mr Christou attributed this to 
“The growing dominance of 
certain people within the Par-
ty and the left-leaning policies 
that I felt were ruining family 
traditions, and our traditional 
way of life”. 

On the motivation behind his 
joining the OLC Party, the 
mayor reiterated his interest 
in the issues most relevant to 
the people and their needs.

“As a member of the OLC 
Party, I am absolutely free to 
provide real representation 
and offer improvements to 
our suburbs without restric-
tions and without having to 
comply with the directives of 
a head office which is often 
out of touch with the needs of 
our community. ”

This was very clear during the 
Covid Pandemic which saw 
our area suffer lockdowns, 
restrictions, curfews, and ex-
tra Police presence.  Our area 
was treated so unfairly said 
Mayor Christou.  Now it is 
revealed the former Premier 
was not truthful and targeted 
Western Sydney residents 
when the Health advice rec-
ommended locking down all 
of NSW.  Mr Christou said 
“Our residents were stopped 
from going to work and had 
all their freedoms taken away 

from them.  People were un-
able to go to work, pay their 
mortgage, rent, bills, and put 
food on the table to feed their 
children.  The Labor Party 
were silent and complicit on 
this issue and failed to rep-
resent their communities in-
terest.  Whilst their commu-
nity suffered hardships a lot 
of Labor State MPs were in 
their lounge rooms hiding on 
full pay whilst their commu-
nity went without.  I am disap-
pointed with the Labor Party’s 
response to Covid said Mayor 
Christou.  “When you have 
Councillors from the Labor 
Party that have missed 40 
Council Briefings and 7 Coun-
cil meetings whilst continuing 
to receive their full Council 
Pay it shows a flagrant dis-
regard for the community.  
Only an OLC and Indepen-
dent Council Candidates will 
ensure that our residents are 
fairly represented.  If the La-
bor Party cant be bothered to 
show up for work and repre-
sent the community we will 
said Mayor Steve Christou.
Steve Christou was the num-
ber one representative speak-
ing out against lockdowns, 
curferws, extra police, and re-
strictions.  Mr Christou said at 
the time our people have been 
treated so unfairly and cannot 
afford to pay their bills and 
feed their children.  He fought 
couragesly for the Cumber-
land City Community to come 
out of immediate lockdown 

and to be given their rights 
back with nightly appear-
ances in National Media, TV, 
Newspapers, and Radio.

Aside from his tireless work 
defending his community 
through Covid Mayor Chris-
tou has delivered a record 
amount of infrastructure up-
grades.  He has delivered an 
$85 million dollar legacy of 
improvements to the Gran-

Mayor Steve Christou from the Our Local Community Party was instrumental in defending the rights of Cumberland citizens during the unfair 
lockdowns, curfews, and restrictions that were placed upon Cumberland City Council citizens.  The Mayor often appeared in nightly media con-
demning the unfair curfews, lockdowns and restrictions, that were placed upon the Cumberland City Council community.  
Mayor Steve Christou was particularly critical of the local Labor State MPs often referring to them as hiding in their lounge rooms on full pay while 
their communities suffered and were unable to go to work to pay the mortgage, rent, bills, and put food on the table to feed their children. 
This election having been the shining light for Cumberland City Council residents throughout the Covid ordeal and fighting for their rights the 
Mayor is seeking re election on December 4th.  And with a record of  $85 million worth of infrastructure improvements already accomplished 
Mayor Christou has become the communities champion. 
Mayor Steve Christou speaks very fondly of the Arabic community. MAYOR Steve Christou said. 
The Lebanese and Arabic Communities brought Ethics, Culture, and strong Family ties to their new found country. I have worked very closely 
with the Arabic community during the last four years and look forward to continuing the close work and bond we have achieved over the last 
few years.
Steve Christou was elected a Councillor of Cumberland City Council in 2017.  After two years of active representation he was elected Mayor in 
September 2019 for two years and was re elected Mayor in September 2021 to date.
Steve began his public life when he joined the Labor Party, and devoted  his efforts, energy and experience to serving the ALP for 18 years.  
Steve said “The ALP gave me a lot of opportunities, however they no longer represented the party I joined.  I firmly believe in the edict a fair 
days work for a fair days pay.

CUMBERLAND MAYOR STEVE CHRISTOU TO THE MIDDLE EAST HERALD: 

I joined OLC Party to freely represent our local community
Record Number of Infrastructure Improvements $85 Million 
Dollars in Total delivered under Mayor Steve Christou

Interviewed By Antonios Bourizk

The Lebanese 
and Arabic 

Communities 
brought Ethics, 

Culture and strong 
Family ties

ville Ward during his time as 
Councillor and Mayor.

Works delivered include 
Granville Multipurpose Cen-
tre $24,747,885 
Granville Smart Precinct Pilot 
Project $969,702
Granville Stadium 
$13,268,961
Granville Town Hall Restora-
tion $612,654
Land Acquisition $1,654,984
Merrylands CBD Drainage 
Upgrade $17,816,681
Merrylands City Centre Cen-
tre Revitilisation $211,400
Building Program $6,799,295

Footpaths Upgrades 
$5,007,242
Parks Program Upgrades 
$4,166,491
Roads Program Upgrades 
$8,218,407

Stormwater Program, 
$354,595
Traffic Program $1,467,208
Total Amount $85,295,505

Mayor Steve Christou said he 

is standing for re election on 
December 4th and hoped to 
have the support of the com-
munity to continue the great 
work and improvements to 
our beloved area.
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نــجوم

بيع فستان ارتدته املغنية الراحلة، إميي واينهاوس، يف حفلتها 
متعلقاتها  ضم  مزاد  يف  دوالر  ألف   243 على  يزيد  مبا  األخرية 

اخلاصة.

وكانت املغنية وكاتبة األغاني واينهاوس قد ارتدت فستانا قصريا 
يف حفل أقيم يف مدينة بلغراد الصربية، يف يونيو/حزيران عام 
2011، قبل شهر من وفاتها عن عمر ناهز 27 عاما، وبيع الفستان 

مبا يزيد على تقدير سعر بيعه االسرتشادي بنحو 16 ضعفا.

كما بيع يف املزاد حنو 800 قطعة من متعلقاتها مبا يزيد على 4 
ماليني دوالر.

والداها  أنشأها  مؤسسة  إىل  البيع  عائدات  مجيع  تذهب  وسوف 
ملساعدة الشباب الذين يعانون من مشاكل اإلدمان.

واملعروفة  البارزين،  جيلها  جنوم  من  واحدة  واينهاوس  وكانت 
 ،»Rehab« بينها  من  كتبتها  أغنيات  خالل  من  الرقيق  بصوتها 

.»Love is a Losing Game»و ،»Back to Black»و

بيعت أيضا يف املزاد الفتات شوارع كتب عليها مجهورها عبارات 
تكريم هلا بعد وفاتها

حي  يف  الكائن  منزهلا  يف  الكحوليات  بتسمم  املغنية  وتوفيت 
كامدن، يف مشالي لندن، يف يوليو/متوز 2011.

سعر  تقديرات  بالفعل  واينهاوس  متعلقات  من  العديد  وحطمت 
البيع االسرتشادية لدار مزادات »جوليان« يف لوس أجنليس.

    بيعت حقيبة واينهاوس املصنوعة من اجللد األمحر على شكل 
لعام 2007، عندما  بريت  أثناء حفل جوائز  املغنية  قلب، محلتها 
وجوائز  الفردية  لألغنيات  بريطانية  فنانة  أفضل  جبائزة  فازت 
األلبومات الغنائية الربيطانية، مببلغ يزيد على 204 آالف دوالر، 
أي 13 ضعف السعر االسرتشادي قبل املزاد، يف حني بيع فستان 
ذهيب من تصميم »دولتشي آند غابانا« مببلغ 150 ألف دوالر، وهو 

ما يعادل 30 ضعف سعره االسرتشادي.
لندن«،  »تيمربلي  متاجر  من  واينهاوس  اشرتتها  بذلة  بيعت    
مبناسبة  غنائي  حفل  مشاركتها يف  أثناء  ارتدتها  اللون،  سوداء 
عيد ميالد زعيم جنوب أفريقيا، نيلسون مانديال، التسعني مبا يزيد 
على 121 ألف دوالر، وكان السعر االسرتشادي حنو ألف دوالر، 
كما بيعت نعال وردية للبالية مببالغ ترتاوح بني 12500 دوالر و 

19200 دوالر.
    بيعت الفتة شارع معدنية مكتوب عليها »ساحة كامدن« حتمل 
 19200 مببلغ  وفاتها  بعد  لواينهاوس  تكرميا  اليد  خبط  كتابات 

دوالر. 

ما  »إميي:  بعنوان  معرض  يف  املتعلقات  بعض  تعرض  وسوف 
وراء املسرح« ينظمه متحف »ديزاين« يف منطقة كنسينغتون يف 
غربي لندن اعتبارا من 26 نوفمرب/تشرين الثاني، قبل تسليمها إىل 

مقدمي العطاءات الفائزة.

بينها فستان ارتدته خالل حفلتها األخرية
متعلقات إميي واينهاوس حتصد ماليني 

الدوالرات يف جلسة بيع باملزاد
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املتمردين الفستان الذي ارتدته يف آخر  حفل أقيم يف مدينة بلغراد الصربية لسيطرة  اخلاضعة  صنعاء  حمكمة يف  أصدرت  صنعاء: 
احلوثيني حكما بسجن عارضة أزياء مينية ملدة مخس سنوات بعدما 
شابتها  قضية  يف  الدعارة،  وممارسة  املخدرات  بتعاطي  دانتها 

انتهاكات حبسب منظمات حقوقية.
وُأوقفت انتصار احلمادي البالغة من العمر 20 عاما يف فرباير عند 
نقطة تفتيش يف صنعاء بينما كانت يف طريقها إىل جلسة تصوير. 
»فعل  بارتكاب  اليمنية  العاصمة  احلاكمة يف  السلطات  واّتهمتها 

خمل باآلداب« وحيازة املخدرات وبدأت حماكمتها يف يونيو.
سلطات  باسم  املتحدثة  »سبأ«  األنباء  وكالة  نشرته  بيان  ويف 
املتمردين األحد، ُأدينت احلمادي »جبرمية تعاطي املخدرات« و«جبرمية 
على  أخريات  فتيات  و«جبرمية حتريض  والدعارة«  الفجور  ممارسة 

ممارسة الدعارة«. ومل يّتضح إن كان بإمكانها استئناف احلكم.
أزياء  كعارضة  إثيوبية،  وأم  ميين  ألب  املولودة  احلمادي  وتعمل 
عام  تلفزيونيني مينيني  ومّثلت يف مسلسلني  أربع سنوات،  منذ 

.2020
املناطق  دوليا يف  بها  املعرتف  غري  املتمردين  وتفرض سلطات 
اجتماعية  قوانني  باحلرب،  الغارق  البلد  يف  لسيطرتها  خلاضعة 
صارمة غالبا ما تؤدي إىل تقييد حرية املرأة يف اجملتمع احملافظ 

للغاية.
وفيسبوك.  إنستغرام  على  املتابعني  من  اآلالف  العارضة  ولدى 
ونشرت عشرات الصور على اإلنرتنت مرتدية مالبس مينية تقليدية 
أو اجلينز أو سرتة جلدية. وارتدت يف بعض صورها احلجاب ويف 

أخرى ظهرت بدون غطاء للرأس.
وممارسة  املخدرات  بتعاطي  أخرى  امرأة  كذلك  احملكمة  ودانت 
الدعارة وحكمت عليها بالسجن مخس سنوات، وامرأة ثالثة بإدارة 

مكان ملمارسة الدعارة وحكمت عليها بالسجن ثالث سنوات.
وجاء يف البيان ان القضية مشلت عددا من »اجلرائم الدخيلة على 
شرائح  كافة  من  واملدانة  واملستنكرة  احملافظ  اليمين  اجملتمع 
على  الناعمة  احلرب  سياق  يف  تأتي  أنها  جانب  إىل  اجملتمع، 
اليمن«، يف إشارة إىل محلة تنديد على وسائل التواصل االجتماعي 

بالقضية.
ويف يونيو، حتّدثت هيومن رايتس ووتش عن إجبار سلطة احلوثيني 
احلمادي على« توقيع وثيقة وهي معصوبة العينني أثناء االستجواب، 
وعرضت إطالق سراحها إذا ساعدتهم يف إيقاع أعدائهم باجلنس 

واملخدرات«.
ووصفوها  لفظيا«،  إليها  »أساؤوا  السجن  حراس  ان  وتابعت 

بـ«العاهرة«.
وقال مركز اخلليج حلقوق االنسان يف يوليو ان احلمادي حاولت 
قسم  إىل  بنقلها  املركزي  السجن  إدارة  قرار  بسبب  االنتحار 

الدعارة.
وحبسب أفراد من عائلتها، فإّنها املعيل الوحيد ألسرتها املكّونة 
الذي لديه  الكفيف وشقيقها  أفراد، مبن فيهم والدها  أربعة  من 

إعاقة جسدية.
ومنذ 2014، خّلف النزاع يف اليمن عشرات آالف القتلى ودفع حنو 
80 يف املئة من السّكان لالعتماد على اإلغاثة اإلنسانية وسط أسوأ 
أزمة إنسانية يف العامل، وفقًا لألمم املتحدة. وتسّبب كذلك بنزوح 

حنو 3,3 ماليني شخص.
العربية  اجلزيرة  شبه  دول  أفقر  يف  النزاع  اندالع  منذ  وازدادت 
حاالت الزواج املبكر بني العائالت اليمنية الباحثة عن لقمة عيشها 
وسط االنهيار، وارتفعت معدالت العنف ضد النساء مع االنزالق 

حنو أكرب أزمة إنسانية يف العامل.

سلطات صنعاء حتكم على عارضة أزياء 
بالسجن مخس سنوات

توافدت حشود ضخمة السبت إىل مسقط رأس ماريليا ميندونسا 
غداة مقتل هذه املغنية اليت تعترب من األكثر شعبية يف الربازيل 

يف حادث حتطم طائرة عن عمر 26 عامًا.
مينا  والية  يف  صغرية  أجرة  طائرة  حتطم  إثر  املغنية  وقضت 
جريايس الواقعة يف جنوب شرق البالد، وهي جنمة نوع موسيقي 
ُيعرف باسم »سريتانيجو« قريب من موسيقى الكانرتي وحمبب جدا 

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

للمشاركة يف أمسية وداعية كبرية هلا يف أحد مالعب املدينة.
منذ  طوابري  اصطفوا يف  هؤالء  أن  برس  فرانس  وكالة  والحظت 
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.
 130 مسافة  اجتاز  الذي  ليناريس  دييميس  دايف  الطالب  وقال 
كيلومرتًا ليشارك يف تكريم املغنية الشابة حملطة »جي 1« اإلخبارية 
»جئنا لوداع ماريليا ميندونسا ولشكرها على متضية هذه السنوات 

وهي تغين لنا وجتعل قلوبنا تطري«.
»إنه  برس  فرانس  لوكالة  فقال  عامًا(   22( ألفيس  ماثيوس  أما 
شعور قوي لدرجة أننا ال نعرف كيف نعرب عنه. إنه أمل هائل جلميع 

الربازيليني«.
ورأى املراهق البالغ 16 عامًا غوستافو السريدا »إنها خسارة كبرية. 

إنها صدمة لدرجة أنين ال أملك كلمات لوصفها«.
 39 وهلا  الربازيل،  يف  كبرية  بشعبية  ميندونسا  ماريليا  وحتظى 
إنستغرام و22 مليون مشرتك على قناتها يف  متابع على  مليون 

يوتيوب.
ولِقبت املغنية الشابة بـ«ملكة املعاناة« إذ اشتهرت بأغنياتها ذات 

النصوص الشعرية عن احلب وأحزانه وكذلك عن حترير املرأة.

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

الذكور.

وكتب جنم كرة القدم الربازيلي نيمار عرب تويرت »أرفض أن أصدق 
ذلك، أرفض«.

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

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

تسجيال  االجتماعية  الشبكات  عرب  املغنية  نشرت  احلادثة،  وقبيل 
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 يقودان الطائرة. ورجحت السلطات أن يكون حتطم الطائرة 
نامجا عن 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.

حشود ضخمة تشارك يف وداع املغنية 
الربازيلية ماريليا ميندونسا



Page 19صفحة 19       2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 

حفل اطالق ناجح ملرشحي منطقة غرايستانز يف بلدية  كامربالند حبضور كينيلي وبوين وفني

االنتخابية  احلملة  أنطلقت 
منطقة  كامربالند يف  لبلدية 
غرايستانز برعاية السيناتور 
وحضور  كينيلي  كريستينا 
وتغيري  للبيئة  الظل  وزير 
الفيدرالي  النائب  املناخ 
مقعد  ونائب  بوين  كريس 
نيو  برملان  يف  غرانفيل 
فني  جوليا  ويلز  ساوث 
باراماتا  مقعد  ومرشحة 

أوين  دورغن  الفيدرالي 
احملامية  املقعد  ومرشحة 
ضومط  كلتوم  ساندرا 
كلتوم  ايلي  الزميل  كرمية 
ومرشحي املنطقة وعدد من 

ابناء املنطقة.
حتدث يف احلفل السيناتورة 
الفيدرالي  كينيلي والنائب 
بوين والنائب فني ومرشحو 
منطقة  يف  العمل  حزب 

ساندرا  احملامية  غرايستانز 
كلتوم ضومط والربوفيسورة 

دايان كوملان وأكــني.
الكلمات  شددت  وقد 
حزب  ومبادئ  قيم  على 
العمال وتطرقت اىل فرض 
حكومة الوالية االغالق على 
شرق  دون  سيدني  غرب 
اضرارا  احلق  مما  سيدني 
باملصاحل  ومعنوية  مادية 

والعائالت. ودعا املتكلمون 
لالئحة  للتصويت  اجلميع 
تعمل ملصلحة  اليت  الشابة 

كامربالند  بلدية  مواطين 
غرايستانز  ومنطقة  عامة 

خاصة.

غنية  مأدبة  هناك  وكانت 
اللبنانية  باملأكوالت 

واملرطبات واحللويات.

مقدم الحفل دورغن أويناملرشحة املحامية ساندرا ضومطاملرشحة الربوفيسور دايان كوملانالنائب جوليا فني كريستينا النائب كريس بوينالسيناتور كريستينا كينيلي

كينيلي وبوين وفني وأوين مع مرشحني للبلدية ضومط وكوملان وأكني وحامدكينيلي وبوين وفني وأوين مع مرشحي الالئحة ساندرا كلتوم ضومط ودايان كوملان وأكني

حضور

حضور
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

الوطن املسلوب والشعب املنكوب

 هذا هو احلال اخلجول واملزري الذي نعيشه يف وطن أصبح يف 
الوجود،  من  والزوال  بالقتل  عليها   وحكومة حمكوم  الرياح  مهب 
السؤال احملرج هو  ما هي اإلفادة لكل مواطن يف وطن قّسموه 
اىل  الناس  وفّرقوا   اإلذالل  درجة  اىل  شعبه  وحطموا  اشالء  إىل 
كانتونات حتارب بعضها البعض  وأهلكوا مجيع الناس بقوانينهم 
البيوت على  أموال املواطنني وهدموا  البغضاء وسرقوا  وانانيتهم 
رؤوس أصحابها وفرضوا األحكام العرفية على الكبري والصغري.    

مل يفرضوا املساواة بني الناس ومل يطبّقوا قانون حقوق األنسان.. 
أنا ال أعرتف بوطن يأكل حقوقي وال حيرتم إجنازاتي  بكل بساطة 
هذا  ودائما  اجلامعي.  وتفوقي  وشهاداتي  واختصاصي  وعلومي 
الدواء  ينال  بلهجة عالية لكي  الوطن يطلب مساعدات ويستعطي 
الغاب  شريعة  منفذا  النامية  الدول  مجيع  من  والفلوس  والغذاء 
يا  اهلل  مال  من  وكلمة  الصراخ  من  أكثر  يعرف  مل  الذل  وطريق 

حمسنني.
اخلارج  اىل  باعوه  أحد حيرتمهم ألنهم  حّكامه ال  بوطن  نتباهى  هل 
من  قسما  وهّجروا   الفقراء  وآمال  أموال  وسلبوا  مثن  بأرخص 
املواطنني وقتلوا قسما آخر وأذّلوا  الناس الضعفاء الذين بعدهم 
داخل الوطن على قيد احلياة وعلى طريق املوت الغاشم والقادم 

عليهم.
فأين أصبح احللم والرجاء الذي كنا حنلم فيه.. فالنار  تأكل األخضر 
واليابس يف وطن له شعار ونشيد وطين نتغنى به.. أصبح اليوم 
الوطن احلقيقي  له نشيد وطنه اخلاص واجملهول، ألن  كل فريق 
أصبح وطنا مفقودا وغري موجود أال حربا على ورق، وهوية ال أحد 
يريدها ألنها هوية استبدلت بهوية أخرى حتمل يف مضمونها التعصب 
والعنصرية والطبقية وقلة االحرتام لإلنسان الذي هو خملوق على 

صورة اهلل وبكلمة من عظمة قدرته وكيانه وأمره اإلهلي.
ما هو العمل يف وطن يدّمر شعبه ويسيب بنيه وكل واحد أصبح 
لكن  واليد قصرية..  العني بصرية  أي شيء الن  يعمل  ان  عاجز 
اين  يعلم  أحد  وال  هدرًا  الذي ذهب  الناس  تعب  على  لألسف  يا 
الناس  أكثر  جعل  الذي  املشني  الشيء  هذا  العمر..  جنى  أصبح 
املغرتبني ال يعودون اىل لبنان بسبب اخلسارة الكبرية من أمواهلم 
يف البنوك اللبنانية وأمالكهم املهدومة وإجيار العقارات املتدنية جدًا 
بشكل مؤسف ومؤّثر ليس له مثيل.. هذه املعضلة والسمعة السيئة 
لكي  املغرتبني  تشّجع   ال  لبنان  يف  واملواطن  للوطن  والعقيمة 
يعودوا اىل لبنان كّل سنة يف فصل الصيف من أجل السياحة يف 
املناطق اللبنانية والنقاهة واالسرتخاء يف ربوع الوطن، وكلنا يعلم 
أن هذا القطاع السياحي الكبري واملهم جدًا كان يدعم  االقتصاد 
املمكن  فمن  طويلة  ملدة  فقدناه  اذا  لكن  كبري..  بشكل  اللبناني 
جماعة  بأكرب  يف  وينتهي  وسكانيا  وعمليا  ماليا  فراغا  خيلق  ان 
إنسانية وتارخيية داخل الوطن املنكوب ، فأين وماذا سيكون مصري 
األمور  فإن  ساكنأ  حيّركوا  مل  إن  الذين  التقليديني  الزعماء  مجيع 
رهيب  بشكل  وقتل  وتنكيل  ويالت   عليهم  وتنعكس  ستستفحل 
املريرة  احلياة  يتحّمل هذه  ان  أحد يستطيع  ومعيب جدًا ، الن ال 
والروتينية الفاشلة ال بشكل وال بآخر. ألنه سياتي يومًا ليس ببعيد 
وتنقلب األمور وحياة الزعماء رأًسا على عقب ، وسينقلب السحر 
على الساحر وتنكشف حقيقتهم املغلفة بالكذب واخلداع وأنانيتهم 
وال  والضعيف  الفقري  ترحم  ال  اليت  اجلهنمية  وافكارهم  البغضاء 
تشفق على أحد . واليوم ويف أقرب وقت سيصلون اىل احلائط 
ودورهم  اهلش  ومصريهم  احلبال  شد  دور  ينتهي  كي  املسدود 
القرن  وباألخص  املاضية  القرون  قراصنة  يشبه  الذي  املأساوي 
السادس عشر والسابع عشر ألنهم سيصلون يومًا اىل نقطة الصفر 
مهما طال الزمن وهناك يكون الندم والبكاء عندما يفقدون أمواهلم 
يكونوا  لكي  الناس،  مجيع  بني  واحرتامهم  ومقاعدهم  وبيوتهم 
الرجعي  األقطاع   دكتاتورية  وعن  التارخيية  اخلزعبالت  عن  منوذجا 
القديم واملخيف ومنوذجا عن ادولف هتلر ونريون روما ومجال باشا 

السفاح.. وأخريا إإن احلق يعلو وال يعلى عليه .  

حني متضي
الطريق  يف  مشعة  أدخر 

اليك
اقرتحت لفضة  وكنَت قد 

املاء، 
انسياب اجملرى

وفلسفة مجال خريف 
يسبح حبمده املطر

و يلملم شيخوخة احلكمة
وانت متضي

اىل اهلل حتمل حصتك من 
الصرب 

وتبغك املستحب

لتشكل بياناتك
على شجر الضوء 

هناك
 الشعر حمموما 

هنا..
كما قصيدة تنضج باالبعد 

من اجلنون 
احملتمل

وانت
توقد الدوي يف رابعة 

النقصان اللذيذ
وانا 

 يف انهماك عميق
 امسد امساءك بالغفران

واعيش موتي الثر.

سمر محفوض - سورية 

حــني تـمضي

 2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 

- 1 -
عندما أقرأ نصًا مرتنْي

فأقوْل:
ما الذي كان يقوْل؟

كاتُب الّنِص
و ماذا سيقوْل

قاريٌء آخَربعدي؟
أجُد النفَس تقوْل:

ملن امُلْبِدُع يكُتب ..؟
و ملاذا حنن نقرأ؟

رْت َصَفحاٌت ُسطِّ
دوَن جدوى ُكِتَبْت

بغموٍض عربرََّْت
عن سراٍب
و ضباٍب

و اضطراْب
فلماذا يكُتبوْن

َو ُهُم ال ُيدِركوْن
أّن حبَرالكلماْت

فيِه أمالٌح وماٌءو جواهْر
فيِه أخطاُرهالٍك وغرْق

فيِه ما يزرُع يف الّنفِس القلْق
فيه ما يبعُث يف املوِت احلياْة

فيِه، ما فيِه، و للمبدع أن خيتاَر،
ما تهفوله األرواُح، واآلذاُن،

مّما َيدخُل القلَب بال إذن دخوْل
و يغّذي الروَح من دون ذبوْل

- 2 -
جّفِت الّليلُة، جّف الفجُر، جّف الّصبُح

ْت غيمٌة ما أمطرْت جفرَّ
ِت الغابُة، جفرَّ
جفرَّ احلقُل،
جّف البحُر،
جّف النهُر

لِكْن
مَلْ جيفّْ احلبُّ يف قليب،

وما جّفْت ُدموعي
فبكيُت

و بكيُت
وبكيُت..

غـيوٌم ال ُتـمِطْر

خالد الحّلي
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تـتمات

الصني تعرب عن استعدادها ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اللهيان:  عبد  أمري  حسني  اإليراني  اخلارجية  وزير  مع  حمادثة 
من  سياسة  أي  ملقاومة  إيران  مع  للتعاون  مستعدة  »الصني 
التحركات واملضايقات أحادية اجلانب، والتمسك مببدأ عدم التدخل 

يف الشؤون الداخلية، والدفاع عن العدالة الدولية والنزاهة«.
وجرت احملادثة بني وزيري خارجية البلدين أمس األربعاء عرب تقنية 

الفيديو.
وأشار الوزير الصيين إىل أن بالده تقدر دعم إيران ملبادرة التنمية 
العاملية اليت طرحها الرئيس الصيين، شي جني بينغ، ومستعدة 
البلدين  بني  الشامل  التعاون  خطة  تنفيذ  على  إيران  مع  للعمل 

واملساهمة يف حتقيق نتائج جديدة السرتاتيجيتهما.
كما جاء يف بيان وزارة اخلارجية الصينية عن وانغ يي قوله إن 
أن  تأمل يف  لكنها  التنموي،  منوذجها  تصدير  تعتزم  ال  »الصني 
تكون منوذجا لدول مثل إيران اليت تريد تسريع التنمية، ويف نفس 

الوقت احلفاظ على استقالهلا«.

قلق اسرائيلي من  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حبسب  والعامل،  »إسرائيل«  على  اإليرانّية  املسرّيات  خطر  تزايد 
توقيته  جلهة  املوضوع  هذا  على  الضوء  تسليط  أعاد  قوله، 
ومضمونه،  ومّثل مناسبة إلعادة طرح هذا املوضوع يف النقاش 

اإلعالمي العام من زواريا متعددة.
  وذلك أتى من خالل مقاربة إعالمّية، متساوقة مع محلة التحريض 
الرمسّية ضّد إيران، حيث رّكزت من جهة على الربط بني تنامي 
تهديد املسرّيات اإليرانية وامللف النووي اإليراني، وعلى هامش 
اإلنكار الذي توّفره هذه الوسيلة إليران اليت تريد أن تبقى بعيدة 
عن الواجهة من جهة ثانية، توقف  خرباء عند مستوى خطورة هذا 
التهديد، الذي يفوق برأيهم خطر الصواريخ الدقيقة، والذي يغري 

ميزان القوى يف الشرق األوسط.
الطائرات املسيـّـرة: تهديد متعاظم 

يف كلمته أمام مؤمتر معهد السياسة واالسرتاتيجيا يف جامعة راخيمن 
قال وزير األمن، بين غانتس أمس إن »إيران تنّفذ هجمات بواسطة 

طائرات مسرّية متفّجرة عرب مبعوثيها وأيضًا من أرضها«.
وكشف غانتس أّنه »يف شهر شباط من العام 2018 أرسلت إيران 
»إسرائيل«، وقد اعرتضت  طائرة من دون طّيار من سوريا حنو 
قرب بيت شان، وهدفها كان حبسب ما عرفنا  جهات إرهابّية يف 

الّضفة الغربّية«.
 تهديد كاسر للتوازن

إنذار وزير األمن بين غانتس، من »اتساع خطر الطائرات املسرّية 
اإليرانية »، معطوفًا على التوقيت الذي ُأطلق فيه على مقربة أيام 
من استئناف مفاوضات فيينا النووية، أعطيا زمخًا إعالميًا إلعادة 

تسليط الضوء على هذا املوضوع من زوايا متعّددة:
وتّدعي تقديرات مصادر رمسية إسرائيلية، أّن إيران تدفع مبهامجة 
مأهولة، كوسيلة ضغط  بواسطة طائرات غري  اخلليج،  أهداٍف يف 

تهدف إىل دفع مصاحل تتصّل بربناجمها النووي.
يف  مُجعت  معلوماٍت  إىل  تقارير-  -حبسب  الزاوية  هذه  وتستند 
»إسرائيل«، ُتظهر أن إيران تستعني مبنظمات يف دول يف املنطقة 
ُأقيمت فيها قواعد طائرات خمّصصة غري مأهولة، األمر الذي مّيكن 

إيران من العمل من دون بصمة وجر رّد عسكري مهم ضّدها.
واألمن،  القدس لالسرتاتيجا   وسّلطت دراسة صادرة عن معهد 
أعّدها اخلبري يف جمال الدفاع الصاروخي عوزي روبني،  الضوء على 
خطر املسرًيات، باعتبار امكانية حتّوهلا إىل تهديد اسرتاتيجي من 
الدرجة األوىل على »إسرائيل«، تهديد ال يقل خطورة عن تهديد 

الصواريخ والقذائف الصاروخية من قبل حمور املقاومة.

اسرائيل: نعمل على  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

األسبوع املقبل، حبسب فرانس برس.
الوطنية، قال روب مالي:  الثالثاء لإلذاعة  ويف تصريح أدىل به 
العودة لالتفاق، سيتعني علينا أن  »إذا قرروا )اإليرانيون( عدم 
املتحدة  الواليات  أن  مؤكدًا  أخرى«،  دبلوماسية  ننظر يف وسائل 
»لن تكون مستعدة للوقوف مكتوفة األيدي« إذا استنزفت إيران 

احملادثات يف فيينا.
كما كشف مالي: »حنن جاهزون للعودة إىل التقيد ببنود االتفاق 
ورفع كل العقوبات اليت تتعارض معه. إذا أرادت إيران العودة 
»إذا كانت طهران ال  إىل االتفاق لديها اجملال لذلك«، مضيفًا: 
تريد العودة إىل االتفاق، وإذا واصلت ما يبدو أنها تفعله حاليًا 
أي استنزاف احملادثات الدبلوماسية حول النووي وسرعت وترية 
برناجمها النووي، إذا اختارت هذا املسار، سيتعني علينا أن نرد 
وفقًا لذلك«... يشار إىل أن احملادثات بني إيران والدول الكربى 
ُتستأنف بعد غد االثنني يف فيينا سعيًا إلحياء االتفاق املربم مع 
طهران حول برناجمها النووي بعد توقف دام 5 أشهر إثر انتخاب 

إبراهيم رئيسي رئيسًا إليران.

البابا فرنسيس يتعهد  ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الكرسي  من  خاص  باهتمام  حيظى  لبنان  »أن  اىل  وأشار 

الرسولي«.  وأكد »أن صدقية أي حكومة ان تؤمن التزامات البلد 
خاصة مع اجملتمع الدولي«.  

واالوضاع  لبنان  يف  االجتماعي  الوضع  من  قلقه  »عن  واعرب 
االقتصادية اليت يرزح اللبنانيون حتتها، ونّوه بشجاعة رئيس احلكومة 

يف حتمل املسؤولية الصعبة رغم إدراكه املسبق خبطورتها«. 
احملافل  يف  لبنان  لدعم  جهودًا  سيبذل  الفاتيكان  »ان  وقال: 
افضل  على  لبنان  يكون  ان  ضرورة  »على  وشدد  الدولية«. 

العالقات مع حميطه العربي واجملتمع الدولي«. 
ماكرون على الخط أيضًا

ومن جانب آخر، تلقى الرئيس عون، امس االول، رسالة تهنئة من 
الرئيس الفرنسي اميانويل ماركون ملناسبة الذكرى الـ78 الستقالل 
لبنان. واكد فيها »وقوف فرنسا اىل جانب لبنان، وشدد على إيالء 
أهمية قصوى الستقرار هذا البلد واستقالله وامنه وسيادته«.اضاف 
ماكرون: انه وبهدف اخلروج من هذه االزمة، مت اجناز مرحلة أولية 
متثلت بتشكيل حكومة جديدة عليها ان تنجز، بدعمكم، االصالحات 
اليت التزمت بها السلطات اللبنانية جتاه اللبنانيني اواًل، كما جتاه 
اجملتمع الدولي. هذه اإلصالحات يف العمق، جيب ان يتم اطالق 
ورشها بالسرعة القصوى، مبا يتالقى مع متطلبات مجيع االصدقاء 
وعرب  اليت سبق  املشروعة  االنتظارات  مع  كما  للبنان،  احلقيقيني 

عنها الشعب اللبناني.
ويرتقب ان ينتقل ميقاتي من روما إىل أنقرة والقاهرة، فيما يغادر 
الرئيس ميشال عون نهاية األسبوع إىل قطر ايضا، ما يعين ان 
التطورات حول استئناف جلسات الوزراء قبل األسبوع املقبل يف 
حال مّت التوّصل إىل خمارج الزميت االرتياب بالقاضي طارق البيطار 
واستقالة وزير اإلعالم جورج قرداحي، ما يعين ال جلسات جمللس 
الوزراء يف املدى املنظور، خاصة وان ثنائي أمل وحزب اهلل وتيار 
املردة ما زالوا على موقفهم بإقالة احملقق العدلي بيطار من ملف 

إنفجار املرفأ قبل البحث يف األمر األخرى.
بعد  بوحبيب  اهلل  عبد  اخلارجية  وزير  قال  السياسي  الشأن  ويف 
كانت  إذا  عم  على سؤال  وردا  بّري،  نبيه  رئيس اجمللس  زيارة 
روسيا ستدخل على خط الوساطة بني لبنان ودول اخلليج: حبثنا 
يف هذا األمر خالل الزيارة، روسيا موقفها ممتاز مع لبنان، لكن 

ال وساطة.
القضاء باملواجهة

قضائيًا، ردت اهليئة العامة حملكمة التمييز برئاسة رئيس جملس 
القضاء األعلى القاضي سهيل عبود، الدعويني املقدمتني من رئيس 
ملخاصمة  املشنوق،  نهاد  والنائب  دياب  حسان  السابق  احلكومة 
الدولة عن األخطاء اجلسيمة اليت ارتكبها البيطار يف حقهم.والزمت 
كال من دياب واملشنوق بدفع تعويض قيمته مليون لرية للدولة 

اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت اهليئة دعوى خماصمة الدولة اليت تقدم بها النائبان علي 
حسن خليل وغازي زعيرت، والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة 

بقيمة مليون لرية.
 اىل ذلك، اعلنت اهليئة العامة حملكمة التمييز، ان الغرفة األوىل 
يف حمكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد هي املرجع الصاحل 
للنظر بدعاوى الرد اليت تقدم ضد احملقق العدلي طارق البيطار، 

مبعزل عن باقي احملاكم األخرى.
رندا  القاضية  برئاسة  اجلزائية  التمييز  حمكمة  ردت  جهتها،   من 
كفوري، الدعوى اليت تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، 
احملقق  عهدة  من  بريوت  مرفأ  انفجار  ملف  نقل  فيها  اليت طلب 
وابقت  املشروع  االرتياب  بسبب  البيطار،  طارق  القاضي  العدلي 

امللف يف يد البيطار.
 وذكرت بعض املعلومات ان القاضية رندا كفوري قبلت طلب رد 
احملامي العام التمييزي القاضي غسان خوري يف الدعوى املقدمة 

من مكتب االدعاء يف نقابة احملامني.
وهذه التطورات القضائية وصفها حزب اهلل »باجملزرة القضائية«، 
قبل إطاللة األمني العام حلزب اهلل السّيد حسن نصر اهلل اليوم، يف 
إشارة إىل املواجهة اليت رّد فيها القضاء طلبات الوزراء والنواب 

املعنيني باإلدعاء عليهم يف انفجار مرفأ بريوت.
إصدار  إىل  جلأ  ورمبا  بيطار حتقيقاته،  القاضي  وعليه سيستأنف 

استنابات قضائية جديدة حبق الوزراء والنواب املدعى عليهم.
ودعمًا للقاضي بيطار نفذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بريوت، قبل 
مؤكدين  بريوت،  يف  العدل  قصر  أمام  وقفة  االول،  أمس  ظهر 
»وجوب استمراره يف القضية معلنني »أن  ال أحد فوق القانون«. 
وهم سيستمرون يف  ييأسوا  »مل  أنهم  بيان  االهالي يف  وأعلن 

املطالبة باحلقيقة والعدالة«.
أو  التوقيف من دون مماطلة  »تنفيذ كل مذكرات  بـ  كما طالبوا 

تسويف الي شخص مهما عال شأنه«.
وتوجه االهالي إىل من اعتربوا انهم »وراء »تعطيل التحقيقات«، 
التاريخ  يرمحكم  ولن  حقنا  يف  أخرى  جرمية  »إرتكبتم  بالقول: 

ومستمرون يف املطالبة باحلقيقة والعدالة«.
املسار املالي

ُعقد  لبنان،   مصرف  حسابات  يف  اجلنائي  التدقيق  صعيد  على 
امس، اجتماع افرتاضي بني شركة  »الفاريز اندمارسل« ومصرف 
لبنان ووزارة املال، أكد خالله املصرف على استمراره يف تعاونه 

الكامل بغية إجناز عملية التدقيق اجلنائي.
التدقيق  لعملية  »متابعة  انه  اىل  بيان  يف  لبنان  مصرف  وأشار 
اجلنائي وبهف تذليل أي عقبات متبقية بغية متكني شركة »ألفاريز 
أند مارسال« من مباشرة مهامها، عقد اجتماع افرتاضي بني شركة 
خالله  أكد  املالية  ووزارة  لبنان  ومصرف  مارسال«  أند  »ألفاريز 

املصرف استمراره بتعاونه بغية إجناز عملية التدقيق«.

بأنه   »A&M« شركة  أبلغ  لبنان  »مصرف  ان  اىل  البيان  ولفت 
سيقوم بتلبية مجيع طلباتها لغاية 29 كانون األول 2021 حتى لو 
أدت عملية حتضري املعلومات واالجابات اىل ختطي التاريخ املذكور 
أعاله وحتى إن مل يتم متديد العمل بالقانون 200 تاريخ 29 كانون 
األول 2020 )تعليق العمل بأحكام قانون سرية املصارف ملدة سنة 

واحدة(«.
رئيس الجمهورية يستقبل الشامي

االقتصادي ايضًا، إّطلع رئيس اجلمهورية  ويف السياق املالي – 
مسار  على  الشامي،  سعادة  الوزراء  جملس  رئيس  من نائب 
املفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وتبلغ منه أن »املفاوضات 
التقنية مع الصندوق انتهت تقريبًا ودخلت يف مرحلة املفاوضات 
على السياسات النقدية واالقتصادية كي نبدأ باملفاوضات بشكل 

جدي مع فريق الصندوق الذي يزور لبنان قريبًا«.
وأكد نائب رئيس جملس الوزراء سعادة الشامي ان املفاوضات 
يف  »ودخلنا  تقريبا  انتهت  الدولي  النقد  صندوق  مع  التقنية 
مرحلة املفاوضات على السياسات النقدية واالقتصادية كي نبدأ 
باملفاوضات بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور 

لبنان قريبا«.
ولفت اىل ان »كل وزير يعمل على ملفاته ضمن اختصاصه على 
ان يتم اإلعالن عن خطة احلكومة فور اكتماهلا«، معتربا أنها »تتطلب 
انعقاد جملس الوزراء للموافقة عليها«.  واعرب عن امله يف ان 
من  يعملون  الثالثة  »الرؤساء  ان  اعتقاده  مبديا  قريبا«،  »جيتمع 

اجل ذلك«.
كالم الشامي جاء بعد زيارته قبل ظهر أمس األول اخلميس قصر 
بعبدا، حيث استقبله رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون واطلع 

منه على مسار املفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
بعد اللقاء، صرح الرئيس الشامي للصحافيني فقال: »زرت اليوم 
رئيس اجلمهورية الطلعه على  سري ومسار املفاوضات مع  صندوق 
النقد الدولي، وابلغته ان املفاوضات التقنية انتهت تقريبا ودخلنا 
النقدية واالقتصادية كي  يف مرحلة املفاوضات على السياسات 
نبدأ بالتفاوض بشكل جدي مع فريق الصندوق الذي نأمل ان يزور 

لبنان قريبا«.
أواخر  قبل  مبدئي  اتفاق  اىل  التوصل  يزال  ال  هدفنا  أضاف:« 
اتفاق  اىل  مفروض  هو  كما  ذلك  بعد  نتوصل  ان  على  السنة، 
مع  املفاوضات  ان  املقبل.  العام  من  الثاني  كانون  نهائي  يف 
الصندوق تعتمد على عدة حماور، منها ما يتعلق بالسياسة املالية 
أي املوازنة وهي عنصر أساسي بالتفاوض حيث يعمل وزير املال 
موضوع  اىل  باإلضافة  ممكن،  وقت  أسرع  يف  هلا  التحضري  على 
سعر الصرف، السياسة النقدية، والقطاع املصريف واملالي، ونعد 
تصورا لكيفية حل هذا املوضوع سنعلن  عنه  فور اكتماله. من 
هنا، فان اجلميع يعمل ضمن اطار اختصاصه  لكن ال ميكننا اإلعالن 

عن خطة اال حني اكتماهلا«.
وقال: »هذا بالنسبة للسياسات املاكرو - اقتصادية، اما بالنسبة 
للسياسات البنيوية واهليكلية، فان احلكومة تعمل على موضوع الفقر 
باالضافة  اىل سياسة الكهرباء والطاقة حيث يعمل وزير الطاقة 
الكهربائي،  بالتيار  التغذية  وحتسني  املناسبة  احللول  إجياد  على 
نعلن  اخلطة  اكتمال  وفور  اختصاصه  نعمل كل ضمن  قلت  وكما 

عنها«.
وعن تأثري موضوع االنتخابات النيابية على املفاوضات مع صندوق 
موضوع  أي  يربط  لن  الصندوق  »ان  فأجاب:  الدولي،  النقد 
باالنتخابات، فهي ميكن ان تؤثر يف بعض األحيان على املفاوضات 
من ناحية البلد املعين ال من ناحية الصندوق اذ انه يتعامل على 
انه اذا توصلت الدولة اللبنانية اىل خطة اقتصادية ينظر ساعتئذ 
مبوضوع  يتدخل  لن  انه  اال  عليها،  يوافق  جيدة  كانت  واذا  بها 

االنتخابات«.
وعما اذا كانت اخلطة واألرقام موحدة، اجاب: »ان أي خطة ستكون 
املكلفة  فاللجنة  عليها،  متفق  اجلميع  وسيكون  موحدة  ارقامها 
التفاوض مع الصندوق مشكلة من 3 وزراء  وحاكم مصرف لبنان، 
وقد اجتمعت مرات عدة وستواصل اجتماعاتها يف املستقبل القريب 

كي تتوصل اىل اتفاق على كل عناصر اخلطة«.
أجاب:  الصندوق،  عليه  يصر  الذي  اجلنائي  التدقيق  شرط  وعن 
»لست يف صلب موضوع التدقيق لكن كما تعلمون يتم العمل على 
ووزير  احلاكم  سعادة  مع  اجتماعا  القصر  شهد  وباالمس  إجنازه، 
املالية ونتمنى ان تسري األمور بأسرع وقت ممكن.وعن توحيد سعر 
الصرف باعتباره احد شروط صندوق النقد، أجاب ان توحيد سعر 
شروط  من  شرط  سيكون  انه  واعتقد  اجلميع  مطلب  هو  الصرف 
الصندوق النه ال ميكن لألمور ان تسري يف البلد يف ظل تعدد اسعار 
الصرف. ونتمنى حني توحيد سعر الصرف واذا ما اتفقنا على خطة 
تتدفق  السعر النه ساعتئذ   ان يتحسن  الصندوق  اقتصادية مع 

االموال اىل البلد  وتستعاد الثقة به«.
اللجان  عمل  على  احلكومة  انعقاد  عدم  تأثري  عن  سؤاله  ولدى 
الوزارية، اكد ان كل من الوزراء يعمل على ملفاته،  وحتى االن 
ليس من عائق يف عملنا لكن مبرحلة ما نكون امام حاجة الجتماع 
جملس الوزراء، كي نعرض اخلطة عليه واعتقد ان الرؤساء الثالثة 
يعملون على هذا املوضوع ونأمل ان ينعقد يف املستقبل  قريب. 
وعن تأثري عدم انعقاده على املفاوضات مع صندوق  النقد،  قال: 
»ان اخلطة جيب ان تعرض على جملس الوزراء أوال لتتم املوافقه 
عليها من هنا سيكون هناك تأثري على املفاوضات مع الصندوق 

اذا مل جيتمع يف املستقبل القريب«.
وعما اذا سيتم ذلك قبل رأس السنة، أجاب: »ان شاء اهلل جيتمع 

قريبا«.
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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

 2021 الـثاني  تـشرين   27 Saturday 27 November 2021الـسبت 
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V12 إصدار حمدود من أستون مارتن سبيدسرت 

طرح  نيتها  عن  مارتن  أستون  شركة  أعلنت   
الكشف   V12 سبيدسرت  طراز  من  حمدود  إصدار 
برتاثها  منها  احتفاًء  وذلك  أمامي  زجاج  بدون 

الرياضي العريق.
نسخة   88 ستنتج  بأنها  مارتن  أستون  وكشفت 
العالمة  ملاضي  ختليدًا   V12 سبيدسرت  طراز  من 

الربيطانية احلافل.
استلهامه  مت  بتصميم   V12 سبيدسرت  وتظهر 
سيارات  أكثر  أحد  تعترب  واليت   DBR1 طراز  من 

السباقات اليت صنعتها أستون مارتن جناحًا.
 1959 عام  ينتصر يف  أن   DBR1 واستطاع طراز 
يف سباق لو مان 24 ساعة، كما أبهرت اجلميع يف 
سباق نوربورغرينغ 1000 كم والذي ُعرف بعد ذلك 

باسم 6 ساعات نوربورغرينغ.
بسعة  حمرك  من  قوتها   V12 سبيدسرت  وتستمد 
عزم  مع  حصانًا   700 يولد  مزدوج  تريبو  لرت   8.2
احملرك  ويتصل  نيوتن.مرت،   753 أقصى  دوران 

بناقل حركة أوتوماتيكي ZF من 8 سرعات.
السكون  أن يتسارع من  لطراز سبيدسرت  وميكن 
ثانية،   3.4 الساعة خالل  100 كيلومرت يف  وحتى 
فيما تبلغ سرعة هذا الطراز القصوى حوالي 320 

كيلومرت يف الساعة.
ويتوقع اخلرباء بأن السيارة كانت من املمكن أن 
تكن  مل  لو  ذلك  من  أقوى  ومعدالت  أداء  تقدم 

سيارة كشف بدون زجاج أمامي.
وتظهر سبيدسرت V12 بطالء DBR1 األخضر املميز 
من أستون ريسينج، مع شبكة أمامية مطلية باللون 
الفضي، وكذلك جلد فاخر من كونكر وكيثنيس.

طراز  من  نسخة   88 مارتن  أستون  وستقدم 
على  يدوي  بشكٍل  صنعه  يتم  الذي  سبيدسرت 
املتخصصة يف جمال  الربيطانية  العالمة  تبدأ  أن 
السيارات  تسليم  الفاخرة يف  السيارات  صناعة 

للعمالء منتصف العام اجلاري.
الواحدة من طراز  النسخة  يبلغ سعر  أن  ويتوقع 
سبيدسرت V12 حوالي 950 ألف دوالر أمريكي أي 

ما يوازي 3.562 مليون ريال سعودي.
1 DBR مستوحاة من عراقة أستون مارتن: طراز

كشفت بعض التقارير الصحفية عن خطة الشركة 
العريقة لصناعة السيارات الفارهة، واليت تتضمن 
خطة قوية إلعادة طرح إحدى النسخ الكالسيكية 
»أستون  التجارية  العالمة  نفس  من  الشهرية 

مارتن«.
إحياء  إعادة  من  مارتن  أستون  وستحاول شركة 
الذي ملع  »DBR 1 سبيد ستري«،  الطراز الشهري 
جنمه يف فرتة اخلمسينيات وأوائل الستينيات من 
وإطاللة  املاضي، ولكن مع مسات حديثة  القرن 

من مستقبل الشركة.
كما شارك نفس الطراز يف العديد من سباقات 
السيارات، أبرزها السباق الشهري والعريق »لي 
مانس«، اليت فاز بها يف إحدى املرات خالل عام 

.1959
السيارة  هذه  من  قليلة  نسخ  سوى  يتبقى  ومل 
ستري«،  سبيد   DBR 1« الشهرية  الكالسيكية 
وكانت األخرية اليت ظهرت على الساحات العاملية 
قد مت بيعها يف مزاد علين كبري يف عام 2017، 
اإلعالم يف كل  خيالي حتدثت عنه وسائل  مببلغ 

مكان، وصل إىل 22.5 مليون دوالر أمريكي.
اليت  األوىل  املرة  ليست  أن هذه  بالذكر  اجلدير 
تعيد فيها إحدى الشركات طرح نسخ من موديالت 
قدمية بتحسينات حديثة، وكانت الرائدة يف ذلك 
الشركة اإليطالية العريقة »فرياري«، اليت أعادت 

.»SP1 إطالق السيارة »مونزا
إحياء سيارة جيمس بوند التاريخية بـ25 نسخة 

نادرة
العريقة  الربيطانية  مارتن  أستون  شركة  ختطط 
 DB5 سيارة  إلحياء  الفاخرة  الطرازات  لصناعة 
سيارة  حملاكاة  حمدودة  نسخ  بعدد  التارخيية 
 Goldfinger جيمس بوند الشهرية يف جولدفينجر

يف عام 1964.
وأعلنت أستون مارتن أنها اختارت اسم السيارة 
 DB5 Goldfinger الرياضية اجلديد والذي سيكون
Continuation car مع احلفاظ على االسم للنسخة 
األصلية للطراز الذي اكتسب شهرته من ظهرتها 

رفقة شخصية جيمس بوند اخلارقة.
وحاولت الشركة الربيطانية احلفاظ على التصميم 
بسيطة  بتقنيات  تقدميها  مع  للسيارة  األصلي 
الستمرار الطابع الكالسيكي اخلاص بها وهو األمر 
الذي جيعلها قطعة فنية جديدة بطابع كالسيكي.

وحيمل طراز أستون مارتن الشبيه بسيارة جيمس 
لرت   4.0 بسعة  اسطوانات  ستة  من  حمرك  بوند، 

وبقوة 300 حصان.
مفاجآت داخل السيارة

جتهيزات  على  احلفاظ  مارتن  أستون  تغفل  ومل 
سيارة جيمس بوند يف الطراز اجلديد إذ حتتوي 
وهاتف  رادار  شاشة  على  الداخلية  املقصورة 

سيارة قديم.
إعاقة  مثل  جتهيزات  على  السيارة  حتتوي  كما 
املتتبعني عن طريق إطالق الدخان وكذلك ميكن 
بآلية كهربائية  تغيري لوحات السيارة اليت تدور 
هو األمر الذي جيعلها ال تصلح للسري على الطرق 
العادية نظرا ملا تتمتع به من مميزات استخباراتية 

وعسكرية خطرية.

ت  ر شا أ و
مارتن  أستون 
إىل أن السيارة 
ة  يد جلد ا
مصرح  غري 
بالسري  هلا 
الطرق  على 
العادية، وذلك 
بسبب جتهيزها 
ت  ا بتجهيز
ة  ر لسيا ا
صلية  أل ا
الفيلم  يف 
إعاقة  مثل 

.1977
إذ ميكنها  خارقة  إمكانيات  السيارة  ومتتلك هذه 
ميكنها  كما  املاء  حتت  والسري  لغواصة  التحول 
أن تقصف صوارخيًا أيضا يف حالة جتهيزها هلذه 

املهمة.
وهو ما يعين أن هذه السيارة مبثابة مركبة خارقة 
وشاملة ميكنها السري على األرض والغوص يف 

املاء واستخدامها يف العمليات العسكرية أيضًا.
إنتاجه يف  مت  الذي  بوند  جيمس  فيلم  أن  يذكر 
 The spy عام 1977 وظهرت به هذه السيارة يدعى
who loved me أو اجلاسوس الذي أحبين، وقام 

بدور بوند يف هذا الفيلم املمثل روجر مور.

للدوران  القابلة  واللوحات  بالدخان،  املتتبعني 
بآلية كهربائية.

25 نسخة فقط
ولن تنتج أستون مارتن أكثر من 25 نسخة من هذه 
السيارة بسعر 2.75 مليون جنيه اسرتليين للنسخة 
فنية  كتحفة  تعامل  سيجعلها  ما  وهو  الواحدة، 

بسبب تصميمها اخلارجي وإمكانياتها الداخلية.
ضمن  الثالث  هو  فينغر  غولد  فيلم  أن  يذكر 
املمثل  فيه  وقام  بوند،  جيمس  أفالم  سلسلة 
غريت  من  كل  مع  البطولة  بدور  كونري  شون 

فوربه وأونور بالكمان.
سيارات جيمس بوند حالة خاصة

ودائما ما تعترب الطرازات اليت يستخدمها جيمس 
بوند يف أفالمه حالة خاصة واستثنائية يف عامل 
اكتشاف  ومع  األخرية  األعوام  السيارات، فخالل 
يف  طويلة  لسنوات  خزنت  بوند  جليمس  سيارة 
تتمتع  اليت  الفريدة  اخلواص  مرآب خاص ظهرت 

به هذه السيارة.
واكتشف صاحب املرآب بالصدفة حقيقة السيارة 
الرياضة الصغرية املخزنة عنده منذ سنوات وأنها 
ليست قطعة خردة ولكنها سيارة رياضية من نوع 

Lotus Esprit موديل عام 1976.
وما يزيد األمر إثارة وغرابة أن هذه السيارة من 
أحد  استخدامها يف  مت   Lotus Esprit 1976 طراز 
عام  يف  تصويره  مت  والذي  بوند  جيمس  أفالم 
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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

مراحل حياتهم، وقد  الشخري يف مرحلة من  الكثريون من  يعاني 
حيدث هذا نتيجة اسرتخاء عضالت اللسان والفم واحلنجرة، األمر 
الذي يؤدي إىل دفع اهلواء عرب أنسجتها الرخوة لينتج عنه صوت 

الشخري.
ريبيكا روبينز اختصاصية النوم واألستاذة بكلية الطب يف جامعة 
هارفرد تؤكد أن الشخري أمرا طبيعيا وال يدعو للقلق، لكنها ترى 
أيضا أنه قد يكون عالمة على مشكلة صحية خطرية، حبسب شبكة 

»سي إن إن«.

حيدث  عندما  خطريا  صحيا  مؤشرا  يكون  الشخري  أن  وأوضحت 
نتيجة »انقطاع النفس االنسدادي النومي«، مشرية إىل أنه عبارة 
اضطراب خطري حيدث أثناء النوم، ويتسبب يف توقف األشخاص 

عن التنفس لنحو عشر ثوان.

وذكرت روبينز أن الشعور بالقلق من الشخري يبدأ عندما يصبح 
صوته صاخبا أو متقّطعا نتيجة التوقف عن التنفس.

من جانبه، قال راج داسغوبتا األستاذ املساعد يف الطب السريري 
إن  األمريكية،  كاليفورنيا  ساوثرن  جامعة  للطب يف  كيك  بكلية 
من يعاني من الشخري يبذل جهدا إلدخال اهلواء وإخراجه من بطنه 
اهلواء  جمرى  يف  االنسداد  بسبب  يتعذر  ذلك  أن  إال  وصدره، 

العلوي.

انقطاع  أن عدم معاجلة  النوم،  األمريكية لطب  األكادميية  وتشري 
النفس االنسدادي النومي يعرض صاحبه خلطر اإلصابة مبجموعة 

من األمراض.

 وهذه األمراض هي: ارتفاع ضغط الدم، أو أمراض القلب، أو داء 
السكري من النوع 2، أو االكتئاب، الفتة إىل أن األمر قد يصل 

إىل املوت املبكر.

وأوضح داسغوبتا أن هذه األمراض تهدد من يعاني من »الشخري 
البغيض، املرتفع الصوت الذي يغطي على احلديث الدائر أو الذي 

ميكن مساعه« من وراء األبواب املغلقة.

النفس  انقطاع  من  يعانون  الذين  املرضى  مرافقو  يصف  وقد 
االنسدادي النومي شخريهم بأنه يشبه دبا يف حالة احتضار.

الواليات املتحدة  وتشري تقديرات إىل أن 25 مليون شخص يف 
النفس  انقطاع  من  يعانون  قد  العامل  يف  شخص  مليون  و936 

االنسدادي النومي.

حذر رئيس قسم اإلسعاف يف اهليئة العامة ملشفى الباسل ألمراض 
وجراحة القلب بدمشق الدكتور منار العقاد من زيادة األزمات القلبية 
بني الشباب، مبينًا أن متوسط عدد مراجعي إسعاف املشفى بأعمار 

بني  الـ 20 والـ 40 عامًا يتجاوز الـ 20 حالة شهريًا.
وعزا الدكتور العقاد أسباب احتشاء العضلة القلبية لدى الشباب 
الشرايني  يف  تصلب  حلدوث  يؤهب  لكونه  أنواعه  بكل  للتدخني 
واحتشاءات قلبية وتعاطي بعض املواد املخدرة ومنط احلياة غري 
الصحي إضافة للشدات النفسية اليت تسببها ضغوط احلياة والعمل 

واليت قد تسبب نقص تروية قلبية.
وبني اختصاصي أمراض القلب الدكتور العقاد أنه ميكن ملضاعفات 
جتلطات  األحيان  بعض  يف  تسبب  أن  كورونا  بفريوس  اإلصابة 

وخثرات واحتشاءات قلبية ودماغية وصمات رئوية.
القلبية لدى الشباب تكون  وقال الدكتور العقاد أن االحتشاءات 
الرادفة يف  الرتوية  تشكل  عدم  بسبب  األحيان  معظم  قاتلة يف 
حلياة  الكافية  احلماية  تشكيل  شأنها  من  واليت  لديهم  الشرايني 

املريض.
وتصنف األمراض القلبية الوعائية كسبب رئيسي للوفاة يف العامل 
إحصائيات  حسب  سنويًا  وفاة  مليون   17.9 حنو  إىل  تؤدي  حيث 
منظمة الصحة العاملية وحيدث ثلث هذه الوفيات عند أشخاص تقل 
اإلصابة  احتمال  من  للحد  املنظمة  وتوصي  عامًا   70 عن  أعمارهم 
باألمراض القلبية الوعائية باإلقالع عن تعاطي التبغ واإلقالل من 
امللح يف النظام الغذائي واإلكثار من تناول الفواكه واخلضراوات 

واملواظبة على النشاط البدني املنتظم وجتنب تعاطي الكحول.

طبيب قلب يوضح أسباب زيادة 
اجللطات بني الشباب

طبيب حيدد مادة غذائية مهمة 
جدا لقوة الرجل اجلنسية

اجلنس  علم  يف  املختص  الطبيب  كوجلافتشوك  يفغيين  قال 
)Sexology(،  إن نقص اللحوم يف النظام الغذائي للرجال غالبا ما 

يؤثر سلبا على القدرة اجلنسية لديهم.
وذكر الطبيب، أن بعض الرجال يقومون بتعديل نظامهم الغذائي، 
وفقا ألفكارهم اخلاصة حول أسلوب احلياة الصحي، دون استشارة 
املتخصصني، ويتسبب ذلك أحيانا حبرمان أجسامهم من العناصر 

الغذائية األساسية.
ووفقا له، ال جيوز للرجل على سبيل املثال، حرمان نفسه كليا من 
اللحوم، ألن هذا ميكن أن يؤدي إىل اختالل وظيفة العمل اجلنسي 
يف جسمه. وأضاف اخلبري، أن نقص الربوتني يف الطعام، يؤثر 
على صحة الرجال بنفس الطريقة السلبية اليت يؤثر بها التدخني 

والكحول وقلة النوم.
الطاقة  اختالل  إىل  يؤدي  أن  اللحوم ميكن  تناول  »جتنب  وقال: 

اجلنسية، ولكن من اخلطأ القول إنه يلعب دورا حامسا«.
وأشار الطبيب إىل أن، بعض الرجال ميلكون »بنية جنسية قوية«، 

وحيتفظون بقدراتهم اجلنسية حتى يف وجود عوامل غري مواتية.
اللحوم على  »حتتوي  للرجل، قال:  اللحوم  ولدى شرحه لضرورة 
التستوستريون  هرمون  ختليق  يف  يشارك  الذي  الكوليسرتول، 
يف خاليا اليديغ البينية )Leydig-cells( ، وكذلك على الليوسني- 
األمحاض األمينية، املهمة جدا لبناء واحلفاظ على كتلة العضالت«.
يف الوقت نفسه يؤدي االستهالك املفرط للحوم، إىل اضطرابات 

يف عمل اجلهاز القليب الوعائي ويؤثر سلبا على االنتصاب.
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متى يكون الشخري مؤشرا على أن 
حياتك يف خطر؟

قد يذهلكم حجم املخاطر اليت حيملها اجللوس املديد، ليس فقط 
على العمود الفقري و إمنا على باقي األعضاء، تعالو معي لنكتشف 

مبلَغ الضرر الذي يلحقه بنا اجللوس املديد و قلة احلركة:
الدماغ، أرقى األعضاء و أنبلها، يعتاش على الدم النقي املشبع 
باالوكسيجني، حركة العضالت تدفع بكمياٍت ضخمٍة اىل الدوران 
الدماغي ما ينعكس رشاقًة يف عمل الدماغ، و العكس طبعًا صحيح، 

مسببًا بطاءًة يف عمل الدماغ
صالبة العنق و آالم الكتفني، اجللوس املديد سيقود اىل زيادة 
التحدب و التشنج الدائم يف العضالت، هذه التغريات قد تكون 

غالبًا غري عكوسٍة
جفاف  للفقار،  الناصبة  العضالت  لضعف  املزمنة  الظهر  آالم 
الغضاريف الفقرية )الديسك(، كما يقسى الكوالجني حول االربطة 

و االوتار
امراض القلب، قلة احلركة ستؤدي لقلة حرق الشحوم اليت سوف 
ترتاكم و تؤذي القلب، وجدت الدراسات ان اجللوس املديد يرفع 

الضغط الشرياني و قيم الكوليسرتول 
لالنسولني  تستجيب  لن  الكسولة  العضالت  البنكرياس،  امراض 
املفرز من البنكرياس، لذلك ُيفرز كمياٌت ضخمٌة منه ما سيقود يف 

النهاية لإلصابة مبرض السكري، عافانا الباري و إياكم منه
مع  اخلمول  و  املطول  اجللوس  بني  رابطًا  الدراسات  وجدت  كما 

سرطانات الكولون و الثدي
صالبة  العضالت  تنكس  املديد  اجللوس  يسبب  النهاية،  يف  و 
الوركني و ضعف عضالت البطن كما عضالت احلوض و االليتني 

جاعاًل الوقوف اكثر صعوبًة و إيالمًا
أعتقد اآلن، ال عذر أمام أحٍد كي ال يرتدي حذائه الرياضي و يبدأ 
مبزوالة اي نوع من انواع الرياضة، اقله املشي قبل فوات االوان

عدو االنسان االخطر، 
اجللوس!

حذر أطباء من مؤسسة القلب الربيطانية من الشعور املفاجئ بطعم 
محوضة يف الفم؛ حيث إن هذا العرض قد يشري إىل مشكلة خطرية 

يف القلب.
ونقلت صحيفة »ديلي إكسربيس« الربيطانية عن األطباء قوهلم إن 
طعم احلموضة املفاجئ يف الفم يعترب أحد العالمات األقل شيوًعا 

اليت تنذر بالنوبة القلبية.
وأوضحت مؤسسة القلب الربيطانية، أن الطعم احلامض عادة ما 
يكون عالمة على عسر اهلضم، لكنه يف الوقت ذاته عرض مشرتك 

مع بعض األعراض الحتشاء عضلة القلب.
لألمراض  األمريكية  األكادميية  من  خرباء  حدد  سابق،  وقت  ويف 
اجللدية أعراضًا غري عادية للنوبة القلبية، حيث أكدوا أن الزوائد 
الشمعية على جلد اإلنسان ميكن أن تكون نذير نوبة قلبية، وهي 
حتدث على شكل تغريات يف اجللد ميكن رؤيتها حول العينني أو 

الذراعني أو املؤخرة.
وقال اخلرباء إن تلك الزوائد ليست خطرية، لكنها ميكن أن تشري 
الحظ  كما  القلبية،  النوبات  ومنها  اجلسم  معينة يف  أمراض  إىل 
األطباء أنه عند بعض املرضى املعرضني خلطر اإلصابة بنوبة قلبية 
الربوتينات  ترسب  بسبب  اجللد، حتدث  على  ناعمة  نتوءات  تظهر 

على اجللد.

طعم حامض مفاجيء بفمك ينذر 
خبطر حمدق!
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Several Coalition MPs 
have raised concerns 
about controversial reli-
gious freedom laws during 
a closed-door party room 
meeting.
Multiple Liberal MPs have 
raised concerns about the 
goverment’s religious dis-
crimination bill during a 

Coalition joint partyroom 
meeting on Tuesday.
The Prime Minister told 
the partyroom that the 
proposed laws - which will 
go to a vote in the House 
of Representatives next 
week - were a “shield not 
a sword”. 
He said the legislation - 

Religious freedom bill concerns raised as government prepares for uphill battle

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. 

which was released pub-
licly on Tuesday afternoon 
- would ensure freedoms 
for people to follow their 
faith.
But it is understood sev-
eral moderate MPs raised 
concerns about the legis-
lation, including about the 
impact on teachers and 

students and what it would 
mean for small country 
towns with only one GP or 
pharmacist.
Ten MPs also spoke of 
their support, including 
one who said it was about 
tolerance and balancing 
freedom with responsibil-
ity.
The bill will go to a sen-
ate inquiry if it passes the 
House.
Earlier on Tuesday, crit-
ics of the push to legislate 
religious freedoms called 
it an overreach that could 
send Australia backwards. 
Equality Australia chief 
executive Anna Brown 
said even though the bill 
was scaled back, “some of 
the worst parts of the bill 
remain”.
“In broad terms, it over-
rides existing protections 
for vulnerable groups, 
compromises access to 
judgment-free health care 
and inclusive workplac-
es,” she told ABC Radio 
National. 
“You can be in these envi-
ronments where you cur-
rently have the protection 
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Prime Minister Scott Morrison told the partyroom the proposed laws were a shield not a sword. Picture: NCA 
NewsWire / Gary Ramage

Anna Brown says the bill could take Australia backwards. (Photo by Troy Snook/News Corp Australia)

Archbishop Peter Comensoli says he believes the bill has bipartisan support. Aaron Francis/The Australian

of (state-based) discrimi-
nation law. And then if 
someone says something, 
and it’s protected (under 
the proposed religious 
freedom laws), then you 
can’t bring a discrimina-
tion complaint.
“So if a nurse says to 
someone with HIV that 
your HIV is a punishment 
from God, for example, or 
if a support worker says 
to a young girl with a dis-
ability, your disability is 
caused by the devil, (that 
is an example of) … a state-
ment of belief that is pro-
tected.”
Ms Brown, who is at par-
liament to lobby MPs to 
reject the government bill, 
said the laws would be an 
overreach. 
“For the first time in his-
tory we have a law that 
is overriding these hard 
fought for protections that 
have been operating in 
states and territories for 
decades, or mostly for de-
cades,” she said. 
“This is unprecedented 
and I think it’s overreach 
by the government. It will 

take us backwards.”
Catholic Archbishop of 
Melbourne Peter Comen-
soli said despite the con-
siderable changes to the 
legislation, it was “better 
than nothing”. 
“Certainly, there are ele-
ments which are no lon-
ger going to be in the bill, 
which we would perhaps 
like to have in there,” he 
told ABC Radio National. 
“But nonetheless, that 
something that goes for-
ward that provides a basic 
protection for people of 
faith, alongside the vari-
ous other areas of protec-
tions, are still important.”
The religious freedom leg-
islation was an election 
promise from Mr Morrison 
prior to the 2019 election. 
But the bill faces an uphill 
battle, with several cross-
benchers indicating they 
did not understand the 
need for the legislation. 
Labor leader Anthony Al-
banese has said he had not 
seen the bill and the gov-
ernment had not sought 
the opposition’s support 
for it. 
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Anthony Albanese claims 
he’s caught the Prime 
Minister in another lie af-
ter Scott Morrison denied 
using the term “Shanghai 
Sam” in parliament.
Labor leader Anthony 
Albanese claims he’s 
caught the Prime Minister 
in another lie after Scott 
Morrison denied using 
the term “Shanghai Sam” 
in parliament.
The sledge was used in 
relation to former Labor 
senator Sam Dastyari 
when he was forced to 
quit parliament in the 
midst of a Chinese dona-
tions scandal.
Mr Morrison previously 
denied using the term, 
before admitting he did, 
before forgetting again 
today in parliament.
As Mr Morrison faced a 
fresh barrage of claims 
that he had a history of 
being loose with the truth 
over his secret holiday in 
Hawaii and other issues, 
he was asked about his 
previous denials about 
using the term Shanghai 
Sam.
“Given the Prime Minis-
ter did use that phrase 17 
times on 11 occasions, 
why did he claim he had 
never used the term when 
that simply wasn’t true?’’ 
Labor’s Stephen Jones 
asked him.
In response, the Prime 
Minister replied: “I’m not 
aware of the claim you are 
referring to and I won’t 
take it at face value.”
“I’m not aware of the 
claim the member’s mak-
ing. I’m not about to ac-
cept claims at face value 
from those opposite. The 
Labor Party thinks sledg-
ing, whining and whing-
ing is a policy. 
That’s not how you actu-
ally run a government. 
They have no alternative 
plans, no alternative poli-
cies,” he said.
“They come here every 
day and they engage in 
personal attacks, that’s 
OK. Bring it on. You want 
to engage in personal 

sledging, where I go for 
holidays, and if I go home 
and spend Father’s Day 
with my family.
“On the former senator 
Sam Dastyari, the Labor 
senator, I remember those 
issues very well because 
… the former senator Sam 
Dastyari had to leave this 
place in disgrace.”
Two years ago. the Prime 
Minister was forced to 
clarify his use of the label 
“Shanghai Sam” to de-
scribe Mr Dastyari.
Mr Morrison was asked 
why it was racist and in-
appropriate to ask ques-
tions about a Victorian 
Liberal MP, Gladys Liu, 
but his past usage of the 
phrase “Shanghai Sam” 
was not.
“Prime Minister why was 
it racist to question Glad-
ys Liu’s connections to 
China but it wasn’t rac-
ist to call Sam Dastyari 
‘Shanghai Sam’?” a re-
porter asked.
“I didn’t use either of 
those phrases,” Mr Mor-
rison responded.
Evidence quickly emerged 
that Mr Morrison repeat-
edly used the phrase in 
the past.
“Under Bill Shorten, Labor 
is the choice of the same 
old self interested politics 
– vested interests, special 
deals, protecting the big 
unions and their big deals 
with big business that 
work against workers, 
machine politics, Shang-
hai Sam, John Setka and 
the CFMEU,” he told the 
Liberal Party’s 2017 Fed-
eral Council in Sydney.
He also tweeted the 
phrase in 2016 stating 
“Shanghai Sam” had to 
go.
Confronted with the 
evidence, Mr Morrison 
changed tack on Sydney 
radio.
“Of course I remember 
saying Shanghai Sam,” 
he told 2GB radio.
He then said he didn’t use 
the term racist.
“I was referring to the 
word racist that I heard 

Scott Morrison accused of fibbing again over his use of the term ‘Shanghai Sam’

twice in the question and 
I’ve got to say my focus 
was on the bushfires,” Mr 
Morrison said.
Earlier on Tuesday, Mr Al-
banese slammed Mr Mor-
rison for telling “a lie” to 
parliament over the pair’s 
private text messages re-
garding his ill-fated trip to 
Hawaii as bushfires raged 
across Australia.
Accusing the Prime Min-
ister of being a man “who 
has a problem with telling 
the truth”, Mr Albanese 
said he was gobsmacked 
when Mr Morrison falsely 
claimed in parliament that 
he told him exactly where 
he was going.
Mr Albanese said he knew 
immediately that was not 
the truth and didn’t even 
need to check the mes-
sages to confirm it.
“Yes, because it was a lie. 
I didn’t know where he 
was,’’ he told ABC News 
Breakfast.
Mr Morrison’s outburst 
in parliament on Monday 
followed a question in 
parliament over why his 
office had tried to hide 
where he was going, and 
why it had fibbed to jour-
nalists when they asked if 
he was in Hawaii.
“When my electorate was 
burning, the Prime Min-
ister’s office told journal-
ists he was not on holiday 
in Hawaii. Why did the 
Prime Minister’s office 
say that when it wasn’t 
true?” asked Labor MP 
Fiona Phillips.
In an angry response, Mr 
Morrison said he “can 
only speak to what I have 
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said”. But he then added 
the startling claim that he 
told Mr Albanese where 
he was going.
“As the Leader of the Op-
position will know, be-
cause I texted him from 
the plane when I was go-
ing on that leave, and told 
him where I was going 
and he was fully aware 
of where I was travelling 
with my family,’’ he said.
Ever since he returned 
from that ill-fated trip, Mr 
Albanese said the Prime 
Minister had been trying 
to imply the Labor leader 
was somehow complicit 
in the secret because he 
had respected his confi-
dences when he told him 
he was going on a family 
holiday.
But he said the sugges-
tion he ever told him 
where he was going was 
“a lie”.
“The Prime Minister sent 
me a text message on the 
Sunday night,’’ Mr Alba-
nese said.
“Over the subsequent 
days, there was a ques-
tion mark over whether 
the Prime Minister was on 
leave, over who the Act-
ing Prime Minister was, 
whether Michael McCor-
mack was acting or not, 
and the media were chas-
ing clear answers.
“I kept that text message, 
which was a private mes-
sage from his phone to 
my phone, private, be-
cause that’s what you do, 
whether it’s between Aus-
tralian political leaders, 
or whether – or if it was 
a message from a foreign 

leader.
“The truth is that I kept 
that information that he 
had given me of a private 
nature.”
When the Prime Minister 
returned from Hawaii furi-
ous about the criticism of 
the trip, he immediately 
tried to point out that he 
told Mr Albanese he was 
taking a break.
“He chose to go onto 2GB 
radio live from Hawaii and 
say that he texted me,’’ Mr 
Albanese said.
“That was a matter for 
him. I confirmed that that 
was the case, but I didn’t 
release the text message. 
I, of course, knew that he 
was on leave, but I didn’t 
know that he was in Ha-
waii, and the extraordi-
nary thing is that he then 
went into the parliament 
and said, ‘Of course I 
didn’t tell him I was in 
Hawaii where I had gone. 
Why would I? That was a 
private matter.’”
Mr Albanese said the lat-
est account, with Mr Mor-
rison telling parliament 
he told the Labor leader 
where he was going, was 
“a lie”.
“I gave a personal expla-
nation and said it wasn’t 
true. He stood up and 
backed it in again – he 
doubled down and said 
what he was referring to, 
and then had to go into 
parliament – waited until I 
had left the chamber and 
the Speaker had left the 
chamber and then added 
to an answer an hour after 
Question Time after we 
had all given speeches 
about the retiring Speak-
er Tony Smith. This Prime 
Minister has a problem 
with just telling the truth, 
and it is a real problem for 
the nation,’’ he said.
Asked if the Prime Minis-
ter had misled parliament, 
a serious matter for a 
Prime Minister, the Labor 
leader said he absolutely 
had.
“Absolutely he misled 
parliament, quite clearly 
he misled parliament,’’ Mr 

Albanese said.
“There is no question that 
he did, and not only that, 
he doubled down after I 
gave a personal explana-
tion pointing that out.”
Mr Albanese rose shortly 
after Question Time yes-
terday to claim he had 
been misrepresented.
“The Prime Minister said 
that, to quote him, ‘I tex-
ted him from the plane 
when I was going on that 
leave and told him where I 
was going,’” he said.
“Mr Speaker that is not 
true. On the 15th of De-
cember 2019, at 9:44pm, 
the Prime Minister did text 
me saying he was going 
on leave,’’ Mr Albanese 
said.
“He did not tell me where 
he was going. He said he 
was going with his fam-
ily. I kept that text mes-
sage confidential, as you 
do with private text mes-
sages between private 
phones. And on Friday, 
he disclosed in an inter-
view with 2GB that he had 
texted me and that was 
the first time that became 
public.
“But at no stage did he 
tell me where he was go-
ing.”
Later in the afternoon, Mr 
Morrison rose again to 
clarify his initial remarks.
“I want to confirm what 
the Leader of the Opposi-
tion said, that in that text 
I did not tell him the des-
tination of where I was 
going on leave with my 
family,” said the Prime 
Minister.
 “I simply communicated 
to him that I was taking 
leave. When I was refer-
ring to he knew where I 
was going and was fully 
aware I was travelling with 
my family, what I meant 
was that we were going 
on leave together.
“I know I didn’t tell him 
where we were going, 
because that is a private 
matter, where members 
take leave. And I know I 
didn’t tell him the destina-
tion, nor would I.”

This comes as Anthony Albanese exposed Scott Morrison over lying 
about his family holiday to Hawaii amid the 2019-20 bushfires. Picture: 
NCA NewsWire / Gary Ramage.
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Millions of Australians are 
owed an average of $1700, 
with new research show-
ing where those eligible 
are most likely to live.
Mick Furniss admits its 
been an “expensive les-
son” missing out on the 
$10,000 in unpaid super-
annuation he is owed.
It would amount to around 
$55,000 come retirement 
but he doesn’t expect to 
ever see the money.
The Melbourne metal 
worker is one of millions 
of Aussies waiting on an 
employer to pay what they 
are legally entitled.
Latest Industry Super Aus-
tralia (ISA) analysis shows 
that one in four Austra-
lians workers missed out 
on a total of $5 billion in 
super last year. 
On average, Aussies are 
owed $1700 in unpaid su-
perannuation, which adds 
up to tens of thousands in 
retirement.
Awareness of the prob-
lem is chronically low, ac-
cording to ISA, especially 
among younger workers 
and those on lower in-
comes – groups who are 
most likely to be ripped 
off.
Mr Furniss is one of these 
people. He moved to West-
ern Australia to work as a 
limestone cutter for about 
18 months when he was 
just 17.
He was working 12-hour 
shifts six days a week and 
being paid around $20 an 
hour. However, he was 
paid cash in hand and 
was never paid superan-
nuation.
“At the time, I was young 
I didn’t know about the 
ramifications about not 
getting paid super,” he 
told news.com.au.
“I was more worried about 
getting paid my wage as 
when I ended up terminat-
ing my employment, (my 
employer) owed me a cou-
ple of grand in wages.”
The now 32-year-old said 
he tried to chase up the 

unpaid money and make 
his former employer “ac-
countable” but without a 
contract or pay slips this 
proved too difficult.
“I think that’s just a bit of 
an expensive lesson in my 
life,” he said.
“It was harder when I was 
younger as we didn’t have 
the tech today to check 
super funds and actually 
had to chase that stuff 
up.”
Now he is making volun-
tary contributions to his 
super and encourages 
younger staff to check 
their balances and merge 
funds from multiple jobs.
Mr Furniss lives out in 
Melbourne’s west, in the 
Lalor electorate which is 
the second worst elector-
ate for unpaid super with 
more than 27,000 resi-
dents impacted.
The unpaid super scourge 
impacts every corner of 
Australia, but it is areas 
with a high proportion of 
young people and workers 
in trades that feature most 
in the list of the worst 20 
federal electorates for un-
paid super. 
The electorate of Sydney 
tops the list, where 30,000 
workers have taken a hit 
on retirement savings, 
while 26,000 in the Syd-
ney electorate of Reid are 
also missing money.
Both the NSW elector-
ates of Mitchell and Bar-
ton have 25,000 people 
each that are impacted by 
unpaid super, while Holt 
in Victoria rounds out 
the top five. Electorates 
in Western Australia and 
Queensland are also im-
pacted.
To add to the growing 

Millions of Aussies could be owed 
$1700 thanks to dodgy employers

problem, it can often take 
months for workers to un-
cover that they have been 
underpaid, making recov-
ery far more difficult, ISA 
warned. 
Meanwhile, ISA research 
showed 70 per cent of 
workers don’t realise su-
per can legally be paid 
just four times a year, not 
with their wages – despite 
what it says on pay slips. 
The outdated laws and the 
lack of awareness among 
workers is being exploit-
ed by some unscrupulous 
employers who don’t pay 
super, ISA added.
Bernie Dean, ISA chief 
executive, said millions 
of Australians remain un-
aware they’re being ripped 
off super they’ve earned, 
just assuming that it’s 
paid because it appears 
on their pay slip.
“Until government fixes 
the problem by making 
employers pay super with 
wages, members need to 
be aware they could be 
ripped and take steps to 
protect their retirement 
savings,” he said.
 “Most employers are do-
ing the right thing, but 
they are being undercut 
by dodgy competitors 
who are ripping people 
off. Paying super with 
wages is the only way to 
get workers their money 
and level the playing field 
for business.”
ISA wants it made manda-
tory for super to be paid 
with wages to make it 
much easier for workers 
to track when payments 
are made and uncover 
underpayments quicker 
— making recovery more 
likely. 
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The Defence Minister has 
secured a major legal vic-
tory over a refugee advo-
cate who accused him of 
being a ‘rape apologist’.
Defence Minister Peter 
Dutton has been awarded 
$35,000 in damages over 
a tweet by a refugee advo-
cate which accused him of 
being a rape apologist.
The Defence Minister sued 
activist Shane Bazzi for 
defamation over the since-
deleted tweet, which was 
posted on February 25 and 
stated: “Peter Dutton is a 
rape apologist”.
“The tweet did convey Mr 
Dutton excused rape,” Jus-
tice Richard White told the 
Federal Court on Wednes-
day.
Mr Dutton earlier told the 
court he was no stranger 
to online criticism, but a 
tweet labelling him a rape 
apologist “went to a differ-
ent level”.
The member for Dickson 
maintained the tweet false-
ly painted him as someone 
who condoned and ex-
cused rape.
But Mr Bazzi had argued he 
didn’t suggest that at all.
Mr Bazzi’s barrister Rich-
ard Potter SC had argued 
in court that: “Words must 
be interpreted as to their 
meaning within the context 
they were made.”
That context included a 
2019 Guardian Australia 
article about Mr Dutton’s 
comments on refugee and 
asylum seeker women de-
tained on Nauru, which Mr 
Bazzi linked to in his tweet, 
the court heard.
Mr Potter also told the 
court Mr Dutton had given 
a press conference that 
morning related to Brittany 
Higgins’ allegation that she 
was raped in Parliament 
House in 2019.
During that press confer-
ence, Mr Dutton said he 
was not provided with the 
“he said, she said” details 
of the Higgins investiga-
tion.
Mr Potter suggested the or-
dinary reader of Mr Bazzi’s 
tweet might have thought 
Mr Dutton’s statements 
about women on Nauru 
“reflected a certain cold 

detachment or lack of em-
pathy”.
But they would not have 
concluded he condones 
rape, Mr Potter said.

Mr Dutton’s barrister Nick 
Ferrett QC said the mean-
ing of Mr Bazzi’s tweet was 
clear and his words delib-
erately chosen. 

Defence Minister Peter Dutton wins defamation case 
against refugee activist over ‘rape apologist’ tweet

People travelling to Queen-
sland will not have to pay 
$150 for a Covid-19 test, de-
spite an odd spat between the 
Premier and Health Minister.
People travelling into Queen-
sland from December 17 will 
not have to pay $150 for a 
Covid-19 test, despite wide-
spread confusion over bor-
der rules.
A war of words erupted be-
tween Queensland Premier 
Annastacia Palaszczuk and 
Health Minister Greg Hunt 
over speculation that travel-
lers to the Sunshine State 
would need to pay for the 
test. 
Queensland is set to open 
to visitors from across the 
country, including hotspot 
areas, next month – either 
on December 17, or once the 
state reaches its 80 per cent 
vaccination rate.
However, there has been 
widespread confusion over 
entry requirements.
For days, there was back-
lash over a supposed plan to 
charge incoming travellers 
$150 for PCR tests required 
72 hours before entry.
Yesterday, Ms Palaszczuk 
posted a tweet claiming the 
Health Minister was com-
mitted to funding the pricey 
tests so travellers would not 
be slugged with the bill.
But late on Tuesday night, 
Mr Hunt hit back in a tweet of 
his own, claiming “the claim 
is false” and that the fed-
eral government had always 
funded half the cost only. 
He followed it up with a series 
of brutal tweets slamming the 
Premier, and calling on her to 
apologise.
“The only thing that has 
changed is that after accept-
ing text confirmation for 18 
months and then rejecting it 
for 24 hours, Queensland is 
now accepting the same text 
messages again, dropping 
their demand for a certifi-
cate,” Mr Hunt continued.
“It’s time the Premier apolo-

gised for the unnecessary 
stress she has caused to 
Queenslanders and those 
planning to travel there.”
Mr Hunt has since confirmed 
Australian travellers won’t 
have to pay for the tests if 
they are obtained at state-run 
clinics, with Ms Palaszczuk 
confirming the news that a 
standard free test and text 
message confirming a nega-
tive result would suffice in a 
statement.
She insisted the days of con-
fusion over the tests did not 
start in her state, and de-
scribed it as a win for “com-
mon sense”.
“I said we work best when we 
work together,” the Premier 
said.
“This proves it.
“Minister Hunt says the 
charge for a PCR test was 
only when a certificate is re-
quired.
“Queensland made it plain 
weeks ago that the text mes-
sage most people receive af-
ter a test is acceptable.
“I am pleased this victory 
has occurred and people 
can look forward to being re-
united in time for Christmas 
– without additional cost – as 
my government had always 
planned.”
But appearing on Sunrise 
on Wednesday morning, Mr 
Hunt insisted nothing had 
changed.
“The answer for Austra-
lians is really simple, for 
18 months under an agree-
ment that was signed by the 
Queensland Premier on 13 
March 2020, there has been 
a shared arrangement where 
people under public health 
orders which Queensland 
have put in place can access 
free Covid testing,” he said.
“The situation that has been 
in place for 18 months, un-
changed at our end, there 
was a waiver from Queen-
sland, they’re back in the tent 
and what matters is that there 
is certainty for families.

People travelling into Queensland will 
not have to pay $150 for a Covid-19 test
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

بزورات مشكـّلة - قهوة عربية - ألبان وأجبان - أدوات منزلية - مأكوالت جملـّدة - مرطبات - حلويات عربية وغريها الكثري

Hume Highway, Yagoona, NSW  2199, Ph: 8102 5252 416  فرع ثاني:   ,Waterloo Rd, Greenacre, NSW  2190 151   فـرع أول:  

نفتح 7 أيام يف األسبوع من الـ 6 صباحًا حتى الـ 10 لياًل

ربّ البندورة 3 كلغ بـ 49. 9 $ طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $19 زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $ مارتدياّل 850 غ عدد 2 بـ 99. 11 $

سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 21 $ فول 6 علب  بـ 99 . $4

عدس أخضر  1 كلغ عدد 3 بـ 99. 6 $ شاي الوزّة 400 غ عدد 2 بـ 99. 9 $

فحم باربكيو 10 كلغ عدد 2  بـ 99. 39 $

أسـعار
 مـنافسة

خـدمة
 ممـتازة

حـسومات
هائلة يوميا

مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة



Page 31صفحة 31     
NEWS

Victoria recorded 1254 
new Covid-19 cases 
and five more deaths on 
Thursday as the state of-
ficially reaches its 90 per 
cent double-dose vaccine 
target.
There are now 310 infect-
ed Victorians in hospital, 
with 48 in active intensive 
care units and 31 on a 
ventilator.
About 90 per cent of 
people older than 12 are 
fully vaccinated, in a ma-
jor vaccine milestone for 
the state. 
Prime Minister Scott Mor-
rison revealed the “amaz-
ing achievement” on 
Thursday morning.
“Well done Victoria, fan-
tastic stuff,” he tweeted.
“Victorians have done it 
tougher than anyone over 
the past two years … Vic-
torians have earned every 
freedom they now once 
again enjoy -let‘s keep 
going, Australia!”
Victoria‘s health depart-
ment rejected claims 
Covid-19 testing sites 
were being scaled back, 
amid reports waiting 
times had blown out to up 
to five hours.
A worker from one of the 
testing stations told 3AW 
that his site – which once 
operated from 8am until 
8pm – had been reduced 
to just 9am to 5pm.
With more movement 
across the state the num-
ber of Covid-19 exposure 
sites had soared, also re-
sulting in many Victorians 
needing to get tested af-
ter being deemed a close 
contact.
“We’ve spent two years 
telling people to go get 

tested and now we have 
opened up, we’ve got 
school kids who need to 
be tested constantly, peo-
ple going back to work, 
people who are returning 
travellers who need to be 
tested,“ the testing work-
er told 3AW on Thursday.
“We’ve increased the 
amount of people who 
need to be tested and are 
trying to cram them into 
less time.”
But the Department of 
Health insists there is “no 
current plans” to wind 
down operating hours 
across the more than 200 
testing sites.
NSW records 276 new 
Covid cases 
NSW has recorded 276 
new cases of Covid-19 
and no new deaths.
Thursday’s figures also 
show there are 191 peo-
ple in hospital with 31 in 
intensive care.
Across the state, 94.4 
per cent of the popula-
tion aged over 16 have 
received their first dose 
of the vaccine while 92.1 
per cent are double-vac-
cinated.
For those between the 
ages of 12 and 15, 81.1 
per cent have had one 
dose while 75.9 per cent 
are fully vaccinated.
NSW has recorded 276 
new cases of Covid-19 
and no new deaths on 
Thursday. Picture: NCA 
Newswire / Gaye Gerard
NSW has recorded 276 
new cases of Covid-19 
and no new deaths on 
Thursday. Picture: NCA 
Newswire / Gaye Gerard
There have been 74,926 
tests in the past 24 

Victoria records 1254 new local cases and NSW 276 cases ( 25 of Nov)
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Say goodbye to the 
abandoned shopping 
trolleys we’ve been 
pushing around for al-
most two  years to de-
litter our streetscapes.  
They could become a 
thing of the past follow-
ing a welcome tighten-
ing of impounding laws.  
Mayor Steve Christou 
said this was a real im-
provement on existing 
laws that made compli-
ance  almost impossible 
to enforce.  
“Our Council spear-
headed the crackdown 
on dumped trolleys 
when we forced major  
supermarkets to take 
action after we turned 
thousands of trolleys 
to scrap at our depots, 
but many  more were 
picked up by the giant 
retailers. 
“We started asking re-
tailers to collect dumped 
trolleys after residents 
complained they were  
becoming a blight on 
our suburbs, so we 
had to take action over 
the growing number of  
abandoned shopping 
carts. 
“Nobody wants to walk 
down their street and 
see abandoned trol-
leys, they make life dif-
ficult for  the disabled 
by blocking footpaths 
and contribute to flash 
floods by clogging wa-
terways. We take  pride 
in our neighbourhoods 
and want to continue 
making Cumberland 
City a great place to 
live.” 
Cumberland City Coun-
cil’s hard-line approach 
has seen 4,940 trolleys 
impounded (as of 19  
November 2021) since 
January this year.  
The new Public Spaces 
(Unattended Property) 
Bill 2021 introduced 
into the NSW Parlia-
ment is a  significant 

improvement over the 
nearly 30-year-old Im-
pounding Act 1993. 
The new legislation will 
put a three-hour collec-
tion time limit on trol-
leys, vehicles or other 
items  causing a safety 
hazard, and a seven-day 
limit for others. Fines 
ranging from $660 to 
$13,750  could apply, 
depending on the na-
ture, number and time 
the items remained on 
public property. 
The widely used “trolley 
tracker” app has taken 
reports of more than 
three million abandoned  
trolleys since launching 
in 1994, which high-
lights the scope of the 
recovery problem and  
associated costs to 
councils and ultimately 
ratepayers. 
Mayor Steve Christou 
said past efforts in-
cluding deposit-based 
systems, geofencing, 
wheel locks  and trolley 
trackers were unsuc-
cessful, which is why 
local governments like 
Cumberland City  have 
pushed hard for legisla-
tive change. 
“Council had exhausted 
every option to try and 
resolve the shopping 
trolley issue directly with 
the  retailers, however 
they weren’t always re-
ceptive or responsive to 
our appeals. If passed, 
the new  laws will place 
the onus back on the re-
tailers and enforce them 
to take full responsibil-
ity of their  property and 
ensure their trolleys are 
not abandoned through-
out our community. 
“It’s a sensible move, 
and we’re grateful to 
the Government for the 
extensive consultation 
and  other work it has 
done with councils and 
supermarkets to help 
resolve this problem.”

Cumberland City Coun-
cil behind new aban-
doned trolley laws  

There have been sham-
bolic scenes on the floor 
of Parliament after one 
MP crossed the floor and 
Covid rules were aban-
doned.
Parliament has erupted 
in a state of chaos as a 
hoard of confused politi-
cians bucked Covid-19 
rules and paraded across 
the chamber floor.
Speaker of the House An-
drew Wallace capped off 
a messy first week in his 
new role with a spectacu-
lar mincing of words that 
sent MPs into a frenzy of 
confusion.
Liberal MP Bridget Archer 
asked the politicians to 
cast a vote on whether to 
suspend standing orders 
so that the house could 
debate a proposed fed-
eral Integrity Commission 
bill from independent MP 
Helen Haines.
Mr Wallace incorrectly 
declared the vote had 
passed, despite the fact 
that an absolute majority 
had not voted in favour 
– as is needed to pass 
a proposal to suspend 
standing orders. 
“A lot of us are confused,” 
called out Katter‘s Aus-
tralian Party leader Bob 
Katter.
After a tense back-end-
forth debate over how 
to fix the Speaker’s mis-
take, the house agreed to 
fluke longstanding Covid 
health restrictions and 
walk across the floor of 
the chamber to vote again 
on the question.
Before the pandemic, pol-
iticians would walk to ei-
ther side of the Speaker’s 

chair to show whether 
they were voting ‘yes’ or 
‘no’ to a question.
This was suspended after 
the outbreak of Covid-19 
to prevent the spread of 
the virus throughout Par-
liament House. 
But as MPs discarded the 
restrictions on Thursday, 
the house chamber bus-
tled and roared once again 
as the gaggle of confused 
politicians walked across 
the green carpet. 
Opposition leader Antho-
ny Albanese appeared to 
take great delight in the 
chaos, sitting smuggling 
in the Prime Ministers 
chair as his colleagues 
giggled and cheered.
“You look good in it,” one 
Labor MP said.
The chaotic scene comes 
as internal affairs in the 
Coalition party appear in-
creasingly disorderly.
Ms Archer broke ranks 
from the Liberals by try-
ing to get the house to 
debate Dr Haines’ federal 
integrity commission bill, 
snubbing Scott Morri-
son’s vocal opposition 
to the Indiependent MPs 
own version of ICAC.
The Liberals have 
spruiked their own ver-
sion of ICAC, but the pro-
posal has been marred 
by three years of delays 
and has been criticised 
by many for being “tooth-
less” and “weak”. 
Ms Archer has indicat-
ed that if Dr Haines’ bill 
makes it to a vote, she 
will cross the floor of par-
liament and snub her own 
party to vote in favour of 
it. 

Parliament erupts into chaos as new 
Speaker makes embarrassing blunder

hours.
The news comes as 84 
people at a Byron Bay 
backpackers will have 
to undergo a seven-day 
snap lockdown after a 
Covid-positive visitor was 
at the hostel.
Thousands of teenagers 
are preparing to arrive 
in the coastal town and 

other holiday hot spots 
for annual schoolies cel-
ebrations.
Unvaccinated teenagers 
in NSW were granted ex-
emptions to attend the 
end-of-year celebrations, 
with health officials giving 
the green light for all year 
12 students to attend for-
mals and graduations.

Victorian Premier Daniel Andrews revealed a raft of new free-
doms last week. Picture: NCA NewsWire / Luis Enrique Ascui
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