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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

عشية  مفاجأة  حتدث  هل 
الفرنسي  الرئيس  وصول 
إىل  ماكرون  اميانويل 
جولة  مستهاًل  اخلليج 
وتنتهي  باالمارات  تبدأ 
باململكة العربية السعودية 
العهد  ولي  يلتقي  حيث 
بن  حمّمد  األمري  السعودي 
خطوة  وحتدث  سلمان، 
تسمح بانفراج املوقف، أي 
اقدام الوزير جورج قرداحي 
االستقالته،  تقديم  على 
لنزع عقبة من امام عقبات 
إعادة وصل ما انقطع يف 
العالقات املميزة بني لبنان 
ودول اخلليج، ال سيما مع 
اململكة العربية السعودية.
قرداحي   الوزير  كشف 
غدا  استقالته  سيقدم  أنه 
)اليوم( من وزارة اإلعالم، 
موضحا أن موقفه هذا جاء 
بالتشاور مع احللفاء. واعترب 
قرداحي ان استقالته هذه 
للرئيس  دعما  تشكل 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
يف زيارته إىل دول اخلليج 
العربية  اململكة  ،خصوصا 

تصحح  ولعلها  السعودية، 
مع  املضطربة  العالقة 

لبنان.
سياسية  مصادر  اعتربت 
وزيراالعالم  استقالة  ان 
جورج قرداحي من احلكومة 
حسن  بادرة  مبثابة  هي 
املسؤولني  قبل  من  نية 
من  للتخفيف  اللبنانيني 
مع  العالقات  تردي  ازمة 
السعودية  العربية  اململكة 

العربي،  اخلليج  ودول 
العدائية  املواقف  بفعل 
اليت اعلنها جتاه اململكة يف 
بداية الصيف املاضي،الن 
بالعالقات  القائمة  االزمة 
أبعد من هذه اخلطوة،وبدات 
قبلها بسنوات،عندما احناز 
بالسلطة  املسؤولون 
جانب  اىل  اللبنانية، 
يف  اإليراني  النظام 
على  املهيمن  مشروعه 

ضد  العربية،  املنطقة 
الدول العربية،وغطوا على 
لبنان،منصة  استعمال 
العربية،  الدول  الستعداء 
بال حسيب او رقيب، وما 
يزالون يغضون الطرف عن 
ممارساته العدوانية هذه.

إىل  املصادر  واشارت 
استقالة  خطوة  تزامن  ان 
اليت  اجلولة  مع  قرداحي 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

البابا فرنسيس:عندما افكر بلبنان اشعر بقلق شديد لألزمة اليت يواجهها ومبعاناة شعب متعب وممتحن بالعنف واألمل

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

الرئيس  بها  سيقوم 
الفرنسي اميانويل ماكرون 
من  ويبدأها  اخلليج،  اىل 
حماولة  هي  الرياض، 
حافزا  ماكرون،  العطاء 
احلكومة  قبل  من  بيده 
ولي  من  اللبنانية،للطلب 
األمري  السعودي  العهد 
لنزع  سلمان،  بن  حممد 
اململكة  مع  االزمة  فتيل 
حكومة  واعطاء  جهة،  من 
ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
من  للخروج  دعم،  جرعة 
ومتكينها  التعطيل،  مأزق 
باملهمات  املباشرة  من 
املنوطة بها، النقاذ لبنان 
املتدحرجة،  ازمتة  من 
بالدول  واالستعانة 
بهذه  الشقيقة  اخلليجية 

املهمة.
ان  رأت  املصادر،  ولكن 
العالقات  تدهور  ازمة  حل 
اخلليج  دول  مع  اللبنانية 
تكللت  حال  يف  العربي، 
جناحا  حققت  او  بالنجاح، 
تأثريها  سيكون  حمدودا، 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

املفوضية العراقية: مل نتخذ قراراً بتمديد مدة الطعون
العليا  املفوضية  أصدرت 
يف  لالنتخابات  املستقلة 
فيه  أكدت  بيانًا  العراق 
أنها مل تتخذ قرارًا بتمديد 
نتائج  يف  الطعن  مدة 
مسحت  وإمنا  االنتخابات، 
أدلة  بتقديم  للمعرتضني 
خالل  املقدمة  لطعونهم 
موضحة  القانونية،  املدة 
على  »حريصة  أنها 

استقالليتها«.
وقالت يف بياٍن هلا، أمس 
»ما  إن  اخلميس،  االول 
تتخذه من قرارات يتم بعد 
التداول والنقاش من قبل 
لني  املمثِّ أعضائها  مجيع 
اجملتمع  أطياف  لكافة 
العراقي، وال ميلي أو يؤثر 
بصرف  شخص  أي  عليها 
النظر عن منصبه أو موقعه 

يف الدولة«.
»ال  أنه  املفوضية  وبّينت 
املفوضية  من  قرار  يوجد 
الطعن،  مدة  متديد  بعنوان 
قانونية  املدة  هذه  كون 
أو  املفوضية  متلك  وال 
متديدها،  صالحية  غريها 

املفوضية  مسحت  وإمنا 
املرشحني  من  للمعرتضني 
لطعونهم  أدلة  تقديم 
املدة  خالل  املقدمة 
أيام،   3 البالغة  القانونية، 

إلثبات طعنهم«.

أضاف  ذاته،  اإلطار  ويف 
بيان املفوضية أن »جملس 
قرارًا  اّتذ  املفوضني 
 3 ملدة  هلم  اجملال  بفسح 
األدلة  تلك  لتقديم  أيام 

قـرداحي: سـأقدم اسـتقاليت غدا )اليوم( من وزارة اإلعـالم دعـما للـرئيس الفرنسي اميانويل 
ماكرون يف زيارته إىل دول اخلليج خصوصا السعودية ولعلـّها تصحح العالقة املضطربة مع لبنان

التتمة على الصفحة 21

رئيس املوساد اإلسرائيلي يتعهد مبنع 
إيران من امتالك سالح نووي

املوساد  رئيس  تعهد 
بارنيع  دافيد  اإلسرائيلي 
مبنع إيران من امتالك سالح 

متتلك  »لن  قائال:  نووي 
وهذا  نوويًا  سالحًا  إيران 

التتمة على الصفحة 14

بلينكن: أفعال إيران تهدد بانهيار 
احملادثات النووية يف فيينا

اخلارجية  وزير  أعلن 
بلينكن،  أنطوني  األمريكي 
إن  اخلميس،  األول  أمس 
األخرية  واإلجراءات  اللهجة 

فيما  إيران  اتذتها  اليت 
النووي  بربناجمها  يتعلق 
احملادثات  بانهيار  تهدد 

مشكلة  حل  على  جزئيا 
أزمة تعطيل جلسات  إنهاء 
جملس الوزراء، اليت بدأت 
العالقات  تدهور  ازمة  قبل 
وما  اخلليجية،  الدول  مع 
تزال خمارج احللول املطلوبة 
حلسابات  مسدودة،  هلا، 

وصراعات حملية. 
وإذا كانت استقالة قرداحي 
تشّكل بادرة إجيابية، تكون 
يف حقيبة الرئيس ميقاتي، 
املتعلق  الشق  ان  اال 
جملس  جلسات  باستئناف 

الوزراء، مبشاركة »الثنائي 
واملربوطة  الشيعي« 
باخراج  يقضي  ما  بتدبري 
السياسيني، خارج السلطة 
ويف اجمللس النيابي، من 
العدلي  التحقيق  سلطة 
احملقق  يتواله  الذي 
بريوت  مرفأ  انفجار  يف 

القاضي طارق بيطار.
من  قريب  مصدر  وأّكد 
استقالة  ان  املردة  كتلة 

     البابا فرنسيس: أشعر بقلق لألزمة التي يعيشها لبنان             

التتمة على الصفحة 21

التحالف: استهداف دقيق ملوقع أسلحة 
حوثية نوعية مت نقلها من مطار صنعاء

الشرعية  دعم  حتالف  أعلن 
توجيه  عن  اليمن  يف 
ضربة جوية هلدف عسكري 

مشروع يف صنعاء، مشرًيا 
استهدفت  الضربة  أن  إىل 
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إحياء 14 آذار إنتخابياً: عقبات كثرية تبدأ من وضع احلريري؟!
مع  الدبلوماسية  األزمة  إندالع  مع 
سيما  ال  اخلليجية،  الدول  بعض 
اململكة العربية السعودية، عادت إىل 
الواجهة حماوالت إحياء حتالف الرابع 
األساسية  بأركانه  آذار  من  عشر 
بقوة، أي تيار »املستقبل« و«احلزب 
التقدمي االشرتاكي« وحزب »القوات 
اللبنانية«، حيث تشاركت يف املواقف 
لناحية  خصوصًا  األزمة،  هذه  من 
حتميل »حزب اهلل« املسؤولية عنها، 
بعد أن كانت اخلالفات تعصف بني 
أركانها، منذ العام 2017، خصوصًا 
يف  بعيدًا  »القوات«  ذهب  أن  بعد 

التمايز عن شريكيه.
قد يكون من املفيد التأكيد يف البداية 
القاسم  هي  الكربى  العناوين  أّن 
يف  الثالثة،  األفرقاء  بني  املشرتك 
تقودهم  الداخلية  اخليارات  أّن  حني 
البعض،  بعضهم  عن  اإلبتعاد  إىل 
فاجلميع يذكر السجاالت بني رئيس 
احلريري  سعد  السابق  احلكومة 
ورئيس »القوات« مسري جعجع، يف 
وليد  »االشرتاكي«  رئيس  أن  حني 
املاضية،  األشهر  يف  كان،  جنبالط 
يعلن أّن رئيس اجمللس النيابي نبيه 

بري هو حليفه الوحيد.
جديد  من  التحالف  هذا  إحياء  فرص 
تعود، حبسب ما تؤكد مصادر متابعة  
حيث  اإلنتخابي،  أركانه  واقع  إىل 
من  كل  عن  اخلارجي  الدعم  يغيب 
بشكل  و«االشرتاكي«  »املستقبل« 
أساسي، يف حني أّن قانون اإلنتخاب 

احلالي يقود إىل إضعافهم يف حال 
الدوائر،  عدم حتالفهم يف عدد من 
األمر الذي تعرب عنه على حنو واضح 

دائرة الشوف عاليه.
العديد  كانت  قليلة،  أشهر  قبل 
حول  ُتطرح  اإلستفهام  عالمات  من 
هذا  من  حتالف  حصول  امكانية 
النوع من جديد، نظرًا إىل أن اجلميع 
»االشرتاكي«  تفاهم  يستبعد  كان 
يف  »القوات«  مع  و«املستقبل« 
اليوم  لكن  النيابية،  اإلنتخابات 
املعادلة تبدلت بعد أن برزت عناوين 
سياسية واضحة، كذلك الذي طرحه 
جنبالط، قبل أيام، أي »منع تسليم 
البلد إىل احملور السوري-اإليراني«.

من وجهة نظر هذه املصادر، املواقف 
»االشرتاكي«  رئيس  عنها  عرب  اليت 
العروض  إستدراج  إطار  يف  تأتي 
التحالف،  إحياء هذا  اخلارجية إلعادة 
ال  أفرقائه  من  ا  أيًّ أن  سيما  ال 
وإجتماعيًا  إقتصاديًا  برناجمًا  ميلك 
اإلنتخابات على  أن خيوض  يستطيع 
»االشرتاكي«  أن  خصوصًا  أساسه، 
و«املستقبل« هما من أركان املنظومة 
اليت أوصلت البالد إىل ما هي عليه 
اليوم، بينما »القوات« يّدعي خوض 
املواجهة معها منذ السابع عشر من 

تشرين األول من العام 2019.
احملاوالت  هذه  املبدأ،  حيث  من 
تبدأ  اليت  العقبات  من  الكثري  تواجه 
من وضع احلريري نفسه، نظرًا إىل 
الساعة،  حتى  حيسم،  مل  الرجل  أن 

قرار خوض اإلستحقاق اإلنتخابي، يف 
وقت تسعى العديد من الشخصيات 
والقوى السياسية إىل الدخول على 
خط الزعامة يف الساحة السنية، وال 
اخلارجية،  القوى  موقف  عند  تنتهي 
هكذا  تدعم  أن  املفرتض  من  اليت 
حماوالت، نظرًا إىل أن األخرية باتت 
اجملتمع  من  جمموعات  دعم  تفضل 

املدني حتمل لواء التغيري.
نفسها،  املصادر  إىل  بالنسبة 
األبرز  العنوان  هو  اخلارجي  العامل 
هذا  أن  قاعدة  على  املعادلة،  يف 
سيلجأ  أركانه،  بعض  أو  التحالف، 
املرحلة  يف  »بضاعته«  عرض  إىل 
يطرح  الذي  السؤال  لكن  املقبلة، 
نفسه يتعلق بإمكانية وجود من هو 
أن  سيما  ال  »شرائها«،  يف  راغب 
التجارب املاضية أثبتت أنه عاجز عن 
بدليل  منه،  مطلوب  هو  ما  حتقيق 
املوقف السعودي من غالبية القوى 

السياسية احمللية.
األساسية  املؤشرات  احملّصلة،  يف 
يف هذا اجملال جيب أن تبدأ بالظهور 
حيث  لبنان،  إىل  احلريري  عودة  مع 
من املفرتض أن حيسم، يف البداية، 
اإلستحقاق  يف  مشاركته  قرار 
اإلنتخابي من عدمها، على أن يقدم 
اليت  السياسية  رؤيته  ذلك  بعد 
أساسها،  على  اإلنتخابات  سيخوض 
عودة  أمام  الباب  يفتح  الذي  األمر 
التحالف الثالثي من جديد، أو يقود 

إىل تأكيد دفنه بشكل نهائي.

ماهر الخطيب



Page 3صفحة 3       2021 األول  كـانـون   4 Saturday 4 December 2021الـسبت 

DO
CS
OS
00
16
_A
RA
_1
80
Hx
26
0W

COVID-19

12
NSW 3000 COVID-19

nsw.gov.au

COVID-19
1800 020 080
131 450

COVID-19

nsw.gov.au COVID-19

At 
Punchbowl Baptist Church

7pm Sunday,  
19th December 

20 Arthur Street, Punchbowl
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لـبنانيات

يف  »املودعني«  رابطة  رأت 
ملا  املسربة  »النسخة  أن  بيان، 
كنرتول  كابيتال  بقانون  مسي 
مسلط  إعدام  حلكم  أقرب  هي 
والة  من  املودعني  رقاب  على 
النقدية،  وسياساتها  الدولة 
انتهاء  قبل  خلسة  متريره  بهدف 
حتت  النيابي،  اجمللس  دورة 
صندوق  شروط  تنفيذ  ذريعة 
النقد الدولي الذي إن متعن يف 
قانون  أغرب  بأنه  لوجد  القانون 
على مستوى العامل وتاريخ تعامل 

الدول معه«.
وذكرت الرابطة بأنها كانت »أول 
خطة  إقرار  بضرورة  نادى  من 
ترتافق  شفافة  إصالحية  مالية 
كنرتول  كابيتال  قانون  مع 
واإلستنسابية  النزف  ليوقف 
من  املصرفية  التعامالت  وحيرر 
قبضة املصرف املركزي وتعاميم 
التعايف  ويضع  املزاجية،  حاكمه 
سكته  على  واإلقتصادي  املالي 
قانون  يصدر  أن  أما  الصحيحة، 
منحاز  يتيم  كنرتول  كابيتال 
للمصارف يف غياب خطة إنقاذية 
فذلك من قبيل اهللوسة القانونية 

املرفوضة«.
وفندت بعض »خمالفات القانون 

املقرتح كاآلتي:
القانون  هذا  يكرس  »أوال: 
ولكافة  اللبناني  للدستور  وخالفا 
القوانني املرعية اإلجراء التفريق 
عرب  وودائعهم  املودعني  بني 
 fresh( »تشريع »األموال اجلديدة
وبني  بينها  واملفاضلة   )money
الودائع اليت حتتجزها املصارف، 
ويكرس بالتالي هذا القانون لبدعة 
احلاكم واملصارف يف هذا اجملال.
ثانيا: إن حتديد سقوف السحوبات 
الكابيتال  قانون  صلب  من  هو 
كنرتول إال أن مثل هذه السقوف 
ال جيب أن ترتك للمصرف املركزي 
من  بتعديلها  يقوم  كي  وحاكمه 
ألن  أهوائه،  حبسب  آلخر  وقت 
أصال  الساري  النهج  يكمل  ذلك 
يف التعاطي اخلاطىء منذ بدايات 
لالستنسابية  باب  ويفتح  األزمة 
والتأويل، كما وأن فرض سقوف 
حالة  يراعي  أن  بد  ال  للسحوبات 
املودع  كل مودع حبيث ال تطال 
الصغري أو املتوسط كما الكبري، 
كما وال بد من حتديد عدم املس 
حبسابات الرواتب خاصة يف ظل 
الوضع اإلقتصادي املرتدي الذي 

نعيشه.
أما بالنسبة حلصر تسديد الودائع 
منصة  صرف  سعر  على  باللرية 
املنصة  هذه  فإن  صريفة، 
تتعاطى بضبابية، فال نعلم كيف 
عليها،  الصرف  سعر  حتديد  يتم 
وال منلك أية كشوفات للتداوالت 
املركزي  املصرف  يصدرها  اليت 
فإن  ذلك،  عن كل  عدا  شهريا. 
بكثري  أدنى  صريفة  منصة  سعر 
سيؤدي  مما  السوق  سعر  من 
اقتطاعات  املودعني  لتكبيد 
اليت  غري  ودائعهم  من  إضافية 
التعميم  مع  خسروها  أن  سبق 

151 و 158. 
جتربة  القانون  هذا  يعيد  ثالثا: 
الفاشلة  الطاليب  الدوالر  قانون 
يف ما خيص التحويالت إذ منعها 
حتديد  أمر  ترك  إستثناءات  مع 
واملوافقة  وضوابطها  شروطها 
عليها ملزاجية املصارف واملصرف 
تعداد  من  بد  ال  وهنا  املركزي، 
اليت  اخلطرية  للمخالفات  بسيط 

جيب التصدي هلا: 
السفارات  أموال  استثناء   .1
الدبلوماسية  والبعثات 
الدولية  واملنظمات  واملؤسسات 
دون سواها يعزز مبدأ التمييز بني 
اجلمعيات  من  فكثري  املودعني، 

من  تتمكن  ال  اخلريية  اللبنانية 
كما  واملساعدات،  أمواهلا  سحب 
لعدم  نشاطه  أوقف  معظمها  أن 

قدرته على متابعة العمل.
لالستثناءات  بالنسبة   .2
هذه  الشروط  فإن  املشروطة 
حيددها مصرف لبنان باستنسابية 
كما  تعجيزية،  تكون  أن  وممكن 
املصرفية  السرية  خرق  وأن 
يف  املطروح  بالشكل  للعميل 
مستهجن  أمر  املقرتح  القانون 
املركزي  متسك  ظل  يف  خاصة 
خيص  ما  يف  بها  واملصارف 

أرقامها وتعامالتها.
3. ذكر بعض اإلستثناءات على 
دون  احلصر  ال  املثال  سبيل 
يشرع  األقل،  على  أهمها  حتديد 
باب اإلستنساب على مصراعيه، 
ووضع شرط وجود حساب للعميل 
يف اخلارج أو حساب اموال جديدة 
يف لبنان هو مدعاة للسخرية، إذ 
أن هذه احلسابات قد تكون حاجة 
ملحة يف العديد من األحيان دون 
مبالغ  أية  على  حتتوي  تكون  أن 

تذكر.
يف  مركزية  وحدة  إنشاء   .4
املصرف املركزي ملتابعة ملفات 
ليس سوى جتمع  العمالء  طلبات 
رعاية  حتت  للمصارف  جديد 
ويقرروا  ليشوروا  املركزي 
دون  يشاؤون  ما  ويفعلوا 
ضوابط كونهم هم من يضع هذه 

الضوابط. 
املركزي  املصرف  تنصيب   .5
بقبول  يتعلق  ما  يف  قاضيا 
تطاول  هو  التحويالت  ورفض 
إضايف للمركزي على املؤسسات 
خاصة وأنه سيتحكم بعمل الوحدة 
ولعل  وبقراراتها،  املركزية 
على  اإلعرتاض  أن  إىل  اإلشارة 
حمكمة  أمام  يتم  الوحدة  قرارات 
قبل  من  إنشاؤها  يتم  خاصة 
كل  يف  األعلى  القضاء  جملس 
منطقة تكون قراراتها مربمة غري 
على  دليل  خري  هو  لطعن  قابلة 
نية املشرعني عدم حصول هكذا 
احملاكم  هذه  أن  إذ  اعرتاضات، 
شاكلة  على  النور  تبصر  لن 
ينسف  ذلك  أن  علما  سابقاتها، 
القضاء واحملاكم املوجودة أصال 
يف  التقاضي  مفهوم  ويغري 
القوانني  مبوجب  املالية  القضايا 

السارية املفعول. 
مينح  املقرتح  القانون  إن  رابعا: 
جلنة الرقابة سلطة مراقبة تطبيقيه 
ومالحقة املصارف املخالفة. وهنا 
نسأل، عن أية جلنة رقابة يتكلمون 
اللجنة حبكم غري املوجودة  فهذه 
ولو أنها مارست دورها الرقابي 
وصلت  ملا  القانون  حبسب 
املصارف ملا وصلت إليه، فهذه 
اللجنة هي جلنة ميتة حيكمها حاكم 
مصرف لبنان ومل تتحرك ألخذ أي 
تدبري وال بد من حماسبة أعضائها 
عن التقصري الذي مارسوه طوال 

هذه السنوات وما زالوا.
خامسا: ينص القانون يف مادته 
الثامنة على أنه قانون استثنائي 
من النظام العام ويطغى على كل 
ويطبق  اإلجراء  املرعية  القوانني 
مبفعول رجعي على الدعاوى اليت 
مل يصدر بها حكم مربم يف لبنان 
واخلارج، ولكن تناسى املشرعون 
تلك  هي  عامة  مصاحل  أية  ذكر 
بهذا  ساقط  قانون  حيميها  اليت 
يتعارض  القانون  فهذا  الشكل؟ 
ومبدأ  اللبناني  الدستور  مع 
ميكن  وكيف  الفردية،  امللكية 
أن  اإلستثنائي  القانون  هلذا 
والتسليف  النقد  قانون  يضرب 
وقانون املوجبات والعقود عرض 
التعامالت  مفهوم  ويغري  احلائط 
املفاهيم  كافة  ويلغي  املصرفية 

واملركزي املصارف  ويغازل  املودعني  أزمة  يفاقم  كونرتول  الكابيتال  قانون  املودعني:  رابطة 
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فرنجيه مستقبال الوزير حسن والوفد

للمقاومة«  »الوفاء  كتلة  عقدت 
يف  مبقرها  الدوري  اجتماعها 
أمس  ظهر  بعد  حريك،  حارة 
حممد  النائب  برئاسة  األول، 
سورة  بقراءة  واستهلته  رعد، 
الفاحتة عن روح الشيخ الشاعر 
متقدمة  خمدر،  فضل  واألديب 
وأصدقائه  وإخوانه  عائلته  من 
وحمبيه واللبنانيني بأمسى آيات 

العزاء.
 ورأت الكتلة يف بيان على االثر، 
أن »األزمة احلكومية الراهنة يف 
البالد، كشفت املزيد من مواطن 
معاجلة  إىل  حتتاج  اليت  اخللل 
معتربة  ووفاقية«،  قانونية 
الوطنية  الرؤية  »غياب  أن 
إىل  النظرة  وتفاوت  الواحدة، 
الثوابت احلاكمة هما منشأ أغلب 
االختالفات حول مقاربة القضايا 
اليت  اليومية  واملستجدات 
السياسية  حياتنا  يف  نواجهها 
املعايري  ازدواجية  أما  والعامة. 
فهي سبب اإلطاحة بالنظام العام 
مبوجبها  حتكم  اليت  وبالقوانني 
السلطات. ومع تنامي الفساد، 
وانعدام الثقة وحصول االنقسام 
كعامل  باخلارج  االستقواء  يأتي 
الشرخ وتوسيع  لتعميق  إضايف 

هوة التباينات«.
أسباب  »أوضح  أن  واعتربت 
تعصف  اليت  املتوالية  األزمات 
بالبالد، حماولة التذاكي ملخالفة 
ثوابت  وجتاوز  تارة  الدستور 
أخرى،  تارة  الوطين  الوفاق 
وخلف ذلك كله تغليب املصاحل 
على  الفئوية  أو  الشخصية 
واعتماد  والبالد  العباد  مصاحل 
جرى  ما  تنفيذ  االستنسابية يف 
حوله«،  والتوافق  التفاهم 
»مقاربة احلل يف  أن  الفتة إىل 
أن  جيب  العدلي  احملقق  قضية 
الدستور،  سقف  حتت  تكون 
كما أن مقاربة األزمة السعودية 
وال  باجملاملة  تصح  ال  املفتعلة 
وكرامتنا  بسيادتنا  باالستخفاف 
أهمية  على  تأكيدنا  مع  الوطنية 
العالقات  تسوية  وضرورة 
اللبنانية مع الدول ال سيما منها 
وإىل  الشقيقة.  العربية  الدول 
للدستور،  تعديل  حيصل  أن 
لن يكون من صالحيات احملقق 
العدلي مقاضاة الوزراء ورؤساء 
قوى  ضغط  حتت  احلكومات 

خارجية أو موجة انفعال مفهومة 
حتاول قوى يف الداخل استثمارها 

ملآرب سياسية خاصة«.
وأشارت اىل أنه »مبعزل عن أداء 
احملقق التسييسي واالستنسابي 
والذي ال جيوز السكوت عنه، أو 
القانوني  اإلجراء  عن  التغاضي 
املخرج  فإن  إزاءه،  واإلداري 
لألزمة احلكومية الراهنة يبدأ من 
واحرتام  الدستور  إىل  العودة 

األصول الدستورية«.
مشاركتها  الكتلة  وأعلنت 
ومعاناتهم  »همومهم  اللبنانيني 
املعيشية  األزمة  تفاقم  جراء 
لتهديد  اجلديد  املتحور  وعودة 
تراكم  مع  خصوصا  صحتهم 
اليت  املطامر  ومشكلة  النفايات 
وكذلك  نهائيا،  حال  تتطلب 
الدواء  يف  احلاد  النقص 
أسعار  يف  الفاحش  والغالء 
املواد األساسية واألداء اخلائب 
بسعر  التالعب  إزاء  واملخيب 
عن  فضال  اللبنانية،  اللرية 
حتاول  اليت  اخلارجية  الضغوط 
التنازالت  لتقديم  لبنان  ابتزاز 
يف  الصهيوني  العدو  ملصلحة 
موضوع احلدود البحرية واستثمار 
اإلقليمية  مياهنا  يف  الغاز 
اخلالصة.  االقتصادية  واملنطقة 
وبكل  اجلاد  سعيها  وتؤكد 
األساليب املتاحة لتخفيف معاناة 

اللبنانيني ومحاية مصاحلهم«.
املساعي  »تفعيل  اىل  ودعت 
إزالة  إىل  اهلادفة  اإلجيابية 
املعوقات أمام استئناف جلسات 
احلكومة اليت ينتظرها الكثري من 
املستويات  خمتلف  يف  العمل 
ارتياحها  مبدية  واالجتاهات«، 
»للتحضريات اليت ينجزها بعض 
الوزراء يف وزاراتهم وبالتنسيق 
الثنائي بني بعضهم ويف اللجان 
القرارات  بإنتظار  الوزارية، 

احلكومية للعمل مبقتضاها«.
قرار  »يصدر  أن  الكتلة  وأملت 
ما  بأسرع  الدستوري  اجمللس 
املتاحة،  املهلة  ضمن  ميكن 
الطعن  إزاء  األمر  ليحسم 
مواد  بعض  حول  إليه  املقدم 
أن  أجل  من  االنتخاب  قانون 
تنطلق فاعليات هذا االستحقاق 
جيري  أن  جيب  الذي  االنتخابي 
دستوريا  املقرر  موعده  يف 

وقانونيا«.

من  يبدأ  احلكومية  لألزمة  املخرج  للمقاومة:  الوفاء 
الدستورية األصول  واحرتام  الدستور  إىل  العودة 

واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
برئاسة  األول،  أمس  جلسة، 
وحضور  كنعان  ابراهيم  النائب 
بوشكيان  جورج  الصناعة  وزير 
تابعت فيها درس اقرتاح القانون 
الديون  على  بالفائدة  املتعلق 
والزراعية  الصناعية  والقروض 
والسياحية واملرسوم رقم 1715 
إعادة القانون الرامي اىل ترقية 
لقوى  العامة  املديرية  يف  رتباء 

االمن الداخلي اىل رتبة مالزم.
االن  النواب:  اجللسة  وحضر 
حكمت  طرابلسي،  عدنان  عون، 
ديب، ابراهيم املوسوي، ياسني 
جابر، بالل عبداهلل، جهاد الصمد، 
شري،  أمني  اهلل،  فضل  حسن 
ايوب محيد، غازي  علي فياض، 
زعيرت، فيصل الصايغ كما حضر 
مدير عام وزارة املالية بالوكالة 
وزير  ممثل  معراوي،  جورج 
فارس،  فارس  العميد  الداخلية 
ممثل وزير السياحة وفاء عواد، 
الرائد  الداخلية  وزير  مستشار 
وزير  مستشار  دياب،  حسان 
املالية حسن مزحيم، رئيس شعبة 
الداخلي  األمن  قوى  يف  العديد 
العقيد سليم عبده، رئيس شعبة 
الشؤون االدارية يف قوى االمن 

الداخلي العقيد عصام طقوش.
اقرتاح  املال  جلنة  أحالت  فقد 
على  املصرفية  الفوائد  تصفري 
والسياحية  الصناعية  القروض 
فرعية  جلنة  على  والزراعية 
مبشاركة الوزراء املعنيني لوضع 
ان  على  عادلة  وآلية  ضوابط 

 . يومًا   15 خالل  تقريرها  تصدر 
لبنان  دخول  بذلك  تسبب  فقد 
االقتصادي  االنهيار  نفق  مؤخرًا 
الدولة عن تقديم  واملالي وعجز 
اي دعم للقطاعات املنتجة. ويف 
ضوء تقصري املصارف يف القيام 
 ، القطاعات  هذه  بواجباتها جتاه 
فهي مل تلتزم بالتعاميم الصادرة 
ان  العلم  مع  لبنان  مصرف  عن 
جمموع قروض القطاعات املنتجة 
 . دوالر  مليار   ٦،1 يتجاوز  مل 
لذا توجهت اللجنة اىل هذا احلل 
الذي يعّد االقل كلفة على اجلميع 
الن عودة املؤسسات املنتجة اىل 
العمل يف حال اقفاهلا تعد صعبة 
ومكلفة مما حيرم االقتصاد العدد 

االهم من مؤسساته املنتجة.
اقرتاح  املال  جلنة  أقرت  كما 
الرتباء  برتقية  املتعلق  القانون 
يف قوى األمن الداخلي بعد االخذ 
فخامة  رد  يف  وردت  مبالحظات 
قد  كان  الذي  للقانون  الرئيس 
اقر سابقًا وذلك بعد ان تأكدت 
املتواضعة  املالية  كلفته  من 
موازنة  من  تأمينها  وامكانية 

وزارة الداخلية.
أيضًا، أقرت اللجنة مبدئيًا ترقية 
املديرية  ومفتشني يف  أشخاص 
األخذ  بعد  العام  لألمن  العامة 
مبالحظات فخامة الرئيس الواردة 
باملرسومني  أحيلت  ردود  يف 
رقم 1713 - 1714 وقد طرحهم 
جدول  خارج  من  اللجنة  رئيس 
األعضاء  موافقة  بعد  األعمال 

احلاضرين.

ومفتشني  الداخلي  األمن  رتباء  ترقية  أقّرت  املال  جلنة 
يوما  15 خالل  املصرفية  الفوائد  وتصفري  العام  االمن 

»املرده«  تيار  رئيس  استقبل 
يف  دارته  يف  فرجنيه  سليمان 
وزير  األول،  أمس  بنشعي، 
حسن  احلاج  عباس  الزراعة 
عقد  حيث  الوزارة  من  وفد  مع 
اجتماع يف حضور النائب طوني 
فرجنيه، املدير العام للتعاونيات 

مونرشا  زيد  ابو  غلوريا  السيدة 
فرجنيه  اسطفان  واملونسنيور 
األوضاع  جممل  يف  حبث  ختلله 
باالضافة  البالد  يف  العامة 
ومعاناة  الزراعية  القضايا  اىل 
االزمة  ظل  يف  املزارعني 

الراهنة.

بنشعي  يف  حسن  احلاج  استقبل  فرجنيه 
الزراعة وزارة  من  وفد  مع 

فرنسيس  البابا  استهل 
جزيرة  اىل  الرسولية  زيارته 
سيدة  كاتدرائية  من  قربص 
النعم املارونية حيث كان يف 

استقباله البطريرك الكاردينال 
الراعي  بطرس  بشارة  مار 
وراعي االبرشية املطران سليم 

صفري .

يف  فرنسيس  البابا  يستقبل  الراعي  البطريرك 
نيقوسيا يف  املارونية  النعم  سيدة  كاتدرائية 

من املتوقع مع صدور هذا العدد 
جورج  االعالم  وزير  يكون  ان 
استقالته  أعلن  قد  قرداحي 
بني  اتصال  بعد  احلكومة  من 
قرداحي والرئيس ميشال عون 
من  باالستقالة  قراره  سبق 

وزارة االعالم وبعد لقاء مجعه 
برئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
يوم  االربعاء ونزوال عند طلب 
الفرنسيني حلل األزمة قبل لقاء 
ماكرون بولي العهد السعودي 

حممد بن سلمان

احلكومة من  استقالته  إعالن  اىل  يتجه  قرداحي   

مرافقة  شاملة  خطة  أي  بدون 
له. كما وال ميكن لقانون لبناني 
بقرارات  يتحكم  أن  استثنائي 
ان  يدل  وهذا  أجنبية،  حماكم 
القانون هو فقط حلماية املصارف 

واصحابها وكبار مدرائها«.
بد  ال  »كان  أنه  الرابطة  ورأت 
جمللس النواب أن يستجمع قواه 
على  وينكب  األزمة  بداية  عند 
كنرتول  كابيتال  قانون  صياغة 
وشفافة  شاملة  خطة  يواكب 
وعادلة للدولة، إال أنه تأخر قرابة 
السنتني فاسحا اجملال للمصرف 
واحملظيني  وللمصارف  املركزي 
طوال  استفادت  اليت  واملنظومة 
أمواهلم  حيولوا  بأن  عاما   30
حساب  على  بثرواتهم  ويتنعموا 
واستفاق  والبلد،  املودعني 
ضغط  بعد  اليوم  اجمللس 
صندوق النقد ليصدر قانونا على 
سالمة  رياض  هندسات  شاكلة 
اليت  للجرمية  استمرار  هو  وكأمنا 

ومتضامنني  متكاتفني  ارتكبوها 
وليتهربوا  اللبناني  الشعب  حبق 
احملاسبة  ومن  مسؤولياتهم  من 
الفعلية اليت كان جيب أن تطال 
كل من حول أمواله بشكل مشبوه 

واستفاد من الفساد«.
واعتربت أنه »من خمجل أن يصدر 
قانون  األمة  نواب  جملس  عن 
ويغازل  املودعني  أزمة  يفاقم 
املركزي  واملصرف  املصارف 
وينسف مبادىء وأسس أساسية 
ولكن  األزمة،  مع  التعاطي  يف 
جملس  أعضاء  على  غريبا  ليس 
القوانني  خمالفة  اعتادوا  وجلان 
بدل تأكيد تطبيقها وكرسوا نهج 
بالدفاع  واستشرسوا  الفساد 
قانون  هكذا  يضيفوا  أن  عنه، 
وإن  ولكن  األسود  سجلهم  إىل 
والتمادي  بالظلم  أمعنوا  هم 
باملواجهة  مستمرون  فنحن 
داخليا وخارجيا، وإن غدا لناظره 

قريب«.
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تابع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون، قبل ظهر أمس 
التطورات  اخلميس،  األول 
عدد  ارتفاع  بتجدد  املتعلقة 
بعد  كورونا  بوباء  املصابني 
الرتاجع الذي كان حتقق خالل 
قلقه  مبديا  املاضية،  الفرتة 
من الواقع املستجد، داعيا اىل 
»اإلسراع يف اختاذ اإلجراءات 
الالزمة للحد من انتشار الوباء 
من جديد والتجاوب مع احلمالت 
املنظمة للتلقيح ورفع منسوب 
الضرورية،  الوقائية  التدابري 
املستشفيات  وجهوزية 
ملواجهة  واخلاصة  احلكومية 

أي طارى«.
عرض  عون  الرئيس  وكان 
يف  العام  الصحي  الوضع 
لبنان  أطباء  نقيب  مع  البالد 
شرف  الربوفسور  بريوت  يف 
على  اطلعه  الذي  شرف  أبو 
الواقع الراهن، مشددا على« 
ضرورة وضع البالد يف حال 
تأهب قصوى  ملواجهة جتدد 
انتشار وباء كورونا واملتحولة 
اجلديدة اليت ظهرت  يف عدد 
منها  سيما  وال  الدول،  من 

الدول العربية«. 
 نقيب االطباء

ابو شرف: »ان منظمة  وقال 
الصحة العاملية دقت ناقوس 
التطورات  اىل  ونبهت  اخلطر 
الوباء  هذا  يف  املستجدة 

وكذلك الدول الكربى«.
»امللق  استمر  واضاف:«اذا 
فالت« عندنا سنكون امام خطر 
الصحي  النظام  يطاول  كبري 
انهياره  اىل   يؤدي  وقد 
إمكانية للمجابهة لدى  الن ال 
القطاع الصحي خصوصا اذا مل 
االرشادات  املواطنون  يلتزم 
التلقيح،  وخصوصا  الوقائية 
علما ان اللقاح متوفر باعداد 

كبرية«.
 ونصح  ب«عدم االستسهال 
يف مقاربة هذا الواقع اخلطري، 
املشكلة  يف  نقع  ال  حتى 
يف  بها  وقعنا  اليت  نفسها  
وان  خصوصا  املاضي  العام 
الطيب  االستشفائي  القطاع 
والتمريضي منهك هذه االيام 
اعداد  استيعاب  وال يستطيع 
كبرية وجديدة من املصابني، 
االطباء  هجرة  ان  ذلك 
واملمرضات  واملمرضني 
مستشفيات  ومثة  تتزايد 
على  واخرى  ابوابها  اقفلت 
الطريق. لذلك طلبت من فخامة 
الرئيس ضرورة التأهب العام 
ملواجهة  القطاعات  كل  يف 

خطر تفشي الوباء مع اقرتاب 
فرتة االعياد. وقد وجدت ان 
املوضوع  هذا  يتابع  فخامته 
بكل دقائقه واعطى توجيهاته 
اىل اجلهات املعنية بايالء هذه 
الن  الالزم  االهتمام  املسألة 
سالمة  على  يتقدم  شيء  ال 
على  وصحتهم  اللبنانيني 
االقتصادية  الظروف  رغم 
متر  اليت  الصعبة  واملعيشية 

بها البالد«.
النائب البستاني ورئيس بلدية 

الدامور
الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
االقتصاد  جلنة  رئيس  عون  
النائب  النيابية  والتجارة 
البستاني  فريد  الدكتور 
الدامور السيد  ورئيس بلدية 
معهما  وعرض  غفري،  شارل 
وإنسانية  اجتماعية  مواضيع 
ويف  الشوف،  منطقة  ختص 
بتشييد  املباشرة  مقدمها 
احلكومي  الدامور  مستشفى 
االعتمادات  له  رصدت  بعدما 
الالزمة ومت تلزميه منذ اشهر، 

لكن العمل مل يبدأ فيه بعد.
عون  الرئيس  وأعطى 
توجيهاته اىل اجلهات املعنية 
ملتابعة هذا االمر ال سيما وان 
املنطقة الساحلية من الشوف 
استشفائي  مركز  اىل  تفتقد 

يؤمن حاجات املواطنني.
تهنئة رئيس دولة االمارات

اىل ذلك، ابرق الرئيس عون 
االمارات  دولة  رئيس  اىل 
العربية املتحدة الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان مهنئا بالعيد 

الوطين وجاء يف الربقية:
بلدكم  احتفال  »ملناسبة 
الشقيق بالعيد الوطين، أتوّجه 
وباسم  بامسي  مسوكم،  إىل 
بالتهنئة  اللبناني،  الشعب 
القلبية على ما حققته إرادتكم 
من  لبلدكم  احلكيمة  ورؤيتكم 

عّزة وتطور وحداثة.  
نتطلع اليوم إىل دولة اإلمارات 
كبلد شقيق نعتز به، ونصبو 
العالقات  أفضل  توطيد  إىل 
الثنائية معه، مقدرين بامتنان 
ما لكم ولشعبكم ومسؤوليكم 
وطننا،  جتاه  بيضاء  أياد  من 
الذين  اللبنانيني  وجتاه 
حتتضنهم دولتكم كأبناء هلا، 
موفرة هلم كل ظروف األمان 

والطمأنينة.
واسأل اهلل تعاىل، أن ميّدكم 
لتواصلوا  والعافية  بالصحة 
على  وبالدكم  شعبكم  قيادة 
واالزدهار  السالم  دروب 

والسؤدد«

نقيب  مع  الصحي  الوضع  تابع  عون  الرئيس 
بلدية  ورئيس  البستاني  النائب  والتقى  األطباء 
الوطين بالعيد  االمارات  دولة  رئيس  وهنأ  الدامور 

الرئيس عون مستقبال نقيب االطباء

استهل وزير اخلارجية واملغرتبني 
الدكتور عبداهلل بو حبيب زيارته 
اخلميس،  األول  أمس  روما، 
بلقاء أمني سر دولة الفاتيكان 
بارولني،  بيرتو  الكاردينال 
مير  اليت  األزمة  وكان حبث يف 
كافة  الصعد  على  لبنان  فيها 
الفاتيكان  ودعم  حلها  وكيفية 
وشعبا  حكومة  للبنان  املستمر 
مع تأكيد ان يكون لبنان مبنأى 

عن الصراعات يف املنطقة.
وزير  حبيب  بو  الوزير  والتقى 

الكاردينال  الفاتيكان  خارجية 
بول ريتشارد غاالغر وعرض معه 
الفاتيكان  يقدمه  الذي  الدعم 
وكيفية  الرتبوي  للقطاع 
تطويره. ومت التطرق اىل العمل 
الذي تقوم به احلكومة اللبنانية 
واملفاوضات  الطاقة  جمال  يف 

مع صندوق النقد الدولي. 
دعم  غاالغر  الكاردينال  وأكد 
سيزوره  الذي  لبنان  الفاتيكان 
السنة  من  االول  الفصل  يف 

املقبلة.

سر  أمني  التقى  اخلارجية  وزير 
خارجيتها ووزير  الفاتيكان 

املاروني  البطريرك  واصل 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
الراعي زيارته الرعائية اىل جزيرة 
قربص حيث زار دير القديسة رفقا 
للراهبات االنطونيات يف نيقوسيا 
املطارنة  السادة  اصحاب  برفقة 
سويف،  يوسف  الصياح،  بولس 
صفري،  سليم  روحانا،  بولس 
املارونية  البطريركية  سر  امني 
املركز  مدير  ضو،  هادي  االب 
عبدو  االب  لالعالم  الكاثوليكي 
ابو كسم، مدير دائرة االعالم يف 
البطريركية احملامي وليد غياض.

كانت يف استقباله والوفد املرافق 
رئيسة الدير االخت ليلى اسكندر 

واالخوات الراهبات وآباء كهنة.
اىل  اجلميع  توجه  الصالة  بعد 
الصالة  واقاموا  الدير  كنيسة 
على نية زيارتي البطريرك الراعي 

والبابا فرنسيس.
دير  رئيسة  ألقت  ذلك،  بعد 
للراهبات  رفقا  القديسة 
اسكندر  ليلى  األخت  االنطونيات 

كلمة قالت فيها:«
على  الغبطة  صاحب  يا  أتيتم 
أتيتم من  برنابا،  القديس  خطى 
السالم  زرع  لبنان، تسعون اىل 
والوفاق،  والقداسة  ربوعه  يف 
تدافعون بقوة واحلاح عن سيادة 
عن  تدافعون  املسلوبة،  لبنان 
اىل  وتدعون  ووحدته  حياده 
يف  واالمان  االمن  تكريس 

ربوعه.
أضافت:« ان دوركم يا صاحب 
الغبطة هو دور تارخيي يف قلب 
الفساد  حتاربون  والعامل،  لبنان 
املتحدة  باألمم  وتستنجدون 
فرنسيس،  والبابا  كله  والعامل 

وبالتالي أسألكم ماذا ستقولون 
سيادة  عن  فرنسيس  للبابا 
ختبئون  وماذا  املسلوبة،  لبنان 
معكم  نصلي  فنحن  قلبكم؟  يف 
اجلريح  لبنان  ليشفى  وألجلكم 

وليستقر فيه األمن والسالم«.
الراعي  البطريرك  رد  بدوره، 
ليلى  األخت  فيها  شكر  بكلمة 
اسكندر على كلماتها الطيبة اليت 
تشكل خارطة طريق من اجل زرع 
وقال:«  لبنان  ربوع  السالم يف 
ان امياننا لن يتزعزع بالرغم من 
فكلنا  بها،  منر  اليت  الصعوبات 
اميان ان هذه الصعوبات ستزول 
الشر،  من  اقوى  اخلري  ألن 
والسالم أقوى من احلرب ما يدل 

أن املسيح هو فادي العامل«.
اينما  الراهبات  ان  أضاف:« 
وجدن حيملن رسالة رجاء وخدمة 
وعطاء، نعم يطلقون علينا لقب 
صحيح  هذا  األسود،  اجليش 
لكننا جيش اسود بقلوب بيضاء 
وهذا  احملبة  سالح  اال  حتمل  ال 
مواجهة  على  القادر  السالح  هو 
انعم  ألنه  اهلل  نشكر  االزمات. 
على كنيستنا برهبانيات منتشرة 
يف كل احناء العامل تنشر رسالة 
رجاء وحمبة، واجلميع يعرف اهمية 
مؤسساتنا الرهبانية اليت تنشىء 

اجياال واجيال«.
بالقول:«  الكلمة  غبطته  ختم 
القديس  بشفاعة  اليوم  »حنن 
شفيعا  ورفقا  انطونيوس 
ديركم سنواصل طريقنا مع كل 
لنكرس  الرسالة   محلوا  الذين 
زيارة  تكون  ان  آمال  التعاون، 
البابا فرنسيس خري لوحدة جزيرة 

قربص وتقدمها«.

تكون  ان  ونامل  احملبة  سالح  حنمل  الراعي: 
قربص جزيرة  لوحدة  خري  فرنسيس  البابا  زيارة 

الراعي خالل زيارته دير القديسة رفقا

والبلديات  الداخلية  وزير  وقع   
إطار  يف  مولوي  بسام  القاضي 
إلجراء  اجلارية  التحضريات 
قرارا  املقبلة  النيابية  االنتخابات 
العليا  القيد  جلان  بتشكيل  قضى 

واإلضافية  األساسية  واالبتدائية 
انفاذا  االنتخابية،  الدوائر  يف 
لقانون االنتخابات النيابية 2017/44 
املعدل مبوجب القانون النافذ حكما 

رقم 8 تاريخ 2021-11-3.

واالبتدائية  العليا  القيد  جلان  تشكيل  قرار  وقع  مولوي 
االنتخابية الدوائر  يف  واإلضافية  األساسية 

لبنان يف  »أوميكرون«  ملتحور  وجود  ال 
الدولي  البنك  مع  اتفاقية  عن  اعلن  االبيض 

ونصف أضعاف  بثالثة  اإلستشفاء  تعرفات  لدعم 
أعلن وزير الصحة العامة الدكتور 
االتفاقية  عن  األبيض  فراس 
البنك  مع  إليها  التوصل  مت  اليت 
الدولي واليت دخلت حيز التنفيذ 
لدعم  املاضي،  األربعاء  يوم  منذ 
وزارة  مرضى  استشفاء  تعرفات 
الصحة العامة بنسبة ثالثة أضعاف 
مؤمتر  يف  ذلك  جاء  ونصف. 
صحايف مشرتك عقده يف الوزارة 
مع مدير دائرة املشرق يف البنك 
الدولي ساروج كومار جاه حبضور 
املستشفيات  أصحاب  نقييب 
واألطباء  هارون  سليمان  اخلاصة 

شرف أبو شرف.
كومار جاه

مداخلته،  يف  جاه،  كومار  ولفت 
يقوم  الذي  الوثيق  »العمل  إىل 
مع  بالتعاون  الدولي  البنك  به 
وقال:  العامة«.  الصحة  وزارة 
للوزارة  الدعم  قدم  البنك  »أن 
يف إطار اإلستجابة جلائحة كوفيد-
مثانية  من  أكثر  فاق  مببلغ    19
دوالر،  مليون   )58( ومخسني 
اللقاحات  شراء  متويل  وقد مشل 
خمتلف  يف  التلقيح  محلة  لدعم 
»ان  مؤكدا  اللبنانية«،  املناطق 
كبري  بشكل  راض  الدولي  البنك 
أطلقته  الذي  احلملة  برنامج  عن 
أن  وأعلم  العامة،  الصحة  وزارة 
فإنين  لذا  إلجنازه،  الكثري  هناك 
أتوجه بالنداء للجميع ألن حيصلوا 
دون  ومن  فورا  اللقاح  على 
العائالت  لسالمة  حتقيقا  تردد 

واجملتمع«.
وأعرب عن سعادته اليوم »إلطالق 
برنامج جديد لدعم القطاع الصحي 
اخلاص  بقطاعيه  واإلستشفائي 
على  العائالت  ومساعدة  والعام 
األسعار«،  ارتفاع  أعباء  حتمل 
البلد  يف  نعيش  »اننا  وقال: 
ونعلم ما حيصل عندما حيتاج فرد 
كما  اإلستشفاء،  إىل  العائلة  من 
كثريا  تعاني  املستشفيات  أن 
الطبية  الكادرات  على  للمحافظة 
من  جيد  ومستوى  والتمريضية 
اخلدمات يف ظل األوضاع املالية 

اليت يعاني منها البلد«.
شبكة  برنامج  جاه  كومار  وتناول 
»أمان« املمول من البنك الدولي 
الذي أطلقه أمس رئيس احلكومة 
»خالل  أنه  وأعلن  جنيب ميقاتي. 
بضع ساعات تسجل أكثر من ألف 
شخص على املنصة«، موضحا أن 
»وزير الشؤون اإلجتماعية وأعضاء 
فريق مكتبه سيتابعون التأكد من 
كانون  نهاية  يف  التسجيل  إجناز 
تقديم  بهدف  املقبل  الثاني 

املساعدة ملن حيتاج إليها«.
مع  مستمرة  »اجلهود  أن  وأكد 
البنك  قبل  من  اللبنانية  احلكومة 
الدولي والدول املاحنة إلجياد أي 
اليت  للعائالت  ملساعدة  وسيلة 

حتتاج إىل ذلك يف لبنان«. 
األبيض

من جهته، أوضح الوزير األبيض 
»أن األوضاع املالية الصعبة تلقي 
املرضى  على  الكبرية  باألعباء 
اإلخنفاض  بسبب  واملستشفيات 
الوطنية،  العملة  قيمة  الكبري يف 
من دون أن يرتافق ذلك حتى اآلن 
مع تغيري بالتعرفات لدى اجلهات 
الضامنة واليت ال تزال على حاهلا 
حبسب سعر الصرف القديم، يف 
حني أن العبء األكرب يلقى على 
كاهل املواطن. لذا كان ال بد من 
إراحة املواطن ويف الوقت نفسه 
مع  املستشفيات  جهوزية  رفع 

أعداد  زيادة  يف  اجلديدة  املوجة 
حاالت كورونا«.

 
التعاون  برنامج  »إن  وقال: 
الدولي  البنك  من  املدعوم 
التعرفة  دعم  خبصوص 
وزارة  ملرضى  اإلستشفائية 
الصحة العامة يؤمن للمستشفيات 
ثالثة  واخلاصة،  احلكومية  كافة، 
الرمسية  التعرفة  ونصف  أضعاف 
لوزارة الصحة العامة. وهذا األمر 
سيخفف عن املواطن ويقدم الدعم 
للمستشفيات لإلستمرار يف أداء 

واجبها«.
 

الثالثة  »تعرفة  أن  وأعلن 
أضعاف والنصف، ال تنطبق على 
املستشفيات فقط بل هي تنسحب 
اليت سرتتفع  األطباء  أتعاب  على 
مبوجب  أنه  كما  نفسها.  بالنسبة 
أتعاب  فصل  سيتم  اإلتفاق  هذا 
أتعاب األطباء،  املستشفيات عن 
حقه  على  حق  ذي  كل  ليحصل 
مساعدة  يف  يسهم  مبا  بالكامل، 
األطباء على صمودهم يف وطنهم 
واإلستمرار يف جهودهم يف خدمة 

املرضى«.
 

العامة  الصحة  وزير  ونوه 
البنك  مع  القائم  بـ«التعاون 
الربنامج  »أن  موضحا  الدولي«، 
البالغة  القرض  من  جزء  املذكور 
والذي  دوالر  مليون   120 قيمته 
خيضع إنفاقه إلعادة توجيه، علما 
ستني  من  أقل  منه  صرف  أنه 
مكافحة  جلهود  دوالر  مليون 
لدعم  حاليا  ويستخدم  كورونا، 
استعادة  انتظار  يف  اإلستشفاء 
ميكن  مبا  توازنه،  اإلقتصاد 
سياسات وزارة الصحة وموازناتها 

على القيام بواجباتها كاملة«.
الدولي  »البنك  شاكرا  وختم 
لالنتهاء  الصحة  وزارة  وفريق 
برنامج  إعداد  بسرعة قياسية من 
بدأ  الذي  الصحي  القطاع  دعم 
)أمس  أمس  يوم  منذ  تطبيقه 
اجملال  يف  إفساحا  األول( 

لإلستفادة منه«. 
الصحة  وزير  إعترب  قد  وكان 
االبيض،  فراس  الدكتور  العامة 
لبنان«  »اذاعة  اىل  حديث  يف 
»أن  مونس،  أجنليك  الزميلة  مع 
الصعوبة،  بالغ  لبنان  الوضع يف 
ولدينا مشاكل متعددة من مالية 
والوضع  ووبائية،  واجتماعية 
السياسي ال يساعدنا على السري 
اىل االمام. ويف ظل هذا الوضع 
الصعب، فانه من املسؤولية أن 
نبحث عن كيفية التقدم وعن طرق 
قد  احلالية  االمكانات  املساعدة. 
من  ما  ولكن  كبريا  عائقا  تشكل 
احلفاظ  اردنا  اذا  امامنا  آخر  خيار 

على البلد«.
ادارة  استلمت  »عندما  وقال: 
مستشفى رفيق احلريري اجلامعي 
كان وضعها صعبا للغاية، وكانت 
خسارتها السنوية قرابة 16 مليون 
دوالر اىل جانب اضرابات متكررة 
وعدم قبض املوظفني لرواتبهم، 
اىل ان استطعنا مع الفريق ايقاف 
املستشفى »على رجليها«، وحتى 
املستشفى  كانت  كورونا  مع 
اليت حتملت مسؤولياتها  الوحيدة 

يف هذا اجملال«. 
يكون  أي  االبيض  الوزير  ونفى 
هناك اي وجود ملتحور أوميكرون 

يف لبنان
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مـقابلة

االنتخابات  عون:  الرئيس 
واالجراءات  النيابية ستجرى 

تتخذ لهذه الغاية
ملجلس  التمديد  واعارض 
قصر  يف  ابقى  ولن  النواب 

بعبدا بعد انتهاء واليتي
----

رئيس الجمهورية: من الظلم 
اللبناني  الشعب  تحميل 
مواطن  قاله  ما  مسؤولية 

واحد
ولم اطلب من الوزير قرداحي 
االستقالة وهو فهم ما يجب 

القيام به ملصلحة البلد
----

ان  يمكنني  ال  عون:  الرئيس 
املحاسبي  التحقيق  استبق 
الجنائي للقول بفساد الحاكم 
يتحمل  وهو  ال،  ام  سالمة 

مسؤولية عن سياسة النقد
----

مع  انا  الجمهورية:  رئيس 
مبدأ فصل السلطات وعودة 

مجلس الوزراء اىل االجتماع
بيطار  القاضي  وقضية 

ستصل اىل حل

العماد  اجلمهورية  رئيس  كد 
االنتخابات  ان  عون  ميشال 
كل  وان  ستجرى،  النيابية 
اجل  من  تتخذ  الرتتيبات 
ضد  انه  مؤكدًا   ، حصوهلا 
كما  النواب،  جمللس  التمديد 
بعبدا  يبقى يف قصر  لن  انه 

بعد انتهاء واليته الرئاسية.
على  عون  الرئيس  وشدد 
فراغ  حصول  ميكن  ال  انه 
واليته،  انتهاء  بعد  رئاسي 
الن احلكومة قادرة على تسلم 
املسؤولية حتى اذا كانت يف 

مرحلة تصريف االعمال.
دول  بعض  مع  االزمة  وعن 
عون  الرئيس  اعترب  اخلليج، 
الشعب  الظلم حتميل  من  انه 
قاله  ما  مسؤولية  اللبناني 
مواطن واحد، وان العمل جار 
اىل  مشريًا  االزمة،  حل  على 
انه مل يطلب من الوزير جورج 
قرداحي االستقالة، وان وزير 
االعالم »فهم ما جيب ان يقوم 

به ملصلحة البلد«.
ورأى الرئيس عون انه ال جيب 
احملاسيب  التحقيق  استباق 
كان  اذا  ما  للقول  اجلنائي 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
ولكن  ال،  ام  فاسدًا  سالمة 
عن  مسؤولية  يتحمل  احلاكم 

سياسة النقد.
اتت  عون  الرئيس  مواقف 
خالل مقابلة تلفزيونية اجراها 
معه الزميل حسن مجول ضمن 
لصاحل  خاص«  »لقاء  برنامج 
بعد  القطرية  »اجلزيرة«  قناة 
ظهر اليوم يف مقر اقامته يف 
عون  الرئيس  ولفت  الدوحة. 
خالل املقابلة، اىل ان زيارته 
اىل الدوحة هي للمشاركة يف 
العرب  كأس  بطولة  افتتاح 

الرئيس عون: االنتخابات النيابية ستجرى واالجراءات تتخذ هلذه الغاية.. وقضية القاضي بيطار ستصل اىل حل
يتم  حني  ولكن  القدم،  لكرة 
احلديث عن لبنان، يكون االمر 
كثرية.  وهي  مشاكله  حول 
االمري  مسو  »شكرنا  وقال: 
على احلضور الدائم يف لبنان 
ذلك،  اىل  البلد  حيتاج  عندما 
مرفأ  انفجار  بعد  وخصوصًا 
اخريًاـ كما كانت قطر  بريوت 
العام  حاضرة ايضًا بعد حرب 
املشاريع  يف  كما   ،2006
وغريها  والرتميم  االمنائية 
لبنان  يف  بها  ساهمت  اليت 
يف  بيضاء  اياد  هلا  وكان 
عن  حتدثنا  كما  اجملال.  هذا 
املرتاكمة  االزمات  من  الكثري 
لبنان،  منها  يعاني  اليت 
العام،  الوضع  واستعرضنا 
وحنن نرحب بكل مساعدة من 

قطر يف هذا اجملال«.
االزمة مع بعض دول اخلليج

املرتقبة  الزيارة  عن  وسئل 
لوزير خارجية قطر اىل لبنان، 
فأكد الرئيس عون ان الزيارة 
بني  حوهلا  احلديث  جرى  كان 
احلكومة  ورئيس  االمري  مسو 
الطبيعي  جنيب ميقاتي، ومن 
ان يكون موضوع البحث االطالع 
واملساهمة يف  االوضاع  على 
عالقة، و«حنن منلك  امور  حل 

عالقات طيبة مع قطر«.
على  عون  الرئيس  واجاب 
بعض  مع  االزمة  حول  سؤال 
على  فشدد  اخلليج،  دول 
ايضًا  طرحه  مت  املوضوع  ان 
امري  وبني  بينه  اللقاء  خالل 
معروفة  فاالزمة  قطر،  دولة 
اعالن  وسيتم  بتفاصيلها، 
االمور يف وقتها. وكشف عن 
وجود اقرتاحات للحل، ولكنها 
مل تعرض بعد، وجيب ان منّيز 
ما اذا كان احلل متوقفًا على 
لبنان ام على شخص، فاملسألة 
تنعكس على الشعب اللبناني 
الذي  الكالم  فيما  بأكمله 
سّبب التوتر، صدر عن مواطن 
ال  اعالمية  على وسيلة  عادي 
على  وليست  لبنان  ميلكها 
يتم  ذلك  ومع  لبنانية،  ارض 
حتميل املسؤولية اىل الشعب 

اللبناني بكامله، وهذا ظلم.
اوضح  سؤال،  على  وردًا 
يطلب  مل  انه  عون  الرئيس 
قرداحي  جورج  الوزير  من 
يتحمل  امر  وهذا  االستقالة، 
وسيتصرف  مسؤوليته  هو 
على هذا االساس، وهو فهم 
ما جيب ان يقوم به ملصلحة 
البلد، و«حنن من جهتنا نسعى 

اىل حل االمور.«

دور حزب اهلل
حزب  دور  عن  سؤاله  ولدى 
دول  مع  االزمة  يف  اهلل 
عون  الرئيس  اجاب  اخلليج، 
ان حزب اهلل ميثل ثلث الشعب 
اللبناني، »وهو، منذ انتخابي 
عام 2016 وحتى اليوم، يلتزم 
منه  بالقرار 1701 ومل يصدر 
اي خلل يف هذا السياق، كما 
مل يقم بأي خطأ على االراضي 
اللبنانية، وال يتحمل مسؤولية 
لبنان،  يف  امين  حادث  اي 
بالقوانني  ملتزم  انه  يعين  ما 
ومل  لبنان،  يف  اللبنانية 

يتعرض الي انسان دخل اىل 
االراضي اللبنانية أكان مواطنًا 
من الدول اليت صنفت احلزب 
ارهابيًا ام ال، وبالتالي االمن 
متوفر لكل شخص يدخل اىل 
من  شيء  ُيطلب  ومل  لبنان. 
الدولة اللبنانية للقيام به جتاه 
مستعدون  وحنن  اهلل،  حزب 
اال  شرط  مطلب  اي  لبحث 
يؤدي اىل تفجري البلد او اىل 
مواجهة عسكرية او اىل حرب 

اهلية«.
التأكيد  عون  الرئيس  وجدد 
على رغبة لبنان باقامة افضل 
العالقات واطيبها مع اململكة 
ودول  السعودية  العربية 
اخلليج، و«لن نسمح باالعتداء 
مواطنيها«.  على  او  عليها 
وقال: » يف وقت سابق، حل 
شربل  السابق  اخلارجية  وزير 
وهيب ضيفًا على قناة »احلرة« 
صحايف  اآلخر  الضيف  وكان 
يتخذ  ومل  شتمين  سعودي، 
اي اجراء حبقه على الشتيمة، 
اخلارجية  وزير  اىل  ُطلب  بل 
طلب  وهو  بالالزم،  القيام 

بالفعل اعفاءه من مهامه«.
تعطيل احلكومة

تعطيل  اسباب  خص  ما  ويف 
احلل،  وسبل  احلكومة  التئام 
مبدأ  اىل  عون  الرئيس  لفت 
)التنفيذية  السلطات  فصل 
والقضائية(،  والتشريعية 
وانه على كل سلطة معاجلة اي 
خطأ حيصل ضمنها. وبالتالي، 
على جملس الوزراء ان يلتئم، 
ذلك  حيصل  مل  ذلك  ولكن 
»وال  داخلية،  مشكلة  بسبب 
لعدم  يتخذ  موقف  اي  اؤيد 
وانا  الوزراء،  جملس  انعقاد 
ميكنين  ال  مجهورية  كرئيس 
جهة ضد  مع  طرفًا  اكون  ان 
االمور  متييز  جيب  بل  اخرى، 

والسعي اىل حل املشاكل«.
تنحية  اهلل  حزب  طلب  وعن 
اعلن  البيطار،  القاضي طارق 
موافقته  عدم  عون  الرئيس 
اجملال،  هذا  يف  احلزب  رأي 
حل  اىل  الوصول  جيب  وانه 
ما  ان  معتربًا  املشكلة،  هلذه 
الذي  الثالثي  اللقاء  يف  دار 
النواب  جملس  ورئيس  مجعه 

ميقاتي  والرئيس  بري  نبيه 
ذكرى  يف  بعبدا  قصر  يف 
خاص  امر  »هو  االستقالل، 
وال جيب نشره بشكل علين«، 
واعدًا بأن هذه القضية سيتم 

حلها.

حاكم مصرف لبنان
وردًا على سؤال حول مصري 
االموال العربية والدولية اليت 
كانت وصلت اىل لبنان على 
مدى سنوات، اوضح الرئيس 
عون ان »يف االمر سوء ادارة 
ان  وجيب  اخرى،  اسباب  او 
التدقيق  حصول  بعد  تتحدد 
الذي  اجلنائي  احملاسيب 
حوله  معي  وتوافق  فرضُته 
رئيس احلكومة السابق حسان 

دياب وجملس الوزراء«.
وعن شكوى شركة التدقيق من 
املعلومات  على  عدم حصوهلا 
الرئيس عون  املطلوبة، لفت 
اىل انه متت معاجلة هذا االمر، 
خاضع  لبنان  مصرف  وان 
اجلنائي، وال ميكنين  للتدقيق 
استباق نتائج التحقيق والقول 
بأن حاكم مصرف لبنان فاسد 
حتديد  التحقيق  وعلى  ال،  ام 
واسباب وصول  املسؤوليات 
لبنان اىل هذه االزمة املالية 

الضخمة.
ما  اجلمهورية  رئيس  ونفى 
على  القدرة  عدم  عن  يقال 
النه  سالمة  باحلاكم  املس 
مدعوم امريكيًا، »اوذا ارادت 
تتدخل  ان  املتحدة  الواليات 
علينا  فلتعّوض  حلمايته، 
يتحمل  كونه  املفقود،  املال 
مسؤولية عن سياسة النقد.«

واعترب الرئيس عون ان قول 
كله  القضاء  بأن  اهلل  حزب 
مسّيس وحيمي بعضه بعضًا، 
هو رأي احلزب، و«انا كرئيس 
ما  للجمهورية احتفظ عن كل 
يقال وجيب التدقيق قبل ان 

اختذ موقفًا.«
ان  عون  الرئيس  واكد 
املفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي ال تزال مستمرة، رغم 
كل املشاكل الداخلية، وعلى 
الرغم من عدم اجتماع احلكومة، 
اال ان اللجان الوزارية املكلفة 

ال  الصندوق،  مع  التفاوض 
تزال تقوم بعملها.

ترسيم الحدود واالنتخابات
ترسيم  مسألة  خص  ما  ويف 
يؤخذ  وما  البحرية  احلدود 
يف  اجلمهورية  رئاسة  على 
الرئيس  شرح  السياق،  هذا 
عون ان املسألة ال تزال يف 
املباشر  غري  التفاوض  مرحلة 
مع اسرائيل، و«للبنان حدود 
االمم  حمددة وفق كتاب اىل 
املتحدة، وطرحت اللجنة تغيري 
والتفاوض  احلدودي،  اخلط 
طاملا  تغيريه  يعين  ال  عليه 
مل نصل اىل تفاهم، كما ان 
التفاوض مينع اي طرف حتديد 
حدوده منفردًا. وتوقيعي على 
املرسوم اجلديد مرتبط حبدث 

آخر.«
وردًا على سؤال حول حصول 
االنتخابات النيابية وما حيكى 
النواب  جمللس  متديد  عن 
اكد  اجلمهورية،  ولرئيس 
الرئيس عون اجراء االنتخابات 
تتخذ  الرتتيبات  وان  النيابية 
مستغربًا  االمر،  هذا  حلصول 
متديد  نفسه  الوقت  يف 
علمه،  دون  من  له  البعض 
معتربًا ان ما يقال عن سعيه 
يأتي يف سياق  التمديد  اىل 
وهو  النوايا«،  على  »احلكم 
اخطر ما ميكن ان نشهده على 
وسائل االعالم، حبيث يعطى 
موجودة  غري  نوايا  الشخص 
لديه. وشرح ان ما قاله عن 
عدم تسليمه لبنان اىل الفراغ، 
حصول  حال  يف  انه  يعين 
تتسلم  حكومة  فهناك  فراغ 
املسؤولية حتى ولو كانت يف 
مرحلة تصريف االعمال، ويف 
حال عدم وجود احلكومة هناك 
تشكيل  ميكنه  نيابي  جملس 
حكومة، وبالتالي ال ميكن ان 
هناك  الن  فراغ  هناك  يكون 
انين  اقصد  ومل  ميأله،  من 
سأبقى يف منصيب بعد انتهاء 

والييت.«
عن  افرتاضيًا  سئل  وحني 
التمديد جمللس النواب، اعلن 
وانه  ذلك،  سيعارض  انه 
التمديد للمجلس  يف حال مت 

ما  تقرير  اليه  يعود  النيابي 
اذا كان الرئيس سيبقى يف 
قصر بعبدا ام ال، فالدستور 
يسمح بالتمديد وهو ما حصل 
اال  سابقني،  رئيسني  مع 
»استبعد  قائاًل:  استطرد  انه 
هذه الفرضية، وسأغادر عند 
كان  اذا  اال  والييت،  انتهاء 
آخر،  كالم  النواب  جمللس 
ولكنه غري  االمر ممكن  وهذا 

مرغوب به وال خمطط له«.
ادت  اليت  االسباب  عن  اما 
لبنان  احلالة يف  وصول  اىل 
اوضح  اليه،  وصلت  ما  اىل 
هناك  ان  عون  الرئيس 
وقال:  سابقة  تراكمات 
الرئاسة  موقع  اىل  »وصلت 
للدين  كبريًا  ارثًا  وورثت 
دوالر،  مليار   158 يتخطى 
اخرى  مشكلة  واجهتنا  كما 
هي انقطاع لبنان عن املنطقة 
معها  يتفاعل  اليت  احليوية 
يف  احلرب  بفعل  اقتصاديًا، 
اسرائيل،  والعداء مع  سوريا 
من  اكثر  نزوح  اىل  اضافة 
من  نازح  الف  و850  مليون 
لبنان  كّبد  ما  وهو  سوريا 
حنو 3 اىل 4 مليارات دوالر، 
اليت  التظاهرات  ادت  كما 
املشاكل  زيادة  اىل  حصلت 
اغالق  بفعل  االقتصادية 
انتشر  ثم  وغريها،  الطرق 
انفجار  وحصل  كورونا،  وباء 
مرفأ بريوت. كل هذه االمور 
اللبناني،  االقتصاد  ضربت 
كانت  الديون  ان  حني  يف 
سياسات  نتيجة  ثقياًل  ارثًا 
االقتصاد  واعتماد  خاطئة 

الريعي بدل املنتج.
وحني سئل عما اذا كان نادمًا 
لسعيه اىل رئاسة اجلمهورية، 
»انا  عون:  الرئيس  اجاب 
وواجهت  متفائل،  رجل 
االزمات طوال حياتي، وعندما 
اهرب  ال  مسؤولية  اتوىل 
النهاية،  اىل  اتابعها  بل 
 31 يف  تنتهي  ومسؤولييت 
كما   .2022 االول  تشرين 
من  والكثري  تعرضت  انين 
االغتيال  اىل  لي  املؤيدين 
اللوم  واتلقى  السياسي، 
الوطين  التيار  حزب  ورئيس 
احلر جربان باسيل حول كل ما 
حيصل من مشاكل مهما كان 
اسعى  بأنين  والقول  نوعها. 
باسيل  جربان  وصول  اىل 
على  حكم  هو  الرئاسة،  اىل 
النوايا. انا ال اقود البلد على 
اجل  من  اعمل  انين  اساس 
الرئاسة،  وصول باسيل اىل 
كغريه  حقه  من  انه  ولو 
املنصب.  هذا  اىل  الرتشح 
طبعًا لن انزعج اذا ما وصل 
اىل الرئاسة، ولكنين مل اؤثر 
اي  على  للجمهورية  كرئيس 
اليت  السلطات  من  سلطة 
اللبنانية  تعمل يف اجلمهورية 

من اجل ذلك«.
اىل  ثانية  جهة  من  واشار 
 « بأن  قال  من  ليس  انه 
الرئاسة  يف  سيخلفين  من 
بل  قبلي«،  كما  يكون  لن 
مقال  سياق  يف  ذلك  اتى 

صحايف.
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و30   29 يومي  لبنان  ترأس 
يف  الفائت  الثاني  تشرين 
اجتماع  العاصمة االردنية عمان، 
اللجنة االستشارية لوكالة الغوث 
الدولية »األونروا« ممثال برئيس 
جلنة احلوار اللبناني - الفلسطيين 
الدكتور باسل احلسن. ومت خالل 
حنو  فيه  شارك  الذي  االجتماع 
الدائمني  األعضاء  من  دولة   30
ومن  االستشارية  اللجنة  يف 
العربية  الدول  عن  ممثلني 
الفلسطينيني  لالجئني  املضيفة 
للوكالة  املاحنة  والدول 
وجامعة  األوروبية،  واجملموعة 
قضايا  مناقشة  العربية،  الدول 
الوكالة  بأنشطة  عدة ذات صلة 
اليت  واخلدمات  عملها  وبرامج 
الفلسطينيني  لالجئني  تقدمها 
اليت  الرئيسية  والتحديات 
يف  عملها  مناطق  يف  تواجهها 
وإمكان  املالية   أزمتها  ظل 
اجياد مصادر متويل إضافية هلا، 
مجلة  يف  اجملتمعون  تداول  كما 
اقرتاحات لتطوير اعمال وخدمات 

الوكالة وضمان استدامتها.
ضم الوفد اللبناني، إىل الدكتور 
سفارة  بأعمال  القائم  احلسن، 
فاضل  جورج  األردن  يف  لبنان 
احلوار.  جلنة  مكتب  من  وأعضاء 
وعقد  الوفد اجتماعا مع املفوض 
الزاريين  فيليب  لألونروا  العام 
مت البحث خالله يف االزمة املالية 
متويل  حتقيق  وسبل  للوكالة 
مستدام هلا وحتسني كفاءة عمل 
براجمها وخدماتها لالستمرار يف 
الفلسطينيني  الالجئني  دعم  
يف الدول املضيفة هلم وخباصة 

لبنان. 
هامش  هلى  الوفد  والتقى 
االستشارية،  اللجنة  اجتماع 
وزارة  مكتب  مسؤولة  من  كال 
لشؤون  األمريكية  اخلارجية 
واهلجرة  والالجئني  السكان 
نائبة  جاكسون،  إيزو  نانسي 
املدير اإلقليمي للشرق األوسط 
إيزابيل  االوروبي  االحتاد  يف 
السياسات  مكتب  مدير  كومبز، 
والتعاون  االقتصاد  وزارة  يف 
ماكس  مارك  االملانية  التنموي 
السويسري  الوفد  رئيسة  مان، 
مديرة وكالة التنمية السويسرية 
الغربية  والضفة  غزة  يف 
الوفد  رئيس  جيلربان،  ماري 
رئيس  هويم،  ارلينغ  النروجي 
العام  القنصل  السويدي  الوفد 

جوليوس ليلسرتوم. 
الوكالة  أوضاع  احلسن  وتداول 
القنصل  مع  »زوم«  تطبيق  عرب 
يف  املتحدة  للمملكة  العام 
اللجنة  رئيس  نائبة  القدس، 

االستشارية ديان كورنر.
العام  املدير  الوفد  والتقى 
الفلسطينية  الشؤون  لدائرة 
االردنية  اخلارجية  وزارة  يف 
»دور  وأكد  اخلرفان،  رفيق 
يف  القيادي  االردنية  اململكة 
كل ما يتصل بالتصدي للهموم 
بدول  تعصف  اليت  والتحديات 

املشرق العربي«. 
واجتمع أيضا مع كل من رئيس 
يف  الفلسطينية  الشؤون  دائرة 
جامعة الدول العربية حيدر طارق 
التنفيذية  اللجنة  عضو  اجلربي، 
لـ »منظمة التحرير الفلسطينية« 

القيادي بدوره  أشاد  الزاريين  لألونروا  االستشارية  اللجنة  اجتماع  عمان  يف  ترأس  لبنان 

والدولي االقليمي  االستقرار  على  تداعيات  بدورها  الوكالة  قيام  لعدم  احلسن:   
الالجئني  الشؤون  دائرة  رئيس 
البعثة  رئيس  هولي،  ابو  امحد 
جمدي  االردن  يف  املصرية 
القطري  الوفد  ورئيس  الدريين 
على  وعقد  الدباغ.  عبداهلل  علي 
هامش املؤمتر سلسلة اجتماعات 
لالجئني  املضيفة  الدول  لوفود 
الفلسطينيني، افضت اىل توافق 
مصري،  لبناني،  فلسطيين، 
واردني على ضرورة احلفاظ على 
»األونروا«  وكالة  استمرارية 
املاحنة  الدول  وحث  وخدماتها 

على ضمان دميومة متويلها. 

 الزاريني
لوكالة  العام  املفوض  وكان 
الزاريين  فيليب  »األونروا« 
افتتاح  خالل  كلمته  استهل  قد 
للدكتور  التهنئة  بتقديم  املؤمتر 
لتعيينه  لبنان  من  احلسن  باسل 
 - اللبناني  احلوار  للجنة  رئيسا 
التوفيق  له  متمنيا  الفلسطيين، 
االستشارية  اللجنة  رئاسة  يف 

هذه السنة.
السابق  اللجنة  لرئيس  وشكر 
»دعمه  منيمنة  حسن  الدكتور 
عرب  فلسطني  والجئي  األونروا 
ديان  ولألستاذة  السنني«، 
كورنرعلى دورها كنائبة لرئيس 

اللجنة االستشارية. 
لبنان  من  كل  »بقيادة  وأشاد 
هلذا  سواء  املتحدة،  واململكة 
اللجنة  الجتماع  أو  االجتماع 
وحذر  التالي«.  االستشارية 
املشاركني »من املخاطر املرتبطة 
تواجهها  اليت  املالية  باألزمة 
مقدرتها  على  وتأثريها  الوكالة 
اخلدمات  على  احملافظة  على 

لالجئي فلسطني«.
اليت  اهليئة  عاجل  »بشكل  ودعا 
مساعدته  إىل  الوكالة  حتكم 
اخلدمات  استمرار  ضمان  على 
يف  فلسطني  لالجئي  األساسية 
تشمل  اليت  الغربية،  الضفة 
القدس الشرقية، وغزة وسوريا 
جدد  كما  ولبنان«.  واألردن 
الشركاء  جلميع  »العاجلة  دعوته 
الجئي  مع  تضامنهم  ملواصلة 
فلسطني بطريقة مستدامة وميكن 
التنبؤ بها وطويلة األجل، وذلك 
حل  إىل  التوصل  يتم  أن  إىل 
على  وركز  يشملهم«.  سياسي 
ومساعدتهم  الشباب  »متكني 
على  االعتماد  حنو  رحلتهم  يف 

الذات.«

 كلمة لبنان
 والقى احلسن كلمة لبنان فقال: 
»يصادف اجتماعنا هذا اليوم مع 
للتضامن  الدولي  اليوم  مناسبة 
الذي  الفلسطيين  الشعب  مع 
مبسؤولية  خجوال  اعرتافا  شكل 
تقسيم  قرار  عن  املتحدة  األمم 
زلنا  ما  اليت  وتبعاته  فلسطني 
أتوجه  اليوم.  نتائجها  نعاني 
خبالص الشكر والتقدير للمملكة 
حسن  على  اهلامشية  االردنية 
املؤمتر.واننا  هلذا  استضافتها 
األونروا  وكالة  نتوجه عرب  اليوم 
العامة  واجلمعية  املاحنة  والدول 
شكلت  اليت  املتحدة  لألمم 
إجنازاتها،  اهم  احدى  األونروا 
يف موازاة حتديات كبرية وفشل 
اليه  يصبو  ما  حتقيق  يف  كبري 

 29 منذ  الفلسطيين  الشعب 
نوفمرب العام 1947 مرورا بـ 29 
يوم  اىل  وصوال   1977 نوفمرب 
29 نوفمرب 2021، وهو حقه يف 
إن  اراضيه.  على  دولته  إقامة 
تتعرف  مل  وجمتمعاتنا  شعوبنا 
وأهدافها  املتحدة  األمم  على 
املهمة  خالل  من  اال  السامية 
اليت  واالستثنائية  اإلنسانية 
جتسدت باألونروا. وال اغالي اذا 
قلت أنه ساد اعتقاد لدى العامة 
تعين  األونروا  بأن  شعوبنا  من 

األمم املتحدة«.
هذه  اسم  ارتباط  »إن  أضاف: 
االول  وباملعنى  بالنكبة  الوكالة 
تلقاها  اليت  االوىل  للصدمة 
الشعب الفلسطيين ومعه الشعوب 
العربية مبجملها، هو أوضح تعبري 
بقضية  التارخيية  الشراكة  عن 
وإن  الفلسطينيني.  الالجئني 
حمنة اجملتمعات املضيفة احلالية 
ظل  يف  األساسي  التحدي  هي 
عن  النامجة  الضاغطة  الظروف 
الالجئني  بأزمات  العامل  اختناق 
عنها  جنم  واليت  والنازحني، 
والجئ  نازح  مليون   ?? من  أكثر 
جراء احلروب والنزاعات . هلذا، 
مع  املؤمتر  هذا  على  البناء  جيب 
املاحنة  الدول  من  شركائنا، 
التصدي  أجل  من  واملضيفة، 
وغري  اخلانقة  االزمة  هلذه 
يرتتب  اليت  لالونروا،  املسبوقة 
عليها وعلى كل دولة قسط من 
أول  أن  يف  شك  وال  الواجب. 
شرط حلسن القيام بهذا الواجب 
هو صحة الفكر. مل يعرف التاريخ 
أعدل وأحق من قضايا الالجئني 
او النازحني أو املشردين الذين 
يشردون من بيوتهم وتنتزع منهم 
أمواهلم وامالكهم ويهيمون على 
وجوههم يف أصقاع االرض، وال 
يدرون ما خيبئه هلم القدر. وقد 
عانى الشعب الفلسطيين أشكاال 
عدة من أشكال التهجري واالقتالع 
بها  استقروا  اليت  االماكن  من 
 1948 عام  االول  طردهم  بعد 
واحلالي   1967 عام  والثاني يف 
يف  العربية  األزمات  اندالع  بعد 
2011. هذا الربيع العربي، الذي 
أمثانا  اليت دفعت  الدول  اصاب 
باهظة نتيجة استضافتها القضية 
وتونس  مصر  يف  الفلسطينية، 
ولبنان وسوريا واالردن والعراق 
والسودان،  اجلزائر  واليمن، 

تواجه  اليت  نفسها  الدول  وهي 
اليوم كل خماطر التهجري واإلبادة 
واشكال النزاع حيث يقف العامل 
وما  حدث  ما  هول  أمام  عاجزا 
االشهر  يف  جمددا  حيدث  قد 
من  القادمة  القليلة  والسنوات 
اإلرهابية  للتنظيمات  صعود 
واجملتمعية  األهلية  والنزاعات 
وتفاقم  والدينية  والعرقية 

اهلجرة غري الشرعية«. 
عن  هي  نظري  »وجهة  وتابع: 
يف  اخلاطئة  املفاهيم  تعديل 
املعجم القديم غري املتالئم ، الذي 
ما زال موجودا يف خطاباتنا، ويف 
خناطب  حني  مؤسساتنا  خطابات 
جلمع  نعمل  حني  أو  األونروا، 
األموال ملساعدة األونروا. فهذه 
املؤسسة حققت جناحات يف حفظ 
من  الفلسطيين  الشعب  متاسك 
خالل التمايز اليت شكلته مدراس 
األونروا وجناحاتها الرتبوية اليت 
ولدت مفكرين وخمرتعني وادباء 
وشعراء وقادة رأي وشخصيات 
يف  ساهمت  معروفة  عاملية 
التقدمني االنساني والبشري، عرب 
اندماجهم يف اجملتمعات العاملية 
بعد خترجهم من مدارس األونروا 
اليت أهلتهم للتفوق والنجاح يف 
وبدل  العاملية.   اجلامعات  أرفع 
أن تكافأ األونروا بكونها قدمت 
يف  األول،  األممي  النموذج 
التصدي آلثار احلروب والنزاعات 
يف الشراكة عرب التعليم، لتصبح 
املؤسسة األم املتخصصة بتنمية 
املشردة  الشعوب  قدرات 
لقدرها،  واملرتوكة  واملهجرة 
وتعميق الشراكة معها باعتبارها 
التجارب  كل  بني  مميزا  منوذجا 
الدولية واإلنسانية، فإنها تواجه 
وحتديا  للبقاء  صراعا  اليوم 
تقديم  يف  االستمرار  يف  صعبا 
لالجئني  األدنى  احلد  خدمات 
املنطقة  هذه  يف  الفلسطينيني 
امللتهبة. املساعدة طاملا أنها ال 
تساعد، وطاملا أنها ال تقود اىل 
التخلص  جيب  عنها،  االستغناء 
منها ألن هذا النوع من املساعدة 

جيعلك مهانا«. 
أضاف: »بامسي وباسم األونروا، 
أتوجه اىل حضراتكم بالدعوة اىل 
اليت  والذهنيات  اآلليات  ختطي 
الذكي  الدعم  للشعوب  تقدم  ال 
الذي يغنيها عن طلب املساعدة 
الذي  والشعب  دائمة،  بصورة 

)الالجئون  أجله   من  نعمل  حنن 
الفلسطينيون(  نريده ان يشعر 
بالكرامة وأال نشعر حنن باإلهانة 
القيام  نستطيع  لن  أو  ال  ألننا 
بواجباتنا. هذا النوع من املساعدة 
مع إدراك حقيقة ان هناك واجبات 
بها  القيام  جيب  ومسؤوليات 
النجاة  اجملتمعات يف   ملساعدة 
هو  اخلاصة،  وبقدراتها  بنفسها 
ما جيب أن يكون اهلدف السامي 
توفري  على  قدرة  األكثر  للدول 
هنا  اتوجه  واملساعدة.  الدعم 
هذه  حول  اجلالسني  مجيع  اىل 
توفري  عن  واملسؤولني  الطاولة 
الدعم املالي والسياسي لوكالة 
الشعوب  هذه  إن  األونروا، 
تنمو  وأن  تتطور  أن  تريد 
من  وبدعم  وبقدراتها،  بنفسها 
الذين  اخلارج  يف  الفلسطينيني 
األونروا  أبناء  بأغلبيتهم من  هم 
ظل  يف  التعليمية.  ومؤسساتها 
التعاون املتبادل مع املؤسسات 
اليت  االخرى  االمم  ومع  الدولية 
تواجه حتديات متنوعة ليس أوهلا 
الشرعية  غري  واهلجرة  اللجوء 
يطلب  واحلروب،  النزاعات  جراء 
واملباشرة  اليقظة  املواكبة  منا 
وضرورتها  اجملتمعات  لتطور 
السياسية  ومستجداتها 
واالنسانية  واالقتصادية 
والوجودية  من الصحة اىل املناخ 
والبيئة والتكنولوجية وغريها من 
الوجود  تطور  وأسباب  حتديات 

االنساني«.
املعروفة  التحديات  »إن  تابع: 
اليت تواجهها األونروا، حتتم علينا 
يف  القديم  النمط  عن  اإلقالع 
التعامل مع وظيفتها، بعد عقود 
من تعثر قيام الدولة الفلسطينية 
الدميقراطية املستقلة، ومل مشل 
أبنائها وخنبتها يف فلسطني ويف 
الشتات، وأن نذهب اىل جتديد 
اليت  الفلسطينية  النخبة  ثقافة 
األونروا،  مدارس  يف  خترجت 
التحول  مواكبة  على  قادرة  خنبة 
املنطقة  الدقيقة يف  والتحديات 
بد  ال  كان  إذا  العامل.   ويف 
هلذه الوكالة أن تعيش الن هذا 
عرب  فسيكون  مثن  بأي  ضروري 
ادراك أن عدم االكرتاث وجتاوز 
األونروا  تعاني  ال  أن  اهمية 
قيامها  وعدم  املالي  العجز  من 
التعليم  خدمات  يف  بدورها 
االجتماعية  واملساعدة  والصحة 

الالجئني  جمتمع  قدرات  وتنمية 
خاصة،  بصورة  الفلسطينيني 
خطرية  تداعيات  له  سيكون 
على االمن واالستقرار اإلقليمي 

والدولي«.
شكلت  »بريوت  أن  واعترب   
االوىل  الوطنية  احلاضرة 
الوطين  االنصهار  وعاصمة 
والعربي والفسلطيين والسوري، 
واستقبلت وما زالت، رغم ازماتها 
العميقة االقتصادية والسياسية 
واالمنية ورغم التحديات الكبرية 
اللبنانية،  احلكومة  تواجه  اليت 
وبريوت اليت استضافت املدارس 
شكلت  اليت  االوىل  االرسالية 
األول،  العربي  املشرق  خنبة 
الفلسطينية  القضية  استضافت 
الباردة  احلرب  خالل  واصبحت 
اليمني  بني  النزاع  عاصمة 
القومية  والتيارات  واليسار 
الدينية والوطنية وعاصمة النزاع 
العربي االسرائيلي بعد هزمية 67 
وحتى   69 عام  القاهرة  واتفاق 
 -  82 عام  االسرائيلي  االجتياح 
ثم اصبحت بريوت عاصمة النزاع 
االقليمي والساحة اخللفية حلرب 
وعاصفة  والثانية  االوىل  اخلليج 
الصحراء. بريوت عاصمة مبادرة 
القمة  خالل  العربية  السالم 
العربية عام 2002 ، ثم بريوت 
ما بعد 41 شباط 2005 واغتياالته 
وحروبه ثم ربيع 2011 - وحتوالته 
حتديات  بريوت  استقبلت  حيث 
سوريا  يف   - جمددا  النزاعات 
واليمن.   والعراق  وفلسطني 
وظيفة  بريوت  احرتفت  لقد 
احتواء النزاعات واستوعبت هذه 
الوطنية،  مكوناتها  كل  الوظيفة 
من  املنطقة  حتوالت  مع  واآلن 
النزاع اىل االنتظام، فإن بريوت 
االقتصادية  أزماتها  من  تعاني 
وتصدع بنية املؤسسات الوطنية 
االستقرار  إرساء  على  والقادرة 

السياسي واالجتماعي«.
نداء  اطلق  هنا  »من  وختم: 
للنهوض  عاصمة  بريوت، 
مبقررات  خنرج  وأن  واالنتظام، 
واألونروا  بريوت  لدور  هادفة 
االنتظام  منوذج  تقديم  يف  معا 
واالقتصادي  الدميوقراطي 
ما  مرحلة  االول يف  واالجتماعي 

بعد النزاع«.
االستشارية  اللجنة  ان  يذكر 
دولة   28 تضم  األونروا  لوكالة 
جامعة  مراقبني  أعضاء  وثالثة 
فلسطني،  العربية،  الدول 
انضم  وقد  األوروبي،  واالحتاد 
لبنان اليها يف العام 1953. وهي 
ومساعدة  النصح  بإسداء  مكلفة 
يف  لألونروا  العام  املفوض 
الوكالة. وجتتمع  تفويض  تنفيذ 
يف  عادة  السنة،  يف  مرتني 
شهري حزيران وتشرين الثاني، 
تتعلق  اليت  القضايا  ملناقشة 
وخدماتها.  ودورها  باألونروا 
االخري  اللجنة  اجتماع  جاء  وقد 
املؤمتر  أعقاب  يف  عمان  يف 
الدولي حول األونروا الذي عقد 
يف شهر تشرين االول املاضي 
األردن  برئاسة  بروكسل  يف 
والسويد، للبحث يف كيفية مجع 
أموال عاجلة لسد الفجوة يف عام 
ختطيط  برنامج  وتأسيس   2021

طويل األجل للوكالة.

باسل الحسن يلقي كلمة لبنان
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راسل برودبنت يستقيل من رئاسة اللجنة الربملانية

التمييز  مفوضة  أصدرت 
جنكينز،  كيت  اجلنسي 
بعد  تقريرها  األسبوع،  هذا 
ظروف  حول  أجرتها  مراجعة 
العمل والثقافة السائدة يف 
الربملان، بعد قضية بريتين 
عن  أبلغت  اليت  هيغينز 
حادثة اغتصاب حصلت يف 

مكتب داخل الربملان.
واحدًا  أن  التقرير  ووجد 
يف  موظفني  ثالثة  كل  من 
تعرضوا   )33% )أو  الربملان 
اجلنسي  للتحرش  شخصيًا 

يف مكان العمل.
 51% أن  جنكينز  وذكرت 
الذين  األشخاص  مجيع  من 
أماكن  يف  حاليًا  يعملون 
الربملان  داخل  العمل 
الفدرالي قد تعرضوا حلادثة 
واحدة على األقل من التنمر 
أو  اجلنسي  التحرش  أو 
االعتداء اجلنسي الفعلي أو 
حماولة االعتداء. وقالت إن 
هذا الرقم مرتفع بشكل غري 

مقبول.
إىل  أيضًا  التقرير  وأشار 
أن %11 فقط من املوظفني 
الذين عانوا من التحرش قد 

أبلغوا عنه.
بفرض  جنكينز  وأوصت 
قواعد سلوكية على النواب 
وموظفيهم.  الفدراليني 
األحزاب  مجيع  إن  وقالت 
أجل  من  للضغط  حباجة 
اجلنسني  بني  املساواة 
العمل  مكان  ثقافة  لتغيري 

داخل الربملان الفدرالي.
جنكينز،  تقرير  أوصى  كما 
الذي مت طرحه يف الربملان 
مبادئ  الثالثاء، بوضع  يوم 
حتدد  واضحة  توجيهية 
حول  واملعايري  التوقعات 
يف  الكحول  استخدام 

الربملان.
وخالل التحقيق الذي أجرته 
اجلنسي،  التمييز  مفوضة 
مئات  مع  مقابالت  أجرت 
األشخاص وعقدت مشاورات 

تقرير مفوضة التمييز اجلنسي يكشف 
أن %33 من العاملني يف الربملان 

األسرتالي تعرضوا للتحرش اجلنسي

الفئات  كل  مشلت  مجاعية 
اليت تعمل يف مبنى الربملان 
واملكاتب االنتخابية، مبا يف 
احلاليون  السياسيون  ذلك 
واملوظفون  والسابقون 
والصحفيون وعمال النظافة 

.Comcar وسائقو
املوظفة  جنكينز  وشكرت 
السابقة يف الربملان بريتين 
هيغينز ألنها كانت »احلافز 
وقالت:  املراجعة«،  وراء 
ال  شجاعتها  تأثري  »ان 

يقاس«.
 ومنذ قضية بريتين هيغنز، 
تدريبية  دورات  إدخال  مت 
يف  واملوظفني  للسياسيني 
»االحرتام يف  حول  الربملان 
إنشاء  ومت  العمل«،  مكان 
للشكاوى  لالستماع  فريق 
اجلنسي  التحرش  حول 

واالعتداء والتنمر.
وقد وافق الربملان بغرفتيه 
إنشاء  على  األسبوع  هذا 
هم  من  ُيظهر  عام  سجل 
هذه  أنهوا  الذين  النواب 

التدريبات ومتى.
وقالت وزيرة شؤون املرأة 
غري  من  إنه  باين،  ماريز 
املقبول أن جترِّد الثقافة يف 
الشباب  املوظفني  الربملان 
أحالمهم  من  املثاليني 
والتنمر  املضايقات  نتيجة 

واالعتداء.
باين:  السناتور  وأضافت 
املدهشة  املالحظات  »إحدى 
هي  جنكينز  تقرير  يف 
الربملان  يف  العاملني  أن 
يشعرون بالفخر ويأتون إىل 
إحداث  يريدون  ألنهم  هنا 
فرق. وإنه ألمر خمّيب لآلمال 
للغاية أن يصاب األشخاص 
يأتون  الذين  الطموحون 
بسبب  باخليبة  هنا  للعمل 
اليت يتعرضون هلا  املعاملة 
من قبل اآلخرين، وهذا أمر 

فظيع«.

املصدر: اس بي اس

 2021 األول  كـانـون   4 Saturday 4 December 2021الـسبت 

كبري  برملاني  عضو  إستقال 
رفيع  دور  من  مثري  بشكل 
وانتقد  به  منوط  املستوى  
زمالء له بعد تسرب معلومات 

خاصة إىل وسائل اإلعالم.
فقد انتقد نائب أحراري زمالء 
له واستقال من دور قوي بعد 
ملعلومات  عادي  غري  تسريب 

خاصة.
برودبنت  راسل  النائب  كان 
غاضًبا عندما وقف إللقاء كلمة 
يوم  الفيدرالي  الربملان  أمام 

الثالثاء من االسبوع احلالي.
أنه  برودبنت  أعلن  وقد 
سيستقيل من منصبه كرئيس 
 privileges( االمتيازات  للجنة 
يف  حتقق  اليت   ،)committee
 blind( »قضية »الثقة العمياء
trust( القانونية املثرية للجدل 

لكريستيان بورتر.
عن  برودبنت  السيد  وأعرب 
نائب  عندما كشف عن  غضبه 
مل يذكر امسه سرب معلومات 
اللجنة  إجراءات  حول  خاصة 
 Guardian لصحفي يف الزميلة

.Australia
»من  برودبنت:  السيد  وقال 
هي  املقالة  هذه  أن  الواضح 
نتيجة الكشف غري املصرح به 
عن معلومات واردة يف التقرير 
للجنة«،  اخلاصة  واملداوالت 
االمتيازات  »جلنة  ان  مضيفا 

تعرضت لإلهانة بالتأكيد.

مهمة  »هذه جلنة  يقول  وتابع 
أحدهم  قرر  حيث  الربملان  يف 
قماش  كقطعة  استخدامها 
سلة  يف  ورميها  متسخة 

املهمالت.«
وكشفت صحيفة الغارديان أن 
اللجنة قررت أن السيد بورتر 
مل خيالف القواعد الربملانية من 
جمهولني  ماحنني  دفع  خالل 
إلجراءات  القانونية  لرسومه 

.ABC التشهري ضد
إنه  برودبنت  السيد  وأعلن 
من  التسريب  أن  يعتقد 
النائب الذي مل يذكر امسه قد 
»االزدراء  مستوى  إىل  يرقى 
عن  اإلعالن  قبل  بالربملان« 

تنحيه عن رئاسة اللجنة.
»لقد  برودبنت:  السيد  وقال 
ونية  نزاهة  اخرتاق جدران  مت 
أحتمل  وأنا  اللجنة..  وروح 
هذا  عن  الكاملة  املسؤولية 
االنتهاك.. أنوي يف االجتماع 
أن  املقبلة  اجللسة  يف  األول 

أقدم استقاليت كرئيس.«
عن  برودبنت  السيد  وكشف 
يف  حتقيًقا  أيًضا  سيبدأ  إنه 
القناع  احلادث حملاولة كشف 
سرب  الذي  النائب  عن 

املعلومات.
وقال »أعتزم أن حتقق اللجنة 
الواضح  االنتهاك  هذا  يف 
وإبالغ  األول،  املقام  يف 

املنزل«. 

سياسي »ينفجر« غضبا يف 
الربملان ويرتك دوره إثر تسرب 

صادم ملعلومات خاصة 

أملح رئيس والية نيو ساوث 
ويلز إىل تغيري كبري يف قواعد 
مت  أن  بعد  السرعة  كامريات 
الغرامات  ارتفاع  عن  الكشف 

يف الوالية.
إعادة  الوالية  لرئيس  ميكن 
على  التحذير  الفتات  تقديم 
مت  أن  بعد  السرعة  كامريات 
انتقاد قرار إزالتها يف حتقيق 

برملاني.
تقوم اللجنة بالتحقيق يف تأثري 
واستمرارية كامريات السرعة، 
اليت ال تسبقها الفتات حتذير 
لوجودها، ملعرفة ما إذا كانت 

بريوتيت يأخذ يف االعتبار أزالة الفتات كامريات السرعة 
بعد أن رأت جلنة التحقيق ان من »اخلطأ« إزالة الكامريات

خطوة حكومة نيو ساوث ويلز 
أو  األرواح  إلنقاذ  اختذت  قد 

زيادة اإليرادات.
ارتفاع  عن  الكشف  مت  وقد 
غرامات السرعة بأكثر من 20 
مليون دوالر منذ إزالة الفتات 
مما  املاضي،  العام  التحذير 
السابق  الطرق  وزير  دفع 
إن  القول  إىل  غاي  دنكان 

قرار إزالتها كان خاطًئا.
الذي كان وزيرا  وقال غاي، 
عامي  بني  الوالية  للطرق يف 
2011 و 2017 ، يوم االثنني، 
أن  يعتقد  إنه  التحقيق  للجنة 

احلكومة اختذت اخلطوة »حبسن 
نية« ، لكنه يف النهاية كان 

»القرار خمطئا«.
نيو  يف  الطرق  وزير  قال 
ستوكس  روب  ويلز  ساوث 
إن  املاضي  األربعاء  يوم 
ملا  كثرًيا«  »تستمع  احلكومة 
هذه  بشأن  اجملتمع  يقوله 
تبحث يف  أن  وميكن  القضية 

تغيري الربنامج.
وصرح السيد ستوكس لبني 
فوردهام من 2GB: »ان رئيس 
الوالية حريص على التأكد من 
أننا نأخذ رأي اجملتمع باحلسبان 
يف أي قضية تتعلق بالسالمة 

على الطرق«.
هنا،  توازن  »لدينا  واضاف 
مفادها  واضحة  نصيحة  لدينا 
سرعة  كامريات  برنامج  أن 
أفضل  هو  احملمول  اهلاتف 
حوادث  لتقليل  طريقة 
الطريق، ولكن بشكل متساٍو 
يف أي رسالة تتعلق بالسالمة 
على الطرق، إذا مل نأخذ رأي 

اجملتمع فانها لن تعمل«.
للزميلة  بريوتيت  السيد  قال 
الديلي تلغراف إنه كان »ينظر 

يف القضية منذ فرتة«.
وكان رئيس الوالية يبحث يف 
التحذير  العمل بعالمات  إعادة 
بعد اتهامات بأن هذه اخلطوة 
تتعلق بتعزيز خزينة احلكومة.

وأشاد السيد بريوتيت بوزير 
إن  وقال  السابق  الطرق 
كانت  التحقيق  يف  ردوده 
»كان  وقال:  »معقولة«، 
رائع  منظور  غاي  للسيد 

ومعقول لألشياء«.
أقدر  »إنين  يقول  واضاف 
وميكنين  ومشورته  حكمته 
نيو  حكومة  أن  لكم  أؤكد  أن 

ساوث ويلز تنظر يف األمر.«
االثنني  يوم  التحقيق  وخالل 
قرار  إن  غاي  قال  املاضي، 
كان  التحذير  إشارات  إلغاء 
»مل  مضيفا  »خطأ«،  ببساطة 
يكن القرار الذي اختذته بشأن 
يف  أمامي  كان  الذي  الدليل 
ذلك الوقت، لكنين أعتقد أنهم 
بالنصيحة  نية  حبسن  اختذوه 

اليت حصلوا عليها«.
للجنة  غاي  السيد  وقال 
حافز  أفضل  أن  التحقيق 
شرطة  »سيارة  كان  للسالمة 
واليت  حناسية«،  عالمة  عليها 
كان هلا نفس تأثري كامريات 

اإلشارات.
ذلك،  »ومع  يقول  وتابع 
دوريات  سيارات  فإن 
تشري  اليت  السريعة  الطرق 
أو  األشجار  بني  االختباء  إىل 
كانت  اإلعالنية  اللوحات  خلف 

»خاطئة متاًما«.

واستطرد يقول ان »كامريات 
السرعة مهمة، لكن ال ينبغي 
أن تكون موجودة للفخ. جيب 
أن تكون هناك ألسباب تتعلق 

بالسالمة.
عما  غاي  السيد  وتساءل 
ستزيل  احلكومة  كانت  إذا 
الالفتات، اليت تسبق كامريات 
الضوء األمحر، يف املستقبل.

قضاها  اليت  الفرتة  وخالل 
جعل   ،  2015 عام  يف  وزيرًا 
السرعة  كامريات  غاي  السيد 
وضوًحا  أكثر  احملمولة 

للسائقني.
السرعة  كامريات  أزال  كما 
حتقق  »ال  أنها  يعتقد  اليت 
غرًضا مناسًبا« وزاد من عدد 
ساوث  نيو  عرب  الكامريات 

ويلز.
حقيبة  باسم  املتحدثة  وقالت 
النقل يف املعارضة جو هايلني 
إذا   2GB من  ويلسون  جليم 
كانت إزالة الالفتات من أجل 
السالمة، فإن مقدار الغرامات 

كان جيب أن ينخفض.
وقالت: »لقد زادت الغرامات 
يف  دوالر  مليون   2.3 من 
مليون   23.3 إىل   2020/2019
حباجة  حنن   .2021 يف  دوالر 

إىل الثقة يف النظام«.
نريده  »ما  تقول  واضافت   
األشخاص  يف  أاّل يسرع  هو 
لنا  بالنسبة  األول،  املقام 
ذلك،  منع  حماولة  تتم  كانت 
وإبطاء  عادل،  حتذير  وإعطاء 
ومنع  األشخاص،  سرعة 
احلوادث بداًل من تلقي غرامة 
إىل  أسبوعني  بعد  الربيد  يف 
ثالثة أسابيع، وهذا يعين انه 

ال يبدو منطقًيا«.
أن  لتحقيق  جلنة  إخبار  ومت 
تأثري  هلا  كان  الغرامات 
ساوث  نيو  سكان  على  أكرب 
ويلز، وكان من الصعب على 
السائقني فقدان رخصتهم يف 
وصول  ذات  إقليمية  منطقة 
أقل إىل وسائل النقل العام.

ساوث  نيو  حكومة  وأعلنت 
عام  الثاني  تشرين  يف  ويلز 
إزالة عالمات  2020 أنه سيتم 
السرعة  كامريات  من  التحذير 

املتنقلة.
بشكل  تراجعوا  آب،  لكن يف 
نشر  سيتم  إنه  وقالوا  جزئي 
كتذكري  ثابتة  حتذير  إشارات 
ميكن للسائقني أن يعلقوا يف 

أي مكان ويف أي وقت.
هو  القرار  وراء  الدافع  كان 
الذين  ازدياد عدد األشخاص 
احلد  لتجاوزهم  تغرميهم  مت 
به ملسافة  املسموح  األقصى 
يف  كيلومرتات   10 عن  تقل 

الساعة. 
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رئيس  نائب  عرض 
سعادة  احلكومة 
على  أمس،  الشامي، 
اللجان املشرتكة نسخة 
مشروع  من  جديدة 
كونرتول«  »الكابيتال 
وهمية  التزامات  يقّدم 
النقد  صندوق  جتاه 
حساب  على  الدولي 
صفقة مع حاكم مصرف 
بوجه  واملصارف  لبنان 
النسخة  املودعني. 
اجلديدة نسفت سقوف 
النقدية  السحوبات 
األجنبية  بالعمالت 
االستنسابية  وشّرعت 
ملصرف  املطلقة 
هذا  تطبيق  يف  لبنان 

اقرتاح الشامي لـ»الكابيتال كونرتول«:

سلطة استنسابية مطلقة ملصرف لبنان

هذه  دون  من  النقاش  فإن  نائب،  أي  يتبناه 
الفرزلي  اقرتح  عندها  منه.  طائل  ال  املوافقة 
إنشاء جلنة فرعية لدراسة النسخة اجلديدة مشريًا 
النيابية،  الكتل  مع  اتصاالت  بعد  أتت  أنها  إىل 
فتوّجه كنعان إىل النائب نقوال حناس سائاًل إياه 
املشروع  بأن  األخري  ورّد  االتصاالت،  هذه  عن 
تدّخل  الوقت  هذا  يف  وحدها.  احلكومة  أعّدته 
النائب علي حسن خليل سائاًل عن حقيقة موافقة 
الصندوق، فأجابه الشامي بأنه مل يستحصل على 
على هذا  موافقة الصندوق على هذه الصيغة… 
لكن  أسبوع،  ملّدة  النقاش  تأجيل  مت  األساس 
املفاجأة أتت من رئيس جملس النواب نبيه بّري 
بعد أقل من نصف ساعة على انتهاء جلسة اللجان 
املشرتكة، إذ دعا اللجان املشرتكة إىل االنعقاد 

جمددًا االثنني املقبل.
على  القيود  تشمل  املشروع  من  الشامي  نسخة 
خروج  إىل  تؤدي  أن  ميكن  اليت  العمليات  كل 
الدوالرات  باستثناء  لبنان،  من  الدوالرات 
»الفريش«، إال أنها متنح مصرف لبنان صالحيات 
ولوائح  شروط  حتديد  يف  مطلقة  استنسابية 
سابقًا  صدرت  اليت  تلك  فيها  مبا  االستثناءات 
ستصدر  اليت  تلك  أو   )158 التعميم  )ضمنًا 
مستقباًل. ومل يكتف االقرتاح مبنح مصرف لبنان 
هذه السلطة بل حّرره من أي رقابة. فاملركزي 
سُيحّدد االستثناءات، سقف السحوبات، وُينشئ 
وُيراقب  التحويالت،  بقرارات  تبّت  اليت  الوحدة 
رئيسًا  بصفته  املخالفة  املصارف  »وُيعاقب« 

للهيئة املصرفية العليا.
وفيما تلغي النسخة اجلديدة كل سقوف السحب 
والتحويل اليت كانت خمصصة للمودعني )تصل 
إىل 50 ألف دوالر سنويًا(، وتلغي سقوف الدوالر 
الطاليب، إال أنها ال تتماشى أيضًا مع كل متطلبات 

صندوق النقد املوّجهة لسعادة الشامي.
ففي واحدة من هذه املالحظات، أشار الصندوق 
إىل أّن رفع القيود عن سحوبات اللرية سيؤّدي 
إىل املزيد من انهيار العملة احمللية يف السوق 
إىل  سيعمدون  السكان  أن  باعتبار  املوازية 
استبداهلا بالدوالر، وإعادة إدخاهلا إىل احلسابات 
إىل  وحتويلها  جديدة«،  كـ«أموال  املصرفية 
اخلارج. لذا، طلب الصندوق حتديد معنى »أموال 
جديدة«، وإذا كانت تتعّلق فقط بالتحويالت من 
حسابات مصرفية خارج لبنان. اقرتاح الشامي ال 
يوضح هذه املسألة، بل يتحّدث عن أموال جديدة 
»ُحّولت من حسابات مصرفية خارج لبنان، أو تلك 
اليت أودعت أوراقًا نقدية بأية عملة أجنبية كانت 
يف هذه احلسابات، يف حال مّتت وفقًا ملفهوم 
لبنان«.  مصرف  حّددها  اليت  اجلديدة  األموال 
غري  بالدوالر  املصرفية  للحسابات  بالنسبة  أما 
الشامي  فيقرتح   ،158 التعميم  من  املستفيدة 
صريفة  منصة  سعر  وفق  باللرية  سحبها  إتاحة 
الدوالر.   / لرية   3900 صرف  سعر  عن  عوضًا 
يطرح ذلك أسئلة حول توّسع الكتلة النقدية يف 
التداول وانعكاسها على سعر الصرف من دون 

خّطة واضحة املعامل عن اخلطوات التالية.
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الساعون إىل تغيري السلطة يف البالد، من خالل 
بني  بإرباك،  يتصرفون  النيابية،  االنتخابات 
أولويات اجلهات اخلارجية اليت تطلب، بوضوح، 
إطاحة األكثرية اليت ميثلها التحالف بقيادة حزب 
اهلل والتيار الوطين احلر، وأولوية اجلهات احمللية 
خالل  من  النيابي  اجمللس  يف  مواقعها  لتعزيز 
االحتجاجية  باحلركة  السياسي  نشاطها  »لصق« 

اليت قامت يف البالد قبل عامني.
عمليًا، يرّكز اخلارج الذي تقوده الواليات املتحدة 
والسعودية، بشكل واضح ومباشر، على ضرورة 
مباشرة،  أو غري  مباشرة  قيام حتالفات واسعة، 
بني كل مكونات فريق 14 آذار. وهم يسعون، 
يف شكل جانيب، إىل ربط هذه التحالفات بعمل 
 – األمريكي  الفلك  يف  تدور  اليت  اجملموعات 
السعودي من باب احلملة على حزب اهلل وحتميله 
مسؤولية األزمة، واتهام التيار الوطين احلر بتوفري 

التغطية املسيحية لسياسات احلزب الداخلية.
الدعم  أساسها  قوة  عناصر  إىل  اخلارج  يستند 
الذي  سواء  اجملموعات،  هلذه  املفرتض  املالي 
تتواله حكومات كما هي حال السعودية، أو من 
خالل برامج حكومية توفرها أجهزة الدعم األمريكية 
على اختالفها. ويستند جانب آخر من التمويل إىل 
النفوذ غري العادي الذي متلكه واشنطن والرياض 
على عدد غري قليل من رجال األعمال اللبنانيني 
العاملني يف اخلارج، والذين يفرتض بهم توفري 
االنتخابية  احلمالت  لدعم  دوالر  مليون   30 حنو 
اهلل  حزب  بإطاحة  تطالب  لوائح  على  للمرشحني 

وتقليص نفوذ التيار الوطين احلر.
وإذا كانت السفارة األمريكية يف بريوت تواجه 
»حااًل من اإلحباط« بسبب النتائج اهلزيلة للضغوط 
معه  باتت  حّد  إىل  عامني،  منذ  متارس  اليت 
السفرية األمريكية دوروثي شيا تتوىل بنفسها 
وشخصيات،  جمموعات  مع  املباشر  التواصل 
وترفع  قفازات،  دون  من  وصاية  ومتارس 
الصوت وتعاتب وحتاجج هؤالء بعدم قدرتهم على 

إظهار قدرات شعبية استثنائية.
هذا  يف  وحدها  املتحدة  الواليات  تقف  وال   
جيشًا  متّول  أوروبية  دول  تساعدها  بل  اجملال، 
من اجلمعيات واجملموعات اليت تصب سياسيًا يف 
اجلبهة نفسها. وقد ترّكزت االتصاالت يف اآلونة 
األخرية على حالة التخبط اليت سادت اجملموعات 
اليت تناحرت يف ما بينها ما انعكس خسائر يف 
االنتخابات النقابية، خصوصًا يف النقابات املهنية 

اليت يفرتض أنها متثل »النخب« يف لبنان.
 وقد كان واضحًا أن األوصياء األجانب مل يكونوا 
راضني عما حصل يف انتخابات نقابات احملامني 
والصيادلة وأطباء األسنان، فيما يسعى بعضهم، 
األملان على وجه التحديد، إىل منع االنهيار يف 
دعم  برنامج  توفري  عرب  املهندسني  نقابة  قيادة 
أملانية،  مؤسسات  خالل  من  للنقابة  خاص 
خصوصًا أن النقابة باتت أسرية بند واحد يتعلق 
حبقوق املهندسني املسلوبة كما بقية املودعني 
اللبنانيني، من دون أن يكون لديها برنامج واضح 

حيال النقاش العام حول إنقاذ البالد.
يف املقابل، تبدو املعركة الداخلية قوية للغاية، 
من  جديدة  موجة  األخرية  اآلونة  وقد ظهرت يف 
أن غالبية  باعتبار  العداء، ليس حلزب اهلل فقط 
اجملموعات مقتنعة بصعوبة حتقيق اخرتاقات جدية 
يف البيئتني الشيعية والدرزية، تقرر تركيز العمل 
جذب  إىل  والسعي  أواًل،  املسيحية  البيئة  يف 
كتلة وازنة من أنصار تيار املستقبل الغاضبني، 
خصوصًا إذا متسك الرئيس سعد احلريري بقراره 

عدم خوض االنتخابات.
متامًا  مطابقة  تعود  ال  هنا،  املعركة،  لكن 
اخلالفات  أن  جليًا  ويظهر  األمريكي.  للربنامج 
اجملموعات  غالبية  أن  على  تركز  اليوم  القائمة 
اليت تنشط بعناوين متصلة حبراك 17 تشرين، 
احلر فحسب،  الوطين  التيار  تستهدف ضرب  ال 
بل تريد »تقليم أظافر« القوات اللبنانية ومنعها 
أو  املرتددة  األصوات  من  كتلة  أي  حصد  من 
من  عند  أساسي  أمر  وهو  مسيحيًا.  الغاضبة 
حياولون اآلن خلق منصات جتميل حلزب الكتائب 
وبعض الشخصيات املنتشرة يف عدد من الدوائر 
املسيحية يف دوائر بريوت وجبل لبنان والشمال. 

 واشنطن والرياض تريدان حصر املعركة االنتخابية بضرب حزب 
اهلل وعون حصراً: حسابات أتباع اخلارج جتعل »القوات« عدواً!

ويركز هؤالء على منع أي حتالف من شأنه خدمة 
خاص،  سعودي  بتمويل  حتظى  اليت  »القوات« 
وتضمن حتالفًا أوليًا مع وليد جنبالط يف الشوف 
الوصول إىل تفاهم مشابه مع  وعاليه، وحتاول 

احلريري أو مريديه يف الشمال وزحلة وبريوت.
اهلسترييا  حالة  فهم  ميكن  املعمعة،  هذه  وسط 
االنتخابات  يف  املغرتبني  بتصويت  اخلاصة 
غالبية  أن  األولية  األرقام  تبني  إذ  املقبلة. 
توزعهم  وأن  املسيحيني،  من  هم  املسجلني 
السياسي يشري إىل أن ثلثهم على األقل مييل 
إىل التصويت ملصلحة أمساء جديدة. بينما يتنازع 
على البقية من الفئة العمرية الكبرية كل األحزاب 
املسيحية والتيارات التقليدية اليت ميكن العثور 
عليها عند الفئة العمرية الكبرية من املسجلني. 
لكن املشكلة ال تنحصر يف حشد املسجلني، بل 
يف ضمان حصوهلم على فرصة التصويت ورفع 
النسبة قياسًا مبا حصل يف الدورة املاضية. علمًا 
أن عمليات تنظيف القوائم ال تزال مستمرة بني 

وزارتي الداخلية واخلارجية.
اجلديد الوارد إىل بريوت من اخلارج، سعي القوى 
املعارضة حلزب اهلل إىل شطب قوائم بعدة آالف 
من املسجلني الشيعة والسنة حبجة عدم احرتام 
يف  ترهيب  محلة  وإطالق  القانونية،  الشروط 
وأوروبا  املتحدة  الواليات  يف  هؤالء،  أوساط 
والدول العربية. ووصل األمر ببعض »املفاتيح« 
إىل التواصل مع لبنانيني يعتقدون أنهم مييلون 
إىل حزب اهلل وحتذيرهم من أن تصويتهم ملصلحة 
احلزب قد يعرضهم لعقوبات يف دول عدة من 
إىل  وأسرتاليا  وأملانيا  وبريطانيا  أمريكا  بينها 
القائمون  ويسعى  العربية.  اخلليج  دول  جانب 
حتالف  مناصري  دفع  هدفني:  إىل  احلملة  بهذه 
عن  التخلي  إىل  الوطين  التيار   – اهلل  حزب 
التصويت يف حال كانوا مصّرين على دعم هذا 
لدعم  أصواتهم  استقطاب  وحماولة  التحالف، 
نسبة  رفع  بغية  الشيعة  عند  للحزب  معارضني 
املعرتضني عليه ولو من دون ضمان أي خرق يف 

الدوائر اليت ميتلك احلزب فيها النفوذ األكرب.
التوزع  فإن  بريوت،  رمسية يف  مصادر  حبسب 
وخارجه  لبنان  يف  الناخبني  ألرقام  النهائي 
وأن  الشهر،  هذا  نهاية  قبل  ينجز  أن  يفرتض 
االنتخابات  موعد  بتغيري  مرتبط  الوحيد  التعديل 
إىل أيار، ما يتيح لبضعة آالف آخرين التصويت 
لكن  التصويت.  ختوهلم  اليت  السن  لبلوغهم 
اجمللس  قبل  حال  يف  أكرب  تبقى  املشكالت 
الدستوري الطعن املقدم من التيار الوطين احلر 
ستة  الختيار  التصويت  املغرتبني  إلزام  لناحية 
املسجلني  غالبية  سيدفع  ما  اخلارج،  يف  نواب 
إىل االمتناع عن التصويت. مع العلم أن مشاركة 
يف  اخلارج  يف  لبناني  ألف   150 لنحو  متوقعة 
االنتخابات املقبلة، سرتفع من نسبة احلاصل يف 
احتماالت  على  الباب  يفتح  ما  الدوائر  من  عدد 
التيار  غري واضحة بالنسبة ملعارضي حزب اهلل – 
مجعهم  حماوالت  فشل  نتيجة  وذلك  الوطين، 
املوالي  التصويت  يشتت  ما  موحدة  لوائح  يف 
هلم، يف مقابل كتل صلبة يسعى إليها الطرف 
اآلخر، ولو أن حزب اهلل والتيار الوطين احلر على 
وجه التحديد يعرفان حجم الصعوبات اليت تواجه 

محلتهما االنتخابية يف هذه الدورة.

ابراهيم األمني ليا القزي

القانون.
جلسة  احلالي،  االسبوع  من  األربعاء  عقدت، 
مشرتكة للجنيت املال واملوازنة واإلدارة والعدل، 
كونرتول«.  »الكابيتال  لدرس مشروع  خصصت 
احلكومة  رئيس  نائب  حضر  متوقعًا،  كان  وكما 
سعادة الشامي اجللسة، حاماًل معه مسودة جديدة 
تضاف إىل نسختني ُأعّدت كل واحدة منهما يف 
الثالثة  بالنسخة  يفرتض  وكان  اللجنتني.  إحدى 
النقد  صندوق  مالحظات  مع  متوائمة  تكون  أن 
اخلارجية  العمليات  على  القيود  لتوسيع  الدولي 
بداًل من تركيزها على العمليات املصرفية، وعدم 
لبنان  مبصرف  القانون  تطبيق  صالحيات  حصر 
أو مبجلس النواب. لكن مضمون النسخة الثالثة 
صالحيات  ومينح  املصارف،  محاية  ليعّزز  جاء 
جماالت  غالبية  يف  لبنان  ملصرف  استنسابية 

تطبيق القانون.
عشر مواد قانونية ليست إال التفافًا جديدًا على 
الشامي،  »الكابيتال كونرتول«. فمشروع  جوهر 
مفتوحة  األساسية  النقاط  من  العديد  يرتك 
املسموحة  السحوبات  سقف  مثل  التأويل،  على 
بالعمالت األجنبية، وصالحيات مصرف لبنان يف 
من  وامُلستفيدين  احمُلّولة  األموال  حجم  حتديد 
االستثناءات ومراقبة تطبيق القانون، فضاًل عن 
أنه يشّرع التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان 

يف إطار القيود واالستثناءات املنصوص عنها.
امُلقّدمة  املسودة  حول  التقنية  النواب  مالحظات 
كانت عديدة. لكن ليس من أجل ذلك »ُطرّيت« 
جلسة األمس، بل ألّن الشامي مل ُيرفق املسودة 
مبوافقة رمسية من صندوق النقد الدولي عليه. 
»جيبوا املوافقة من صندوق النقد باألول« توّجه 
النائب إبراهيم كنعان إىل الشامي. إذ إن الدعوة 
إىل هذه اجللسة جاءت خبلفية مالحظات الصندوق 
وسعي احلكومة إلدراجها يف املشروع، وإال ملاذا 

عقدت أصاًل؟
النواب  جملس  رئيس  نائب  قال  اجللسة  خالل 
بني  جيمع  اجلديد  االقرتاح  إّن  الفرزلي،  إيلي 
ي جلنيتيَ اإلدارة والعدل واملال واملوازنة،  مشروعيَ
فرّد كنعان معرتضًا بأّنها خطوة أحادية من قبل 
وفقًا  إحالته  تتّم  مل  ملاذا  متسائاًل  احلكومة، 
لألصول. املسودة ُوّزعت على النواب صباحًا قبل 
انعقاد اجللسة، إال أّن البعض اعرتض انطالقًا من 
أّنه ال مُيكن مناقشته وإبداء املالحظات عليه قبل 
إنشاء  حول  النقاشات  بعض  برزت  به.  التمّعن 
حمكمة خاصة حُتال إليها القضايا املتعلقة بتنفيذ 
يف  سيما  ال  عّدة  بنوٍد  وضوح  وعدم  القانون، 
ما خّص االستثناءات املتعلقة باألموال املخصصة 
وتغييب  األساسية،  املواد  واسترياد  للتصدير 

سلطة جملس النواب.
واحدة،  جلسٍة  يف  التعديالت  بّت  الفرزلي  أراد 
ولكّن كنعان فّجر »قنبلة« موافقة صندوق النقد 
على املسودة يف وجه الشامي. األخري أجاب بأّن 
»الصندوق«  من  تعّهد  على  حتصل  مل  احلكومة 
اللجان،  على  املعروضة  الصيغة  على  باملوافقة 
مل  كما  املشروع  هذا  تتنب  مل  احلكومة  أن  ومبا 
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األزمة يف  لبنان ،  فيه  تشتد  الذي  الوقت  يف 
على وقع العقبات الداخلّية املتمّثلة يف اخلالفات 
وتلك  احملليني،  السياسيني  األفرقاء  بني 
بالصراع األمريكي-ال إيران ي  املرتبطة  اخلارجية 
واإليراني-السعودي على مستوى املنطقة، يبدو 
األفق مع  تلوح يف  بدأت  التسويات  أن مالمح 

إقرتاب العديد من املواعيد املهمة.
موعد   يكون  قد  الداخلي،  املستوى  على 
ظّل  األهم، يف  هو  املقبلة  النيابية   اإلنتخابات 
الرهانات الكبرية على دورها يف قلب املوازين 
الّنيابية اليت متثلها  إعادة تكريس األكثرّية  أو 
قوى الثامن من آذار، أما على املستوى اخلارجي 
فإّن املفاوضات يف فيينا حول  اإلتفاق النووي  
هي العنوان األبرز، نظرًا إىل ما حتمله معها من 

تداعيات.
التداعيات  اإلنتخابي،  اإلستحقاق  إىل  بالنسبة 
لن تكون مقتصرة على األكثرّية الّنيابية، اليت 
قد تتعّطل بفضل نظرّية الدميقراطّية التوافقّية 
اإلستحقاق  مستوى  على  أيضًا  بل  لبنان،  يف 
الرئاسي الذي قد يكون األهّم يف تاريخ البالد، 
نظرًا إىل ما سيرتّتب عليه يف املرحلة املقبلة، 
وسط خماوف من أن تقود اخلالفات إىل مرحلة 
طويلة من الفراغ، تكون مقّدمة حنو طرح تغيري 

أو تعديل النظام السياسي.
يف هذا اإلطار، قد يكون من الالفت أّن اجلانب 
السعودي، الذي يعترب الراعي الرمسي ل إتفاق 
الطائف ، طرح، يف أكثر من مناسبة يف الفرتة 
النظام السياسي، على  املاضية، نظرّية تغيري 
ضوء األزمة الدبلوماسّية اليت نشأت على خلفّية 
تصرحيات وزير اإلعالم جورج قرداحي، بينما يف 
املقابل كانت أكثر من جهة حملية تطرح األمر 
نفسه، بسبب العقبات اليت ظهرت يف السنوات 

املاضية، ال سيما بعد العام 2005.
يف هذا السياق، قد يكون من املفيد اإلشارة 
إغتيال  منذ  فقد،  الطائف«  »دستور  أن  إىل 
رئيس احلكومة السابق رفيق احلريري، ركائزه 
األساسية: الركيزة الدولية بعد إنسحاب اجليش 
السوري من البالد وسقوط التفاهم على رعاية 
اإلقتصادّية  الركيزة  اإلتفاق،  هلذا  دمشق 
واملالّية بعد اإلنهيار الذي حصل بعد إنتفاضة 
السابع عشر من تشرين األول من العام 2019، 
بالرغم  معّطلة،  الّسياسية  الركيزة  تبقى  بينما 
إتفاق  بعد  عليها  أدخلت  اليت  التعديالت  من 

الدوحة يف العام 2008.
يف ما يتعلق بالتداعيات اليت قد ترتتب على أّي 
إتفاق جديد بني  الواليات املتحدة  وإيران، من 
الذي  التحول،  هذا  أّن  إىل  اإلشارة  الضروري 
سيكون مرتبطًا بالدرجة األوىل بالرغبة األمريكية 
مع  كالصراع  أخرى  ملفات  على  الرتكيز  يف 
املفرتض  من  أساسي،  بشكل  الصيين  اجلانب 

أن يعاجل مسألتني أساسيتني:
الدول  بعض  لدى  اليت  املخاوف  هي  -األوىل 
العربّية من نفوذ طهران، خصوصًا السعودّية، 
تداعيات  من  اإلقليمّية  الساحة  ما شهدته  بعد 
عهد  يف  حصل  الذي  األول  اإلتفاق  نتيجة 

الرئيس األمريكي السابق باراك أوباما.
-الثانية هي املخاوف ال إسرائيل ّية اليت تتعاظم 
يومًا بعد آخر، خصوصًا بعد حرب متوز 2006، األمر 
الذي دفع بالعديد من املسؤولني يف تل أبيب، 
خصوصًا يف األسابيع املاضية، إىل اإلعالن عن 

لبنان وسط إعادة رسم خارطة املنطقة؟!
ماهر الخطيب
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عدم إلتزامهم بأّي إتفاق قد حيصل.
بالعودة إىل موقع لبنان وسط إعادة رسم خارطة 
املنطقة، وجب اإلشارة إىل عاملني أساسيني: 
الذي  على  سوريا ،  العربي  اإلنفتاح  هو  األول 
تقوده  اإلمارات ، اليت كانت قد ذهبت يف عهد 
إىل  ترامب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس 
إتفاق تطبيع العالقات مع إسرائيل. أما الثاني، 
فهو الصراع على مكامن الطاقة يف شرق البحر 
اإلقليمية  اجلهات  من  العديد  بني  املتوسط، 

والدولية.
الضروري  من  األول،  العامل  إىل  بالنسبة 
النظر إىل تزامن اإلنفتاح اإلماراتي، الذي متثل 
بالزيارة اليت قام بها وزير اخلارجية عبد اهلل بن 
األزمة  إنفجار  مع  دمشق،  إىل  نهيان  آل  زايد 
الدبلوماسية بني لبنان وبعض الدول اخلليجية، 
ال سيما السعودية اليت ال تبدو بعيدة عن هذا 

اإلنفتاح.
أما يف ما يتعلق بالعامل الثاني، فإن احلديث 
مفاوضات  ترسيم  ترافق  إجيابّية  أجواء  عن 
احلدود  البحرية بني لبنان وإسرائيل، اليت يقوم 
ال  هوشستني،  آموس  األمريكي  الوسيط  بها 
عن  املعلومات  بعد  خصوصًا  جتاهله،  ينبغي 
وضعه مهلة زمنّية إلجناز مهمته ال تتجاوز موعد 

اإلنتخابات الّنيابية املقبلة يف لبنان.
اإلنسحاب  أو  لبنان،  من  اخلليجي  اإلنسحاب 
السعودي حتديدًا، يعود إىل قناعة اململكة بأنه 
يف  البالد،  يف  دور  أّي  لعب  املفيد  غري  من 
ظّل التوازن القائم، الذي تعود فيه الغلبة إىل 
احملور املقابل، على عكس وجهة النظر الغربّية، 
ال سيما األمريكّية-الفرنسّية، اليت تراهن على 
نتائج اإلنتخابات الّنيابية لقلب موازين القوى، 
على  القادر  الفريق  أّن  يعترب  من  هناك  بينما 
تأمني التوازن يف املعادلة هو اجلانب السوري، 
نظرًا إىل خربته يف األوضاع الداخلّية اللبنانّية.

أصحاب هذه النظرية، يعّولون على جهود تأمني 
عودة دمشق إىل »احلضن العربي«، عرب املشاريع 
اإلقتصادّية، اليت يقودها بشكل أساسي امللك 
الذي سيدفع،  األمر  الثاني،  اهلل  عبد  األردني 
طهران،  عن  إبتعادها  إىل  نظرهم،  وجهة  من 
يف ظل التنافس القائم بني اجلانبني الروسي 

واإليراني يف سوريا.
هنا، تربز مشاريع الغاز الكربى يف املنطقة، من 
خطوط اإلمداد اليت تبدأ من مصر وصواًل إىل 
أزمته  جتاوز  على  األخري  مساعدة  حبجة  لبنان، 
اإلقتصادّية، األمر الذي ال ميكن أن يكون من 
احلضور  إىل  باإلضافة  فقط.  اهلدف  هذا  أجل 
ملّف  يف  اآلن،  حتى  املباشر  غري  اإلماراتي، 
ترسيم احلدود البحرّية، عرب طرح تسليم شركة 
مشرتكة  تكون  قد  اليت  النفط  حقول  إماراتّية 

بني بريوت وتل أبيب.
إىل  يشري  الذي  الواقع،  هذا  احملّصلة،  يف 
ألغام خطري،  حقل  لبنان يسري يف  أن  معادلة 
بعد أن كانت املظّلة الدولية متنع إنزالقها إىل 
»وحول« املنطقة يف السنوات املاضية، حتديدًا 
منذ العام 2011، جيعل البالد مفتوحة على كافة 
اإلحتماالت، بالرغم من احلرص على احلفاظ على 
احلّد األدنى من إستقراره، الذي تعرب عنه اجلهات 
الدولية الفاعلة، نظرًا إىل أن لبنان دخل عمليًا 
يدفع  قد  إذ  اهلاوية،  حافة  على  الّلعب  مرحلة 

الثمن يف أّي حلظة غري حمسوبة النتائج.

هل يبدو مصادفة أم توقيتًا مريبًا أن يتصاعد 
االحتقان يف الداخل من فوق ومن حتت يف آن، 
لالنتخابات  مبدئي  موعد  من  قليلة  أشهر  قبل 
على  اآلن  إىل  آذار،   27 يف  العامة  النيابية 
يف  بعد  حمدد  غري  واقعي  موعد  ومن  األقل، 

أيار املقبل؟
ُتضاعف الكتل واألحزاب جهودها إلبراز خالفاتها 
تلتئم  حكومة  ال  بعض.  مع  بعضها  وتبايناتها 
انعقاد  من  أقوى  النافذ  املعطل  ثلثها  ألن 
برسم  الدستوري  اجمللس  املتبقيني.  ثلثْيها 
وشك  على  القضاء  أسابيع.  خالل  االنقسام 
يواجه  فيما  بعض،  ضد  بعضه  األخري.  الرمق 
من خارجه معركة إنهاء دوره بتغليب السياسة 
بينما  احتجاجه،  استعاد  الشارع  العدالة.  على 
بالتضارب وإعطاب صورتها.  النقابات تتسلى 
هؤالء مجيعًا ينتظرون االنتخابات النيابية العامة 
الذي  موعدها  من  التأكد  غري  من  أشهر،  بعد 
مل يعد مهمًا. مشكلة االستحقاق املقبل مل تعد 
السبيل  كيف  بل  زمانه.  وال  االنتخاب،  قانون 

إىل التخلص منه؟
وراء كل ما حيدث يف اآلونة األخرية عّلة واحدة، 
فيهم  مَبن  استثناء،  بال  اجلميع  فّزاعة  حتّولت 
تعد  مل  وامُلْهِملون.  واملتغطرسون  املكابرون 
أرقام الناخبني القاريني، على أهميتها والقلق 
املشكلة  هي  أولئك،  قلوب  يف  بعثته  الذي 
فحسب. بل كل ما بات يعنيه اقرتاع االنتشار 
يتجزأ  ال  جزءًا  وحتّوله  الـ15،  الوطنية  للدوائر 
نفسه  الوقت  ويف  الداخلية،  الصراعات  من 
أداة اقتصاص وتصفية حساب، تطاول أفرقاء 

الطبقة السياسية احلالية وأحزابها.
مع أن الوقت ال يزال مبكرًا للوصول إىل موعد 
متديد  بطرح  اجملازفة  أو  النيابية،  االنتخابات 
والية الربملان احلالي بذرائع شتى، إال أنها بدأت 
على األرض قبل أن تصل إىل الصناديق. ليس 
يف وسع أي فريق، أيًا يعلو كعبه، االطمئنان 
إىل نتائج االستحقاق قبل حصوله، وال جتاهل 
العدو  هي  املفاجئة  األرقام  ليست  له.  تهّيبه 
اخلفاء  ورائها يف  من  ُيعّد  ما  كل  بل  اجلديد، 
إلجراء االنتخابات النيابية من ُبعد. متامًا على حنو 
التواطؤ الذي اعتادته االستحقاقات املماثلة بني 
زعماء الطبقة السياسية احلاكمة نفسها منذ عام 
1992، وصواًل إىل مرحلة ما بعد خروج سوريا من 

لبنان، إىل األمس القريب.
أسباب  املكتومني  غري  والتهّيب  القلق  مصدر 

شتى، منها:
1 - حبسب األرقام الرمسية املتداولة، فإن غالبية 
املسجلني لالقرتاع تقيم يف مناطق ثالث بات اآلن 
يصعب السيطرة على تصويتها: أوروبا )74 ألفًا 
و882 مسجاًل( وآسيا ال سيما اخلليج العربي )61 
ألفًا و204( وأمريكا الشمالية )59 ألفًا و211(، 
يقيمون  املسجلني  ثلثي  من  أكثر  أن  يعين  ما 
النيابية  باالنتخابات  اهتمامًا  األكثر  الدول  يف 
واألكثر  مسارها،  تأثريًا يف  واألكثر  اللبنانية، 
تدّخاًل ورعاية ومتوياًل هلا. األهم يف ذلك كله، 
احلالية،  النيابية  للغالبية  عداء  األكثر  أنها 
تراها  أن  وارتياحًا  سرورًا  األكثر  وستكون 

تتهاوى.
إضافية  أرقام  املسجلني،  هؤالء  عداد  يف 
ثلث  يوازي  مبا  مسجل  ألف   77 املوارنة  داّلة: 
 244 عددهم  البالغ  القاريني مجيعًا،  املسجلني 
 49 السّنة  املسجلون  بينما  مسجاًل،  و422  ألفًا 
جمموع  ألفًا.   48 الشيعة  واملسجلون  ألفًا، 
يتوّزع  فيما  ألفًا،   174 املثالثة،  هؤالء، ممثلي 
ناخبو الطوائف األخرى )األرثوذكس والكاثوليك 
والدروز واألرمن واألقليات( الباقي الذي هو 70 
ألف مسجل. يف ما تدّل عليه األرقام التفصيلية 
هذه، أن األحزاب اللبنانية املفرتض أنها متّثل 
طوائفها، كالثنائي الشيعي والثنائي املسيحي 
غري  الرصاصات  هدف  هي  املستقبل،  وتّيار 

الطائشة.
ل عليه يف  2 - مل يعد خافيًا أن القسم األكرب املعوَّ
االقرتاع القاري، بات يوصف بأنه ثأري وانتقامي، 
سواء بالنسبة إىل اللبنانيني املقيمني يف اخلليج 
العربي أكثر املصابني بتداعيات أزمة العالقات 
اخلليجية   - واللبنانية  السعودية   - اللبنانية 

 التصويت االنتقامي رأس حربة انتخابات 2022
نقوال ناصيف

أوروبا  يف  املقيمني  إىل  بالنسبة  كما  أخريًا، 
لرفض  تقّباًل  األكثر  وكندا  املتحدة  والواليات 
واألكثر  البالد،  يف  احلالية  السياسية  الطبقة 
أن  خافيًا  يعد  مل  وقت  يف  اهلل،  حلزب  عداء 
الشيعي يف  للثنائي  املؤيدين  الناخبني  إقبال 
القارات الثالث سيكون األكثر إحراجًا، حماطني 
ة إليهم أصواتهم  بعيون للتأكد من أولئك اجملريَّ

التفضيلية.
 ثالث قارات تتحضّر لقلب موازين القوى الداخلية رأسًا 

على عقب
3 ـ يتحّدث بعض املعلومات عن محالت انتخابية 
مضادة، منظمة بدقة يف دول اخلليج العربي، 
على  املقيمني  اللبنانيني  اكتفاء  بعدم  تقضي 
السياسية  الطبقة  ضد  بالتصويت  أراضيها 
احلاكمة، ال سيما منها الغالبية النيابية احلالية 
ورأسها حزب اهلل، بل دعوة هؤالء إىل اجتذاب 
أصوات ذويهم إىل التصويت املضاد املناوئ 
للطبقة السياسية بكل وجوهها. تبعًا للمعلومات 
لديها جردة  الدول تلك  نفسها، فإن سلطات 
مبا  وانتماءاتهم  وميوهلم  باملسجلني  واسعة 
يضعهم على احملك، وحتت مراقبتها يف حماولة 

صرحية لتقويض أركان السلطة احلالية.
االعتبار أن  4 - ليس قليل األهمية األخذ يف 
اقرتاع نصف املسجلني على األقل، على حنو ما 
حدث يف أول اختبار القرتاع الناخبني عام 2018 
وكانت نسبته 56 يف املئة، من شأنه قلب نتائج 
عقب.  على  رأسًا  اللبنانية  النيابية  االنتخابات 
ليس قليل األهمية تصّور 120 ألف صوت تفضيلي 
ُتصوَّب إىل املغضوب عليهم. أول املصوَّب عليه 
أن  مع  اهلل،  حزب  وحتديدًا  الشيعي،  الثنائي 
ل عليها يف أفريقيا حيث النسبة  األرقام املعوَّ
الكربى من املقيمني الشيعة غري مشجعة. بالكاد 

بلغت 20 ألفًا و127 مسجاًل.
5 - يفصح بعض االنطباعات املعربَّ عنها مبا ُينقل 
عن غضب املسجلني اللبنانيني يف اخلارج، أن 
أسبابًا شتى حتملهم على التصويت االنتقامي: 
أوهلا الذين فقدوا ودائعهم وجنى أعمارهم يف 
أن  غري  من  اللبنانية  املصارف  يف  االغرتاب 
وغالبية  حلمايتها  وزعماؤهم  قادتهم  يتحّرك 
هؤالء يف القارة السوداء. ثانيها الذين أضحت 
على  تقتصر  وعائلتهم  األم  بوطنهم  صلتهم 
تسبب  عوز  من  عائالتهم  إلنقاذ  مالية  حواالت 
وهم  وفسادها،  السياسية  الطبقة  نهب  فيه 
ثالثها  العربية.  اخلليج  دول  يف  يتجمعون 
بالسياسات  املتأثرون  اهلل  حلزب  املناهضون 

األوروبية واألمريكية.
ليس خافيًا يف الفئات الثالث هذه، أن جمالس 
اجلاليات اللبنانية وجمالس التعاون الثنائي أو 
تلك ذات الصلة بالعالقات االقتصادية، تضطلع 
بدور العّراب يف الوصول إىل االقرتاع الثأري.

يف  االغرتابي  التصويت  أرقام  أن  رغم   -  6
دورة 2018 صّبت يف معظمها ملصلحة األحزاب 
بها  قام  اليت  واجلوالت  االنتخابية  وماكيناتها 
على بلدان االنتشار مسؤولون حزبيون للحض 
على االقرتاع هلا، بيد أن انتخابات 2022 تبدو 
اآلن، يف ظل معطيات االنهيار الداخلي وتفكك 
 2018 انتخابات  يف  راجت  اليت  التحالفات 
وبالكاد عمر العهد سنة ونصف سنة، على طرف 
نقيض من التوقعات احلالية. على حنو أقرب ما 
للغرب،  كان  عندما   2005 انتخابات  إىل  يكون 
وخصوصًا األمريكيني والفرنسيني، تأثري مباشر 
يف إجرائها وقلب توازن القوى الداخلي رأسًا 
األمريكي جيفري  السفريان  على عقب، وكان 
من  يديرانها  إميييه  برنار  والفرنسي  فيلتمان 
وكانا  التحالفات،  ويصنعان  اللبناني  الداخل 
ضالعني يف فرض انتقال الغالبية النيابية إىل 
قوى 14 آذار، تدار انتخابات 2022 من اخلارج 
أكثر من الداخل، بسالح استحدثه الداخل مرشح 

ألن ينقلب على صانعيه.
فهو  هذه،  التوقعات  يقّوض  أن  ميكن  ما  أما 
أكياس اقرتاع االنتشار عندما تصل إىل لبنان، 
وحُتتجز يف مصرف لبنان كي يصري إىل فرزها 
كما  إذذاك،  الوطين.  االقرتاع  مع  بالتزامن 
رافق انتخابات 2018، لكل كيس قاري كيس 

وطين!
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لكل  األسد.  بّشار  حيّبون  ال  األجانب 
التعامل  لرفض  ورؤيته  نظرته  منهم 
النظام يف دمشق. لكن غالبّيتهم  مع 
عن  املسؤولية  من  جبانب  اليوم  تقّر 
السوريني،  النازحني  أزمة  استمرار 
وهم  واألردن.  لبنان  يف  وخصوصًا 
لبنان  يف  الوضع  تدهور  من  خيشون 
وتفاقم األزمات االقتصادية يف األردن 
وتركيا ألنهم، ببساطة، خيشون من أن 
ينقلب األمر إىل مشكلة هلم، يف حال 
عمل لبنان واألردن، كما هي احلال يف 
النازحني  هجرة  تسهيل  على  تركيا، 

اىل الغرب، وإىل أوروبا خصوصًا.
أّي  متامًا  هؤالء  يرفض  ذلك،  رغم 
املقررة  املوازنات  صرف  لفكرة  طرح 
العودة  على  ملساعدتهم  للنازحني 
إىل بلدهم وتثبيتهم يف أرضهم بدل 
اليت  البؤس  خميمات  يف  ُتصرف  أن 
خرباء  بأن  علمًا  اليوم،  فيها  يقيمون 
أجانب ممن عملوا يف لبنان أّكدوا يف 
الدولية  ملنظماتهم  رمسية  اجتماعات 
أن من األجدى مساعدة هذه العائالت 
داخل مدنها وقراها، ألن ما ستحصل 
عليه من مساعدات سيكون من دون 
يتقاضاها  مشروعة«  غري  »عموالت 
ما  وألن  احلروب«،  »املستثمرون يف 
أموال  من  املضيفة  الدول  ستخسره 
الكلفة  من  أقل  يبقى  املساعدات 
النازحني على  اليت تتحّملها جّراء بقاء 
من  مشكالت  عن  فضاًل  أراضيها، 
نظرًا  خصوصًا،  لبنان  يف  خمتلف  نوع 
واملذهبية  الطائفية  التناقضات  اىل 

والسياسية.
جهات  ومعه  ــــ  الغرب  كان  سابقًا، 
حتّول  على  يراهن  ــــ  وإقليمية  عربية 
قوة  اىل  الكبرية  النازحني  كتل 
سوريا  النظام يف  على  مباشر  ضغط 
تبنّي  لكن  لبنان.  حلفائه يف  على  أو 
أن ال مشكلة هلؤالء مع السلطات يف 
سياسات  رسم  األردن  وأن  تركيا، 
غري  النشاط  أنواع  كل  مبوجبها  حّدد 
لبنان،  ويف  بهم.  اخلاص  اإلنساني 
على  جدية  أن هناك قدرات  مل يظهر 
ضد  معركة  يف  النازحني  استخدام 
النظام يف سوريا وضد املقاومة، ولو 
أن بعض اللبنانيني، وال سيما القوى 
الرئيسية يف 14 آذار، كانوا يعتقدون 
النازحني  باعتبار  ــــ  يتصرفون  أو  ــــ 
قوة ضغط ميكن استخدامها ضد حزب 
اهلل. وعندما فكر الغرب يف استخدام 
الرئاسية يف  االنتخابات  النازحني يف 
إن  إذ  خميّبة.  النتيجة  كانت  سوريا، 
غالبية ساحقة رفضت املشاركة، فيما 
صّوتت أقلية معتربة ملصلحة الرئيس 
األسد، بعدما أحبطت هزمية اجملموعات 
املسلحة الناشطني من النازحني ومن 
أرادوا استغالهلم. ومل يبَق لدى هؤالء 
إال االستفادة من النازحني عرب السطو 
األموال  على  كثرية  عناوين  حتت 

املخصصة لدعمهم.

 »داعش« يعود إىل تجنيد لبنانيّني 
وعمليّات تهريب واسعة ملقاتلني وأسلحة

الذين  اللبنانيني  بني  من  أن  صحيح 
يطالبون بعودة النازحني، من ينظرون 
خبلفيات  عنصرية،  نظرة  إليهم 
لكن  سياسية وطبقية وحتى طائفية، 
السلبية  باالنعكاسات  ما ميكن وصفه 
يف  العام  الوضع  على  هؤالء  لوجود 
لبنان، أخذت بعدًا خمتلفًا بعد التدهور 
أركان  أن  إال  واملالي.  االقتصادي 

 خلق واقع مسلّح ملساواته بسالح املقاومة:

أفـكار انتـحارّية لـخصوم حـزب اهلل
إبراهيم األمني
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وخصوصًا  لبنان،  يف  العميقة  الدولة 
دولية  مؤسسات  يف  العاملني 
النظام  ويف  حكومية  غري  ومنظمات 
املالي، مل يتوّقفوا عن ابتداع وسائل 
لسرقة أموال النازحني. وحتى اليوم، 
الناشطني  بلوائح  أحد كشفًا  مل يقّدم 
يف  سنوات  عشر  منذ  يعملون  الذين 
من  النازحني،  دعم  ختص  برامج 
الدعم  اىل  املباشرة  اإلنسانية  اإلغاثة 
اخلاصة  اللوجستية  النفسي واخلدمات 
الربامج  وعشرات  والطبابة،  بالتعليم 
اخلاصة بتمكني املرأة والطفل وخالفه. 
سجالت  مراجعة  فيه  تبنّي  وقت  يف 
الداخلي  األمن  قوى  لدى  »اجلرائم« 
وبقية األجهزة األمنية وجود عدد غري 
يف  املتورطني  السوريني  من  قليل 
بني  تتوزع  للقانون،  خمالفة  أعمال 
السرقة والنشل والدعارة واملخدرات، 
إضافة اىل »مافيا التسفري« اليت توهم 
النازحني بقدرتها على توفري فرص هلم 
عمليات  بأن  علمًا  الغرب،  اىل  للسفر 
طول  على  تتوقف  مل  للبشر  التهريب 
مبساعدة  وسوريا  لبنان  بني  احلدود 
وعسكريني  أمنيني  لبنانيني،  نافذين 
وحزبيني، إضافة اىل املهّربني الذين 
جانَب  على  ضوابط  دون  ينشطون 
احلدود، ألن لديهم من يساعدهم يف 

اجلانب السوري أيضًا.
يتعلق  ال  أخريًا،  تدقيق،  بات حمل  ما 
فقط باحلسابات اخلاصة بتهريب البشر 
أو البضائع أو حتى املشتقات النفطية 
بعمليات تهريب أسلحة  واألدوية، بل 
وبيعها يف السوق اللبناني الذي يشهد 
»طلبًا« على الكثري من األسلحة. ورغم 
أن الغالب على هذا الطلب حتى اآلن 
هو السالح الفردي، إال أّن األمر قابل 
للتطور بشكل خمتلف إن مل جير تداركه. 
وتشري املعطيات املتوافرة لدى جهات 
معنية، رمسية وسياسية وحزبية، اىل 
عودة التهريب املعاكس، حيث ينتقل 
اىل  والسوريني  اللبنانيني  من  مئات 
وبعضهم  التهريب،  نقاط  عرب  سوريا 
يغيب لشهرين أو أكثر قبل أن يعود، 
ويبقى آخرون يف اخلارج. ويتبنّي من 
التدقيق أن هذه اجملموعات ال تنتقل 
حيث  السوري  الشمال  مناطق  اىل 
اليت  اإلرهابية  اجملموعات  تسيطر 
الشرق  مناطق  اىل  بل  تركيا،  ترعاها 

السوري ومنها اىل العراق.

 الغربيّون يخشون انهيارًا يف لبنان يدفع 
بالنازحني قسرًا إىل أوروبا

وتؤكد مصادر أمنية أن بعض األهالي يف 
الشمال يقصدون مديرية االستخبارات 

يف اجليش لإلبالغ عن سلوك مشكوك 
من  أكثر  أّن  وكشفت  ألبنائهم.  فيه 
٣٥ شابًا ترتاوح أعمارهم بني 16 و20 
عامًا غادروا قبل حنو سنة منازهلم يف 
منطقة الشمال، وأبلغوا أهاليهم الحقًا 
يف  »داعش«  بتنظيم  التحقوا  بأنهم 
وأّن عددًا من هؤالء  والعراق،  سوريا 
يرسلون أموااًل لذويهم. أحد هؤالء كان 
املعلومات، وفور  فرع  لدى  أوقف  قد 
قبل  األنظار  عن  توارى  سبيله  إخالء 
أن يتصل من العراق. كذلك عمد أحد 
اآلباء إىل اإلبالغ عن فقدان ابنه م. ع.، 
لكن األخري ما لبث أن اتصل بوالدته 
وأبلغها أنه »التحق بركب اجملاهدين«. 
اتهامات  األهالي  هؤالء  بعض  ووّجه 
بتجنيد  آخر  وشيخ  املساجد  أحد  إلمام 
إىل  املعلومات  تشري  فيما  أبنائهم، 
لدورات  خيضعون  الشبان  هؤالء  أن 
متخصصة يف األعمال احلربية أو ذات 

الطابع األمين.
تزداد  إضافية،  تفاصيل  انتظار  ويف 
ارتفاع  مع  سوادًا  القامتة  الصورة 
منسوب التوتر السياسي الداخلي، ألن 
اخلشية باتت حقيقية من احتمال جلوء 
الغرب، بقيادة أمريكية ودعم سعودي 
ومن جهات أخرى، اىل استخدام هؤالء 
داخل  إرهابي  طابع  ذات  أنشطة  يف 
لبنان، بغية الوصول اىل وضعية غري 
اجملموعات  هلذه  متركز  لنقاط  قانونية 
على  تركيز  مع  خمتلفة،  مناطق  يف 
مناطق يف مشال لبنان، لينتقل البحث 
الحقًا اىل وضعية تربط هذه اجملموعات 
سالحها  أن  تعترب  لبنانية  بتنظيمات 
يف  الداخلي  االنقسام  ظل  يف  مرّبر 
الرعاة  بعض  ويظهر من كالم  لبنان. 
اخلارجيني أن وضعًا كهذا سيدفع اىل 
اجليش  مع  ليس  االحتكاك  من  مزيد 
اللبناني أو القوى األمنية، بل مع حزب 
اهلل على وجه التحديد، وصواًل اىل ما 
يراه خصوم املقاومة بـ«احللم الذهب« 
هذه  سالح  مساواة  اىل  يصار  عندما 
اجملموعات بسالح املقاومة، واشرتاط 
أي حماولة لنزع سالح هذه اجملموعات 

بنزع سالح املقاومة.
ويف هذا السياق، يبدو اإلرباك واضحًا 
لدى قيادة اجليش اللبناني، وخصوصًا 
أن مديرية االستخبارات متلك، كما فرع 
الداخلي،  األمن  قوى  يف  املعلومات 
معلومات »وازنة« حول هذه املشاريع، 
األمن  وقوى  اجليش  قيام  حال  ويف 
أو  أمين  طابع  ذات  تدقيق  بعمليات 
حتى أعمال »تفّقد«، سيعثرون على ما 
يكفي من أدّلة على املشروع االنتحاري 

الذي حيّضر له يف لبنان.

تصوير مروان طحطح

قفز  حني  أيام  بضعة  قبل  حصل  ما 
ألف  السوق إىل 26  الدوالر يف  سعر 
كثريًا  يشبه  فقط،  يومني  خالل  لرية 
ما حصل يوم اعتذار سعد احلريري عن 
عدم تشكيل احلكومة يف متوز املاضي، 
عندما قفز الدوالر من 19 ألف لرية إىل 
2٣ ألفًا خالل ساعات. ففي املفاصل 
إىل  الصرف  سعر  يتحّول  السياسية، 
الشارع بشكل  إىل  اللجوء  لتربير  أداة 
حصل  ما  هذا  له.  وخمّطط  مدروس 
ارتفع  سالمة،  تصرحيات  فبعد  أمس. 
أي  يرتك  أن  دون  من  الدوالر  سعر 
خيرج  أن  دون  ومن  للتفسري  جمال 
العنف  من  اخلوف  الناس  أذهان  من 
مثة  فجأة،  جوعًا.  املوت  ومن  اآلتي 
من قّرر قطع الطرقات بشكل منهجي 

ومدروس.
ألف   26 إىل  الدوالر  سعر  ارتفاع  مع 
حتّفزت  املاضي،  األسبوع  نهاية  لرية 
ذاكرة الناس بأن الدوالر ضمن مسار 
ألفًا ورمبا  تصاعدي وأنه قد يبلغ ٣0 
األمر.  هذا  يف  للشّك  جمال  ال  أكثر. 
الشبهات تشري إىل أن األمر مل يتعلق 
على  بعد  حُيسم  مل  الذي  بالصراع 
بالتوازي  وتوزيعها،  اخلسائر  حتديد 
مع صراع سياسي يتشابك فيه احملّلي 
هذا  الواضح يف  واإلقليمي.  بالدولي 
إذ ال ميكن  اجلزء احملّلي.  الصراع هو 
لبنان  مصرف  حاكم  تصرحيات  إغفال 
 2٣ يف  لـ«رويرتز«  سالمة  رياض 
يومني  قبل  املاضي،  الثاني  تشرين 
أنه  الدوالر. فهو أشار إىل  من قفزة 
وإنه  تدرجييًا،  الدعم  سياسة  ألغى 
»ليس هناك اتفاق على كيفية توزيع 
مل  »احلكومة  أن  إىل  الفتًا  اخلسائر«، 
تقّدم لصندوق النقد الدولي حتى اآلن 
تقديرات حلجم خسائر النظام املالي«.

بعد يومني، وبعد تناقل روايات ذات 
يف  لبنان  مصرف  تدّخل  عن  صدقية 
السوق احلّرة شاريًا للدوالرات وطالبًا 
شراء كميات كبرية يف وقت قصري، 
متتالية  ارتفاعات  يسّجل  الدوالر  بدأ 
لرية  ألف   26 ببلوغه  انتهت  وسريعة 
يف 26 اجلاري. أصابع االتهام وّجهت 
الذي  »املعجزة«  احلاكم  إىل  تلقائيًا 
كان ميسك بلجام اللرية طوال عقدين 
ونصف عقد، إذ تبنّي أنه كان يراكم 
أن  إىل  الوقت  هذا  طوال  اخلسائر 
انفجر سعر الصرف وقفز خالل سنتني 
من 1٥07.٥ لريات وسطيًا إىل 26000 

لرية، بنسبة زيادة تبلغ %162٥.
إىل  حتّول  ببيان  سالمة  رّد  عندها 
من  تربأ  فقد  املتابعني؛  أضحوكة 
مسؤوليته وقدرته على اإلمساك بسعر 
الصرف، وألقى اللوم على »التطبيقات 
املشبوهة وغري القانونية«. وأشار إىل 
يف  احمللية  العملة  صرف  »سعر  أن 
يعرب  وال  واقعي  غري  املوازية  السوق 
واعترب  للرية«،  احلقيقية  القيمة  عن 
أن األسعار الواقعية هي تلك »املعلنة 
اجلاري  التداول  على  بناًء  يوميًا 
منصة  على  واملسّجل  السوق  يف 

صريفة«.
إن  القول  من  سالمة  خيجل  ال  طبعًا 
الصرف  سعر  على  تأثريًا  للتطبيقات 
الذي  لبنان  مصرف  تأثري  من  أكرب 
واألساسي  األكرب  الالعب  أنه  يفرتض 
عن  يتوانى  ال  كما  السوق.  يف 
فأي  احلقائق.  إخفاء  يف  االستمرار 
حساب بسيط ملا نستورده يف ظل رفع 
الدعم وحترير األسعار الداخلية للسلع 
املدعومة، يظهر أن حجم التداول على 
منّصة »صريفة« الذي بلغ حّدًا أقصى 
قيمته 9 ماليني دوالر )بيعًا وشراء( ال 
يعرب عن أكثر من ثلث الطلب الفعلي 

تعرب  احلّرة  السوق  بينما  السوق،  يف 
عن ثلثي الطلب الفعلي التجاري، إىل 
جانب املضاربات والعمليات اليت تتم 

يف السوق بهدف التخزين الفردي.
 أثبتت الوقائع أن رياض سالمة يرأس 

مديرية للعمليات النقدية سبق أن اشرتت 
وباعت الدوالرات 

لكن املشكلة ال تقتصر على ذلك، بل 
يف أن سالمة يعّد العبًا سياسيًا وأحد 
شرعية  أعطته  السلطة:  قوى  أركان 
للنهب.  غطاء  وأعطاها  سياسية، 
التبادل بينهما قائم على أنه قادر على 
لعب دور لرتويج فكرة، أو التحريض 
على  قدرة  أكثر  اليوم  وهو  ضّدها. 
ذات  رواية  تسّربت  فقد   . التحريض 
للحاكم  سبق  ما  إىل  تشري  صدقية 
احلريري: شراء  اعتذار  يوم  به  القيام 
الدوالرات من السوق احلّرة. املصادر 
وإن  اآلن،  يتكّرر  األمر  أن  إىل  تشري 
بشكل خمتلف. فمصرف لبنان يشرتي 
حيّدد  وهو  مراحل،  على  الدوالرات 
يراها  حاجات  ضمن  املرحلة  توقيت 
هو.  يرمسها  أهداف  وضمن  مناسبة، 
وقد أثبتت الوقائع أنه يرأس مديرية 
اشرتت  أن  سبق  النقدية  للعمليات 
وباعت الدوالرات يف السوق يف بداية 
أنه  املعطيات  تؤكد  كذلك  األزمة. 
القيام بهذا األمر عرب جمموعة  يواصل 
من كبار الصرافني الذي جينون الكثري 
وترية  على  السوق  يف  اللعب  من 
منه،  بها  يتزّودون  اليت  املعلومات 
آب«  »واتس  جمموعات  وبواسطة 
و«تطبيقات« يلومها سالمة على ارتفاع 
سعر الدوالر. ال جيب إغفال فكرة أن 
حجم التبادل مهم يف السوق احمللية، 
أي أن تأثري كميات قليلة على هوامش 
كبريًا.  يكون  الصرف،  سعر  تقلبات 
لشراء  طلبًا  ما  جهة  تعرض  فعندما 
على  الطلب  ينتشر  دوالر،  ألف   100
انطباعًا  ويرتك  آب  الواتس  جمموعات 
بأن الطلب كبري على الدوالر، فريتفع 

السعر. التوقعات تتحقق تلقائيًا.
على أي حال، ما اهلدف الذي يسعى 
إليه سالمة من التالعب بسعر الصرف؟ 
يف اخلارج، لسالمة ملف قضائي فيه 
أما  والشبهات.  االتهامات  من  الكثري 
يف الداخل، فهو يتحّدث باسم طرفني: 
احمللّية.  السلطة  وقوى  األمريكيني 
سياسات  صانع  يومًا  احلاكم  يكن  مل 
نقدية، بل كان وسيطًا وبقي كذلك. 
بصفته وسيطًا ماليًا كان ينقل األموال 
من جهة إىل جهة. هذا ما فعله عندما 
اخلارج  من  املصارف  أموال  اجتذب 
قنوات  ويف  »حمرقته«  يف  وأودعها 
اجلشعة،  املصارف  الزبائنية.  التوزيع 
اجتذبت بدورها ودائع الزبائن لتحقيق 
سالمة  بّدد  هكذا  األرباح.  من  املزيد 
وبصفته  الناس.  أموال  واملصارف 
ينقل رسائل  زال  ما  وسيطًا سياسيًا 
قوى السلطة إىل الشارع أو أي مكان 
حّفز  فهو  اآلن.  يفعله  ما  هذا  آخر. 
استخدام  لتربير  الدوالر  سعر  ارتفاع 
هل  املطروح،  السؤال  إمنا  الشارع. 
يفعل ذلك باسم األمريكيني أم باسم 
الداخل؟  يف  السياسية  املالية  احللقة 
موجب السؤال أنه طاملا يواصل سالمة 
حاجة  يبقى  منه  املطلوب  الدور  لعب 
للداخل واخلارج، وال تعود هناك حاجة 
للبحث عن مرشحني حمتملني بينما هو 
يقّدم اخلدمة اليت قد ال يستطيع غريه 
رسالة  والداخل.  للخارج  يقّدمها  أن 
وأنه  امليزان،  يف  سيبقى  أنه  سالمة 
لن يقفز منه مهما ارتفع سعر الدوالر، 
ازداد  ومهما  الناس،  تضّرر  ومهما 

التضّخم، ومهما حصل.

املتالعبون بسعر الصرف: سالمة وآخرون
مـحمد وهـبة
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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

 2021 األول  كـانـون   4 Saturday 4 December 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 2021 األول  كـانـون   4 Saturday 4 December 2021الـسبت 

اليوم جلسة مشرتكة للجنيت املال واملوازنة، واإلدارة  تنعقد 
والعدل، لدرس مشروع قانون »كابيتال كونرتول«. حتى مساء 
أمس، كانت هناك نسختان فقط من هذا املشروع ُأعّدتا يف 
ميقاتي،  الرئيس جنيب  فريق  اليوم،  فيما سيوّزع  اللجنتني، 
نسخة ثالثة مل يّطلع عليها أي نائب، بل يرّوج أنها تتضمن 
تعديالت طلبها صندوق النقد الدولي. »األخبار« حصلت على 
مالحظات الصندوق اليت تشري إىل أن النسخ املعروضة ختدم 
القطاع املصريف حصرًا بداًل من أن ختدم عالجًا شاماًل للسيطرة 

على مفاعيل االنهيار وحماولة النهوض.
يأتي النقاش يف قانون »القيود الرأمسالية« متأخرًا أكثر من 
سنتني. فعليًا، مل تعد هناك حاجة إىل مثل هذه القيود، بعد 
األموال اليت بّددتها قوى السلطة بالتعاون مع حاكم مصرف 
مصرف  لدى  األجنبية  العمالت  احتياطي  رياض سالمة.  لبنان 
إىل حنو   2019 مطلع  دوالر يف  مليار   39.2 من  تراجع  لبنان 
18.8 مليارات دوالر يف نهاية أيلول 2021. واألوراق املالية 
بالعمالت األجنبية اليت حيملها مصرف لبنان اخنفضت من 7.3 

مليار دوالر إىل 4.2 مليار دوالر. 
حاليًا، يؤّكد سالمة أن ما لديه من احتياطات بالعمالت األجنبية 
يبلغ 14 مليار دوالر، إال أنه ال يشري إىل أن من ضمن هذا 
املبلغ 1.1 مليار دوالر تلقاها لبنان من صندوق النقد الدولي. 
من  األكرب  القسم  وسالمة  السلطة  قوى  بّددت  املعنى،  بهذا 
يف  الستعماهلا  عليها  احلفاظ  جيب  كان  اليت  األهّم  الذخرية 
النهوض. واملفارقة أننا استعملنا 20.4 مليار دوالر من دون 

أن يكون لدينا أي أمل بالنهوض.
يف هذا السياق يأتي مشروع قانون »الكابيتال كونرتول« الذي 
رفضه ثالثة أطراف أساسيني بشكل قاطع يف الفرتة اليت تلت 
بري،  نبيه  الرئيس  2020(؛  )آذار  السداد  عن  لبنان  توقف 
سالمة، ومجعية املصارف. أسهم هذا الرفض، سواء باألصالة 
أو بالوكالة عن تركيبة السلطة، يف ارتفاع سعر الدوالر مقابل 
اللرية بنحو 17 ضعفًا، وتعّدد أسعار الصرف إىل أكثر من 8، 
حنو  وانزالق   ،%500 يتجاوز  االستهالك  أسعار  يف  وتضّخم 
70% من اللبنانيني إىل الفقر، وتوقعات مبوجة هجرة للعمالة 

املاهرة واملتخّصصة بنحو مليون شخص.
مع  رمسها  يتم  ما«  »عالقة  أبواب  على  املشروع  يأتي  كما 
صندوق النقد الدولي، بشكل سّري ومتكتم، ويديرها بشكل 
النائب  الشامي يعاونه  نائب رئيس احلكومة سعادة  أساسي 

نقوال حناس وبعض مستشاري الرئيس جنيب ميقاتي.
هنا يصبح السؤال إلزاميًا: ما الذي تغرّي لدى ممثلي الرتكيبة 
ليوافقوا أو يطلبوا إقرار قانون »كابيتال كونرتول«؟ اإلجابة 

 صندوق النقد على يسار السلطة:
الـكابيتال كـونرتول يـخدم املـصارف

مـحمد وهـبة

الـ«كابيتال  قانون  يكون  أن  الصندوق  يريد  لذا،  اخلارج. 
املدفوعات،  ميزان  عمليات  على  بالسيطرة  متصاًل  كونرتول« 
وليس مرّكزًا على العمليات املصرفية كما يف النسخ املوجودة 
حاليًا يف جلنيت املال والعدل. الصندوق مل يقلها مباشرة، لكنه 
طاملا  مهّمة  تعد  مل  املصريف  القطاع  على  السيطرة  أن  اعترب 
أن املصارف مفلسة وليست لديها أموال، بل إن ما يهمه هو 
السيطرة على سعر الصرف بهدف احلفاظ على أي توازن متاح 
يف ميزان املدفوعات، والفصل بني ما هو قديم وما هو جديد، 

أي حتديد اخلسائر ومعاجلتها.
ما يطلبه الصندوق هو جوهر املشكلة. أّي فصل بني مصارف 
جديدة ومصارف قدمية، هو فصل ضروري للنهوض ويتطلب 
استقرارًا يف قيمة النقد. املشكلة هنا مرتبطة بالقوى السياسية 
اليت تنظر إىل القانون من زاويتها فقط؛ بري مل يقتنع جبدوى 
القانون إال ألنه يسمح بإعادة مبلغ من املال نقدًا للمودعني. 
أمواهلم  من  بعضًا  هلم  سيعيد  بأنه  زاروه  مغرتبني  وعد  هو 
الكثري  املبّددة يف املصارف ومصرف لبنان. املصارف عليها 
من الدعاوى القضائية وباتت تطلب وجود قانون حيميها. مهّمة 
هذا القانون أن حيميها من إشهار إفالسها وإبقاؤها مصارف 
»زوميب«. حاكم مصرف لبنان هو الوحيد الذي يعمل بالقطعة. 
يف  السابق  عمله  كل  يشّرع  كهذا  قانونًا  فإن  إليه،  بالنسبة 
الدعم وتبديد األموال ويقّدم له هدية التحّكم باإلنفاق اجلديد، 
أي بقاء قنوات التوزيع الزبائين حتت سيطرته، كما مينحه قبضة 

حديدية على املصارف اليت ستخالفه يف أي قرار.

لن يحصل لبنان على قرش واحد؟
كونرتول«،  »الكابيتال  قانون  التقين يف  النقاش  عن  مبعزل 
ينطوي  القانون  هذا  النقاش يف  مسار  بأن  يرّدد  من  هناك 
على مراحل وتوقيت سياسي ال ميكن فصله عن املسار الفعلي 
للقانون، ال سيما يف الفرتة األخرية. فمنذ بضعة أشهر ُرصدت 
احملليني  السياسيني  من  عدد  مع  رمسية  أمريكية  اتصاالت 
إلبالغهم أن لبنان »لن حيصل على قرش واحد« إذا استمّرت بنية 
النظام السياسي وفق موازين القوى احلالية. طبعًا، األمريكيون 
يقصدون ميل امليزان حنو حزب اهلل. وترّددت معلومات إضافية 
احلكومة  رئيس  نائب  مع  أمريكية  اتصاالت  جرت  أنه  مفادها 
سعادة الشامي تنطوي على املضمون نفسه وإن حبّدة خمتلفة، 
وأن هذا األمر هو ما دفع رئيس احلكومة وفريقه إىل اختاذ قرار 
بتسريع إقرار قانون »الكابيتال كونرتول« رغم عدم استعجال 
صندوق النقد لذلك. لكن جاءت مالحظات صندوق النقد اليت 
تتضمن عدم االستعجال فضاًل عن مضمونها الذي يطيح كليًا 
بنسخ مشروع القانون املعّدة يف جملس النواب. يرى هؤالء أن 
تعقيد إقرار »الكابيتال كونرتول« هو مشروع سياسي يتزامن 

مع املفاوضات اجلارية يف املنطقة.

إدارة حركة األموال والتحكم بسعر الصرف
يف زيارته األخرية إىل لبنان، قال السفري الفرنسي بيار دوكان، 
املكلف تنسيق املساعدات الدولية الوافدة إىل لبنان، ومتابعة 
تنفيذ مقررات مؤمتر »سيدر«، إن بدء املفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي أو القيام ببعض التعيينات، ال يكفيان بل هناك 
قرارات جيب اختاذها، من بينها »إقرار قانون التعامل بالنقد 
العملة«.  صرف  بسعر  التحّكم  وقانون  األموال  حركة  وإدارة 
»الكابيتال  عن  األوضح  التعبري  هو  هذا  لدوكان،  بالنسبة 
والتحويل«.  السحب  »تقييد  لبنان  الذي مسي يف  كونرتول« 
ويف لقاءاته مع املسؤولني اللبنانيني، انتقد دوكان القوانني 
املتداولة يف جملس النواب، »واإلطار القانوني للتحّكم بسعر 
صرف العملة« مشريًا إىل أن لبنان حباجة إىل »مشروع قانون 
جديد لتنظيم التعامل بالنقد وإدارة حركة األموال، وإطار سليم 
للتحّكم بسعر صرف العملة لوضع تصّور معنّي لكيفية توحيد 

أسعار صرف اللرية اللبنانية«.

الـ20.4  أصل  فمن  بسيطة؛ 
ُأنفقت  اليت  دوالر  مليار 
مبلغ  هناك  االحتياطات،  من 
بناء  اخلارج  إىل  حتويله  جرى 
النظام  أركان  توصيات  على 
إىل  أموال  لتحويل  السياسي 
عائدة  كانت  سواء  اخلارج، 
مغرتبني  جتاريني  لزبائن 

هي  أو  عليهم،  متويليًا  أو  انتخابيًا  نفوذًا  ميلكون  مقيمني  أو 
ومقاولني  متعهدين  من  وأزالمه  النظام  ألركان  عائدة  أموال 
وموظفني يف إدارات الدولة والدوائر األمنية وسواها... وإىل 
جانب ذلك أنفق سالمة، بالتعاون مع قوى السلطة، 7 مليارات 
دوالر سنويًا على الدعم بكل زواريبه وقنواته اليت تنتهي يف 
جيوب أركان احللقة املالية - السياسية، سواء كانوا سياسيني 
ُمنحوا أفضلية لدعم منتجات هذه الشركة على تلك، أو طالبوا 
مبعاملة مماثلة لشركة ما، أو جتارًا لديهم أصاًل ما يكفي من 
النفوذ حتى ال يكونوا خارج قنوات االستفادة من الدعم. ويف 
اجململ، حافظت سياسة الدعم على رساميل الشركات الكربى 
الزراعية  األولية  واملواد  واألغذية  والدواء  احملروقات  يف 

والصناعية والطبية..
إذًا، أي قيود ألي رأمسال؟ صندوق النقد، ومبعزل عن سلوكه 
الباب  إال من  السياسي، ال يتعامل باملطلق مع هذه املسألة 
التقين. وهو، يف هذا الباب، رسم مالحظاته اليت تتمحور حول 
مسائل متعلقة بالسيطرة على نزف الدوالرات من لبنان. هذه 
السيطرة، بعد كل ما حصل، ال ميكن أن تكون موجودة إال إذا 
ميزان  عجز  عنه يف  يعرب  الفعلي  النزف  أن  االعتبار  يف  ُأخذ 
املدفوعات. خفض هذا العجز هو أمر مستهدف لدى الصندوق 
الذي يعمل كأي مصرف جتاري. فهو يريد أن يضمن اسرتداد 
األموال اليت سُيقرضها للدولة. وبالتالي، فإن أي قنوات نزف 
تعطيه ضمانة  لن  السيطرة  عن  خارجة  املدفوعات  ميزان  يف 
إىل  األموال  تهريب  من  اخلشية  تزيد  بل  األموال،  اسرتداد 

الصندوق اعترب 
أن السيطرة على 

القطاع املصريف لم 
تعد مهمّة طاملا أن 

املصارف مفلسة

1( التحاويل:
جبميع  املصرفية  احلسابات  من  لبنان  خارج  إىل  التحاويل  حُتظر  ــــ 

أنواعها، مبا فيها حسابات الودائع االئتمانية املفتوحة يف لبنان.
ــــ مُينع حتويل احلسابات املصرفية للعمالء، دائنة كانت أو مدينة، من 
اللرية إىل أي عملة أجنبية، إال يف حال تغطية العملية من قبل العميل 

نقدًا أو بواسطة حتويل عرب املصرف املراسل األجنيب.

2( السحوبات:
ــــ ال تتم السحوبات النقدية من احلسابات املصرفية جبميع أنواعها 
واحلدود  الشروط  ضمن  من  وذلك  باللرية  إال  كانت،  عملة  وبأية 
اجمللس  من  بقرار  لبنان  مصرف  يضعها  أن  ومُيكن  وضعها،  اليت 

املركزي.
أسعار  اعتماد  املصارف  على  باللرية،  السيولة  تأمني  أجل  من  ــــ 

الصرف لكل عملة أجنبية، وفقًا للسعر املعتمد على منصة صريفة.
ــــ حيق للعمالء احلصول على سحوبات نقدية شهرية بالعملة األجنبية، 
الشروط  أرصدة حساباتهم املصرفية تسمح بذلك، ضمن  ما دامت 
واحلدود اليت ُحّددت، واليت مُيكن أن حُتّدد من وقت آلخر بقرار من 

اجمللس املركزي

3( االستثناءات الدائمة:
ــــ األموال اجلديدة اليت ُحّولت من حسابات مصرفية خارج لبنان إىل 
أوراقًا  أودعت  اليت  تلك  أو  املصارف،  لدى  لعمالء  عائدة  حسابات 

نقدية بعملة أجنبية.
حتويلها  العميل  طلب  حال  حتى يف  جديدة،  األموال  هذه  تبقى  ــــ 
إىل عملة أجنبية أخرى، أو طلب حتويلها من املصرف املتلقاة أصاًل 
فيه إىل أي مصرف آخر، عامل يف لبنان أو يف اخلارج، على أن يتم 

التحويل عرب املصرف املراسل األجنيب.
ــــ أموال املؤسسات الدولية العامة والسفارات والبعثات الدبلوماسية 

واملنظمات الدولية واإلقليمية والعربية.

4( االستثناءات املشروطة:
دائنًا، ومستحق  منه  التحويل  املطلوب  العميل  يكون حساب  أن  ــــ 

األداء، وأن يسمح رصيده بإجراء التحويل.
املنشأة  الوحدة  ملصلحة  املصرفية  السرية  العميل  يرفع  أن  ــــ 

واملصارف يف لبنان عن حساباته لديها.
ــــ أن ال يكون لدى العميل أي حسابات خارج لبنان أو أي حساب 

أموال جديدة داخل لبنان.
ــــ أن يهدف التحويل حصرًا إىل تسديد وتغطية النفقات وعمليات يف 
اخلارج، مبا فيها على سبيل الذكر ال احلصر نفقات التعليم واملعيشة 
للطالب، واسترياد مواد أولية وجتهيزات للصناعة احمللية ومدخالت 
الضرورية  وتلك  للتصدير  والالزمة  اإلنتاجية  للقطاعات  ضرورية 
شروط  وفق  مجيعها  تكون  والتعليم،  كالصحة  االجتماعية  للخدمات 

وحدود حُيّددها مصرف لبنان من وقت آلخر.
التحويل املتعلقة بنفقات املدخالت الضرورية للتصدير  ــــ يف حالة 
حصرًا، جيب على امُلصّدر إعادة اجلزء املتعلق مببلغ التحويل االستثنائي 
وعلى  املصرف،  إىل  التصدير  أعمال  حاصل  من  األجنبية  بالعملة 
املصرف بدوره أن ُيسّلم املبلغ بالعملة األجنبية إىل مصرف لبنان يف 

حال كان التحويل االستثنائي ممواًل من هذا األخري.
مبستندات  اخلارج  إىل  االستثنائي  التحويل  طلب  يرفق  أن  ــــ جيب 
وفق الشروط احملددة من قبل اجمللس املركزي ملصرف لبنان، ُتثبت 

احلاجة إىل التحويل وتوافر شروطه.

5( إنشاء وحدة مركزية للتحاويل:
صدور  تاريخ  من  يومًا   15 أقصاها  مبهلة  لبنان  مصرف  يقوم  ــــ 
اخلارج،  إىل  االستثنائية  للتحاويل  مركزية  وحدة  بإنشاء  القانون، 
لتلّقي طلبات التحويل إىل اخلارج، ووضع آلية عمل الوحدة اليت عليها 
تكوين ملف واحد وخاص لكل عميل، على أن ال ُتقدم أي عملية إال 
عرب املصرف املركزي ويكون لكل مصرف يف لبنان حق االطالع على 
ملف العميل لدى الوحدة والتحقق من صحة طلب التحويل االستثنائي 

إىل اخلارج.

6( آلية البّت بطلبات التحويل االستثنائي:
ــــ يف حال رفض طلب التحويل، على املصرف إرسال طلب التحويل 
أو  بالطلب،  قبول  حال صدور  للتحاويل. يف  املركزية  الوحدة  إىل 
عدم صدور قرار من الوحدة مبهلة مخسة أيام، يقوم املصرف املعين 

بتنفيذ التحويل.
ــــ يف حال رفضت الوحدة التحويل، ميلك العميل حق االعرتاض خالل 
أمام حمكمة خاصة يقوم جملس  تاريخ صدوره، حصرًا  أيام من   10

القضاء األعلى بتشكيلها بصورة استثنائية ملدة نفاذ هذا القانون.

7( مراقبة حسن التنفيذ والعقوبات:
هذا  أحكام  تنفيذ  مراقبة حسن  املصارف  على  الرقابة  على جلنة  ــــ 

القانون وحتويل أي مصرف خمالف أمام اهليئة املصرفية العليا.
ــــ يالحق املصرف املخالف وفقًا ألحكام املادة 208 من قانون النقد 
والتسليف يف حاالت التخلف عن تنفيذ السحوبات النقدية أو تنفيذ 

طلبات التحويل االستثنائي إىل اخلارج.
إعالنها  تاريخ  من  أسبوعني  خالل  العليا  املصرفية  اهليئة  حتدد  ــــ 
من قبل جلنة الرقابة على املصارف يف ما خّص التخّلف عن تنفيذ 
تنفيذ طلبات  التخّلف عن  ما خّص  الوحدة يف  السحوبات ومن قبل 
التحويل االستثنائي إىل اخلارج، التدابري القانونية املالئمة مبا فيها 

اعتبار املصرف املتخلف حبالة التوقف عن اإليفاء والدفع.

ماذا يتضّمن اقرتاح الشامي امُلقّدم من احلكومة؟
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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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أحببُتَك تسرُق روحي
حّتى أسدَلت سيوَفها وأدَمَنتَك نَظرًا 

للكفيِف 
أكرُهَك ُتهمُل سريري

ولّقَنُه  فيه  الناَر  أضرَم  َمن  وأنَت 
َهِم أجبدّيَة النَّ

زماٌن إىل سراب أنواٌر تذُبل وعتمٌة 
ختتفي

األريكة قهوتي تستلقي  تلك  على 
تسرُح يف شفتيَك

غريًة يرتعُش الوريد تعتصُره باردة 
َترويه العلقَم واجلوى

كالسّكنِي  تتمايُل  عيناَك  تضحُك 
َوَعيناَي استسالُم الذبيحة

غَفت ليالي حضِنَك يتيمًة ما عاَدت 
ُتزلِزُل الّسماء

كم من ألواٍن ُموَجت ُعِصفت ُبعِثرت 

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

على لوحِة األهواء 
حّتى لدَغ القدُر َسرَب الُقَبِل طعَنها 

وترّمَدت ُفتاتًا.
زّوادُة  هواَك  وبذوُر  أرحتُل  أنا  ها 

الفؤاد
نارًا  ُأهديها  الدروِب  حاّفِة  على 

ونورًا للعّشاق
الرتاِب  من  تسَتعمُرني  مًحى  يا 

أحَييَتين 
الرتاِب  إىل  يسكُنين  صًدى  يا 

أبَعدَتين
دقائُق بال رصيٍد حتلُم ُترّنُ خُتاطُر 

ِسفر األناشيِد
والعمُر حارٌس شهيٌد على حمراِبَك

نديُم مخِرَك يشتاُقَك حينُّ وعنَك ال 
يتوب 

ذكرياٍت  ومسبحُة  وخبور  صالٌة 

ُتضيُء الّشموع
تَتمّرُد على النسيان تثور

منَك ال ُتشفى .. وسكينًة ال .. ال 
تتمّنى

جرعات COVID-19 الم�ّشطة متوفرة اآلن
���ل إ���ّ�

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

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

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

أ���ر�� 18 ��ً�� ��� ��ق�

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

������

ما هو سبب وجود برنامج الجرعة 
المنّشطة؟ 

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

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

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

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

ا����وس ��������

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

��� ��� أ��� ��� اال����

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

���ً� �� ا���ض ا������

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

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

ا����وس�

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

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

��� أ��� ��� اال����

كيف أحصل على الجرعة المنّشطة 
للقاح COVID-19؟

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

ا���ّ����

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

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

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

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

ا��� ��� ا���� 450 131�

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

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

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

ا������ ��ا��� �����، ����� أن ������

ما هو الفرق بين الجرعة المنّشطة 
والجرعة الثالثة؟

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

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

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

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

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

�������

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

إ�� ��� أ��� ��� ا����� ا������ �� 

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

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

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

�COVID-19 ح��� ��

أين أذهب لمعرفة المزيد من 
المعلومات؟

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

أ���ا��� ������ ور�����

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

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

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

ا������ ا������، ا��� ��� ا���� 
�131 450
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

قداس وجناز حاشد للفقيدة نهاد فرح بركات 
ترأسه املطران أنطوان شربل طربيه

املطران أنطوان شربل طربيه

اهلل  نهاد سعد  املرحومة  املاضي،  األسبوع  نهاية  االلهية،  العناية  تفقدت 
فرح زوجة السيد بدوي بركات من بلدة البحرية.

وكانت الفقيدة يف صراع لسنوات مع املرض  لتخسر املعركة يف النهاية 
دون ان تفقد ايمانها باهلل حيث كانت تردد دائما لتكن مشيئتك يا رب.

املرحومان سعد اهلل  التي ولدت يف بيت صالح.. والداها هما  والفقيدة، 
واالنسانية  االيمانية  القيم  على  العائلة  ربا  اللذان  الخوري  ووردة  فرح 
والعائلة، وقد تفقدها اهلل  املؤمنات باهلل  النساء  واالجتماعية.. كانت من 
وهي محاطة بالعائلة واالشقاء والشقيقات الذين كانوا اىل جانبها خالل 

املرض وخاصة يف االشهر األخرية.
وقد خيم الحزن على زوجها بدوي بركات وأوالدها جان وشربل وماري روز 
وشقيقتها  وعائالتهم  وريمون  ورفيق  وأنطوان  وجوزيف  فرح  وأشقائها 
يف  الكتائب  قسم  رئيسة  أيوب  جوزيف  زوجة  لودي  وشقيقتها  ليلى 
سيدني والعائلة وحماتها دميا نوح أرملة املرحوم حنا بركات، والراهبات 
وعائلته  مارون  وأسالفها  جعجع  والهام  شديد  ومارلني  غصن  بو  ايرين 

وطوني وعائلته وعائلة املرحوم ميشال بركات.
الدفن  اقيمت صالة  كما  املاضي،  االثنني  يوم  التعازي  العائلة  تقبلت  وقد 
الثالثاء املاضي يف كاتدرائية سيدة لبنان يف هاريس  لراحة نفسها يوم 

بارك بحضور االهل واالقارب واالصدقاء واملئات من أبناء الجالية.
وقد ترأس الذبيحة االلهية عن نفس الفقيدة املطران أنطوان شربل طربيه 
بمشاركة املونسنيور مارسيلينو يوسف واملونسنيور شورا ماري ورئيس 
دير مار شربل األب شربل عبود واآلباء طوني سركيس وأنطوان طعمة 

ويوسف أبو زيد وعدد من الكهنة.

شارك، أيضا، يف القداس قنصل لبنان العام يف سيدني االستاذ شربل 
معكرون ورئيس املقاطعة الكتائبية يف اسرتاليا جورج حداد ممثال رئيس 
الحزب،    من  وأعضاء  الجميـّل  سامي  املستقيل  النائب  الكتائب  حزب 
اضافة اىل عدد من األحزاب واملؤسسات والجمعيات وحشد كبري من أبناء 

الجالية.
عن  فيها  تحدث  عظة  طربيه  املطران  ألقى  املقدس،  اإلنجيل  قراءة  بعد 
صفات الفقيدة نهاد فرح بركات ومزاياها االيمانية وعملها الخدماتي يف 

حقل الرب وقدم التعازي للعائلة باسمه وباسم الكهنة.
بعد القداس قدم لها رفاقها يف حزب الكتائب اللبنانية التحية الكتائببية 

وتقبلت العائلة التعازي على مدخل الكاتدرائية.
أسرة جريدة الهريالد، التي تربطها صداقة بشقيقي الفقيدة فرح وأنطوان 
فرح وبشقيقتها لودي فرح أيوب، تتقدم من العائلة بأحر التعازي طالبة 

من اهلل ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جنانه.

السيدة لورين فرحشقيق الفقيدة املهندس أنطوان فرحاملونسينيور مارسيلينو يوسفاملونسينيور شورا ماري

ليلى فرح، لودي فرح أيوب وجورج حدادانطوان فرح وريمون فرح واألخت الهام جعجعاملطران طربيه يرتأس الذبيحة اإللهية

جانب من عائلة الفقيدة والحضور داخل الكاتدرائيةماري روز مايكل وأماندا وجوسلني بركاتفرح فرح ورفيق فرح وأنطوني مايكل أنطوني مايكل وتشارلي وجوني وبدوي بركات

عائلة الفقيدة تتقبل التعازي على مدخل الكاتدرائية

لودي فرح وزوج الفقيدة بدوي بركات وحفيدها جوني بركاتجانب آخر من عائلة الفقيدة داخل الكاتدرائية

نعش الفقيدة محموال على األكتاف

جانب من الحضور الكثيف
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نــجوم

 تويف اجلمعة عن عمر يناهز 91 عامًا أهم كّتاب املسرح الغنائي 
األمريكي ومؤّلف كلمات »ويست سايد ستوري« ستيفن سوندهايم 

، على ما أعلن ناطق باسم إحدى مسرحياته.

وقال حماميه ف. ريتشارد باباس لصحيفة »نيويورك تاميز« أن 
بوالية  روكسربي  يف  منزله  يف  فجأة  تويف  سوندهايم  ستيفن 
بعيد  احتفل  بعدما   ، املتحدة(  الواليات  )مشال شرق  كونيتيكت 

الشكر مع أصدقائه يف اليوم السابق.

يف  حاليا  تقدم  اليت  »كومباني«  مسرحيته  باسم  الناطق  وأكد 
برودواي ريك مريامونتيز وفاته لوكالة فرانس برس.

مؤلفي  أبرز  يد  على  مبكرة  سن  يف  سوندهايم  ستيفن  تدرب 
املسرحيات الغنائية أوسكار هامرستاين )»شو بوت«، »ساوند أوف 
ميوزيك«(، واختري وهو يف اخلامسة والعشرين من عمره فحسب 
لكتابة كلمات مسرحية »ويست سايد ستوري« اليت أصبحت مبثابة 
أسطورة يف جمال املسرح الغنائي. وما لبثت مسرحيته األوىل هذه 

يف برودواي أن اقتبست الحقًا للشاشة.

وكان سوندهايم املولود يف 22 آذار/مارس 1930 يف نيويورك، 
ُيعترب أحد أعظم مؤلفي املسرحيات الغنائية وكان يفضل املسرح 

الفين على الرتفيه السائد يف برودواي.

ومن أبرز األعمال اليت شارك فيها كملحن أو شاعر غنائي »سويين 
تود« و«جيبسي« و«صنداي إن ذي بارك ويذ جورج« و«إيه ليتل 

نايت ميوزيك«.

وخالل مسريته املهنية الطويلة، فاز عمالق برودواي هذا بثماني 
جوائز »غرامي«وبعدد من جوائز »توني«، وجائزة أوسكار، باإلضافة 

إىل جائزة »بوليتسر«.

ستيفن  لدى  مبكرة  سن  منذ  الغنائي  باملسرح  الشغف  ظهر 
سوندهايم الذي كان والداه يعمالن يف جمال األزياء.

املتقاطعة  الكلمات  إعداد شبكات  أو  التلفزيون  وبعدما عمل يف 
سايد  بفضل«ويست  شهرته  حقق  ماغازين«،  »نيويورك  جمللة 

ستوري«.

احلرية  وسام   2015 عام  أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  قّلده 
الرئاسي، وهو أعلى وسام مدني.

الغنائي  املسرح  اخرتاع  ببساطة  أعاد  »ستيفن  إن  أوباما  وقال 
األمريكي«. واضاف »موسيقاه مجيلة جدًا، وكلماته دقيقة جدًا، 
يسمو  اليومية،  احلياة  عيوب  يعرض  عندما  حتى  أنه  درجة  إىل 

عليها«.

وفاة سوندهايم  على  باربرا سرتايسند  األيقونية  املغنية  وعّلقت 
الرب  »فلنشكر  اآلنية:  والعبارة  هلما  صورة  تضمنت  بتغريدة 
على أن سوندهايم عاش 91 عامًا وتسنى له الوقت لكتابة هذه 

املوسيقى الرائعة وكلمات األغاني املمتازة! فلريقد بسالم«.

وأعربت املمثلة واملغنية آنا كندريك عن أسفها »للخسارة الفادحة«. 
وكتبت عرب تويرت »قبل أيام قليلة، كنت أخرب شخصًا كم هو ممتع 
)وصعب حقًا( أن أغين لستيفن سوندهايم. كان أداء أعماله أحد 

أعظم االمتيازات يف مسريتي«.

أما املمثل هيو جاكمان فأعرب عن امتنانه للشاعر الغنائي. وجاء 
يف منشور له: »بني احلني واآلخر يأتي شخص ما ويغري جذريًا 
نوعًا فنيًا برّمته. كان ستيفن سوندهايم واحدًا من هؤالء. وفيما 
تثري وفاته حزن ماليني األشخاص، أود أيضًا أن أعرب عن امتناني 

لكل ما فعله لي ولكثر غريي«.
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النيويوركي،  برودواي  حي  يف  جاكوبس  برنارد  مسرح  وأمام 
أشادت املخرجة الربيطانية لـ »كومباني - إيه ميوزيكال كوميدي« 

ماريان إليوت »بالعبقرية اليت ستظل دائمًا مبثابة مرجع«.
يف  اخلريف  هذا  سوندهايم  مسرحيات  من  اثنتني  عرض  يشّكل 
برودواي هما »كومباني« اليت تعود إىل عام 1970 و«اساسينز« 
)1990( دلياًل على أن أعمال سوندهايم تعيش طوياًل وال تسقط 

مبرور الزمن.
وقال الفنان يف مقابلة مع صحيفة »نيويورك تاميز« قبل أيام من 

وفاته إنه »حمظوظ« لكون أعماله تؤدى مرارًا وتكرارًا.

توفيت الفنانة املصرية القديرة سهري البابلي مساء اليوم األحد 
عن عمر يناهز ٨٦ عاًما، بعد صراع طويل مع املرض.

البابلي  املصرية سهري  الفنانة  أبن  زوج  أعلن رضا طعيمة  حيث 
املوسيقية  املهن  نقيب  زكي،  أشرف  الدكتور  وأعلن  وفاتها، 
من  السادس  مدينة  اجلثمان سيكون يف  تشييع  أن  الوفاة،  نبأ 

أكتوبر.

وجاء رحيل الفنانة الكبرية بعد إعالن صهرها رضا طعيمة اخلميس 
الفائت، أن صحتها ساءت أكثر خالل األيام القليلة املاضية إثر 

تعرضها لغيبوبة سكر أدت إىل عدد من املضاعفات.

وضجت مواقع التواصل اإلجتماعي حيث نعاها عدد كبري من جنوم 
الدول  مجيع  يف  العريض  جلمهورها  باإلضافة  واإلعالم،  الفن 

العربية.

نبذة عنها
مركز  يف   ،1937 عام  من  فرباير/شباط   14 يوم  البابلي  ولدت 
املنصورة،  مدينة  نشأت يف  أنها  إال  دمياط،  مبحافظة  فارسكور 

موطن العائلة األصلي مبحافظة الدقهلية.
كان والدها ُمعلم رياضيات يف مدرسة املنصورة الثانوية العسكرية 

بنني، فيما كانت والدتها ربة منزل.

وبدت عليها املوهبة يف سن مبكرة، حيث التحقت باملعهد العالي 
للفنون املسرحية ومعهد املوسيقى يف نفس الوقت، وسط رفض 
األم وتشجيع األب الذي تنبأ هلا بالنجاح والشهرة، خصوصًا أنها 

كانت جتيد تقليد املمثلني.

أدوار محفورة يف الذاكرة
ذاكرة  يف  حفرت  اليت  الفنية  األعمال  من  عدد  يف  وتألقت 
و«ريا  املشاغبني«  »مدرسة  مسرحيات  مثل  والعرب،  املصريني 
وسكينة«، واملسرحية السياسية الساخرة »ع الرصيف« عام 19٨7 
اليت أخرجها مدير املسرح القومي يف مصر آنذاك جالل الشرقاوي. 

وقد أثارت جداًل واسعا ومنع

وفاة الفنانة القديرة سهري البابلي 
بعد صراع مع املرض

تعرضه  جّراء  األربعاء  دولف  يونغ  األمريكي  الراب  مغين  ُقتل   
احللويات يف ممفيس  لبيع  متجر  داخل  وجوده  خالل  نار  إلطالق 

بوالية تينيسي، على ما أعلنت السلطات احمللية.

وافادت شرطة ممفيس يف بيان بـأن عناصر من شرطة ممفيس 
هرعوا »يف الساعة 12,24 من يوم 17 تشرين الثاني/نوفمرب 2021 
إىل املكان الذي حصل فيه إطالق النار«، حيث »ُعثر على رجل 

مصاب مت التأكد من وفاته يف املوقع نفسه«.

وأوضحت السلطات إن »املعلومات األولية تشري إىل أن الضحية 
هو أدولف روبرت ثورنتون جونيور« ، املعروف بامسه الفين يونغ 

دولف.

ونشأ يف  شيكاغو  ُولد يف  الذي  عامًا(   3٦( دولف  يونغ  وكان 
ممفيس ، دخل لتوه متجر »ماكيدا« للبسكويت جريًا على عادته، 
أوردت  ما  عليه، حبسب  النار  وأطلق  مسلح  ظهر شخص  عندما 

الصحف احمللية.
عن  الراهن  الوقت  يف  لديها  معلومات  ال  أن  الشرطة  وأكدت 

املشتبه به.

أبرزها  األغنيات،  من  عدد  خالل  من  شهرته  الراب  مغين  وحقق 
»ميجور«، وبفضل ألبومه »ريتش ساليف« الذي صدر عام 2020 

واحتل سريعًا صدارة تصنيف »بيلبورد 200« املوسيقي.

وسبق للفنان أن جنا من حادثيت إطالق نار عام 2017، إحداهما 
يف تشارلوت بوالية نورث كاروالينا ، حيث تعرضت سيارته ملئة 
رصاصة حبسب وسائل اإلعالم األمريكية، واآلخر يف لوس أجنليس 

حيث أصيب بثالث رصاصات.

مواقع  على  تعازيهم  الراب  عامل  يف  املشاهري  من  عدد  وقدم 
التواصل االجتماعي، ومنهم مغين الراب األمريكي غوتشي.

مقتل مغين الراب األمريكي يونغ دولف 
جراء تعرضه إلطالق نار داخل حمل 

للحلويات يف ممفيس

تقدم أحد التقنيني احلاضرين خالل احلادثة اليت راحت ضحيتها 
سينمائية برصاص عرضي أطلقه أليك بالدوين خالل تصوير 
بتهمة  أجنليس  لوس  األربعاء يف  بشكوى  »راست«،  فيلم 
»اإلهمال« يف حق املمثل وشركة اإلنتاج ومسؤولة األسلحة 

يف املوقع اليت قالت إنها ضحية »مؤامرة«.
سفيتنوي  الفيلم سريج  اإلضاءة يف  مسؤولي  كبري  وكان 
موجودا جبانب أليك بالدوين يف 21 تشرين األول/أكتوبر حني 
شّغل هذا األخري مسدسا قيل للممثل عنه من أحد مسؤولي 
التصوير إنه غري حمشو بالرصاص، خالل التمرين على أحد 
املشاهد. غري أن املسدس كان حمشوا بذخرية حقيقية وقد 
ما  هاتشينز  هالينا  التصوير  مديرة  صدر  رصاصة  اجتازت 
جويل  املخرج  كتف  على  تستقر  أن  قبل  مقتلها،  إىل  أدى 

سوزا الذي أصيب جبروح.
أزيز  أنه مسع  بها  تقدم  اليت  الدعوى  يف  سفيتنوي  وأكد 
رصاص قوي من مسافة قريبة جدا لدرجة أنه شعر بعصف 
الطلقة واستقرت على وجهه بقايا مسحوق. وقال إنه هرع 

بعدها ملساعدة هالينا هاتشينز اليت كانت فاقدة للوعي.
عاطفي  اضطراب  له  تسببت  احلادثة  هذه  إن  الفيّن  وقال 
وجود  يربر  بتاتا  سبب  »ال  الدعوى  يف  مضيفا  جسيم«، 
أو يف أي مكان ضمن  رصاصة حقيقية يف هذا املسدس 

نطاق موقع تصوير +راست+«.
وأشار سفيتنوي إىل أن »وجود رصاصة يف مسدس يشّكل 
متهما  املوقع«،  حميط  املوجودين يف  جلميع  فتاكا  تهديدا 
بـ«اإلهمال« منتجي العمل بينهم أليك بالدوين ومجيع الذين 

 دعوى ضد بالدوين وفريق إنتاج فيلم »راست« بتهمة »اإلهمال«

وامتنعوا عن  األسلحة  استخدام  مراقبة  كانوا مسؤولني عن 
تطبيق »أبسط قواعد السالمة«.

هولز  ديفيد  املخرج  مساعد  خصوصا  الدعوى  وتستهدف 
الذي سّلم أليك بالدوين املسدس قائال له إنه غري حمشو، 
غوترييز- هانا  التصوير  موقع  يف  األسلحة  عن  واملسؤولة 

ريد.
أنها  األربعاء  التأكيد  عاما   24 البالغة  غوترييز-ريد  وأعادت 
التصوير. وقال  بوجود ذخرية حية يف موقع  تعلم  مل تكن 
برس  فرانس  وكالة  تلقته  بيان  بولز يف  جيسون  حماميها 
ضحية  هانا  وبأن  ختريب  عملية  حبصول  قناعة  على  »حنن 

مؤامرة«.
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حركة االستقالل يف سيدني احيت الذكرى  الـ ٣2 الستشهاد الرئيس معوض

احيت حركة االستقالل الذكرى الـ ٣٢ الستشهاد 
يف  بقداس  ورفاقه  معوض  رينه  الرئيس 
ترأسه  بارك،  هارس   - لبنان  سيدة  كاتدرائية 
مبشاركة  سركيس  طوني  االب  الكاتدرائية  عميد 
ولفيف  عبود  شربل  االب  شربل  مار  دير  رئيس 
مارلني  االخت  ومبشاركة  والكهنة  الرهبان  من 
شديد واالخت إيرين بو غصن من راهبات العائلة 

املقدسة املارونيات .
القداس، نائب مقعد غرانفيل جوليا  وشارك يف 
شربل  سيدني  يف  العام  لبنان  قنصل  فني، 
االستقالل  حركة  يف  اوسرتاليا  منسق  معكرون، 
سعيد  سيدني  منسق  وعقيلته،  بركات  اسعد 
يف  املركزي  اجمللس  عضو  وعقيلته،  الدويهي 

التيار الوطين احلر طوني طوق،  منسق سيدني يف 
القوات اللبنانية شربل فخري، رئيسة حزب الكتائب 
ايوب،  فرح  لودي  السيدة  سيدني  يف  اللبنانية 
منسق تيار املستقبل السيد خالد الشيخ وفد من 
تيار املستقبل، تيار املردة ممثاًل باالستاذ بدوي 
احلاج، رئيس هيئة سيدني يف التيار الوطين احلر 
شربل ديب، مارك البطي مفوض حزب الوطنيني 
االحرار سيدني، الرئيس اإلقليمي للجامعة الثقافية 
بنائب  املارونية ممثلة  الرابطة  الدويهي،  ميشال 
املقدم  الشهيد  شقيقة  شدياق،  ليشع  الرئيس 
رميا، رئيسة مجعية بطل لبنان السيدة إيفا معوض 
ومؤسسات وفاعليات من اجلالية اللبنانية وكوادر 

حركة االستقالل ومناصرون واعالميون.
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بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

الرب يسوع .. والوصية األوىل 
قبل صعوده اىل السماء

قبل  من  يسوع  الرب  بها  أوصانا  اليت  األوىل  الوصية 
صعوده اىل السماء هي احملبة العظمى اليت هي جوهر كيان 
الشرور  تبعد  اليت  البشر  بني  مشيئته  وإظهار  القدوس  اهلل 
والتجارب عن مجيع البشر، وتفرض الفرح والسالم واملساحمة 
أحبوا  لنا  وقال  أوصانا  كما  والتضحية..   والعطاء  والبذل 
بعضكم بعضًا كما أنا احببتكم. ألن احملبة ال تسقط وال تفشل 
وال تتفاخر بل أنها جتمع العائلة وتشفق وترحم وترأف وتتأنى، 
ال شيء يف الكون أعظم من احملبة ألنها حتمل يف مضمونها 
مجيع صفات اهلل القدوس احملبة..  ليست كلمة جمازية مكونة 
من أربعة أحرف، لكنها سّر التجسد الوحيد واخلالص والتضحية 
والرجاء جلميع العامل، فإذا فقدنا احملبة داخل قلوبنا فقدنا كل 
شيء مجيل يف احلياة ونصبح مادة يف يد إبليس ويف حقله 
نهارُا ،  لياًل  راحة  لنا  املتكررة ولن تكون  التجارب  اي حقل 
إلن عدّو اهلل والبشر أخذ مكانها داخل اإلنسان الذي أبتعد عن 
كنز احملبة وعن عظمة قوتها املقدسة ومثارها الطيبة والراحة 

األبدية والفرح الدائم.
 املؤسف جدًا هو ان ما حيصل يف هذه األيام الصعبة .. فالعامل 
ممتلئ ذهوال خميفا وغريبا ألنه أبتعد عن احملبة واستبدهلا بالشّر 
والكراهية واحلقد والغضب الشيطاني وشراء األسلحة الفتاكة 
الذرية واالشعاعية  الاليزر والقنابل  والقنابل احملرقة واشعة 

لقتل وإبادة إخوة يف اخللق والتكوين واالنسانية.
الكتاب  دونت يف  اليت  والعالمات  والربهان  الدليل  هو  هذا 
املقدس تتكلم عن األمور اآلتية اليت ستحصل يف آخر األيام 
وتبشّر عن قدوم الرب يسوع املسيح ألن الرب أصبح قريبًا 
جدًا على األبواب، وباألخص عن النبوءات املهمة اليت دّونت 
يف إجنيل يوحنا سفر الرؤيا إصحاح ١٣ هذه اآليات موثقة مئة 
يف املئة إلن ال جمال فيها للشك او للبحث او املناقشة على 
اإلطالق. يقول لنا يف النبوءات تظهر أمراض جديدة مل نسمع 
األوبئة  وتكاثر  الطبيعة  جمري  يف  جذري  وتّغري  سابًقا  عنها 
واألمراض اليت ال حتصى يف مجيع بلدان العامل الثالث، ويف 
هذه األيام جيب ااّل نتجاهل ما يقال على  وسائل التواصل 
عن  واإلنرتنت  والتلفزيون  واإلذاعة  النشر  ودور  االجتماعي 
احلروب اإلعالمية والنفسية والعملية والصناعية واالجتماعية.. 
ستأخذ  املغلفة  الباردة  واحلروب  الطبيعية  الكوارث  فرتاكم 
البشر اىل اجملهول او اىل الزوال من الوجود ألن بعض الناس 
فضّلوا  طريق جهنم أكثر من طريق احلق واحملبة اليت نصل بها 
اىل جّنة اهلل العلية.. وباألخص اخلطر الناتج عن اإلحباط الذي 
نراه كل يوم جيتاح العامل ويأخذ منه الطموح والرجاء وبعضه 
يصل اىل درجة اجلنون او الشلل الفكري او املوت املفاجئ 
بسبب قلة اإلميان وكثرة اخلوف والرعب مّما نسمعه عن أمراض 
جديدة كل يوم تقضي على الكبري والصغري وال يوجد هلا الدواء 

الشايف يف القريب العاجل أو اللقاح املناسب.
 فإىل أين سنصل يف عامل مهدد من السماء ومن األرض ومن 
حتت األرض اي النار املشتعلة اليت تصل حرارتها اىل ٨٠٠٠ 
القشرة  على  وتقضي  تأكل  ان  تستطيع  واليت  مئوية  درجة 
األرضية بسرعة هائلة جدًا ، وكما قال لنا كل ما حتت السماء 

باطل االباطيل رأس احلكمة خمافة اهلل.. 
نطلب ونتضّرع اىل امللك املرتبع على عرش السماء والكون 
واألمراض  الويالت  عّنا  يأخذ  وان  أعظم  اآلتي  يكون  ال  ان 
والكوارث واحلروب اليت ال ترحم أحدا من البشر واحلجر..  له 
كل الشكر واحلمد وحده ينبوع احملبة واحلياة االبدية.. آمني.  

مشينا بني الشعاب
قصرية العشب 
كانت يدُه كبريًة
مثل رغيٍف مسيك
النهاُر كان رائقًا

مثل صفحِة ماٍء عذب
عن التلة الكبرية 

كثرية الرمل
نزلنا مسِرَعني .. وكنُت أخاف

لكنَّ عينيِه وادعتان
مثل أبوين لطيفني 

احندرنا طوياًل 
باجتاه النهر ..
وحني وصلنا 

كان ظالٌم خفيٌف
يلقي علينا غاللًة ناعمة

وبرٌد رقيٌق يلفُح أجسادنا
اهلادئة قلياًل .. 

احلريُة كانت تلفُّ رأسي
وقدماي تدوراِن مثل

عقارب ساعٍة حول
زمٍن ال ينتهي ..
عند كوٍخ قديم 

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

وسببًا هلذا العبور
والسؤال يلمُع أمامي 

وال أراه .. 
ورأيُت الرجل حيكي ..

يسّلمين مثل أمانٍة عزيزٍة 
آلخر حيكي أيضًا 

بال صوٍت وال أمسعُه ..
وحيدًة بقيُت ومن دون 

وحشٍة مرعبة 
أدركُت عندها

بدهشٍة آمنة أنين
خطوُت إىل زمٍن آخر

وغريب  .. 
أهي نبوءٌة أم حلٌم 

يراودني .. ! 
كوثر وهبي - سورية 

مشينا بني الشعاب
على الرغم من كّل ما أصابنا وما نعيشه وما قد يصيبنا وما قد نعيشه، ينطلق اليوم 
مهرجان »بريوت ترن«، كالعادة منذ أربع عشرة دورة. إّنه اإلصرار، بالتأكيد. لكنه 
أيضًا احلظ. منذ عام 2٠٠5، ال ختلو إقامة حدث سنوي من وطأة احلظ، الذي يلعب 
إجيابًا، تارًة هنا وطورًا هناك، أو يلعب سلبًا. لكن ال شك يف أن السنَتني األخريَتني 
ألغام، أو رمبا  كانتا، بالنسبة إىل املهرجانات السنوية، أقرب إىل السري يف حقل 
 .Squid Game إىل لعبة روليت، روسية أحيانًا، أو حتى إىل املشاركة القسرية يف
من هذا املنطَلق، ميكن اعتبار »بريوت ترن« الالعب الرقم 456 يف مسلسل »لعبة 
بستة.  غري حمصور  لبنان  األلعاب يف  عدد  أن  فارق  مع  الشهري،  الكوري  احلّبار« 
فقد اجتاز احلدث املوسيقي الشتوي »املراحل« بنجاح لغاية اآلن، يف حني مل يوّفر 
اإللغاء الكلي أو اجلزئي أي حدث آخر من الفئة ذاتها: مهرجانات الصيف السياحية، 
»مهرجان البستان«، »موسيقات بعبدات« )عادت الظروف ومسحت بإقامته أخريًا(… 
حملة سريعة على األحداث وعالقتها باملهرجانات، تبنّي كم كان »بريوت ترن« حمظوظًا 

يف لعبة الصمود املستحيل يف لبنان:
عندما اندلعت انتفاضة تشرين األول )2٠١9(، غّطت هالتها الضخمة على كل املشاريع 
واألنشطة، العامة واخلاصة، املوضوعة على الروزنامة يف لبنان. يف الفرتة ذاتها، 
إخفاؤها.  باإلمكان  عاد  وما  تفوح  املصارف(  )أي  الكريهة  املصارف  روائح  بدأت 
أحد مرضاه  مّثة طبيب صيين قد الحظ عوارض غريبة على  الفرتة ذاتها، كان  يف 
االنتفاضة  حدث؟  فماذا  لالنطالق.  يتحّضر  ترن«  و«بريوت  ذلك  كل  ووهان.  يف 
هدأت. الفريوس بعيد جدًا، ولن يصل قبل نهاية شباط )فرباير( 2٠2٠. أما االنهيار 
املركزي.  البنك  أسطورة  ابتكار  من  أسطورية  تأخريه خبزعبالت  فجرى  االقتصادي، 
فؤاد  طرد  حادثة  تسجيل  باستثناء  بسالسة،  ترن«  »بريوت  فّعاليات  جرت  هكذا 
السنيورة من حفلة غي مانوكيان يف ١5 كانون األول )بينما يكُمن القصاص احلقيقي 
يف عدم طرده من هكذا أمسية!(. مضت األسابيع. حّل عام 2٠2٠، عام بيتهوفن 
عامليًا، فخّصص له »البستان« دورته اليت انطلقت أواسط شباط، لكّن الفريوس 
)كلٌّ  إيطاليا  من  أو  إيران  من  الوطن،  إىل  العائدين  ملرافقة  نفسه  جّهز  قد  كان 
حبسب أهوائه السياسية، املريضة يف احلالَتني(، فتوّقف »البستان« يف عّز دورته 
املهيبة. الوضع مل يكن سيئًا، يف حني كانت املشكلة أننا مل نكن نعرف شيئًا بعد 
عن هذا الفريوس اجلديد. مل نكن نعرف كيف يتصّرف، لنعرف، حنن، كيف نتصّرف. 
لكن عندما بدأنا نعرف، كان الوضع قد أصبح أسوأ من أن تسعفنا معرفتنا. طارت 
مهرجانات الصيف اليت ترتكز بشكل أساسي إىل فّنانني سيأتون من بلدان منكوبة 
بالوباء، ومغلقة بإحكام. على مشارف اخلريف كّنا والعامل يف وضع مقبول. فالتدابري 
لكّن  للفريوس،  نسيب  الصيف يف حتجيٍم  وساعد  يتنّفس  بدأ  والعامل  بنتيجة  أتت 
الدوالرات بدأت تشّح بسرعة، وكان ال بّد من تعليق بعض قرارات اإلقفال، تعوياًل 
على جيوب زّوارنا من أهلنا املغرتبني يف فرتة األعياد. هذا أيضًا ما سيستفيد منه 
سلمية  اعرتاض  حادثة  وبتسجيل  أحسن،  هي  باليت  الدورة  لتمرير  ترن«  »بريوت 
وهادئة على رعاية السيد SGBL )متنكرًا حتت اسم أنطون الصحناوي( ألمسية عبد 
وبعد األعياد، حّل اخلراب، قاطعًا أي أمل بقيام دورة ولو  الرمحن الباشا االفتتاحية… 
شكلية يف »البستان«. عدنا إىل احلجر، ثم وصلت اللقاحات لتحّسن الوضع قلياًل، 
قبل أن تنفجر احملروقات، مّرة شّحًا ومّرة أسعارًا، فتعّكر الصيف الذي بتنا ال نسأل 

أصاًل عن مهرجاناته غري القابلة للعودة بصرف النظر عن كورونا.
اآلن، ميكن القول إننا يف وضع »ممتاز«، بفعل العادة، مع األسف: اعتدنا الغالء، 
أقيم  اعتدنا دولتنا. هكذا،  الكهربائي…  التيار  التقنني يف  اعتدنا  الكّمامة،  اعتدنا 
يقام  هكذا،  متواضعة.  بدورة  ولو  املاضية،  األسابيع  خالل  بعبدات«  »موسيقات 
»بريوت ترن« بدورة مرتاجعة يف مستواها، لكن مقبولة نسبًة إىل باليانا الكثرية. 
هكذا، سيقام »البستان« بعد أسابيع قليلة، حسب ما أفادنا املنّظمون، لكن أيضًا 

بربنامج خمتصر.
»بريوت ترن« هذه السنة كان ُيفرتض أن يكون مبستوى أفضل. فقد علمنا بأن 
كالشهب،  الصاعدة  اإليطالية  البيانو  عازفة  توقيع  حيمل  أن  جيب  كان  االفتتاح 
بياتريتشه رانا )إصدارها األخري كان احلدث األبرز هذه السنة، وكذلك كان إصدارها 
الفرنسي  زميلها  الدورة  يشارك يف  أن  مقررًا  كان  كما  املاضية(،  السنة  السابق 
برتران شامايو. لكن، مع األسف ألغى كالهما مشاركته. مع ذلك بقيت أمسية بذات 
السنة،  إليزابيت« هذه  امللكة  »مسابقة  األوىل يف  املرتبة  احلائز  األهمية سيحييها 
عازف البيانو الفرنسي الشاب جوناتان فورنيل. كذلك، من أبرز األمسيات، اليت كان 
جيب أن تفتتح الدورة، تلك اليت نسمع فيها »القّداس الكبري«، التحفة اإلنشادية 
اليت تركها موزار غري مكتملة، إذ شّكل هذا النوع من األعمال عالمة فارقة يف افتتاح 
الغربي/  التوّجه  ذو  فاملهرجان  عمومًا،  أما  السابقة.  املهرجان  دورات  من  العديد 
الشرقي اإلنشادي يف الدرجة األوىل، مبا أّنه يقام يف مناسبة األعياد املقبلة، يقوم 
برناجمه بشكل أساسي على األمسيات اإلنشادية الدينية والرتانيم الغربية والشرقية 
والغناء األوبرالي الغربي، وحيييها مغّنون منفردون أو جوقات أو مزيج من االثنني، 
يف حني يتأّلف اجلزء اآلخر منه )ربع األمسيات تقريبًا( من مواعيد موسيقية آالتية 
معظمها كالسيكية غربية، حّصة األسد فيها لفئة موسيقى احُلجَرة )عزف منفرد أو 
وفرقته  أرتور ساتيان  مع  جاز  موعد  إىل  باإلضافة  أو جمموعات صغرية(،  ثنائيات 
هجينة،  واحدة  بأمسية  فمحصورة  األوركسرتالية،  املوسيقى  أما   .)١2/5( الثالثية 
نسمع خالهلا السمفونية الثانية لبيتهوفن وبعض الغناء األوبرالي مبرافقة األوركسرتا 

.)١2/١٠(
يف ما يلي، خنتار من الـ »بروشور« اخلاص بهذه الدورة باقة من األمسيات، على 
قاعدة األهّمية والتنّوع. وباحلديث عن الـ«بروشور«، وكما يف مجيع الـ«بروشورات« 
اخلاصة باملهرجانات املوسيقية أو غريها من األحداث، حُتَجز الصفحة األخرية لثّلة من 
املهرجان  »بروشور«  للمصارف.  العائدة  تلك  تزّينهم  والداعمني،  الرعاة  لوغوهات 
لكّنهم هنا، حاضرون أبدًا، مع لصوص  البريوتي هذه السنة خال متامًا من اللصوص… 
من نوع آخر: ُانظر إىل الصف األّول، حيث الكتف على الكتف بني الكرافاتات األنيقة 
الرؤوس  قطع  على  حياِسب  ال  فالقانون  ل.  وختيَّ جيدًا،  ُانظر  املذّهبة.  والصلبان 

باخليال.
مهرجان »بريوت ترن«: بدءًا من يوم االربعاء لغاية 2٣ كانون األول )ديسمرب( ــ كنائس بريوت 

  beirutchants.com و«أمسبلي هول« وأسواق بريوت ــــــ
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« لألمل الباقي بليلها الطويل... »ترنمّ
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املفوضية العراقية: مل نتخذ ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ميكن  وال  القانون  كفله  إجراء  وهذا  الطعن،  ملحق  عنوان  ضمن 
اعتباره بأيِّ حاٍل من األحوال متديدًا ملدة الطعن، والذي يثبت ذلك 
والبالغ  املفوضية  من  املعلن  العدد  عن  يزد  مل  الطعون  عدد  إن 

.»1436
دت املفوضية أن »رئيس اجلمهورية ورئيس جملس  ويف اخلتام أكَّ
القضاء مل يتدخال بعمل املفوضية مطلقًا، وإمنا كانا من الداعمني 
الستقاللية املؤسسة وممارسة عملها مبهنيٍة، بعيدًا عن أيِّ ضغٍط 

من أية جهٍة«.
وكان املكتب السياسي للحزب الدميقراطي الكردستاني اعترب يف 
اليت  العراقي،  النواب  املبّكرة جمللس  االنتخابات  »عملية  أن  بياٍن 
جرت يف 10 تشرين األول 2021، كانت نزيهًة ودميقراطيًة حلني 
، وبقراٍر سياسيٍّ وتدخل من  متديد مدة الطعن بشكٍل غري قانونيٍّ
رئيس اجلمهورية ورئيس جملس القضاء، بهدف التالعب بالنتائج 

لصاحل عدة جهات حمددة«.
السياسية  اللجنة  اجتمعت  »وبعدما  أنه  احلزب   بيان  وأضاف 
واهليئة  لالنتخابات  املستقلة  العليا  املفوضية  مع  حلزبنا  والفنية 
القضائية، تبني أن مجيع األدلة أثبتت وجود خروقاٍت«، وأكد احلزب 
حقوق  عن  وندافع  واخلروقات  والتغيري  التدخل  هذا  »يرفض  أنه 

مرشحينا وناخبينا«.
»نؤّكد ضرورة اسرتداد حقوقنا املسلوبة، ومن هذا  البيان  وختم 
املنطلق ومن أجل حتقيق العدالة وإعادة احلقوق ألصحابها، سنواصل 
جهودنا باختاذ اإلجراءات القانونية من أجل استحصال تلك احلقوق 

ورفع االنتهاكات، وسنعلن خطوتنا املقبلة يف وقتها«.

بلينكن: أفعال إيران ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

النووي لعام 2015. وقال  إحياء االتفاق  الدولية يف فيينا بشأن 
الوزير إن الوضع سيكون أكثر وضوحًا يف اليوم التالي إذا كانت 

إيران ستشارك حبسن نية يف املفاوضات غري املباشرة.
وقال بلينكن للصحفيني خالل مؤمتر صحفي يف ستوكهومل، حيث 
يشارك يف مؤمتر منظمة األمن والتعاون: »جيب أن أخربكم، التحركات 

األخرية، واللهجة األخرية ال تعطينا الكثري من التفاؤل«.
وعادت إيران إىل طاولة املفاوضات يف فيينا يوم االثنني إلجراء 
جولة سابعة من املناقشات مع املشاركني يف خطة العمل الشاملة 
املشرتكة )JCPOA( وهو االتفاق النووي الذي يعود إىل حقبة أوباما 

والذي انسحب منه الرئيس السابق ترمب يف عام 2018.
وتأخر الفريق اإليراني يف العودة إىل احملادثات ملدة مخسة أشهر 
ويف الوقت نفسه اخنرطت إيران يف نشاط نووي حظرته خطة العمل 
الشاملة املشرتكة مع استمرار احملادثات، حيث خصبت اليورانيوم 
يف إحدى منشآتها يف انتهاك لالتفاق باإلضافة إىل تنفيذ سلوك 
آخر حمظور مبوجب االتفاق على مدى شهور. ويشمل ذلك ختصيب 
اليورانيوم بنسبة 60 يف املائة، وهو ما يتجاوز بكثري قيود الصفقة 
وقريب من نسبة 90 يف املائة من اليورانيوم املخصب الذي يستخدم 
يف صنع سالح نووي كما منعت املفتشني النوويني الدوليني من 

زيارة املنشآت الرئيسية.
وقال بلينكن، أمس األول اخلميس، إنه ال يزال هناك متسع من 
العمل  خطة  وإنقاذ  النووية  أنشطتها  مسار  لعكس  إليران  الوقت 
الشاملة املشرتكة، اليت ساهمت يف التخفيف من العقوبات مقابل 
املراقبة الداخلية ألنشطتها النووية واليت تزعم طهران أنها لألغراض 

السلمية.
مع  وثيق  اتصال  على  ستظل  املتحدة  الواليات  إن  بلينكن  وقال 
بينيت  نفتالي  اإلسرائيلي  الوزراء  لرئيس  بيان  بعد  إسرائيل، 
إنهاء  على  هاتفية،  مكاملة  خالل  بلينكن،  فيه  حث  اخلميس.  يوم 

احملادثات.
وقال الوزير: »كالنا مصمم على ضمان عدم امتالك إيران لسالح 
األمور  أن  اعتقدنا  حيث  إىل  التفصيل  من  بشيء  وذهبنا  نووي، 
قائمة على أساس ما كنا نسمعه يف فيينا«. وأضاف: »سنواصل 
الدول  مع  وكذلك  إسرائيل،  مع  للغاية  وثيق  اتصال  على  البقاء 
األخرى املعنية، مبا يف ذلك دول اخلليج، بشأن وضع احملادثات 

وتقييمنا إىل أين تتجه«.

رئيس املوساد االسرائيلي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وهذا تعهد نقطعه على أنفسنا«.
إن  هلا  تقرير  يف  قالت  قد  كرونيكال«  »جويش  صحيفة  كانت 
جهاز املخابرات اإلسرائيلي »املوساد« استعان بعلماء إيرانيني يف 
تفجري أجهزة الطرد املركزي يف مفاعل نطنز، نيسان املاضي. لكن 
الصحيفة قالت إن العلماء اإليرانيني، كانوا يظنون أنهم يعملون 

لصاحل جمموعات معارضة دولية، وليس إلسرائيل.
قالت صحيفة »جويش كرونيكال«، الناطقة باإلنكليزية، أمس األول 
اخلميس، إن جهاز املخابرات اإلسرائيلي »املوساد«، جّند فريقًا من 
العلماء اإليرانيني لتنفيذ عملية تفجري منشأة نطنز النووية اإليرانية، 

يف إبريل املاضي. 
وادعت الصحيفة اليت تصدر من لندن، أن املوساد تواصل مع 10 
علماء إيرانيني، وأقنعهم بتدمري قاعة الطرد املركزي A1000 حتت 
البالد، يف نيسان  األرض يف نطنز، يف حمافظة أصفهان وسط 

املاضي.

التحالف: استهداف دقيق ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

موقع أسلحة نوعية مت نقلها من مطار صنعاء الدولي.
القانون  مع  تتوافق  العملية  أن  إىل  الشرعية  دعم  حتالف  ولفت 

الدولي اإلنساني وقواعده العرفية.
تنفيذ  عن  التحالف  أعلن  األول،  امس  منيوم  سابق  وقت  ويف 
ساعة  الـ24  خالل  مأرب  يف  احلوثي  ميليشيا  ضد  استهدافات   9
عسكرية  آليات   6 دمرت  االستهدافات  أن  اىل  مشريا  املاضية، 

للميليشيا.
وأوضح أن اخلسائر البشرية مليليشيا احلوثي جتاوزت 45 عنصرا يف 

مأرب خالل الـ24 ساعة املاضية.
وكان التحالف أعلن، فجر أمس األول اخلميس، تنفيذ ضربات جوية 

دقيقة ألهداف عسكرية مشروعة يف صنعاء وصعدة.
وطلب التحالف من املدنيني عدم التجمع أو االقرتاب من املواقع 

املستهدفة.
األسلحة  خمازن  أحد  استهدفت  بصنعاء  العملية  أن  أوضح  كما 
»دمرنا موقعني حتت اإلنشاء كمخازن  الرئيسية، قائاًل:  والتموين 
لالستخدام العسكري شرق صنعاء«. وأضاف أيضًا: »دمرنا ورشا 

لتجميع الصواريخ الباليستية واملسرّيات بصعدة«.
كذلك أكد اختاذ إجراءات وقائية لتجنيب املدنيني واألعيان املدنية 

األضرار اجلانبية.

قرداحي: سأقدم استقاليت ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ُمصر  انه  ميقاتي  الرئيس  أوساط  أكدت  فيما  واردة،  قرداحي 
على استقالة قرداحي، بانتظار اخلطوة العملية، أي االستقالة، يف 
إشارة إىل ان اجلانب الفرنسي اثار هذا املوضوع مع حزب اهلل، عرب 
قنوات التواصل القائمة بني باريس وحزب اهلل، عرب كتلة الوفاء 

للمقاومة.
الشقيقة  الدول  مع  مساعيه  ميقاتي  جنيب  الرئيس  ويواصل 
والصديقة ملعاجلة االزمات القائمة، وافيد انه سيقوم بزيارة مصر 
مما  واملوقف  اللبنانية  االوضاع  لعرض  املقبلني  االسبوعني  يف 
جيري، ال سيما معاجلة االزمة مع السعودية. لكن موعد الزيارة مل 

يتقرر بعد.
انه رمبا  اوساط مطلعة على موقف ميقاتي  وسادت معلومات من 
باالجتماعات  العمل احلكومي  الزوايا وتسيري  لن يستمر يف تدوير 
الوزارية اذا استمرت االبواب موصدة بوجهه من الداخل واخلارج، 
وخيار عدم االستقالة قد ُيعاد النظر فيه مع انه خيار صعب وترتتب 
امام  عليه انعكاسات سلبية للغاية، لكنه قد يضع مجيع االطراف 

مسؤولياتها.
وهناك رهان على ان يقوم ماكرون مبحاولة تليني املوقف اخلليجي 
والسعودي للتخفيف من حّدة اإلجراءات املتخذة جتاه لبنان مع ان 

اململكة اعلنت انها لن تتعرض للبنانيني العاملني فيها.
الوزراء املرتبطة مبوقف ثنائي  وبالنسبة إلستئناف جلسات جملس 
امل وحزب اهلل وتيار املردة من موضوع القاضي طارق بيطار، فلم 
حيصل اي جديد سوى تقدم الوزير السابق يوسف فنيانوس بواسطة 
أمام اهليئة  الدولة  وكيله احملامي طوني فرجنية، بدعوى خماصمة 
العدلي طارق  التحقيق  التمييز، بسبب عمل قاضي  العامة حملكمة 

بيطار جلهة قراره برّد الدفوع الشكلية.
البابا: قلق

وعشية استقباله للبطريرك املاروني مار بشارة بطرس الراعي، أعلن 
البابا يوحنا فرنسيس من قربص، عندما افكر يف لبنان، اشعر بقلق 
متعب وممتحن  مبعاناة شعب  واشعر  يواجهها،  اليت  لألزمة  شديد 

بالعنف واألمل.
وبعد االستقبال، زار الراعي رئيس أساقفة قربص خريسوستوموس 
الثاني يف نيقوسيا على رأس وفد. وبعد االستقبال، جرى التطرق 
اىل الوضع يف لبنان حيث أكد الراعي ان املشكلة االساسية يف 
لبنان سياسية تتبعها االزمات االجتماعية واالقتصادية، ومكمن احلل 
ليس بني ايدينا، فالشعب مبكان والسياسة مبكان اخر، وبالتالي ما 
زلنا نؤمن ان وطننا هو بلد احلرية واالنفتاح والتعايش والدميقراطية 
االساقفة  رئيس  من  طالبا  كبوته.  من  سينهض  أنه  رجاء  وكلنا 
الصالة على نية لبنان وقربص. كذلك، زار البطريرك الراعي والوفد 
املرافق الرئيس القربصي نيكوس اناستاسيادس يف املقر الرئاسي 

نيقوسيا، وكان يف استقباهلم وزير األقليات فوتيس فوتيو.
بوحبيب والفاتيكان

آخر، استهل وزير اخلارجية واملغرتبني عبداهلل بوحبيب  ويف تطور 
زيارته لروما بلقاء مع أمني سر دولة حاضرة الفاتيكان الكاردينال 
بيرتو بارولني، حيث تناول البحث االزمة اليت مير بها لبنان على 
كافة االصعدة وكيفية حّلها ودعم الفاتيكان املستمر للبنان حكومًة 
وشعبًا، »مع التأكيد على ان يكون لبنان مبنأى عن الصراعات يف 

املنطقة«.
كما التقى بوحبيب وزير خارجية الفاتيكان الكاردينال بول ريتشارد 
غاالغر، وعرض معه الدعم الذي يقدمه الفاتيكان للقطاع الرتبوي 
وكيفية تطويره. كما مت التطرق اىل العمل اليت تقوم به احلكومة 
اللبنانية يف جمال الطاقة واملفاوضات مع صندوق النقد الدولي. 
واكد الكاردينال غاالغر على دعم الفاتيكان للبنان أو أنه سيزور 

بريوت يف الفصل االول من العام املقبل. 
يف املقابل، رأت كتلة »الوفاء للمقاومة« يف بيان عقب اجتماعها 
الدوري أن »األزمة احلكومية الراهنة يف البالد، كشفت املزيد من 

مواطن اخللل اليت حتتاج إىل معاجلة قانونية ووفاقية، وأن غياب 
الرؤية الوطنية الواحدة، وتفاوت النظرة إىل الثوابت احلاكمة هما 
اليومية  القضايا واملستجدات  مقاربة  االختالفات حول  أغلب  منشأ 
اليت نواجهها يف حياتنا السياسية والعامة«. وقالت: أما ازدواجية 
اليت حتكم  وبالقوانني  العام  بالنظام  اإلطاحة  فهي سبب  املعايري 
وحصول  الثقة  وانعدام  الفساد،  تنامي  ومع  السلطات.  مبوجبها 
الشرخ  لتعميق  إضايف  كعامل  باخلارج  االستقواء  يأتي  االنقسام 

وتوسيع هوة التباينات.
 واعتربت أن »أوضح أسباب األزمات املتوالية اليت تعصف بالبالد، 
حماولة التذاكي ملخالفة الدستور تارة وجتاوز ثوابت الوفاق الوطين 
تارة أخرى، وخلف ذلك كله تغليب املصاحل الشخصية أو الفئوية 
على مصاحل العباد والبالد واعتماد االستنسابية يف تنفيذ ما جرى 
التفاهم والتوافق حوله«، الفتة االنتباه إىل أن »مقاربة احلل يف 
وإىل  الدستور،  تكون حتت سقف  أن  العدلي جيب  احملقق  قضية 
أن حيصل تعديل للدستور، لن يكون من صالحيات احملقق العدلي 
مقاضاة الوزراء ورؤساء احلكومات حتت ضغط قوى خارجية أو موجة 
انفعال مفهومة حتاول قوى يف الداخل استثمارها ملآرب سياسية 

خاصة«.
ويف تطّور من شأنه ان يعيق أية معاجلات مع دول اخلليج،  نقلت 
 5 ضبط  عن  إعالنه  مطلع  مصدر  عن  الكويتية،   القبس  صحيفة 
أشخاص جدد يف قضية متويل حزب اهلل، لريتفع العدد اإلمجالي إىل 
23 متهمًا، 12 منهم مت إصدار قرار من قاضي التجديد باستمرار 
اجلاري، إضافة إىل استمرار  الشهر  الـ 13 من  حبسهم حتى يوم 
القضية، كذلك  الـ 5 وحجزهم على ذمة  املتهمني  التحقيقات مع 

انتظار قرار جتديد احلبس ملتهمني آخرين.
 وتأتي هذه التطورات اجلديدة بعد مرور 30 يومًا من ضبط املتهمني 
يف هذه القضية، ورغم قطع شوط طويل يف التحقيقات املاراثونية 
اليت يشهدها جهاز أمن الدولة والنيابة العامة، إال أن أعداد املتهمني 

بازدياد ومن املمكن دخول أمساء جديدة.
وقال املصدر إن التحقيقات والتحريات مستمرة مع متهمني آخرين 
لالستدالل ومعرفة عالقتهم باملتهمني، لكن القضية مت تصنيفها 

كقضية أمن دولة.
إىل ذلك أنكر املتهمون اجلدد مجيع التهم املسندة إليهم، مؤكدين 
أن دورهم ينحصر يف العمل اخلريي، لكنهم مل يقوموا بتمويل حزب 

اهلل احملظور التعامل معه.
ميقاتي

اإلجتماعي  اإلقتصادي  اجمللس  رئيس  ميقاتي  الرئيس  واستقبل 
شارل عربيد الذي قال: عرضنا أمورًا ذات طابع إقتصادي، إجتماعي 
ومعيشي، ومن ضمنها موضوع األجور. ووضعته يف أجواء احلملة 
اليت أطلقناها حتت عنوان: »كانون األول صفر اشتباك«، ومتنيت 
فلبنان  احلملة،  بهذه  الشهر  تلتزم هذا  أن  السياسية  القوى  على 
يستأهل أن  نعطيه فرصة، وقد مسعت منه كالما مشجعا يف هذا 
حلوال  خالله جند  من  علنا  السياسة  اهلدوء يف  يؤيد  وهو  الشأن، 

للمشاكل.
اضاف: »تطرقنا أيضا ملوضوع األجور وللجنة املؤشر اليت أشارك يف 

جزء من اجتماعاتها، وحنن نتكل دوما على دعم الرئيس ميقاتي.
صرخة الشعب 

قرابة  الدوالر  صرف  سعر  تراجع  وبرغم  املعيشي،  الصعيد  على 
املواطن  قدرة  فوق  عاليا  حتلق  زالت  ما  االسعار  لكن  لرية  الف 
على االستهالك واالستشفاء. وعقد رئيس االحتاد الوطين لنقابات 
العمال واملستخدمني يف لبنان  كاسرتو عبد اهلل مؤمترًا صحافيًا، 
امام وزارة االقتصاد والتجارة يف حضور نقابي  قبل ظهر امس، 
»صرخة  واطلق  وشبابية،  نسائية  هيئات  عن  وممثلني  وعمالي 
الشعب والفقراء والعمال وذوي الدخل احملدود حبقهم يف احلياة 
الكرمية«. واعلن »سلسلة من التحركات واملؤمترات الصحفية اليت 
اجلهات  كل  وامام  املصارف،  ومجعية  الوزارات  كل  امام  ستعقد 
املتآمرة على شعبنا وفئاته الشعبية والعمالية وعلى مجيع الفقراء 

واملتعبني«.
تفعيل التلقيح

صحيا، ابدى الرئيس عون قلقه من  الواقع املستجد  جراء التطورات 
الرتاجع  بعد  كورونا  بوباء  املصابني  عدد  ارتفاع  بتجدد  املتعلقة 
الذي كان حتقق خالل الفرتة املاضية، داعيا اىل اإلسراع يف اختاذ 
مع  والتجاوب  جديد  من  الوباء  انتشار  من  للحد  الالزمة  اإلجراءات 
احلمالت املنظمة للتلقيح ورفع منسوب التدابري الوقائية الضرورية، 
وجهوزية املستشفيات احلكومية واخلاصة ملواجهة أي طارْى. وكان 
الرئيس عون عرض الوضع الصحي العام يف البالد مع نقيب أطباء 
لبنان يف بريوت الربوفسور شرف أبو شرف الذي اطلعه على الواقع 
البالد يف حالة تأهب قصوى  الراهن، مشددا على ضرورة وضع 
ملواجهة جتدد انتشار وباء كورونا واملتحولة اجلديدة اليت ظهرت يف 

عدد من الدول، وال سيما منها الدول العربية.
غردت وزارة السياحة على »تويرت« :«محاية املوظفني يف الوزارة 
ملقاة  مسؤولية  اجملتمع  وسالمة  والزوار  وسالمتهم  واملواطنني 
على عاتقنا. لذلك، نعتذر عن عدم استقبال املواطنني يف وزارة 
على  األوىل  للجرعة  التلقيح  شهادة  على  احلاصلني  غري  السياحة 
أو نتيجة سلبية لفحص pcr ال تتعدى مدتها 48 ساعة.…  األقل، 

نبدأ بأنفسنا«. 
كما اعلن وزير الصحة فراس ابيض امس »عن اتفاقية مع البنك 
الدولي لدعم تعرفات استشفاء مرضى وزارة الصحة العامة بنسبة 
ثالثة اضعاف ونصف، وهي دخلت حيز التنفيذ من البارحة. تهدف 
التكاليف االضافية اليت يتكبدها املواطن،  االتفاقية اىل احلد من 

باالضافة اىل زيادة دخل الطبيب املعاجل«.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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تكنولوجيا وعلوم

أنظمة  سوق  وأندرويد   ،iOS نظاما  فيه  حيتكر  الذي  الوقت  يف 
تشغيل األجهزة احملمولة، إال أن الطلب على تنوع أكرب يف مستويات 
األسعار ومواصفات اهلواتف قد مّكن العديد من الشركات املصنعة 

من تأمني جزء من كعكة سوق اهلواتف الذكية.

واستمرت سامسونغ يف اهليمنة على سوق اهلواتف الذكية خالل الربع 
الثالث من عام 2021، مع مالحقة من منافسيها أبل وشاومي.

واسرتدت شركة أبل، مقعدها يف مركز الوصافة خالل الثالثة أشهر 
املنتهية يف سبتمرب املاضي، بعدما كانت شاومي قد أطاحت بها 
يف الربع الثاني، حيث تضررت الشركة املصنعة للهواتف الذكية 
الرقائق،  ونقص  التوريد  سلسلة  اضطرابات  من  بشدة  الصينية 
وخسرت %3.5 من حصتها يف السوق العاملية مقارنة بالربع الثاني 

من عام 2021.

وانعكس الرتاجع على النتائج املالية لشركة شاومي، وبينما منت 
حققت  األشياء،  وإنرتنت  اإلنرتنت  خدمات  قطاعي  من  اإليرادات 
الذكية،  اهلواتف  قسم  خالل  من  فقط  دوالر  مليون   7.5 شاومي 

باخنفاض قدره 19%.

ومع إطالق أبل خطها اجلديد من أجهزة آيفون 13 يف نهاية الربع 
التكنولوجيا  شركة  تتمكن  قد  سبتمرب،   24 يف  وبالتحديد  الثالث 
األمريكية العمالقة من زيادة تقدمها احلالي البالغ %1.8 بشكل أكرب 

خالل األشهر املقبلة.

من  القادم  الرائد  الطراز  يرى  أال  احملتمل  من  أخرى،  ناحية  من 
أن  من  الرغم  على  املقبل،  العام  حتى  الضوء  ألرتا،   12 شاومي 
العديد من التسريبات والتقارير، أكدت بالفعل مواصفات اهلاتف 
والذي يتضمن 4 كامريات بدقة 50 ميغا بكسل واستخدام أحدث 

وحدة معاجلة مركزية من شركة كوالكوم )سنابدراجون 898(.

على اجلانب اآلخر، تضم أكرب 5 شركات لتصنيع اهلواتف الذكية 
أربع شركات آسيوية، وهي سامسونغ  السوقية  من حيث احلصة 
بلس،  وان  هلواتف  املصنعة  الصينية،  وأوبو  اجلنوبية  الكورية 

وفيفو، باإلضافة إىل شركة شاومي.
2021، وهو  عام  مليار هاتف ذكي يف   1.4 بيع  عام، مت  وبشكل 
لشركة  وفقًا ملسح  دوالر  مليار   450 بنحو  تقدر  عائدات  ميثل  ما 

.»Statista« البيانات
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أبل تستعيد ترتيبها من فم التنني 
الصيين الصاعد بفضل آيفون 13

إذا كنت تستخدم أي تطبيق من تطبيقات غوغل، فمن احملتمل أن 
يتم تعقبك حتى لو قمت بإيقاف خيار »سجل املوقع اجلغرايف«، إال 

أن هناك طريقة وحيدة لإلفالت من ذلك.
فقد كشف موقع »Cnet« جمموعة من اخلطوات تساعدك على منع 

غوغل من معرفة موقعك اجلغرايف.
املستخدم  فقدان  حساب  على  سيكون  ذلك  أن  املوقع  وأوضح 
بيانات خمصصة، مثل العثور على الشركات القريبة، أو مشاهدة 

إعالنات خمصصة، وتوصيات البحث.
خطوات بسيطة

كذلك، بنّي أن الطريقة الوحيد لإلفالت من معرفة موقعك اجلغرايف 
تتلخص مبجموعة خطوات جيب اتباعها، وأوهلا الدخول على حسابك 
 Manage your Google غوغل«  حساب  »إدارة  واختيار  غوغل  يف 

.Account
واخلصوصية«  البيانات  »إدارة  حدد  »اخلصوصية«،  مربع  ثم يف 

.Manage your data & personalization
 Manage »بعد ذلك مرر لألسفل إىل »عناصر التحكم يف النشاط
الويب  على  your activity controls، وهناك اجعل مربع »النشاط 

ويف التطبيقات« Web & App Activity يف وضع اإليقاف.
املوقع  بيانات  ختزين  من  غوغل  منع  إىل  سيؤدي  االختيار  وهذا 
وختزين  إليها،  تذهب  اليت  األخرى  واألماكن  التقرييب  اجلغرايف 

املعلومات اليت مت مجعها من عمليات البحث أو األنشطة األخرى.
وأكد التقرير أن إيقاف تشغيل هذا اإلعداد سيؤدي إىل منع غوغل 
من ختزين عالمات املوقع املرتبطة بإجراءات معينة وإيقاف ختزين 
املعلومات اليت مجعت من عمليات البحث أو األنشطة األخرى. كذلك، 
سيؤدي إيقاف تشغيله إىل احلفاظ على خصوصية موقعك التقرييب 

واألماكن األخرى اليت تذهب إليها مثل عنوان منزلك.

غوغل يتبعك حتى لو أوقفته.. 
وهذه الطريقة الوحيدة لإلفالت

يبدو أن تطبيق تيك توك جنح يف استقطاب األطفال واملراهقني 
األمريكيني أكثر من أي منصة إنستغرام، وفق أحدث اإلحصاءات.

فقد تزايد استخدام تيك توك بني الشباب األمريكي بشكل ملحوظ 
اليت  االستطالع  لنتائج  وفقًا  وذلك  أخرى،  تطبيقات  حساب  على 

.Forrester نشرتها

من األمريكيني الذين ترتاوح أعمارهم  وهذا العام، استخدم 63 % 
للمنصة  بني 12 و17 عامًا املنصة الصينية أسبوعيًا، مقارنة بـ 57 % 

األمريكية، حبسب موقع »البوابة العربية لألخبار التقنية«.

يف املقابل، استحوذت إنستغرام العام املاضي )2020( على احلصة 
األكرب من املستخدمني، مع %61 من األطفال، بينما كان لدى تيك 

فقط. توك 50 % 

»خلطة سرية«
بدوره، قال مايك برولكس، احمللل يف شركة Forrester إن »جمتمع 
صناع احملتوى يعد أحد أقوى العوامل اليت متيز املنصة الصينية«، 

والذي أدى إىل جتاوز عدد املستخدمني.

أن تعزز املنصات املنافسة ميزات ووظائف تيك  »ميكن  وأضاف 
توك. إال أن الشعور باالنتماء للمجتمع هو اخللطة السرية اليت ال 
وذلك  أخرى.  اجتماعية  وسائط  منصة  ولصقها يف  نسخها  ميكن 
بغض النظر عن مقدار األموال اليت ختصصها املنصات املنافسة 

لتحفيز صناع احملتوى.«

التواصل  لوسائل  أفضل تطبيق  تيك توك ليست  مع ذلك، فإن 
االجتماعي بني اجملموعة الدميوغرافية املعنية.

وهذا االمتياز هو من نصيب يوتيوب من جوجل. وتستخدم املنصة 
األمريكيني.  املراهقني  %72 من  أسبوعيًا من قبل   2021 عام  يف 

وذلك ارتفاعًا من %69 يف عام 2020.

الواليات  يف   54% بنسبة  أسبوعيًا  شات  سناب  يستخدم  بينما 
املتحدة، وهو رقم ثابت مقارنة بعام 2020.2

تيك توك يتجاوز إنستغرام بني 
األطفال.. بـ »خلطة سرية«

أطفال يصنعون محتوى لتيك توك )آيستوك(

يف حماولة جلذب األطفال.. نتفليكس ختترب ميزة على غرار تيك توك
تعرض ميزة Kids Clips، مقاطع فيديو قصرية من مكتبة الشركة 

احلالية لربامج وأفالم األطفال
توك  تيك  تشبه  ميزة  بطرح  األسبوع  هذا  نتفليكس  شركة  تبدأ 
تستهدف األطفال، وهي أحدث حماولة جلذب املشاهدين األصغر 
براجمها، وذلك وفًقا  سًنا إىل منصتها ومساعدتهم يف اكتشاف 

لتقرير من وكالة »بلومربغ«.

لنظام  املنصة  تطبيق  عرب  تظهر  اليت   ،Kids Clips ميزة  وتعرض 
احلالية  الشركة  مكتبة  من  قصرية  فيديو  مقاطع   ،iOS التشغيل 
جديدة  مقاطع  نتفليكس إلضافة  األطفال. وختطط  وأفالم  لربامج 

يومًيا بناًء على عروضها احلالية واملستقبلية.
وتقوم شركة البث العمالقة بتجربة ميزات جديدة ميكن أن تعرض 
للعمالء املزيد من العناوين يف قائمتها. وهذه اخلطوة هي أيًضا 
حماولة للوصول إىل نوع املشاهدين الذين قد يشاهدون عادًة تيك 

توك أو مقاطع قصرية عرب يوتيوب.
اختبار،  أنه  على  املنصة  إليه  أشارت  الذي  اجلهد،  هذا  ويعتمد 
على ميزة سابقة تسمى Fast Laughs تسلط الضوء على املقاطع 

الكوميدية.
وقامت  العام.  هذا  من  Fast Laughs يف وقت سابق  إطالق  ومت 
الشركة أيًضا بإنشاء تصنيفات لعناوينها األكثر شيوًعا. ومينح ذلك 

املستخدمني طريقة أخرى للعثور على العروض اليت قد تعجبهم.
أو  توك  تيك  ملنصة  مشابهة  واجهة   Kids Clips ميزة  وتستخدم 

لألطفال.  مناسب  حمتوى  لعرض  حماولة  يف   Instagram Reels
ويتمكن األطفال من مشاهدة 10 إىل 20 مقطًعا يف املرة الواحدة.

وتتشابه خالصة األطفال Kids Clips مع خالصة Fast Laughs. ولكن 
لتستحوذ على  وليس رأسًيا –  يتم عرض مقاطع الفيديو أفقًيا – 

الشاشة بأكملها.

أطلقت خالصة مماثلة للمقاطع الكوميدية سابًقا
املنصة  حملتوى  الرتويج  هو  مماثل  هدف  هلما  امليزتني  كلتا 
عرب  املستخدمون  يشاهده  ملا  مشابهة  قصرية  مقاطع  باستخدام 

وسائل التواصل االجتماعي.
وتظهر لقطة شاشة لواجهة Kids Clips اختصاًرا إلضافة عنوان إىل 

قائمة املشاهدة الحًقا.

تقارير  يف  رئيسي  كمنافس  توك  بتيك  نتفليكس  واستشهدت 
األرباح السابقة. ويشري ذلك إىل أن هذه امليزات تهدف إىل جذب 

املستخدمني من خالل الرتكيز على املزيد من احملتوى القصري.
ويبدأ طرح امليزة هذا األسبوع يف الواليات املتحدة والدول الناطقة 
كندا  مثل  أسواق  إىل  باإلضافة  الالتينية.  أمريكا  يف  باإلسبانية 

وأسرتاليا وأيرلندا.

وجودها يف  اكتشاف  بعد  اجلديدة  امليزة  إطالق  الشركة  وأكدت 
تعليمات برجمية خمفية من قبل مطور iOS ستيف موسر.

أبلغ العديد من مستخدمي منصيت فيسبوك وإنستغرام يف عدد من 
الدول عن عطل جديد.

وتكررت األعطال يف فيسبوك أو أي من التطبيقات التابعة للشركة 
مؤخرا سواء واتساب أو إنستغرام. كان آخر هذه األعطال ما اعرتفت 
به الشركة مطلع أكتوبر املاضي من أن بعض املستخدمني واجهوا 

مشكالت يف الولوج لتطبيقاتها وخدماتها.
ومل يتمكن بعض املستخدمني، من حتميل حساباتهم على إنستغرام، 

بينما أخفق آخرون يف إرسال رسائل عرب ماسنجر فيسبوك.
واعتذرت منصة فيسبوك عن العطل، الذي وصفه موقع »داون 

ديتكتور«، بأكرب خلل على اإلطالق تتعرض له فيسبوك.
وتضم شبكة تطبيقات فيسبوك أكثر من 2.7 مليار مستخدم يومًيا 

يف املتوسط.
قال  تقريًبا.  ساعة  ملدة  مماثل  انقطاع  استمر   ،2019 عام  ويف 
أيًضا  فنية. ميكن  التيار كان بسبب مشكلة  انقطاع  إن  فيسبوك 
كانت  إذا  األحيان  بعض  يف  الرئيسية  الويب  مواقع  تتعطل  أن 
شبكات توصيل احملتوى أو شبكات CDN غري متصلة باإلنرتنت. 
 ،CDN ، Fastly حدث ذلك يف يونيو، عندما تعطلت إحدى شبكات

بسبب مشكالت فنية.
 Amazon وتسبب ذلك يف تعطل مواقع الويب الرئيسية مبا يف ذلك

.The New York Timesو Redditو
ملسؤولة  اتهامات  بعد  جاء  فيسبوك  عطل  إن  تقنية  خرباء  وقال 

سابقة فضحت فيها سياسة املوقع.
واتهمت فرانسيس هوغن املسؤولة السابقة يف فيسبوك، املوقع 

باختيار الربح على السالمة.
يشار إىل أن شركة فيسبوك تواجه أزمة كبرية مؤخرا بعد انتشار 
تقارير أفادت بأنها كانت على علم باآلثار السلبية لبعض منتجاتها 
وزيادة  املضللة  املعلومات  وانتشار  الكراهية  تضخيم  تضمن  مبا 
االستقطاب. كما انتشر أن تطبيق إنستغرام، على وجه التحديد، 

ميكن أن يضر بالصحة النفسية للفتيات املراهقات.
يف يونيو وأبريل من هذا العام، تعرضت منصات عمالق وسائل 
التواصل االجتماعي حلدث مماثل وبشكل غري متوقع بسبب »مشكلة 

تكوين الشبكة«.

بالغات عن عطل جديد يف فيسبوك 
وإنستغرام بعدد من الدول
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

كشفت دراسة حديثة عن عقار جديد قادر على عالج مشكلة السمنة 
بشكل فعال وسريع ويقلل من وزن اإلنسان بشكل تدرجيي خالل 

6 أشهر.
وأكدت الدراسة اجلديدة اليت أجريت يف إيرلندا أن العقار اجلديد 
يقلل من وزن اجلسم بنسبة %11 ويؤدي إىل خسارة نصف وزن 

احلوض والبطن خالل 6 أشهر.
ويعمل العقار اجلديد الذي حيمل اسم »Cagrilintide« عن طريق 
زيادة الشعور بالشبع للسماح األمر الذي جيعل متناوليه خيفضون 

كمية وجباتهم بشكل تلقائي.
اختبار دولي لفعالية العالج أثبتت كفاءته

واخترب الدواء اجلديد يف 10 دول خمتلفة، ومنح حلوالي 706 مريضا 
عالجا  منحها  مت  أخرى  جمموعة  مع  املفرطة،  السمنة  من  يعنون 

وهميا.
وحبسب الدراسة املنشور يف جملة »thelancet« العلمية، مت حقن 
العالج مرة واحدة يف األسبوع، وقد وجد أن العالج حيقق اخنفاًضا 

يصل إىل %11 من وزن اجلسم، خالل 6 أشهر فقط.
لدى   cagrilintide باستخدام  العالج  »أدى  الدراسة:  يف  وجاء 
األشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة إىل اخنفاض 
تطوير  النتائج  وتدعم  التحمل.  جيد  وكان  اجلسم  وزن  كبري يف 

آليات عمل جديدة إلدارة الوزن«.
أعراض بسيطة لكن فعالية أكيدة

وقال اختصاصي السمنة يف مستشفى جامعة »سانت فينسينت«، 
الربوفيسور، كاريل لو رو: إن »Cagrilintide دواء جديد يعمل عن 

طريق إحداث شعور الشبع بعد الوجبة«.
وتابع الباحث: »عمل الباحثون يف مستشفى سانت فينسينت مع 
زمالء دوليني لتقييم التأثريات على وزن اجلسم والسالمة والتحمل 

لدى مرضى السمنة«. 
فقدوا  الدواء  من  جرعات  أعلى  تلقوا  الذين  »أولئك  أن  وأوضح 
%10.8 من وزنهم، وهو ما يقرب من حجرين بالنسبة ملعظم الناس. 
ثلث املرضى الذين عوجلوا به أبلغوا عن شعور غثيان خفيف، لكن 

هذا كان معتدال بشكل عام«.
وبدورها، عربت فريا فوغان من دبلن، واليت شاركت يف التجربة، 
حبسب تصرحيات نقلتها صحيفة »independent.ie«، عن شعورها 
باحلاجة املاسة هلذا الدواء مؤكدة أنه دواء فعال وخمتلف عن مجيع 

العالجات السابقة اليت استخدمتها.

أن  األوكرانية،  التغذية  خبرية  فوس،  سفيتالنا  الدكتورة  أعلنت 
اللوز حيتوي على مواد مغذية حتسن عمل القلب واألوعية الدموية 
مبشكالت  يهدد  احلرارية  املعاجلة  قبل  تناوله  ولكن  والدماغ. 

صحية.
السيانوغليكوزيد  مادة  اللوز حيتوي على  أن  إىل  اخلبرية،  وتشري 
رائحته  اللوز  حتللها  يعطي  اليت  خاصة(،  املر  )اللوز  أميغدالني 

ومذاقه املر املتميز.
وتقول حمذرة، »ينتج عند تفكك اللوز محض اهليدروسيانيك، الذي 

هو أحد أقوى السموم املعروفة«.
وتضيف فوس، بعد خضوع اللوز ملعاجلة حرارية )180 درجة مئوية 
على  خطر  أي  السامة  املادة  هذه  تشكل  لن  دقائق(   10-8 خالل 

الصحة.
املكسرات  من  غراما   30 عن  يزيد  ال  ما  تناول  ميكن  هلا،  ووفقا 
يف اليوم. وتقول، »تتميز املكسرات بإمكانية حفظها خالل فرتة 
لذلك  اللذيذ.  ومذاقها  املفيدة  خصائصها  تفقد  أن  دون  طويلة 
ميكن تناوهلا خالل الرحالت الطويلة، ويف حاالت عدم وجود إمكانية 

لتناول وجبة طعام كاملة«.

تناوله قبل املعاجلة احلرارية يهدد مبشكالت 
صحية....خبرية تغذية حتذر من خطورة اللوز

طبيبة روسية تكشف عّما حيصل 
عند التخلي متاما عن تناول السكر

أن  الصماء،  الغدد  أخصائية  بوتشاروفا،  تاتيانا  الدكتورة  أعلنت 
نتائج إجيابية تظهر بعد يومني من التخلي متاما عن تناول السكر.

الروسية لألنباء، إىل  وتشري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفوسيت 
أن الكثريين، يفرطون يف استهالك السكر، ما يؤدي إىل ظهور 
أنه »ميكن  لديهم وزيادة وزنهم، وتؤكد على  مشكالت صحية 
احلصول على الغلوكوز واملزاج اجليد من دون تناول السكر: من 

احلبوب والفواكه واخلضروات الطازجة وليس املعلبة«.
وتقول، »هناك قوة التقاليد والعادات االجتماعية- تناول الشاي 
مع احللويات والقهوة مع الكعك وهكذا. ولكن يف الواقع إذا أراد 
الفواكه  تناول  فعليه  فعال،  السكر  تناول  عن  التخلي  الشخص 
بدال من احللويات ملدة أسبوع واحد، وسوف يالحظ نتائج إجيابية، 

ستحثه على االستمرار يف ذلك«.
ووفقا هلا، سيتحسن عمل اجلهاز اهلضمي وتستقر احلالة املزاجية 
بعد اليوم األول من التخلي عن السكر، ويف غضون أسبوع تتحسن 
حالة اجللد وميكن أن ختتفي مشكالت النوم إذا كان يعاني منها. 
وهذه العمليات تستمر بالتطور يف األيام القادمة. أي أن التخلي 
ملدة شهر واحد عن تناول السكر، سيزيل الوزن الزائد وحيسن 

اخللفية اهلرمونية ويعزز منظومة املناعة.

عقار جديد لعالج السمنة يزيل 
11% من الوزن ثُبت دوليا

من  زجاجات  يف  طويلة  لفرتة  الشرب  ماء  حفظ  من  خبري  حذر 
على  ينعكس  أن  ميكن  وملا  ذلك  خطورة  إىل  منوها  البالستيك، 

صحة الشخص الذي يشرب هذه املياه.
العام  املدير  جونشار،  يوري  حذر  »سبوتنيك«،  مع  مقابلة  ففي 
املياه  ختزين  من  الشرب،  مياه  واختبار  الرئيسي  التحكم  ملركز 
لفرتة طويلة يف زجاجة من البالستيك، حيث ميكن ان يكون ذلك 

ضارا بالصحة.
البالستيكية  وقال جونشار، إن الكثريين يستخدمون زجاجة املاء 
ألكثر من مرة، فبعد إنتهاء املاء منها يضيفون ماء جديدة لالستخدام 

ألكثر من مرة.
وأضاف قائال: »جنري حبثا حول حمتوى إمجالي الكربون العضوي 
يف املياه املعبأة، وهو مؤشر تراكمي لوجود مركبات عضوية يف 
املاء تالمس البالستيك، ونقوم بها بعد شهر، بعد ستة أشهر، بعد 

عام وبعد 18 شهرا، من وجود املاء يف الزجاجة البالستيكية«.
أي أنه كلما طالت مدة ختزين املاء يف زجاجة بالستيكية، ترتاكم 

فيه املركبات العضوية الضارة بالبشر.
وأضاف اخلبري »ملدة 18 شهرا، جتاوز هذا الرقم مجيع الرتكيزات 
القصوى املسموح بها«.وقال إن العديد من املواد اليت ينتهي بها 

املطاف يف مياه الشرب من البالستيك مسببة للسرطان.
يف  إبقائها  أو  زجاجة  يف  الساخن  املاء  سكب  إن  قائال،  وتابع 

الشمس، يعترب أمرا خطريا.
ووفقا له، عند شراء املياه املعبأة يف أحد املتاجر، ال حتتاج فقط 
أن كلمة  للتأكد من  أيضا  ولكن  التعبئة،  تاريخ  التحقق من  إىل 

»طبيعي« موجودة على امللصق.
الزجاجة ال حتتوي على كلمة«  »إذا كانت  أنه  وخلص اخلبري إىل 
طبيعي »، فإنها مل تعد مياه من بئر. ميكن أن تكون جمرد ماء 

صنبور، مير عرب مرشح إبريق عادي«.

ملاذا ال يفضل حفظ املاء لفرتة 
طويلة يف زجاجات بالستيكية

 2021 األول  كـانـون   4 Saturday 4 December 2021الـسبت 

طبيبة حتدد املمنوعني من 
أكل اليوسفي

أن  الروسية،  التغذية  خبرية  كوشنري،  ناتاليا  الدكتورة  أعلنت 
اليوسفي ذو فوائد كثرية للصحة، ولكن يف نفس الوقت بسبب 
محوضة تلك الفاكهة تغدو ضارة ملن يعاني من مشكالت يف اجلهاز 

اهلضمي.

وتشري اخلبرية يف حديث لوكالة نوفوسيت الروسية لألنباء، إىل أن 
»اليوسفي غين بفيتامينات B ، P ، K ، D، وحيتوي على عناصر 
الكالسيوم واملغنيسيوم والبوتاسيوم. وعالوة  معدنية مهمة مثل 
ولونه  شكله  ويثري  االكتئاب.  مضادات  على  حيتوي  ذلك،  على 

ومذاقه ورائحته الراحة ومشاعر البهجة«.

ال  لذلك  احلساسية،  يسبب  أن  ميكن  اليوسفي  ولكن  وتضيف، 
ينصح باإلفراط بتناوله وإعطائه لألطفال دون سن 2-3 سنوات.

وتقول، »ال ينصح األشخاص الذين يعانون من مشكالت يف اجلهاز 
اهلضمي مثل التهاب املعدة، أو التهاب القولون، والقرحة وكذلك 
اليوسفي ألنه  بتناول  الصفراء،  البنكرياس وكيس  مشكالت يف 

من احلمضيات«.
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NEWS

Countries are snapping 
their borders shut amid 
frantic efforts to prevent 
Omicron spreading but 
experts have said it’s too 
little and it’s already too 
late.
Governments around the 
world have begun to slam 
borders shut and impose 
a wave of travel bans 
in response to the new 
Covid variant Omicron but 
experts have warned the 
effort could already be a 
“waste of time”. 
It’s likely Omicron has al-
ready gone global. 
There are also concerns 
the reaction South Africa 
has received to alerting 
the world to the new vari-
ant, with countries around 
the world snapping their 
borders shut to the nation, 
could discourage future 
reports of new strains out 
of “fears of retaliation”.
The World Health Organi-
sation declared Omicron 
a “variant of concern” on 
Friday after it was uncov-
ered in southern Africa, 
with the strain showing a 
number of mutations that 
could make it more conta-
gious than the Delta out-
break. It was first detected 
in Botswana and South Af-
rica earlier this month.
Scientists and authorities 
are racing to understand 
the strain and are exam-
ining whether vaccine ef-
ficacy will be reduced on 
this variant.
However, there is still 
much uncertainty sur-
rounding the variant with 
little information known 
about the full effects of 
Omicron. 
The UN health agency 
said it could take several 
weeks to complete stud-
ies of the variant to see if 
there are any changes in 
transmissibility, tests and 
treatments.
Current vaccines may well 
prove to be extremely ef-
fective against the variant 
and should still offer pro-
tection against serious in-
fection and death, accord-
ing to experts.
Manufacturers are also in-
vestigating the issue with 

Pfizer announcing it could 
have a new jab to tackle 
the variant released within 
100 days, while Moderna 
is working on a booster 
that would target Omi-
cron.
Travel restrictions and 
border closures
The UK was the first to 
ban flights from southern 
Africa, quickly followed by 
countries in the European 
Union and US, while Bra-
zil, Canada, South Korea, 
Sri Lanka, Thailand, Oman 
and Kuwait have also im-
posed restrictions.
Israel has taken it a step 
further slamming shut its 
international borders to 
foreigners for two weeks 
due to fears of spread of 
the virus, while also im-
posing mandatory quar-
antine between three and 
seven days for Israeli 
citizens arriving into the 
country.
On Saturday, Australia 
tightened its international 
border to travellers from 
nine African countries 
where the new variant of 
concern has been found.
People arriving from the 
African nations of South 
Africa, Lesotho, Botswana, 
Zimbabwe, Mozambique, 
Namibia, Eswatini, Malawi, 
and the Seychelles into 
any Australian state or 
territory must undergo 14 
days’ quarantine.
NSW and Victoria also 
moved to impose more 
onerous conditions with 
vaccinated travellers from 
all other countries required 
to isolate for 72 hours on 
arrival into the states.
International flight crews 
will need to isolate for 14 
days or until they leave on 
another flight. 
 ‘Waste of time’
But experts have warned 
that travel restrictions 
may be too late to stop 
Omicron from circulating 
globally.
Professor of psychology 
Stephen Reicher, a mem-
ber of the UK subcom-
mittee advising on the re-
sponse to covid, warned 
travel restrictions wouldn’t 
prevent the spread of the 

Why it could be too late to stop Omicron circulating globally
new variant.
“Any border restrictions 
are only about buying 
time. So if we slap them on 
quickly but drag our feet 
in doing everything else, it 
really is a waste of time,” 
he told The Guardian.
Measures such as work-
ing from home and vac-
cine passports, which has 
been abandoned in the 
UK, alongside compul-
sory mask wearing, social 
distancing and contract 
tracing should be part of 
the arsenal to tackle the 
spread, according to ex-
perts.
Dr Boghuma Kabisen Ti-
tanji, a virologist and glob-
al-health expert at Emory 
University in the US, said 
evidence shows that by 
the time a travel ban is 
implemented, the virus 
has generally gone well 
beyond the borders of the 
country it was detected in.
“Instituting travel bans as 
a knee-jerk reaction can 
send the wrong message 
to countries that are con-
tributing to the global ef-
fort of virus surveillance. 
We could end up disincen-
tivising countries from re-
porting because they fear 
retaliation,” she told The 
Atlantic.
She said other measures 
could be taken to ensure 
travel is safe, such as only 
allowing the fully vaccinat-
ed to fly or requiring proof 
of a negative covid test.
“We will be better served 
if we put the emphasis on 
the countries that have 
seen the highest num-
ber of cases of this new 
emerging variant: provid-
ing them with the resourc-
es to actually contain the 
variant, and making sure 
that they have the resourc-
es for testing, for isolating 
cases, for doing the sci-
ence that we need to bet-
ter understand Omicron,” 
she added.
The South African gov-
ernment has expressed 
concerns the restrictions 
would hurt the country’s 
tourism sector and econo-
my more broadly and was 
engaging with countries 
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to ask them to reconsider 
the bans.
So far South Africa has 
vaccinated under 40 per 
cent of its adult popula-
tion, while less than 8 per 
cent of Africa’s more than 
1.2 billion people are fully 
jabbed. 
However, Dr Titanji was 
confident that the emer-
gence of the Omicron 
strain would not put the 
world back to “square 
one” and said the vac-
cines already adminis-
tered are not “completely 
useless”.
“We have not yet seen a 
variant of concern emerge 
that has been able to com-
pletely escape the effect 
of vaccines,” she told the 
publication.
“The immunity from the 
vaccines may be less 
protective, which may 
translate into more post-
vaccine infections from a 
new variant, if it takes off. 
But that is yet to be de-
termined. We also know 
that a booster dose really 
does boost the antibody 
response.”
Where the cases are so 
far?
Israel has reported one 
case of the Omicron vari-
ant, while seven other 
people are suspected to 
be infected with it, and it 
flagged plans to reintro-
duce counter-terrorism 
phone tracking to help 
contain the spread of the 
virus
On Saturday, the first two 
UK cases emerged linked 
to travel to southern Af-
rica, while Belgium also 
announced a case.
Germany also discovered 
two Omicron cases and 
in Italy a case has been 
uncovered in Milan in a 
person coming from Mo-
zambique.
The Czech Republic was 
investigating a poten-
tial case in a person who 
spent time in Namibia.
Meanwhile, in Australia ur-
gent genomic sequencing 
was undertaken to deter-
mine whether covid-posi-
tive travellers who arrived 
in Sydney on Saturday 

from southern Africa were 
infected with the Omicron 
variant.
Two people tested posi-
tive to Covid-19 after ar-

riving on Qatar Airways 
flight QR908 from Doha. 
However, tests have 
shown Omicron was not 
present.

A senior MP has sensa-
tionally quit a powerful 
role and slammed his col-
leagues after private infor-
mation was leaked to the 
media.
A Liberal MP has blasted 
his colleagues and quit a 
powerful role following the 
extraordinary leak of pri-
vate information.
Russell Broadbent was fu-
rious when he stood up to 
address federal parliament 
on Tuesday.
Mr Broadbent announced 
he would resign as head of 
the privileges committee, 
which has investigated 
Christian Porter’s contro-
versial legal “blind trust”.
Mr Broadbent expressed 
outrage as he revealed an 
unnamed MP leaked pri-
vate information about the 
committee’s proceedings 
to a journalist at Guardian 
Australia.
“It is clear that this article 
is a result of the unauthor-
ised disclosure of infor-
mation contained in the re-
port and the committee‘s 
private deliberations,” Mr 
Broadbent said.
“The privileges committee 
has been surely offended.
“This is an important com-
mittee of the house where 
someone has decided to 

use the committee as a 
dirty rag and throw it in 
the bin.”
The Guardian revealed 
the committee had deter-
mined Mr Porter did not 
break parliamentary rules 
by having anonymous do-
nors pay his legals fees for 
defamation action against 
the ABC. 
Mr Broadbent said he be-
lieved the leak from the un-
named MP may amount to 
a “contempt of the house” 
before declaring he would 
be stepping down as chair 
of the committee.
“The walls of the integ-
rity, intention and spirit of 
the committee has been 
breached,” Mr Broadbent 
said.
“And I take full responsi-
bility for that breach.
“I intend on the first meet-
ing in the next sitting, I will 
tendered my resignation 
as chair.”
Mr Broadbent said he 
would also be launching 
an investigation into the 
incident to try and unmask 
the MP who leaked the in-
formation.
“I intend for the commit-
tee to investigate this ap-
parent breach in the first 
instance, and report back 
to the house.”

Shocking leak of private infor-
mation sees politician blow-up 
in parliament and quit role

Liberal MP Russell Broadbent expressed outrage as he revealed that an 
unnamed politician had leaked private information about the proceed-
ings of the privileges committee. Picture: AAP Image/Mick Tsikas
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Victoria has recorded 
1007 new local Covid-
19 cases on Monday and 
three more deaths.
There were 300 cases 
being treated in hospital, 
with 44 in intensive care 
and 17 on a ventilator.
The state’s vaccine rate 
continues to rise, how-
ever, with 90 per cent of 
Victorians aged from 12 
having now received both 
doses of the Covid-19 
jab.
Australia remains on 
fresh high alert with a 
new strain of the virus 
Omicron officially reach-
ing Australian shores on 
the weekend.
Genomic testing con-
firmed two overseas 
travellers who returned 
to Sydney from southern 
Africa on Saturday had 
been infected with the 
new Covid-19 variant.
Victorian chief health of-
ficer Brett Sutton said 
Omicron was likely an 
especially transmissible 
strain of Covid-19 that 
was potentially resistant 
to vaccines.
He said this was due to 
the rate at which it has 
spread across South Af-
rica, adding that it had 
become the predominant 
variant in the country.
“It is likely to be a very 
transmissible variant, 
but we will have greater 
clarity on that in coming 
days,” Mr Sutton said.
All international arriv-
als into Victoria will now 
have to isolate and those 

who visited one of the 
nine African countries of 
concern will have to quar-
antine for a fortnight.
Professor Sutton said the 
measures would be re-
viewed in three days and 
could be extended if nec-
essary.
“We will have a much bet-
ter understanding in terms 
of the global spread but 
also whether it’s here in 
Victoria and indeed some 
of those issues around 
severity and illness may 
become clearer even in 
the next couple of days,” 
he said.

NSW reported 150 new 
coronavirus cases and no 
new deaths on Monday.
There are 170 people in 
hospital with the virus 
and 25 in intensive care.
Of the over 16 popula-
tion, 94.5 per cent have 
had two doses of a Covid-
19 vaccine and 92.4 per 
cent have had at least one 
shot.
Mr Perrottet reiterated that 
his government would fo-
cus on keeping hospitali-
sations low and vaccina-
tion rates high rather than 
case numbers.
Dominic Perrottet flags 
third ‘possible’ case of 
Omicron in Sydney
The NSW Premier has 
flagged a ‘possible’ third 
Omicron case in Sydney 
but has warned against a 
‘knee-jerk’ reaction to the 
new variant.
NSW Premier Dominic 
Perrottet says there may 
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be a third case of the Omi-
cron coronavirus variant 
in the state.
NSW Health on Sunday 
confirmed two returned 
travellers had tested pos-
itive for Omicron upon 
their arrival in Sydney, 
making them the first 
known cases of the vari-
ant in Australia.
Mr Perrottet on Monday 
morning said a third trav-
eller had “possibly” test-
ed positive for the new 
strain.
Mr Perrottet said 141 
people from nine south-
ern African countries 
impacted by the variant 
had arrived in NSW in the 
past 24 hours and were in 
quarantine.
Genomic testing on 
Sunday confirmed two 
overseas travellers who 
returned to Sydney on Sat-
urday had been infected 
with the new strain, which 
is circulating in South Af-
rica, Lesotho, Botswana, 
Zimbabwe, Mozambique, 
Namibia, Eswatini and 
Malawi.
The two positive cases, 
who were asymptomatic, 
were in isolation in spe-
cial health accommoda-
tion.
Mr Perrottet said Austra-
lia didn’t need a “knee-
jerk” reaction to Omicron 
and ultimately people 
would need to learn to 
live alongside the virus 
and different variants.
“We want to rejoin the 
world. There are major 
challenges facing the 
state,” he told reporters 
on Monday.
“There is a major labour 
shortage. There are many 
families and many busi-
nesses that depend on 
international tourism.
“What is most important 
is that as we assess the 
situation, we understand 
the health impacts, and 
we make the decisions 
accordingly that are in the 
best interest of the people 
of NSW.”

Victoria records 1007 new cases 
and NSW 150  cases

NSW Premier Dominic Perrottet flagged there might be a third Omicron 
case in Sydney. Picture: NCA NewsWire / Jeremy Piper

The federal government 
has made a shock an-
nouncement about the 
2022 parliamentary 
schedule, dropping one 
big hint about the date 
of the upcoming federal 
election. 
According to the 2022 
parliamentary calendar 
released on Monday, 
the 2022-23 budget will 
be brought forward to 
March 29. 
Budgets are almost al-
ways delivered in May. 
This suggests the up-
coming federal election 
is likely to be held in 
May 2022, which would 
delay parliament’s re-
turn until August.
The new parliamen-
tary calendar has also 
scheduled far fewer sit-
ting days for the first 
half of next year. Just 
10 days have been set 
aside for parliament 
to meet from January-
March of 2022. This is 
a significant reduction 
from the 19 sitting days 
that occurred from Jan-
uary-March 2021.
This reduction suggests 
Scott Morrison will be 
campaigning heavily 
over the first half of the 
year in the lead-up to a 
May election.
A May vote will be cut-
ting it tight for the Prime 
Minister, who is required 
by law to call an election 
before May 22.
Mr Morrison and the Co-
alition are struggling to 
win back support form 
Aussie voters, with the 
latest Newspoll sug-
gesting Labor would 
win if an election was 
held today.
The Prime Minister has 
already begun cam-
paigning, travelling to 
Adelaide last Friday 
to meet with locals 
and show off his footy 
skills.
Australians can expect 
the campaign machine 
of both major parties 

to go into overdrive as 
2022 rolls around and 

voting day looms clos-
er.

upcoming election date

NSW recorded 251 new 
cases of Covid-19 and no 
deaths with the state’s 
confirmed Omicron vari-
ant infections remaining at 
five.
There are now 154 people 
in hospital with the virus, 
with 25 in intensive care.
Of the population aged 
over 16, 94.6 per cent have 
had one dose of a Covid-19 
vaccine, while 92.6 have 
had at least one shot.
It comes as the state has 
again been exposed to the 
Omicron strain after a fifth 
traveller tested positive on 
Tuesday.
The latest is a woman in her 
30s who tested positive af-
ter arriving in Sydney from 
South Africa on Saturday 
and spent several days in 
the community while infec-
tious.
She has since tested posi-
tive to the Omicron vari-
ant and is now isolating 
at home on the Central 
Coast.
 “The person, who is fully 
vaccinated, arrived in Syd-

ney on flight QR908 from 
Doha to Sydney on 25 
November and travelled 
by private car to the Cen-
tral Coast. They had been 
in southern Africa,” NSW 
Health said in a statement.
“We reiterate that everyone 
on the flight is considered a 
close contact and will need 
to get tested immediately 
for COVID-19 and isolate 
for 14 days, regardless of 
their vaccination status.”
The woman visited several 
venues in western Sydney 
and on the Central Coast 
while she was potentially 
infectious.
Four overseas travellers 
who arrived in NSW after 
spending time in southern 
Africa had already tested 
positive to the Omicron 
strain.
NSW Health said the travel-
lers were fully vaccinated 
and isolating.
A fifth person, a traveller 
who flew into Darwin from 
South Africa, tested posi-
tive for Omicron on Mon-
day.

NSW records 251 new Covid-
19 cases (1st od Dec)

There were 1179 new 
cases and six new Covid 
deaths in Victoria in the 
past 24 hours as the num-
ber of infected people in 
hospital fell.
Victoria has recorded 
1179 new cases and six 
Covid deaths in the past 
24 hours. 
There are now 299 infect-
ed Victorians in hospital, 

with 43 active in intensive 
care and 18 on a ventila-
tor. 
A total of 74,252 tests 
were received and 4045 
vaccines administered at 
state hubs. 
More than 91 per cent of 
eligible Victorians are now 
fully vaccinated. 
The state now has 11,959 
active cases. 

Victoria records 1179 cases, 
six deaths  (1st od Dec)
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Prime Minister Scott Mor-
rison says he is “very 
disappointed” at sug-
gestions a male senator 
made animal noises while 
his female colleague was 
speaking, just hours after 
a damning report was re-
leased into Parliament’s 
workplace culture. 
Victorian Senator David 
Van issued an “unre-
served apology” for dis-
respecting Jacqui Lambie 
on Tuesday but denied 
that he had made a growl-
ing or barking noise. 
“I was just interjecting 
with a gruff voice and I 
think with the mask and 
everything, in all the noise 
that was going on, it was 
that,” he said. 
At the time, Greens Sena-
tor Sarah Hanson Young 
said the outburst hadn’t 
been “appropriate” given 
what had been handed 
down just moments ear-
lier by Mr Morrison. 
“If we are going to change 
culture at the top, that 
means all of us,” she 
said.
When Mr Morrison 
was asked about it on 
Wednesday morning, he 
expressed his disappoint-
ment but said that he was 
yet to speak to Senator 
Van. 
“I expect all Parliamentary 
leaders to be seeking to 
uphold those standards 
that have been in parlia-
ment a long time,” he 
said. 
“These are things that 
all Parliamentary leaders 
continue to have to up-
hold the standards of and 
I expect that of my team 
and I was very, very dis-
appointed about that.”
An investigation by the 
Sexual Discrimination 
Commissioner Kate Jen-
kins, established in the 
wake of former Liberal 
staffer Brittany Higgin’s 
allegations of sexual as-
sault, unmasked an “ap-

palling” workplace cul-
ture. 
Of the hundreds of current 
and former Parliament 
House staff interviewed, 
one in three reported 
sexual harassment, and 
77 per cent witnessed or 
experienced bullying. 
A new code of conduct for 
politicians and their staff 
was among 28 recom-
mendations handed down 
by Ms Jenkins. 
Ms Jenkins told RN Break-
fast on Wednesday that 
parliament needed to “set 
the standard”. 
“Across the board, we had 
a mix of experiences but 
overwhelmingly they were 
negative,” she said. 
“There’s a whole lot of re-
ally systemic drivers and 
risk factors in this quite 
unique workplace.” 
Senator Hanson-Young 
told ABC News on 
Wednesday that while 
Senator Van had identified 
himself and apologised, 
the broader problem was 
that this “behaviour per-
sists and it’s normalised”. 
“I jumped to my feet to 
call it out because, one, 
it’s not acceptable, it can’t 
be going on, and two, on 
the day that this damn-
ing report was handed 
down, which talks and 
goes directly to the cul-
ture of sexist bullying, the 
harassment of women in 
this building, both of staff 
and MPs … people need to 
use their heads a bit bet-
ter,” she said. 
“They need to consider 
their behaviour and take 
responsibility. So this is 
just one example of the 
toxic engagement that 
happens on the floor of 
parliament and in the cor-
ridors and in the offices. 
“This report was damn-
ing. I’m not shocked by 
the findings.”
When asked whether she 
believed the broken cul-
ture can be changed, Sen-

Scott Morrison says he is ‘very disap-
pointed’ at Senate accusations after 
bombshell Jenkins Review released

ator Hanson-Young said 
“it has to”. 
“We’re the group of the 
most powerful people 
in the country. And if we 
can’t tackle this issue and 
if we can’t clean up the 
behaviour in parliament, 
what hope does any other 
woman or girl working 
around the country in any 
other workplace have?” 
she said. 
“We have a responsibility 
to do this.”
Liberal Senator Jane 
Hume said the govern-
ment would carefully as-
sess Ms Jenkins’ recom-
mendations before the 
report was accepted. 
“I think there has always 
been an understanding 
that Parliament House 
was an exception to the 
rule … But that’s no excuse 
for gendered poor behav-
iour,” she said. 
“I’m very proud to be part 
of a government that re-
quested that review. 
“All 28 recommendations 
should be considered by 
all parties. We want to 
make sure all parties have 
buy in to make … systemic 
change.”
One of those recommen-
dations is for parliamen-
tary party leaders to “lead 
and champion” a 10-year 
strategy with targets to 
achieve a gender balance. 
Labor frontbencher Tanya 
Plibersek, who is the lon-
gest serving female MP 
in Canberra, said she had 
seen people thinking they 
can “get away with all 
sorts of bad behaviour” 
over the years. 
“It’s encouraged and 
laughed at too,” she told 
RN Breakfast. 
“I do feel like I’ve been 
working for a long time 
to improve our culture. 
I feel sad and sorry that 
I haven’t fixed it for the 
young women who’ve 
been working in this place 
more recently.”
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Dominic Perrottet has 
hinted at a major change 
to speed camera rules af-
ter it was revealed fines 
skyrocketed in NSW.
Premier Dominic Perrottet 
could reintroduce warning 
signs at speed cameras 
after the decision to re-
move them was slammed 
at a parliamentary inquiry.
A committee is investigat-
ing the impact and viability 
of unmarked speed cam-
eras to figure out whether 
the move by the NSW gov-
ernment was made to save 
lives or raise revenue.
It was revealed speeding 
fines have skyrocketed 
by more than $20m since 
the signs were taken away 
last year, prompting for-
mer roads minister Dun-
can Gay to say the deci-
sion to remove them was 
wrong.
Mr Gay, who was the 
state’s roads minister be-
tween 2011 and 2017, on 
Monday told the inquiry he 
believed the government 
made the move in “good 
faith” but it ultimately was 
the “wrong decision”.
NSW Roads Minister Rob 
Stokes on Wednesday 
said the government was 
“listening very much” to 
what the community was 
saying on the issue and 
could be looking into 
changing the program.
“The Premier is anxious 
to make sure that we take 
the community with us in 
any road safety issue,” 
Mr Stokes told 2GB’s Ben 
Fordham.
“We’ve got a balance here, 
we’ve got clear advice that 
the mobile speed camera 
program is the best way 
to reduce the road toll, but 

equally in any road safety 
message, if we’re not tak-
ing the community with us 
it’s not going to work.”
Mr Perrottet told The Daily 
Telegraph he had been 
“looking at the issue for a 
while”.
The Premier has been 
looking at reinstating 
warning signs after ac-
cusations the move was 
about boosting govern-
ment coffers.
Mr Perrottet praised the 
former roads minister and 
said his responses in the 
inquiry were “sensible”.
“Mr Gay had a great per-
spective, a sensible per-
spective on things,“ he 
said.
“I appreciate his ¬wisdom 
and counsel and I can as-
sure you the NSW govern-
ment is looking at it.”
During the inquiry on 
Monday, Mr Gay said the 
decision to scrap warn-
ing signs was simply 
“wrong”.
“It is not the decision I 
made on the evidence that 
was before me at the time, 
but I believe they have 
made it in good faith with 
the advice they’ve had at 
hand,” Mr Gay said.
Mr Gay told the inquiry 
the best safety incentive 
was a “marked police car 
with a copper in it”, which 
had the same effect as 
signposting cameras.
However, highway patrol 
cars who make a point to 
hide among trees or be-
hind billboards were “just 
wrong”.
“The speed cameras 
are important, but they 
shouldn’t be there for en-
trapment. They should be 
there for safety reasons,” 

Dominic Perrottet considers speed camera signs 
after inquiry told removing them was ‘wrong’

he said.
Mr Gay questioned wheth-
er the government would 
remove signs at red light 
cameras in the future.
During his time as minis-
ter in 2015, Mr Gay made 
mobile speed cameras 
more visible for drivers.
He also removed speed 
cameras which he be-
lieved were “not fulfilling 
a proper purpose” and 
increased the number of 
cameras across NSW.
Opposition transport 
spokesman Jo Haylen 
told 2GB’s Jim Wilson if 
removing signs was for 
safety, then the amount 
of fines should have de-
creased.
“Fines have increased 
from $2.3 million in 
2019/2020 to $23.3 mil-
lion in 2021. We need to 
have confidence in the 
system,” she said.
 “What we want is people 
not speeding in the first 
place, for us it has been 
trying to prevent that, giv-
ing fair warning, slowing 
people down, preventing 
accidents rather than you 
getting a fine in the mail 
two to three weeks later, 
that doesn’t seem logi-
cal.”
The inquiry was told fines 
were having more of an 
effect on NSW residents 
with less money, and it 
was proving to be harder 
for drivers to lose their 
licence in a regional area 
with less access to public 
transport.
The NSW government 
announced in November 
2020 warning signs at 
mobile speed cameras 
would be removed.
But in August they made a 
partial backtrack and said 
fixed warning signs would 
be rolled out as a remind-
er drivers can be caught 
anywhere at any time.
The decision was prompt-
ed by an influx of people 
being fined for going less 
than 10km/h over the lim-
it.
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،000405 555 220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818

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

فحم باربكيو 10 كلغ عدد 2  بـ 99. 39 $

أسـعار
 مـنافسة

خـدمة
 ممـتازة

حـسومات
هائلة يوميا

مـعاملة
 جـيـّدة

نـظافة
 تـامة

زيتون أخضر  1 كلغ عدد 2 بـ 99. 9 $طحينة 900 غ  عدد 2بـ 99 . $19 مارتدياّل 850 غ عدد 2 بـ 99. 11 $ راس العبد العلبة بـ 99. 12 $سمنة نباتية 2،3 كلغ عدد 2 بـ 99. 21 $

باكيت جيلي  عدد 2 بـ 99. 4 $
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