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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

»احلرب  استعرت 
القضائية«   - السياسية 
عون  غادة  القاضية  بني 
طنوس  جان  والقاضي 
من جهة - ولو يف قضايا 
منفصلة  مالي  فساد 
البنك  حاكم  وبني   -
يدعمه  ومن  املركزي 
وقضاة  سياسيني  من 
أخرى  جهة  من  مسّيسني 
جنيب  الرئس  ان  حتى 
بالفم  هدد،  ميقاتي 
يف  باالستقالة  املآلن، 
مالحقة  يف  املضّي  حال 
رياض سالمة ومن ميّت له 

بصلة«
سالمة  رفض  ان  فبعد 
جلسة االستجواب احملددة 
العام  النائب  أمام 
االستئنايف يف جبل لبنان 
الرئيسة غادة عون قررت 
حاكم  دعوة  تكرار  األخرية 
مصرف لبنان للمرة األخرية 
واستجوابه  أمامها  للمثول 
يوم  حددت  جلسة  يف 
يف  القادم  الثالثاء 
انه،  وقالت   ،2022/1/18

ستتخذ  ختلفه،  حال  يف 
القانونية  اإلجراءات  حبقه 
سالمة  فرد  الالزمة، 
جلسة  عن  تغيبه  حول 
االستجواب امام القاضية 
املك يف  »ال  قائال  عون 
لدى  الشخصية  حساباتي 
مصرف لبنان اي دخل أو 
مضيفا  منه،  افادة  اي 
أن  للقاضي  ميكن  »ال 

يف  وحكمًا  خصمًا  يكون 
آن واحد وبات واضحًا أن 
الدعاوى  هذه  كل  وراء 
فردت  سياسية«  أسبابًا 
غادة  القاضية  عليه 
»باخلضوع  اياه  ناصحة 
مقتنع  هو  طاملا  للقانون 

برباءته«.
بيان سالمة

حاكم  عن  صادر  بيان 

رياض  لبنان  مصرف 
سالمه:

من  دعوة  تلقيت  لقد 
العام  النائب  حضرة 
االستئنايف يف جبل لبنان 
جلسة  عون حلضور  غادة 
بتاريخ  امامها  استجواب 
13 كانون الثاني 2022.

يف  تقّدمت  عليه،  بناًء 
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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

نفتح 7 ايام يف األسبوع
 من الـ 5 صباحا - الـ 5 مـساء

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

اعالم رئاسة اجلمهورية: دعوة رئيس اجلمهورية للحوار ستبقى مفتوحة وعلى الرافضني واملقاطعني وقف املكابرة

 2022 الثاني  كانون   12
اىل حضرتها  الرّد  بطلب 
حمكمة  لدى  سجل  وقد 
االستئناف يف جبل لبنان 

حتت رقم 2022/1.
اىل  وجهت  انين  كما 
كتابًا  عون  القاضية 
الثاني  كانون   13 يف 
طبق  صورة  مع  التتمة على الصفحة 202221 

التتمة على الصفحة 21

متديد العقوبات على روسيا.. وهواجس 
أوروبية من حرب تعم القارة

األوروبي،  االحتاد  أعلن 
اخلميس،  األول  أمس 
العقوبات  متديد  رمسيًا، 
املفروضة  االقتصادية 
على روسيا حتى 31  متوز 

.2022
قرار  أن  البيان  وأوضح 
نتيجة  جاء  العقوبات  متديد 
لتنفيذ  النهائي  التقييم 
خالل  »مينسك«  اتفاقيات 
قمة زعماء االحتاد األوروبي 
اليت انعقدت يف 16 كانون 

األول املاضي.
وتنص العقوبات على منع 
األوروبي من  االحتاد  دول 
روسيا،  إىل  السالح  بيع 
العامة  البنوك  واستبعاد 
القطاع  من  الروسية 
كما  أوروبا.  يف  املالي 
تقيد العقوبات أيضا شراء 
التقنيات  لبعض  روسيا 
يف  املستخدمة  احلساسة 
من  والغاز  النفط  قطاعي 

دول االحتاد األوروبي.
وكان من املقرر أن تنتهي 
احلالية يف  العقوبات  فرتة 
 ،2022 الثاني  كانون   31
إىل  متديدها  يتم  أن  قبل 
نهاية متوز القادم. ويقوم 
بتمديد  األوروبي  االحتاد 
عام  بدأها  اليت  العقوبات 
بعد  دوري،  بشكل   2014
جزيرة  شبه  موسكو  ضم 

القرم إىل أراضيها.
موسكو  كانت  جانبها،  من 
مرة،  أكثر من  قد صرحت 
أنه من غري اجملدي التحدث 

العقوبات،  بلغة  معها 
بتنفيذ  التزامها  مؤكدًة 
اليت  »مينسك«  اتفاقيات 
روسيا،  من  كل  وقعتها 
دونتسك،  أوكرانيا، 
احلرب  إلنهاء  ولوغانسك، 
يف  دونباس  مبنطقة 

أوكرانيا عام 2014.
وجاء قرار االحتاد األوروبي 
اجتماع  مع  تزامنًا  اليوم، 
غري رمسي مع وزراء دفاع 
دول االحتاد األوروبي يف 
فرنسا(،  )غربي  بريست 

احتدام »املعارك السياسية - القضائية« بني القاضيني عون وطنوس و »احلاكم« املدعوم سياسيا 
اجتماع قضائي لبناني - أوروبي: مالحقة سالمة مفتوحة رغم اإلصرار األمريكي على »منع املس« به

الرّد،  طلب  عن  االصل 
مكتبها يف  استلمها  وقد 
حيث  التاريخ  هذا  صباح 
املادة  طلبت، وبناء على 
125 من قانون احملاكمات 
املدنية، ]نه يتوّجب عليها 
متابعة  عن  تتوقف  ان 
النظر يف القضية اىل ان 
املختص  القضاء  يفصل 

يف هذا الطلب.
القانون  أحرتم  إنين 
أظهرت  وقد  والقضاء، 
ذلك يف املرحلة السابقة 
تكرارًا  مثولي  خالل  من 
رغم  القضاة،  أمام 
أحقية  بعدم  اقتناعي 
ضدي  املقامة  الدعاوى 
بهدف واحد وهو استغالهلا 
عملية  ضمن  من  اعالميًا 
لتشويه صورتي  ممنهجة 
يف  العام  الرأي  امام 

لبنان واخلارج.
املثال،  سبيل  وعلى 
القاضية  خيص  ومبا 
غادة عون احملرتمة فهي 
وتكرارًا،  مرارًا  غّردت 
على  عدائي  وبشكل 
على  الشخصي  حسابها 
شخصي  متناولة  تويرت 
مطلقًة  سلبية،  بعبارة 
»التويرتّية«  االحكام 
االحكام  ومستبقًة  ضدي 
تأتي  وحني  القضائية. 

مواجهة مفتوحة بني القضاء  وبني سالمة مدعوما من السياسيني والقضاء املسيـّس 

التتمة على الصفحة 14

قوات االحتالل تطلق الرصاص وقنابل الغاز 
على املتظاهرين الفلسطينيني يف النقب

إصابات  وقوع  عن  أفيد 
صفوف  يف  واعتقاالت 
املشاركني  الفلسطينيني 

يف تظاهرة النقب، يف إثر 
والقنابل  الرصاص  إطالق 

حـالق رجـّالي

مزيـّن شعر رجالي.. خربة طويلة
يقوم بزيارة املنازل لقص شعر الصغار 

والشباب وكبار السن.
اتصلوا بـ ميك على الرقم:

0466 685 544
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لــبنانيات

الرئيس ميقاتي مستقبال الوزير بوشكيان

اجلمهورية  رئيس  استقبل 
ظهر  بعد  عون،  ميشال  العماد 
بعبدا،  قصر  يف  األول،  أمس 
وزير الداخلية والبلديات بسام

باجواء  وضعه  الذي  مولوي، 
على  البالد،  األمين يف  الوضع 
اليه  وردت  اليت  التقارير  ضؤ 
منذ ما بعد ظهر األمس وطوال

حركة  شهد  الذي  اليوم،  هذا 
بعض  بإقفال  متثلت  احتجاجية 
الطرقات، كان دعا اليها قطاع 
الوزير  العام. كما وضع  النقل 
تقوم  مبا  عون  الرئيس  مولوي 
صعيد  على  الداخلية  وزارة  به 
صدور  بعد  االنتخابية،  العملية 
الناخبة  اهليئات  دعوة  مرسوم 

وفتح باب الرتشيحات.
وأكد الوزير مولوي، ان الوضع 
واألجهزة  جدا  ممسوك  االمين 
بناء  للتحركات،  مواكبة  األمنية 
بعد  هلا  اعطيته  الذي  للتكليف 
ظهر األمس مشريا اىل ان مواكبة 
التحركات جيدة والتنسيق بني 
كان  األمنية  األجهزة  خمتلف 
جيدا حلماية املواطنني وضمان 
واستقرار  بأمان  التظاهر  حرية 

ومحاية.
ان  على  الداخلية  وزير  وشدد 
وال  قائمة،  االنتخابية  العملية 
عدم  من  خياف  ان  عليه  أحد 
داعيا  االنتخابات،  حصول 
ان  اىل  واملرشحني  املواطنني 

يعملوا ويتحضروا هلا.
تصريح الوزير مولوي

الوزير  ادىل  اللقاء،  وبعد 
اىل  التالي  بالتصريح  مولوي 
اليوم  ّشرفت  الصحافيني: 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  بلقاء 
األمين  الوضع  باجواء  ووضعته 
التقارير  ضؤ  على  البالد،  يف 
اليوم،  فجر  منذ  وردتين  اليت 
اليت  األمين  الوضع  ومتابعات 
كافة  ومع  شخصيا  بها  قمت 
األرض  على  األمنية  األجهزة 
بعد  ما  منذ  وذلك  وقادتها، 

ظهر األمس وحتى اليوم.
اليت  األمور  بعض  إن  اضاف: 
مؤسفة،  األمس  مساء  حصلت 
لبعض  التعّرض  جلهة  سيما  ال 
واملرافق  العامة  املمتلكات 
جلميع  هي  اليت  العمومية 
ال  هلا  والتعّرض  املواطنني. 
حتقيق  اىل  يؤدي  وال  يؤثر 
نطلب  حنن  املواطنني.  مطالب 
أكثر  يكونوا  ان  املواطنني  من 
حفاظا على األمالك اخلصوصية 
والعمومية وعلى املرافق العامة 

اليت هي خلدمتهم.
فخامة  وضعت  لقد  وقال: 
التقارير  كافة  باجواء  الرئيس 
تردني  كانت  اليت  األمنية 
اآلن،  وحتى  اليوم  صباح  منذ 
واحلمدهلل فإن الوضع األمين جيد 
جدا. لقد حصل قطع للطرقات، 
ممسوك  االمين  الوضع  لكن 

مواكبة  األمنية  واألجهزة  جدا 
الذي  للتكليف  بناء  للتحركات، 
األمس.  ظهر  بعد  هلا  اعطيته 
التحركات  مواكبة  كانت  ولقد 
خمتلف  بني  والتنسيق  جيدة 
األجهزة األمنية كان جيدا حلماية 
املواطنني وضمان حرية التظاهر 
بأمان واستقرار ومحاية. وانين 
واهنئها  األمنية  األجهزة  أشكر 
يف  التعاون  وعلى  عملها  على 

ما بينها.
فخامة  وضعت  بالقول:  وختم 
الرئيس كذلك باجواء التحضريات 
االنتخابية.  للعملية  املستمرة 

وبعد صدور مرسوم
قمنا  الناخبة،  اهليئات  دعوة 
الرتشح  بداية  مهلة  بتحديد 
اليت إنطلقت يف 10 من الشهر 

اجلاري، وبالتالي فإن العملية
هلا،  والتحضريات  االنتخابية، 
واإلجراءات اليت جيب على وزارة 
تتم  الجنازها  اختاذها  الداخلية 
شفافية،  وبكل  للقانون  وفقا 
من  املطلوبة  االمور  وأن  كما 
دوائر وزارة الداخلية نقوم بها.

املشادات  بعض  عن  وسئل 
وشهر  اليوم  حصلت  اليت 
ممكنا  كان  اذا  وعّما  السالح، 
دون  من  بتظاهرات  القيام 
حنن  فأجاب:  للطرقات،  اقفال 
حرية  محاية  اىل  دائما  ندعو 
مع  تتـرافق  ال  وان  التعبري 
إزعاج او مضايقات للمواطنني. 
جيد  بشكل  اليوم  هذا  مر  لقد 
الذي  احملصور  واحلادث  جدا، 
به  عرفنا  اليه،  اإلشارة  متت 
نتحّمل  ان  وعلينا  وتابعناه، 
املواطنني، وقد دعونا االجهزة 
األمنية اىل ذلك. إن املواطنني 
وحنن  صعبة،  ظروفا  جيتازون 
ان  وعلينا  جانبهم،  اىل  كلنا 
ضمن  البعض  بعضنا  نتحمل 

احرتام القانون.
ان  البعض  ادعاء  عن  سئل 
الناخبة  اهليئات  دعوة  مرسوم 
يتضمن خطأ قانونيا خيشى معه 
االنتخابات  وتطيري  به  الطعن 
لنا  ;فليقولوا  فأجاب:  النيابية، 
أي  على  هو.  وما  اخلطأ،  اين 
كاملة،  التحضريات  فإن  حال، 
الناخبة  اهليئات  ومرسوم دعوة 
ان  مشكلة.  أي  يتضمن  ال 
العملية االنتخابية قائمة، وال أحد 
عليه ان خياف من عدم حصول 
للداخلية  كوزير  انا  االنتخابات. 
االنتخابات،  حصول  اؤكد 
قائمة  االنتخابية  والعملية 
فليطمئن  ذلك،  يف  شك  وال 
واملرشحون،  املواطنون 

وليعملوا ويتحضروا هلا.
البلدية،  االنتخابات  عن  وسئل 
املوضوع  هذا  سأطرح  فأجاب: 
على جملس الوزراء وأيضا على 

جملس النواب
إلختاذ القرار املناسب.

مولوي بعد لقائه الرئيس عون: الوضع االمين 
ممسوك وأؤكد حصول االنتخابات فليطمئن املواطنون

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

الوزراء  جملس  رئيس  واصل 
جنيب ميقاتي اجتماعاته ولقاءاته 
يف السرايا احلكومية أمس االول، 
واجتمع يف هذا السياق، مع وزير 
الصناعة جورج بوشكيان، واطلع 

منه على نتائج زيارته للعراق.
بعد االجتماع قال الوزير بوشكيان: 
نتائج   على  دولته  اطلعت  »لقد 
واحملادثات  العراق  زيارتي 
وزير  مع  عقدتها  اليت  املثمرة 
وزير  ومع  اخلباز  منهل  الصناعة 
التعاون  تعزيز  بهدف  االقتصاد 
بني البلدين وتفعيل عمل اللجنة 

العاليا املشرتكة. 
وقد وقعت مع الوزير اخلباز خالل 

ميقاتي اطلع من بوشكيان على نتائج 
زيارته العراق ومن مولوي على الوضع 

االمين والتقى بو حبيب

لتبادل  تفاهم  مذكرة  الزيارة 
املنتجات الصناعية، وطلب دولة 
بني  التعاون  تفعيل  الرئيس 
البلدين  يف  واالدارات  الوزارات 
مبا  واجملاالت  القطاعات  كل  يف 
البلدين، وهو  يفيد االسواق يف 
سيعقد اجتماعا وزاريا هلذه الغاية 

االثنني املقبل )بعد غد(«.
واجتمع رئيس جملس الوزراء مع 
بسام  والبلديات  الداخلية  وزير 
الوضع  على  منه  واطلع  مولوي 
البالد، كما اجتمع مع  االمين يف 
ثم  قرم،  جوني  االتصاالت  وزير 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير   مع 

عبداهلل بو حبيب.

جبل  يف  العامة  املدعية  ردت 
على  عون  غادة  القاضية  لبنان 
حاكم  باسم  ورد  الذي  البيان 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
بالتوضيح اآلتي:«اني اسف ملا 
سالمة  السيد  لسان  على  ورد 
من مغالطات واقعية اهلدف منها 
النيابة  امام  املثول  عدم  فقط 
العامة  لتقديم دفاعه يف حني 
ليس  برباءته  واثق  هو  من  ان 
الدفوع  هذه  بكل  للتذرع  حباجة 
يف  مذكرته.  يف  اوردها  اليت 
مطلق األحوال ال بد وردا على ما 
جاء على لسانه على احد املواقع  

فإني اوضح ما يلي:
»التويت«  على  اتناول  مل  »انا 
بوقائع  تتعلق  مسائل  اية 
املالحقات اجلارية امامي ان يف 
وكل  سابقا  او  احلاضر  الوقت 
العام  للراي  توضيحا  قلته  ما 
هو تعداد للدعاوى املالحق بها 
السيد سالمة واليت ادعيت بها 
كسلطة  اني  العلم  مع  سابقا. 
وخصم  فريق  اوال  فانا  ادعاء 
حق  من  ان  كما  الدعوى.  يف 
الراي العام ان يعرف املالحقات 
اجلارية يف القضايا املهمة وهو 
ما تقوم به كل النيابات العامة 
يف الدولة املتطورة اليت حترتم 

القانون وسلطة القضاء«.
ال  سالمة  السيد  »ان  اضافت: 

القاضية غادة عون ردا على حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمه: انصحه باخلضوع 

للقانون طاملا هو مقتنع برباءته
اليت  الوقائع  مضمون  يعرف 
كنت ساسأله عنها يف الدعوى 
الراهنة، فكيف استنتج اذا اني 

اعطيت رايا مسبقا«.
لقوله  بالنسبة  »اما  وتابعت: 
السلطات  مع  تواصلت  بأني 
احتداه  فأنا  اللينشنشتاين.  يف 
ازر  مل  فانا  ذلك  يثبت  ان 
عالقة  وال  حبياتي  الدولة  هذه 
السيدة  به  تقوم  مبا  بتاتا  لي 
بيانه  يف  ذكرها  اليت  سنكري 
يف  دائمة  بصورة  تقيم  واليت 
عندما  اني  العلم  مع  سويسرا. 
تواصلت  اخلارج  مع  تواصلت 
ووزارة  العدل  وزارة  بواسطة 
ان  اىل  االشارة  ومع  اخلارجيه 
العامة  النيابة  مينع  شيء  ال 
اي  من  املعلومات  استيقاء  من 
مرجع سواء يف اخلارج او الداخل 
وميكنه  احلقيقة  لكشف  توصال 
 25 املادة  مراجعة  اجلهة  هلذه 
اليت  جزائية  حماكمات  اصول 
العامة  للنيابة  ان  على  تنص 
من  املعلومات  تستقي  ان 
هلا  تتيح  مشروعة  وسيلة  اي 
بالنسبة  احلصول على معلومات 

جلرمية معينة«.
انصح  فانا  »لذلك  وختمت: 
للقانون  باخلضوع  السيد سالمة 
لذلك  برباءته.  مقتنع  هو  طاملا 

اقتضى التوضيح«.

بيان صادر عن حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمه:

حضرة  من  دعوة  تلقيت  لقد 
يف  االستئنايف  العام  النائب 
عون حلضور  غادة  لبنان  جبل 
جلسة استجواب امامها بتاريخ 

13 كانون الثاني 2022.
 12 يف  تقّدمت  عليه،  بناًء 
بطلب   2022 الثاني  كانون 
وقد سجل  اىل حضرتها  الرّد 
يف  االستئناف  حمكمة  لدى 
جبل لبنان حتت رقم 2022/1.

كما انين وجهت اىل القاضية 
كانون   13 يف  كتابًا  عون 
مع صورة طبق   2022 الثاني 
وقد  الرّد،  طلب  عن  االصل 
صباح  يف  مكتبها  استلمها 
طلبت،  حيث  التاريخ  هذا 
من   125 املادة  على  وبناء 
قانون احملاكمات املدنية، ]نه 
عن  تتوقف  ان  عليها  يتوّجب 
متابعة النظر يف القضية اىل 
املختص  القضاء  يفصل  ان 

يف هذا الطلب.
إنين أحرتم القانون والقضاء، 
وقد أظهرت ذلك يف املرحلة 
مثولي  خالل  من  السابقة 
رغم  القضاة،  أمام  تكرارًا 
اقتناعي بعدم أحقية الدعاوى 
واحد  بهدف  ضدي  املقامة 
من  اعالميًا  استغالهلا  وهو 
لتشويه  ممنهجة  عملية  ضمن 
صورتي امام الرأي العام يف 

لبنان واخلارج.
وعلى سبيل املثال، ومبا خيص 
احملرتمة  عون  غادة  القاضية 
وتكرارًا،  مرارًا  غّردت  فهي 
حسابها  على  عدائي  وبشكل 
متناولة  تويرت  على  الشخصي 
شخصي بعبارة سلبية، مطلقًة 
ضدي  »التويرتّية«  االحكام 
القضائية.  االحكام  ومستبقًة 
االحكام  هذه  تأتي  وحني 
تهاجم  ألهدافها،  مناقضًة 
ايضًا القضاة الذين يصدرون 

هذه االحكام.
بل ذهبت القاضية عون ابعد من 
ذلك فأعربت عن استعدادها، 
وهذا مدون لدى القضاء خطيًا 
لكي  الليشتينشتاين،  يف 
ومثة  ضّدي.  وتشهد  متثل 
مستند قانوني لدى السلطات 
ليشتينشتاين  يف  القضائية 
السيدة سوكان  تقدمت  حيث 

إغالق املصارف يف »يوم الغضب« حفاظاً 
على سالمة املوظفني

أعلنت مجعية املصارف، يف بيان، أّنه »حفاظًا على سالمة موظفي 
القطاع املصريف، ونظرًا إلمكانية تعّثر وصوهلم إىل أماكن عملهم 
بسبب إضراب نقابات واحتادات النقل الربي، أوصى رئيس جملس 
إدارة مجعية مصارف لبنان بإغالق املصارف يوم اخلميس )أمس 

األول(«.

كورونيات
أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها اليومي تسجيل »  7057 
رفعت  اخلميس  األول  امس  يوم  كورونا  بفريوس  جديدة  إصابة 
العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 801801، كما مت تسجيل 13 

حالة وفاة«.

سالمة حول تغيبه عن جلسة االستجواب امام القاضية عون: 

ال املك يف حساباتي الشخصية لدى مصرف 
لبنان اي دخل أو اي افادة منه

ال ميكن للقاضي أن يكون خصماً 
وحكماً يف آن واحد وبات واضحاً أن 
وراء كل هذه الدعاوى أسباباً سياسية

بإخبار ضدي، وهي مقيمة يف 
انها  فيه  وذكرت  سويسرا، 
تعتمد يف اإلخبار على استعداد 
القاضية عون واحملامي وديع 
عقل، اللذين ينتميان إىل خط 
سياسي واحد، للمثول وابداء 
يف  احملاكم  لدى  شهادتهما 

هذا البلد.
مراسالت  ذلك  اىل  يضاف 
خارج  من  عون  القاضية  من 
االصول إىل القضاء الفرنسي 

تستهدفين.
القواعد  أبسط  وحبسب 
للقاضي  ميكن  ال  القانونية، 
أن يكون خصمًا وحكمًا يف آن 
وراء  أن  واضحًا  وبات  واحد، 
كل هذه الدعاوى اليت يتقّدم 
أسبابًا  ذاتهم،  االشخاص  بها 

سياسية.
هلذه  التحضري  انطلق  لقد 
استغالل  ارادت  اليت  احلملة 
القضاء منذ العام 2016 وقد 
بنيت على بيانات مالية مزورة. 
قضاية  بدعوى  تقّدمت  لقد 
شاهد  تقدم  حيث  فرنسا  يف 
يف  املتورطني  أمساء  بفضح 
نكشف  وسوف  التزوير،  هذا 
ونبني  قريبًا  أمسائهم  عن 
زّوروا مستندات لإلحياء  كيف 
د.ا.  ملياري  اختلست  بأنين 
يف  وجاء  لبنان،  مصرف  من 
لدي  بأن  املزور  التقرير  هذا 

حسابات يف ليشتينشتاين.
القاضية  أذّكر  أن  أيضًا  أود 
شركة  اىل  أوكلت  انين  عون 
االوىل  الدرجة  من  تدقيق 
احلسابات  كل  يف  التدقيق 
كثري  اثري  واليت  لي  العائدة 
من اجلدل حوهلا، وأعلنت اىل 
شفافية  وبكل  العام  الرأي 
الذي  التدقيق  هذا  نتائج 
كل  يف  توجد  ال  انه  اظهر 
من  أموال  العمليات  هذه 
كما  قيل.  كما  لبنان  مصرف 
املك  ال  انين  ايضًا  أعلنت 
لدى  الشخصية  حساباتي  يف 
مصرف لبنان اي دخل أو اي 
افادة منه. وقد سّلمت نتائج 
اىل  حينه،  يف  التقرير  هذا 
الوزراء  جملس  رئيس  دولة 
كما واىل القضاء اللبناني الذي 
حيقق يف القضايا ذاتها اليت 
التحقيق  القاضية عون  ترغب 
بها، وكذلك اىل القضاء خارج 

لبنان حيثما جيب.

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير بسام مولوي
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اجلمهورية  رئيس  استقبل 
يف  عون  ميشال  العماد 
األول،  أمس  بعبدا،  قصر 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
حبيب  بو  عبداهلل  الدكتور 
نتائج  على  أطلعه  الذي 
املتحدة  الواليات  زيارته 
املسؤولني  مع  ولقاءاته 

األمريكيني.
رئيس  استقبل  كما 
اجلمهورية عون نائبة املنسق 
يف  املتحدة  لالمم  اخلاص 
لبنان  جناة رشدي، وأبلغها 
اليت  للنشاطات  لبنان  دعم 
األمم  منظمات  بها  تقوم 
املتحدة للتخفيف من معاناة 

استقبل رشدي ووفدا من أهالي موقويف انفجار املرفأ
عون اطلع من بو حبيب على نتائج زيارته الواليات املتحدة

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال نجاة رشدي

إستقبل العالمة السيد علي 
فضل اهلل رئيس بلدية بعبدا 
الياس  أنطوان  الدكتور 
يف  التداول  وجرى  احللو، 
احلوار  لغة  تعزيز  »كيفية 
املكونات  بني  واالنفتاح 

اللبنانية املتنوعة«.
أشاد  الرتحيب،  بعد 
احللو  مبواقف  اهلل  فضل 
من  البعيدة  »الوحدوية 
واالنغالق«،  التعصب 
معتربا أن »القيمة احلقيقية 
التنوع  يف  تتمثل  للبنان 
ومشددا  اطيافه«،  بني 
لغة  تعزيز  »ضرورة  على 
وجه  يف  واحملبة  احلوار 
كل جدران احلقد والتقوقع 
ومشاريع  والتعصب 

التقسيم والفدرلة«.
السياسية  القوى  وطالب 
»بضرورة أن ختفف من هلجة 
املوترة وأسقفها  خطاباتها 
استخدام  وعدم  املرتفعة 
املفردات املسيئة حبق هذا 
الطرف أو ذاك واليت تزيد 
التشنجات والعصبيات بني 
إياها  داعيا  اللبنانيني«، 
العقل  لغة  »اعتماد  إىل 

اهلادئ  اخلطاب  واستخدام 
واقعية  مقاربة  وإىل 
للقضايا  وموضوعية 
واالخذ  عليها،  املختلف 
يف االعتبار مصلحة الوطن 
يعيش  الذي  وإنسانه 
معاناة حادة ومأساوية على 
االقتصادي  املستويني 

واحلياتي«.
ودعا فضل اهلل إىل »احرتام 
املتبادل بني هذه املكونات 
والعمل على إزالة اهلواجس 
واملخاوف اليت قد تطرحها 
تلك«،  او  الطائفة  هذه 
»التجارب  أن  إىل  مشريا 

أثبتت أن لبنان ال يبنى إال 
من خالل التوازن والتكاتف 
والتضامن بني أبنائه وأنه 
العزل  لسياسة  ميكن  ال 
او  تنجح  أن  والتهميش 

حتقق مبتغاها«.
»لدينا  بالقول:  وختم 
نقدم  أن  على  القدرة 
يف  الرسالي  النموذج 
بني  والتفاعل  التعايش 
وعلى  واملذاهب  األديان 
التالقي«،  على  قدرتها 
عدم  إىل  »اجلميع  داعيا 
اجلميلة  الصورة  تشويه 

والناصعة هلذا الوطن«.

العالمة فضل اهلل استقبل رئيس بلدية بعبدا:
ال يـمكن لـسياسة الـعزل أن تـنجح
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اللبنانيني يف هذه الظروف 
الصعبة.

اجلمهورية قد  وكان رئيس 
أهالي  من  وفدا  استقبل 

قضية  يف  املوقوفني 
وأكد  املرفأ«،  انفجار 
جيوز  ال  »العدالة  ان  هلم 
مل  اذا  أبرياء  تظلم  أن 

من  وحذر  مذنبني«،  يكونوا 
الذي  املتعمد  »التعطيل 
اصاب السلطتني القضائية 

والتنفيذية«.

... مستقبال وزير الحارجية بو حبيب

... مستقبال وفدا من اهالي موقويف انفجار املرفأ
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عقد  املرشح عن املقعد املاروني- 
قضاء زغرتا الزاوية يف الدائرة 
املهندس  الشمال  يف  الثالثة 
خمايل سركيس الدويهي مؤمترا 
صحافيا، يف صالة مطعم بيت 
الشيخا- املرداشية زغرتا، أعلن 
خالله برناجمه االنتخابي وإطالق 
نيله  بعد  االنتخابية،  املاكينة 
»القوات  حزب  وتأييد  »دعم 
اللبنانية« ورئيسه مسري جعجع«، 
احلزب ملنطقة  موفد  يف حضور 
املقشر  سليم  املهندس  زغرتا 
املكاتب  مسؤولي  من  وعدد 
من  وحشد  القواتية  والكوادر 

ابناء زغرتا.
الوطين  بالنشيد  املؤمتر  استهل 
عن  الدويهي  لبريال  كلمة  ثم 
حتدث  بعدها  املرشح.  سرية 
فقال:  الدويهي،  املهندس 
باألمل   2022 نبدأ  أن  »جيب 
الذي   لبنان  خلالص  والرجاء 
الصادق  اجلدي  العمل  يتطلب 
شعبه  ولتحرير  اإلنسان  خلدمة 
تغيري  يف  متعن  منظومة  من 
الشعب  إفقار  هوية وطن ويف 
وإذالله«، مشريا اىل ان »الثورة 
تشرذمت ألننا مل تتفق لسنتني 
والشعارات  العموميات  على 

وحول ضرورة التغيري«. 
لبنان  أن  أؤمن  »انا  واضاف: 
كما  وجودي  خطر  يف  الكيان 
جماعة.  مرحلة  دخلنا  أننا  أؤمن 
غدا.  اآلن وليس  التغيري  علينا 
واملطلوب  الوقت  داهمنا  لقد 
واحد: تغيري معظم املمثلني يف 
السيادة  لنعيد  النواب  جملس 
فيكون القرار لبنانيا فقط ووفق 
خلصوصيات  واحرتاما  الدستور 
اإلقليمية  وعالقاته  لبنان 
لنحاسب  تغيريهم  والدولية، 
والذين  املفسدين  الفاسدين 
سرقوا األموال وأصول الدولة، 
من  املواطنية  لنعزز  وتغيريهم 
اإلجتماعية  العدالة  حتقيق  خالل 
باملساواة  اللبنانيني  لكل 
اجلميع  على  القوانني  وتطبيق 

دون متييز«.

اليوم  األول  »هديف  ان  وأعلن 
اإليراني  احملور  إضعاف  هو 
النواب  جملس  يف  السوري 
اللبناني.  القرار  لتحرير  كبداية 
ال بداية للخالص قبل أن يعمل  
أن  وجيب  فقط  للبنان  ممثلونا 
حناسب كل من يرتزق ألي وطن 
آخرعلى حساب الشعب اللبناني. 
أنسجم  انين   املؤكد  فاالكيد 
كليا مع القوات اللبنانية الذين 
وضعوا األرزة على علمهم، كما 
مواقف  مع  سابقا  انسجم  كنت 
»أن  معتربا  اللبنانية«،  اجلبهة 
وجود القوات اليوم على الساحة 
االقوى  اجملابهة  هو  اللبنانية 

ملشروع حمور املمانعة«.
املهمة  االخرى  » أهدايف  وقال: 
لكل  اجلدية  احملاسبة  هي  جدا 
من استباح املال العام والعمل 
واألصول  األموال  إلستعادة 
»هديف  ان  مضيفا  املنهوبة«، 
جمتمعي  إمناء  كيفية  هو  أيضا 
وحتسني أوضاعه احلياتية كلها 
وحتقيق املساواة بني كل أفراد 

اجملتمع«.
اىل  أنتقل  »اليوم،  وتابع: 
مع  للمساهمة  اجلدية  الثورة 
إستعادة  يف  اللبنانية  القوات 
لبنان املخطوف... سأسعى بكل 
القوات  كتلة  ضمن  من  طاقيت 
زمالئي  مع  وبالتعاون  اللبنانية 
اآلخرين من منطقتنا ويف الربملان 
أن جنعل زغرتا والقضاء واجلوار 
والكورة  وبشري  كالضنية 
والبرتون وطرابلس شعلة حركة 
والرتبية  باإلقتصاد  نهضوية 
كما  جدا  واملهم  والثقافة.. 
ذكرت سابقا نريد إمناء اإلنسان 

لتكون نهضتنا مستدمية«.
كلمة القوات

اللبنانية  القوات  كلمة  وألقى 
اخلاص  احلزب  موفد  القاها 
ملنطقة زغرتا املهندس املقشر، 
نقل فيها للمرشح الدويهي حتية 
رئيس احلزب جعجع، مؤكدا دعم 
ترشحه عن املقعد املاروني يف 

زغرتا الزاوية. 

القوات: مع  حتالفه  أعلن  الدويهي  خمايل  املرشح 

ألي  يرتزق  من  كل  حملاسبة 
الشعب حساب  على  آخر  وطن 

املرشح مخايل الدويهي خالل املؤتمر الصحايف

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

 استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
من  وفدا  األول،  أمس  الفتوى، 
أمينها  ضم  اإلسالمية  اجلماعة 
ورئيس  األيوبي،  عزام  العام 
عماد  الدكتور  السياسي  املكتب 
اللقاء:  بعد  قال  الذي  احلوت 
»زيارة صاحب السماحة تأتي يف 
إطار حرص اجلماعة على التشاور 
الدار يف ما  الدوري مع صاحب 
عموما  اللبنانية  بالشؤون  يتعلق 

والشؤون اإلسالمية خصوصا«.
العنوان  ان  شك  »ال  اضاف: 
املعيشية  األزمة  اليوم هو  احلاد 
من  السياسي  األفق  وانسداد 
ألخذ  احلكومة  اجتماع  عدم  خالل 
أمور  حللحلة  املناسبة  القرارات 
األمور  من  أيضا  لكن  الناس، 
االستحقاق  فيها  تداولنا  اليت 
من  والذي  القادم  االنتخابي 
املمكن أن يشكل منطلقا لتغيري 
النفق  من  للخروج  فرصة  يتيح 
وانسداد  لبنان  يعيشه  الذي 

األفق السياسي«. 
املنطلق،  هذا  »من  وتابع: 
لبنان  يف  السين  املكون  وألن 
وحدته  وبالتالي  أساسي  مكون 
أساسية  مقدمة  هي  ومتاسكه 
ومتاسك  لوحدة  أساسية  وحاجة 
إسالمية  كجماعة  وحنن  الوطن، 
نقارب هذا االستحقاق من منطلق 
أوسع تشاور ممكن داخل الساحة 
أكرب حتصني  نؤمن  حتى  السنية 
هلا، ألن الطامعني الخرتاق هذه 
بها  تشققات  وإجياد  الساحة 
وال  وكثر،  األطراف  متعددو 
وللمكون  عموما  للبنان  مصلحة 
السين يف لبنان أن حيصل هذا 
على  حرصاء  حنن  لذلك  األمر، 
يف  ممكن  تشاور  مروحة  أوسع 
بعد  ننطلق  االستحقاق حتى  هذا 

االنتخابات النيابية برؤية تساعد 
على حتسني الوضع يف لبنان«.

 
الجبهة الديموقراطية

وفدا  اجلمهورية  مفيت  واستقبل 
من »اجلبهة الدميوقراطية لتحرير 
وقال  لبنان،  يف  فلسطني« 
الوفد:  باسم  الفيصل  علي 
الشعب  حتيات  لسماحته  »نقلنا 
الفلسطيين يف كل أماكن تواجده، 
وقدرنا له مواقفه النبيلة الداعمة 
ولكفاح  الفلسطينية،  للقضية 
أجل  من  الفلسطيين  الشعب 
إنهاء االحتالل اإلسرائيلي وإقامة 
املستقلة،  الفلسطينية  الدولة 
إىل  الالجئني  عودة  حق  وانتزاع 
صورة  يف  ووضعناه  ديارهم. 
بالقضية  تعصف  اليت  التطورات 
الفلسطينية، خصوصا ما تتعرض 
هجمات  من  القدس  مدينة  له 
وللحكومة  املستوطنني،  لقطعان 
ومتارس  حتمي  اليت  اإلسرائيلية 
االستيطانية  العمليات  هذه  كل 
قتال  ومتعن  القمع،  وعمليات 
واعتقاال واستيطانا يف األراضي 
الضفة  يف  احملتلة  الفلسطينية 
حصارا  ومتعن  الفلسطينية، 
وقمعا  غزة،  قطاع  يف  ألهلنا 
ألبناء شعبنا يف املناطق احملتلة 
أي  أمام  األفق  وتسد   ،48 عام 
حل سياسي يضمن حترير بالدنا 
الفلسطينية  الدولة  وإقامة 

املستقلة بعاصمتها القدس«.
مساعينا  له  »أكدنا  اضاف: 
املستمرة من أجل استعادة الوحدة 
ووضعناه  الفلسطينية،  الوطنية 
اليت  املبادرة  عناصر  يف صورة 
الدميوقراطية  »اجلبهة  ستطلقها 
لتحرير فلسطني« من أجل إنهاء 
االنقسام، وتقوية مواقع املمانعة 
واملقاومة واالنتفاضة يف شعبنا 

اسالمية وهيئات  الدميوقراطية  واجلبهة  االسالمية  اجلماعة  من  وفودا  التقى  دريان 
لننطلق  االنتخابي  االستحقاق  يف  للتشاور  احلوت: 

الوضع حتسني  على  تساعد  برؤية  بعده 

يف  وضعناه  كما  الفلسطيين. 
االقتصادي  الوضع  صورة 
شعبنا  به  مير  الذي  الصعب 
الفلسطيين يف لبنان جراء األزمة 
االقتصادية اليت تعصف بلبنان، 
ووضعناه ايضا يف صورة العمل 
املشرتك  اللبناني  الفلسطيين 
خصوصا مع االخوة يف جلنة احلوار 
الفلسطيين اللبناني، باعتبار لبنان 
االستشارية  اللجنة  حاليا  يرأس 
باجتاه  االونروا  على  املشرفة 
توفري موازنة مستدامة لالونروا، 
وأيضا فرض ضغوطات مستمرة 
عليها من أجل وضع خطة طوارئ 
الالجئني يف  تستجيب ملتطلبات 
رفع  ناحية  من  خصوصا  لبنان 
املساهمة يف عمليات االستشفاء 
جيد  لتعليم  األرضية  بتوفري  أو 
إغاثية  طوارئ  خطة  أو  ألبنائنا، 
ومادية مستدامة إىل حني انتهاء 
هذه األزمة واستكمال إعمار خميم 

نهر البارد«. 
يف  »قدرنا  قائال:  واستطرد 
قراره  العمل  لوزير  السياق  هذا 
أمام  العمل  فرص  لتوسيع 
عليه  متمنني  الفلسطينيني، 
رغم  اللبنانية،  احلكومة  وعلى 
جيري  أن  السائدة،  األوضاع 
إقرار احلقوق اإلنسانية خصوصا 
وفق  التملك  وحق  العمل  حق 
ذلك،  تضمن  قانونية  تشريعات 
ألن من شأن ذلك أن يدعم صمود 
الالجئني يف نضاهلم النتزاع حق 
عودتهم ومواجهة سياسة التهجري 
والتوطني اليت تسلكها الواليات 
املتحدة األمريكية وأعوانها ودولة 

إسرائيل«.
وتابع قائال: »أكدنا من جديد أن 
الفلسطيين يف هذا البلد حيدوه 
بأننا  الذي يقول  املوحد  املوقف 
لسنا جزءا من الصراعات الداخلية، 
واالستقرار  األمن  نريد  حنن  بل 
واالستقرار  األمن  ونريد  للبنان، 
للمخيمات من أجل محاية الوجود 
أجل  ومن  الفلسطيين،  الوطين 
والكفاح  النضال  استمرار 
ديارنا  إىل  عودتنا  حق  النتزاع 

فلسطني«.

 الهيئات االسالمية
واستقبل املفيت دريان وفدا من 
جتمع اهليئات اإلسالمية وجملس 
مصطفى  برئاسة  بريوت  وحدة 
يف  البحث  وجرى  بوتاري، 
واالقتصادية  املعيشية  الشؤون 
وأوضاع  واإلمنائية  واالجتماعية 
هذه  سيما يف  ال  بريوت  أهالي 
بها  متر  اليت  الصعبة  الظروف 

البالد.

املفتي دريان مستقبال بعض الوفود

احلاج: مسر  نعى 
حلود  الرئيس 

احلق  صوت  كانت 
صدر عن الرئيس العماد اميل 
االعالمية  نعى فيه  بيان  حلود 
مسر احلاج، وقال: بأسف شديد 
تبلغنا خرب رحيل اإلعالمية مسر 
احلاج اليت خسر لبنان برحيلها 
إعالمية مل تكتف بنقل اخلرب بل 
احلقيقة،  كشف  على  أصرت 
فرتة  احلق يف  وكانت صوت 

ارتفعت فيها أصوات الظلم.
الراحلة  »قامت  أضاف: 
يف  فارقة  عالمة  ظل  مبجهود 
وكانت  املقاومة،  نهج  دعم 
حني  خصوصا  للنضال،  رمزا 
اللواء  الصديق  زوجها  تعرض 
اجلائر  للتوقيف  احلاج  علي 
وسعت  فواجهت  لسنوات، 
وقاومت، حتى حرر من أسره.

وتابع  حلود يف بيانه: ال ننسى 
املنددة  احلاج  مواقف  أيضا 
باحلرب على سوريا، ووقوفها 
واجليش  القيادة  جانب  اىل 
عن  دفاعها  كما  والشعب، 

القضية الفلسطينية.
وختم حلود: »ال تعطي عبارات 
التعزية الراحلة حقها وال تعوض 
الذي  احلزن  مقدار  لعائلتها 
نتذكرها  وسنظل  يسكنهم، 
اللواء  زوجها  ونعزي  باخلري 
أسرتها،  أفراد  وكامل  احلاج 
بصمات  فيهم  تركت  وقد 
دوما  حاضرة  ستجعلها  وقيما 

بينهم«.

األحرار  الوطنيون 
االنتخابات خوض  أعلن 

يف  السياسي  اجمللس  عقد 
اجتماعه  االحرار  الوطنيني  حزب 
دوري  كميل  برئاسة  االسبوعي 

مشعون  وحضور األعضاء. 
إثر  بيان  يف  اجمللس  وأعلن 
توقفوا  أن اجملتمعني  االجتماع، 
بسعر  احلاصل  التفلت  »عند 
وانعكساته  الدوالر  صرف 
اللبنان  الشعب  اوضاع  على 
واالستشفائية  املعيشية 
»احلكومة  والرتبوية«،وحضوا 
ترتيب  اعادة  على  اللبنانية 
نصب  واضعني  االولويات 
اعينهم وقف االنهيار االقتصادي 
يقضي  سوف  الذي  واملعيشي 
العيش يف  ادنى مقومات  على 

لبنان«.  
االنتخابات  استحقاق  وناقشوا 
النيابية ورأوا فيه »حمطة طبيعية 
وإلزامية حملاسبة السلطة بعيدا 
تسعى  اليت  املناورات  كل  عن 
من  االستحقاق  هذا  تفريغ  اىل 

مضمونه االساسي«.
السياسي  اجمللس  ودعا 
العرب  ألخذ  اللبناني  »املواطن 
ومواجهة  القريب  املاضي  من 
الضمائر  شراء  حماوالت  كل 
السالح  منظومة  مبايعة  بهدف 

والفساد«.
وأعلن: »اميانا منا بقدسية العمل 
السياسي والتشريعي الذي هو 
اساس وهدف كل حزب يسعى 
وراء املصلحة العامة ال اخلاصة، 
االنتخابات  خوض  قررنا  لذا 
التالية:  الدوائر  يف  النيابية 
وعالية،  الشوف  بعبدا،  زغرتا، 
جبيل،  وكسروان  زحلة  املنت 
بتسمية  الحقا  نقوم  ان  على 
املرشحني وحتديد التحالفات«.

»املواطن  اجملتمعون  ودعا 
منظومة  بوجه   للتحرك  اللبناني 
انتظار  دون  والسالح  الفساد 
والنقابات  االحتادات  قرارات 
قوى  سيطرة  حتت  هي  اليت 

االمر الواقع«. 

يهدد  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  ان  خمزومي  فؤاد  النائب  رأى 
باالستقالة من احلكومة ألن الفاسد حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 

الرأس املدبر للمنظومة املالية، مطلوب للتحقيق.
الشيعي  الثنائي  أخذ  باالستقالة عندما  »مل يهدد  واضاف خمزومي: 
يرضخ  القضاء  أن  واألخطر  له،  رهينة  بأكمله  والبلد  احلكومة 

للسياسة«.
رموز  مالحقة  على  جترأ  الذي  طنوس  للقاضي  حتية  خمزومي  ووجه 

املنظومة املالية دون تردد.

جترأ  الذي  طنوس  للقاضي  حتية  خمزومي: 
تردد دون  املالية  املنظومة  رموز  مالحقة  على 

استقبل األمني العام للتنظيم الشعيب الناصري النائب الدكتور أسامة 
سعد وفدا من »حركة اجلهاد اإلسالمي« يف فلسطني ضم مسؤول 
العالقات السياسية يف لبنان يوسف موسى، وعمار حوران، يف حضور 

عضوي القيادة يف التنظيم ناصيف عيسى وحممد مطيع غبورة.
الشعيب  والتنظيم  سعد  النائب  موقف  الفلسطيين  الوفد  مثن  وقد 
على  الدائم  واحلرص  الفلسطينية،  القضية  دعم  »يف  الناصري 
وحدة املوقف الفلسطيين ملواجهة التحديات اليت يتعرض هلا اإلخوة 
الفلسطينيون«. ونقل حتيات عائلة األسري أبو هواش على »املوقف 

الداعم الطالق سراح األسرى يف سجون العدو االسرائيلي«.
بدوره، اكد النائب سعد حرصه »الدائم على وحدة املوقف الفلسطيين«، 
مشددا على وقوفه اىل جانب الشعب العربي الفلسطيين »يف كفاحه 
حماوالت  »كل  ودان  احملتلة«.  األراضي  كافة  على  االحتالل  ضد 
التطبيع مع العدو الصهيوني«، مؤكدا »دعم املقاومة املسلحة وكل 

أشكال النضال ضد االحتالل«.
ودعا سعد »السلطة اللبنانية إلعطاء الفلسطينيني حقوقهم االجتماعية 

واالنسانية«.

االسالمي اجلهاد  حركة  من  وفدا  استقبل  سعد  اسامة 
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لـبنانيات

كرامي للمعلمني يف تيار الكرامة:
خياركم انتخاب االوادم وليس 

صحيحا ان يكون اخليار بني املافيا 
الفاسدة وامليليشيا القاتلة

الكرامة«  »تيار  رئيس  التقى   
النائب فيصل كرامي املعلمني 
الرتبوي  القطاع  يف  واملعلمات 
يف  دارته  يف  التيار،  يف 
اىل  احلديث  وتطرق  طرابلس. 
وضع املعلمني واألوضاع العامة 
التطورات  ضوء  يف  لبنان  يف 
سعر  وارتفاع  واملستجدات 

صرف الدوالر.
فخامة  »دعانا  كرامي:  وقال 
اجتماع،  اىل  اجلمهورية  رئيس 
اىل  النيابية  الكتل  كل   ودعا 
التشاور من أجل عقد جلسة حوار 
لبينا  حتت عناوين معينة، طبعا 
وانفتاح وحنن  ود  بكل  الزيارة 
بلقاء  مشكلة  أي  لدينا  ليس 
قناعاتنا  ألن  كان،  من  كائنا 
معنا،  وحججنا  وراسخة  ثابتة 
ولكن مثة محلة اليوم على احلوار 
كيف  االول  الشق  شقني،  من 
ميشال  الرئيس  مع  جتتمعون 
ال  اهلل؟  حزب  حليف  وهو  عون 
ميكنكم إجراء حوار عند الرئيس 
ميشال عون. وجوابنا على هذا 
املوضوع واضح وبسيط، اليوم 
احلكومة  يف  مشارك  اجلميع 
إال  عون  ميشال  الرئيس  مع 
اننا  اقتناعنا  من  وبالرغم  حنن. 
اي  يف  حوار  واي  احلوار  مع 
وقت، حنن قلنا ان موقفنا من 
احلوار حندده عندما يعلن فخامة 

الرئيس الدعوة اليه«.
اخرى،  جهة  »من  اضاف: 
لبنان  يف  خمتلفون  اللبنانيون 
أجل  من  أو  أناس  أجل  من 
ويف  فيينا  يف  تتحاور  دول 
العراق واالردن وحنن يف لبنان 
بعضنا.  مع  نتحاور  ان  نرفض 
كل  باختصار،  سأقوهلا  لذلك 
إرهاصات  هو  تسمعونه  ما 
»سبلي  مبدأ  حتت  اإلنتخابات 
استقطاب  أجل  من  لسبلك« 
واستعطاف اجلمهور، وكل ذلك 
غري حقيقي وغري صحيح. لبنان 
هو بلد التسويات وبلد احلوار ال 
بل قائم على احلوار، فيجب علينا 
ان نتحدث مع الكل ونتحاور مع 
الكل، وإال إذا مل نتحاور داخل 
البديل  الدستورية  املؤسسات 
وهذا  واملشاكل،  الشارع  هو 
وخصوصا  حنن  نريده  ال  الذي 

يف ظل هذه الظروف«.
قال:  االنتخابات،  موضوع  وعن 
»يضعون اليوم الشعب اللبناني 
أمام خيارين، ويقولون هلم ليس 
لنا  وبالنسبة  ثالث  خيار  هناك 
وهم:  صحيح،  غري  الكالم  هذا 
الكارتيل  أو  املافيا  انتخاب  إما 
اليت  الفاسدة  السلطة  أو 

أوصلتنا اىل ما حنن عليه اليوم، 
ومن يطرح نفسه بديل عن هذه 
ميليشيا  هي  الفاسدة  السلطة 
اهلوية  على  وذحبت  قتلت 
والطائفية وحرمت طرابلس من 
السامة  النفايات  ودفنت  اخلبز 

واغتالت رئيس حكومة«.
االختيار  منا  »يريدون  اضاف: 
البديل  اخليارين،  هذين  بني 
عن هذه السلطة هي امليليشيا. 
جوابنا واضح وانتم جوابكم جيب 
جوابنا  حنن  واضحا،  يكون  أن 
»األوادم«.  وهم  خياركم  هو 
البلد،  »أوادم« يف  يوجد  نعم، 
السلطة  استلمت  أناس  يوجد 
يوجد  نعم  نظيفا،  بقي  وكفها 
وأنتجت  السلطة  أمسكت  أناس 
ليس  دولة.  وبنت  مؤسسات 
بني  اليوم  اخليار  أن  صحيحا 
خيارنا  أنتم  وامليليشيا،  املافيا 
من األساس وحنن مع األوادم، 
عمر  ترتكوا  مل  »األوادم«  أنتم 
كرامي يوما ومل تغريكم مغريات 
آمنتم  أنتم من  التهديدات،  وال 
الذي  ألن  كرامي  عمر  مبشروع 
اتضح  قاله  الذي  أن كل  تبني 
على  بقينا  وحنن  صحيح،  أنه 
انا  تعرفون  وكلكم  اخليار  هذا 
ما الذي تعرضت له، بالرغم من 

كل هذا مل نغري مبادئنا«.
ميكنهم  هلل،  »احلمد  وتابع: 
التحدث بالذي يريدونه خبياراتنا 
السياسية، كما ميكنهم مناقشتنا 
واالفرتاء  ومهامجتنا  بالسياسة 
علينا، ولكن الشيء الوحيد الذي 
ال ميكنهم التحدث به علينا أننا مل 
نرتكب يف حياتنا وكفنا نظيف 
وال يوجد يف رقبتنا دم. لذلك 
حتصل  قد  قادمة،  االنتخابات 
وقد ال حتصل، هذا املوضوع ال 
يغرينا ألننا باألساس مل نتغري، 
ومؤسساتنا  مفتوحا  بقي  بيتنا 
ضمن  نعمل  زلنا  وما  مفتوحة، 
أهلنا،  مع  كتفنا  امكانياتنا، 
حتملنا الكثري، وكل يوم نتحمل 
والذل  اإلقتصادي  الوضع 
املستويات،  كل  على  واملهانة 
تنسيك  جددة  قصة  يوم  كل 
على  نستيقظ  سبقتها،  اليت 
عرب  للنوم  وخنلد  البنزين  قصة 
واليوم  واخلبز،  املازوت  قصة 
يف  املمتلئة  النفايات  قصة 

الشوارع«.
»لألسف،  كرامي:  وختم 
والطبقة  ومنحلة  منهارة  الدولة 
السياسية تعيش يف عامل آخر. 
ضمرينا  اىل  العودة  األساس 
و«الدميتنا«  وقاعدتنا  وقناعتنا 

وأن ننتخب األوادم«.
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كرامي مستقبال املعلمني واملعلمات يف تيار الكرامة

عرب رئيس اجمللس االرثوذكسي 
عن  االبيض  روبري  اللبناني 
تأييده »دعوة رئيس اجلمهورية 
لطاولة احلوار وحتى ولو كانت 
متأخرة، على األقل سوف جتمع 
الشعب  على  متآمرون  هم  من 

اللبناني«. 
وقال يف بيان اليوم: »اي عمل 
صاحل يقومون به له قدرة على 
التفاهم من خالل السعي النقاذ 
والنكبات  االزمات  من  لبنان 
واالقتصادية  السياسية 
ان  شرط  والصحية،  واملالية 
املطروحة  املواضيع  اول  يكون 
على جدول اعمال طاولة احلوار 
إىل  املعيشية  احلياة  اعادة  هو 
طبيعتها وحل ازمة رغيف اخلبز 
واجلوع والعوز للشعب بوضع حد 
لسعر  اجلنوني  لالرتفاع  نهائي 
دون  املستمر  الدوالر  صرف 
على  والعمل  وحسيب  رقيب 
إعادة القيمة للرية اللبنانية اىل 

سابق عهدها«. 
الوزراء  جملس  رئيس  ودعا 
»عدم  اىل  ميقاتي  جنيب 
الوقت«،  وتضييع  املماطلة 
قبل  اليوم  »عليكم  قائال: 
الغد الدعوة اىل انعقاد جملس 
حيضر،  من  وليحضر  الوزراء 
عليكم االنتهاء من لعبة »الفار 
والقطة« وكل من ال حيضر وال 
يتجاوب من التكتالت يتحمل هو 
كنتم  فاذا  التعطيل،  مسؤولية 
غري قادرين اىل دعوة للمجلس 
لوجوده  سبب  فال  لالنعقاد 

فعليكم تقديم استقالتكم«.  
وتابع: »اما فيما يتعلق بالقضاء 
حتى  العالقة  امللفات  وكل 
املرفأ  جرمية  فإن  هذا،  يومنا 
البشرية  ضد  اجلرائم  اكرب  من 

القضاء  يعيق  من  كل  يتحملها 
طارق  القاضي  عمل  ويعيق 
من  اكثر  موت  ان  البيطار. 
فيكم  حيرك  مل  أشخاص   210
الوطنية  واالحاسيس  الضمري 
ومشاركون  متهمون  فانكم 
عدم  تريدون  لذلك  اجلرمية  يف 
الرأي  امام  احلقيقة  كشف 
العام الداخلي واخلارجي. فعلى 
اجمللس النيابي والوزراء  العمل 
السلطات  اوال على فصل لكل 
القضاء  لتدعوا  ايديكم  ورفع 
تدخالتكم  عن  بعيدا  يعمل 
واالجرامية  والسياسية  احلزبية 

بهذا الوطن«.  
وعن ارتفاع سعر صرف الدوالر 
قال: »أمل يع بعد حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة حقيقة اخلطر 
الوضع  به  يصل  سوف  الذي 
إننا قادمون  لبنان؟  املالي يف 
أنه  ويبدو  االفالس  مرحلة  اىل 
اسرتاجتيات  اي  لديه  توجد  ال 
لقد  املشكلة.  هذه  من  للحد 
هذه  كل  املصرف  حاكم  ترك 
املشاكل تقع واحدة تلو االخرى 
حقيقة،  معاجلة  هناك  يكن  ومل 
طبعًا النه شريك مع لكل الطبقة 
السياسية واالحزاب وهو العنصر 

االساسي يف املصيبة«.    
»املضحك  األبيض:  أضاف 
حيصل  ما  كل  مع  انه  املبكي 
جراء  من  الشعب  وغضب 
االوضاع املزرية يتسابق االحزاب 
على اعالن امساء مرشحيهم على 
النيابية وكأنهم يف  االنتخابات 
عامل آخر. نسألكم يا سادة اين 
هو احلس الوطين الذي تتغنون 
به من خالل بياناتكم ومؤمتراتكم 
عيش  بلقمة  مبالني  غري  وأنتم 

املواطن؟«.  

رئيس اجمللس االرثوذكسي:

ليكن احلوار حول إعادة احلياة املعيشية 
اىل طبيعتها واحلد من ارتفاع الدوالر

لبنان  »تكتل  عضو  أشار 
درغام  أسعد  النائب  القوي« 
 ،»OTV»يف مقابلة عرب قناة الـ
بقطع  ليس  »الغضب  أن  اىل 
ال  الذي  البلد  وشل  الطرقات 
يوصل ألي نتيجة، بل جيب أن 
البلد«،  يعطل  من  ضد  يكون 
وسأل: »أليس األفضل تفعيل 
احلكومة وإنتاجية جلسات جملس 
الطرف  »ان  وقال:  النواب؟«، 
اليوم  يتظاهر  الذي  السياسي 
احلكومة  يعطل  من  نفسه  هو 
حلول  وإجياد  إجتماعها  ومينع 
واالرتفاع  املعيشية  لألمور 

اجلنوني للدوالر«. 
ال  »احلكومة  أن  على  وشدد 
تقوم بواجباتها والناس مرتوكة 
املواطنني  رواتب  ملصريها. 
والقوى األمنية والعسكرية مل تعد 
تكفي بدل النقل وهذه كارثة«، 
على  األمور  »إستمرار  أن  وأكد 
ما هي عليه تعد كارثة فعلية، 
ومل نعد نستطيع إكمال التحالف 
مع »حزب اهلل« بالشكل القائم 
دمرت  قد  املؤسسات  حاليا. 
والبلد إنهار ومكملني يف نفس 
أو  نقبل  أن  السياسة. ال جيب 
تكون  حكومة  أي  يف  نشارك 
الثنائي  مع  املالية  وزارة  فيها 
يف  إجنازاتهم  بسبب  الشيعي 
وزارة املالية اليت تهدد السلم 
األهلي يف البلد، مثال أي ترقية 
أو خالف مع الضباط يتم توقيف 

املخصصات وتأخري الرتقية«.
أضاف: »لألسف ان منوذج علي 
لدى  السائد  هو  خليل  حسن 

رئيس جملس النواب نبيه بري 
وهو منوذج حدث وال حرج، فيما 
النموذج النظيف واآلدمي حمطوط 
على جنب، واملطلوب من احلزب 
فك أسر احلكومة«، وقال: »حنن 
ال نطالب الثنائي الشيعي بفك 
بإستثمار  نطالبهم  بل  التحالف، 
جيوز  فهل  البلد.  خلري  التحالف 
الدستوري  اجمللس  حتويل  مثال 

اىل جملس ملة؟«.
وشدد على أن »قوة حزب اهلل 
بإحتضانه لبنانيا. وأنا أقول أن 
جزءا مما وصلنا اليه اليوم هو 
عليه  املفروض  احلصار  بسبب 
حياصر  أيضا  وهو  اخلارج،  من 
جلسات  إنعقاد  مبنع  اللبنانيني 
ال  املقاومة  الوزراء.  جملس 
تستمر والناس جائعة، ال حرب 

والعسكر جائع«.
ولفت درغام اىل أن موقفه من 
العالقة مع احلزب »غري مرتبطة 
نتيجة  بل  إنتخابية،  حبسابات 
ألبناء  الصعب  املعيشي  الواقع 
حمافظة عكار. هناك 55 يف املئة 
من القوى األمنية يف لبنان غري 
قادرة على العيش وتأمني لقمة 
صعب  املوظفني  وواقع  اخلبز 

للغاية«. 
اجلمهورية  رئيس  دعوة  وعن 
أكد  احلوار،  اىل  ميشال  العماد 
أن »ال بديل عن احلوار، وفخامة 
الرئيس عون ال يزال يف إطار 
اجلوجلة، واملعروف عنه املضي 
خصوصا  النهاية،  حتى  باألمور 
إذا كان األمر مهم على صعيد 

الوطن«.

درغام: الطرف السياسي املتظاهر اليوم 
هو من يعطل احلكومة ومينع احللول 

املعيشية وارتفاع الدوالر

اللواء  األركان  رئيس  تفقد 
ظهر  قبل  العرم،  أمني  الركن 
االربعاء، معهد الرتباء يف ثكنة 
حممد مكة، وفوج احلدود الربية 
الرابع، ولواء املشاة السادس، 
الوحدات  قادة  التقى  حيث 
يف  الوضع  على  منهم  واّطلع 
امليدانية  واإلجراءات  املنطقة 
املّتخذة حلفظ األمن واالستقرار 

ومحاية احلدود يف قطاعاتهم.
والعسكريني  بالضباط  واجتمع 
الالزمة،  بالتوجيهات  وزّودهم 
اليقظة والتنّبه  كما دعاهم إىل 
باألمن،  لإلخالل  حماولة  ألي 
مشّددًا على أّن الواقع املأزوم 
وتداعيات  وطننا  به  ميّر  الذي 
حتول  لن  االقتصادية  األزمة 
يف  حبزم  اجليش  وقوف  دون 
وجه كل من حياول العبث باألمن 
السلم  أّن  مؤكدًا  واالستقرار، 
األهلي خط أمحر لن ُيسمح ألي 

كان بتجاوزه.
ونّوه اللواء الركن العرم بالتدابري 
املتخذة لضبط احلدود ما ساهم 
التهريب  عمليات  من  احلد  يف 
االقتصادية  تداعياتها  ومن 
محاية  أّن  اىل  مشريًا  واملالية، 
تكمن  وسيادتها  الدولة  هيبة 
إىل  الفتًا  حدودها،  صون  يف 
ضرورة اليقظة واحليطة للوقاية 

الصحية من فريوس كورونا.
إىل  العسكريني  داعيًا  وختم 
واحلفاظ  باملسؤولية  التحّلي 
هذه  يف  التامة  اجلهوزية  على 
بها  ميرُّ  اليت  الدقيقة  املرحلة 
جبهودهم  أنهم  معتربًا  وطننا، 
االستثنائية وإخالصهم لقسمهم 
املؤسسة  عنفوان  ميثلون 
الوطن  ومستقبل  العسكرية 
قيادة  وأن  جناته،  وسبيل 
جانبهم يف  إىل  اجليش ستبقى 

مجيع الظروف.

اجليش اللبناني: السلم األهلي خط 
أمحر لن ُيسمح بتجاوزه

مقابلة  يف  تي  أم  قناة  أجرت 
مع وزير الداخلية بسام مولوي 

وهذا بعض ما جاء فيها:
- ال أدّلة لدي على تورط حزب 
الكبتاغون  تهريب  يف  اهلل 
سرية  أفشي  ان  ميكنين  وال 
االمنية  واألجهزة  التحقيقات 
اللبنانية تتعاون مع كل الدول 
تهريب  موضوع  يف  العربية 

املخدرات
- 474 عنصر و 5 ضباط فروا 

من االمن الداخلي للساعة
ميقاتي  جنيب  الرئيس   -
حريص على القضاء واملصارف 

ومؤسسة مصرف لبنان
يف  الكبتاغون  معابر  أمكنة   -
لبنان معروفة واملطلوب ضبط 

:mTV - وزير الداخلية بسام املولوي
ال أدّلة لدي على تورط حزب اهلل يف 

تهريب الكبتاغون
وإيابًا  ذهابًا  الربّية  احلدود 
وطالبت كل األجهزة بهذا األمر 
وكان اجلواب بأن هناك نقص 
يف العديد وكان ردي بضرورة 
تعزيز األمن االستباقي والعمل 

االستخباراتي 
إلزالة  أحد  مع  أنسق  مل   -
للسعودية  املسيئة  اليافطات 
لكل  وسنتصدى  بالضاحية 
دولة  أي  مع  لصلة  تعكري 

صديقة
كل  على  القانون  سنطبق   -
طلبت  وكما  اللبنانية  األراضي 
إزالة الصور املسيئة للسعودية 
كذلك فعلت بعد االساءة لرمز 
املناطق  احدى  يف  لبناني 

اللبنانية.

صدر بيان توضيحي من مديرية املراسم يف رئاسة جملس الوزراء 
حول وضع علم الكويت بدال من اإلمارات خالل التحضري الفتتاح 

مركز الشيخ حممد بن زايد االستشفائي وهذا ما جاء فيه:
جملس  رئاسة  يف  العامة  والعالقات  املراسم  مديرية  أوضحت 
التواصل  تداوله على مواقع  ما يتم  »ردا على  بيان  الوزراء يف 
اإلمارات  الكويت، بدال من علم  االجتماعي جلهة وضع علم دولة 
العربية املتحدة، أنه خالل التحضري الفتتاح مركز الشيخ حممد بن 

بيان توضيحي من مديرية املراسم يف رئاسة جملس الوزراء حول وضع علم الكويت بدال من اإلمارات
زايد االستشفائي الذي تربعت به مشكورة دولة اإلمارات العربية 
املتحدة، نشرت أعالم دولة اإلمارات الشقيقة داخل املركز وخارجه 
الصور  تظهره  الذي  النحو  على  األساسية  اإلعالن  لوحة  وعلى 
املوزعة، إال أن خطأ حصل  نتيجة التباس لدى أحد املوظفني جلهة 
العلم الذي وضع على املنصة جبانب العلم اللبناني، حبيث وضع 
التوضيح  الكويت، بدال علم دولة اإلمارات، فاقتضى  علم دولة 

واالعتذار«.
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مـقاالت وتـحقيقات

اللبناني  القضاء  بعض  ملصلحة  تسّجل  مسبوقة  غري  خطوة 
»جرأة« )غري  االربعاء من االسبوع احلالي،، قابلتها  جرت يوم 
مسبوقة؟( يف مواجهة القضاء »سّجلت« لرئيس احلكومة جنيب 
ميقاتي الذي هّدد، بالفم املآلن، باالستقالة يف حال املضّي يف 
مالحقة رياض سالمة )ومن ميّت له بصلة(، علمًا بأن املعلومات 
اللبناني يف ملفات  القضاء  ما هو متوافر يف حوزة  أن  تؤكد 
احلاكم من شأنه االدعاء عليه ومنعه من دخول مصرف لبنان أو 
باملبادرة اىل  الوصول إىل أي حساب مالي، ويسمح للقضاء 

»خطوات كبرية«
الثامنة صباح الثالثاء املاضي، ويف توقيت واحد، دخلت وحدات 
من جهاز أمن الدولة، بأمر من احملامي العام القاضي جان طنوس 
البحر  بنك  هي:  مصارف  ستة  اىل  عدلية،  ضابطة  وبوصفها 
املتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك االعتماد اللبناني، 
بنك سرادار وبنك املوارد، وانتظرت وصول القاضي طنوس 
الدخول اىل مكاتب قسم احملاسبة يف املصارف،  الذي طلب 
وأبلغ املوظفني العاملني فيها قرارًا قضائيًا باحلصول فورًا على 
كل البيانات اخلاصة حبسابات رجا سالمة، شقيق حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات 
متنحهم حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعّرضهم ألّي مالحقة، 
مؤكدًا أن القرار يستهدف استكمال حتقيقات قضائية تسقط 

معها السرية املصرفية عن هذه احلسابات.
خطوة طنوس جاءت يف سياق حتقيقات كان قد بدأها وتتعلق 
من  اختلسها  سالمة  رجا  أن  يف  يشتبه  أموال  عن  بالبحث 
عمليات بواسطة شركة »فوري« اليت تعاملت مع مصرف لبنان، 
والتدقيق يف مكان وجودها، يف سياق حتديد وجهتها من أجل 
اسرتدادها كونها تعود اىل الدولة اللبنانية ألنها وصلت اىل 
حسابات سالمة بطريقة غري مشروعة. لكن خطوة طنوس سرعان 
ما ُأجهضت، عندما قبل النائب العام التمييزي غسان عويدات 
اخلضوع لضغوط مرجعيات سياسية وحزبية ومالية، فطلب من 
طنوس تأجيل املهمة. عمليًا، جاءت الضربة للقضاء من البيت 
القضائي نفسه، ولو أنها مّتت حتت ضغوط سياسية. قريبون 
من عويدات بّرروا خطوته بأن توقيت اإلجراء الذي قام به طنوس 
»غري مناسب«، إذ كاد يتسبب بإقفال املصارف ألبوابها، ما 
ينعكس على الواقع املالي يف البالد، كما فّسروا خطوة طنوس 

بأنها يف سياق عملية هلا بعدها السياسي أيضًا.
رئيَسي  من  مباشرة  لضغوط  باخلضوع  عويدات  اتهام  ورغم 
اجمللس النيابي نبيه بري واحلكومة جنيب ميقاتي، إال أن اجلميع 
دينية  كبرية،  مرجعيات  لتشمل  تتجاوزهما  احللقة  أن  يعرف 
ومصرفية ومالية، إضافة اىل الغطاء األمريكي الذي مينع أي 
أن توصل املوسى إىل ذقن حاكم  خطوة قضائية من شأنها 
مصرف لبنان رياض سالمة ومالحقته والتحقيق معه وإخضاعه 
حملاكمة تسمح للرأي العام ولألجهزة املعنية يف الدولة باالطالع 

على كل ما قام به منذ عقدين على األقل.
ورغم أن امللف الذي كان يبحث عنه طنوس، ومن ضمنه السعي 
اىل احلصول على تفاصيل حول مسار األموال اليت أودعت يف 
حسابات رجا سالمة للمرة األوىل، جاء بضغط من الفرنسيني 
الذين سبق أن أثاروا األمر مع رئيس احلكومة وتلّقوا منه وعدًا 
باملساعدة، كان الفتًا ما قاله عويدات لطنوس  الثالثاء املاضي، 
يف سياق الضغط لوقف تنفيذ املهمة، من أن »الرئيس ميقاتي 
اتصل بي وهّدد بأنه يف حال استمرار املهمة سيستقيل وستقع 

البالد كلها يف مشكلة«!
املصارف  مراسلته  على  أشهر  ثالثة  بعد  جاءت  طنوس  خطوة 
املعنية، طالبًا تزويده بكشوفات احلسابات اخلاصة برجا سالمة 
وليس باحلاكم نفسه. لكن املصارف امتنعت عن تزويده بكل 
البيانات، وحاول بنك »ميد« تنحيته عن امللف حبجة خرق السرية 
استمرت املصارف يف  الدعوى،  القضاء  رد  املصرفية. ورغم 
مباشرة  التوجه  اىل  بطنوس  دفع  ما  التجاوب،  عن  االمتناع 
حنو هذه املصارف للحصول بقوة القانون على املعطيات اليت 
يطلبها. وعلمت  الزميلة »األخبار« أنه كان ينوي إبقاء موظفني 
أقسام  مكاتب  يف  األمنية  القوى  من  عناصر  أو  له  تابعني 

احملاسبة حتى احلصول على كل الداتا املطلوبة.
وحبسب معلومات، فإن عويدات قد يطلب من طنوس إيداعه 
تفاصيل امللف، على أن يقوم هو بإطالع كبار املسؤولني على 
مضمونه الختاذ القرار املناسب. ويفّسر مراقبون موقف عويدات 
بأنه يعترب أن األمر حيتاج اىل قرار سياسي، ويريد من السلطة 
إداري  إجراء  اىل  املبادرة  الوزراء،  مبجلس  ممثلة  السياسية، 
حبق حاكم مصرف لبنان، علمًا بأن الواجب يقضي مببادرته اىل 
القيام باخلطوة القضائية مبعزل عما تريده احلكومة أو ال تريده. 
ويوّجه،  القضاء،  عمل  تعطيل  عن  مسؤولية  حيّمله  ما  وهذا 
عمليًا، ضربات جديدة اىل اجلسم القضائي الذي يعاني أصاًل 

)أ ف ب(
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طلب لبناني من أملانيا بتجميد حسابات شركة لألخوين سالمة
أرسل لبنان طلبات قضائية جديدة عرب القنوات الدبلوماسية اىل 
السلطات األملانية، طالبًا جتميد حساب شركة باسم رجا سالمة 
بعدما تبنّي أنها حّولت أموااًل من سويسرا اىل لبنان، ثم حتويلها 
من جديد اىل أملانيا الستثمارها يف حمافظ أو عقارات يف سياق 

عملية تبييض أموال.
وقد أرسل النائب العام التمييزي غسان عويدات رسالة، عرب 
وزير العدل هنري خوري، اىل وزارة اخلارجية لتحيلها بدورها 
اخلارجية  أن  »األخبار«  الزميلة  وعلمت  األملانية.  السفارة  اىل 
الثالثاء املاضي، وهي  السفارة األملانية   الرسالة اىل  حّولت 
تتضّمن طلب عويدات من السلطات األملانية جتميد حساب شركة 
أموال  اختالس  بعمليات  الرتباطها  انفستمنتس«  »ستوكويل 
معلومات  ولتوافر  سالمة،  األخوان  بها  يقوم  كان  وتبييضها 
دقيقة تؤكد حتويل الشركة أموااًل من سويسرا اىل لبنان، ثم 
من لبنان اىل أملانيا. وتشري املعلومات اىل أن »ستوكويل« هي 
واحدة من عدة شركات مملوكة من األخوين سالمة وابن احلاكم 
ندي سالمة، ويرتكز عملها األساسي منذ إنشائها عام 2015، 
على شراء عقارات يف أملانيا. وقد سبق للنيابة العامة التمييزية 
أن طلبت من كل من سويسرا وأملانيا وفرنسا، يف أيار املاضي، 
الذي  التحقيق  إطار  يف  وشقيقه  سالمة  رياض  أموال  جتميد 
مؤازرة  السويسرية  العامة  النيابة  من  طلب  على  بناًء  فتحته، 
القضاء اللبناني يف التحقيق الذي جتريه بشأن األخوين سالمة. 
وكّلف  املاضي،  لبنان يف شباط  التحقيق يف  ُفتح  عليه  بناًء 
استجوب  وقد  التحقيقات،  متابعة  طنوس  القاضي  عويدات 
»األخبار«  )راجع  األمحر  بالشمع  مكتبه  وختم  رجا سالمة  األخري 
اخلميس 29 نيسان 2021(. قبل أن يتوّجه  الثالثاء املاضي اىل 

املصارف املتوّرطة مع سالمة لسحب الداتا منها.
استجواب سالمة الخميس املقبل بعد منعه من السفر

أصدرت املّدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون قرارًا 
مبنع سفر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة عرب املنافذ الربية 
والبحرية واجلوية، على خلفية تقدم جمموعة »الشعب يريد إصالح 
النظام« بشكوى ضده  الثالثاء املاضي، مع اختاذ صفة االدعاء 
الشخصي حبقه، جبرائم اختالس املال العام وتبديده على منافع 

شخصية واإلثراء غري املشروع وتبييض األموال.
وتقّدم املّدعون بأدّلة توّثق اّدعاءاتهم إىل القاضية عون اليت 
حّددت اخلميس املقبل موعدًا الستجواب سالمة بصفة شاهد. 
حضور  عدم  حال  يف  عون  ستعمد  قضائية،  مصادر  وحبسب 
سالمة إىل تكرار استدعائه مرتني، قبل أن ُتصدر مذكرة إحضار 
معتربة  االستجواب،  بعد  حيصل  االدعاء  أّن  وأوضحت  حبقه. 
وأشارت  التحقيق.  حضوره  لضمان  احرتازي  السفر  منع  أن 
مصادر مقرّبة من القاضية عون أن قرار منع السفر حبق سالمة 
توسعها  ساهمت يف  ومستندات  معلومات  اىل  باالستناد  جاء 
بالتحقيق واثر استجوابها مدراء يف مصرف لبنان وافادة مهمة 

من مدير عام وزارة املالية السابق االن بيفاني.

لبنانيني  أموال  سرقة  يف  املتورطة  مصارفها  حتمي  سويسرا 

استقاليت! تعين  سالمة  مالحقة  القضاء:  يهّدد  ميقاتي 

من مشكالت كبرية على خلفية التحقيق يف تفجري مرفأ بريوت، 
بأنه إذا كان القصد تعّمد إحراج الطبقة احلاكمة، إال أن  علمًا 
يريدون  ال  الذين  السياسيني  بيد  القرار  يضع  عمليًا،  األمر، 
حماسبة سالمة وال غريه، ويتوقع أن ميارسوا ضغطًا على قضاة 
حتقيق معينني لثنيهم عن املضي يف هذا امللف، وخصوصًا أن 
احلاكم  ملفات  البحث يف  اىل  رجا سالمة  مالحقة  من  االنتقال 
نفسه، وخصوصًا يف مصرف لبنان، ستكشف عن مغارة كبرية 
من شأنها »إسقاط الرؤوس الفعلية للدولة العميقة اليت حتكم 

لبنان منذ عقود«، حبسب تعبري جهة معنية بامللف.
   املحّقق يف ملف سالمة وشقيقه يداهم مصارف والنائب العام يوقف 

مهمّته تخت ضغط سياسي
يف  بطء  عن  معلومات  مع  ترافقت  املاضي،  الثالثاء  وقائع  
التعاون القضائي بني لبنان وعواصم أوروبية يف مالحقة ملف 
احلاكم الذي جيري التعامل معه بوصفه مشتبهًا به يف اختالس 
أموال وتبييضها. ومع أن القضاء البلجيكي وعد بالتعاون، كما 
جلأت عواصم أوروبية منها باريس ولندن اىل خطوات إجرائية 
حييط  غموضًا  أن  إال  وحساباته،  سالمة  أمالك  ضد  احرتازية 
بإجراءات السلطات السويسرية اليت يبدو أنها تسعى ليس اىل 
محاية سالمة نفسه، بل مصارف ومصرفيني يف سويسرا حققوا 
أرباحًا على حساب اللبنانيني طوال عشرين عامًا. واألمر نفسه 
ومصرفييها  مصارفها  حتييد  تريد  أخرى  عواصم  على  ينطبق 
ورجال األعمال فيها عن التحقيقات يف ملف سالمة وجمموعته، 
زاوية  من  امللف  تدرس  اللبنانية  القضائية  اجلهات  بأن  علمًا 
باعتبارها شريكة يف  األوروبية  املصارف  هذه  مالحقة  احتمال 

اجلرمية اليت يشتبه يف أن سالمة قام بها.
وينتظر لبنان اجتماعًا قريبًا للجهات القضائية املعنية مبلف حاكم 
مصرف لبنان يف إحدى العواصم األوروبية بعد أسبوعني، جرت 
األوروبية،  الدول  لبعض  ليتاح  عنه،  لبنان  إلقصاء  حماوالت 
وخصوصًا سويسرا، الضغط حلصر النقاش بسالمة نفسه، من 
أو  األوروبية  أو  السويسرية  املصارف  دور  اىل  التطرق  دون 
دور مصرفيني يف هذه البلدان يف عمليات غش وتبييض عملة 
واحتيال أدت اىل حتقيقهم أرباحًا هائلة على حساب املودعني 

اللبنانيني والدولة اللبنانية.
من  تفصيلية  أجوبة  انتظار  يف  لبنان  يف  القضاء  يزال  وال 
الستكمال  أوروبية،  دولة  من  أكثر  يف  القضائية  السلطات 
الفريق  ويؤكد  واخلارج.  لبنان  يف  لسالمة  القضائي  امللف 
املعين بامللف أن ما هو متوافر بيد القضاء اللبناني اآلن من 
شأنه ليس االدعاء على سالمة فقط، بل منعه من دخول مصرف 
لبنان أو الوصول اىل أي حساب مالي خيّصه أو خيص غريه من 
اللبنانيني. وتؤكد مصادر مصرفية أن ما حبوزة القضاء اللبناني 
»أكرب بكثري مما يعتقد كثريون، ويسمح للقضاء باملبادرة اىل 
خطوات إجرائية كبرية«. إال أن ما حيول دون ذلك ضغوط هائلة 
ميارسها حتالف سياسي رمسي وحزبي ومالي وجتاري وأمريكي 

يريد توفري احلصانة األبدية لرياض سالمة.
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يطغى صوت األثرياء يف الشوارع 
ال  بأن  ُيظن  لوهلة  واألسواق. 
املطاعم  حركة  لبنان.  يف  أزمة 
واملوالت وأماكن السهر وسواها 
الواقع،  لكن  بذلك.  توحي 
فقرهم  يقارعون  الفقراء  أن 
بصمت. مل يصبحوا فقراء وفق 
على  املبين  التقليدي  التعريف 
وثروتهم،  مداخيلهم  احتساب 
بل باخلسائر الالحقة مبستقبلهم. 
الفقر  قضايا  يف  املستشار 
والتنمية أديب نعمة يعتقد بأن 
لبنان دخل يف مسار يأخذه حنو 
الفقر  من  السنوات  عشرات 
اهليكلي الشديد والعميق. الفقر 

سيصبح مستدامًا!
لبنان  يف  رائج  كالم  هناك 
مؤشرات  يف  مبالغة  عن 
عن  الصادرة  باملعدالت  الفقر 

املـستدام الـفقر  نـحو  لـبنان   
محمد وهبة

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

ومضّرة أيضًا ألن هناك خّفة يف عملية التقدير اليت ينتج منها 
تعدد يف األرقام واجلهات اليت تصدرها. جيب أن تقوم إدارة 
لتأكيد  صحيحة  بطريقة  الواقع  هذا  بقياس  املركزي  اإلحصاء 
حجم األزمة. الفقر أكرب بكثري مما يظهر«. لذا، يفضل نعمة عدم 
إىل  حتتاج  »أسر  بل  فقري«،  »غري  أو  »فقري«  تعبري  استعمال 

مساعدة وهي تبيع أصوهلا وتستعمل ما تبّقى من مدخراتها«.
الفقر  مستوى  عن  تعرب  فال  الناشطة،  االستهالكية  احلركة  أما 
حاليًا ألسباب موضوعية أبرزها حتويالت املغرتبني. كانت هذه 
لكنها  أساسي،  بشكل  الوسطى  الطبقات  إىل  تأتي  التحويالت 
اليوم باتت ترتّكز يف الطبقات الفقرية ومببالغ مالية متدنية ال 
تتجاوز 100 دوالر شهريًا. مبلغ كهذا يعين الكثري لعائلة حمتاجة. 
كذلك، ال يغفل نعمة أن عشرات ماليني الدوالرات اليت أتت إىل 
لبنان على شكل مساعدات لألسر، وخصوصًا بعد انفجار 4 آب، 
وهناك مبالغ كبرية تقدر بأكثر من مليار دوالر سنويًا تأتي على 

شكل مساعدات لألسر السورية النازحة.
بهذا املعنى، ال ميكن تقدير الفقر تبعًا للقواعد املتعارف عليها 
املتعلقة بالدخل. »فالتدهور شديد، وكل ما حيصل اآلن يأخذنا 
يف  شديد  وتفاوت  اجتماعي  حتّول  هناك  أشّد.  تدهور  حنو 
قّلة  بني  لبنان  يف  وثابتة  دائمة  ظاهرة  إىل  سيتحول  الدخل 
حمدودة مستفيدة، وغالبية ساحقة وضعها سيئ وستبقى حباجة 
أمرًا  النقدية  التحويالت  عن  احلديث  يصبح  هكذا  للمساعدة«. 
تافهًا عند قياس الفقر رغم أنه ميّثل معونة لألسر. لكن الفقر 
كانت  لألسر  الغذائية  فاحلاجات  لبنان خمتلف،  فيه  وقع  الذي 
تسّد من املداخيل وباتت تسّد من التحويالت ومن املساعدات 
وبطريقة تقليص االستهالك. ويضاف إىل ذلك أن االستدالل 
على الفقر بات واضحًا يف مظاهر من نوع رفض األساتذة النزول 
إىل املدارس للتعليم، وهروب العسكريني من اخلدمة، ورفض 
مثة  موظفي القطاع العام العمل أكثر من يومني يف األسبوع… 
الكثري من املؤشرات وكلها تدّل على أن الفقر مل يعد يتعلق 
بالدخل وحده، بل يف مشاكل اخلدمات العامة مثل االستشفاء 
أوضح  بصورة  ستظهر  املشاكل  هذه  والدواء.  والتعليم 

مستقباًل.

    50% من األفقر يف لبنان يملكون 0.1% من الثروة
»القول إن خسائر األسر هي 10 سنوات أمر قليل جدًا، فلبنان 
ذاهب حنو عشرات السنوات من الفقر اهليكلي« حبسب نعمة. 
فلنأخذ مثاًل السكن. جتديد عقود اإلجيارات وكلفة السكن ستكون 
هائلة مستقباًل على األسر ذات املداخيل احمللية، والكهرباء حاليًا 
تدفع وفق تعرفة متدنية مدعومة، والديون السوقية ما زال قسم 
منها يدفع بسعر صرف الـ1500 لرية. »سيكون لدينا منط من 

الفقر الشديد والعميق يف األيام املقبلة«.
أقّل ما يقال عن تعاطي الدولة مع هذا األمر أنه كارثي. فاألكثر 
فقرًا ونسبتهم كما هي لدى اجلهات املعنية والذين سيتقاضون 
مساعدات مباشرة، تبلغ 20% بينما هناك 80% حباجة للمساعدة، 

أي أن نسبة الـ60% ليست على جدول أعمال السلطة.
هذا النوع من املساعدات قد يتحّول إىل مشكلة يف ظل ارتفاع 
موازية  لتصبح  االرتفاع  تواصل  فاألسعار  احلالي.  األسعار 
لسعر الدوالر يف السوق احلّرة وشرائح العمل يف لبنان تسمح 
لنفسها بزيادة أسعار اخلدمات احمللية ليس انسجامًا مع كلفة 
للحفاظ  االستمرار  على  قدراتها  تعزيز  مع  قياسًا  إمنا  اإلنتاج، 
على مستوى معيشة معني. هلذا السبب نرى أن بعض فئات 
يعيشون ضمن مستوى  زالوا  ما  والعاملني حلسابهم  املهنيني 
مقبول ألنهم يسّعرون خدماتهم وفق تقديرات املعيشة املبنية 

على مستوى معني.

تصوير مروان بو حيدر
املنظمات الدولية مثل »إسكوا« اليت حتدثت عن نسبة %82. 
زمحة  املباشرة يف  مشاهداتهم  إىل  الكالم  هذا  مرّوجو  يستند 
الطرقات واملطاعم وأماكن السهر والسوبرماركت وسواها من 
املشاهد اليت ال يستنتج منها إال نشاط يف احلركة االستهالكية 
لألسر، مقابل غياب ملشاهد معربة عن الفقر. يرّدد هؤالء بأن 

فقرًا مبعدل مرتفع كهذا ال بّد أن يكون ظاهرًا للعيان.
»صوت الفقراء ال خيرج إال يف املناسبات« وفق تعبري األستاذ 
اجلامعي أديب نعمة. هذا األمر ال يتعلق بسلوك اإلعالم الذي 
يتغافل عن فئات حمّددة يف اجملتمع فحسب، بل أيضًا مرتبط 
حبقيقة أن القدرات الشرائية لدى القّلة ما زالت مرتفعة، وهي 
املدينة  إىل  ُينَظر  الغالب  ففي  فقط.  للعيان  حاليًا  الظاهرة 
لقياس الفقر. املدينة يف هذه احلالة هي بريوت وبعض مناطق 
جبل لبنان. لكن هذه النظرة اجلزئية ال تعكس ما حيصل فعليًا 
ألنها تغفل األوضاع يف املناطق األخرى. انفجار التليل يف عكار 
يقّدم مثااًل على زاوية النظر إىل هذه املناطق، إذ مل يعد أحد 
املنطقة  أوضاع  الضخم وعن ضحاياه وعن  االنفجار  يسأل عن 

اليت وقع فيها، وال عن أوضاع املناطق املشابهة.
تهميش املناطق هو حقيقة تارخيية يف لبنان وتزداد وضوحًا يف 
ظل األزمة الراهنة. »الناس تنظر إىل بريوت وبعض مناطق جبل 
يقول  واالقتصادية«،  االجتماعية  األوضاع  ختتزل  كأنها  لبنان 
نعمة. مثل آخر عن الضاحية اجلنوبية ملدينة بريوت، ومثلها بقية 
الضواحي: ال يتم التطرق هلذه الضواحي إال من زاوية سياسية، 
أو للتدليل على فلتان أمين أو ما شابه، بينما الواقع أن قسمًا 
كبريًا من هذه املناطق هي جمّمعات للفقر وألمناط عيش خمتلفة 
جدًا عن أمناط العيش يف املدينة، »ففي هذه الضواحي واقع 

مأساوي ال أحد ينظر إليه«.
يف مقابل ذلك، تظهر املدينة حبّلة »أفضل« نسبيًا. ففي بريوت 
وبعض مناطق جبل لبنان »تعيش الفئات امليسورة أو تلك اليت 
أصبحت ميسورة بفعل األزمة« يقول أحد اخلرباء االقتصاديني. 
نسبة هؤالء تصل إىل 10% من عدد السكان، أي أكثر من 60 
ألف شخص ما زالوا يتنعّمون بقدرة شرائية مرتفعة، فضاًل عما 
تبقى من طبقة وسطى عليا، ممن لديهم مداخيل بالعملة األجنبية، 
هؤالء هم  أو لديهم عقود مجاعية تضمن هلم مداخيل مقبولة… 
السوبرماركت  عربات  وجيّرون  السهر  أماكن  يف  نراهم  الذين 

احملّملة بالسلع، ويرتادون املطاعم وأماكن السياحة…
وحبسب إحصاءات »إسكوا«، فإن أغنى 10% يف لبنان ميلكون 
90 مليار دوالر، مبعدل ثروة لكل واحد يبلغ 360 ألف دوالر. 
كما أنه حبسب تقرير world inequality database فإن أفقر %50 
من السكان يف لبنان ميلكون 0.1% من الثروة وأغنى 1% ميلكون 

48.2% من الثروة.
األزمة  قبل  كانت  واألثرياء  الفقراء  بني  اهلّوة  أن  يعين  هذا 
كبرية جدًا يف لبنان، لكنها اتسعت وأصبحت نافرة أكثر وظاهرة 
هذه  حجم  على  داللة  األزمة  مع  املتناقضة  واملشاهد  للعيان. 

اهلّوة ومدى اتساعها انسجامًا مع سلوك الطبقات االجتماعية.
لكن ال ميكن اختصار هذه الظاهرة فقط باحلركة الناشطة للطبقات 
امليسورة مقابل حركة خافتة للطبقات الفقرية، إذ يعتقد نعمة أن 
املشكلة تكمن يف غياب األرقام الدقيقة اليت تعكس الواقع. 
فما يصدر عن املنظمات الدولية من أرقام مبنية على استبيانات 
تتغرّي كل بضعة أيام ال ميكن الركون إليها. »صحيح أنها تقدم 
مدلوالت تقديرية تقريبية إلمجالي حجم األزمة، إال أنها ال تعرب 

بشكل دقيق أو ناجتة من قياسات موضوعية ومالئمة لألزمة«.
النقدية  بالقدرة  املرتبط  القياس  أي  النقدي،  فالقياس 
لالستهالك، قد يكون متغرّيًا بني حلظة وثانية، فيما القياسات 
اليت تعتمد على خطوط الفقر وتعريفاته العلمية »صارت مضّللة 

ال شّك أن ارتفاع سعر صرف الدوالر مقابل اللرية بات 
جمنونًا، فالسعر خيتلف بني دقيقة وأخرى وهو حتى كتابة 
هذا املقال المس 33 ألف لرية... ال شيء خمتلف عن األيام 
املاضية، حتى يقفز »الدوالر« هذه القفزة سوى الكباش 
السياسي القائم يف البالد، واملرتبط بقضية انفجار مرفأ 
الساعات  يف  احتدم  والذي  احلكومة،  وتعطيل  بريوت 
القليلة املاضية حتى بات واضحًا أن ارتفاع الدوالر هو 

أحد أدوات الضغط اليت تستعمل يف املعركة!.
يف زمن احلرب اللبنانية وّزعت اأٍلسلحة وتقاتلت األطراف 
احلرب  هي  آخر  نوع  من  حربًا  نعيش  اليوم  بالبندقية. 
االقتصادّية واملالّية أحد أسلحتها »الدوالر« فمن يتالعب 

به؟.
تعود املصادر اىل زمن احلرب اللبنانية لتقول »يف احلرب 
هناك من يوّزع السالح واليوم هناك من يلعب بالدوالر«، 
مؤّكدًة على وجود »مافيا« عبارة عن صيارفة غري شرعيني 
ومنّصات يف لبنان وخارجه، وهذا جزء من الضغط على 
البلد وعلى الشعب يف اللعبة السياسية الكربى«، مشّددة 
األدوات  أحد  هم  الشرعيني  غري  »الصيارفة  أن  على 

األساسية لزيادة الضغط ورفع الدوالر«.
تشري املصادر اىل أن »عملّية إرتفاع سعر صرف الدوالر 
وهم  ذكره،  سبق  ما  وأدواتها  حماور  عّدة  على  تتوزع 
احلمرا  ومنها  مناطق  عّدة  على  تتوزع  شبكات  عن  عبارة 
والضاحية اجلنوبية والبقاع وغريها، وعملّية البيع والشراء 
والتالعب تتم عرب جمموعات على الواتساب ال ميكن حتديد 
مصدرها تسّعر الدوالر وترفع من قيمته، حتى بات السعر 
الوهمي  السعر  أي  املنصات  وعلى  السوداء  السوق  هو 
هو السعر احلقيقي املتداول«، تذهب املصادر أبعد من 
ذلك لتلفت اىل أنه »يف عطلة نهاية األسبوع أي السبت 
واألحد تقفل البورصة يف العامل ويف كل دول العامل ال 
تتحرك العملة يف هذه الفرتة إال يف لبنان جندها ترتفع 

يف األيام اليت تقفل بها«.
تتطّرق املصادر يف السياق نفسه اىل مسألة »الشيك«، 
بالدوالر  حسابًا  ميلك  شخص  كان  »إذا  أنه  اىل  لتشري 
غري  الصيارفة  لدى  يبيعه  أن  مُيكن  »شيك«  بيع  ويريد 
حيصل مقابلها على  الشرعيني مثاًل بـ19.10% أي $3000 
نقدًا، واملفروض أن الدوالر يرتفع أي أن ترتفع   $573
القيمة عن 19.10% والسؤال ملاذا مل حيصل ذلك؟ ومن 

حيدد هذه القيمة«؟.
يف اخلالصة تعود املصادر اىل قضّية تهريب املال اىل 
العراق اليت كشفتها االجهزة االمنية لتضيء على نقطة 
أن  تستطيع  االمنّية  االجهزة  أرادت  »متى  أنه  أساسية، 
تعرف من يتالعب بالدوالر، أين هي هذه املنصات ومن 
هم الصيارفة الذين يقومون بهذه العملية ومن يديرها، 
ولكن هذا كّله ال حيصل«، تأتي املصادر لتضيف على 
هذا كّله أن »مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون 
حّققت يف امللّف وسلّمته اىل األجهزة االمنّية اليت متلك 
مقّدم يف  أراد  ويوم  تتحّرك؟  مل  فلماذا  املعلومات  كل 
قوى األمن الداخلي أن يقوم مبهامه ُنقل من بريوت اىل 

اجلنوب«.
»هي مؤامرة كربى على البلد«. هكذا تصفها املصادر، 
والصيارفة  واملصارف  املركزي  »املصرف  فيها  ويدخل 
يف  أم  مزرعة  يف  نعيش  فهل  االمنية«،  واألجهزة 

دولة«؟.

من  بالدوالر  املتالعبون 
البقاع: إىل  احلمرا 

تغض  األمنية  األجهزة 
لنظر ا
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خبلط  كورونا  تطورات  تستمر 
املقاييس  وقلب  األوراق 
تغريات  التدابري حمدثة  وتعديل 
مفاجئة وإجراءات غريبة منها ما 

مل يكن يوما يف احلسبان.
أما األسرتاليون املتضررون من 
كوفيد19- ميكنهم احلصول على 
أيام يف   7 كل  عن  دوالر   750
من  فيها  ُيطلب  الصحي  احلجر 
التزام  أو  نفسه  عزل  الشخص 
رئيس  وحث  الصحي،  احلجر 
موريسون  سكوت  الوزراء 
من  التحقق  على  األسرتاليني 

أهليتهم هلذه املدفوعات.
توسيع  أيضا  التغيريات  ومن 
متطلبات الزامية اللقاح لتشمل 
اجلرعة الثالثة للعمال يف اخلطوط 

األمامية يف نيو ساوث ويلز.
وعادت حكومة  نيو ساوث ويلز  
أوميكرون  غضب  أمام  لرتضخ 
الصمود  من  كثرية  أشهر  بعد 
وأوميكرون  دلتا  وجه  يف 
عدًدا  وأعادت  واصلهما، 
والسالمة  الوقاية  تدابري  من 
مع  تزامنا   Covid بـ  اخلاصة 
زيادة اإلصابات  حبيث جتاوزت 
االصابات يف الوالية الـ 45 ألف 

إصابة جديدة يف اليوم.
الوالية  حكومة  رئيس  وشدد 
دومينيك بريوتيت على ضرورة 
السريعة  اإلختبارات  استخدام 
والتعامل مع نتائجها فورا وجديا 
فحوصات  نتائج  كانت  لو  كما 
اىل  بريوتيه  دعا  كما   ،PCRال
بكورونا  اإلصابة  عن  اإلبالغ 
خالل  ومن  الصحية  للجهات 
والعزل   services nsw تطبيق 
التوصيات  مبوجب  الذاتي 

احلكومية احلالية.
إعادة  عن  بروتيت  أعلن  كما 
النوادي  على  قيود  فرض 
يف  والرقص  والغناء  الليلية 
أماكن الضيافة  حتى 27 كانون 
تأجيل  وسيتم  اجلاري،  الثاني 
االختيارية  اجلراحية  العمليات 
لتخفيف  ضرورية  والغري 
الصحي  النظام  عن  الضغط 
الزامية  متطلبات  وتوسيع 
الثالثة  اجلرعة  لتشمل  اللقاح 
للعمال يف اخلطوط األمامية يف 

نيو ساوث ويلز. 
واعترب بريوتيت ان إعادة فرض 
القيود مبثابة »تغيريات معقولة 

ومتناسبة«.

احملجورون سيحصلون على 750 
دوالر لكل 7 أيام

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

عرضة  األكثر  األشخاص  يشمل 
COVID-19 أي  اللتقاط عدوىّ 

فرد:
 19-COVIDبـ - خمالط ملصاب 

يسكن معه
- أمضى وقتًا طويال مع مصاب 
يف  مكث  مثل:   19-COVIDبـ
منزله أو رافقه يف رحلة طويلة 

بالسيارة.
جدًا  معرضون  األشخاص  هؤالء 
أن  وجيب  الفريوس  اللتقاط 
 19-COVID لفحص  خيضعوا 
يف أسرع وقت بعد أن خيربهم 
 19-COVID بـ  املصاب 

بإصابته.
لسبعة  أنفسهم  عزل  وعليهم 
الذي  اليوم  من  بدءًا  أيام 
19- بـ  املصاب  فيه  شاهدوا 

COVID وجيب أن حيصلوا على 
نتيجة فحص تبنّي عدم إصابتهم 
بالفريوس وأن ال تظهر لديهم 
أية أعراض يف اليوم السادس 
يف  عزلتهم  مغادرتهم  قبل 

اليوم السابع.
وظروفك  خماطرك  تقييم  عليك 

كنت  إذا  ما  لتحديد  الشخصية 
تعترب معّرضًا جدًا خلطر االصابة 
وحتتاج إىل عزل نفسك ملدة 7 

أيام.
األسئلة  نفسك  على  اطرح 

التالية:
- ما هي الفرتة اليت أمضيتها 
 ،  19-COVID بـ  املصاب  مع 
وإىل أي مدى تواصلنا وختالطنا 

عن قرب.
يف  معًا  وقتًا  أمضينا  هل   -

أماكن خارجية أم داخلية؟
- هل كان كالنا يرتدي كمامة؟ 
أم أحدنا فقط، أم مل يكن كالنا 

يرتدي كمامة؟
مع  أعمل  أو  أسكن  هل     -
مستضَعفني/معرضني  أشخاص 
كبارًا  ذلك  يشمل  قد  للخطر؟ 
يف السن أو أشخاصًا منقوصي 

املناعة.
للمزيد من املعلومات:

https: / /www.health.nsw.
/gov.au/Infectious/factsheets

Pages/people-exposed- to-
covid.aspx

تغيريات على تعريف خمالطي 
املصابني بـ كوفيد - 19

لقد مت إجراء تغيريات على فرتة 
19- بـ  للمصابني  الذاتي  العزل 

نفسك  عزل  عليك   .COVID
ملدة 7 ايام بدءًا من اليوم الذي 
وميكنك  للفحص.  فيه  خضعت 
 7 بعد  الذاتية  عزلتك  مغادرة 
تعاني  تكون  ال  أن  شرط  أيام 
من التهاب يف احللق أو رشح أو 

سعال أو ضيق يف التنفس.
دائرة  من   SMS تتلقى  سوف 
الصحة يف نيو ساوث ويلز بعد 7 
أيام لكنك لست مضطرًا النتظار 
رسالة الـSMS هذه ملغادرة عزلتك 
الذاتية إذا كانت قد مضت مدة 7 

أيام على خضوعك للفحص.
إذا كان لديك التهاب يف احللق 
أو ضيق يف  أو سعال  رشح  أو 
اليت  ساعة  الـ24  يف  التنفس 

أيام،  الـ7  مدة  انقضاء  تسبق 
 Line Support فريجى االتصال بـ

Home at Care NSW
خط نيو ساوث ويلز لدعم الرعاية 
 960  933 الرقم  على  املنزل  يف 

. 1800
إىل مرتجم شفهي،  احتجت  وإذا 

فريجى االتصال على الرقم
.131 450 

وإذا كنت حتت رعاية طاقم طيب 
يف  الصحة  لدائرة  تابع  سريري 
أفراد  فإن  ويلز،  ساوث  نيو 
الطاقم سيخربونك مبوعد خروجك 

من العزلة.
للمزيد من املعلومات:

https://www.health.nsw.gov.
au/Infectious/factsheets/Pages/

recovery.aspx

هل أنت مصاب بـ COVID-19وتتساءل 
متى ميكنك مغادرة عزلتك الذاتية؟

خالل 3 أشهر أقامها يف أسرتاليا، 
أخصائي  اللبناني  املخرتع  سرق 
واهلندسة  الفيزيائية  الكيمياء 
األضواء،  رمية،  مجيل  البيئية 
رئيس  من  دعوة  على  وحصل 
أهداه  الذي  األسرتالي  الوزراء 
املميزة،  اإلقامة  تأشرية  أيضا 
اليت  العلمية  اخرتاعاته  بفضل 
أزمات  أجربته  أن  بعد  معه  محلها 

لبنان املتالحقة على املغادرة.
مجيل رمية ابن بلدة شبعا احلدودية 
يف القطاع الشرقي للجنوب اللبناني 
يف  األشرفية  منطقة  سكان  وأحد 
بريوت، أستاذ حماضر يف اجلامعة 
أمريكية  جامعات  ويف  اللبنانية 

وأوروبية عديدة.
األحباث  يف  حياته  رمية  أمضى 
اخرتاع  براءة   12 إذ ميلك  العلمية، 
اثنتان منها مهدتا له طريق السفر 
إىل أسرتاليا، األوىل تتعلق بطريقة 
الثانية  أما  النفايات،  معاجلة 
الصرف  مياه  بتحويل  فتختص 

الصحي إىل مياه صاحلة للشرب.
وسجلها  اخرتاعاته  رمية  ابتكر 
عامليا، وتشمل موضوعات خمتلفة 
من بينها عالجات ملرض السرطان 
باستخدامها  للبدء  املوافقة  تنتظر 

يف املستشفيات.
بأسرتاليا  إعجابه  عن  رمية  وعرب 
الذي  العلمي  للبحث  وتشجيعها 
»سكاي  ملوقع  وقال  يهواه، 
من  الكثري  »تلقيت  عربية«:  نيوز 
مشروعي  لتنفيذ  هنا  التشجيع 
أصبح  الذي  النفايات(،  )معاجلة 
جاهزا وسيبدأ العمل به خالل شهر 

على أبعد تقدير«.
أن معاجلة  اللبناني  العامل  وأوضح 
عناصر،   3 على  »تعتمد  النفايات 
ومركب  والضغط  احلرارة  هي 
إنزيم(«،  عن  )عبارة  كيميائي 
العناصر  هذه  اجتماع  أن  موضحا 
النفايات  لتحويل  »يؤدي  الثالثة 

إىل فحم«.
أمثلة  فأعطى  بالشرح،  واسرتسل 
الصالحية  منتهية  باألدوية  تتعلق 
على  يعمل  بل  حرقها  مينع  اليت 
»تفحيمها«، مشريا إىل أن »عملية 
حراري  تفكك  إىل  حتتاج  التفحيم 
وعلى   ،500 حرارة  درجة  على 
أخرى  مادة  ضغط عال مع إضافة 

)إنزيم(«.
املستخرج  الفحم  أن  رمية  وأكد 
من  العديد  يف  استخدامه  ميكن 
احلرارة  إنتاج  بينها  من  اجملاالت، 

أو تنقية املياه.
التقنية  هذه  »تسمى  وقال: 
 RPC )RAPID PULSE
وتشكل   )CARBONIZATION
من  للتخلص  األفضل  احلل 
النفايات، ألنها بعكس غريها من 
التقنيات اليت تفرز نفايات سامة 
بصفر  تعمل  ضارة،  رواسب  أو 
جدا،  مفيدة  مواد  وتفرز  انبعاثات 

مثل الفحم واملاء«.
نيوز  »سكاي  ملوقع  وأوضح 
عربية«، أن »أسرتاليا تعاني أزمات 
بيئية عديدة، أبرزها يف السنوات 
األخرية اجلفاف الذي ضرب القطاع 
فادحة  خبسائر  وتسبب  الزراعي 

للمزارعني«.
مل يقتصر مشروع رمية على معاجلة 
حتلية  مشروع  فهناك  النفايات، 
مياه الصرف الصحي الذي ميكن أن 
يسهم يف حل أزمة القطاع الزراعي 
وتأمني مياه صاحلة لالستعمال يف 
الزراعة، كما يف األبنية السكنية.

معاجلة  تقنية  »ترتكز  وتابع: 
حرة  جزيئات  خلق  على  املياه 
البكترييا  تقتل  كهرومغناطيسية 
إىل  وحتوهلا  العضوية،  واملواد 
واملاء،  الكربون  أوكسيد  ثاني 
مما يسمح بتوفري مياه مبواصفات 

جتعلها صاحلة للشرب«.

اللبناني مجيل رمية حيمل 12 
براءة اخرتاع إىل أسرتاليا

وأشار إىل أنه على تواصل مستمر 
اليت  األسرتالية،  السلطات  مع 
منحته تأشرية للقدوم إىل البالد، 
وقدمت له الدعم إلجناز مشاريعه.

إمتام  بعد  املقبلة  خططه  وعن 
رمية  قال  أسرتاليا،  يف  مشاريعه 
إنه يأمل بإطالقها عامليا يف أوروبا 
والواليات املتحدة، مشريا إىل أن 
هذا  يف  بالفعل  متت  اتصاالت 

االجتاه.
نيوز  »سكاي  ملوقع  رمية  وحتدث 
لبلده،  هجره  سبب  عن  عربية« 
فروى بأسى عن »حال لبنان الذي 
يذوق أبناؤه مرارة اجلوع واحلرمان، 
فيما سياسيوه غارقون يف الفساد 

واحملاصصة«.
وقال: »حاولت جاهدا شرح براءات 
اخرتاعاتي للمسؤولني السياسيني 
نتيجة  إىل  أصل  ومل  لبنان،  يف 

وكأن األمر مل يعنيهم«.
عدم  عن  املهاجر  العامل  وأعرب 
الدولة  »ختلي  من  استغرابه 
أبنائها  وكفاءات  طاقات  عن 
املبدعني«، قائال إن »لبنان ختلى 

عن نفسه«.
وحيد  أنا  »اليوم  واستطرد: 
عائليت،  عن  وبعيد  غربيت  يف 
قدروا  أناس  بني  أنين  صحيح 
أخفي  ال  لكن  وأحباثي،  أعمالي 
وافتقادي  للبنان  شوقي  مدى 
اجلامعة  يف  ولزمالئي  فيه  للحياة 
اللبنانية. هنا يعمل اإلنسان متاما 

مثل الروبوت«.
وختم العامل اللبناني حديثه بالقول: 
هذه  لبنان.  إىل  العودة  »أمتنى 
أمنييت بعد حتقيق أهدايف العلمية 

يف أسرتاليا«.

النقل  عمال  نقابات  طالبت 
بإجراء حمادثات عاجلة مع رئيس 
خماوفهم  ملناقشة  الوزراء 
الصحة  وزارة  قرار  بشأن 
إلعادة  ويلز  نيو ساوث  بوالية 
متطلبات العزل الصحي للعمال 

األساسيني.
وتعتقد النقابات أن التعديالت 
األخرية واملتعلقة مبتطلبات العزل 
الصحي وإعادة تعريف املخالط 
العمال  إبقاء  أجل  من  الوثيق 
»متهورة  العمل  يف  املهمني 
وغري مدروسة« وستهدد صحة 
ستؤدي  و  املوظفني،  وسالمة 
سلسلة  اضطرابات  تفاقم  إىل 

التوريد بشكل أكرب.
أعلنت وزارة الصحة بوالية نيو 
يف  تغيريات  عن  ويلز  ساوث 
واخلاصة  كورونا  جائحة  قيود 
منها  حماولة  يف  العمل  مبواقع 
أعداد  ارتفاع  تأثري  لتخفيف 
اخلدمات  تقديم  على  احلاالت 

احليوية يف الوالية.
اخلدمات  موظفي  إجازة  ومتت 
والتصنيع  الغذائية  اللوجستية 
للمخالطني  اآلن  ُيسمح  حيث 
املقربني مبغادرة العزلة الذاتية 
تظهر  مل  إذا  العمل  حلضور 
عليهم  جيب  أعراض،  عليهم 
اختبارات  وإجراء  أقنعة  ارتداء 

كورونا سريعة يومية.
تقول وزارة الصحة بالوالية إنهم 
إذا  مؤهلون فقط للقيام بذلك 
غيابهم  أن  العمل  أصحاب  قرر 
تعطيل  يف  كبرًيا  خطًرا  يشكل 
األنشطة  أو  اخلدمات  تقديم 
اهلامة وأنهم غري قادرين على 

العمل من املنزل.
نيو  والية  حكومة  رئيس  قال 
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت 
يف  ستساعد  التعديالت  إن 
استمرار تشغيل سالسل التوريد 
»الصعبة«  األسابيع  خالل 

املقبلة.
أن  »نعتقد  للصحفيني  وقال 
على  الضغط  سيخفف  ذلك 
والتوزيع،  التوريد  شبكات 
املناطق  لتلك  بالنسبة  خاصة 
األساسية يف مجيع أحناء واليتنا 
خالل األسابيع القليلة املقبلة«.
أناستازيا  أعلنت   بدورها 
باالشاي رئيسة وزراء كوينزالند 
الذين  األساسيني  العمال  أن 
رمبا خيضعون للحجر الصحي يف 
املنزل ولكن مل تثبت إصابتهم 
بالفريوس ميكنهم االستمرار يف 

العمل حتت »ظروف معينة«.
وقالت لوسائل اإلعالم: »حنتاج 
اخلدمات  كافة  استمرار  إىل 
مثل  انقطاع  دون  احليوية 
وكذلك  املياه،  و  الكهرباء 
سالسل  تدفق  استمرار  ضمان 
االمداد والتوريد للمواد الغذائية 

لكافة احناء الوالية«.
 )TWU( وحث احتاد عمال النقل
رئيس الوزراء سكوت موريسون 
على إشراك النقابات يف اجتماع 
خماوفهم  إىل  لالستماع  عاجل  
التوريد  سالسل  أزمة  بشأن 

احلالية.
السكرتري  كني  مايكل  وقال 
يوم  بيان  يف  لالحتاد  الوطين 
العزل  متطلبات  »إلغاء  األحد 
أهوج،  قرار  النقل  لعمال 
مجيع  تتجاهل  تزال  ال  احلكومة 
وأن  سبق  اليت  التحذيرات 

اطلقناها من قبل«.
وتابع كني قائال »حنن نعلم أنه 
حتى لو كنت بدون أعراض، فال 
يزال بإمكانك نشر الفريوس«.

األشخاص  مطالبة  إن  وقال 
الذين حيتمل أن يكونوا مرضى 
جيعل  لن  العمل  إىل  بالذهاب 
سالسل التوريد واإلمداد واليت 
تصل للعديد من األشخاص آمنة 

بالشكل الكايف.

نقابة عمال النقل تدعو موريسون إلعادة 
النظر يف تعديالت العزل الصحي األخرية 
وتصفها بـ »قرارات متهورة ويف غري حملها«

SERVICE NSW سّجْل نتيجة فحص كوفيد اإلجيابية لدى
شخص  أّي  على  األن  يتوّجب 
املستضّد  فحص  نتيجة  تكون 
جيريه  الذي   )RAT( السريع 
لدى  نتيجته  يسّجل  أن  إجيابية 

.Service NSW
الوالية  حكومة  رئيس  ووصف 
السيد Dominic Perrottet عملية 
وسيلة  بأنها  اجلديدة  التسجيل 

مهمة إلدارة اجلائحة. 
وقال السيد Perrottet: »بإمكان 
تسجيل  ويلز  ساوث  نيو  سكان 
نتائجهم مبجرد بضع نقرات على 
موقع Service NSW أو باستخدام 

».app( Service NSW( تطبيق
نتيجة  تسجيل  »يتيح  وأضاف: 
 )RAT( فحص املستضّد السريع
ساوث  نيو  يف  الصحة  لدائرة 
ويلز تقديم اإلرشادات لك بشان 
بأعراض  والتحّكم  الذاتي  العزل 
كوفيد19- يف املنزل، كما يتيح 
ف  هلا وضع األشخاص الذي ُيصنَّ
اخلطورة  عالي  الصحي  وضعهم 
الرعاية  خبدمات  اتصال  على 
إرشاد  على  ويساعد  السريرية 
للعناية  املتواصلة  االستجابة 

بالصحة العامة.«
ال  الناس  معظم  فإن  وللعلم 
حيتاجون إىل فحص PCR لتأكيد 

إصابتهم بكوفيد19-.
 Brad السيد  الصحة  وزير  وقال 
اإلبالغ  يتوجب  إنه   Hazzard
لفحص  اإلجيابية  النتيجة  عن 
قرار  السريع مبقتضى  املستضّد 

خاص بالصحة العامة.
»إن   :Hazzard السيد  وأضاف 
فرض  من  الرئيسي  الغرض 
تزويد  ضمان  هو  اإلبالغ  
األفراد بإرشادات الصحة العامة 
اإلصابات  منحى  وتتّبع  املناسبة 

بالفريوس.«   
عامًا   65 حتت  سّنك  كانت  إذا 
وتلقيت جرعتني من لقاح كوفيد-

حاالت  أية  من  تعاني  وال   19
قد  حاماًل،  ولست  مزمنة  صحية 
بكوفيد19-  التحّكم  من  تتمكن 

بأمان يف املنزل.  
وقال وزير خدمة الزبائن واحلكومة 
 Victor Dominello الرقمية السيد
إن اخلصوصية ستحظى باألولوية 

يف وسيلة اإلبالغ هذه.
وأضاف السيد Dominello: »إن 
صميم  يف  هما  واألمان  الثقة 
ُترسل  سوف  إذ  التقنية،  هذه 
Service NSW املعلومات مباشرًة 
إىل دائرة الصحة يف نيو ساوث 
عنها  اإلفصاح  يتم  ولن  ويلز، 

وسيتم  ثالثة،  أطراف  أية  إىل 
 Service بعدها حذفها من سجالت

NSW خالل بضعة أيام.« 
»يوجد  قائاًل:  الوزير  وأردف 
ماليني  سبعة  من  أكثر  حاليًا 
حساب  منهم  كل  لدى  شخص 
ميكنه   Service NSW يف  مسجّل 
ملتزمون  لكننا  بواسطته،  اإلبالغ 
لديهم  ليس  الذين  مبساعدة 
حساب مسجّل على القيام بذلك. 
بإمكان األشخاص الذين حيتاجون 
 Serviceبـ االتصال  مساعدة  إىل 

NSW على الرقم 88 77 13.«
وُيشار إىل أن حّدة املرض لدى 
معظم الذين يصابون بكوفيد19- 
تكون معتدلة ويتعافون منه خالل 
بضعة أيام، وقد ال يعاني بعض 
على  أعراض  أية  من  اآلشخاص 

اإلطالق. 
العام  بطبيبك  االتصال  يرجى 
يف  الصحة  دائرة  بـ«خط  أو 
العناية  لدعم  ويلز  ساوث  نيو 
على  املنزل«  يف  بكوفيد19- 
كنت  إذا   1800  960  933 الرقم 
حالة  لديك  كانت  إذا  أو  حاماًل، 

صحية مزمنة.
كوفيد  عن  املعلومات  وألحدث 

nsw.gov.au تفّقد
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لكيانها  النهاية  بداية  ستكون  الالتينية  ألمريكا  »إسرائيل«  خسارة 
العنصري اإلرهابي.

الالتينية، ملا كانت »إسرائيل« موجودة  لوال دول أمريكا 
اآلن يف اخلارطة أساسًا. انطالقًا من هذه احلقيقة، أولت 
القريبة  الالتينية،  أمريكا  نشأتها  منذ  الصهيونية  احلركة 
من معقلها الرئيسي يف الواليات املتحدة، اهتمامًا خاصًا، 
 29 التقسيم يف  قرار  على  التصويت  مثاره خالل  حصدت 

كانون األول/ديسمرب 1947. 
الربازيل  مندوب  أدى  القرار،  هذا  على  التصويت  خالل 
أوسفالدو كروز، الذي ترأس اجتماع اجلمعية العمومية لألمم 
املتحدة، دورًا مهمًا يف مترير القرار بأغلبية صوت واحد، 
فبعد أن فشل التصويت األول يف 26 كانون األول/ديسمرب 
من ذاك العام يف احلصول على أغلبية الثلثني، قرر كروز، 
وبطلب من الرئيس األمريكي ترومان، تأجيل جلسة اليوم 
ما  وهو  األمريكي،  الشكر  عيد  أنه يصادف  التالي، حبّجة 
والقيادات  األمريكيون  األعمال  ورج��ال  ترومان  استغّله 
أمريكا  دول  بزعماء  لالتصال  والصهيونية  اليهودية 
الالتينية، إلقناعها بالرشوة أو بالتهديد بضرورة التصويت 

ملصلحة القرار. 
وقد أدى مندوب غواتيماال خورخوي غارسيا غرانادوس دورًا 
مهمًا يف التأثري يف ممثلي دول أمريكا الالتينية، فرّدت 
»تل أبيب« على مجيله هذا بتسمية العديد من الشوارع يف 

املستوطنات اإلسرائيلية بامسه. 
دولة   13 صّوتت  األول/ديسمرب،  كانون   29 جلسة  ويف 
أمريكية التينية ملصلحة القرار، وامتنعت 6 منها )من أصل 
وكانت  التصويت.  عن  التصويت(  عن  امتنعت  دول   10
ذي  كوبا الدولة الوحيدة اليت صّوتت آنذاك ضد القرار الَّ
حصل على أغلبية الثلثني، وبفارق صوت واحد، إذ أّيدته 

33 دولة، ورفضته 13 دولة.
واعرتفت كّل من غواتيماال وأوروغواي وفنزويال ونيكاراغوا 
وباناما وكوستا ريكا ب�«إسرائيل« فور إعالنها يف أيار/مايو 
1948، بعد اعرتاف واشنطن بها، فيما اعرتفت الدومينيكان 
والسلفادور وهوندوراس وباراغواي بها يف أيلول/سبتمرب 
وبوليفيا  والربازيل  واألرجنتني  تشيلي  بها  لتلحق   ،1948
وكولومبيا وكوبا وهاييت والبريو يف كانون األول/ديسمرب 
مقدمة  يف  الربازيل،  وبعدها  األرجنتني،  وكانت   .1948
الدول اليت افتتحت سفاراتها يف »تل أبيب«، ليصل عدد 

هذه السفارات إىل 14 سفارة يف العام 1972.
يف  هلا  سفارة  أّول  »إس��رائ��ي��ل«  افتتحت  املقابل،  يف 
لتحّول   ،1949 األول/ن��وف��م��رب  ك��ان��ون  يف  األوروغ�����واي 
»املوساد«  لنشاط  مهم  معقل  إىل  مونتيفيديو  عاصمتها 
يف القارة املذكورة، لتلحق بها سفارتها يف األرجنتني، ثم 
الربازيل واملكسيك. وكان »املوساد«، بالتنسيق والتعاون 
الفاشية،  االنقالبات  كّل  خلف  األمريكية،  املخابرات  مع 
وحماوالت التمرد يف كوبا، واغتيال الزعيم الثوري جيفارا، 
وأخريًا حماولة االنقالب الفاشل يف فنزويال عرب حدود اجلارة 

كولومبيا.
ذين يسيطرون  وكان »املوساد«، مع رجال األعمال اليهود الَّ
استهدفت  اليت  املؤامرة  أساسيًا يف  طرفًا  اإلع��الم،  على 
ومنعته  لوال،  سيلفا  دي  الربازيل  يف  اليساري  الرئيس 
من املشاركة يف االنتخابات اليت فاز بها اليميين الفاشي 

بولسونارو؛ صديق »إسرائيل«. 
عاصمة  بالقدس  ف��ورًا  فوزه  بعد  بولسونارو  اعرتف  وقد 
ل�«إسرائيل« اليهودية، ونقل سفارة بالده من »تل أبيب« 
املذكورة،  القارة  يف  أخ��رى  دول  فعلته  ما  وهو  إليها، 
الصهيونية،  »املوساد« واحلركات  اّلذي يشّن  الوقت  يف 
ضد  تضليل  محالت  األمريكية،  املخابرات  مع  بالتنسيق 
أنشطة حزب اهلل وإيران، وهما معًا مصدر قلق بالغ ل�«تل 
هلا.  اسرتاتيجيًا  عمقًا  القارة  هذه  يف  ترى  اليت  أبيب«، 
وخبسارتها، قد ختسر كّل شيء، مبا يف ذلك زعزعة الكيان 

الصهيوني برّمته. 
وحتى إن تركنا العالقات االقتصادية والتجارية واملكاسب 
اليت حتّققها »تل أبيب« من عالقاتها مع العديد من الدول 
الالتينية الغنية بالثورات الطبيعية، فإنَّ ما يهّمها هو منع 
دول القارة من االحنياز إىل جانب القضّية الفلسطينّية اليت 
واملسلمني يف  والعرب  الفلسطينيني  من  أصحابها  خانها 

العديد من فرتات التاريخ القريب والبعيد.
آخر شاهد على ذلك لقاء حممود عباس ووزير األمن الصهيوني 
بيين غانتس، وقبلها تآمر بعض القيادات من »محاس« )وما 
زال( على الدولة السورية، اليت مل تكن »محاس« موجودة 

أمريكا الالتينية.. بفضلها قامت »إسرائيل« وعربها ستهتّز!
أساسًا لوالها، ناهيك 
باخلالفات الفلسطينية 
– الفلسطينية، وعمالة 
الفلسطينيني  بعض 
بشكل  ل��ل��ص��ه��اي��ن��ة 
غري  أو  م����ب����اش����ر 
الوقت  يف  م��ب��اش��ر، 
القضية  كانت  ال��ذي 
وما  الفلسطينية، 
زالت، يف ضمري مجيع 
ثوار أمريكا الالتينية، 
من  مقدمتهم  ويف 
كاسرتو  ش��ك  دون 
وتشافيز،  وج��ي��ف��ارا 
ذي  الَّ مادورو،  واآلن 
مقابلته  يف  اف��ت��خ��ر 
غسان  األس��ت��اذ  م��ع 
شاشة  على  ج��دو  بن 
بصداقته  »امليادين« 
الشخصية مع الشهيد 
سليماني،  ق���اس���م 
ث���م ه��ت��ف م���ن أجل 
ف���ل���س���ط���ني، وه���و 
وسيفعله  فعله  م��ا 
التشيلي  ال��رئ��ي��س 

مباشرة، وردًا على سؤال من مقدم الربنامج، قال بوريك: 
»نعم، ومن دون أي شك، إنَّ إسرائيل دولة إبادة ودولة 
حقوق  عن  وندافع  هلا  نتصدى  أن  مجيعًا  وعلينا  إجرامية، 
الشعب الفلسطيين، مهما كانت قوة الدول اليت تتجاهل 

هذه احلقوق«.
الفلسطينيني  من  ومعظمهم  العرب،  عدد  إنَّ  وللتذكري، 
أقل من 250  والسوريني واللبنانيني، يف تشيلي، ليس 
األصول  كل  ومعهم  مجيعًا،  هلؤالء  األوان  آن  وقد  ألفًا. 
العربية يف دول أمريكا الالتينية، أن يرتكوا خالفاتهم جانبًا، 
مهما كان سببها، ويتفقوا على احلد األدنى من القواسم 
املشرتكة، وهي التصدي للصهيونية والدفاع عن فلسطني. 
هذا بالطبع إن كانوا ما زالوا مؤمنني بها، وليسوا من أتباع 

التطبيع، أي االستسالم واخليانة والتآمر.
وعلى الدول والشعوب العربية واإلسالمية املخلصة للقضية 
ر كيف وقف كاسرتو وجيفارا، وأخريًا  الفلسطينية أن تتذكَّ
العربية، ويف مقدمتها  التحرر  تشافيز، إىل جانب حركات 
وبعد  استقالهلا،  من  عام  بعد  جيفارا  زارها  اليت  اجلزائر، 
الرئيس بن بيال إىل كوبا  التارخيية اليت قام بها  الزيارة 
يوم 16 تشرين األول/أكتوبر 1962، على الرغم من اعرتاض 
الرئيس األمريكي كنيدي على هذه الزيارة اليت صادفت 

أزمة الصواريخ بني واشنطن وموسكو. 
ويف غياب املوقف العربي املوّحد، تستطيع سوريا وإيران، 
أن  القومية،  مبواقفها  وتونس،  اجلزائر  املرة  هذه  ومعها 
تبين عالقات وطيدة مع دول أمريكا الالتينية اليت حيكمها 
هو  العمل  هلذا  الوحيد  املشرتك  اهل��دف  ليكون  اليسار، 
التصدي ل�«إسرائيل« ومنع بعض األنظمة العربية املتآمرة 
)كاملغرب واإلمارات( من التغلغل يف هذه الدول بغطاءات 
»تل  ضد  املستقبلية  السياسات  وطأة  لتخفيف  خمتلفة، 
أبيب«، وإن اختلفت الدول األربع ومن معها من دول وقوى 
احلكومات  واألهداف مع هذه  والنهج  األسلوب  وطنية يف 
اليسارية، فمن الواضح جدًا أن عملها املشرتك سيصب يف 
نهاية املطاف يف خانة املصاحل املشرتكة لشعوب منطقتنا 

وشعوب أمريكا الالتينية.
وال بدَّ من الّتذكري بأنَّ كّل هذه الّشعوب عانت األمّرين من 
ظلم املستعمرين واستبدادهم وإرهابهم، بدءًا من كريستوفر 
بايدن ومن معه  كولومبوس، وانتهاء برتامب. وال خيتلف 
عنهما وعن كّل الذين أجرموا حبّق البشرية مجعاء، وفلسطني 

وجدانها وضمريها، ألنها أرض الرساالت الثالث.
»إسرائيل« ألمريكا  أنَّ خسارة  أن ال ينسوا  وعلى اجلميع 
الالتينية ستكون بداية النهاية لكيانها العنصري اإلرهابي 
الذي سيستنفر كّل إمكانياته حلماية مواقعه، بعد أن يضمن 
ظهره بتآمر األنظمة العربّية واإلسالمّية على القدس، اليت 
قد تتحول قريبًا إىل قبلة للماليني من رفاق جيفارا بعد أن 

خانها أصحابها!

حـسني مـحلي

املنتخب غابرييل بوريك، وهو على طريق كاسرتو وتشافيز 
وجيفارا، حاهلم حال العديد من ثوار أمريكا الالتينية اّلذين 
املدعومني  احملليني  وعمالءها  األمريكية  اإلمربيالية  لّقنوا 
من الرأمسالية الصهيونية دروسًا لن ينسوها من الرجولة 
والبسالة والتضحيات، يف الوقت الذي تتسابق أنظمة عربية 
وإسالمية للتطبيع مع »تل أبيب«. ولوال خيانتها وعمالتها 
وعمالة أجدادها، ملا استطاعت الصهيونية أن خترتق دول 

أمريكا الالتينية، كما هو احلال يف أفريقيا أيضًا.
وال ننسى فشل اجلاليات العربية املوجودة )باستثناء حاالت 
)قوامها  الالتينية  أمريكا  دول  مجيع  يف  قليلة(  فردية 
ليس أقل من 25 مليونًا( يف أداء دور أهم وأكرب تأثريًا 
واضحًا  ويبدو  املذكورة.  للدول  السياسية  القرارات  يف 
جانب  إىل  فيها، ستنحاز  للسلطة  اليسار  وباستالم  أنها، 
القضية الفلسطينّية، وإن اختلف أطرافها الفلسطينيون يف 
ما  وهو  وسالحًا،  سياسًة  معاجلتها  كيفية  حول  بينهم  ما 
سيجعل انتخاب الشاب الثوري غابرييل بوريك )35 سنة( 
واإلسالمي  العربي  النضال  مسار  حيّدد  قد  تارخييًا  حدثًا 

الصادق من أجل فلسطني. 
ختسر  أن  بعد  »إسرائيل«،  هلزمية  كافيًا  ذلك  وسيكون 
العديد من مواقعها االسرتاتيجية يف هذه القارة، وأهمها 
العام اجلاري، كما سبق أن  انتخابات نهاية  الربازيل، يف 
خسرت األرجنتني واملكسيك، وانتصر فيها اليسار، وهو ما 
سيتطلب املزيد من التنسيق والتعاون بني قوى املقاومة 
أن  وجيب  الالتينية،  أمريكا  يف  اليسار  وزعماء  واملمانعة 
يكون الشاب بوريك يف مقدمتهم، ألنه مرشح للتأثري يف 
شعور شباب أمريكا الالتينية، بل شباب العامل أمجع، فقد 
د بوريك عندما كان يف الربملان يف العام 2016 مشروع  أيَّ
يف  املنتجة  اإلسرائيلية  البضائع  مقاطعة  يقرتح  قانون 
املستوطنات اليهودية يف الضفة الغربية والقدس احملتلة 
ومرتفعات اجلوالن، ووصف »إسرائيل« آنذاك بأنها »دولة 

جمرمة«.
مع  احملتلة  الغربية  الضفة  بوريك  زار   ،2018 العام  ويف 
نائبني يف الربملان، والتقى الرئيس حممود عباس )ليته مل 
يلتِق به(، كما التقى الشابة عهد التميمي، وحّياها باسم 
مناضلي بالده. وما على دمشق أو طهران أو اجلزائر إال أن 
تساعد عهد على السفر إىل سانتياغو حلضور مراسم القسم 
يف 11 آذار/مارس القادم، لتلتقي حينها الرئيس الشاب، 

ويرى الشعب التشيلي بطولة الفتاة الفلسطينية. 
هدية  تشيلية  يهودية  منظمة  أرسلت   ،2019 العام  ويف 
للرئيس بوريك مبناسبة رأس السنة، فردَّ عليها يف حسابه 
اللطيفة،  املبادرة  هذه  على  لكم  »شكرًا  »تويرت«:  على 
ولكنين كنت أمتنى أن تطلبوا من إسرائيل أن تنسحب من 

فلسطني احملتلة بشكل غري شرعي«.
وخالل محلته االنتخابية، ويف مقابلة تلفزيونية على اهلواء 
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صوّتت 13 دولة أمريكية التينية ملصلحة قرار التقسيم
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عن »النشرة«
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بني »غـرية« باسـيل و »هـجوم« جعجع... هل حسم احلريري موقفه؟!
العكسي  العّد  بدأ  وافرتاضًيا،  نظرًيا 
أّن  ولو  املقبلة،  النيابّية  لالنتخابات 
وأّن  بعد،  رمسًيا  تنطلق  مل  »احلمالت« 
اللبنانيون  به  يتخّبط  الذي  »االنهيار« 
على كّل املستويات، على وقع تسجيل 
املعدالت  من  املزيد  الدوالر  سعر 
باالستحقاق  التفكري  جيعل  القياسّية، 
اللبنانيون  عاد  ما  وقٍت  يف  »ترًفا«، 
»قوت  تأمني  على  قادرين  مبعظمهم، 

يومهم«، باملعنى احلريّف.
لكن، إذا كانت معظم القوى السياسية 
من  أشهر  مخسة  قبل  »مرتبكة« 
ال  مناٍخ  وجود  ظّل  يف  االنتخابات، 
االستحقاق  حبصول  »يشّكك«  يزال 
حتيط  اليت  »الضبابية«  فإّن  أساًسا، 
تتجاوز  »املستقبل« حتديًدا  تيار  مبوقف 
النواب  أّن  خصوًصا  »اإلرباك«،  حدود 
والقيادّيني فيه »جيهلون« حتى اآلن ما 
املنافسة«،  »حلبة  سيدخلون  كانوا  إذا 

وكيف سيخوضونها.
قد  كانت  »املستقبل«  مصادر  أّن  ومع 
بتوقيع   »املوقف«  إعالن  سابًقا  ربطت 
دعوة  مرسوم  على  اجلمهورية   رئيس 
موعد  من  والتثّبت  الناخبة  اهليئات 
حتى  ُيعَلن  مل  شيًئا  فإّن  االنتخابات، 
رئيس  لعودة  »ترّقب«  ظّل  يف  اآلن، 
واليت  البالد،  إىل  احلريري   التيار  سعد 
هذا  يتوّقعونها  »املستقبلّيون«  كان 
بعد  »القرار«  يعلن  أن  على  األسبوع، 

اجتماعات »قيادية« يعقدها.
احلريري،  »موقف«  تبلور  انتظار  ويف 
إّنها  يقال  متباينة«  »خيارات  وقع  على 
»قيد الدرس«، ُتطَرح الكثري من عالمات 
»مقاطعة«  إمكانية  حول  االستفهام 
الرجل لالستحقاق عن بكرة أبيه، وتبعات 
ذلك على املشهد العام، يف وقٍت برزت 
القليلة  األيام  عّدة يف  مواقف سياسّية 
املاضية، انطوت على »مفارقات« مثرية 

لالنتباه، ورمبا االستغراب.
من هذه »املفارقات« مثاًل ما صدر عن 
»خصم« احلريري األول، رئيس »التيار 
الوطين احلر« الوزير السابق  جربان باسيل 

، الذي بدا أّنه وّجه رسائل »ودية« إىل 
املمثلني  »مشاركة  متّنى  حني  احلريري، 
السّنة  أصوات  ألّن  للسّنة«،  الفعلّيني 
»مش للبيع حلدا«، على حّد قوله، وهو 
ما اختصره كثريون بالقول إّن »باسيل 
من  كان  أن  بعد  احلريري«،  يغازل 

»أخرجه« من املشهد.
باسيل،  لكالم  التفسريات  تعّددت  وقد 
دخل  الذي  الرجل  أّن  اعترب  من  بني 
مع  وحتى  اجلميع،  مع  »خصومات«  يف 
التفاهم  بفّك  ملّوًحا  الشيعي،  املكّون 
إلعادة  حباجة  بات  اهلل «،  » حزب  مع 
القوى،  خمتلف  مع  عالقاته  يف  النظر 
عرب  السيّن،  املكّون  مع  التقارب  ولعّل 
األسهل  يكون  قد  »املستقبل«،  تيار 
يف ذلك، نظًرا الستحالة »التفاهم« من 

جديد مع »القوات اللبنانية« مثاًل.
ومّثة من قرأ يف األمر »خشية« من جانب 
باسيل من »البدالء احملتملني« للحريري، 
أكثر  لوراثته«  »الطاحمني  أّن  خصوًصا 
يتقاطع  وجّلهم  وُيصوا،  ُيعّدوا  أن  من 
عند رفض خطاب »االعتدال« الذي تبّناه 
»الشيخ سعد« بصورة أو بأخرى، لصاحل 
وهو  وتطّرًفا«،  »تشّدًدا  أكثر  خطاب 
»التيار  رئيس  صاحل  يف  يكون  لن  ما 

الوطين احلر« بطبيعة احلال.
واحملسوبني  باسيل  من  املقّربني  لكّن 
هذه  كّل  من  يتنّصلون  »التيار«  على 
يف  الرجل  كالم  ليضعوا  التفسريات، 
سياقه املنطقي والطبيعي، وهو احلريص 
دوًما على »املمثلني األقوياء لطوائفهم«، 
وبالتالي فهو ال ميكن أن يكون مع »عزل« 
احلريري، سواء كان ذاتًيا أو ال، خصوًصا 
ُجّرب سابًقا، ومل  أّن سالح »املقاطعة« 

يبُد »نافًعا« على أّي مستوى.
اختاروا  أّنهم  فيبدو  »املستقبلّيون«  أما 
كالم  على  التعليق  عن  »العزوف« 
أّن بعض احملسوبني عليه  باسيل، ولو 
رّحبوا مبا اعتربوها »رسائل ودية«، رغم 

أّنها ال تقّدم وال تؤّخر كثرًيا يف املشهد، 
يكون  أن  اجليد  من  أّنه  على  مشّددين 
رئيس »التيار« قد أدرك، ولو متأّخًرا، 
»االعتدال  ميّثل  »املستقبل«  تيار  أّن 
فوقه يف  للقفز  وأّن ال جمال  السين«، 

رسم املعادالت.
»الودية«،  باسيل  رسالة  نقيض  وعلى 
ُسّجلت  اليت  الثانية«  »املفارقة  تتجلى 
احلريري  بعودة  ربًطا  األسبوع،  هذا 
رئيس  تصريات  خالل  من  املرتقبة، 
جعجع  اللبنانية«  مسري  »القوات  حزب 
»القيادة  بني  الفصل  ارتأى  الذي   ،
عن  حديثه  معرض  يف  والقاعدة« 
»األكثرية السنية«، األمر الذي »استفّز« 
قيادات تيار »املستقبل« على ما يبدو، 

فسارعت إىل الرّد عليه.
وكان الفًتا يف هذا السياق ما صدر عن 
أمني عام تيار »املستقبل«  أمحد احلريري  
الذي وصف جعجع بـ »احلليف السابق«، 
وتوّجه إليه بـ »نصيحة ببالش«، قوامها 
دعوته إىل أن »يلعب يف ملعبه كما يشاء، 
ويعيش األحالم اليت يتمناها«، لكن يف 
املقابل إىل »ترك األكثرية السنية حباهلا 
والتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها 

وبني قيادتها السياسية«.
هنا أيًضا، تعّددت التفسريات خللفّيات 
»القوات  بني  املتجّدد  السجال  هذا 
اللبنانية« و » تيار املستقبل « يف توقيت 
املؤّشرات  كّل  أّن  خصوًصا  »ملتبس«، 
حال  يف  »املستقبل«  بأّن  توحي  كانت 
قّرر خوض االستحقاق االنتخابي، سيكون 
مضطًرا للتحالف مع »القوات اللبنانية«، 
مراعاة  باب  من  اخلالفات،  كّل  رغم 
»الرغبة اخلليجية« بالدرجة األوىل، واليت 

بات جعجع »خري ممثل« عنها.
يقول  التفصيل،  هذا  عن  ومبعَزٍل 
»املستقبليون« إّن رّد أمحد احلريري أخذ 
بّد  أّنه كان »ال  إال  صدى يفوق حجمه، 
منه«، ألّنه مل يكن من املمكن املرور على 
تصريح جعجع مرور الكرام، معتربين أّن 
األخري هو »البادئ«، وقد استفّز مجهوًرا 
أخرى  مّرة  أوحى  عريًضا بتصريه، وهو 
بوجود »رهان« لدى جعجع على »إزاحة« 

احلريري، واإلتيان بـ »بدالء« له.
أما »القواتيون« فيجدون أّن رّد احلريري 
ًقا«، وأّن كالم جعجع كان  مل يكن »موفَّ
عاًما، بل إّنه كان إجيابًيا وليس سلبًيا، 
وحاول من خالله اإلياء بأّن العالقة مع 
املكّون السيّن ال تزال يف أفضل أحواهلا، 
رغم التباين مع القيادة السنية املتمثلة 
بتيار »املستقبل«، علًما أّن جعجع لطاملا 
آذار«   14« حتالف  إحياء  دعاة  من  كان 
بشكل أو بآخر، وليس من ُيالم يف هذا 

اإلطار.
»التجاذب«  يستمّر  وذاك،  هذا  وبني 
خوض  من  امُلنتَظر  احلريري  موقف  حول 
االستحقاق ككّل، علًما أّن رئيس جملس 
»اعتكافه«،  يرفض  بري   النواب  نبيه 
ُينَقل  حيث  التسريبات،  بعض  وفق 
»معركته  احلريري  عودة  يعترب  أّنه  عنه 
موقف  مع  »تناغم«  يف  الشخصية«، 
باسيل أيًضا، ولو من الناحية »املبدئية« 

ال أكثر.
مل  احلريري  أّن  يبدو  النتيجة،  يف 
إّن  يقول  من  ومّثة  بعد،  موقفه  يسم 
االعتبارات اليت ينطلق منها قد ال تكون 
ما هي  بقدر  األوىل،  بالدرجة  »داخلية« 
اليت  باألسباب  ومرتبطة  »خارجية«، 
دفعته إىل االعتذار عن  تشكيل احلكومة 
، بعد كّل »املكابرة« اليت أبداها، حني 
خليجي، وسعودي  »فيتو«  بوجود  تيّقن 

حتديًدا، عليه.
موقف  يكتنف  الذي  »الغموض«  ولعّل 
احلريري اليوم، يستند إىل املبدأ نفسه، 
فهو ال ميكن أن خيوض االنتخابات جبدية، 
مل  منه  السعودي  املوقف  أّن  طاملا 
يتغرّي، وهو الذي لطاملا كان يعتمد على 
»محالته«،  يف  األوىل  بالدرجة  الرياض 
واالنسحاب«  »االعتكاف  فإّن  وبالتالي 
على  مل يصل  إذا  »أضمن«  يكون  قد 

»مباركتها املسبقة«!.

 اهليئات االقتصادية: صفقة على حساب العمال
العمل  أصحاب  هيئات  مارست  لطاملا 
اهليمنة على القرارات يف لبنان بصفتها 
ميليشيات  زعماء  مع  احلكم  شريكًا يف 
اهليئات،  صوت  َخَفَت  األهلية.  احلرب 
 17 بعد  امليليشيات  سلطة  َخَبت  كما 
أشهر،  بعد  لكن   .2019 األول  تشرين 
وبعد  أنفاسهما.  الشريكان  التقط 
لغة  استعادا  األخرية،  احلكومة  تشكيل 
السيطرة واهليمنة. حاكم مصرف لبنان 
هذه  رأس  على  يقف  سالمة  رياض 
اهليمنة وهو ما زال يدير األزمة لتغطية 
سواء  احلكم  يف  الشريكني  استمرارية 
عرب تبذير الدوالرات ملنحها للمصارف، 
أو رفع األسعار لقمع األسر، بينما على 
مع  املشرتكة  املصاحل  إدارة  مستوى 
أصحاب  هيئات  تعمل  السلطة  قوى 
من  ممكن  قدر  وبأقل  بصمت،  العمل 
يلزم  من  كل  وتستدعي  التصادم، 

لفرض شروطها
استدعت  املاضية،  القليلة  األيام  يف 
الوزير  بقيادة  العمل،  أصحاب  هيئات 
مديرين  جمموعة  شقري،  حممد  السابق 
لفرض  أو  ملناقشتهم  بارزين  عامني 
ما  ختّص  مسائل  حول  معهم  تسوية 
أعباء  من  عليهم  يرتتب  أن  يفرتض 
أو  األجور،  تصحيح  عملية  سياق  يف 
أصحاب  أعمال  يصيب  أن  يفرتض  ما 
العمل من الزيادات الضريبية املطروحة 
اجلمركي.  الدوالر  وأبرزها  املوازنة  يف 
قامت  االجتماعات،  هذه  كل  قبل  لكن 
واستحصلت  أساسية  بزيارة  اهليئات 
نبيه  النواب  جملس  رئيس  بركة  على 
بّري، ثم انطلقت حنو وزير املال يوسف 
اخلليل. بعدها استدعى شقري إىل مكتبه 
يف مقّر غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
يف بريوت وجبل لبنان، كالً من: املدير 
االجتماعي حممد كركي،  العام للضمان 
على  املال  وزارة  يف  مديرين  جمموعة 
جورج  باإلنابة  العام  املدير  رأسهم 
باإلنابة  العام للجمارك  معراوي، املدير 
رميون خوري، مدير الواردات لؤي احلاج 
شحادة، والحقًا اسُتدعي رئيس جملس 
عماد  ألوجريو  العام  املدير  اإلدارة 

كريدية.
يف الشكل، كان الفتًا أن شقري يطلب 
القطاع  يف  موظفني  من  سريعًا  فّيلبى 
ضمن  تصّنف  مواقع  يشغلون  العام 
أتوا إىل  للدولة. كّلهم  العليا  الوظائف 
بقية  ومطالب  مطالبه  ملناقشة  مكتبه 
أعضاء اهليئات مثل جاك صراف ونقوال 
الشماس وزياد بكداش. هنا، ال بد من 
اإلشارة إىل أن الشماس املشهور بـ«أبو 
رخوصة« هو الذي قال يومًا إن اهليئات 
تطاع وال تطيع. وهو التاجر - املصريف 
الذي ميّثل إساءة األمانة اليت مارستها 
ميّثل  كما  مودعيها،  جتاه  املصارف 
األرباح االحتكارية اليت ميارسها أصحاب 
جانبه شقري،  الوكاالت احلصرية. وإىل 
املمنوع من ممارسة أي عمل تنفيذي يف 
مصنع والده للشوكوال، لكنهم يوّجهون 
إىل  نزواًل  التينة  عني  بواسطة  األوامر 

أزالمها، فُيطاعون!
من  اهليئات  طلبت  اإلطار،  هذا  يف 
كركي أن جيد املخرج القانوني ويوافق 
على املقايضة بني موافقة اهليئات على 
بقيمة  اخلاص  القطاع  األجور يف  زيادة 
1,325,000 مقابل اعتبار الزيادات على 
عن  اخلاص  القطاع  يف  العاملني  أجور 
اجتماعية  مساعدة  و2021   2020 عامي 
وال  الضمان  يف  تسّجل  ال  سنوية 
حتتسب  وال  اشرتاكات،  عنها  ُتدفع 
بل  اخلدمة،  نهاية  تعويضات  ضمن 
العمل  أصحاب  منحها  مساعدة  هي 
األمر  هذا  اهليئات  وترّبر  ملوظفيهم. 
بأن الضمان االجتماعي دفع ملستخدميه 
أصل  يف  تدخل  مل  اجتماعية  مساعدة 
الراتب وال يف تعويضات نهاية اخلدمة. 
ويطلب أصحاب العمل أن يتم تشريعها 
رئيس  شّرعها  كما  متامًا  كمساعدة، 

محمد وهبة
غازي  الضمان  يف  السابق  التفتيش 

قانصو.
يتغافل أصحاب العمل، ومعهم مسؤولو 
وفق  أجرًا  يصّنف  ما  بأن  الضمان، 
العمل  لقانون  القضائية  التفسريات 
وقانون الضمان االجتماعي، هو حبسب 
التمييز  الصادر عن حمكمة  القرار 143 
ــــ الغرفة الثامنة مدنية يف 1997/9/17، 
التعويضات  »اعتبار  اآلتي:  النحو  على 
اليت  والعينية  النقدية  والعائدات 
واالستمرارية،  العمومية،  بطابع  تّتسم 
إىل  إضافتها  جيب  اليت  هي  والثبات، 
األجر األساسي حلساب تعويضات نهاية 
تعويضات  من  يرافقها  وما  اخلدمة 
آخر،  مبعنى  قانونًا«.  عليها  منصوص 
ال ميكن اعتبار ما دفعه أصحاب العمل 
ألجرائهم بشكل متكّرر وثابت وشهري 
بوصفه مساعدة اجتماعية، بل هي أجر 
تعويضات  ضمن  يتسب  أن  يفرتض 

نهاية اخلدمة وتدفع عنه االشرتاكات.
أصحاب  يقرتحها  اليت  املقايضة  لكن 
بل  ذلك،  على  تقتصر  ال  الرساميل 
مستعدون  بأنهم  إغراءات  يقّدمون 
الضمان  االشرتاكات يف  معدل  لزيادة 
لالشرتاكات،  اخلاضع  الكسب  ورفع 
مبا يكفي لتغذية الضمان ببضعة مئات 
بإمكان  يصبح  وعندها  املليارات،  من 
لتقدميات  التعرفات  زيادة  الضمان 
كذلك  أضعاف.  ثالثة  واألمومة  املرض 
سيحصل الضمان على وعد بأن أصحاب 
العمل مستعدون للمساهمة يف إنعاش 

ضمان الشيخوخة!
على حساب إفالس الضمان

سخية  تبدو  أنها  رغم  املقايضة،  هذه 
من قبل أصحاب العمل، إال أنها بالفعل 
ليست شيئًا ُيذكر. ففي املبدأ، ضمان 
بشكل  عاجزًا  زال  ما  واألمومة  املرض 
غري  بشكل  حاليًا  تتم  وتغذيته  بنيوي، 
نهاية  تعويضات  صندوق  من  شرعي 
ألف   11 من  أكثر  خيتوي  الذي  اخلدمة 
مليار لرية. هذا املبلغ لو استخدم كّله 
يكفي  لن  واألمومة،  املرض  يف متويل 
أكثر من بضعة أشهر لتغطية االستشفاء 
للمضمونني  والطبابة  الدواء  وفواتري 
نفقات  عاتقهم.  على  واملستفيدين 
تتجاوز  كانت  واألمومة  املرض  ضمان 
ألف  الـ11  بينما  دوالر،  مليون   600
 1500 من  أكثر  تساوي  ال  لرية  مليار 
تبعًا  اليوم  أسعار  بقيمة  لرية  مليار 
ملعدل تضّخم األسعار، أما إذا احتسبت 
على أساس سعر الدوالر السوقي فهي 

ال تشرتي أكثر من 360 مليون دوالر.
وال  مفلس  الضمان  املعنى،  بهذا 
حلول  ظل  حتى يف  االستمرار  يستطيع 
نقاط  زيادة االشرتاكات بضع  نوع  من 
إضافية، أو رفع احلد األقصى للكسب 
اخلاضع لالشرتاكات... بضع مئات من 
املليارات لن تقّدم أو تؤخر يف حسابات 
االستشفائية  للتغطية  الفعلية  الكلفة 
وفحوصات  والدواء  الطبابة  وفواتري 

املخترب وسواها.
والنقطة األهم، أن املقايضة بني ضمان 
الشيخوخة مقابل تسويات نهاية اخلدمة 
هي الوهم حبّد ذاته. فلو أخذت مسألة 
قبل  من  الشيخوخة جبدّية  إقرار ضمان 
قوى السلطة وأصحاب الرساميل، باعتبار 
اتفاق على معدالت االشرتاك للتمويل، 
جدًا  رخيصة  ستكون  الكلفة  هذه  فإن 
التسويات.  مقابل  العمل  أصحاب  على 
فأي إقرار لضمان الشيخوخة الذي ينقل 
األجراء إجباريًا من تعويض نهاية اخلدمة 
يكون  التقاعدي  املعاش  صندوق  إىل 
نهاية  تسويات  كل  فعليًا  ألغى  قد 
شهري  تقاعدي  معاش  مقابل  اخلدمة 
مل يتفق عليه مسبقًا ويتوقع أال يتجاوز 
احلّد األدنى لألجور الذي يتحّكم أصحاب 
العمل بإصداره من خالل شراكتهم مع 
قوى السلطة. مقايضة كهذه هي مقتل 
أصابهم  الذي  املقتل  من  أكثر  للعمال 

بإفالس الضمان.
يبدو أن وزير العمل مصطفى بريم مل 
بل  ال  الصفقة،  هذه  على  بعد  يوافق 
أنه يف  مع  دراستها  كثريًا يف  يتمّهل 
قوى  مواقع  عن  كثريًا  خيتلف  ال  موقع 
معها  يتشارك  وقد  األخرى،  السلطة 
شقري  نفسها.  السياسية  األهداف 
اتصل مباشرة بالوزير طالبًا منه حضور 
إعالن الصفقة و«قطفها«، لكن الوزير 
مل ميتثل الستدعاءات شقري اليت كانت 

ناجحة مع املديرين العامني.
شقري يف مواجهة مديري املالية

جمموعة  أن  املشهد،  يف  نفورًا  األكثر 
من املديرين العامني من الفئة األوىل 
والثانية يف وزارة املال، هرعوا إىل مكتب 
أساسية:  مسألة  يف  ملناقشته  شقري 
الدوالر اجلمركي. الوزير السابق أبلغهم 
بأن أصحاب العمل مستعدون للموافقة 
على دوالر مجركي بقيمة 8 آالف لرية، 
مصّرون  واجلمارك  املالية  مديرو  بينما 
على أن ال جدوى من هذا األمر إذا كان 
اهلدف من زيادة الدوالر اجلمركي متويل 
زيادة الرواتب واألجور وبعض النفقات 
اإلضافية يف املوازنة. الدوالر اجلمركي 
لسعر  تبعًا  أي  لرية،  آالف   8 مبستوى 
تسعرية  وفق  املصريف  الدوالر  صرف 
 ،151 بالتعميم  الصادرة  لبنان  مصرف 
ال يّصل واردات أكثر من 6 آالف مليار 
على  قياسًا  متواضع  مبلغ  وهو  لرية، 
يتمسكون  لذا  األخرى،  املوازنة  حاجات 
بزيادة الدوالر اجلمركي إىل سعر منّصة 
صريفة وما فوق. عمليًا، يدرك أصحاب 
العمل أن إعادة تسعري الدوالر اجلمركي 
مبعدالت مرتفعة هو مبثابة ضريبة عالية 
ُضرب،  مما  أكثر  االستهالك  ستضرب 
املؤسسات  استمرارية  فإن  وبالتالي 
ستكون مهّددة وإن كانت قادرة على 
آنيًا.  رساميلها  حلماية  السلع  ختزين 
استمرارية  أساس  هو  االستهالك  لكن 
حمور  األمر  وهذا  التجارية.  العمليات 
إن  إذ  أيضًا،  املال  وزارة  يف  نقاش 
تأخذ  أن  جيب  اجلمركي  الدوالر  زيادة 
يف االعتبار أن إيراداته تكون أقّل من 

املتوقع كلما كان هو أعلى.
نهاية مشروع »الفايرب أوبتيك«؟

كذلك حضر إىل مكتب شقري، املدير العام 
ألوجريو عماد كريدية. طلب من الرجل 
تقديم شرح واٍف عن قطاع االتصاالت، 
فأشار إىل أن املسألة األساسية تتعلق 
الذي دفع  االستثماري  اإلنفاق  بغياب 
أوجريو إىل وقف تنفيذ عقود مشروع 
عدم  بسبب  أوبتيك«،  »الفايرب  متديد 
سعر  ارتفاع  بعد  التمويل  استمرارية 
املقدمة  األسعار  مع  مقارنة  الدوالر 
سابقًا باللرية. لذا فإن كريدية مضطر 
أن يعيد تقييم هذا املشروع يف موازنة 
2022، الفتًا إىل أن القطاع بكامله ال 
استثماري  إنفاق  بال  االستمرار  ميكنه 
وبعض  الصيانة  جلهة  األدنى  باحلّد 
على  تنسحب  املشكلة  لكن  التطوير. 
أمر آخر يكمن يف تسديد كلفة استجرار 
اإلنرتنت إىل اخلارج للحفاظ على ربط 
زيادة  يف  املشكلة  تكمن  هنا  لبنان. 
بتغطية  األسعار  رفع  ميكن  التعرفات؛ 
صرف  سعر  يف  االرتفاعات  بعض 
الدوالر، وميكن رفع التسعرية بناء على 
الكلفة وسعر الصرف، لكن األمر يتاج 
إىل قرار يف جملس الوزراء، أو يتطلب 
دعمًا من اخلزينة لتغطية كلفة التشغيل 

املشار إليها يف موازنة 2022.
مستمعًا  كان شقري  اجملال،  هذا  يف 
من  أوجريو  تريده  مبا  ومتلذذًا  أكثر 
املستهلكني  على  التعرفات  رفع 
لتغطية استمرارية ما للقطاع من دون 
أصحاب  جيوب  إىل  أوجريو  يد  مّد 
رفعها،  سيتم  تعرفة  فأي  العمل. 
السلع  أسعار  على  تلقائيًا  ستزاد 
املبيعة يف السوق احمللية أو املصدرة 

إىل اخلارج.
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مل تستِمت قوات صنعاء يف الدفاع عن 
مديريات عسيالن وبيحان وعني يف 
حمافظة شبوة، واليت كانت سقطت 
وليس  قَبلية  باتفاقات  أيديها  حتت 
يف إطار خّطة عسكرية. لّكن اجليش 
و«اللجان الشعبية« سرعان ما حّوال 
نشوة التحالف السعودي - اإلماراتي 
عّز  بـ«نصٍر«  له،  املوالية  والقوى 
عليهم طيلة السنوات املاضية، إىل 
غّم، بشّنهما سلسلة عمليات استنزاف 
صفوف  يف  هائلة  خسائر  أوقعت 
املقاتلني اجلنوبيني خصوصًا، توازيًا 
مع إيصال رسائل إىل أبو ظيب بأن 
أّي حماولة لتجاُوز املديريات الثالث 
ستضع األراضي اإلماراتية يف دائرة 

االستهداف اجلّوي.
جنح اجليش اليمين و«اللجان الشعبية« 
يف احتواء اهلجوم الكبري الذي شّنه 
اإلماراتي   - السعودي  التحالف 
على  له،  التابعة  احمللية  والقوى 

اإلمارات يف اليمن: عودة إىل املغامرة.. »إعصار اجلنوب« يفتك بأهله 

صنعاء ألبو ظيب: جتاُوز شبوة يقابله استهداف اإلمارات
لقمان عبداهلل

عن أن صنعاء أوصلت إىل أبو ظيب، من خالل وسيط، تهديدًا 
املعطيات،  اإلمارات. وحبسب  أهدافًا يف  ليشمل  الرّد  بتوسعة 
فقد أدرك اإلماراتيون، على ما يبدو، جّدية التهديد اليمين، ولذا 
املوقف،  احتواء  حماولة  إىل  املاضية  الساعات  بادروا يف  فقد 
توّجه  بعضها يف  َتّثل  مباشرة،  غري  تهدئة  برسائل  البْعث  عرب 
إىل  بنصيحة  عبداهلل،  اخلالق  عبد  ظيب،  أبو  عهد  ولّي  مستشار 
َمن وصفهم بـ«حكماء وعقالء القوم يف اجلنوب«، بعدم االجنرار 
ألهلها«.  مأرب  »حترير  وتْرك  اليمين،  الشمال  معارك يف  إىل 
وعلى إثر تلك التغريدة، سارع اإلعالميون والناشطون التابعون 
تغيري  إىل  إماراتيًا،  املدعوم  اجلنوبي«  االنتقالي  لـ«اجمللس 
اخلسارة  فداحة  على  الرتكيز  إىل  بـ«النصر«،  املنتشي  خطابهم 
البشرية يف هذه املعركة ومساَوقة املوقف اإلماراتي، ومن ذلك 
ما كتبه أحد النشطاء القريبني من دوائر القرار يف«االنتقالي« 
من أن »فاتورة باهظة دَفعها الوطن من دماء أطهر شبابه لُيصلح 
خيانة اإلخونج يف شبوة وتسليم بيحان«، وأن »هناك من يطلب 
أن حنّرر الشمال كذلك وندفع كّل جندي جنوبي مثنًا لعودة حمسن 
ونظامه إىل صنعاء«، ليختم بالقول: »لعنة اهلل على َمن يوافق 
على طلبكم«. واجلدير ذكره هنا، أن هجومًا مماثاًل لـ«العمالقة« 
منتصف الشهر املاضي يف مديرية حيس يف الساحل الغربي، 
توّقف فجأة ومن دون أي مرّبر عسكري وميداني، وقد قيل يومها 

إن خشية اإلمارات من ردود صنعاء هي اليت عّلقته.

كيف استُعيدت املديريات الثالث؟
إىل  بالنسبة  وعني،  وبيحان  عسيالن  مديريات  حترير  يكن  مل 
اجليش و«اللجان«، هدفًا بذاته، كما مل يكن مندرجًا ضمن خّطة 
عسكرية للعودة إىل احملافظات اجلنوبية؛ ذلك أن القرار بشأن 
الشمال بشكل كامل،  بعد حترير  ما  ل إىل  هذه احملافظات مؤجَّ
على رغم أن قرار طْرد القوات األجنبية من األراضي اليمنية كافة 
حمسوم بالنسبة إىل قيادة صنعاء. لكن بالرجوع إىل أوائل توز 
شّنتها  اليت  الثاقب«  »النجم  عملية  حَتضر  املاضي،  العام  من 
واستولت  البيضاء،  حمافظة  يف  لـ«التحالف«  املوالية  القوات 
مركزها،  على  السيطرة  بعد  الزاهر،  مديرية  كامل  على  خالهلا 
وواصلت التقّدم يف جبهات الصومعة وذي ناعم، باجتاه مدينة 
البيضاء، مركز احملافظة. ويف أقّل من 48 ساعة، تّكن اجليش 
و«اللجان« من شّن هجوم معاكس ومباغت، استعادا على إثره 
مديرييَت  إىل  وصواًل  عملياتهما  واستكمال  املناطق،  تلك  مجيع 

الصومعة ومسورة، آخر قالع تنظيم »القاعدة« يف البيضاء.
ومبجرد حترير البيضاء، تهاوت جبهات »التحالف« يف أكثر من 
مع  الرئيسة  قبائلها  تواصلت  اليت  شبوة  جبهة  ومنها  منطقة، 
هذا  لَيعقب  معها،  للتعاون  استعدادها  وأبدت  صنعاء،  قوات 
إىل  و«اللجان«  اجليش  دخول  تسهيل  على  الطرفني  اتفاُق 
مديريات بيحان وعني وعسيالن )سيطرا عليها خالل 12 ساعة 
تدار  أن  مقابل  صفوفهما(،  يف  بشرية  خسائر  أّي  دون  ومن 
تكون  أن  على  أنفسهم،  األهالي  بل  قَِ من  الثالث  املديريات 
مرجعيتهم السياسية واإلدارية يف العاصمة. كان بإمكان قوات 
صنعاء، عندها، أن تستفيد مّما ُيصطلح عليه يف أصول احلرب 
بـ«املوفقية العسكرية«، وتستكمل تقّدمها إىل مناطق أخرى يف 
هادي  قوات  معنويات  يف  كامل  انهيار  من  مستفيدة  شبوة، 
إىل  أّدى  اجلنوب  بدخول  قرار  وجود  عدم  لكن  و«العمالقة«، 

االكتفاء باملديريات الثالث.

تحوّل »إنجاز شبوة« إىل عبء سياسي وميداني )أ ف ب (

مديرييَت عسيالن وبيحان يف حمافظة شبوة )جنوب شرق(، وحّوال 
يت »عملية إعصار اجلنوب«،  »إجنازات« خصومهما يف إطار ما ُسّ
إىل مسعى دائم للبحث عن مالجئ تقي القادة والضّباط واجلنود، 
املالَحقة واالستهداف، فيما بدأ العمل، يف أبو ظيب حتديدًا، على 
حْصر التطّور األخري يف حدود مقتضيات املشاركة مع الرياض، 
وِمن َخلفها واشنطن، يف عمليات »التحالف«. أّما على املستوى 
اليمن  احمللي، فقد استقبلت ساحات املدن والقرى يف جنوب 

جنائز مئات القتلى الذين سقطوا يف املعركة.
وكانت القوات املدعومة من »التحالف« )ألوية »العمالقة« اجلنوبية 
ذات امليول السلفية، وقوات الرئيس املنتهية واليته عبد ربه 
مديرييَت  حنو  املاضي  األسبوع  نهاية  تقّدمت  هادي(  منصور 
غري  جّوية  تغطية  ظّل  يف  عليهما،  وسيطرت  وبيحان  عسيالن 
مسبوقة، وصلت إىل 400 غارة يف أيام قليلة. يف املقابل، مل 
تستِمت قوات صنعاء يف الدفاع عن األراضي اليت كانت سيطرت 
الرئيسة،  القبائل  مع  عقدتها  تفاهمات  على  بناًء  هناك،  عليها 
ع  وال سّيما قبيلة بلحارث، قبل أن تنكث األخرية باالتفاق امُلوقَّ
من  بداًل  عسيالن.  بتحييد  والقاضي  املاضي،  العام  منتصف 
ذلك، حّول اجليش و«اللجان« قدراتهما احملدودة يف املديريات 
املذكورة إىل حرب استنزاف، معتمَدين على الكمائن واإلغارات 
السريعة ثّم االنسحاب، فضاًل عن استهداف احلشود واالجتماعات 
العسكرية بالطائرات االنتحارية املسرّية والصواريخ الباليستية، 
واليت ُعلم أن رؤوسها هي من النوع املتشّظي الذي ينفجر قبل 
الوصول إىل األرض بأمتار قليلة، وينتشر على مسافة واسعة. 
ومّما سّهل تلك اهلجمات، حتقيق األجهزة األمنية التابعة لصنعاء 
اخرتاقات أمنية عمودية يف املستويات القيادية للقوات املوالية 
لـ«التحالف«، األمر الذي أتاح هلا استهداف أكثر من مقّر قيادي 
ونقاط للتحشد. ففضاًل عن قْتل العديد من قادة الكتائب، أّدى 
هذا التكتيك إىل قْتل اثنني من قادة األلوية، هما قائد »اللواء 
الثاني - عمالقة« العميد سيح الصبيحي، وقائد »اللواء الثالث 
- عمالقة« العميد جمدي الردفاني )أبو حرب(، واألخري كان من 
ضمن جماميع سلفية زّجت بها سابقًا دولة اإلمارات يف احلرب 

األهلية يف ليبيا.
وسائل  على  وناشطون  جنوبية  إعالم  وسائل  أحصت  كذلك، 
التواصل االجتماعي ما يقرب من 700 بني قتيل وجريح، منهم 
250 مّت تشييعهم يف احملافظات اجلنوبية، فيما تعّمد الناطقون 
العسكريون واإلعالميون أللوية »العمالقة«، يف حماولة للتخفيف 
من وطأة اخلسائر، إعالن ما تكّبدته كّل قرية ومدينة على انفراد. 
مبا  لـ«التحالف«  املوالية  اإلعالم  وسائل  احتفلت  جهتها،  من 
وصفته بـ«التحّول يف جمريات احلرب«، والذي شّكل بالنسبة إليها 
ماّدة نادرة افتقدتها يف السنوات املاضية، بل إن املسؤولني 
الوسائل  تلك  يف  استضافتهم  ّتت  الذين  واخلرباء  واحملّللني 
ذهبوا إىل حّد جُماَنبة الواقع، وإحياء رغباتهم وشعاراتهم القدمية، 
والعودة إىل نْغمة »حترير« العاصمة صنعاء وعزل »أنصار اهلل« 

يف جبال مران.

    حوّلت قوات صنعاء قدراتها املحدودة يف مديريات شبوة الثالث إىل 
حرب استنزاف

يف  اهلجوم  عن  األوىل  املسؤولة  اإلمارات،  دولة  أن  والظاهر 
شبوة كون ألوية »العمالقة« تأتر بأمرها، ليست بوارد توسعة 
العملية لتشمل مناطق مشالية، خصوصًا يف ظّل ورود معلومات 

تبدي دوائر أمريكية رفيعة املستوى قلقًا على مستقبل لبنان 
يف األشهر املقبلة، يف ظل تصاعد تأثري حزب اهلل، وتسعى 
إىل حث اإلدارة األمريكية على التخلي عن »حيادها« احلالي 

واالنغماس أكثر يف معاجلة األزمة.
مقاربة واشنطن للوضع اللبناني غري ثابتة. فهي تارة تنغمس 
يف تفاصيل السياسة احمللية، كما يف تعاطيها يف موضوع 
اإلحاطة باجليش وحفظ احلد األدنى من االستقرار عرب حماولة 
مساعدته عسكريًا وماليًا أو إيفاد مبعوثني إليه، وتارة أخرى 
ترتاجع إىل حد يبدو معه وكأنها فقدت اهتمامها بلبنان بشكل 
شبه كلي. وهو ما حيصل حاليًا، إذ ُسّجل انكفاء أمريكي الفت 

عن املشهد اللبناني للمرة األوىل منذ سنوات.
هذا االنكفاء بدأ يثري خماوف داخل اإلدارة األمريكية نفسها. 
إذ تبدي دوائر أمريكية، عسكرية وسياسية رفيعة املستوى، 
الدوائر تعرف لبنان  اللبناني. وهذه  بالغًا على الوضع  قلقًا 
جيدًا، وهلا خربة طويلة فيه ومع قياداته السياسية والعسكرية، 
وتوليه اهتمامًا خاصًا، وسط تعدد اآلراء يف اإلدارة األمريكية، 
امللف  مقاربة  طريقة  حيال  واألمنية،  السياسية  مبتفرعاتها 

اللبناني يف ظل التقاطعات اإلقليمية واالنهيار الداخلي.
أحرج  لبنان يعيش حاليًا  أن  الدوائر، بقلق، إىل  تشري هذه 
املقبلة  األشهر  أن  من  وتنّبه  وأدّقها،  تارخيه  يف  اللحظات 
»ستكون صعبة ألنها ترسم مستقبل لبنان ومدى خضوعه 
يف شكل نهائي لتأثري حزب اهلل وإيران... وهو قد ال يفوز 

يف هذه املعركة«.
إىل  النيابية  االنتخابات  موضوع  األمريكي  القلق  ويتعدى 
املستوى غري املسبوق لتأثري حزب اهلل على الداخل اللبناني. 
وتعرب هذه الدوائر عن هذا القلق بالقول إن »واشنطن ختسر 
لبنان أمام حزب اهلل، واالنهيار املتوقع قد ال يتعدى أشهرًا. 
الوحيدة  املؤسسة  فإن  الرسية،  املؤسسات  انهيار  وعند 
األقوى اليت ستبقى واقفة هي حزب اهلل بكل ما ميلكه من 

إمكانات عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا«.
يف  مؤثرة  أمريكية  بشخصيات  دفع  املخاوف  هذه  حجم 
الكونغرس واإلدارة إىل العمل يف شكل ضاغط، بالتعاون مع 
ما تبقى من اللوبي اللبناني الذي ال يزال فاعاًل يف واشنطن 
على  األمريكية  اإلدارة  حلث  صوته،  إيصال  على  وقادرًا 
تغيري سياستها احلالية، وعدم إهمال لبنان وتركه ملصريه. 
وينطلق هؤالء من أن لبنان ال يزال ميثل ضرورة يف حد ذاته 
وللمنطقة، وينبغي عدم التخلي عنه ككل وليس عن أصدقاء 
الصوت يف  رفع  على  هؤالء  ويعمل  فحسب.  فيه  واشنطن 
قلب اإلدارة ليكون التدخل األمريكي فاعاًل وسريعًا، من أجل 
احلفاظ على مكّونات لبنان واستقراره، ما يفرتض أن يتعدى 
دور احلياد أو التفرج إىل عمل أكثر فاعلية. ويلتقي هؤالء 
مع ما تظهره فرنسا اليت تعمل لدى واشنطن من هذا الباب 
لعدم التخلي عن لبنان. وحبسب املعلومات، فإن باريس اليت 
أخريًا  نفسها، ضاعفت  الفكرة  على  الدوائر  هذه  مع  تلتقي 
جهودها لدى واشنطن لتفعيل مساعدة لبنان والرتكيز على 
ولبنانية  أمريكية  شخصيات  من  تعويل  ومثة  سقوطه.  عدم 
على دورها احليوي واملكثف يف هذا اإلطار للتأثري إجيابًا يف 

موقف واشنطن.

القلق بالغ من انهيار املؤسسات الرسمية تمامًا خالل أشهر وبقاء حزب 
اهلل صامدًا وحده

لبنان  يف  املسبوق  غري  االنهيار  رغم  إن  املعلومات  وتقول 
وفقدان كل املقومات احلياتية األساسية، وتشلع املؤسسات، 
فإن اهتمام هؤالء ينصب على عدم حتول لبنان عالنية دولة 
فاشلة باملعنى احلريف. إذ إن اخلشية من أن يؤدي املسار 
إىل  مؤثر،  دور  لعب  عن  واشنطن  وانكفاء  احلالي  اللبناني 
كل  عندها  فتتوقف  تدرجيًا،  الدولي  اجملتمع  عنه  يتخلى  أن 
الرعايات الدولية واملؤترات اخلاصة به اقتصاديًا وسياسيًا، 
ومفاوضات صندوق النقد أو تدخل البنك الدولي، وتنفض 
دول اجملتمع الدولي يده منه، كما األمم املتحدة. وهذا األمر 
إذ  وآخرًا،  أواًل  اللبنانيني  املسؤولني  قلق  يثري  أن  يفرتض 
عام  منذ  املستمرة  اللبنانية  املأساة  كل  يف  مرة  ألول  إنه 
تهديدًا  ليس  وهذا  دولي.  سند  بال  لبنان  سيكون   ،1975
التجربة  بل حتذير من أوساط وشخصيات ال تزال تنظر إىل 
اللبنانية على أنها قابلة للحياة وال تريد أن تتخلى عنها. لكنها 
كما حتث اإلدارة األمريكية إىل مزيد من التورط اإلجيابي يف 
لبنان، تعول على حترك املسؤولني اللبنانيني وتلمسهم حجم 
يفعلوا شيئًا  مل  أنهم  رغم  اللبنانيون  يعيشه  الذي  االنهيار 
األخريتني، ومل  السنتني  املاضية وال سيما  السنوات  طوال 

يهزهم حتى انفجار الرابع من آب.

نـقاش أمـريكي - أمـريكي:

حـزب اهلل يـربح لـبنان
هيام القصيفي
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الـدلـيل الـتجاري

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

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
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مــقاالت وتـحقيقات

احلكومية  املنظمات غري  ظاهرة  انتشار  منذ سنوات  لبنان  بدأ يف 
أموال  تغّذيها  وأمريكية  أوروبية  معظمها  صناديق  من  املمّولة 
حكومات أو أفراد أو القطاع اخلاص يف هذه البلدان. تقوم هذه 
املنظمات يف أغلب األحيان خبدمات متأل فيها الفراغات اليت ترتكها 
هذه  تفاقمت  مبسؤولياتها.  القيام  عن  املتلّكئة  اللبنانية  الدولة 
الظاهرة إثر أزمة النزوح السوري وشهدت أخريًا مراحل من التسارع 
انفجار  وعقب  االقتصادي  االنهيار  ظل  االنتشار، خباصة يف  يف 
بأي دوالر  يقبل  الصعبة جعله  للعملة  لبنان  مرفأ بريوت. عطش 
الدولة  على حساب سيادة  وإن كان  رقيب  أو  بال حسيب  قادم 
القدرة على  ونفوذها، ووصل به إىل حّد أن هناك صناديق هلا 

صياغة السياسات وحتديد األولويات أكثر من الدولة نفسها.
لتتّبع  خاصًا  قسمًا  »األخبار«  الزميلة  ختصص  السياق،  هذا  يف 
أخبار ونشاطات هذه الصناديق اليت تتصّرف كما لو أنها حكومة 
بديلة وإن كانت غري منتخبة. ومتامًا كما احلكومة اللبنانية ال تبدو 
صناديق احلوكمة الرشيدة ونشر الدميوقراطية معنية بالرقابة وال 
باملساءلة، أقّله حمليًا، إذ إن قراراتها غري معنية بآليات احلكم يف 
لبنان. لكن كون هذه الصناديق ذات تأثري كبري على السياسات 
املتبعة والقوانني املقّرة يف لبنان، فال بّد من أن نتعامل معها، 
يف »األخبار«، على أنها سلطة من السلطات املوجودة يف البلد، 
النيابية، علنًا أو  خصوصًا أن بعضها قّرر خوض غمار االنتخابات 

سّرًا.
بدايات الحوكمة غري الحكومية

انتهت املرحلة التارخيية املسّماة احلرب الباردة مع انهيار االحتاد 
السوفياتي عام 1991 بعد أربعة عقود ونصف عقد من »الربودة« 
اليت شهدت إنشاء الكيان الصهيوني وحروبًا ملتهبة على امتداد 
العامل. شهدت هذه احلقبة أحداثًا دموية كثرية يف منطقتنا، منها 
احلرب األهلية اللبنانية واالجتياح اإلسرائيلي لبريوت وغريها من 
األحداث اليت جتعل وصف احلرب بـ«الباردة« نكتة مسجة بالنسبة 
لكل من عايشها. احلرب كانت باردة فقط على اجلبهة املباشرة بني 
القوتني العظميني اللتني كانتا ختوضان احلرب، أما اجلبهات األخرى 
العامل  خريطة  الربودة.  إال  كل شيء  اجلنوب فشهدت  بلدان  يف 
املاضي،  القرن  تسعينيات  بارز يف  بشكل  تغرّيت  اجليوسياسية 
إذ باتت حمكومة بهيمنة القطب األوحد. مل تغب احلروب املشتعلة 
الباردة. إذ متت تصفية حسابات يف أكثر من  بعد انتهاء احلرب 
منطقة يف العامل وأبرزها يف عاملنا العربي. لن ندخل يف تفاصيل 
النزاعات اليت نشبت اآلن، لكن احلقبة التارخيية اليت تلت انهيار 
االحتاد السوفياتي شهدت توّسعًا كبريًا ملا يسّمى بالقوة الناعمة 
للواليات املتحدة بدءًا من دول االحتاد السوفياتي السابقة ودول 
الكتلة الشيوعية وصواًل إىل كافة أرجاء املعمورة. مل تنشأ أدوات 
القوة الناعمة يف حينها، إذ كانت تستخدم من قبل. لكن سياسة 
الواليات املتحدة اخلارجية شهدت توسعًا يف استخدامها بعدما رأت 
فيها القدرة على النجاح االسرتاتيجي بكلفة قليلة نسبيًا. أول من 
استخدم مصطلح القوة الناعمة كان جوزف ناي من جامعة هارفارد 
الناعمة  القوة  القرن املاضي، وشرح مفهوم  أواخر مثانينيات  يف 
تريده  ما  وتطلب  تريد  األخرى  الدول  جعل  من  التمّكن  أّنه  على 
ذلك  على  إجبارها  من  بداًل  منها  الناعمة  للقوة  املمارسة  الدولة 
بالقوة. لكن كما برودة احلرب الباردة، فإن نعومة القوة الناعمة 

مدّمرة جدًا وقد تكون دموية عند احلاجة.
تهدف  لكنها  واإلقناع،  اإلغراء  على  ترتكز  الناعمة  القوة  أدوات 
يف نهاية املطاف إىل تغليب مصاحل من ميارسها على تلك اليت 
ختص من متارس عليهم القوة وإن كانوا مقتنعني بالعكس. إنها 
أدوات لتكريس هيمنة سياسية واقتصادية وثقافية تكون فيها 
اليد األعلى دائمًا للمهيمن. سنتطّرق إىل تفاصيل هذه اهليمنة على 
مراحل. إذ إن تأثرياتها مرئية بشكل جلّي يف بلد مثل لبنان على 
كافة املستويات، واملشروع اللبناني منذ تأسيسه كان يفرتض أن 
ليتمّثل  االستعمارية  الناعمة  القوة  إجنازات  عن  ناجحًا  مثااًل  يكون 
فيه حميطه ويسعى لتقليده إبان تفكك الدولة العثمانية. لكن لندع 
التاريخ جانبًا للحظة ونقفز إىل احلاضر. فهيمنة واشنطن السياسية 
الوضع  »الناعمة« إلبقاء  والثقافية متجّذرة، وحربها  واالقتصادية 
على ما هو عليه مستشرسة يف ظل صعود قوى عاملية أخرى تنافس 
املتحدة  الواليات  غرمييت  تتوسط  اليت  كازاخستان  من  هيمنتها. 
الكربيني، روسيا والصني، إىل كوبا اجلزيرة العنيدة املتامخة لوالية 
الفائتة دعوات »شعبية« تطلب  القليلة  فلوريدا، شهدت األشهر 
من حكوماتها أن متتثل لسياسات القوّي الناعم. الشعارات ليست 
بهذه الصراحة، بل تتلطى خلف شعارات أكثر قابلية للرواج كاحلرية 
أكثر صدقًا يف  الكوبية  املعارضة  كانت  وإن  الفساد،  ومكافحة 
تعبريها عن معاداة نظام احلكم االشرتاكي يف كوبا. هذه ليست 
املرة األوىل اليت تتحول القوة الناعمة للواليات املتحدة األمريكية 
إىل تظاهرات شعبية مطالبة بقلب احلكم وجعله متماهيًا أكثر مع 
وجورجيا  أوكرانيا  ثورتا  الغربيني.  وحلفائها  واشنطن  سياسات 
منذ ما يقارب العقدين من الزمن أهم مثالني عن هذه احملاوالت 
وجناحهما شّجع واشنطن على املضي يف منوذج الثورات امللونة يف 

أكثر من مكان.
صناديق باندورا االستعمارية

منها  تريده  مبا  وتطالب  تريد  »الشعوب«  جيعل  الذي  ما  لكن 
اإلمرباطورية؟ نعود هنا إىل مبدأ اإلغراء واإلقناع الذي يأخذ أشكااًل 

 ذخائر احلرب الناعمة: نشر بيانات ووثائق التمويل الغربي للمنظمات غري احلكومية
جـمال غـصن - األخبار

خمتلفة. قد يفي فيلم أو مسلسل هوليوودي واحد بالواجب وإقناع 
املتلقي أن رامبو هو من ينقذه من حمنته. لكن عند شعوب مّرت 
بتجارب بديلة عن اهليمنة الرأمسالية احلالية، ال بد من التعّمق أكثر 
من أجل خلق وعي بديل يطلب ما يريده املستعمر من دون أن يبدو 
كذلك. أّدى امللياردير اجملري األصل جورج سوروس، عرب منظمات 
غري حكومية، هذا الدور بنجاح يف أوروبا الشرقية خدمة للسياسة 
لنشر  معوملة  ركيزًة  القناة  هذه  كّرس  ما  األمريكية،  اخلارجية 
كّرست  كما  اإلمرباطورية.  حتبذها  اليت  النيوليربالية  األيديولوجيا 
اخلارجية  السياسة  يف  حكومي  غري  جناحًا  سوروس  التجربة  هذه 
لواشنطن يقّدم خدماته حول العامل ويف أكثر من جمال. سوروس 
ليس أّول الوكالء غري احلكوميني لإلمربيالية وال آخرهم، لكّن امسه 
بات مرتبطًا بهذا النشاط أكثر من غريه ممن يقومون بأدوار مشابهة 
بعيدًا من األضواء. آخر خدمات سوروس لواشنطن كانت اهلمروجة 
باندورا«  »وثائق  املسماة  الوثائق  تسريب  رافقت  اليت  اإلعالمية 
قبل أشهر. املنظمة اليت توّلت تنسيق نشر التسريبات من واشنطن 
ممّولة من سوروس، كما عدد كبري من الشركاء الذين نشروا ما 
والفساد«  املنظمة  اجلرمية  عن  اإلبالغ  »مشروع  أبرزهم  وصلهم، 
الذي انطلق من أوروبا الشرقية قبل التوسع باجتاهنا وصوب آسيا 
الوسطى. اهلدف من كل ذلك مل يكن إال مكافحة التهّرب الضرييب 
اختاروا  أنهم  التسريب  الالفت يف اسم  األمريكية.  للخزانة  خدمًة 
»باندورا« من امليثولوجيا اإلغريقية، واليت كان صندوقها حيتوي 
على كافة شرور البشرية من جشع وغرور وافرتاء وكذب وحسد 
ووهن ووقاحة. وهذا الوصف إذا انطبق على أحد فهو على ملياردير 

خيدم اإلمربيالية حتت غطاء العطاء.
مليارات لبنان البديلة

التمويل  صناديق  مصدرها  الدوالرات  مليارات  هناك  لبنان،  يف 
»الناعمة« اليت صرفت وتصرف على آالف املشاريع اليت تقوم بها 
جهات غري حكومية. هذه األموال قد حتّدد سياسات ما وفقًا ملصاحل 
ال تتوافق بالضرورة مع خيارات الشعب، وهي فعلت ذلك يف أكثر 
من مرة. كما أنها قد حتّدد أولويات اخلطاب اإلعالمي يف مرحلة أو 
قضية ما من دون أن ُيعرف من قّرر هذه األولويات. إضافة إىل 
الدولة  مؤسسات  قلب  إىل  الصناديق  هذه  أموال  تغلغلت  ذلك، 
حبجة تدريب من هنا ودعم من هناك. وال يقتصر هذا التغلغل على 
والتنموية واخلدماتية بل  والغذائية  الرتبوية والصحية  املؤسسات 

وصل إىل أماكن حساسة يف املؤسسات األمنية والعسكرية.
حول  لكثريين  االسرتزاق  تؤّمن  اليت  »املعطاءة«  الصناديق  هذه 
العامل، تساهم أيضًا يف خلق شرحية شعبية تعتاش من االرتزاق 
ال  قد  الذي  التمويل  قرار  مصاحل صاحب  مع  مصاحلها  وتتماهى 
تتناغم أولوياته مع أولويات الشعوب. نقول قد ال تتناغم افرتاضًا 
حلسن النية لدى بعض هذه الصناديق، وإن كان ذلك يتناقض 
بل يشّكل ذلك يف  والسيادة،  االستعمار  التحّرر من  مع مفاهيم 
بلٍد أدمن االستجداء والتسّول جتسيدًا للمداواة باليت هي الداء كما 

وردت يف بيت شعر أبي نواس الشهري.
»األخبار« والحوكمة البديلة

البديل  اإلعالم  من  القطاعات  كافة  يف  منغمسة  البديلة  احلوكمة 
يف  األصيلة.  الدولة  مؤسسات  إىل  وصواًل  البديلة  الزراعة  إىل 
تتطّرق  اليت  املواد  من  سلسلة  »األخبار«  تنشر  األوىل،  املرحلة 
احلرب  صناديق  من  املمولني  الالعبني  أبرز  ومشاريع  أعمال  إىل 
الناعمة، والشخصيات اليت تقف خلفها حمليًا وعلى مستوى صناعة 
القرار، اليت غالبًا تكون يف عاصمة غربية ما. وسننشر بيانات هي 
نتاج حبث مضن على مدى شهور بهدف إظهار كمية األموال اليت 
تصرف يف القطاعات املختلفة واليت غالبًا تفوق ميزانيات الوزارات 
األسئلة  كما سنطرح  األصيلة.  احلكومة  بتطبيق سياسات  املعنية 
التمويل وأسبابه. كمية  اليت جيب طرحها عن توجهات وأولويات 
ذكاء اصطناعي  برامج  هائلة ويصعب حتليلها من دون  البيانات 
نعمل على تطويره وموارد بشرية غري متاحة لنا، لذلك يف مرحلة 
التحليل  وأدوات  البيانات  قاعدة  بعرض  »األخبار«  ستقوم  الحقة 
للعموم لفتح اجملال أمام من يريد أن يشارك يف البحث والتدقيق 
يف املشاريع وشبكات األشخاص اليت هلا ثقل يف صناعة قرارات 
لوثائق تفضح  كانت هناك تسريبات  إن  البديلة. وطبعًا  احلوكمة 
جتاوزات املنظمات يف أي جمال فـ«األخبار«، كما عّودتكم دائمًا، 

ترّحب بفاعلي اخلري.
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تدخل  أساسية  حاجة  هو  والتكنولوجية  املعلوماتية  اخلدمات  توفري 
يف صلب صعود الدول واجملتمعات حنو العامل الرقمي. لكنه عامل 
متغري بشكل سريع. وحلول أمس الربجمية، هي ثغرات اليوم. لذا، 
يتطلب هذا القطاع نسبة متابعة وتعّلم دائمة من العاملني به، كي 
املتسللني  هلجمات  عرضة  واخلوادم  االتصاالت  شبكات  تصبح  ال 
والقراصنة. يف هذا السياق، نشرت مجعية مركز البحوث لتعزيز 
األمنية  للثغرات  الرابعة  التحليلية  دراستها  السيربانية  احلماية 
يقارب  ما  وجود  عن  لتكشف  اللبناني.  الرقمي«  »النطاق  يف 
الـ761 ثغرة يف األنظمة املعلوماتية املختلفة يف الفضاء السيرباني 
اللبناني من خمتلف القطاعات )خدماتية، صناعية، صحية، مصرفية، 

تكنولوجية، أو غريها(.
 )Key Trends( احلالية  الرئيسية  االجتاهات  من  الدراسة  انطلقت 
أمنية  العاملي لتحديد 25 ثغرة  الصعيد  السيربانية على  للهجمات 
مصنفة خطرة مبوجب تصنيف )Mitre CVSS( يف الربامج املستخدمة 

على نطاق واسع يف أنظمة املعلومات الرقمية.
وبناء على هذه االجتاهات، ركزت الدراسة على التعرف إىل األنظمة 
القابلة لالخرتاق يف النطاق الرقمي اللبناني )نتيجة الثغرات األمنية 
احملددة( خالل الربعني الثالث والرابع من العام 2021، مع املقارنة 
بني النتائج اليت مت التوصل إليها ونتائج الدراسة التحليلية الثالثة 

اليت أجراها املركز سابقًا خالل الربع الثاني من العام 2021.

خلصت الدراسة إىل نتيجتني أساسيتني:
استمرار   :)Critical Vulnerabilities( اخلطرة  األمنية  الثغرات   -1
من   %50 من  )أكثر  »القدمية«  الثغرات  من  كبري  عدد  وجود 
الثغرات املكتشفة سابقًا يف الربع الثاني(، خصوصًا يف اخلوادم 
وأجهزة محاية الشبكات )اليت تستخدم يف املؤسسات والشركات( 
رغم مرور أكثر من ثالثة أشهر على إبالغ املعنيني بها، ال وبل ظهور 
أنظمة جديدة تعاني من هذه الثغرات القدمية. من ناحية أخرى، ُتظهر 
نتائج النصف الثاني أن لبنان يتأثر بشدة بالثغرات األمنية اجلديدة 
 Microsoft برنامج  يف  أو   Cisco ASA أنظمة  يف  الثغرات  )مثال 
حديثًا  املكتشفة  األمنية  الثغرة  عن  مبنأى  ليس  وهو   ،Exchange
يف مكتبة Log4J واليت أثارت ضجة كبرية على املستوى العاملي(، 
)ال سيما  أساسي  بشكل  باملواطن  تتعلق  قطاعات  تصيب  واليت 
لالستهداف  القابلة  األنظمة  معظم  وأن  والصحية(.  االستهالكية 
)أكثر من 89% منها( موجودة على األراضي اللبنانية أي أنها قد 
تكون متصلة بشبكات داخلية للمؤسسات ذات الصلة مما يزيد من 

حساسية املوضوع من الناحية األمنية على املستوى الوطين.
2- انتهاكات االمتثال )Compliance Violations(: ما يلفت االنتباه 
 ،)unpatched( هو العدد الكبري من الربامج واملكتبات غري املصححة
الكبري  العدد  إن  أخرى،  ناحية  من  األوىل.  اخلالصة  تؤكد  واليت 
يضع   )unencrypted login( املشفر  غري  الدخول  لتسجيل  نسبيًا 
عالمة استفهام كبرية. حيث يتم إرسال بيانات دخول املستخدم 
مجيع  خالل  من  اخلادم  إىل  املستخدم  متصفح  من  املشفرة  غري 
عناصر الشبكة يف مجيع أحناء العامل. مما يسمح لكل من له حق 
الوصول إىل عناصر الشبكة باالطالع على هذه البيانات وهو جانب 

خطري جدًا.
ولعّل األخطر من النتيجتني اليت توصل املركز إليهما يف دراسته، 
أنهما متطابقتان )مع اختالف بسيط يف النسب( مع نتائج الدراسة 
السابقة رغم محلة التوعية اليت قام بها املركز مع اجلهات املعنية 
باألنظمة حمل الدراسة السابقة، ما يثري خماوف جدية بشأن الوعي 
األمين   للشركات يف لبنان، ويؤكد احلاجة إىل هيئة وطنية تتابع 
أخبار الثغرات األمنية اجلديدة ملقاربتها على مستوى الفضاء الرقمي 

اللبناني متهيدًا ملعاجلتها من قبل اجلهات املعنية.
إن الدراسات اليت جيريها املركز انسجامًا مع رسالته وأهدافه تهدف 
إىل رفع الصوت عاليًا لاللتفات إىل خطورة الواقع األمين الرقمي 
يف لبنان، وهي دعوة مباشرة لكل املعنيني يف القطاعني احلكومي 
واخلاص للتواصل والتكامل مع هذه اجلهود املبذولة يف سبيل بناء 

منظومة محاية أمنية سيربانية متكاملة على املستوى الوطين.

دراسة: 761 ثـغرة رقـمية أمـنية 
خطرة يف خمتلف القطاعات اللبنانية

»األخبار«



Page 14صفحة 14     

مـقاالت وتحقيقات

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

<

<

< 

COVID-19 <

<

<

COVIDDO
CS

OS
00

18
_L

W
C_

CA
LD

_A
RA

BI
C_

18
0H

X2
60

W

COVID

nsw.gov.au COVID-19

COVID

مع فتح باب الرتشيحات لالنتخابات النيابية املقبلة، يصبح 
من املنطقي القول إن املعركة انطلقت رمسيًا، لكن ما ينبغي 
التوقف عنده هو الضبابّية اليت تسيطر على التحالفات، نتيجة 
دخول العديد من املعطيات اجلديدة على خط هذا االستحقاق، 
أبرزها دخول العبني جدد ميثلون القوى التغيريّية اليت ظهرت 

بعد السابع عشر من تشرين األول من العام 2019.

من  كل  أّن  الواضح  من  بات  التقليدّية،  القوى  جبهة  على 
قوى الثامن والرابع عشر من آذار يعانيان من أزمة كبرية، 
اخلالفات  بسبب  التحالفات  نسج  على  القدرة  يف  تتمّثل 
بني أركانهما، فاألوىل تواجه مشكلة التحالفات مع »التيار 
الوطين احلر«، بسبب خالفاته مع معظم األفرقاء، أما الثانية 
فهي تواجه مشكلتني أساسيتني: موقف تيار »املستقبل« 
من املشاركة يف هذا االستحقاق، والتوّتر يف العالقة بني 

التيار وحزب »القوات اللبنانية«.

يف هذا السياق، تشري مصادر متابعة، عرب الزميلة »النشرة«، 
إىل أّن »حزب اهلل« يسعى إىل لعب دور أساسي يف الوصول 
إىل توافق حول كيفّية خوض هذا االستحقاق، بشكل يضمن 
الوطين  »التيار  و  آذار  من  الثامن  قوى  حتالف  فوز  إعادة 
احلر« يف األكثرية النيابّية، وتلفت إىل أّن العمل من املمكن 
أن يكون على قاعدة نسج حتالفات على القطعة، أّي حسب 
واقع كل دائرة، كما حصل يف االنتخابات املاضية يف العام 
حتالفات  نسج  على  القدرة  التيار  لدى  كان  حيث   ،2018

متناقضة بني دائرة وأخرى.

بالنسبة إىل حتالف قوى الرابع عشر من آذار، حتديدًا على 
مستوى »املستقبل« و »القوات«، توضح املصادر نفسها 
بالساحة  يتعلق  فيما  السعودي  بالقرار  مرهونة  األمور  أّن 
السنية، حيث بعد وضوح هذا القرار من املمكن أن تتوضح 

التغيريية والقوى  واملعارضة  السلطة  أحزاب  ُتصيب  التحالفات  أزمة 
ماهر الخطيب

الصورة أكثر، خصوصًا أن التحالف بني »القوات« و »احلزب 
التقّدمي االشرتاكي« بات حمسومًا يف العديد من الدوائر، 
وتضيف: »يف حال كان القرار بدعم رئيس احلكومة السابق 
بني  التفاهم  حصول  املنطقي  من  يصبح  احلريري،  سعد 

اجلانبني يف أكثر من دائرة«.

يف اجلهة املقابلة، السؤال الذي يطرح نفسه يف هذه الدورة 
املفرتض  من  اليت  واملعارضة،  التغيريّية  بالقوى  يتعّلق 
بعد  ال سيما  االستحقاق،  هذا  األبرز يف  الالعب  تكون  أن 
التطورات اليت شهدتها البالد يف األشهر املاضية، لكن يف 
الصورة العامة واقعها ال خيتلف كثريًا عن واقع التحالفات 

احلزبية السياسية.

االختالف  أّن  إىل  مواكبة،  مصادر  تلفت  اإلطار،  هذا  يف 
يف االسرتاتيجّيات قاد إىل بروز مصطلحات جديدة: القوى 
املعارضة والقوى التغيريّية، حيث يطلق األول على تلك اليت 
ال متانع التحالف مع بعض الشخصيات والتيارات السياسية، 
بينما يطلق الثاني على تلك اليت ترفض بشكل مطلق هكذا 
حتالف، األمر الذي أّدى إىل منع الوصول إىل تفاهم بني أكرب 

منّصتني: »كلنا إرادة« و »حنو الوطن«.

وتوضح املصادر نفسها أّن املنصة األوىل ال متانع التحالف 
مع بعض القوى والشخصّيات الّسياسية، بينما الثانية، اليت 
ذلك  ترفض  »القطعة«،  على  حتالفات  بنسج  األوىل  تّتهم 
بشكل مطلق، نظرًا إىل أنها ترى هذا األمر ال ميكن تربيره 
أمام الرأي العام، كما أنه ال يسمح بوجود كتلة متجانسة من 

الناحية السياسية.

بالنسبة إىل هذه املصادر، الصورة من املفرتض أن تتضح 
أكثر يف املرحلة املقبلة، خصوصًا أن الكثري من الشخصيات 

الطاحمة إىل دخول الندوة الربملانية قد ترتاجع عن هذا األمر 
اليوم  احلال  ما هو  على عكس  األمر،  تدرك صعوبة  عندما 
يستطيع  من  وبالتالي  ذلك،  يف  الرغبة  لديه  اجلميع  حيث 
أن حيجز مكانًا له على أرض الواقع هو الذي سيسيطر على 
تداعياته  له  األمر سيكون  هذا  أن  تنكر  ال  لكّنها  املشهد، 

على املعركة.

يف الصورة العامة، تشري مصادر سياسية مطلعة، إىل أّن 
املعركة األساسّية ستكون يف الساحتني املسيحّية والسّنية، 
حيث القدرة على احداث التغيري أكرب من الساحتني الشيعّية 
والدرزّية، وتلفت إىل أنه يف األوىل تستطيع القوى التغيريية 
واملعارضة أن حتضر بقوة، بالرغم من أن القوى السياسية 
واقع  فإن  الثانية  يف  أما  األكرب،  احلضور  متتلك  تزال  ال 
تيار »املستقبل« فتح الباب أمام منافسة غري مسبوقة، بني 

العديد من اجلهات الطاحمة إىل تقديم نفسها كبديل عنه.

من وجهة نظر هذه املصادر، يف حال قّرر احلريري العزوف 
القوى  تلك  فإن فرص  االستحقاق،  املشاركة يف هذا  عن 
والشخصّيات ستكون أكرب، بينما يف حال قرر دخول املعركة، 
سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، فإّن هذه الفرص سترتاجع 
من  أكثر  يف  اخلرق  على  قدرتها  ذلك  يلغي  أن  دون  من 

دائرة.

األكرب  املعركة  أّن  نفسها  املصادر  ترى  احملّصلة،  يف 
ستكون على أصوات املغرتبني، نظرًا إىل أن الكتلة الناخبة 
السياسية،  القوى  على  ناقمة  أغلبها  اليت يف  اخلارج،  يف 
متلك القدرة على التأثري بنحو 10 مقاعد نيابّية، لكنها تطرح 
الكثري من عالمات االستفهام حول إمكانّية أن تستفيد القوى 
التغيريّية أو املعارضة من ذلك، خصوصًا إذا مل تنجح يف 

تقديم البديل املقنع.
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اللعبة  حدود  لكشف  منوذجية  أرضية  اللبناني  املسرح  شّكل 
حقيقي  اخرتاق  أي  حتقيق  عن  والعجز  الفرنسية،  الدبلوماسية 
ملساعدة الوطن الصغري على تشكيل »حكومة مهمة«، بعد انفجار 
الرابع من آب 2020، واستقالة حكومة حسان دياب. املدخل األهم، 
الفرنسية  الدبلوماسية  فشل  أسباب  أحد  لفهم  تأخري،  دون  من 
إىل  نفسها  الفرنسية  الدعوة  أن  هو  واقع،  إىل  املبادرة  بتحويل 
إىل  تفتقد  إصالحات،  وإجراء  اجلنائي  والتدقيق  لبنان  إصالح 
املصداقية، كما تفتقد إىل أنياب، إذ انتهى التهديد بالعقوبات ملن 
عرقل تنفيذ املبادرة، أو تشكيل احلكومة، مبنع عشرة لبنانيني من 

السفر إىل أوروبا!
اكتشف اإلليزيه، يف تعّرجات املبادرة، أن قنبلة العقوبات ال ختيف 
من  أساسي  جزء  أنفسهم  الفرنسيني  ألن  اللبنانيني  املسؤولني 
يف  ووظيفته  اللبناني،  املصريف  القطاع  من  املستفيدين  كتلة 
توزيع العموالت يف صفقات ما بني الغرب والشرق، وإمساك حاكم 
املصرف املركزي رياض سالمة مبلفات كل العمليات والتحويالت 
وشينو،  مالربونو  الكاتبني  حبسب  بريوت،  من  انطالقًا  الفرنسية 

وحصانته بالتالي من أّي مساءلة ستطيح حتمًا بكثريين.
اإلليزيه  خلية  »بذلت  نّصه:  ما  الكتاب  من   65 الصفحة  يرد يف 
العقوبات،  فكرة  لقتل  بوسعهما  ما  اخلارجية  ووزارة  الدبلوماسية 
وحتايل التكنوقراطيون على ماكرون إلحباط مساعيه. ذلك أن لبنان 
ونظامه املصريف أسديا خدمات كثرية للشركات الفرنسية. الدولة 
العميقة، وزارة املالية، املصرف املركزي الفرنسي، وزارة اخلارجية 
ال جتهل ذلك«. وينقل الكتاب عمن يصفه بـ«أحد الشهود« على 
تلك األالعيب الصغرية، والذي عمل سنوات طويلة ملصلحة إحدى 
تلك الشركات، قوله: »يف لبنان يقبلون بالتحويالت املكتوبة يدويًا، 
واليت ال أثر هلا يف قاعدة بيانات املصرف اإللكرتونية. كنا نفرم 
يف باريس أوراق التحويالت من بريوت، كي ال يتسّنى ألحد االّدعاء 
بأننا قمنا بالتحويل، كما أن خمابرات وزارة املالية لن تكون قادرة 
على اكتشافه، وإذا ما ذهب أي قاٍض إىل بريوت للتحقيق فأمتنى 
له كل التوفيق يف العثور على قاٍض لبناني يقبل بالتعاون معه«. 
ويتابع الشاهد نفسه: »لقد استفدت من هذا النظام سنوات عديدة 
ومسح لي بدفع ملياَري دوالر لعمالء من أصل رقم أعمال بلغ 80 

مليار دوالر، ولست الوحيد الذي فعل ذلك«.
على رأس املصرف املركزي اللبناني يقف رياض سالمة الذي قد 
منصبه.  من  بإزاحته  الكبار  الفرنسيني  املسؤولني  بعض  يرغب 
لكنه، حبسب نائب فرنسي، على اّطالع كامل على كل اخلدمات اليت 
هذا  من  وملفات  الفرنسية،  للشركات  اللبنانية  املصارف  قدمتها 
النوع تعود إىل سنوات حكم الرئيس جاك شرياك ال تزال موجودة، 
وماكرون خائف من ضربة ارتدادية إذا ما عاقب مسؤولني لبنانيني. 
خماوف أخرى غري بعيدة عن الطائفية تنتاب الفرنسيني من ظهور 
صدوع يف بنيان النظام املصريف اللبناني، »فالكثري من املصارف 
ال تزال بيد املسيحيني. الفرنسيون خيشون يف حال انهيار البالد 
أن يسقط النظام املصريف اجلديد بيد الدياسبورا الشيعية الثرية 

يف أفريقيا« )ص 88(، يقول اقتصادي لبناني.

 عميل للمخابرات الفرنسيّة: نحن على علم كامل بما يجري لدى ميقاتي 
ورجلنا حاضر يف املكان بشخص مصطفى أديب

مع ذلك، حاول الفرنسيون االلتفاف على إفالت الزعامات اللبنانية 
من التهديد بالعقاب، مبحاولة فرض رئيس للحكومة من خارج نادي 
خاطبه  الذي  احلريري  سعد  وخصوصًا  السابقني،  الوزراء  رؤساء 
الرئيس ماكرون يف لقائهما الثاني )ص 51( يف أيلول من العام 
ليس  ما،  أحدًا  عنّي  السلطة،  عن  ارحل  »سعد  بالقول:  املاضي 
أنت من يأخذ السلطة«. اختارت خلية اإلليزيه، واملخابرات اخلارجية 
الفرنسية، مصطفى أديب، بتوافق مسبق مع شقيق الرئيس ميقاتي 
سنويًا  يورو  ألف  و100  باريس  مبقر يف  ترّبع  )الذي  ميقاتي  طه 
ملشروع مركز أحباث يزّود الرئيس ماكرون باألفكار، من دون أن 
يرى النور( وجنله عزمي، ونصحت الرئيس احلريري باقرتاح امسه 
أمام اجتماع لرؤساء الوزراء السابقني. لكّن مصطفى أديب ليس 
تكنوقراطيًا فحسب، أو رجال جمهواًل لدى الفرنسيني ليصبح رئيس 
تشكيل  إىل  الفرنسيون  به  دفع  الذي  فالرجل  مهمة«.  »حكومة 
ال  لكنه  والكاريزما،  السياسي  احلس  من  للكثري  يفتقد  احلكومة 
يفتقد إىل الدعم )ص35(. »يشرح مسؤول لبناني تاريخ العالقات 
ملكتب  مديرًا  األخري  كان  فعندما  أديب.  ومصطفى  فرنسا  بني 
رئيس الوزراء جنيب ميقاتي عام 2005، قال لي عميل للمخابرات 
الفرنسية: على كل حال حنن على علم كامل مبا جيري لدى رئيس 
الوزراء، ورجلنا حاضر يف املكان بشخص مصطفى أديب«. القوة 
ُيطلعونها  واسعة  بشبكة خمربين  تزال حتتفظ  ال  السابقة  املنتدبة 
حتقيقنا  خالل  علمنا  »وقد  )ص35(  لبنان  يف  جيري  ما  كل  على 
الفرنسية يف  اللبنانية يسّلم السفارة  أن دبلوماسيًا يف اخلارجية 
بريوت معظم الربقيات الدبلوماسية اليت كان يرسلها سفري لبنان 

يف باريس إىل رؤسائه، وإىل رئيس اجلمهورية«.
أّي سياسة فرنسية يف لبنان وما هي حمّركاتها؟

ال يبدو أن جديدًا طرأ على السياسة الفرنسية منذ التحّول الكبري 
العربية،  فرنسا  سياسة  يف  شرياك  جاك  الرئيس  أجراه  الذي 
بالتفاهم مع الرئيس جورج بوش االبن، بعد خالفهما حول احلرب 

 »االحندار الفرنسي«: كيف تدير فرنسا ملف لبنان؟
مـحمد بـلوط

على العراق، واستصدار القرار 1559 عام 2004، لتحويل لبنان إىل 
ساحة مواجهة مع سوريا.

ال توجد سياسة لبنانية لفرنسا مبعزل عن اهلاجس السوري. رغم 
ما جرى منذ عام 2011، واحلرب اليت عصفت بسوريا ومبوقعها يف 
لبنان، وميزان القوى اجلديد، إال أن الفرنسيني ال يزالون يعيشون 
يف كوكب آخر، مل يأخذوا علمًا به حتى اليوم، وال يزالون يصّنفون 
اللبنانية تبعًا لعالقتها بسوريا، ويضعون فصل لبنان عن  القوى 
سوريا، ومواجهة سوريا يف لبنان حمورًا لكل سياساتهم )ص61(. 
وتشري املذّكرة الداخلية األحدث لوزارة اخلارجية الفرنسية، الصادرة 
الصعود  صّد  هو  »هدفها  أن  إىل   ،2019 الثاني  كانون   23 يف 
القوي للمعسكر السوري يف لبنان. ويف سبيل ذلك ميكن لفرنسا 
االستناد إىل الزعماء السياديني، سعد احلريري، مسري جعجع ووليد 
جنبالط، وهم مصّممون على املواجهة، وينتظرون الدعم الفرنسي 
رغم تقلبات عّرابيهم يف السعودية واإلمارات، وينبغي إظهار املزيد 
الدعم للمعسكر السيادي والضغط بالتوازي على من يعرقل  من 
حسن سري املؤسسات والتوازنات التقليدية للبالد: جربان باسيل 

وحزب اهلل«.
بعد التحّول الكبري، كان ال بد أيضًا من التقارب االستخباري بني 
األجهزة الفرنسية واملوساد، وبني اجليشني الفرنسي واإلسرائيلي. 
الطرفان مع ذلك ال يثق أحُدهما باآلخر. الفرنسيون الذين تراجعت 
»شارل  هي  واحدة،  طائرات  حاملة  إىل  املتوسط  يف  قوتهم 
اإلسرائيلي، وفتح  اجليش  مع  باملناورات  كانوا سعداء  ديغول«، 
أهدافهم  على  لإلغارة  أمامهم  احملتلة  اجلوي يف فلسطني  اجملال 
ضابط  »يقول  )ص83(.  وإيران  إسرائيل،  ومراقبة  سوريا،  يف 
فرنسي كبري: استطعنا من خالل التعاون أن حنّدد املؤشرات ألي 
ضربة إسرائيلية ضد إيران. فعندما نرى نوعًا حمددًا من الطائرات 
لقد  باحلرب.  إنذارًا  ذلك  سيكون  بعينها،  وصواريخ  األمريكية، 
على  ووحدها  مباشرة  اإلغارة  إسرائيل  بوسع  كان  إذا  ما  درسنا 
إيران. من دون إمداد لطائراتها يف اجلو، سيكون على الطيارين 
أن يقفزوا باملظالت يف طريق العودة، لذلك ال تؤمن هيئة األركان 
الفرنسية بتلك الضربة للربنامج النووي اإليراني. إيران بلد شاسع 
ومنّظم حول اقتصاد وصناعة حربية مدفونة وحمّصنة. هناك خياران 
أو  منها،  طائل  ال  لعمالق  شوكة  بوخزة  غارة  األول  ذلك:  مع 
ضربات جوية كثيفة، ويف هذه احلالة ينبغي أن يكون األمريكيون 
ضد  احلرب  خلوض  مستعّدين  غري  أنهم  أعتقد  لكن  العملية،  يف 

إيران«.

كيف أحبط سعد الحريري »سيدر«؟
للنقمة الفرنسية على الرئيس سعد احلريري قصة يرويها مالربونو 
وشينو يف الكتاب. الفرنسيون الذين استدعوا مؤمترًا دوليًا جلمع 
حيّملون  بلبنان،  االقتصادية  الكارثة  حلول  قبل  دوالر  مليار   11
احلريري املسؤولية الكاملة عن فشل مؤمتر »سيدر« وتأخري تنفيذه، 
وباريس.  احلريري  بني  العسل  شهر  أنهيا  فصالن  إسقاطه.  ثم 
»الفيغارو«،  يف  نشرت  له  مقالة  اىل  مالربونو  فيه  يعود  األول 
نديم  )الدكتور  احلريري  مساعدي  أحد  أحدثها  اليت  الصدمة  وإىل 
على  للحصول  املرشحة  الفرنسية  الشركات  فاوض  الذي  املال(، 
صفقات واستثمارات يف إطار »سيدر« يف لبنان، مقابل احلصول 

على عمولة 20 يف املئة.
»سيدر«  ملف  عن  املسؤول  دوكان  بيار  يرويه  اآلخر  الفصل 
 300 بقيمة  سفن  صفقة  يف  احلريري  خبداع  ويتعلق  لبنان،  يف 
الفرنسيني  علم  دون  من  عليها  اإليطاليني  فاوض  دوالر  مليون 
لغايات مالية. ويقول دوكان: »اتفقنا على الئحة من 280 مشروعًا 
جواب.  ال  لكن  أولوّياتكم،  رّتبوا  للبنانيني:  وقلنا  استثماريًا، 
وعندما جاء احلريري اىل باريس للقاء إميانويل ماكرون وجان إيف 
لو دريان يف العشرين من أيلول 2019، وّبخ الرجالن احلريري على 

التقصري«.
ويف اجتماعه مع رؤساء الشركات الفرنسية الكربى، مسع احلريري 
مل  احلقيقة  طرق؟ يف  مطار...  املفرتضة:  املشاريع  حول  أسئلة 
يكن احلريري كثري الكالم، لكنه ال يريد أن يدع للدول املاحنة أن 
ديوان  أو  اللبنانية  الرقابة  أجهزة  داخل  من  االستثمارات  تراقب 
احملاسبة. صحيح أن فرنسا حشدت األسرة الدولية ملساعدة لبنان، 
لكنها تطمح إىل أن تستفيد منها شركاتها، كأن تكون لـ«الستوم« 

صفقة توربينات، وأن تتوىل »توتال« صفقات الغاز والنفط.
تذّرع احلريري أمام الفرنسيني بتدخل وزير املالية علي حسن خليل 
يف املفاوضات على الصفقة كي ال يعنّي مندوبيه إلمتامها، فجرى 
اختبأ  ثم  بري(.  نبيه  الرئيس  )أي  مرجعيته  خليل من قبل  حتييد 
احلريري خلف رفض وزير الدفاع يف حينه إلياس بوصعب لصفقة 
شراء زوارق للقوات البحرية يف اجليش اللبناني. فظّن الفرنسيون 
أن جربان باسيل هو من يعرقل الصفقة، قبل أن يكتشفوا من خالل 
بوصعب نفسه أن احلريري هو من يرفض الصفقة، وأنه يفاوض 
اإليطاليني. وهي صفقة مل تتّم يف النهاية، بل سقط »سيدر« 

بأكمله.
تكاذب نادي رؤساء الحكومات وخدعة ميقاتي

مل خيرج السفري مصطفى أديب من قّبعة رؤساء الوزراء السابقني 
ليستقر مكلفًا من بعبدا يف الثالثني من آب بتشكيل احلكومة. األمر 

مل يتم فجأة، بل له مقدمات. يرد يف الصفحة 43 ما يوضح األمر: 
»الفرنسيون أفهموا احلريري أنهم ال يرغبون برؤية وجهه يف رئاسة 
احلكومة. حتى أن اإلليزيه طلب من احلرس القديم التنّحي جانبًا، 
وترك رئيس الوزراء اجلديد يعمل وجيّسد جتدد لبنان. ولكن دون 

ذلك طموحات احلريري وميقاتي«.
لنادي  آب  من  والعشرين  الثامن  اجتماع  يف  ذلك،  بعد  جرى  ما 
املاكرونية  الزيارة  من  يومني  وقبل  السابقني،  الوزراء  رؤساء 
الثانية، كان خدعة متبادلة )ص34(. جنيب ميقاتي يروي املشهد 
ال  هذا  نقول  وكنا  عشرة.  وكانوا  األمساء،  بعرض  »بدأنا  قائاًل: 
الثالث لن  الثاني موضة قدمية.  الفرنسية،  يصلح ألنه ال حيسن 
يكون قادرًا على تنفيذ املبادرة الفرنسية. ثم قال لي سعد: ما 
ولكنها  به،  أفكر  مل  احلقيقة  فأجبته: يف  أديب؟  رأيك مبصطفى 

فكرة جيدة. فأجابين: سأهاتفه، وأحتدث إليه«.
احلقيقة خمتلفة. فبعد خروجه مكلفًا من بعبدا يف الثالثني من آب، 
اليوم فصاعدًا  »أنت لي، ولكن من  بالقول:  أديب  ميقاتي  بادر 
ستكون سياسيًا مع سعد احلريري«. ويقف حول ميقاتي شقيقه 
طه، سفري جزر باالووس يف األونيسكو يف باريس، وجنله عزمي، 
وكالهما عمال بالتنسيق مع رئيس االستخبارات اخلارجية برنار إمييه 
على طرح اسم مصطفى أديب، والقبول به عندما ميّرره احلريري 
يف اجتماع رؤساء الوزراء السابقني، وجعله يتبناه كمرشحه، قبل 

أن يتخلى عنه ليعيد ترشيح نفسه، وتسقط اخلدعة.

اللبناني  الشارع  شهدها  اليت  للتحركات  كثرية  تسميات  أعطيت 
منذ تاريخ 17 تشرين االول 2019 وحتى اليوم، على الرغم من ان 
هذه التحركات انطلقت بزخم معنّي وتراجعت يومًا بعد يوم اىل ان 

وصلت اىل ادنى زخم هلا منذ التاريخ املذكور آنفًا.
التسميات الكثرية اليت اعطيت امنا عكست حال الضياع والالمركزية 
الكلية يف اختاذ القرار، فيما من املعلوم ان مثل هذه التحركات 
يف العامل يلزمها مركزية يف صنع القرار والمركزية يف تنفيذه. 
هذا التشرذم يبدو واضحًا وال حاجة للبحث عنه، وهو تسبب يف 
»تضييع« بوصلة التحركات واهدافها، وقلل من شأن الرهان 
عليها داخلّيصاالصعيد الداخلي. ولكن، ويف حني اصيب الداخل 
خبيبة امل من »اجملتمع املدني« يف اهدافه وحتركاته السياسية، 
احتضنه اخلارج واغدق عليه االموال وتوىل شؤون تدريبه، واطلقه 
يف الساحة االنسانية واملعيشية واحلياتية، وهو يراهن على وصول 

جزء منه اىل الربملان يف االنتخابات النيابية املقبلة.
اليوم، جيد هذا الطرف نفسه واقفًا امام قطار االحداث السياسية 
يف لبنان، فإما ان يركب فيه ويطالب حبقوقه كباقي الركاب، او 
يقف متفرجًا ويستمر يف القاء الكالم املنمق والدعوات اىل التغيري، 
من دون القدرة على جتسيد هذه االمور على ارض الواقع. وفق 
التجربة اللبنانية، وما اختربه اللبنانيون على مدى سنوات طويلة، 
ولو  حتى  النه  نفسها،  النتيجة  اىل  سيؤديان  اخليارين  ان  يبدو 
النيابية يف  املقاعد  ببعض  الظفر  من  املدني«  متكن »اجملتمع 
االنتخابات املقبلة مدعومًا ببعض توقعات ورؤية اخلارج، فإنه اما 
سريكب املوجة نفسها اليت يركبها السياسيون اللبنانيون ورؤساء 
االحزاب والتيارات السياسية، او ستدب اخلالفات بني فصائل هذا 
اجملتمع ويبدأ شد احلبال ضمن اجملتمع الواحد، مبا يضعف املواقف. 
ويستشهد الكثريون مبا حصل يف االنتخابات النيابية االخرية واحلال 
اليت ظهر عليها »املستقلون« يف اجمللس النيابي، حبيث انهم 
اما تعرضوا لبعض او انضموا بطريقة مباشرة او غري مباشرة اىل 
تيارات واحزاب، او مّروا مرور الكرام ومل ينجحوا يف احداث ولو 

تغيري بسيط يف الواقع السياسي اللبناني.
يبادر، يف حال  ان  املدني«  اليوم من هذا »اجملتمع  املطلوب 
كان جادًا، اىل استغالل الفرص اليت ال تعد وال حتصى واهلفوات 
اليت يرتكبها السياسيون بشكل يومي، ليشّد ازر مؤيديه ومشجعيه 
وتقديم صورة يطمح اليها الكثريون من خارج نادي االحزاب، على 
قّلتهم، فيسارعون اىل التصويت للشخصيات اليت يسميها، وعليه 
بالتالي اظهار وحدته وتضامنه ووضع هدف واحد يقاتل يف سبيله 
كل اسم على لوائحه، وان توحي هذه االمساء بالقول وبالفعل انها 
الزمن،  من  عقود  منذ  عليهم  اللبنانيون  اعتاد  عّمن  متامًا  خمتلفة 
واىل  الربملان،  قبة  حتت  اىل  مغاير  صوت  ايصال  اىل  فيعمدوا 
اعتماد اخلصومة السياسية لالطراف االخرى اليت ال هّم هلا سوى 
نفسها، وان يبدأ خطوة ولو خجولة على درب االلف ميل يف الطريق 
اىل التغيري والنهوض. عندها فقط، ميكن ان يراهن هذا »اجملتمع 
املدني« على اثبات نفسه والوصول اىل عقول وقلوب اللبنانيني 
على حد سواء، ويطمح اىل زيادة عدد انصاره يف الندورة الربملانية 

مستقباًل، وحتى الدخول اىل احلكومة.
لن نطالب بتكبري حجر احللم الذي يراود فئة من الشعب اللبناني 
نفسها  وفرضت  سيطرت  امساء  جربوت  من  التخّلص  اىل  تّواقة 
ولكن  الزمن،  من  متجددة  لعقود  سياسية  وتيارات  احزاب  على 
فإنها  وناجحة،  صحيحة  كانت  ما  واذا  خبطوة،  تبدأ  مسرية  كل 
ستمّهد خلطوات عمالقة ستأتي وتفرض نفسها بواقعّية وموضوعّية 
اىل  الطريق  يعرفون  ال  بالعبني  طويلة،  لفرتة  غّصت  على ساحة 
اخلروج من احلياة العامة، او توريث مناصبهم. االمل موجود ولو انه 
ضئيل، ولكّن الكرة موجودة يف ملعب »اجملتمع املدني« على 

امل اال يطيح بها ويلقي اللوم على اآلخرين.

اجملتمع املدني أمام خيارين: ركوب قطار 
األحداث اللبنانية أو البقاء متفرجًا
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أحتاُج رحيَق احلريِة 
أن أسكَن فرح األطفاِل وليلَة الزفاف 

ال أنتمي إىل مثاِر قبيليت
وأجنحيت ال تفَقه جلباب أبي 

وحباٌر  مغلقة   مساٌء  هجني   زمٌن 
سوداء

صحراٍء  غريٌق يف  وأنا  اهلروب  كيف 
متحّركة

وصدَأ  األرواح  تأكسَد  أراقُب 
اإلنسانية 

ال طوق جناٍة يف األفق وتشرُد الرياح
ال منطق يتنّسُك الرؤية واألبعاد

حلقوُم أشواٍك يسرُق صوتي 
أحلم أعاتب أناجي أصّلي على رصيف 

الورق
والرياُع َنِعٌس يف مزوِد امللل
ُتقّلُم أظافري ُورودَي الثقيلة

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

أُُحرُقها بال ندم
هلفُة القفِص تدمع  ُتبارك

جداُر الّصمِت يستيقظ
أهجُر احلنني وال ُأَقبِّل الذكريات

هنيئًا لكم ذلك العسل املرير
وفراشات ذلك العطر املريض

خابيِة  يف  تنتظر  ال  الوجود  ألوان 
اآلالم

وال بني أروقِة النفاِق واخليبِة
أضواٍء  عند  زورقي  يرسَو  لن 

متكّسرة
سندباٌد شراعي حّتى النخاع

بابتسامٍة عابثٍة أرتدي قوَس مجوحي
ُفتات  ُأمللُم  األمِل    ربيَع  أطارُد 

احملّرمات
وأقضُم  الفضاء  أعانُق  رضيٍع  بقلٍب 

خطيئَة آدَم

وبني الزنزانِة واألهواء 
أحتاُج رحيَق احلريِة

 .. أتنّفس   .. حواسَي  تنبَض  أن 
وأحيا!
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مــشاهري

ضخم  علين  مزاد  ُيقام 
هذا األسبوع يف بيفرلي 
هيلز على عدد من القطع 
اليت سبق أن اسُتخِدَمت 
هوليوودية،  أفالم  يف 
جون  زي  مثاًل  منها 
»بالب  يف  ترافولتا 
ركوب  ولوح  فيكشن«، 
استخدمه  الذي  األمواج 
يف  سوايزي  باتريك 
»بوينت بريك« والسيف 
نيسون  لِليام  الضوئي 
فانتوم  »ذي  يف 

ميناس«.

الذي  املعرض  ويضم 
»جوليانز  دار  تقيمه 
املتخصصة  أوكشنز« 
اخلميس واجلمعة بالقرب 
أكثر  أجنليس  لوس  من 
من 1200 قطعة مرتبطة 
بينها  بارزة،  بأفالم 
»بامتان« و«باك تو ذي 
فيوتشر« و«هاري بوتر« 
و«جيمس بوند« »وغايم 
أوف ثرونز« أو مبشاهري 
كمارلني مونرو وبروس 
ريفز  وكيانو  ويليس 

وسواهم.

أن  املتوقع  ومن 
من  قدر  أكرب  تستقطب 
االهتمام بزة بريي إليس 
ارتداها  اليت  السوداء 
جون ترافولتا يف »بالب 
وسيف   ، فيكشن« 
استخدمه  الذي  الليزر 
دور  يف  نيسون  ِليام 
كوي  اجليداي  حمارب 
فيلم  ضمن  دجني  غون 
ميناس«،  فانتوم  »ذي 
أحد أجزاء سلسة »ستار 
وورز«، ويقدر سعر كل 
و40   20 بني  مبا  منهما 
ألف دوالر، وكذلك بزة 
الصفراء  لي  بروس 
يرتدها  )مل  الشهرية 
املمثل نفسه بل اجملازف 

الذي كان بدياًل منه(.

ارتداه  الذي  الزي  أما 
يف  شوارزنغر  أرنولد 
فُخّمن   »2 »تريمينايتور 
و30   20 بني  مبا  سعره 

ألف دوالر,

املعروضة  القطع  ومن 
جمموعة  للبيع  أيضًا 
السحرية  العصي  من 
شخصيات  استخدمتها 
هاري  أفالم  من  خمتلفة 
بوتر، فيما ميكن لعشاق 
السعي  احلركة  أفالم 
أسلحة  على  للحصول 
يستخدمها  كان  مزيفة 

 1200 على  أجنليس  لوس  مزاد يف   
هوليوودية أفالم  يف  استخدمت  قطعة 
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»داي  سلسلة  ماكلني يف  جون  دور  أدى  عندما  ويليس  بروس 
هارد« أو استخدمت يف تصوير »جون ويك«.

ويشمل املزاد كذلك خنجرًا مزيفًا يستخدم يف سلسلة »غايم أوف 
ثرونز« حملاربة املخلوقات اآلتية من الصقيع، ويقدر سعره مبا بني 

ثالثة آالف ومخس آالف دوالر.

ويتنافس املزايدون كذلك على مقتنيات شخصية ملارلني مونرو، 
إليزابيث  ارتدتها  ومالبس  اليد،  خبط  مكتوبة  قصيدة  بينها  من 

تايلور ودوريس داي وسواهما.

أثار إعالن جتاري شارك فيه الفنان املصري عمرو دياب للرتويج 
مواقع  على  غاضبة  محلة  بالده  يف  سيرتوين  شركة  لسيارات 
»الرتويج  بـ  اإلعالن  املغردون  اتهم  حيث  االجتماعي  التواصل 

للتحرش اجلنسي«
ويف مقطع الفيديو اخلاص باإلعالن، يستخدم عمرو دياب كامريا 
مثبتة على سيارته لتصوير سيدة تعرب الشارع أمام السيارة، بدون 
داخل  معًا  الحقًا  االثنان  يظهر  أن  قبل  يبدو.  ما  على  موافقتها 

السيارة.
لكنه  األول  كانون  ديسمرب/   3 يف  بثه  مت  قد  اإلعالن  أن  ورغم 
واجه انتقادات على وسائل التواصل االجتماعي خالل األيام األخرية 

املاضية.
اإلعالن  اللطيف  عبد  ريم  األمريكية  املصرية-  الصحفية  ووصفت 

بأنه »خميف«.
أنها  اعتقد  الذي  »من  فيها:  قالت  تويرت  على  تغريدة  وكتبت 
بلد  اجلنسي يف  التحرش  يتيح  إعالن  تنفيذ  جيدة  فكرة  ستكون 
أفادت فيه 98 يف املائة من النساء بتعرضهن للتحرش يف مرحلة 

ما من حياتهن؟«
وغردت الكاتبة أمل احلارثي تقول: »إن األمر املؤمل فيما يتعلق 
بأكمله مل  اإلعالن  العاملني يف  أن طاقم  بإعالن عمرو دياب هو 
ُيدرك اخلطأ. فلم يعرتض أحد من أفراد الطاقم على التقاط صور 

للفتيات يف الشوارع بدون موافقتهن. هذا أمر حمزن للغاية.«
وحّذر تعليق نشره أحد املعلقني على حساب شركة سيرتوين يف 
يشاهدون  الذين  الرجال  أن  من  الشركة  انستغرام،  على  مصر 
اإلعالن قد يعتقدون خطأ بأن التقاط صورة المرأة بغري رغبتها قد 
يقود إىل احلصول على موعد غرامي معها، بينما قد يواجهون يف 

الواقع احملاكمة والسجن.
ومل تعلق شركة سرتوين وال عمرو دياب حتى اآلن على االنتقادات 

اخلاصة باإلعالن.
وكانت العشرات من النساء اللواتي وجدن اإلهلام يف حركة »أنا 
أيضًا«، يف السنوات األخرية، قد حتدثن على وسائل التواصل 
االجتماعي عن جتاربهن حول التحرش واالعتداء اجلنسي يف مصر.

املاضي  يوليو/متوز  النواب املصري قد صادق يف  وكان جملس 
معداُل  اجلنسي،  التحرش  مرتكيب  على  أشد  عقوبات  فرض  على 
ويزيد  جناية  اجلنسي  التحرش  جيعل  حنو  على  العقوبات  قانون 
من  بداًل  أدنى  كحد  عامني  ملدة  السجن  إىل  لتصل  العقوبة  من 
ستة أشهر، إىل جانب دفع غرامة ترتاوح بني ما يعادل 6,370 و 

12,740 دوالر.
لكن السلطات املصرية ُتتهم يف كثري من األحيان بعدم التحقيق يف 
الشكاوى وحماكمة الرجال املتهمني بالتحرش أو االعتداء اجلنسي 

حبق النساء والفتيات.
ووجدت دراسة لألمم املتحدة أجريت يف 2013 أن 99,3 يف املائة 
من الفتيات والنساء يف مصر ُقلن إنهن تعرضن لشكل معني من 

أشكال التحرش اجلنسي خالل حياتهن.

املصري الفنان  ضد  التواصل  مواقع  يف  غضب  موجة 

للتحرش  »يروج  دياب  عمرو 
جتاري؟ إعالن  يف  اجلنسي« 

أثارت إطاللة الفنانة املصرية زينب غريب العديد من ردود الفعل 
على  صفحاتها  متابعي  أو  املهرجان  ضيوف  بني  سواء  اإلجيابية 

مواقع التواصل االجتماعي.
زينب ظهرت برداء امحر اللون وشكلت هذه اإلطاللة »الستايلست« 

.Bambah أيات سيف النصر والرداء من تصميم
فيلم  كبريًا  جناحًا  حمققا  العرض  دور  يف  حاليًا  لزينب  يعرض 
»عروسيت« الذي تقوم ببطولته مع امحد حامت ومجيلة عوض. من 

تأليف مصطفى الرببري وإخراج حممد بكري.
وتنتظر زينب قريبًا عرض مسلسلها اجلديد »حتقيق« الذي تلعب 
بطولته مع امحد مالك وتارا عماد وهدى املفيت ومي الغيطي وعلي 
قاسم. وهو بطولة مجاعية مشرتكة وتنتجه اروما ستوديوز- وخيرجه 

حممد فتحي وتأليف حممد الدباح وريم القماش.

ختام  يف  غريب  لزينب  متألقة  إطاللة 
السينمائي القاهرة 
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All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ  

Granny Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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كـتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

بطلب منك يا ربي

نادين كنعان عـبري سـليمان  - سورية

الرجل الذي ملسِك 

الرجل الذي 

ملسِك بال وجٍل مما توارى 

حتت ِجْلدِك

أنت املكتوبة بلغٍة عصية 

وحرب سري

قرأِك بال زَلل

أحجياتِك واألمنيات،

املظلمة  غرفك  متاهتك، 

وأبوابك اخلفية،

كل ما اختبأ فيِك

كل َمن رحل منك!

الرجل البادي على حمّياك 

كما لو أنه أنِت

واللهفة  اللذة  صائغ 

أساوَر وأكاليل..

الذي 

عنبًا  فانتثرِت  قّشرِك 

وآللئ

كان يبحُث عن احلّب

فرآِك،

كنِت تبحثني عنه

فعثرِت عليِك..

بطلب منك يا ربي
 تبارك عام علينا حّل

ومن إميان اللي بقليب 
انشاهلل اخلري علينا يطّل 

يا ربي تنّور دربي
تا أعبد أمسك وجبّل 

 بهديكم شوقي وحيب
وبطلب منو يعطي الكل 

دايم حبك يا يسوع 
علينا وعا كل األحباب 

برفع راسي بعّلي طلوع 
تشفع فينا واالصحاب 
ما بدنا ندورا وال مشوع
بدنا تشفي كل مصاب 

وتنهي األمراض بال رجوع  
وجودك حاّل الكون وطاب
تساعد كل واحد موجوع  

أنت يا شايف األمراض
وال ختّلي واحد خمدوع 
من فكر أبليس الكذاب

يا ربي خريك ينبوع
بارك شعبك والطالب
أبعد عن عامل مفجوع 

من اخلوف وباقي األسباب 
بطلب منك يا يسوع

حتمينا وباقي الغّياب 
وعجيبة توّقف الدموع

وإبليس وفكرو السرساب 
وأبعد عنا التجارب    

أحفظ أهلي وأحبابي    
وأبعد عن شعبك العذاب.. 
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Landscapers أحدث تعاون درامي بني شبكَتْ HBO األمريكية و«سكاي« 
األّول  كانون  من  السادس  النور يف  حلقاته  أوىل  أبصرت  الربيطانية، 
حلقات  أربع  من  ف  املؤلَّ القصري  املسلسل  يرسم  املاضي.  )ديسمرب( 
صورَتنْي حّيَتنْي لكن متباينَتنْي للجرمية نفسها: واحدة مدفوعة باجلشع 

واليأس، واألخرى باحلّب.
)ديفيد  إدواردز  وكريس  كوملان(  )أوليفيا  »سوزان«  الربيطانيان 
ثيوليس( هاربان يف فرنسا. زوجان فضولّيان يف منتصف العمر يرتديان 
معطفني قدميني وينتعالن حذاءين مقبولني. املال شحيح. فرنسية كريس 
املتعّثرة ال تساعد كثريًا يف مقابالت العمل. لكن على الرغم من أّنهما 
يائسان، إال أّنهما ال يزاالن حيتفظان أحدهما باآلخر وباحلب الذي يعربان 
عنه بطرق غري عادية. »أنا مستعّدة لتناول حّبة كرواسون مرمّية من سّلة 
املهمالت من أجلك«، تقول سوزان لكريس. ال يزال لدى املرأة أفالمها 
العزيزة على قلبها، وخصوصًا تلك الت تنتمي إىل الويسرتن األمريكي، 
يف مكان ما للهروب إليه عندما يفوق كل شيء طاقتها على التحّمل. لكّن 
الضغط يتصاعد، وحّبها لتذكارات هوليوود القدمية يستنزف احتياطيات 
الثنائي النقدية. واألهّم أّنهما ال يستطيعان مواصلة اهلرب إىل األبد. 

هل هما قاتالن؟ حتى هما ال يبدوان واثقني من األمر!
مع ذلك، يف إنكلرتا تتزايد األسئلة. بعد تلّقي بالغ عن طريق زوجة والد 
كريس، تابيثا إدواردز، يقصد رجال الشرطة يف نوتينغهام منزاًل يف 
إحدى الضواحي، حيث يكتشفون جّثَتنْي مدفونَتنْي يف احلديقة اخللفية. 
تشري حالتهما إىل أّن الضحّيَتنْي ماتتا يف الوقت الذي اختفى فيه والدا 
سوزان، باتريشيا ووليام ويتِشرلي، يف عام 1998 )أي قبل 15 عامًا 
من األحداث(. ويف ظّل عدم وجود مكان يذهبان إليه، رّبا حان الوقت 
لكريس وسوزان للعودة إىل الوطن واملواجهة. هذا ما يؤّكده الزوج حني 

يقول: »أعتقد أّنه كّلما ركضنا، سنبدو مذنَبنْي أكثر«.
حيمل Landscapers توقيع إيد سينكلري )زوج أوليفيا كوملان وشريكها 
يف اإلنتاج( لناحية السيناريو، ويستند إىل قصة حقيقية. يف حزيران 
)يونيو( 2014، ُسجن الربيطانيان »كريس« و«سوزان« احلقيقّيان مدى 
احلياة لقتلهما والَدْي الزوج وسرقة 300 ألف جنيه إسرتليين من أصوهلما، 

يف الوقت الذي بقيا يصّران فيه على أّنهما بريَئان.
بني أيٍد أقّل مهارة، ميكن أن تكون نتيجة نقل رواية اجلرمية الكالسيكية 
 HBO أّن لدى  الواضح  أّنه من  الشاشة الصغرية خمّيبة، غري  هذه إىل 
ونّصه  اجلريء  سينكلري  مفهوم  كان  فإذا  أكرب.  طموحات  و«سكاي« 
يرفعان املسلسل إىل مستوى أعلى بكثري من متوّسط   دراما اجلرمية الت 
 Landscapers اعتدنا عليها، فإّن أسلوب ويل شارب اإلخراجي هو ما جيعل
عماًل ال ُينسى. حنن أمام لغز جرمية قتل، لكّنه يف الوقت نفسه كوميديا 
اللغة  بغرابة  احتفال  ما،  إبداعي، وبطريقة  وقّصة حب وتأّمل يف عمل 

اإلنكليزية.
اعتماد كّل  األخرية، يفرض شارب نفسه كفنان قادر على  اآلونة  يف 
يشعر   ،Flowers السوداء  الكوميديا  يف  كما  وهنا،  اإلخراج.  مدارس 
 Landscapers امُلشاهد بأّن كّل كادر ُأجنز بعناية كبرية بالتفاصيل. فـ
اللون  ُأحادية  إىل  ينزلق  فيما  والنغمة،  الشكل  حيث  من  جترييب  عمل 
من أجل اللقطات الرومانسية، من دون أن ننسى االنتقال عرب الزمان 

واملكان بسالسة شديدة، باإلضافة إىل احلّصة الوافية للفن السابع.
)طراز  »روكوكو«  الـ  نسيج  بثراء  الداخلية  التصميمات  تتمّيز  كذلك، 
تزيني داخلي ظهر يف القرن الثامن عشر وُيعّد امتدادًا للباروك(. حتى 

املرور يف حمطة القطار يصبح رائعًا بشكل غريب.
من ناحيتهما، حيّول كوملان وثيوليس كالً من سوزان وكريس إىل ما يشبه 
بوني وكاليد: شخصان متشابكان حتى النهاية. حيصالن على الكثري من 
أمام الشاشة، ويرّسخان نفسيهما كشخصيَتنْي صبورتني ميكن  الوقت 
تصديقهما. ينقلب تفاني الزوجة إىل عوز، بينما تعمي قسوة وضعهما 
إذ ليس باألمر  العالقة. نشعر باألسف لكليهما،  الزوج يف محاية  رغبة 
كوملان  أوليفيان  لكّن  مرّوعة.  واقعية  أحداثًا  املرء  يستذكر  أن  اهلنّي 
 .Landscapers وديفيد ثيوليس ليسا وحدهما من يقّدمان أداًء ممّيزًا يف
هناك كيت أوفلني يف دور »إميا النسينغ« الت تشّكل مع »بول ويلكي« 

)صامويل أندرسون( ثنائيًا بوليسيًا ساخرًا وسخيفًا.

    العمل املؤّلف من أربع حلقات من كتابة إيد سينكلري وإخراج ويل شارب
يثبت Landscapers أّن جانيَب القّصة ميكن أن يكونا صحيَحنْي، ولو كان 
النظام القضائي يّتسع لواحد فقط. يقول كريس يف وقت من األوقات: 
قبول  علينا  يتعنّي  أّنه  وأعتقد  واألشرار،  األخيار  هناك  األفالم،  »يف 
حقيقة أّننا سنظّل دائمًا األشرار بالنسبة إىل معظم الناس«. ويضيف: 
»لكّننا حنب بعضنا البعض يا سوزان، وال ميكن ألحد أن يأخذ ذلك منا«. 
السليب  للرتفيه  مؤملة  قّصة  استغالل  أو  خطأ  تصحيح  حماولة  من  بداًل 
)كما تفعل العديد من مسلسالت اجلرمية احلقيقية(، تتيح هذه احلكاية 
الرومانسية مساحة للغز بينما حترتم احتمال أّن هَذْين الشخَصنْي فعال ما 
فعاله بدافع احلب. ربا تكون احملاكم ورجال الشرطة والعامل بأسره قد 
سلبوا »كريس« و«سوزان« قّصتهما ــ وأبعدوا أحدهما عن اآلخر ــ لكّن 
Landscapers يعيدها يف نهاية املطاف عرب الشكل املفّضل لدى الثنائي: 

السينما.
صحيح أّن هذا املسلسل قد يكون مستندًا إىل أحداث واقعية، لكّنه يف 
احلقيقة يتمحور حول األكاذيب: األكاذيب الت نقوهلا لألشخاص الذين 

حنّبهم على أمل إسعادهم، أو ربا يومًا ما، لنفهمهم!

:Landscapers
ما نقرتفه أحياناً بدافع احلّب!
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متديد العقوبات على ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بني  األزمة«  حيال  األوروبي  االحتاد  موقف  »صياغة  إىل  يهدف 
الغرب وروسيا بشأن أوكرانيا.

اد األوروبي أمس  ومن املقرر ان يكون ناقش وزراء خارجية االحتحّ
اجلمعة مقرتحات لتعزيز األمن يف أوروبا.

الذي  الروسي-األمريكي  االجتماع  أعقاب  بريست يف  لقاء  ويأتي 
ُعقد اإلثنني يف جنيف وأعقبه يف بروكسل األربعاء اجتماع ثاٍن بني 

حلف مشال األطلسي وروسيا.
عة يف مدينة جنيف،   وُعقدت، مؤخرًا، حمادثات روسية أمريكية موسحّ
قة بالضمانات األمنية اليت تطلبها روسيا من الواليات املتحدة  متعلحّ

وحلف مشال األطلسي، واستمرحّت حنو 7 ساعات.
وقال مستشار األمن القومي األمريكي جيك سوليفان خالل مؤمتر 
ألي  حمددة  مواعيد  توجد  »ال  إنه  اخلميس،  األول  أمس  صحايف 
احللفاء  مع  التشاور  »علينا  مشريًا:  روسيا«،  مع  أخرى  حمادثات 

والشركاء أواًل«. 
أي  بشأن  حلفائنا  مع  للتنسيق  »مستعدون  سوليفان:  وأضاف 
واخلطوات  لذلك،  الضرورة  استدعت  ما  إذا  روسيا  ضد  عواقب 
املناسبة للدفاع عن حلفائنا وشركائنا«، مؤكدًا أن »الدبلوماسية 
هي املسار املنطقي وسنحدد قراراتنا يف األيام املقبلة بشأن ما 

سيحصل«.
وتابع قوله: »مستعدون مع حلفائنا للمضي باحلل الدبلوماسي أو 
أو هجمات من قبل روسيا«، مشريًا إىل  اعتداءات  أي  الرد على 

أمريكا »مستعدة ملواجهة أي طارئ أو احتمال«.

الكرملني: هناك خالفات.. األمر سيء
وقال الكرملني تعليقًا على احملادثات مع القوى الغربية، إن »هناك 
واصفًا  وواشنطن«،  موسكو  بني  الرئيسية  القضايا  بشأن  خالفًا 

الوضع بـ »األمر السيء«.
على  كتابي  رد  على  قريبًا  احلصول  يتوقع  أنه  الكرملني  وأضاف 
مقرتحاته بشأن الضمانات األمنية، وقال إن »اإلعالن عن احتمال 
فرض عقوبات أمريكية على روسيا بالتزامن مع املفاوضات، هو 

حماولة للضغط«.
الروسي، واشنطن  واتهم سريغي ريابكوف، نائب وزير اخلارجي 
موسكو  لطلبات  لالستجابة  مستعدين  »ليسوا  بأنهم  وحلفاءها 

اجلوهرية بشأن الضمانات األمنية«.
األول  أمس  الروسي سريغي الفروف، قال  اخلارجية  وكان وزير 
اخلميس، إن »آفاق استمرار املفاوضات مع الواليات املتحدة تعتمد 
مبا يف  روسيا،  مقرتحات  وبروكسل  واشنطن  إدراك  كيفية  على 

ذلك عدم توسيع الناتو«.
األول  امس  مساء  هلا  بيان  الروسية يف  اخلارجية  وزارة  وأعلنت 
اخلميس، بعد مناقشة منظمة األمن والتعاون يف أوروبا للمبادرات 
الروسية بشأن الضمانات األمنية، أن »مسار املواجهة يف العالقات 

بني روسيا والغرب قد يكون ذا عواقب وخيمة«.
بلوماسية يهدف إىل عرقلة االستحقاقات الوطنية الدستورية«.

قوات االحتالل تطلق ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لة للدموع يف اجتاه املتظاهرين.  الصوتية والقنابل املسيحّ
وقالت مراسلتنا إنحّ »قوات االحتالل حتاول تفريق احملتجني على 
جتريف األراضي يف النقب وقمعهم، عرب استخدام املياه العادمة، 

وقنابل الغاز والرصاص املطاطي«. 
مستوى  على  ق  حتلحّ لالحتالل  تابعة  حربية  »طائرات  أنحّ  وأضافت 
آالف  أنحّ  حني  يف  املنطقة،  يف  التظاهرة  منطقة  فوق  منخفض 

الفلسطينيني ما زالوا موجودين فيها«. 
دت مراسلتنا أنحّ شرطة االحتالل استقدمت تعزيزات إىل املنطقة،  وأكحّ
مشريًة إىل أنحّ »فرقة ميام، املتخصصة مبواجهة التظاهرات، تشارك 

حاليًا يف قمع احتجاجات النقب السلمية«. 

احتدام »املعارك السياسية - القضائية« ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الذين  القضاة  ايضًا  تهاجم  ألهدافها،  مناقضًة  االحكام  هذه 
يصدرون هذه االحكام.

يضاف اىل ذلك مراسالت من القاضية عون من خارج االصول 
إىل القضاء الفرنسي تستهدفين.

وحبسب أبسط القواعد القانونية، ال ميكن للقاضي أن يكون 
هذه  كل  وراء  أن  واضحًا  وبات  واحد،  آن  وحكمًا يف  خصمًا 
أسبابًا سياسية.  ذاتهم،  االشخاص  بها  م  يتقدحّ اليت  الدعاوى 

)مزيد من التفاصيل على الصفحة 2(

القاضية عون
وعلى االثر ردت املدعية العامة يف جبل لبنان القاضية غادة عون 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  باسم  ورد  الذي  البيان  على 
بالتوضيح اآلتي:«اني اسف ملا ورد على لسان السيد سالمة من 
مغالطات واقعية اهلدف منها فقط عدم املثول امام النيابة العامة  
لتقديم دفاعه يف حني ان من هو واثق برباءته ليس حباجة للتذرع 
األحوال ال  اوردها يف مذكرته. يف مطلق  اليت  الدفوع  بكل هذه 
بد وردا على ما جاء على لسانه على احد املواقع  فإني اوضح ما 

يلي:

»انا مل اتناول على »التويت« اية مسائل تتعلق بوقائع املالحقات 
اجلارية امامي ان يف الوقت احلاضر او سابقا وكل ما قلته توضيحا 
واليت  السيد سالمة  بها  املالحق  للدعاوى  تعداد  العام هو  للراي 
فريق  اوال  فانا  ادعاء  كسلطة  اني  العلم  مع  سابقا.  بها  ادعيت 
وخصم يف الدعوى. كما ان من حق الراي العام ان يعرف املالحقات 
اجلارية يف القضايا املهمة وهو ما تقوم به كل النيابات العامة يف 

الدولة املتطورة اليت حترتم القانون وسلطة القضاء«.
يف  السلطات  مع  تواصلت  بأني  لقوله  بالنسبة  »اما  وتابعت: 
اللينشنشتاين. فأنا احتداه ان يثبت ذلك فانا مل ازر هذه الدولة 
حبياتي وال عالقة لي بتاتا مبا تقوم به السيدة سنكري اليت ذكرها 

يف بيانه واليت تقيم بصورة دائمة يف سويسرا.«.
وختمت: »لذلك فانا انصح السيد سالمة باخلضوع للقانون طاملا 
هو مقتنع برباءته. لذلك اقتضى التوضيح«. )مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 2(

اجتماع قضائي لبناني ـــ أوروبي
ال تزال مالحقة »آل سالمة«، يف لبنان واخلارج، قضية رئيسية 
أوروبية.  وعواصم  لبنان  املعنية يف  اجلهات  أعمال  جدول  على 
حباكم  املس«  »منع  على  األمريكي  اإلصرار  هو  املؤكد  لكن 
مصرف لبنان، وهو ما يلتزم به أركان احلكم يف لبنان على كل 
املستويات، وحيتمي به أركان النظام املصريف اللبناني لتعطيل 
التحقيقات اهلادفة اىل كشف عمليات اختالس وإثراء غري مشروع 
يشتبه يف أن رياض سالمة وشقيقه رجا ومساعدين له قاموا بها 

على مدى سنوات.
وتشري املعلومات اىل أن اجتماع اجلهات القضائية املعنية يف ملف 
احلاكم يف إحدى العواصم األوروبية، واملرجح أن تكون باريس، 
على  الفرنسي  القضاء  من  إصرارًا  سيشهد  الشهر،  هذا  نهاية 
متابعة مسار التحقيقات اىل النهاية، حتى يف حال وجود تضارب 
جنيب  احلكومة  لرئيس  احلاضنة  الفرنسية  السياسة  مع  مصاحل 
إميانويل  الرئيس  أن  فرنسية  قضائية  مصادر  وأكدت  ميقاتي. 
ماكرون لن جيرؤ على التدخل يف عملية قضائية أو التأثري عليها 
على عتبة انتخابات رئاسية فرنسية يف أيار املقبل. وهو ما جرى 
إبالغه اىل القنوات الدبلوماسية اللبنانية ودوائر القصر اجلمهوري 

على حد سواء.
قطاعها  مسعة  على  سويسرا  حرص  أن  لعة  مطحّ مصادر  وترى 
املصريف لن يسمح هلا بالتغطية على رياض سالمة، بل تفضل 
ه  الكشف عن خيوط القضية اليت فتحها القضاء السويسري، وأقلحّ

التضحية مبتورطني منعًا لتمدد هذه الدعاوى اخلارجية.
ني بأن تعوحّض هذه الفرصة الدولية  لذا، مثة أمل لدى بعض املعنيحّ
ني نبيه بري  إحباط مساعي القاضي جان طنوس بضغط من الرئيسحّ
التمييزي  العام  النائب  واستجابة غري مربرة من  ميقاتي  وجنيب 

القاضي غسان عويدات.
ابيه، يتعلق  كما طرأ عامل إضايف على خط املواجهة مع سالمة وعرحّ
مبنع السفر حبقه الصادر عن القاضية غادة عون. ورغم اتصال 
عويدات بالقاضية لسؤاهلا عن موجبات قرار مماثل، إال أنه حتى 
الوزراء  أحد  إن  الساعة مل يكسر قرارها. فيما تقول املعلومات 
االستمرار  حال  يف  باالستقالة  تهديده  عن  أمس  ميقاتي  سأل 
ة موقفه مستعيضًا عنه  مبالحقة سالمة واملصارف، فرتاجع عن حدحّ

باإلشارة إىل أنه سيكون له »موقف حازم«.
واستمر أمس النقاش القانوني حول إجراء القاضي طنوس بإلزام 
املصارف بالتصريح عن بيانات احلسابات العائدة اىل رجا سالمة. 
وقال حمامون إنه حيق للقاضي االطالع على حسابات سالمة نفسه، 
لكن القانون مينعه من رفع السرية عن احلسابات املرتبطة بهذا 
طنوس  للقاضي  فيما  إليها.  أموال  حتويل  جرى  واليت  احلساب 
رأي خمالف يستند فيه اىل املواد القانونية اليت ترفع السرية عن 
احلساب املعين بتحقيق حول إثراء غري مشروع، وال تضع حدودًا 

كما يفرتض أصحاب املصارف أو وكالؤهم القانونيون.
القاضي طنوس تفسري قانوني يقول إن اجلرائم  ويدعم موقف 
تالحق يف لبنان بصورة موضوعية، أي بغضحّ النظر عن مرتكبيها 
أو شركائهم أو املتدخلني فيها، ويف حال مرت ١٠ سنوات على 
مالحقة اجلرمية ومت اكتشاف فاعلها، فهذا ال يسمح باستخدام مرور 
الزمن. ما يعين أن جرمية اإلثراء غري املشروع تطبحّق على الفاعلني 
ويضيف  املوظفني.  غري  من  كانوا  ولو  واملتدخلني  والشركاء 
أصحاب هذا الرأي إن »السر املصريف« هو »سر موضوعي يتعلق 
باحلسابات املصرفية وليس بهوية األشخاص مالكيها. ومتى نص 
القانون على عدم االعتداد بسرية احلسابات املصرفية يف دعاوى 
احلسابات  مجيع  يشمل  االستثناء  فهذا  املشروع،  غري  اإلثراء 

املشمولة بالتحقيق بغض النظر عن هوية مالكيها وصفاتهم«.

ميقاتي يهدد باالستقالة بحال مالحقة سالمة
اىل ذلك، فقد انتقلت  املواجهة بني القضاء من جهة والسياسيني 
والقضاء املسيس من جهة اخرى حيث هدد رئيس احلكومة جنيب 
مالحقة  يف  املضيحّ  حال  يف  باالستقالة  املآلن،  بالفم  ميقاتي، 
رياض سالمة ومن ميتحّ له بصلة، علمًا بأن املعلومات تؤكد أن ما 
هو متوافر يف حوزة القضاء اللبناني يف ملفات احلاكم من شأنه 
االدعاء عليه ومنعه من دخول مصرف لبنان أو الوصول إىل أي 

حساب مالي، ويسمح للقضاء باملبادرة اىل »خطوات كبرية«.
لبنان  جبل  عام  مدعي  أصدرتها  اليت  املذكرة  تسربت  وكانت 
القاضية غادة عون اليت منعت مبوجبها السفر حبرا وبرا وجوا حبق 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وذلك بناًء على شكوى مقدمة 
النظام«،  إصالح  يريد  »الشعب  جملموعة  القانونية  الدائرة  من 

ممثلة باحملاميني هيثم عزو وبيار اجلميل.

امن الدولة تتابع رجا سالمة
ويف اطار »املواجهة« القضائية - السياسيةن فقد دخلت وحدات 
من جهاز أمن الدولة، بأمر من احملامي العام القاضي جان طنوس 
البحر  بنك  هي:  مصارف  ستة  اىل  عدلية،  ضابطة  وبوصفها 
املتوسط، بنك عوده، بنك مصر ولبنان، بنك االعتماد اللبناني، 
طنوس  القاضي  وصول  وانتظرت  املوارد،  وبنك  سرادار  بنك 
الذي طلب الدخول اىل مكاتب قسم احملاسبة يف املصارف، وأبلغ 
على كل  فورًا  باحلصول  قرارًا قضائيًا  فيها  العاملني  املوظفني 
البيانات اخلاصة حبسابات رجا سالمة، شقيق حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة، وأطلعهم على نصوص من قانون العقوبات متنحهم 
حق تنفيذ أمر قضائي من دون تعرحّضهم أليحّ مالحقة، مؤكدًا أن 
القرار يستهدف استكمال حتقيقات قضائية تسقط معها السرية 

املصرفية عن هذه احلسابات.
بدأها وتتعلق  خطوة طنوس جاءت يف سياق حتقيقات كان قد 
بالبحث عن أموال يشتبه يف أن رجا سالمة اختلسها من عمليات 
بواسطة شركة »فوري« اليت تعاملت مع مصرف لبنان، والتدقيق 
يف مكان وجودها، يف سياق حتديد وجهتها من أجل اسرتدادها 
كونها تعود اىل الدولة اللبنانية ألنها وصلت اىل حسابات سالمة 

بطريقة غري مشروعة.

شيا تستنجد بربي
وعلمت الزميلة »اجلمهورية« ان السفرية األمريكية دوروثي شيا 
النواب نبيه بري، خالل زيارتها بداية  أبلغت اىل رئيس جملس 
االسبوع احلالي، أنه منا اليها امس األول ان اجراء قانونيا سيتخذ 
ل على حكمتك  يف حق حاكم مصرف لبنان رياض سالمة »وحنن نعوحّ
وحزمك دولة الرئيس للحؤول دون التصرف بتهور ضد سالمة، 

خصوصًا ان احملافظة عليه ضرورية يف هذه املرحلة الدقيقة«.

بطء بالتعاون
التعاون  يف  بطء  عن  معلومات  مع  الوقائع  هذه  ترافقت  وقد 
احلاكم  ملف  مالحقة  يف  أوروبية  وعواصم  لبنان  بني  القضائي 
أموال  اختالس  به يف  التعامل معه بوصفه مشتبهًا  الذي جيري 
بالتعاون، كما جلأت  البلجيكي وعد  القضاء  أن  وتبييضها. ومع 
عواصم أوروبية منها باريس ولندن اىل خطوات إجرائية احرتازية 
بإجراءات  حييط  غموضًا  أن  إال  وحساباته،  سالمة  أمالك  ضد 
السلطات السويسرية اليت يبدو أنها تسعى ليس اىل محاية سالمة 
على  أرباحًا  حققوا  ومصرفيني يف سويسرا  مصارف  بل  نفسه، 

حساب اللبنانيني طوال عشرين عامًا.

بيان مكتب رئاسة الجمهورية حول الحوار
رئيس  اليه  دعا  الذي  احلوار  خص  وفيما  آخر،  صعيد  على 
اجلمهورية، صدر عن مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية البيان 
اآلتي: »على أثر املشاورات اليت أجراها رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال عون مع رئيسي جملس النواب واحلكومة ورؤساء الكتل 
النيابية  بشأن الدعوة اىل احلوار، تبني أن عددًا منهم تراوحت 
مواقفهم بني رفض التشاور ورفض احلوار مبا حيملهم مسؤولية 
ما يرتتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء 

وجملسا نيابيا.
 إن دعوة رئيس اجلمهورية للحوار ستبقى مفتوحة، واذ يأمل أن 
يغلب احلس الوطين للمقاطعني على أي مصاحل أخرى، يدعوهم 
اىل وقف املكابرة والنظر اىل ما يعانيه الشعب اللبناني واملوافقة 
بأيدينا  مستقبلنا  لنقرر  حوار صريح  اجراء  على  وقت  اقرب  يف 
استنادا اىل ارادة وطنية ولكي ال يفرض علينا مستقبال نقيض 

ما نتمناه لوطننا.
ان استمرار تعطيل جملس الوزراء هو تعطيل متعمد خلطة التعايف 
املالي واالقتصادي اليت من دونها ال مفاوضات مع صندوق النقد 
الدولي وال مع غريه، وبالتالي، ال مساعدات  وال اصالحات، بل 
مزيد من االهرتاء للدولة وتعميق لالنهيار، وهذا حبد ذاته جرمية 
ال تغتفر حبق شعب يعاني كل يوم اكثر فاكثر من جراء ازمات 
املعاجلات  عن  للمسؤولني  متعمد  نظر  وغض  ومتفاقمة  متوارثة 

الناجعة. 
ان املعطلني للحوار والرافضني له يعرفون انفسهم جيدا ويعرفهم 
وخسارة  أمواهلم  الناس  خسارة  مسؤولية  ويتحملون  اللبنانيون، 
الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة 
الشيخوخة  وضمان  الصحية  واحلماية  العيش  لقمة  تأمني  عن 

وتوفري التعليم.
ان رئيس اجلمهورية اذ يشكر من حضر ومن جتاوب، يعلن أنه 
ماض يف دعوته للحوار من دون تردد ويف اختاذ كل مبادرة أو 
احلوار  وأن  خصوصا  واللبنانيني،  لبنان  محاية  اىل  يهدف  قرار 
وقضايا  للبنان  واالقتصادي  املالي  التعايف  خطة  حول  يتمحور 
واملالية  اإلدارية  الالمركزية  خالل  من  النظام  باصالح  متعلقة 
املوسعة، وباالسرتاتيجية الدفاعية والتعايف املالي واالقتصادي 

للبنان.
ان هذا االلتزام هو يف صلب قسم الرئيس على احرتام الدستور 
والقوانني وحفظ استقالل الوطن وسالمة اراضيه، فال الرئيس 
رئيس  ان  التحديات.  امام  يرتاجع  من  هو  وليس  بالقسم  خيل 
اجلمهورية لن يألو جهدا يف سبيل معاودة احلوار واالعداد الدارته 
يتحلى  ان  يأمل  يزال  اليت حددها، وال  املواضيع  حبسب جدول 

اجلميع باملسؤولية الوطنية املطلوبة النقاذ لبنان وشعبه«.
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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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ســيارات
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اخللفي  واجلزء  السيارة  مقدمة  يف  الدقيق  التصميم  يرتقي 
القوي  واحلضور  األنيق  الرياضي  باملظهر  املبتكرة  والتقنيات 
لسيارة A8. وتعمل أودي على تعزيز اإلطاللة األنيقة واملظهر 
واليت مت جتهيزها مبصابيح  الفاخرة  الصالون  العصري لسيارة 

أمامية وخلفية متطورة مع العديد من الوظائف املبتكرة.
التصميم اخلارجي: حضور يوحي بالثقة وإطاللة قوية

سيارة Audi A8 هي سيارة صالون بطابع رياضي أنيق بفضل 
اهليكل اخلارجي بتصميمه اجلديد. أصبح شبك اإلطار األحادي يف 
السيارة أكرب حجمًا، ويتزين الشبك بزوايا مصنوعة من الكروم 
اهلواء  فتحات  وتضفي  األعلى.  إىل  األسفل  من  حجمها  يتزايد 
اجلانبية بتصميمها املسطح اجلديد والذي يشبه تصميم املصابيح 
األمامية مظهرًا مميزًا على اهليكل بفضل إطارها املمتد للخارج. 
وبفضل عناصر التصميم احلديثة واملتناغمة يف مقدمة السيارة، 
التصميم  مزايا  ُيربز  والذي  األصيل  الطابع   A8 سيارة  تعكس 

الذي متتاز به سيارات أودي الفاخرة.
املصابيح األمامية الرقمية بتقنية Digital Matrix LED واملصابيح 

OLED الخلفية بتقنية
مت تزويد املصابيح األمامية الرقمية Digital Matrix LED بتقنية 
DMD )جهاز املرآة الرقمية الدقيقة(. ويتألف كل مصباح من 
املصابيح األمامية من حوالي 1.3 مليون مرآة دقيقة تقسم الضوء 
إىل وحدات صغرية، مما يتيح التحكم بها بدقة كبرية. وتوفر 
إنارة  مصابيح  مثل  اجلديدة  الوظائف  من  العديد  التقنية  هذه 
املسار والتوجيه أثناء القيادة على الطرق السريعة، حيث توفر 
املصابيح األمامية حزمة ضوئية تنري املسار أمام السائق بإضاءة 
على  احلفاظ  يف  السائق  التوجيه  مصباح  يساعد  كما  ساطعة. 
مساره يف مواقع إنشاء الطرق بشكل سلس. وتوفر املصابيح 
األمامية الرقمية Matrix LED العديد من الوظائف الديناميكية مثل 
اإلضاءة الرتحيبية عند مغادرة السيارة مبجرد فتح القفل واخلروج 

من السيارة، حيث تومض بإضاءة تنري األرض أو اجلدار.
وتأتي سيارة A8 احملّسنة جمهزة مبصابيح خلفية رقمية بتقنية 
OLED )OLED: تعين الصمام الثنائي العضوي املضيء( كتجهيز 
أساسي. وعند طلب السيارة، يتوفر تصميمان لإلضاءة اخللفية 
لإلضاءة  تصاميم   S8 3 سيارة  وتوفر   – أحدهما  اختيار  ميكن 
اخللفية. وعند تشغيل وضع القيادة الديناميكي »dynamic« من 
خالل نظام Audi drive select، تغرّي املصابيح تصميم اإلضاءة 
لتنري مساحة أكرب من الطريق. وال تتوفر هذه الوظيفة إال عند 
تشغيل وضع القيادة الديناميكي »dynamic«. وتشمل الوظائف 
وظائف  إىل  باإلضافة  الديناميكية  االنعطاف  مصابيح  اإلضافية 

تشغيل اإلضاءة الرتحيبية عند الوصول إىل املنزل ومغادرته.
تصميم يجمع بني البساطة واألناقة

متتاز مقصورة سيارة A8 مبساحتها الكبرية واليت مت تصميمها 
لتوفر أعلى مستويات الرحابة والراحة، فيما ُيربز التصميم األفقي 
التجهيزات فائقة اجلودة فتعكس  أما  الكبري.  عرض املقصورة 
مزايا التصميم املتقن يف مقصورة سيارة A8. وحيافظ فرش 
املقاعد املثّقب بدقة واللمسات التزيينية اليت ميكن التحكم فيها 
كهربائيًا وأغطية فتحات اهلواء ومساند الرأس املرحية واملكسوة 
باجللد الناعم على مزايا التصميم يف املقصورة. أما املقاعد فتأتي 
مكسوة جبلد »فاليتا« كتجهيز أساسي، وجبلد »فالكونا« كتجهيز 
ومن  اجلديد.  كونياك  البين  اللون  اختيار  إمكانية  مع  اختياري 
التجهيزات اجلديدة فرش األبواب املصنوع من ألياف »ديناميكا« 
الدقيقة واملستدامة واليت ميكن استخدامها يف كسوة دعامات 

السيارة أو بطانة السقف كتجهيز اختياري.
تصاميم  من  واسعة  جمموعة  احملّسنة   A8 سيارة  وتوفر 
الفضي  باللون  أودي  تصميم  اختيار  تشمل  واليت  املقصورة 
باستيل واملقصورة بتصميم S باللون األسود واألمحر مريلوت 
التجهيزات  العديد من  االختيار من بني  أو كونياك. كما ميكن 

والعناصر اجللدية احلصرية من أودي.
املحرك: قوة مطلقة وكفاءة فائقة

توفر سيارة Audi A8 اجلديدة إمكانية االختيار بني ثالثة حمركات، 
تشمل حمرك TFSI V6 الذي يستمد قوته من سعته اليت تصل 
يتوفر  والذي  لرت،   4 TFSI سعة  أما حمرك  ليرتات.  ثالثة  إىل 
للقوة،  مستويات  بعدة   S8و  A8 اختياري يف سيارتي  كتجهيز 
فيأتي بثماني أسطوانات ويعتمد على تقنية تشغيل األسطوانات 

عند الطلب.
 Audi A8 55 TFSI لرت يف سيارة   3 TFSI سعة  ويوفر حمرك 
ويوفر  حصان(.   340( كيلووات   250 إىل  تصل  قوة   quattro
احملرك عرب العمود املرفقي عزمًا يصل إىل 500 نيوتن مرت عند 
الدقيقة.  يف  دورة  و4,500   1,370 بني  ترتاوح  دوران  سرعة 
وتتسارع السيارة من السكون إىل 100 كيلومرت يف الساعة )62 

 سيارة AuDI A8 املطّورة:
تـصميم ممـيز وتـقنيات مـبتكرة

ميل يف الساعة( يف 5,6 ثانية )و5.7 
.)L ثانية يف طراز

 TFSI حمرك  يوفر   ،A8 سيارة  ويف 
 338 إىل  تصل  قوة  لرت   4 سعة 
دوران  وعزم  )460 حصان(  كيلووات 
يبلغ 660 نيوتن مرت عند سرعة دوران 
ترتاوح بني 1,850 و4,500 دورة يف 
الدقيقة، مما يوفر أداًء فائق الكفاءة. 
 A8 60 TSFI quattro وتتسارع سيارتا
وA8 L 60 TFSI quattro من السكون 
 4.4 الساعة يف  100 كيلومرت يف  إىل 
ثانية. وميتاز حمرك V8 بنظام تشغيل 
األسطوانات عند الطلب )COD( والذي 
يعمل على إيقاف أربع أسطوانات مؤقتًا 
كما  متوسطة.  بسرعات  القيادة  عند 
تتوفر سيارة A8 مبحرك يعمل بالديزل 
طراز  توفري  وسيتم  اختياري  كتجهيز 

جمهز مبحرك هجني يف املستقبل.
أداٌء يرتقي بفئة السيارات الفاخرة

 Audi S8 TSFI quattro سيارة  توفر 
حمرك  ويوّلد  فئتها.  يف  أداء  أفضل 
V8 املزود بشاحن توربيين مزدوج قوة 
تصل إىل 420 كيلووات )571 حصان( 
مرت  نيوتن   800 يبلغ  دوران  وعزم 
 2,050 عند سرعة دوران ترتاوح بني 
و4,500 دورة يف الدقيقة بينما تتسارع 
السيارة من السكون إىل 100 كيلومرت 
يف الساعة يف 3.8 ثانية. ويعمل نظام 
على  الطلب  عند  األسطوانات  تشغيل 
 .S8 سيارة  يف  احملرك  كفاءة  تعزيز 
نظام  يف  الصوتية  الرفارف  وتسهم 
العادم يف زيادة حدة الصوت إذا أراد 
املستخدم ذلك. ويأتي الطراز األعلى 
مزودًا   A8 طرازات  جمموعة  ضمن 
بالعديد من التجهيزات األساسية مثل 

عناصر التعليق املبتكرة وغريها.
 quattro ونظام tiptronic ناقل الحركة

للدفع الرباعي والنظام الرياضي التفاضلي: 
تجربة قيادة شاملة ومتكاملة

يقرتن حمرك سيارة A8 بناقل احلركة 
tiptronic مثاني السرعات الذي يتميز 
مضخة  وبفضل  والسالسة.  بالسرعة 
الزيت الكهربائية، ميكن لناقل احلركة 
العمل حتى عند إيقاف حمرق االحرتاق. 
الرباعي  للدفع   quattro نظام  ويأتي 
ذاتي  التفاضلي  الرتس  مع  الثابت 
ميكن  فيما  أساسي،  كتجهيز  القفل 
بنظام  الرباعي  الدفع  نظام  تعزيز 
الذي  الرياضي،  التفاضلي  الرتس 
)ويتوفر  اختياري  كتجهيز  يتوفر 

اهليكل  إمالة  وظيفة  تعمل  بوظيفة مميزة:   »comfort+« بالس 
على  اجلانيب  التسارع  أثر  من  احلد  على  املدجمة  االنعطاف  عند 

الركاب.
 وعند دخول السيارة إىل املنعطف، تعمل الوظيفة على رفع جانب 
اهليكل الذي يقع خارج املنعطف وخفض اجلانب اآلخر وبالتالي 
مييل اهليكل باجتاه املنعطف بثالث درجات. وعند القيادة بسرعات 
ترتاوح بني 80 و130 كيلومرت يف الساعة )59.7 و80.8 ميل يف 
الساعة( وتسارع جانيب يصل إىل 0.4 من قوة اجلاذبية األرضية، 
ال يشعر السائق باالنعطاف. وعند القيادة على طريق مستقيم 
مع تشغيل وضع القيادة املريح بالس »+comfort«، حيد نظام 
الشاسيه. ويرتفع  النشط من االهتزازات يف  التنبؤي  التعليق 
اهليكل وينخفض مسافة تبلغ 50 ملليمرت )2 بوصة( للمساعدة 

على ركوب السيارة والنزول منها بشكل مريح.
يرتاوح  العجالت  من  جمموعة  املطورة   Audi A8 سيارة  وتوفر 
قياسها بني 18 إىل 21 بوصة بستة تصاميم جديدة من Audi و
Audi Sport. ويف الطرازات األعلى مثل Audi S8، توفر أودي 
أقراص املكابح املصنوعة من ألياف الكربون والسرياميك كتجهيزات 

اختيارية.

كتجهيز أساسي يف سيارة S8(. ويوزع نظام الرتس التفاضلي 
الرياضي عزم الدوران على العجالت اخللفية عند جتاوز املنعطفات 

بسرعة كبرية، مما يوفر جتربة قيادة رياضية ويعزز الثبات.
نظام التعليق التنبؤي النشط

من الوظائف املميزة يف سيارة A8 نظام التعليق التنبؤي النشط 
والذي ميكنه التحميل على العجالت أو عدم التحميل عليها بشكل 
منفرد بفضل حمرك كهربائي، مما يتيح ضبط الشاسيه بشكل 
نشط يف خمتلف ظروف القيادة. ويوفر نظام التعليق التنبؤي 
النشط جتربة قيادة ممتعة يف سيارة A8. وعند تشغيل وضع 
يظهر   ،Audi drive select نظام  خالل  من  الديناميكي  القيادة 
املنعطفات  عند  يربز  والذي  الصالون  لسيارة  الرياضي  الطابع 
حيث تصبح زوايا االنعطاف صغرية وينخفض اهليكل عند الكبح. 
أما يف وضع القيادة املريح بالس »+comfort« فتسري السيارة 
نظام  يعمل  احلالة،  هذه  ويف  الوعرة.  الطرق  على  بسالسة 
التوجيه جنبًا إىل جنب مع الكامريا األمامية مما يتيح له التعرف 
على العوائق املوجودة على الطريق ضمن حدود النظام وميّكنه 

من ضبط جتهيزات احلركة بشكل تنبؤي.
املريح  القيادة  النشط يف وضع  التنبؤي  التعليق  وميتاز نظام 
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يف  اجللدية  األمراض  أخصائي  دميرتيف،  نيقوالي  الدكتور  أعلن 
ونتوءات  بقع  أي  ظهور  أن  اإلسرائيلي،  »ألودرم«  مستشفى 
على اجللد هو إشارة تثري القلق، لذلك جيب مراقبة الومحات على 

اجلسم.
لألنباء،  الروسية  نوفوسيت  لوكالة  حديث  يف  الطبيب  ويقول 
»مصطلح »الشامة« يعين لألطباء نتوء، ناتج عن جتمع خاليا معينة- 
اخلاليا الصباغية. هذه اخلاليا حتمينا من األشعة فوق البنفسجية. 
لذلك عند التعرض ألشعة الشمس فرتة طويلة يكتسب اجللد اللون 
إىل  تتحول  واليت  اخلاليا،  الناتج عن عمل هذه  ميالنني،  األمسر- 
جدا.  عالية  بسرعة  ينتشر  الذي  امليالنيين،  الورم   - خبيث  ورم 
وهذا الورم السرطاني ينشأ نتيجة اضطراب عملية انشطار اخلاليا 
طويلة  لفرتة  اجللد  تعرض  أوال  منها  عديدة،  ألسباب  الصباغية، 
ألشعة الشمس، كثرة الشامات، وحاالت ضعف املناعة واالستعداد 

الوراثي«.
ووفقا له، يزداد احتمال حتول هذه الشامات إىل ورم سرطاني، 
عندما تتكرر إصابتها أو تتعرض باستمرار لألشعة فوق البنفسجية. 
مقاس  بزيادة  يزداد  امليالنيين  بالورم  اإلصابة  احتمال  أن  كما 

»الشامة«.
امليالنينية  األورام  من  باملئة   10 حوالي  أن  ثبت،  »لقد  ويقول، 
الباقية  باملئة  و90  اجللد،  على  املوجودة  القدمية  بالشامات  تظهر 
تظهر على شكل نتوءات جديدة على اجللد. وهذه إشارة لضرورة 
ولون  شكل  وتغري  واحلرقة  احلكة  تشري  كما  الطبيب.  استشارة 

النتوء اجلديد، إىل نشوء ورم سرطاني«.
ويضيف، »يستخدم األطباء للتشخيص الدقيق، مناظري جلدية خاصة 
تسمح بكشف طبقات اجللد العميقة. وعند اكتشاف تغري يف الشامة 
جيب إزالته. كما ينصح بإزالة الشامات يف األماكن اليت تتعرض 

فيها إىل إصابة بسبب املالبس«.

بعض الشامات ميكن أن تكون قاتلة

 2022 الـثاني  كـانـون   15 Saturday 15 January 2022الـسبت 

أكثر  األدوية  جلعل  جديدة  طريقة  حديثة،  طبية  دراسة  إقرتحت 
فعالية ضد مرض التهاب األمعاء، مما يبشر بتخفيف معاناة من 

يعانون اضطرابات اجلهاز اهلضمي.

وداء التهاب األمعاء مصطلح شامل ُيستخدم لوصف االضطرابات 
اليت حيدث فيها التهاب مزمن يف اجلهاز اهلضمي.

وداء  التقرحي،  القولون  التهاب  االضطرابات،  هذه  وتتضمن 
كرون؛ وهو مرض التهابي مزمن، ال ينجح العالج احلالي سوى يف 

شفاء 50 باملائة من املرضى.

 Crohn’s and ويف األيام األخرية، ُنشرت دراسة جديدة يف جملة
التهاب  مرضى  ماليني  أمام  األمل  أبواب  تفتح  الطبية،   Colitis

األمعاء، أو ما ُيعرف مبرض األمعاء االلتهابي.

سالح ذو حدين
كاليفورنيا  جامعة  يف  احليوية  الطبية  العلوم  أستاذ  ويقول 
الدراسة  اهتمامنا يف هذه  »تركز  لو:  »ريفرسايد«، ديفيد دي 
على البحث عن عالج أكثر جناعة من النهج احلالي يف عالج مرضى 

التهاب األمعاء«.

ويضيف »مجيع الناس لديهم يف كل خلية من خالياهم مستقبالن 
خمتلفان هما TNFR1 وTNFR2 يرتبطان جبزيء TNF-alpha، وهو 
األدوية  وتعمل  ألفا(،  الورم  خنر  )عامل  يسمى  التهابي  جزيء 
احلالية على منع هذا اجلزيء من االرتباط باملستقبلني TNFR1 و

.»TNFR2

ويوضح أن »هناك دليال على أن مستقبل TNFR1 قد يكون سببا 
األمعاء، يف حني أن مستقبل  التهاب  يف معظم تأثريات مرض 
وجد  املنطلق  هذا  ومن  املرض،  من  الشفاء  يقود  قد   TNFR2
يعد  املستقبلني  كال  تثبيط  يف  احلالي  العالج  نهج  أن  العلماء 

كسالح ذي حدين، ويقلل من فرص جناح العالج«.

نهج جديد
ويف طريقة العالج اجلديدة، يرى الباحثون أن االستهداف اجليين 
ملستقبل TNFR1 املتسبب يف تأثريات مرض التهاب األمعاء، هو 

املفتاح للوصول إىل عالج أكثر جناعة وفعالية.

وُأجريت جتارب لو على الفئران اليت هلا نفس املستقبلني؛ حيث 
يشبه منط االلتهاب عند الفئران النمط الذي يظهر لدى البشر.

 ،TNFR1 مستقِبل  إشارات  قللنا  »عندما  أنه  لو  العامل  يوضح 
أظهرت الفئران درجة جيدة من الشفاء مقارنة بالفئران اليت لديها 

.»TNFR1 املستوى الكامل من إشارات

يف املقابل، تصاب الفئران اليت لديها نقص جيين يف مستقِبل 
 »TNFR2« باملرض بدرجة أكثر شدة، مما يشري إىل أن TNFR2

له بالفعل آثار مفيدة بالفعل، ويساعد يف الشفاء.

وتعد هذه التجربة بتوفري عالجات يف املستقبل القريب، ميكنها 
وداء  التقرحي  القولون  التهاب  حاالت  نسب جناح  من  تزيد  أن 

كرون.

»اكتشاف« يبشر بتحول كبري 
يف عالج التهاب األمعاء

ينمو امللفوف يف كل حديقة نباتية وحيظى بشعبية ال تصدق، حبسب 
موقع »ياهو« الياباني، لكن هل تعلم مقدار الفائدة اليت تعود على 
بالفيتامينات  غين  أنه  املقال  مؤلف  يالحظ  تناوله؟  بعد  أجسامنا 

واملعادن اليت متنع ارتفاع ضغط الدم.
رائع  فهو  »يو«،  فيتامني  من  عالية  نسبة  على  امللفوف  حيتوي 
جانيب  كطبق  تقدميه  يتم  ما  وغالبًا  املعدة.  صحة  على  للحفاظ 
لألطباق املقلية ألنه يساعد على منع حرقة املعدة اليت تسببها مثل 
هذه األطعمة، يعترب أيضًا مصدرًا جيدًا لـ »فيتامني ك«، وله تأثري 
على ختّثر الدم، والذي ميكن أن يساعد يف وقف النزيف وتسريع 

التئام اجلروح واخلدوش.
كذلك، فإن هذه اخلضار غنية بالكالسيوم. من املعروف أن األخري 
»لبنة« لبناء العظام واألسنان. كما أنه يساعد يف ختفيف اإلثارة 

الذهنية والتوتر.
كما يعترب الكرنب مصدرًا جيدًا بشكل خاص لفيتامينات C وK، واليت 
يعتقد أنها تساعد يف تقوية العظام. ُيعتقد أيضًا أن الكالسيوم 
مفيد لالستقرار العقلي. باإلضافة إىل احتوائه على كمية كبرية من 
اليت هلا تأثري  الفوسفور والبوتاسيوم واملغنيسيوم –  املعادن – 

إجيابي على صحة اجلسم.
ند تناول امللفوف، يتم حتويل »بيتا كاروتني« إىل فيتامني »أ«. 
كما  مشاكلها،  ومنع  الرؤية  صحة  على  احلفاظ  يف  يساعد  وهذا 
يساعد هذا الفيتامني أيضًا يف احلفاظ على صحة األغشية املخاطية 

لألعضاء الداخلية ويساعد على منع نزالت الربد.
ضغط  ارتفاع  منع  على  ويساعد  الدم  ضغط  امللفوف  خيفض 
الدم، كما يذكر أن محض الفوليك، املوجود يف امللفوف واللفت 

والسبانخ، ضروري إلنتاج خاليا الدم احلمراء وتقسيم اخلاليا.

امللفوف…له فوائد ال حتصى

املتاحة  باملسكنات  باألمل  الشعور  عند  األشخاص  من  الكثري  يلجأ 
بوصفة طبية أو بدونها، إال أن مسكنات األمل األكثر شيوعا ميكن 

أن تتسبب يف أمراض خطرية.
الدكتورة  فإن  الربيطانية،  إكسربيس«  »ديلي  لصحيفة  ووفقا 
جوليا غرييين من مؤسسة »الصيدلية الرقمية«، أكدت أن مسكن 
الكودين الذي يعترب عالجا فعاال لكثري من احلاالت، قد يتسبب يف 

تلف الكبد والكلى.
وقالت: »الكودين دواء جيب أن يكون اإلنسان حذًرا للغاية بشأنه، 
ألنه ميكن أن يسبب مضاعفات مزمنة رئيسية مبا فيها اإلدمان«، 
مضيفة أن »اإلدمان على الكودين ميكن أن يسبب مشاكل عقلية 
والتهاب  الكلى  وتلف  الكبد  تلف  مثل  األمد،  طويلة  وجسدية 
وإىل جانب هذه احلاالت ميكن أن يؤدي اإلدمان  البنكرياس احلاد… 
على الكودين إىل تلف بعض أجزاء الدماغ، ما يؤدي إىل زيادة خطر 

اإلصابة باالكتئاب املزمن والقلق«.
ولفتت غرييين إىل أنه على الرغم من بيع الكودين دون وصفة 
طبية، إال أنه ال ينبغي استخدامه ملدة تزيد عن ثالثة أيام، وجيب 

استخدامه فقط عند الضرورة القصوى.
ونبهت إىل أن الكثري من الناس يعيشون يف وهم، وهو أنه من 
اإلدمان على عقار ال حيتاج إىل وصفة طبية لشرائه،  املستحيل 
الفتة إىل أن الكثري من األشخاص أصبحوا فعال مدمنني وعليهم 

اآلن التعامل مع قضايا أكثر خطورة من األمل.
»أعِط  غرييين:  قالت  الكودين،  ملسكن  األطفال  تناول  وبشأن 
الكودين لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و18 عاًما فقط إذا 

مل تنجح املسكنات اليومية مثل الباراسيتامول واأليبوبروفني«.

حتذير من دواء له خماطر 
صحية تفوق فوائده…

لكن  حتضريه،  السهل  ومن  وصحيا  بسيطا  طعاما  البيض  يعترب 
الكثريين يطهونه بشكل خاطئ.

أكد املدون الذي حيمل االسم »LifeTipSing« يف حسابه على »تيك 
بارد وإضافة  البيض جيب وضعه يف ماء  أنه بعد غليان  توك«، 

القليل من امللح.
الساخن  املاء  يف  البيض  يضعون  الناس  من  الكثري  إن  وقال 
واملغلي ملدة طويلة، مما يتسبب يف تغري لونه وحتوله إىل اللون 

األخضر.
وأضاف هذا اللون هو بسبب هو كربيتيد احلديد، الذي ميكن أن 
يسبب التهاب األمعاء )عملية التهابية يف األمعاء الدقيقة(«. وفقا 

ملوقع »مري 24«.
 

يف  املوجودة  السكرية  الربوتينات  من  األفيدين  مادة  وُتعترب 
بياض البيض، وهي مادة طبيعية موجودة يف البيض ملنع تكون 

امليكروبات، وحفظ جنني الدجاج.
ويساعد تعرض البيض للحرارة يف اخنفاض حمتواه من األفيدين.

وعندما يأتي األمر للطبقة اخلضراء اليت حُتيط بصفار البيض عند 
طبخه لفرتات تزيد عن 10 دقائق، فهي تتكون بسبب تفاعل احلديد 
املوجود يف صفار البيض مع كربيتيد اهليدروجني، ويكون ذلك 

مادة كربيتيد احلديد ذات اللون األخضر.

طريقة خاطئة عند سلق 
البيض تسبب التهاب األمعاء
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On Monday, he success-
fully won a court bid to 
overturn the cancellation 
of his visa, but it remains 
a possibility that Immigra-
tion Minister Alex Hawke 
could use personal pow-
ers to kick the Serbian 
tennis star out of the 
country.
His win at the Federal Cir-
cuit Court was made pos-
sible after he hired power-
ful lawyers that cost in the 
region of $50,000.
The team, consisting of 
Paul Holdenson, Nikola 
Dragojlovic, Nick Wood 
and Jim Hartley, success-
fully argued Djokovic has 
been deprived of proce-
dural fairness when bor-
der agents stopped him 
on Thursday morning and 
issued him with a Notice 
of Intention to Consider 
Cancellation of his visa.
Judge Anthony Kelly 
found that Australian Bor-
der Force acted unrea-
sonably when they took 
Djokovic’s phone off him 
and demanded proof of a 
medical exemption to en-
ter Australia despite not 
being vaccinated against 
Covid-19.
Judge Kelly ruled that 
Djokovic should’ve been 
given more time and ac-
cess to his lawyers in the 
early hours of Thursday 
morning before having his 
visa cancelled.
The hiring of the four male 

lawyers followed reports 
that Djokovic parted ways 
with two female lawyers 
after court documents 
filed on his behalf mis-
spelled his surname.
Who are Novak’s law-
yers?
Novak Djokovic’s legal 
team was led by Nicholas 
Wood, whose public pro-
files offer an insight into 
how he found himself rep-
resenting the world’s best 
tennis player in one of the 
highest profile cases in 
recent memory.
Mr Wood is the editor 
of the Judicial Review 
chapter of Victorian Ad-
ministrative Law and has 
worked for clients before 
he High Court, Supreme 
Court and Federal Circuit 
Court.
He was previously Coun-
sel Assisting the Solicitor-
General of the Common-
wealth and Associate to 
Justice Beaumont of the 
Federal Court.
Mr Wood is no stranger 
to immigration law. He 
recently worked in the 
Federal Circuit Court on a 
proceeding concerning an 
alleged fraud committed 
against a visa applicant 
by her migration agent.
Mr Wood was joined by 
Paul Holdensen whose 
extensive career in law 
began when he signed the 
bar roll in 1989.
According to the Victo-

Legal team behind Novak Djokovic’s win 
at Federal Circuit Court

rian Bar website, Mr Hold-
ensen “has developed a 
specialist practice as an 
appellate advocate, ap-
pearing predominantly in 
criminal appeals”.
He has worked before the 
Victorian Court of Appeal, 
the High Court of Aus-
tralia and interstate ap-
pellate courts in Western 
Australia, South Australia 
and Tasmania. 
High profile clients in-
clude Akon Guode, the 
Melbourne mother who 
drove her children into 
a lake, and Christopher 
Hudson, who killed a 
father-of-three Brendan 
Keilar in 2007.
Nik Dragojlovic was also 
part of the Djokovic team. 
His LinkedIn profile de-
clares that he works in 
“all courts and tribunals 
in a broad variety of com-
mercial law matters and 
have particular expertise 
in property related is-
sues”.
He cites experience with 
“complex contract dis-
putes”, “insolvency, bank-
ruptcy and winding-up 
proceedings” and “corpo-
rations law matters”. 
The four-man team also 
included Jim Hartley 
who was an Associate to 
Hon Justices Tracey and 
Bromberg of the Federal 
Court and a senior lawyer 
in commercial litigation 
practice with Meyer Van-

denberg Lawyers in Can-
berra.
An online profile notes 
that Mr Hartley last year 
received the Ron Castan 
AM QC award “for out-
standing achievement in 
pro bono advocacy un-
dertaken by barristers 
who are between one and 
six-years’ call.”

What now for Novak?
Novak Djokovic used the 
hours after Monday’s rul-
ing to take to Rod Laver 
Arena at Melbourne Park 
where he hopes to star 
at next week’s Australian 
Open.
That will depend on what 
Immigration Minister Alex 
Hawke does next.
A spokesperson for the 
Federal Government said 
late last night that “it re-
mains within Immigration 
Minister Hawke’s discre-
tion to consider cancel-
ling Mr Djokovic’s visa 
under his personal power 
of cancellation within sec-
tion 133C(3) of the Migra-
tion Act” and that “the 
Minister is currently con-
sidering the matter and 
the process remains on-
going”.
If Djokovic is removed by 
the Immigration Minister, 
he will be banned from en-
tering Australia for three 
years.
In an Instagram post on 
Monday night, Djokovic 
thanked his supporters.
“I am pleased and grateful 
that the Judge overturned 
my visa cancellation,” he 
wrote. 
 “Despite all that has hap-
pened in the past week, I 
want to stay and to try to 
compete at the Australian 
Open. I remain focused on 
that. 
“I flew here to play at one 
of the most important 
events we have in front 
of the amazing fans. For 
now I cannot say more but 
THANK YOU for standing 
with me through all this 
and encouraging me to 
stay strong.”
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Relatives of Serbian tennis player Novak Djokovic, including his uncle Goran, his mother Dijana, his father 
Srdjan and his brother Djordje. Picture: Pedja Milosavljevic/AFP

A colourful Queensland 
mayor has slammed peo-
ple holding ‘Covid parties’ 
in his city, despite calling 
for the state government to 
let the virus rip. 
Controversial Gold Coast 
Mayor Tom Tate has lashed 
the “brainless” residents 
of his city holding Covid 
parties.
But he maintains concerns 
over Omicron may be 
overkill and called for the 
Queensland government to 
let the virus rip through the 
state. 
Mr Tate said he was disap-
pointed to hear widespread 
reports of unvaccinated 
Glitter Strip citizens gath-
ering to deliberately spread 
the virus among them-
selves, a trend that aims to 
mimic the pox-party strat-
egy for children.
“This Covid party is really a 
no-go zone,” he told Today 
on Tuesday. 
“They’re all unvaccinated 
people and … if you’re go-
ing to get Covid that‘s the 
place to go and get it be-
cause someone is going 
to have it and it spreads so 
easily. It’s a brainless idea 
and I wish they wouldn’t do 
it.”
But while savage of this 
misguided push to achieve 
‘natural immunity’, Mr Tate 
remains adamant the state 
government should ease 
restrictions to let the virus 
more quickly accelerate to-
wards a peak caseload. 
He told Today he was not 
concerned the Gold Coast 
was responsible for 11 of 
the state’s 22 ICU patients 
and also questioned wheth-
er fears over the Omicron 
strain were “overkill”. 
The colourful councillor 
had penned a newspaper 
column on Monday call-

ing for state government 
to remove restrictions for 
vaccinated residents while 
also letting the virus ‘run 
its course’ now the borders 
have reopened. 
When asked about the 
surging virus numbers on 
the Gold Coast – and the 
higher proportion of seri-
ous cases – Mr Tate said 
he was not concerned. 
He pointed out that six of 
the 11 ICU patients were 
unvaccinated and the re-
maining five had other 
complications. 
“There‘s other complica-
tions, as I said the unvac-
cinated are going to cop it 
anyway,” he said. 
“So it’s not purely because 
of Omicron and I’ve asked 
the question: How danger-
ous is Omicron in com-
parison to a normal flu? 
I still haven’t got the an-
swer back to that because 
I said in my letter in 2019 
we had five deaths a week 
for influenza, and Omicron 
we don‘t have any of that, 
so are we doing an overkill 
here?”
“I mean it is contagious but 
if it’s not as virulent, well, 
let it rip and let’s get to the 
other side.”
Mr Tate has frequently 
clashed with state govern-
ment over its handling of 
the virus and late last year 
released his own model-
ling that he said showed 
borders should be thrown 
open earlier than planned. 
The Gold Coast came in for 
a special mention at Mon-
day’s official Covid press 
conference, with authori-
ties raising concerns about 
low vaccination rates, poor 
mask-wearing adherence, 
and the correlation with in-
creased ICU cases. 
Of the 419 people in hospi-
tal being treated for the vi-
rus, 101 are from the Gold 
Coast.
Queensland reported 9581 
new Covid infections on 
Monday, a lower daily fig-
ure that did not include 
data from four private test-
ing clinics.

Gold Coast Mayor Tom Tate slams 
‘Covid parties’ despite calls to let the 
virus rip through Queensland

Mayor Tom Tate
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Pharmacists have revealed 
Prime Minister Scott Mor-
rison will not be provid-
ing any extra rapid antigen 
tests directly to chemists 
under a plan to distribute 
free tests to concession 
card holders.
Instead, chemists will be 
asked to distribute existing 
stock for free before claim-
ing the cost back from the 
government through a new 
system that is currently 
being built.
The revelation has raised 
fresh concerns among 
some pharmacists over 
whether the scheme will 
address current RAT 
shortages or simply in-
crease demand.
The Pharmacy Guild has 
told news.com.au that it 
is still hopeful that the 
scheme will be up and 
running on January 20 as 
planned.
But it is waiting on answers 
from the Morrison Govern-
ment on how the scheme, 
announced by the Prime 
Minister last week, will ac-
tually operate.
”If we get the answers back 
today the scheme can be 
operational from Jan 20. 
If we don’t then it won’t,’’ 
Pharmacy Guild President 
Trent Twomey said.
In a social media post 
shared over the weekend, 
Bannockburn Pharmacy 
said it was not what some 
pharmacists had expect-
ed.
“It has come to our atten-
tion late Friday that the 
Federal Government will 
NOT be providing RATs 
DIRECTLY to pharmacies 
to give away,’’ it said.
”Instead, we have been told 

pharmacies are expected 
to source their own RATs 
to give away to conces-
sion card holders and then 
somehow the government 
will reimburse us to cover 
our cost of buying them. 
Pharmacists still haven’t 
been told how this will oc-
cur.”
Mr Twomey has also re-
vealed chemists can only 
use standard kits of up 
to five tests to hand out 
to concession card hold-
ers, because it’s illegal to 
break up the bulk backs in 
the national stockpile used 
by official testing sites.
Mr Twomey said there had 
never been any suggestion 
the Morrison Government 
would provide extra tests.
“There are two different 
types of packs of rapid an-
tigen tests,’’ he said.
“There’s the point of care 
test which is essentially 
what the national and state 
stockpiles are.
“They are boxes of 50 and 
100. When you go to a lo-
cal testing clinic, that’s 
what the assistants using 
and they’re opening and 
they’re not handing them 
out for you to take home.
“Then there are the re-
tail packs, which come in 
which come in ones, twos 
and threes and fives and 
10s. That’s what the TGA 
has approved to provide to 
members of the public for 
them to self test.”
In other words, chemists 
cannot legally hand out na-
tional stockpile tests.
“So if you are an 85-year-
old pensioner and you 
come into my pharmacy, 
right. you will produce 
your pension card and you 

Huge issue with PM’s rapid test plan
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will get a test for free.
“But there are no bulk 
stockpile packs. The point 
of the program is to ad-
dress universal access.”
Last week, Prime Minister 
Scott Morrison revealed 
he’s never personally 
bought a rapid Covid test 
and gets taxpayer-funded 
tests at work for free, or 
his wife to find them.
Just days after telling vot-
ers that Australia was at 
that stage of the pandemic 
where you can‘t “just go 
around and make every-
thing free”, the PM has 
confirmed they are free for 
him at work and for other 
ministers.
Despite earning $550,000 
a year, this puts the Prime 
Minister among the ranks 
of the unemployed in enjoy-
ing taxpayer-funded rapid 
antigen tests in 2022.
Mr Morrison revealed his 
access to free rapid tests 
— which have become 
known as RATs — when he 
was put on the spot during 
a press conference in Can-
berra over whether he had 
ever personally bought a 
Covid test.
“That I will have to check 
with Jen, because she, 
she’s the one that goes 
and gets them for those 
situations,’’ Mr Morrison 
said.
He revealed public ser-
vants are sent out to buy 
the tests which are dis-
tributed by the Department 
of the Prime Minister and 
Cabinet.
For private use, the Prime 
Minister said his wife, Jen, 
had bought some tests at 
“the chemist or wherever 
she‘s gone”.

Prime Minister announced last week rapid tests would be free to concession card holders. Picture: AFP

Victoria and NSW have 
recorded a combined 
74,886 new Covid-19 
infections as Victoria 
makes changes to its vac-
cine rollout.
Victoria recorded has 
40,127 new cases and 21 
Covid deaths on Tuesday 
night. 
In NSW 34,759 cases and 
21 deaths linked to the 
virus were confirmed — 
the state’s deadliest day 
of the pandemic. Togeth-
er the states registered 
74,886 new cases. 
Queensland has recorded 
a further 22,069 new cas-
es of Covid-19 on Tues-
day night.
Victoria’s state govern-
ment has pledged to re-
cruit more than 1000 
retired and student 
healthcare workers in a 
bid to boost the state’s 
vaccination program. 
Deputy Premier James 
Merlino said the scheme 
would remove some of 
the “extreme demand” 
currently on the health-
care system. 
“We’re calling on first 
year health students, re-
tired nurses and more to 
join an expanded work-
force of Covid-19 vacci-
nators,” he told reporters 
on Tuesday.
“We’ll be targeting up to 
1000 Victorians to come 
on-board.
“People with appropri-
ate knowledge and ex-
perience and that you be 
could – applications open 

next week. 
“Of course they’ll only be 
operating in well estab-
lished public health run 
sites which have a very 
strong process in place to 
ensure this new cohort of 
workers are trained, su-
pervised and supported.”
Mr Merlino also confirmed 
that while Victorian stu-
dents will “absolutely” 
return on time for Term 1, 
nothing was off the cards 
for how 2022 will unfold.
“No-one is talking about 
lockdown. No-one is talk-
ing about remote learning. 
There are no guarantees,” 
he said. 
“But we support the na-
tional framework to get 
kids back to school.”
There are now 946 in-
fected people in Victorian 
hospitals, with 112 in in-
tensive care and 31 on 
ventilators.
Victoria’s previous peak 
for Covid hospitalisations 
was 851 in October when 
the state was battling a 
surge in Delta infections.
However, the figure is 
dwarfed by the 2242 peo-
ple in New South Wales 
who are in hospital with 
Covid.
More than 93 per cent 
of eligible Victorians are 
fully vaccinated and the 
state has a mammoth 
209,715 active cases.
A total of 61,630 PCR 
tests were taken on Tues-
day and 24,547 vaccines 
were administered at 
state hubs.

Daniel Andrews on Tues-
day issued a grim warning 
about what would happen 
if the state removed iso-
lation requirements and 
took a “let it rip” approach 
to Covid.
The Premier said Vic-
toria’s already under-
pressure hospitals could 
quickly buckle.
“We have some people 
that are gravely ill, some 
people in intensive care, 
but the vast majority of 
people are in hospital and 
not requiring that sort of 
care,” he told reporters.
“If we were to stop isolat-
ing people, if we were to 
stop testing, if we were to 
let this rip, we’ll finish up 
not with hundreds of peo-
ple in general wards, we 
would finish up with thou-
sands, and we all know 
what that means.
“It means every non-
Covid case that requires 
hospitalisation won’t be 
able to get that care.”
Mr Andrews said fully vac-
cinated Victorians’ frus-
tration at having to isolate 
was understandable.
“I know it’s deeply incon-
venient, it’s frustrating to 
be double dose vaccinat-
ed and having to isolate 
at home,” he said.
He thanked people who 
were following the direc-
tions.
“It’s helping our health 
system, while it’s under 
enormous pressure, still 
cope with those who need 
important care.”

74,886 new infections in Victoria and 
NSW, students to join vaccine rollout

People queue for Covid testing at St Vincents Hospital in Melbourne. Picture: NCA NewsWire / David Geraghty
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A high-level meeting is now 
underway where Prime 
Minister Scott Morrison has 
conceded Australia faces a 
major challenge ahead of 
Omicron cases peaking.
Prime Minister Scott Mor-
rison has warned Australia 
faces a challenge in keep-
ing things moving dur-
ing high-level crisis talks 
about the supply chain and 
workforce crisis gripping 
Australia.
Speaking on a call with 
seniors ministers and top 
department officials, Mr 
Morrison said keeping the 
country and the vaccine 
booster program “rolling” 
was key to ensuring the 
supply chains remained in 
tact. 
It came after a series of 
meetings with industry 
groups about the Omicron-
induced staff shortages 
crippling workforces on 
Tuesday night ahead of 
national cabinet on Thurs-
day.
The government is quickly 
trying to define what can 
be deemed an “essential” 
worker so they can have 
reduced isolation require-
ments if they are close 
contacts and asymptom-
atic. 
Industries being consid-
ered include road, rail, air, 
therapy, education and 
schooling, energy supply, 
waste resources and labo-
ratories. 
On Monday, isolation re-
quirements were relaxed 
for asymptomatic close 
contact employees in criti-
cal food and grocery pro-
duction, manufacturing, 
logistics and distributions 
facilities so supermarkets 
can fill empty shelves. 
“The challenge of Covid 
with escalating cases is 
keeping things moving, 
that’s what riding this wave 
of Covid means,” the Prime 
Minister told the meeting.
Mr Morrison said this 
would continue until cases 
peaked.
“This will have an obvious 
impact right across our 
supply chains,” he said.
“Now that’s to be expected 
with a serious escalation in 

the cases that we’ve seen. 
“And that of course has im-
pacts and it is important we 
continue to problem solve 
right across all of these 
areas, be it in transport, 
health care, aged care as 
we’ve already been doing.”
Mr Morrison said with 
more people getting Covid, 
workforces were going to 
continue to be hit by short-
ages.
“So the goal is to get as 
many people safely at work 
in these critical sectors, 
that keep Australia moving, 
as possible while continu-
ing the rollout of the boost-
ers and the children vac-
cine program,” he said.
“Keeping that rolling and 
keeping the country rolling 
by ensuring we keep those 
supply chains in tact is the 
task.”
Acting Minister for Small 
Business Anne Ruston 
said industry groups had 
called for nationally con-
sistent rules around test-
ing and isolation during 
the urgent Tuesday night 
meetings.
She also told Sky News 
there were major concerns 
about rapid antigen test 
supply.
“Obviously making sure 
that we have got our rapid 
antigen tests being deliv-
ered to the places that they 
need to be and that they’ve 
got a consistent and ac-
curate idea of where and 
when they can get supply,” 
she said.
Mark McKenzie, CEO of the 
Australasian Convenience 
and Petroleum Marketers 
Association, was among 
more than 20 industry 
leaders at the forum.
He said fuel needed to be 
included as an essential 
service.
“It’s not a problem at the 
moment but we are flag-
ging a risk,” he said.
”It’s about being proactive 
rather than lurching from 
crisis to crisis.
“You sit there and say (on 
Monday) the critical sup-
ply chain is grocery and 
emergency services, well 
they all use fuel, we need 
people to be able to drive 
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SA has recorded seven 
new deaths linked to 
Covid-19, the state’s larg-
est single-day death toll 
since the pandemic began, 
although not all the deaths 
occurred in the past 24 
hours. 
Six of the deceased pa-
tients were women, rang-
ing in age from 60 to 100. 
The other was a man aged 
in his 90s. 
There were 3715 new cas-
es announced on Wednes-
day. 
Despite a reduction of 
Covid patients in hospital 
from 211 to 190, the num-
ber in intensive care has 
risen to 27, with six requir-
ing a ventilator. The major-
ity of patients in ICU are 
unvaccinated, despite that 
cohort comprising just 10 
per cent of the population. 
Amid controversy around 
the rapid antigen test roll-
out starting with just one 
pick-up point for the en-
tire state, Premier Steven 
Marshall said it would be 
mandatory for a positive 
RAT result to be reported 
to SA Health. 
The first RAT collection 
site will open on Thursday 
in the south parklands with 
about 13,000 tests avail-
able for close contacts of 
confirmed cases. It will op-
erate from 7am-9pm.
There is no capacity to 
make appointments and 
the Premier predicted 
“teething problems”, but 
said SA Health hoped to 
learn from the initial roll-
out and expand the pro-
gram to around a dozen 
sites in total. 

If you are a close contact, 
from Thursday you will 
need to take a rapid anti-
gen test – or isolate if you 
are unable to obtain a test. 
The process for close con-
tacts will be to go to the SA 
Health website, disclose 
how many people in your 
household are also close 
contacts, receive a receipt 
and then use that receipt 
to pick up the RATs from 
the collection site.
If you have symptoms, a 
PCR test is preferred but 
asymptomatic patients 
can get two free RATs to 
be used on days 1 and 6. 
There were just under 
20,000 tests conducted 
on Tuesday. Waiting times 
blew out in the heatwave 
but Mr Marshall was hope-
ful the situation would im-
prove on Thursday.
Covid-negative patients in 
the public system are now 
being transferred to private 
hospitals and 300 beds in 
RAH, 100 in Lyell McEwin 
and 100 in Flinders Medi-
cal Centre are allocated for 
Covid patients. 
Mr Marshall said work was 
under way to distribute 
extra paediatric doses of 
the vaccine to GPs, amid 
frustration at supply short-
ages.
SA Health staff now has 
524 staff who have tested 
positive and 892 who can-
not go to work because 
they are isolating. 
Education authorities are 
on track to finalise a de-
cision by the end of the 
week on whether face-to-
face learning will resume 
in schools as scheduled. 

7 deaths, 3715 new cases, 27 in ICU

the fuel tankers.”
He said ideas flagged at 
the forum included sus-
pending a requirement for 
temporary visa holders to 
move to regional Australia.
“The issue is you may be 
taking these people away 
from businesses and forc-
ing them into regional 

areas when they’ve got 
jobs,” he said.
Another possibility raised 
was trying to get older 
people back into the work-
force.
This would include allow-
ing pensioners to work 
more hours without losing 
support or examining tax 

Scott Morrison admits it will be a ‘challenge’ keeping things moving during crisis talks
disincentives for self-fund-
ed retirees.
“Some of these Baby 
Boomers are ex-truck driv-
ers who can drive trucks,” 
Mr McKenzie said.
Senator Ruston told Sky 
News they were looking at 
“innovative” ways to get 
more people into work.
“Many older Australians 
I’m sure would be happy to 
do a few extra hours work 
to help out at the moment 
so we’re looking at how 

we can help them do that,” 
she said.
“Our temporary visa hold-
ers in Australia that are all 
still here.
“But also making sure that 
anybody who is currently 
on unemployment benefits 
who are able to work, we’d 
be really keen for them to 
undertake some really ac-
tive investigation about 
how they can help out with 
these workforce shortages 
as well.”Anthony Albanese has 

promised to redivert mil-
lions from a $4.7bn disas-
ter recovery fund towards 
actually preventing dam-
age and devastation in the 
first place.
In a major election pitch 
that follows the devastating 
floods in Queensland this 
past week, the Opposition 
leader will promise $200m 
each year for projects like 
flood levees, sea walls, cy-
clone shelters, evacuation 
centres, fire breaks and 
telecommunications im-
provements.
Labor’s plan would use 
money from the exist-
ing $4.7bn Emergency 
Response Fund that has 
earned $700m in interest 
since it was first created 
about two years ago.
Last year, a senate esti-
mates committee was told 
none of the money had ac-
tually been used because it 
was a “future fund”, mean-
ing the interest earnt off 
it was available, however 
other sources had been at 
hand.
Mr Albanese described his 
plan as a “revamp” of the 
fund that would save lives.
He said he wanted state or 
territory governments to 
match the money so $400m 
a year went toward preven-
tion works.
“These investments will lit-
erally save lives not to men-
tion the taxpayers’ funds 
that have to be spent on 
recovery and repairs when 
disasters hit,” he said.
“Labor will revamp the 
failed Emergency Re-
sponse Fund so that it 
spends $200m per year for 
disaster prevention and re-
silience.”

Mr Albanese said Labor 
would also continue to 
fully fund disaster recov-
ery through the existing 
arrangements, cut red tape 
to ensure the money “gets 
out the door faster” and 
speed up payments to di-
saster victims. 
“As with Covid, the Mor-
rison government’s failure 
to plan and prepare for 
natural disasters has left 
Australians vulnerable,” he 
said.
It comes after personal 
hardship grants of up to 
$180 per person were an-
nounced as being available 
for residents in 13 locali-
ties within the Fraser Coast 
and Gympie following Cy-
clone Seth’s devastation.
The assistance is being 
provided through joint fed-
eral and state government 
funding arrangements.
Federal member for Wide 
Bay and Deputy Speaker of 
the House of Representa-
tives Llew O’Brien said the 
scale, intensity and speed 
of the disaster caused 
widespread losses.
“Nothing can replace the 
stock and crops that have 
been lost, the loss of trade 
for businesses, the dam-
aged and destroyed per-
sonal effects, and the ab-
sence from loved ones that 
the floods have caused, but 
these payments and allow-
ances will hopefully help to 
ease some of the burden 
from this natural disaster,” 
the Liberal MP said.
A report released last year 
warned climate-change re-
lated disasters would cost 
Australia $73bn by 2060 
even if work was done to 
reduce emissions immedi-
ately.

Federal election: Labor promises to redi-
rect $200m towards disaster prevention
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مـحالت أبـو سـليم - يـاغـونا للخضار والفواكه والسمانة العربية
حسومات كبرية يومياً على اخلضار والفواكه الطازجة وسائر أنواع  السمانة العربية

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

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

نفتح 7 أيام 
يف األسبوع 

من الـ 6 
صباحًا حتى 
الـ 10 لياًل

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 $

كرتونة بيض )Free Range(  عدد 2 بـ 99. 5 $
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NSW has reported 92,264 
new Covid-19 cases on 
Thursday after rapid anti-
gen test results from the 
last 12 days were included 
in the tally.
A record 21 deaths of 
people with Covid-19 have 
been confirmed in the latest 
reporting period, making 
Thursday the equal deadli-
est day of the pandemic in 
NSW so far.
The same number of deaths 
were reported on Wednes-
day.
There are 2383 people in 
hospital with the virus, with 
182 of those in intensive 
care, up from 2242 and 175 
respectively on Wednes-
day.
Of the new cases, NSW 
Health said 61,387 were 
detected on rapid tests 
(RATs) and 30,877 were 
detected on PCR tests.
Victoria meanwhile record-
ed 37,169 new cases and 
25 Covid deaths in the past 
24 hours.
Queensland reported 
14,914 new infections of 
Covid-19 and six further 
deaths. Queensland Pre-
mier Annastacia Palaszc-
zuk has scrapped Rapid 
Antigen Tests and border 
pass requirements for any-
one planning to domesti-
cally enter the state by land 
or air.
The three states reported a 
combined 144,347 cases. 
Covid-19 infections were 
expected to surge in NSW 
on Thursday after 82,000 
rapid test results were re-
ported in the first day of the 
system going live.
Health officials noted on 
Thursday the day’s case 
numbers could include 
some people who reported 
positive rapid tests on mul-
tiple days or had an addi-
tional PCR test.
“Please note there may be 
some cases included in 
these numbers where peo-
ple have reported positive 
RATs on multiple days and/
or where people have also 
had a positive PCR test dur-
ing the same reporting peri-
od,” NSW Health tweeted.
The state government has 
made it mandatory for resi-
dents to report their rapid 

144,347 cases in NSW, Qld and Victoria
tests or face a $1000 fine, 
which will come into force 
from next week.
Almost 14,000 people re-
ported their results through 
the Service NSW app within 
two hours of the online por-
tal being launched at 9am 
on Wednesday.
Customer Service Minister 
Victor Dominello said that 
figure had risen to more 
than 82,000 by the end of 
the day.
He told Sunrise the figure 
was from results over the 
past 12 days.
The positive tests include 
infections discovered by 
people testing themselves 
at home since January 1.
Because Wednesday was 
the first day it was possible 
to log the results through 
the Service NSW app, the 
day’s numbers represented 
a significant spike as peo-
ple were told to report in-
fections that were up to 12 
days old.
Health officials have said 
tracking rapid test results 
will give them a more accu-
rate indication of the infec-
tion rate and allow them to 
link people with healthcare 
if they need it.
Premier Dominic Perrottet, 
unveiling the reporting sys-
tem on Wednesday, flagged 
a $1000 penalty for people 
who failed to log their posi-
tive results.
He said the fine would be in 
place from January 19, but 
did not explain how it could 
be policed.
Mr Dominello on Thursday 
admitted it would be “al-
most impossible” to en-
force and the government 
would have to rely on peo-
ple following the rules.
 “But it’s also showing the 
public that A: we take this 
seriously. As a government, 
as a community, we need 
to take this seriously,” he 
said.
“Yes, we will rely on the 
public as we have done for 
the last two years to get us 
through this.
“But I’ve got no doubt 
when you look at the vac-
cination rates and all the 
other things that we have 
asked the public to do … 
they have always stood up 

to the mark.”
Mr Dominello said there 
could be situations in the 
future where people needed 
to prove they had coronavi-
rus and show their proof of 
registration.
“There may be grants in 
the future, for example, if 
you need to get financial 
assistance in the federal 
government, hypotheti-
cally and they need to say, 
well, show us that you had 
Covid,” he said.
He said NSW was following 
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A former Tasmanian Liberal 
MP has escaped a convic-
tion for possessing an un-
registered handgun and ID 
cards after his initial eight 
charges were dropped.
Adam Richard Brooks 
greeted waiting media at 
Redcliffe Magistrates Court 
for sentencing on Wednes-
day as he walked in with his 
lawyer.
“Slow news day?” He 
quipped as he entered the 
courthouse.
The former Braddon MP 
was initially facing eight 
charges but on Wednes-
day he pleaded guilty to 
three charges relating to 
possessing a handgun and 
multiple ID cards that were 
not in his name.
The court was told police 
executed a search warrant 
at a Redcliffe apartment the 
46-year-old was residing at 
on May 13 last year. 
An unregistered handgun, 
three drivers licences and 
multiple credit cards were 
discovered in the master 
bedroom by officers.
None of the cards were in 
Brooks’ name.
Police prosecutor ser-
geant Timothy Clare said 
the items located were 
“concerning” as they were 
clearly not for legal use but 
acknowledged Brooks held 
a weapons licence.
Defence lawyer Brendan 
Beavon said his client’s 
possession of the items 
was an “error of judgment” 
while under severe stress.
But magistrate Paul Byrne 
said he needed more infor-
mation as it was not clear 
how Brooks came to pos-
sess the items.
“What’s going on here?” 
He asked Mr Beavon.
“This needs a bit more ex-
planation than the tiny um-

Former Tasmanian MP escapes conviction 
for possessing unregistered handgun

brella of ‘poor choices’.”
Following a brief adjourn-
ment, Mr Beavon explained 
the licences and credit 
cards were unlawfully ob-
tained from the head office 
of Tasmanian company 
Maintenance Systems So-
lutions and he had “hung 
onto them” when he moved 
states.
“The licences were also ex-
pired at the time of being 
found,” Mr Beavon said.
Brooks had since resigned 
as the company’s CEO and 
immediately stood down 
from Tasmanian parliament 
when the charges were first 
laid.
Mr Beavon said his client 
had been inspecting the 
handgun after flying home.
He said Brooks had no 
criminal history and had led 
successful careers in busi-
ness and politics, winning 
at four elections until his 
resignation.
The court was told Brooks 
had been experiencing “ex-
treme stress” at the time 
from media scrutiny in Tas-
mania.
His long-term relationship 
had also broken down.
“He’s embarrassed at the 
position he’s found himself 
in given his previous status 
within the community,” Mr 
Beavon said.
Magistrate Byrne issued 
one single fine of $5000 for 
all three offences, dismiss-
ing the initial eight charg-
es.
He did not record convic-
tions, taking into account 
the impact it could have on 
his future employment.
Outside court, Brooks of-
fered little comment to the 
media aside from saying the 
matters were “dealt with” 
and he intended to “get on 
with the rest of his life”.

Former Tasmanian MP Adam Brooks (left) pleaded guilty to three charges 
after his initial eight charges were dismissed. NewsWire / Sarah Marshall

the ACT, South Australia, 
Tasmania and the Northern 
Territory in introducing a fi-
nancial penalty.
The NSW government has 
ordered 100 million rapid 
tests which it says it will 
focus on distributing to 
essential public workers, 
schools, rural areas, vul-
nerable communities and 
healthcare providers who 
care for them.
NSW recorded 34,759 new 
infections from PCR testing 
on Thursday.

Prime Minister Scott Morri-
son has revealed just how 
many people are expected 
to be absent from work at 
any one time due to Omi-
cron.
Prime Minister Scott Mor-
rison has announced a 
range of workers will have 
relaxed isolation rules, 
as new modelling has 
revealed just how many 
people are expected to be 
absent from work due to 
Omicron.
Speaking at a press confer-
ence at Parliament House 
on Thursday following a 
lengthy national cabinet 
meeting, Mr Morrison said 
it was a “delicate balance” 
in protecting hospitals and 
keeping people in work.
He said they had been 
shown Treasury model-
ling which predicted Aus-
tralia would be grappling 
with up to 10 per cent of 
its workforce being absent 
due to Omicron at any one 
time.
The Prime Minister said 
if schools weren’t open it 
could add an additional 5 
per cent to that tally.
“The more you try to pro-
tect your hospital system, 
the more people you are 
taking out of work, which 
disrupts supply chains,” 
Mr Morrison said.
“This is a constant daily 
process of balancing the 
need to keep people at 
work and to protect our 
hospitals.

“And that is why it changes 
almost daily. Because this 
balance changes daily.”
Mr Morrison said that it 
had been agreed to allow 
more workers to avoid 
isolating if they were a 
close contact, didn’t have 
symptoms and returned a 
negative rapid antigen test 
(RAT) result.
“The most immediate ex-
tension to that is to all 
transport, freight and lo-
gistics employees,” he 
said.
The other sectors include:
- healthcare
- emergency services
- law enforcement
- correctional services
- energy resources
- water
- waste management
- food and beverage sup-
plies
- telecommunication, data, 
broadcasting and media
- education and childcare
Mr Morrison said it would 
not extend to hospitality.
The Prime Minister also 
confirmed that internation-
al students would have 
the 40-hour-per-fortnight 
cap on how long they are 
allowed to work lifted in 
affected sectors. It will 
instead be lifted to 80 
hours.
He said that free RATs 
would start to be given to 
concession card holders 
from January 24, after the 
date was finally locked in 
with pharmacies. 

National cabinet: Scott Morrison 
holding press conference amid 
Omicron-induced workforce crisis
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