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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

اللبنانية  الساحة  شهدت 
ناشطة  سياسية  حركة 
رئيس  زيارة  أبرزها  كان 
جلنة الشؤون اخلارجية يف 
اجلمعية الوطنية الفرنسية 
بورالنج،  لوي  جان  السيد 
قصر  وفد،  رأس  على 
برئيس  واجتماعه  بعبدا 
ميشال  العماد  اجلمهورية 

عون.
اآلخر  البارز  التطور  اما 
رئيس  بعودة  فتمثل 
احلكومة السابق اىل لبنان 
لـ  وذلك  احلريري  سعد 
مشاركة  مصري«  »تقرير 
تيار  مشاركة  عدم  او 
االنتخابات  يف  املستقبل 
النيابية املزمع اجراؤها يف 

أيار املقبل.
»احِلّدة«  الفتا  كان  كما 
حديث  بها  اتسم  اليت 
ميقاتي  جنيب  الرئيس 
الوطن«  »نداء  لصحيفة 
ألحد  حيّق  »ال  قال  حيث 
األعمال  جدول  حيّدد  أن 
رئيس  بشخصّية  وميّس 

اّلذي  الوزراء،  جملس 
ال  كي  امليثاقّية  احرتم 
ال  ورجاء  أحًدا،  يتحّدى 
يتحّداه أحد بصالحّية إعداد 
جدول أعمال حكومته، ألّنها 

صالحّيات دستورّية«.
اجلمهورية  رئيس  أكد 
جلنة  لرئيس  عون  ميشال 
يف  اخلارجية  الشؤون 
اجلمعية الوطنية الفرنسية 
بورالنج،  لوي  جان  السيد 
قبل  له  استقباله  خالل 
ظهر أمس األول اخلميس، 
يف قصر بعبدا مع أعضاء 
حضور  يف  اللجنة،  من 
لبنان  يف  فرنسا  سفرية 
اىل  يتطلع  انه  غرّيو،  آن 
االنتخابات  تكون  ان 
النيابية يف الربيع املقبل، 
للبنانيني  حقيقية  فرصة 
خياراتهم  عن  يعّبوا  كي 
تطوير  بهدف  التغيري  يف 
النظام اللبناني، معتبًا ان 
الالمركزية اإلدارية واآللية 
مدخاًل  تشكل  املوسعة، 
النظام  لتحديث  اساسيًا 

وحفظ  وتطويره  اللبناني 
وشعبًا  ارضًا  لبنان  وحدة 

ومؤسسات.
ان  عون  الرئيس  واعتب 
تراكمت  كثرية  احداثًا 
اىل  البلد  واوصلت 
اليت  الصعبة  الظروف 
ومنها  حاليًا،  منها  يعاني 
احلرب  مثل  خارجية  عوامل 

يف سوريا واقفال املعابر 
جائحة  وانتشار  احلدودية، 
عن  ناهيك  كورونا، 
الفساد الذي فتك باإلدارة 
وسياسات  واملؤسسات، 
خاطئة  واقتصادية  مالية 
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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

ازمة  يف  البالد  أوقعت 
خانقة.

عون  الرئيس  وابلغ 
انه  الفرنسي  الوفد 
من  تبقى  ما  يف  عازم، 
الشروع  على  واليته، 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

رئيسي يزور موسكو ويعقد اجتماع قمة مع 
نظريه الروسي بوتني

اصاب  شديد  توتر  مع 
الروسية-  العالقات 
خلفية  على  االمريكية 
ملف اوكرانيا، حيث تهدد 
بعقوبات  واشنطن موسكو 
هي  اذا  عسكري  وبرد 
جارتها،  اقتحام  حاولت 
الروسي  الرئيس  قرر 
استقبال  بوتني  فالدميري 
ابراهيم  االيراني  نظريه 

رئيسي يف الكرملني.
 وتريد روسيا بهذه اخلطوة 
االبيض  البيت  تذكري 
بأوراق القوة الكثرية اليت 
الورقة  وأبرزها  متلكها 
ظل  يف  خاصة  االيرانية 
الرغبة االمريكية بالتوصل 
واىل  نووي  اتفاق  اىل 
يف  لألزمات  تسويات 

الشرق االوسط. 
مستهل  يف  بوتني  وقال 

رئيسي  مع  عقده  اجتماع 
»نتعاون  موسكو   يف 
على  جدًا  وثيق  بشكل 

الصعيد الدولي، فضاًل عن 
أن جهودنا ساعدت بدرجة 

رئـيس الـجمهورية العماد عون لـوفد لـجنة الـشؤون الـخارجية يف الـربملان الـفرنسي:
 الفساد يف اإلدارة واملؤسسات وسياسات مالية واقتصادية خاطئة أوقعت البالد يف ازمة خانقة 
عازم يف ما تبقى من واليته على القيام بإصالحات واستكمال عملية التدقيق احملاسيب اجلنائي

الضرورية،  باإلصالحات 
التدقيق  واستكمال عملية 
الفتًا  اجلنائي،  احملاسيب 
سوف  احلكومة  أن  اىل 
املقبل  األسبوع  تباشر 
املوازنة،  مشروع  درس 
املالي  التعايف  خطة  ثم 
واالقتصادي، بالتزامن مع 
بدء التفاوض مع صندوق 

النقد الدولي.
حول  سؤال  على  وردًا 
الدول  مع  لبنان  عالقات 
الرئيس  اكد  العربية، 
كان  لبنان  ان  على  عون 
حريصًا  يزال،  وال  دائمًا 
مع  العالقات  افضل  على 
واالجنبية،  العربية  الدول 
إعادة  على  وسيعمل 
العالقات طبيعية مع دول 
إىل  أشار  كما  اخلليج. 
لرتسيم  املفاوضات  أن 
اجلنوبية  البحرية  احلدود 

العودة  مع  ستستأنف 
القريبة للوسيط األمريكي 
اىل  هوكشتاين  آموس 

املنطقة.
اجلمهورية  رئيس  ونّوه 
للبنان  الداعمة  باملواقف 
واقتصاديًا  سياسيًا 
اختذها  اليت  وانسانيًا 
الرئيس الفرنسي إميانويل 
رئيس  ومّحل  ماكرون، 
حتياته  واعضائه  الوفد 
اجلمعية  رئيس  واىل  اليه 

الوطنية الفرنسية.
يف  اكد  بورالنج  وكان 
لبنان  ان  اللقاء  مستهل 
قلوب  يف  دائمًا  حاضر 
الفرنسيني وعقوهلم، وهم 
يبدون رغبات صادقة يف 
جتاوز  على  مساعدته 
االقتصادية  الصعوبات 
واالجتماعية  والسياسية 

التتمة على الصفحة 14

سوريا: انفجار مفخَّختني قرب سجن الصناعة 
جنوبي احلسكة.. وفرار عناصر من »داعش«

مطلعة  مصادر  أفادت 
ختني،  بانفجار سيارتني مفخَّ
مساء أمس األول اخلميس، 

أمام بوابات سجن الصناعة 
ملعتقلي تنظيم »داعش«، 

حـالق رجـّالي

مزيـّن شعر رجالي.. خربة طويلة
يقوم بزيارة املنازل 

يقص شعر الصغار والشباب وكبار السن.
اتصلوا بـ ميك على الرقم:

0466 685 544

الرئيس عون مستقبال رئيس لجنة الشؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية بورالنج

ميقاتي: ال أحد ميكنه املّس بصالحياتي وال ضرائب جديدة يف املوازنة.. إرجاء جلسة استجواب سالمة اىل آذار املقبل

التتمة على الصفحة 14

واشنطن والرتويكا األوروبية: التوصل إىل 
اتفاق مع طهران ال يزال ممكنًا

اخلارجية  وزير  أعلن 
بلينكن  أنتوني  األمريكي 
األوروبيون  بالده  وحلفاء 

باإلمكان  يزال  »ال  أنه 
االتفاق بشأن  إحياء  إعادة 
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العماد  اجلمهورية  رئيس  وعد 
النازف  »لبنان  بأن  عون  ميشال 
جراحه  تضميد  على  قادر  اليوم، 
إرادة  ألن  عافيته،  واستعادة 
ومنتشرين  مقيمني  اللبنانيني 
بديل  ال  بوطنهم  وتعلقهم  صلبة 

عنه«.
وشكر الرئيس عون يف كلمة له 
الديبلوماسي  السلك  اعضاء  امام 
ومديري املنظمات الدولية الذين 
األول يف  أمس  ظهر  قبل  زاروه 
قصر بعبدا للتهنئة باالعياد، يف 
واملغرتبني  اخلارجية  وزير  حضور 
الدكتور عبد اهلل بو حبيب واالمني 
السفري  اخلارجية  لوزارة  العام 
الدول  »مجيع  مشيطلي،  هاني 
الظروف  ظل  مساعدتها يف  على 
البلد  هذا  عاشها  اليت  الصعبة 
اىل  لفت  انه  إال  يزال«،  وال 
على  تعمل  اجلهات  »بعض  ان 
املادي  الدعم  هذا  استثمار 
سياسية  ألهداف  واإلنساني 
وحتت شعارات ملتبسة، خصوصا 
انتخابات  أبواب  على  لبنان  وأن 
نيابية«، ودعا اىل »ضرورة احلذر 
من هذه اجملموعات وحصر الدعم 
الدولة  مبؤسسات  واملساعدة 
اإلنسانية  واملنظمات  واهليئات 
جتردها  أثبتت  اليت  والدولية 
املواثيق  والتزامها  وحيادها 
حقوق  ترعى  اليت  الدولية 

اإلنسان«.
ان  على  عون  الرئيس  وشدد 
»لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا 
سيادة  إىل  يسيء  أن  ميكن  ملا 
وال  واستقرارها،  وأمنها  دولكم 
يشكل تدخال يف شؤونها الداخلية 
وخصوصا الدول العربية الشقيقة 
ال  جانبه،  إىل  دوما  وقفت  اليت 
اليت  الصعبة  الظروف  يف  سيما 
أن  وأمل  يزل«،  وملا  بها  مر 
تكون مواقف بعض الدول مماثلة 
تستعمل  ال  »حبيث  ملواقفه، 
خالفاتها  لتصفية  ميدانا  ساحته 
وال  اإلقليمية،  صراعاتها  أو 
تدعم فئات أو جمموعات منه على 

حساب فئات أخرى«.
عزمه،  اجلمهورية  رئيس  واكد 
النواب  جملس  مع  بالتعاون 
واحلكومة، ومبا تبقى من واليته، 
الرغم  على  العمل  »متابعة  على 
من كل العراقيل من أجل حتقيق 
اإلصالحات اليت التزمت بها واليت 
طاملا دعت دولكم إىل تطبيقها ال 
سيما اعتماد خطة التعايف املالي 
واالقتصادي اليت ستقرها احلكومة 
القليلة  االسابيع  خالل  اللبنانية 
الذي  الوزراء  جملس  يف  املقبلة 
تعطيل  بعد  االنعقاد  إىل  سيعود 
قسري مل يكن له ما يربره مطلقا، 
احملاسيب  التدقيق  مع  بالتزامن 
مصرف  حسابات  يف  اجلنائي 
واملؤسسات  واإلدارات  لبنان 
واجملالس األخرى، لتحديد أسباب 
التدهور املالي الذي أصاب لبنان 
واملقصرين  املرتكبني  وحماسبة 
الفساد  خالل  من  ساهموا  الذين 
عقود  ثالثة  طوال  مارسوه  الذي 
االقتصادية  والسياسات  واهلدر 
حتكم  يف  اخلاطئة  والنقدية 
البالد  مبقدرات  معروفة  منظومة 
والتصرف بها مبا خيدم مصاحلها 
وممارسة سياسة استئثار حبماية 

داخلية وخارجية«.

أمله  عن  عون  الرئيس  واعرب 
»سيكونون  اللبنانيني  بأن 
خالل  املسؤولية  مستوى  على 
الربيع  يف  النيابية  االنتخابات 
سيعمل  من  إيصال  يف  املقبل، 
وتطلعاتهم  آماهلم  حتقيق  على 
نظام  أسس  وإرساء  أفضل  لغد 
وال  االستئثار  من  خال  سياسي 
تتولد منه أزمات ال حلوال هلا من 
ضمنه، من هنا دعوتي إىل اعتماد 
واملالية  اإلدارية  الالمركزية 
أيام  قبل  دعوت  وقد  املوسعة، 
إىل طاولة حوار للبحث فيها ويف 
وخطة  الدفاعية  االسرتاتيجية 
بعض  لكن  االقتصادي،  التعايف 
القيادات السياسية مل تستجب، 
بالدعوة  التمسك  إىل  دفعين  ما 
إىل احلوار القتناع ثابت لدي بأنه 

الطريق إىل اخلالص«. 
سبيرتي

البابوي  السفري  جهته، شجع  من 
سبيرتي  جوزف  املونسنيور 
»الثبات  على  اللبنانيني  مجيع 
واحلقوق  باحلرية  التزامهم  يف 
والدميوقراطية  األساسية 
والتضامن، لكي يستمروا يف بعث 
املشرتك  العيش  بإمكانية  األمل 
املتناغم والتقدم«، ولفت اىل ان 
»املصاعب اليت تعرض هلا لبنان 
يف العامني املاضيني، مع كل ما 
تطفئ  مل  آالم،  من  معها  محلت 
التضامن  روح  وال  احلرية  شعلة 
»ال  وقال:  اللبنانيني«،  لدى 
من  اليها،  التوصل  ميكن  حلول 
على  قائم  صادق،  حوار  دون 
ذكرمت  كما  اآلخر،  احرتام  أساس 
الرئيس.  فخامة  يا  مؤخرا، 
على  املستمر  احلوار  إن  بالفعل، 
وليس  وحده،  كافة،  األصعدة 
يستطيع  االيديولوجيات،  فرض 
أن يساعد يف توضيح االحتياجات 
احلقيقية ملختلف مكونات اجملتمع 
اللبناني والسماح باختاذ القرارات 

الصحيحة وتنفيذها«.
االنتخابات  »أهمية  على  ركز  وإذ 
النيابية املزمع اجراؤها يف الربيع 
املقبل«، رأى انه »قد يكون من 
املفيد أن توقع األحزاب السياسية 
املقبلة  االنتخابات  يف  املشاركة 
اتفاق احرتام متبادل، بدل اللجوء 
صونا  التشهري،  محالت  إىل 
لكرامة كل مرشح وكل حزب وكل 

انتماء«.
بتوافد  بدأ  االحتفال  وكان 
املونسنيور  يتقدمهم  السفراء، 
اجلمهوري  القصر  اىل  سبيرتي 
اليت  اجليش  موسيقى  وقع  على 
باملناسبة.  خاصة  احلانا  عزفت 
انتقل  احلضور،  اكتمال  وبعد 
ايار«   25 »قاعة  اىل  السفراء 
حيث تبادل الرئيس عون وأعضاء 
التهاني  الديبلوماسي  السلك 

باالعياد.
رئيس الجمهورية

وبعد كلمة السفري البابوي  اليت 
السلك  أعضاء  باسم  القاها 
الرئيس عون  القى  الدبلوماسي، 
قال فيها: »سعادة عميد السلك 
البابوي  السفري  الديبلوماسي 
سبيتريي،  جوزف  املونسنيور 
أصحاب السعادة، يطيب لي أن 
اجلمهوري  القصر  يف  بكم  أرحب 
يف  اجلديدة،  السنة  بداية  مع 
اليت  التقليدية  املناسبة  هذه 

رئيس اجلمهورية أمام السلك الديبلوماسي: عازمون على حتقيق اإلصالحات ولن نكون 
مقرا ملا يسيء إىل الدول العربية.. سبيرتي: رغم املصاعب مل تطفأ شعلة احلرية

كورونا  جائحة  تداعيات  حالت 
دون حصوهلا يف العام املاضي. 
وأشكر لكم التهاني القلبية اليت 
السفري  سعادة  بامسكم  نقلها 
ولي  وشعبه،  للبنان  البابوي 
إياها،  أبادلكم  واليت  شخصيا، 
اخلري  وشعوبكم  لدولكم  متمنيا 

واهلناء والسالم واالزدهار.
السفري  سعادة  لي،  وامسحوا 
بالشكر  أخص  أن  البابوي، 
والعرفان، قداسة البابا فرنسيس 
قلبه  يف  لبنان  حيمل  الذي 
وطن  خصص  والذي  وصلواته 
متوز  من  األول  وشعبه يف  األرز 
وصالة  تأمل  بيوم  املاضي، 
الطوائف  رؤساء  مبشاركة  خاصة 
جدد  كما  املشرقية،  املسيحية 
باألمس أمام السلك الديبلوماسي 
الرسولي،  الكرسي  يف  املعتمد 
ومتنياته  البلد وشعبه  حمبته هلذا 
عافيته،  يستعيد  كي  الصادقة 
إىل  الدولي  اجملتمع  داعيا 
املساعدة كي يبقى لبنان منوذجا 
أبنائه  كل  بني  املشرتك  للعيش 

إىل أي طائفة انتموا.
لبنان  السعادة،  أصحاب  أجل،   
أعباء  حتت  اليوم  يرزح  الذي 
واجتماعية  ومالية  اقتصادية 
نظام  هلا  أسس  وانسانية صعبة 
سياسي ونهج مالي واقتصادي، 
تفشي  أزمة  حدتها  من  وزادت 
كورونا وأحداث من غدر الزمان، 
إىل  دوما  يتطلع  هذا  لبنان 
العامل  يف  وأصدقائه  أشقائه 
ليعملوا على مساعدته كي يتجاوز 
بها  مير  اليت  القاسية  الظروف 
أردناه  كما  يبقى،  وكي  شعبه، 
دوما، واحة سالم وأمان ومساحة 
حوار، ال سيما وأنه حيمل لدولكم 
وشعوبكم من دون استثناء، كل 
اخلري واحملبة والرغبة الصادقة يف 
عالقات  معها،  عالقاته  تكون  أن 
متبادل  واحرتام  بناء  تعاون 
بطبيعته  ولبنان  اجيابي.  وتفاعل 
أن  ميكن  ملا  مقرا  أو  ممرا  ليس 
يسيء إىل سيادة دولكم وأمنها 
تدخال  يشكل  وال  واستقرارها، 
وخصوصا  الداخلية،  شؤونها  يف 
اليت  الشقيقة  العربية  الدول 
وقفت دوما إىل جانبه السيما يف 
الظروف الصعبة اليت مر بها وملا 

يزل.
أصحاب السعادة،

إنطالقا من هذا احلرص، الذي عربنا 
عنه مرارا ويف مناسبات خمتلفة، 
يأمل لبنان أن تكون مواقف بعض 
ال  حبيث  ملواقفه،  مماثلة  الدول 
لتصفية  ميدانا  ساحته  تستعمل 

أو صراعاتها اإلقليمية،  خالفاتها 
جمموعات  أو  فئات  تدعم  وال 
أخرى،  فئات  حساب  على  منه 
اللبنانيني  مجيع  مع  تتعاطى  بل 
تفرقة، حبيث  أو  متييز  دون  من 
تساعد على احملافظة على ما مييز 
خصوصية،  من  الوطن  هذا  أبناء 
وحدتهم  سر  وستبقى،  كانت 
االستقرار  وأساس  وتضامنهم، 
فيه، والذي، إن اهتز يوما، فإن 
داخله  يف  تنحصر  لن  تداعياته 
فقط، بل ستنسحب على اخلارج.

أصحاب السعادة، 
مشكورة  دولكم  سارعت  لقد 
للبنان  والدعم  العون  تقديم  إىل 
أصابتهم  اليت  احملن  وشعبه يف 
ال سيما بعد االنفجار املدمر الذي 
وانعقدت  بريوت،  مرفأ  وقع يف 
مببادرة  مؤمترات  ذلك  أجل  من 
اميانويل  الفرنسي  الرئيس  من 
األمم  مع  بالتنسيق  ماكرون 
من  دولكم  وأظهرت  املتحدة، 
خالل التجاوب مع طلبات املساعدة 
مسبوق  غري  حرصا  والدعم، 
واللبنانيني،  لبنان  إنقاذ  على 
فتدفقت املساعدات على أنواعها 
مواجهة  من  مكننا  ما  تزل،  وملا 
النتائج املؤملة للكارثة اليت حلت 

بعاصمتنا.
ألفت  أن  صادقا  أود  أنين  إال 
اجلهات  بعض  أن  إىل  عنايتكم 
مع  التنسيق  واجب  جتاوزت 
اللبنانية  الدولة  مؤسسات 
مع  مباشرة  وتعاطت  اجلامعة، 
نبت  بعضها  وجمموعات  مجعيات 
كالفطر بعد انفجار املرفأ، وتعمل 
املادي  الدعم  هذا  استثمار  على 
سياسية  ألهداف  واإلنساني 
وحتت شعارات ملتبسة، خصوصا 
انتخابات  أبواب  على  لبنان  وأن 
يدفعين  الذي  األمر  نيابية، 
من  احلذر  ضرورة  اىل  للدعوة 
الدعم  وحصر  اجملموعات،  هذه 
الدولة،  مبؤسسات  واملساعدة 
اإلنسانية  واملنظمات  واهليئات 
جتردها  أثبتت  اليت  والدولية 
املواثيق  والتزامها  وحيادها 
حقوق  ترعى  اليت  الدولية 
أو  متييزا  متارس  وال  اإلنسان، 
الضائقة  تستغل  أو  حماباة، 
العتبارات  الراهنة  االقتصادية 

ومصاحل سياسية أو خاصة.
اجلهد  أحيي  اإلطار  هذا  ويف 
االستثنائي الذي تقوم به منظمات 
األمم املتحدة يف لبنان، واهليئات 
اليت  والدولية  العربية  اإلنسانية 
عملت وال تزال للمساعدة انطالقا 
من مبادئها السامية القائمة على 

التدخل  وعدم  واملساواة  العدالة 
يف الشؤون الداخلية والسياسات 

احمللية.
أصحاب السعادة،

جملس  مع  بالتعاون  عازم،  إني 
من  تبقى  ومبا  واحلكومة،  النواب 
على  العمل  متابعة  على  والييت، 
أجل  من  العراقيل  من كل  الرغم 
التزمت  اليت  اإلصالحات  حتقيق 
دولكم  دعت  طاملا  واليت  بها، 
إىل تطبيقها ال سيما اعتماد خطة 
التعايف املالي واالقتصادي اليت 
خالل  اللبنانية  احلكومة  ستقرها 
يف  املقبلة  القليلة  االسابيع 
إىل  الذي سيعود  الوزراء  جملس 
مل  قسري  تعطيل  بعد  االنعقاد 
وذلك  مطلقا،  يربره  ما  له  يكن 
مع  اخلطة  هذه  ملناقشة  متهيدا 
صندوق النقد الدولي لبدء مسرية 
النهوض من جديد، وذلك بالتزامن 
مع التدقيق احملاسيب اجلنائي يف 
حسابات مصرف لبنان واإلدارات 
األخرى،  واجملالس  واملؤسسات 
املالي  التدهور  أسباب  لتحديد 
وحماسبة  لبنان،  أصاب  الذي 
الذين  واملقصرين  املرتكبني 
الذي  الفساد  خالل  من  ساهموا 
مارسوه طوال ثالثة عقود واهلدر 
والسياسات االقتصادية والنقدية 
اخلاطئة يف حتكم منظومة معروفة 
مبقدرات البالد والتصرف بها مبا 
سياسة  وممارسة  مصاحلها  خيدم 

استئثار حبماية داخلية وخارجية.
أصحاب السعادة،

لتحقيق  العمل  مع  بالتزامن 
سيكون  املنشودة،  اإلصالحات 
لبنان يف الربيع املقبل على موعد 
مع استحقاق دستوري ودميقراطي 
النيابية  االنتخابات  بإجراء  يتمثل 
وذلك  موعدها،  يف  ستتم  اليت 
حبرية  اللبنانيون  يعرب  كي 
الوطنية  خياراتهم  عن  وشفافية 
بأن  أمل  وكلي  والسياسية، 
اللبنانيني سيكونون على مستوى 
املسؤولية يف إيصال إىل الندوة 
الربملانية من سيعمل على حتقيق 
أفضل  لغد  وتطلعاتهم  آماهلم 
سياسي  نظام  أسس  وإرساء 
خال من االستئثار وال تتولد منه 
أزمات ال حلوال هلا من ضمنه، من 
هنا دعوتي إىل اعتماد الالمركزية 
وقد  املوسعة،  واملالية  اإلدارية 
دعوت قبل أيام إىل طاولة حوار 
االسرتاتيجية  ويف  فيها  للبحث 
التعايف  وخطة  الدفاعية 
االقتصادي، لكن بعض القيادات 
السياسية مل تستجب، ما دفعين 
احلوار  إىل  بالدعوة  التمسك  إىل 
الطريق  بأنه  لدي  ثابت  القتناع 

إىل اخلالص.
أصحاب السعادة،

للسالم،  حمب  وطن  لبنان  إن 
بل ضحية  معتديا  يوما  يكن  ومل 
ذلك  على  دليل  وخري  معتدين، 
من  جنوبه  يف  وجيري  جرى  ما 
متواصلة  اسرائيلية  اعتداءات 
انتهاكات  ومن  وجوا،  وحبرا  برا 
ألجوائه  واخرتاق  لسيادته  دائمة 
إسرائيلية  جوية  غارات  لتنفيذ 
وعلى  السورية.  األراضي  على 
الدفاع  لبنان  حق  من  أنه  الرغم 
عن أرضه وسيادته بكل الوسائل 
تطبيق  التزم  فإنه  املتاحة، 
منها  السيما  الدولية  القرارات 

 ،1701 الرقم  األمن  جملس  قرار 
وهو يتعاون من خالل جيشه مع 
»اليونيفيل« للمحافظة على األمن 
واالستقرار يف اجلنوب، يف وقت 
جتاهل  إسرائيل  فيه  تواصل 
مندرجات هذا القرار. إال أن هذا 
يعين  ال   1701 بالقرار  االلتزام 
لبنان  حبق  املطالبة  عن  االنكفاء 
أرضه  على  سيادته  ممارسة  يف 
النفطية  ثروته  واستثمار  ومياهه 
أمامكم  اليوم  وأجدد  والغازية. 
استمرار رغبة لبنان يف التفاوض 
البحرية  حدوده  ترسيم  أجل  من 
حقوقه  حيفظ  حنو  على  اجلنوبية 
يف املنطقة االقتصادية اخلالصة 
القوانني  عليه  تنص  ما  وفق 
واملعاهدات الدولية ذات الصلة.

االستقرار  بأن  يقني  على  إني 
من  إال  يتعزز  لن  اجلنوب  يف 
أمر  وهو  املنطقة،  استقرار  خالل 
السالم  خالل  من  إال  يتحقق  لن 
الذي  والدائم  والشامل  العادل 
السالم  مبادرة  قواعده  أرست 
بريوت  قمة  أقرتها  اليت  العربية 
يف العام 2002، ومن خالل قيام 
املستقلة  الفلسطينية  الدولة 
تتحقق  حبيث  القدس  وعاصمتها 
أرضهم  اىل  الفلسطينيني  عودة 
التوطني  خمطط  نهائيا  ويسقط 

الذي يرفضه مجيع اللبنانيني.
يعود  أن  لبنان  يأمل  وبالتوازي 
الدول  إىل  واالستقرار  األمن 
العربية اليت شهدت حروبا نتيجة 
االعتداءات اإلرهابية اليت حصلت 
هذه  مقدمة  ويف  أرضها،  على 
سوريا،  األقرب  اجلارة  الدول، 
لبنان  يف  النازحون  يعود  حبيث 
وممتلكاتهم،  أرضهم  إىل 
بريبة  ينظر  لبنان  أن  خصوصا 
إىل مواقف دولية حتول حتى االن 
دون هذه العودة على الرغم من 
واسعة  مناطق  يف  القتال  توقف 
عالمات  يطرح  ما  سوريا،  من 

استفهام حول أسباب عرقلتها.
أصحاب السعادة،

وهو  اللقاء،  هذا  يف  شئت  لقد 
أن  الرئاسية،  والييت  يف  األخري 
املسائل  من  بالكثري  أصارحكم 
ولو  اللبنانيني،  بال  تشغل  اليت 
الوقت،  اتسع  ملا  التوسع  شئت 
النازف  لبنان  أن  أعدكم  لكين 
قادر على تضميد جروحه  اليوم، 
إرادة  ألن  عافيته،  واستعادة 
ومنتشرين  مقيمني  اللبنانيني، 
صلبة، وتعلقهم بوطنهم ال بديل 
عنه، لكنهم يتطلعون إىل أن تقفوا 
إىل جانبهم وتدعموهم فتحافظون 
برتكيبته،  فريد  وطن  على  بذلك 
إىل  تواق  شعبه،  بقدرات  مميز 
احلداثة والتطور، وطن ال يريد إال 
اخلري واحملبة لكل الدول الشقيقة 
والصديقة وهو واثق أنكم سوف 
أمله  ختيبوا  فال  باملثل،  تبادلونه 
مبجتمعه  لبنان  ألن  ساعدوه،  بل 

التعددي منوذج عيش حيتذى. 
شخصيا  لكم  أمتنى  اخرى  مرة 
ولبلدانكم وشعوبكم اخلري واهلناء 
عاشت  عشتم،  والطمأنينة، 
والصديقة،  الشقيقة  دولكم 

عاش لبنان«.
شرب  االحتفال،  نهاية  ويف 
احلاضرين  خنب  عون  الرئيس 
مليئة  سنة  هلم  متمنيا  ودوهلم، 

باخلري والسالم.

رئيس الجمهورية يلقي كلمته
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أّكد رئيس » التيار الوطين 
احلر « الّنائب جربان باسيل، 
أّن »التّيار الوطيّن سيخوض 
االنتخابات النيابية  املقبلة 
يف كّل املناطق الّلبنانّية، 
نفسه،  يزال  ال  مشروعه 
وهو مشروع الّدولة، اّليت 
بظّل  تقوم  أن  ميكن  ال 

وجود الفساد«.
يف  التّيار  حتالف  وعن 
االنتخابات مع » حزب اهلل «، 
أشار، يف حديث إىل وكالة 
»األناضول« الرتكّية، إىل 
وكبري  واضح  »اخلالف  أّن 
مع احلزب مبا خيّص األمور 
الّداخلّية«، وإن ُحّلت هذه 
أساسها  فعلى  األمور، 
الّتحالفات  موضوع  يتحّدد 
أّن  ورأى  االنتخابّية«، 
حالًة  احلّر يشّكل  »الوطيّن 
وبناًء  يف  لبنان ،  شعبّيًة 
خوض  يستطيع  هو  عليها 

االنتخابات لوحده«.
حظوظ  كانت  إذا  وعّما 
املردة«  »تيار  رئيس 
مرتفعة  فرجنية ،  سليمان 
اجلمهورّية  رئيس  ليكون 
أّن  باسيل  أوضح  املقبل، 
يشمل  الّرئاسة  »موضوع 

باسيل: حتقيق املرفأ فيه استنسابية واخلالف كبري مع »حزب 
اهلل« مبا خيص األمور الداخلية واتفاقنا فشل ببناء الدولة

باسيل خالل حديثه لوكالة »األناضول« الرتكية

اعتبارات عّدة، مّنها الّتمثيل 
االنتخابات  بعد  الّشعيب 
املقبلة، وموضوع اخليارات 
الّسياسّية، كمعرفة اجلهات 
اّليت ستدعمه، ومتّكنه من 
بالربملان،  أكثرّية  تشكيل 
برناجمه  إىل  باإلضافة 
أّن  مبّيًنا  االنتخابي«، 
»انتخابات الّرئاسة ليست 
مبلَورة ومن املبكر احلديث 
يف  لديَّ  وليس  عنها، 
خمّطط  أّي  احلالي  الوقت 

أو هدف للّرئاسة«.
بالنفي  باسيل  ُيب  ومل 
كان  إذا  عّما  الّتأكيد  وال 
بقرار  مسبق  ِعلم  على 
وحركة  اهلل«  »حزب  عودة 
يف  املشاركة  إىل  »أمل« 
الوزراء،  جملس  جلسات 
»عودة  أّن  على  مشّدًدا 
احلكومة  إىل  الّثنائي 
ألّن  ا،  حتميًّ أمًرا  كانت 
املقاطعة مل تكن مربَّرة وال 
غري  العودة  لكن  مقنعة. 
استكماهلا  ويب  كافية، 
مبجموعة خطوات تؤّدي إىل 
ومعاجلة  بالبالد  االستقرار 

مشاكل الّشعب«.
»تفاهم  صمود  سّر  وعن 

»التّيار  بني  خمايل«  مار 
اهلل«،  »حزب  و  الوطيّن« 
»احلاجة  أّن  على  رّكز 
السّر،  هي  له  الوطنّية 
حيافظ  املذكور  فالّتفاهم 
أو  بشكل  الوحدة  على 
هناك  أّن  علًما  بآخر، 
كافية  داخلّية  خالفات 
نقطة  أهّم  ألّن  لتنسفه، 
الّدولة«.  بناء  هي  فيه 
وذكر أّن »االتفاق ساعدنا 
إسرائيل  مواجهة  على 
»داعش«  تنظيم  ومنع 
ومنع  لبنان،  احتالل  من 
وهذا  الداخلي،  االقتتال 
أمر أساسي، لكن ال يكفي 
لبناء دولة؛ فاالتفاق فشل 

ببناء الّدولة«.
»تطوير  إىل  باسيل  ودعا 
تفاهم مار خمايل من ناحية 
الّدولة«.  وبناء  اإلصالح 
اهلل«  »حزب  مالقاة  وعن 
بأّن  أجاب  بالّتطوير،  له 
للحكومة جزء من  »العودة 
الّتجاوب مع الّتطوير، لكن 
فاإلنتاج  كاٍف،  غري  ذلك 
الالزمان«.  هما  واإلصالح 
أّكد  احلزب،  سالح  وعن 
أن  الضروري  »من  إنه 

إطار تنفيذي  يدخل ضمن 
ضمن  ليكون  معنّي، 
أمر  الّدولة، وهذا  سياسة 
ممكن إذا خرج البعض من 
موضًحا  املؤامرة«،  فكرة 
أن  يب  ال  »اهلدف  أّن 
»حزب  سالح  نزع  يكون 
اهلل«، إّنا كيفّية استعماله 

ملصلحة الوطن«.
مع  العالقة  وخبصوص 
اللبنانية«،  »القوات  حزب 
»القّوات  أّن  إىل  لفت 
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ترفض احلوار مع »الوطين 
أّنها  تعترب  ألّنها  احلّر«، 
متتلك فرصًة لتحقيق احللم 
التّيار  بكسر  الّتارخيي 
رهان  وهذا  إنهائه،  أو 
إىل  يؤّدي  ولن  واهم 
»احلوار  أّن  معلًنا  نتيجة«، 
يف  القّوات  مع  قائم  غري 
مشّدًدا  احلالي«،  الوقت 
على  نفسه  الوقت  يف 
والتّواصل  احلوار  »أهمّية 
ملصلحة  »القّوات«  مع 

الوطن والّشعب«.
»أّنه  باسيل  كشف  كما 
لـ  العام  األمني  التقى 
السّيد  حسن  اهلل«  »حزب 
غري  فرتة  منذ  نصراهلل ، 
»يكونا  أن  نافًيا  قريبة«، 
احملّقق  موضوع  تناوال  قد 
انفجار  ملف  يف  العدلي 
القاضي   بريوت  مرفأ 

طارق البيطار «. 
»حالة  هناك  أّن  ورأى 
امللف«،  يف  مراوحة 

أن  »أهمّية  مؤّكًدا 
العدلي  الّتحقيق  ُيستكمل 
القرار  إىل  للوصول 
البقاء  يب  وال  الظيّن، 
أّن  وَوجد  مراوحة«.  حبالة 
»الّتحقيق فيه استنسابّية، 
لكن  س،  مسيَّ غري  لكّنه 
اليوم هناك مراوحة قاتلة، 
القضاء  يتحّمل  أن  ونريد 

مسؤولّيته«.
بالدول  عالقته  وعن 
اخلليجية، أشار إىل أّنه »ال 
أّننا مبوضع  يوز تصويرنا 
نريد  فنحن  معها،  عدائي 
أفضل العالقات معها، ألّن 
لبنان بلد عربي، وال يب 
خصومة  على  يكون  أن 
األولوية.  وهلا  معها، 
لكن يف الوقت نفسه، ال 
يب أن ُننع من أن تكون 
دول  مع  عالقات  لدينا 
وإيران  تركيا  مثل  أخرى، 

وغريهما«.
 وذكر أّن »لدينا عالقات 
ومن  تركيا،  مع  جّيدة 
معها  نتعاون  أن  املمكن 
املتجّددة  الّطاقة  لتوفري 
من  غريها  أو  للبنان 

املسائل«.
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لـبنانيات

جنيب  احلكومة  رئيس  لفت 
ميقاتي،  إىل »أّننا وصلنا إىل 
وضع سّيئ، نتيجة التخّلف عن 
بتنا  حّتى  سنتني،  منذ  الّدفع 
رغم  االقرتاض،  عن  عاجزين 
من  جزًءا  صار  االقرتاض  أّن 
عجز  يف  وقعنا  حّتى  تراكمات 
»اسم  أّن  مبّيًنا  املوازنة«،  يف 
مؤّشر  »هبة«  الّثلجّية  العاصفة 
إىل أّن لبنان صار يعيش على 
العواصف،  يف  حّتى  اهِلبات 
وهذه هي حقيقة الّدولة بواقعها 
امتداد  على  والرتاكم  الّراهن 
واالّتكال  املاضية،  السنوات 
مساعدة  على  أو  اهلبات  على 
صندوق النقد الدولي أو البنك 
األوروبي  االحتاد  أو  الدولي 

ووكاالت األمم املتحدة«.
صحيفة  إىل  حديث  يف  وأّكد، 
وألّول  »أّننا  الوطن«،  »نداء 
مّرة سنكون أمام موازنة حقيقّية 
االستدانة،  على  فيها  نّتكل  ال 
مناقشتها  لبدء  وسنذهب 
جملس  يف  املقبل  األسبوع 
»كّل  أّن  إىل  مشرًيا  الوزراء«، 
وزير من الوزراء سيعرتض على 
ميزانّية وزارته، ولكن هذه هي 
إمكانات الّدولة، وجيب أن نشّد 
مصاريف  أمام  ونكون  األحزمة 

ميكن حتّملها«.
ورفض ميقاتي القول إّن عودة 
جلسات حكومته ستكون حمصورة 
على  مرّكًزا  املوازنة،  مبناقشة 
ملناقشة  ستلتئم  »احلكومة  أّن 
املوازنة وجدول أعمال عادي«، 
مشّدًدا على أّن »ال أحد، ال أحد، 
مّرات،  ثالث  وأقوهلا  أحد،  ال 
يستطيع أن حيّدد جدول أعمال 
جملس الوزراء واملّس بصالحّيات 
رئيس احلكومة، اّلذي انتظر ما 
يزيد على ثالثة اشهر من دون 
ملكّون  احرتاًما  جللسة،  دعوة 
لبناني رفض أن حيضر. ال حيّق 
األعمال  جدول  حيّدد  أن  ألحد 
رئيس جملس  بشخصّية  وميّس 
امليثاقّية  احرتم  اّلذي  الوزراء، 
ال  ورجاء  أحًدا،  يتحّدى  ال  كي 
إعداد  بصالحّية  أحد  يتحّداه 
ألّنها  حكومته،  أعمال  جدول 

صالحّيات دستورّية«.
يرفض  ملن  »ميكن  أّنه  وذكر 
أن  املوازنة،  غري  بنود  نقاش 
ميتنع عن الّتصويت أو أن يعلن 
بنود  أّي  على  موافقته  عدم 
أخرى، لكن ال أوافق بأّي شكل 
من األشكال على حتديد جدول 
»ال  أّن  أعمال احلكومة«، واعًدا 
املوازنة،  يف  جديدة  ضرائب 
تسهيالت  مّثة  العكس  على  بل 
نشعر  ألّننا  بالّدفع،  وإعفاءات 

مع املواطن«.
قادرة  غري  »الّدولة  أّن  وأعلن 
اليوم على االستمرار يف تأمني 
اخلدمات األساسّية اّليت تقّدمها، 
ا.  حاليًّ املوجودة  الّتعرفة  ضمن 
يف  أساسّية  ثالثة  أمور  مّثة 
احلياة: املاء والكهرباء واهلاتف، 
تقّدم خدماتها للمواطن جّماًنا من 
دون القدرة على رفع تعرفتها، 
رغم احلاجة امللّحة لذلك، ولكن 
بالطبع  الزيادة؟  مبقدورنا  هل 
للمواطن على  ال، ألّن ال قدرة 
كاشًفا  زيادة«،  أّي  حتمل 
كيفّية  ندرس  حنن  »لذا،  أّن 
تأمني الّتوازن املطلوب لزيادة 

تدرجيّية كي ال نتسّبب بتضّخم 
اللبناني،  االقتصاد  يف  كبري 
فعله  جيب  مبا  القيام  وحناول 
بطريقة منظمة ومقسطة وليس 

دفعة واحدة«.
ُأصبنا  »أّننا  ميقاتي  وأوضح 
وجيب  اقتصادي،  بتدهور 
املواءمة  من  نوعًا  خنلق  أن 
واخلدمات  احلالي  الواقع  بني 
اعرف  نقدمها.  ان  جيب  اليت 
احلكومة  على  العتب  مقدار 
احلكومة،  هلذه  كرئيس  وعلّي 
يعلم  ان  العاتب  على  ولكن 
كنت  سهلة.  ليست  االمور  ان 
وعدت بتسلم املوازنة من شهر 
لكنها  املاضي،  الثاني  تشرين 
على  طرأ  عطل  بسبب  تأخرت 
استغرق  املالية  وزارة  كمبيوتر 
عن  ناهيك  أسابيع،  اصالحه 
بأن  وأفاد  كورونا«.  اوضاع 
وعودًا  قطعنا  اننا  »صحيحا 
التغذية  بتأمني  الكهرباء  بشأن 
قبل نهاية العام، لكن املوضوع 
بسبب  علينا  متوقفًا  يكن  مل 
ناحيتنا  من  »قيصر«.  قانون 
مل نتأخر او نقصر بواجباتنا، بل 
على العكس فاننا نسرع خطواتنا 

لتسهيل كل امللفات«.
من  اطلب  ال  »أنين  وبنّي 
العتب وال اطلب  اللبناني عدم 
منه تفاؤاًل كبريًا، جل ما اطلبه 
هو ان ينظر اىل االمور بإجيابية. 
وفقدوا  حمبطون  كلهم  الناس 
امورًا  هناك  لكن  بالبلد  ثقتهم 
االنتقادات  على  ورّد  تنجز«. 
اليت طاولته يوم حتدث عن فرق 
الوزراء،  وجملس  احلكومة  بني 
باالستغراب  »قوبلت  قائال: 
كحكومة،  احلكومة  نعم  يومها. 
كّل  شؤونها،  وزراؤها  يتابع 
الوزراء  اما جملس  وزارته،  يف 
فاجتماعاته عادت وسنضع على 
جدول اعمال جلساته املواضيع 
سبيل  يف  حبثًا  تستوجب  اليت 
تسيري مسار الدولة وشؤونها«، 
منبهًا اىل ان »انهيار البلد نهائيًا 
واشتعاله سيحرق كل من فيه، 
الذي  ما  حينذاك؟  نرتاح  فهل 
والسلبيون؟  املنتقدون  يريده 

وما املطلوب اذن؟«.
كما انتقد كيف أن »كل فريق 
يتصرف وكأن البلد ال يعنيه«، 
واموره  البلد  »هل  متسائاًل: 
علينا  آخر؟  دون  فريقا  تعين 
االزمة  صدد  يف  وحنن  اليوم 
سياق  يف  خطوات  خنطو  ان 
املعاجلة والنهوض جمددًا، واذا 
كنا نعاني من ازمة سياسية او 
ازمة نظام فلنبحث بها الحقًا«، 
متمنيا وحنن على عتبة استحقاق 

احلكومة  أعمال  جدول  حتديد  ميكنه  أحد  ال  ميقاتي: 
املوازنة يف  جديدة  ضرائب  وال  بصالحياتي  واملس 

الرئيس نجيب ميقاتي
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»ننتج  ان  النيابية،  االنتخابات 
تؤدي  جديدة  سياسية  طبقة 
جديدة.  حلول  استنباط  اىل 
فنحن  الراهن  الوقت  يف  اما 
فعله،  استطاعتنا  مبا يف  نقوم 
وليس ما نتمناه الن ما نتمناه 
كثرية  افكارنا  بكثري.  اكثر 
ان  وجيب  كبرية  الفجوة  ولكن 
نتساعد لتغطيتها كي نصل اىل 
مكان  الواقع يف  املرجتى، الن 

واملرجتى يف مكان اخر«.
حني  »أنين  إىل  ميقاتي  ولفت 
قلت  احلكومة  بتشكيل  انطلقت 
اني اعرف البلد وحقيقة ازمته. 
من  شكرت  السنة  رأس  ليلة 
على  االمنية  القوى  قليب  كل 
بعملها  تقوم  النها  اجنزته  ما 
من دون حافز جيربها على محاية 
الناس لوال حسها الوطين وجيب 
ان نعرتف انها تعمل من قلبها 
التعقيد«. وركز  يف ظرف بالغ 
املوازنة  يف  حلظنا  »أننا  على 
وموظفي  االمنية  القوى  اوضاع 
ويف  االعتبار،  يف  الدولة 
اجللسة املقبلة ستقوم احلكومة 
النقل  بدالت  على  بزيادات 
ونسعى  اجتماعية  منح  وصرف 
لتكون املساعدة اكثر من ذلك 
فضاًل عن اعطاء بدل نقل مقطوع 

للقوى االمنية والعسكرية«.
هي  التعايف  »خطة  أن  وأكد 
ستقدم  اليت  اخلطة  ذاتها 
الدولي،  النقد  صندوق  اىل 
وستكون عبارة عن ثالثة فروع: 
هذه  تسديد  وكيفية  االرقام 
االصالحية  البنود  اخلسائر، 
تتواءم  ان  وضرورة  الضرورية 
مع هذه االرقام، واعادة هيكلة 
دون  من  املصريف.  القطاع 
وقادر  جيد  مصريف  قطاع 
احلركة  اعادة  نستطيع  لن 
أن  معلنا  للبلد«،  االقتصادية 
صندوق  وفد  مع  »االجتماعات 
اوىل  االثنني  يوم  النقد سنبدأ 
اسبوعني،  وملدة  جلساتها 
لنبحث باالرقام متهيدًا لالنتقال 

لبحث مواضيع اخرى«.
عن  اثري  ما  نفيه  معرض  ويف 
شركة  مع  العمل  انهاء  عزمة 
»الزارد«، أعرب عن أسفه كيف 
أن »الواقع صار يستلزم مكتبًا 
االخبار  بنفي  متخصصًا  اعالميًا 
العمل«.  عن  االعالن  من  اكثر 
ال  »الزارد«  »شركة  أن  وأكد 
تزال مواكبة لعملنا ونستشريها 
يف كل املواضيع . ليس صحيحًا 
اني طلبت منها ترك عملها. انا 
احلكومة  رئيس  نائب  ودولة 
الزارد  مع  دائم  اتصال  على 
ونتابع  كذلك  املالية  ووزير 

عملنا معها وسيزورنا وفد منها 
االسبوع املقبل ملواكبة املوازنة 
النقد  صندوق  مع  واالتصال 
ملستشارين  حنتاج   . الدولي 
ولدينا  اآلخرين  آراء  ولنسمع 

اراؤنا باملقابل«.
اننا  »يقال  أنه  إىل  وأشار 
غري  وهذا  املصارف  عن  ندافع 
عن  ادافع  امنا  بتاتًا.  صحيح 
حنتاج  الننا  املصريف  القطاع 
حاملا  سليم  مصريف  لقطاع 
كما  ازمته،  من  البلد  ينهض 
سليمًا  مصرفيًا  قطاعًا  حنتاج 
من  االقتصاد.  ينهض  كي 
التدخل بالقضاء  مسلماتي عدم 
ومحاية  مستقلة،  سلطته  الن 
كمؤسسة«.  لبنان  مصرف 
اني  صحيحًا  »ليس  أنه  وجزم 
مصرف  يف  اشخاصًا  امحي 
املؤسسة  يهمين  بل  لبنان، 
ككل ومصريها. وليقل لي من 
املؤسسة  هذه  واقع  يتناول 
ويطرح التغيري الفوري فيها ما 
كي  يقرتحه  الذي  الربنامج  هو 
اسري به. اما رمي الكالم جزافًا 
فهذا  حلول  تقديم  دون  من 
امر ال جيوز. علينا ان ننتبه ان 
مصرف لبنان سلطة اصدار نقد 
اهم  وهو  عادية  سلطة  وليس 
سلطة يف لبنان. واذا مل نقرر 
نريد  اجراء  الي  الثانية  اخلطوة 
البلد  ادخلنا  قد  نكون  اختاذه 
بوضع  اطالب  انا  مأزق.  يف 
خطة مسبقة قبل االعالن عن اي 

اجراء يف هذا امللف«.
إىل ذلك، كشف ان »املصرف 
خبطة  معنا  يساهم  املركزي 
النقد  صندوق  وخطة  التعايف 
لتعاونه  حباجة  وحنن  الدولي، 
وحني  االمان  بر  اىل  لنصل 
ننتهي من هذا امللف تصبح كل 
املواضيع االخرى قابلة للبحث، 
وملفاوضات  للموازنة  االولوية 
نبحث  وبعدها  النقد  صندوق 
مصرف  مبوضوع  جيب  حيث 
»ليس  أنه  ورأى  لبنان«. 
املهم الشخص وامنا املؤسسة. 
االتفاق  ان  احد  لي  ليقول 
جاهز  وانا  حاصل  البديل  على 
لطرح املوضوع. لست متمسكا 
هذا  كان  من  كائنا  بالشخص 
الشخص، ليتفقوا على شخص 
يقرتحه وزير املالية واال دخلت 
السلطة املالية يف الفراغ. وهل 
قضائي؟  حارس  وضع  جيوز 
بناية  جلنة  عن  نتحدث  وهل 
وحاكم  لبنان  مصرف  عن  ام 
مركزي؟ وكيف سيعمل مصرف 

لبنان بعد النيل من حاكمه«.
على  االتفاق  كان مت  اذا  وعما 
من  واخلشية  اخلسائر  توزيع 
حتميلها للمودعني، أعلن »أنين 
اقول للمودع اني شخصيا اهتم 
لوضعه، ولكن االمر الذي جيب 
اال ينكره اجلميع انين، ال انا وال 
املودعني  اموال  بددنا  حكوميت 
بل حنن من اشد احلريصني على 
اعادة حقوق الناس. حنن نبحث 
يف توزيع عادل حيمي خصوصًا 
صغار املودعني حبيث حيصلون 
على حقهم كاماًل وهنا ال اعين 
وامنا  املودعني  صغار  فقط 
على  ينطبق  معينا  مبلغًا  اقصد 
اجلميع كحد ادنى اضمن اعطاءه 

للمودع«.

الوزراء  جملس  رئيس  أعلن 
جنيب ميقاتي خالل رعايته إطالق 
إلصالح  الوطنية  االسرتاتيجية 
ان  السرايا:  يف  العام  الشراء 
»حكومتنا تعاود االسبوع املقبل 
العامة  املوازنة  لدرس  جلساتها 
اساسية  حمطة  وهي  وإقرارها 
عمل  النتظام  البالد  حتتاجها 
ضرورة  على  ونشدد  الدولة، 
هذه  لتكون  اجلميع  تعاون 
على  اساسية  خطوة  املوازنة 
وال  املنشود.  االصالح  طريق 
استحقاقات  أمامنا  أن  ننسى 
النيابية  االنتخابات  أبرزها  أخرى 
تأمني  على  أيضا  سنعمل  اليت 
عليها  لإلشراف  الالزمة  األطر 

وإدارتها بفعالية وشفافية«.
االسرتاتيجية  »إطالق  أضاف: 
العام  الشراء  إلصالح  الوطنية 
تطلعات  مع  منسجما  يأتي 
نص  اليت  االصالحية  حكومتنا 
هذه  الوزاري،  بيانها  عليها 
أوال من  انبثقت  اليت  التطلعات 
اجملتمع  ورغبة  الذاتية  ارادتنا 
وتناغمت  باإلصالح،  اللبناني 
األسرة  توصيات  مع  ثانيا 
الدولية اليت تتابع عن كثب هذا 
املوضوع وتعتربه ثالثا يف سلم 
اإلصالحات بعد إصالح الكهرباء 

وإصالح القضاء«.
منظومة  إصالح  »إن  وتابع: 
الشراء العام يف لبنان هو جزء ال 
يتجزأ من رزمة اإلصالحات املالية 
لتحقيق  الضرورية  األساسية 
واحلوكمة  املالي  االنضباط 
املالية ومكافحة الفساد وتعزيز 
التنافسية. وهو من اإلصالحات 
صندوق  قبل  من  املطلوبة 
ذكره  تكرر  وقد  الدولي  النقد 
والوثائق  احملطات  معظم  يف 
األساسية مثل توصيات جمموعة 
الدعم الدولية للبنان، واملبادرة 
الفرنسية اليت نثمن، وتوصيات 
وإعادة  والتعايف  اإلصالح  إطار 

االعمار  وطبعا مؤمتر »سيدر«.
وقال: »إن املسار الذي سلكه 
أن  يثبت  العام  الشراء  إصالح 
اإلصالحات ممكنة، وهي ملصلحة 
إمنا حتتاج  واالقتصاد،  املواطن 
وإىل  السياسية،  اإلرادة  إىل 
بالعلم  اإلرادة  هذه  اقرتان 
املعايري  والتزام  والتخصص 
دروس  على  واالنفتاح  الدولية 

إىل  واألهم  العاملية،  التجارب 
مع  اإلجيابي  والتفاعل  الشراكة 
مكونات احلوكمة من جمتمع مدني 
وقطاع خاص ومؤسسات حكومية 

جدية وحمرتفة«.
هذه  »تشكل  أضاف: 
انطالق  نقطة  االسرتاتيجية 
اإلصالحية  اإلجراءات  الختاذ 
بني  منسق  بشكل  الضرورية 
على  كافة  املعنية  اجلهات 
املستوى الوطين، ومع الشركاء 
اليت  املاحنة  واجلهات  الدوليني 
على  مساعدتنا  إىل  أدعوها، 
موضع  االسرتاتيجية  هذه  وضع 
وعلى  عاجل،  بشكل  التنفيذ 
موارد  من  حتتاجه  ما  توفري 
مادية ومساندة تقنية وال سيما 
العام  الشراء  قانون  دخول  أن 
حنو  بعد  سيكون  التنفيذ  حيز 
ستة أشهر من اآلن وهذه مدة 

قصرية جدا«.
سنعمل  جهتنا،  »من  وتابع: 
اخلطوات  استكمال  على  سريعا 
املراسيم  إلصدار  الضرورية 
شأنها  من  اليت  التنفيذية 
تفعيل عمل اهليئتني اجلديدتني 
اللتني استحدثهما هذا القانون، 
العام  الشراء  هيئة  وهما: 
ومندرجات  االعرتاضات  وهيئة 
إلكرتونية  منصة  من  القانون 
مركزية وتدريب للكادر البشري 
تشكل  منوذجية  شروط  ودفاتر 
نوعية يف  لنقلة  أدوات حقيقية 
العام، ويف حتقيق  املال  إدارة 
املطلوبة.  واملساءلة  الشفافية 
تنفيذ  إبعاد  اىل  نتطلع  كما 
التجاذبات  عن  اإلصالح  هذا 
لتحقيق  كانت،  أيا  السياسية، 
النتائج املرجوة منه، فأي تأخري 
يف تنفيذ هذه اخلطوات ووضع 
التنفيذ  موضع  القانون  هذا 
سوف يقرأ على أنه مؤشر سليب 

وخطري لصدقية احلكومة«.
على  اجلهود  »بتكاتف  وختم: 
أن  ميكن  الوطين،  املستوى 
ننقل لبنان إىل بر األمان لناحية 
املؤسسات،  بعمل  الثقة  إعادة 
لألعمال  حاضنة  بيئة  وتوفري 
واستقطاب املستثمرين، وتعزيز 
الشفافية عمال ال قوال، من أجل 
خارطة  على  جمددا  لبنان  وضع 
والتطور  االقتصادي  النمو 

واالزدهار«. 

ميقاتي: تعاون اجلميع ضرورة لتكون 
املوازنة خطوة أساسية لالصالح

زار رئيس احلكومة السابق  سعد 
والتقى  الفتوى ،  احلريري ،  دار 
عبد  اجلمهورية  الشيخ  مفيت 
اللطيف دريان ، وعقد معه لقاء 
الشؤون  يف  التدوال  خالله  مت 

احلريري التقى املفيت دريان وحبثا يف 
الشؤون العامة وآخر التطورات

العامة وآخر التطورات.
رئيس  والده  ضريح  زار  ثم، 
احلكومة الراحل رفيق احلريري، 
وسط بريوت، وقرأ الفاحتة، عن 

روحه وأرواح رفاقه الشهداء.

املفتي دريان مستقبال الحريري
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»صحتهم خط امحر«..
مولوي يدعو إىل تأمني موازنة 

القوى االمنية بـ »قيمتها الفعلية«

والبلديات  الداخلية  وزير  أكد 
مؤمتر  يف  مولوي  بسام 
األول،  أمس  عقده  صحايف، 
صحة   أولوياتي  أوىل  »أن 
الداخلي،  األمن  قوى  وطبابة 
اي  يتعرض  أن  أقبل  وال 
وال  إصابة  ألي  أمين  عنصر 
يستطيع دخول املستشفى أو 
تأمني دواء ألوالده وعائلته، 
كل  تأمني  الدولة  وواجبات 

حقوق العناصر األمنية«.
القوى  عناصر  »صحة  وقال: 

االمنية خط أمحر وموضوع لن 
نتهاون به.

وأشار إىل »ان  107 مليون 
موازنة  الف دوالر هي  و500 
عناصر  واستشفاء  طبابة 
ان  الداخلي جيب  االمن  قوى 
يتم تأمينها بقيمتها الفعلية، 
العام  لالمن  بالنسبة  اما 
فموازنتهم املطلوبة هي 287 
»أضع  وقال:  لرية«.  مليار 
املسؤولني امام مسؤولياتهم 

لتأمني احللول«.

الوزير مولوي خالل املؤتمر الصحايف

آالن عون عن وجود حتالف انتخابي مع »أمل«:

هذا سيتضح بعد التفاهمات 
وتطّورات عمل احلكومة

ذكر عضو تكتل »لبنان القوي« 
»جدول  أن  عون ،  النائب  اآلن 
خيضع  ال  احلكومة،  أعمال 
لشروط أي فريق، وهذا شيء 
سياسي،  موقف  بأي  يتغري  ال 
وهذا أمر ينطبق على صالحيات 
ان  إىل  الفًتا  النواب«،  جملس 
بيننا  السياسي  التباعد  »رغم 
واملستقبل، إال أن غياب  كتلة 
النواب،  جملس  يف  املستقبل  
فراًغا  وخيلق  سهال  أمًرا  ليس 
من  عن  كربى،  وأسئلة  كبرًيا 

سيمأل هذا الفراغ
لقناة  حديث  يف  واعترب 
سؤال  على  ردًا  »اجلديد«، 
حركة  مع  انتخابي  حتالف  عن 
»أمل«، أنه »من املبكر احلديث 

اإلنتخابية،  التحالفات  عن 
وهذا سيتضح بعد التفاهمات، 
وكلنا  احلكومة،  وتطورات عمل 
حمكومون بالتفاهم، إن حتالفنا 
شيء  يوجد  ال  نتحالف،  مل  أم 

حمسوم«.
ويف 18 كانون الثاني اجلاري، 
الوطين  » التيار  من  وفد  عقد 
رئيس  نائب  برئاسة  احلر « 
السابق  طارق  الوزير  التيار، 
مقّر  دار  يف  لقاء  اخلطيب ، 
صور،  يف  اجلعفري  اإلفتاء  
الثقايف  املسؤول  والتقى 
املركزي يف  حركة أمل  القاضي  
وذلك  عبداهلل ،  حسن  الشيخ 
لفعاليات  الوفد،  زيارة  خالل 

مدينة صور.

النائب آالن عون

الراعي استقبل وفدا فرنسيا وشخصيات: ما حيتاجه لبنان اليوم 
دولة قوية تنأى بنفسها عن أي صراعات إقليمية وخارجية

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
البطريركي  الصرح  يف  الراعي 
األول  أمس  بكركي، مساء  يف 
الشؤون  جلنة  رئيس  اخلميس، 
الوطنية  اجلمعية  يف  اخلارجية 
بورالنج  لوي  جان  الفرنسية 
أعضاء  من  وفد  رأس  على 
اللجنة يف زيارة جرى يف خالهلا 
عرض آلخر التطورات السياسية 

واالقتصادية يف لبنان. 
مع  تضامنه  عن  الوفد  وعرب 
عن  معربا  اللبناني،  الشعب 
مساعدة  مواصلة  فرنسا  »نية 
اليت  األزمات  اللبنانيني لتجاوز 
مير بها لبنان«، كما شدد على 
التحضريات  متابعة  »أهمية 
النيابية  لالنتخابات  اجلارية 
»مواقف  على  وأثنى  املقبلة«. 
الروحية  الراعي  البطريرك 
مبدأ  اىل  الداعية  والوطنية 
مؤمتر  واىل  الناشط  احلياد 

دولي من أجل لبنان«.
»الوفد  الراعي  شكر  بدوره 
ومن  الزيارة  على  النيابي 
وقوفها  على  فرنسا،  خالهلم 
الدائم اىل جانب لبنان«، مؤكدا 
أن »ما حيتاجه لبنان اليوم هو 
دولة قوية تنأى بنفسها عن أي 
وخارجية«،  إقليمية  صراعات 
إجراء  »ضرورة  على  مشددا 
والرئاسية  النيابية  االنتخابات 

يف موعدها احملدد|.

زورا
قنصل  ايضا  الراعي  واستقبل 
هاليفاكس  يف  الفخري  لبنان 
- كندا املهندس وديع فارس 
ابناء  »حتيات  له  نقل  الذي 

األم  بوطنهم  وتعلقهم  اجلالية 
ملواقفه  وتأييد  دعم  ورسالة 
اليت  واجلهود  الثابتة  الوطنية 
يبذهلا من اجل انقاذ لبنان من 

احملنة اليت يتخبط فيها«.
حزب  رئيس  الزوار  ومن 
اده،  »السالم« احملامي روجيه 
مدير  اهلاني  سليم  الدكتور 

جونيه   - يوحنا  مار  مستشفى 
النائب  اهلاني،  سليم  الدكتور 
لبنان  مصرف  حلاكم  السابق 

مكرديج بولدوكيان.

الراعي مستقبال  رئيس لجنة الشؤون الخارجية يف الجمعية الوطنية الفرنسية بورالنج على رأس وفد

نقوال: احتيالكم خبفض الدوالر لن ينطوي على املواطن 
ألن املقصود هو مترير اجتماعكم وزيادة الضرائب

توّجه الّنائب الّسابق  نبيل نقوال 
، إىل »رئيس احلكومة بالّتكافل 
والّتضامن مع وزير االقتصاد«، 
أن  باستطاعتكم  »هل  سائال: 
أّن  الدوالر   كيف  لنا  تشرحوا 
زالت  ما  واألسعار  ينخفض، 
على حاهلا؟، إاّل إذا كانت هناك 
عملّية احتيالّية كما جرت العادة 

من أجل ارتفاعه من جديد«.
وشّدد، يف تصريح على مواقع 

أّنه  على  االجتماعي،  الّتواصل 
املواطن  سرقة  عن  »كّفوا 
املعروفة«،  ببهلوانّياتكم 
على  املراقبة  »أين  متسائال: 

أسعار الّسلع أّيها الكاذبون«.
أّن  نقوال   السيد  وأّكد   
لن  الّدوالر  خبفض  »احتيالكم 

ينطوي على املواطن بعد اآلن، 
ألّن املقصود هو مترير اجتماعكم 
اّلذي اعتكفتم عنه طيلة أشهر، 
زيادة  مترير  اآلن  وتريدون 
من  أنفسكم  وتربئة  الّضرائب 
األفاعي  أوالد  املواطن.  إذالل 

قليلة عليكم«.

أكد رئيس حزب »القوات اللبنانية« 
تستقيم  »ال  أنه  جعجع  مسري 
مقدمة اي كالم من دون التذكري 
املقبلة،  االنتخابات  مبصريية 
االنتخابات  هذه   ،2022 انتخابات 
اليت نعول عليها كلبنانيني لقلب 
وحتقيق  احلالك،  اجلهنمي  املشهد 
انتظاره،  طال  الذي  التغيري 
اإلنقاذ  سكة  على  لبنان  ووضع 
اليوم  »نقف  وقال:  املنشود«، 
امام حتديني: االول هو الفوز يف 
االنتخابات وتشكيل اكثرية جديدة 
اخرى  وجمموعات  اصدقاء  مع 
ومعرفة  وجرأة  مبسؤولية  تتوىل 
الثاني  اما  اإلنقاذ.  قيادة سفينة 
شخصيات  خالل  من  الفوز  فهو 
مشروعنا  حتمل  ان  قادرة  نظيفة 
يف مناطقها ألن االستحقاق االكرب 
والفعلي يبدأ غداة صدور النتائج. 
هذا االستحقاق يتطلب شخصيات 
مواقفها  يف  عنيدة  صلبة، 
شخصيات  أيضا  لكن  السيادية، 
منبثقة من الشعب، تعيش همومه، 
وتتفهم هواجسه وتشعر بأوجاعه، 
اوتيت من طاقة  ما  بكل  وتسعى 

وقوة لتكون صوته وقوته«.
من  »انطالقا  أنه  جعجع  وأعلن 
حزب  اختذ  كلها،  االعتبارات  هذه 
بدعم  قرارا  اللبنانية  القوات 
املستقل خمايل سركيس  املرشح 
املشاريع  صاحب  الدويهي، 
املقعد  عن  والتنموية  البيئية 
الزاوية   - زغرتا  يف  املاروني 
القادرة  الشخصية  فيه  نرى  ألننا 
على خوض املعركة االنتخابية يف 
هذه الدائرة، واالهم من ذلك اننا 
اىل  وصوله  خالل  من  انه  نرى 
اجمللس النيابي، إن شاء اهلل، مع 
التكتل الكبري الذي تسعى القوات 
اللبنانية لتشكيله، سيقدم منوذجا 
جديدا عن العمل السياسي والعام 

يف زغرتا - الزاوية بالذات«.
تصريح  يف  جاء  جعجع،  كالم 
وعقيلته  الدويهي  لقائه  عقب 
الدويهي،  زخيا  سليمان  نورما 
املقر  يف  اخلميس،  األول  أمس 
اللبنانية«  »القوات  حلزب  العام 
احملامي  يرافقهما  معراب،  يف 
وإميل  الدويهي  صاحل  يوسف 
األمني  حبضور  سعادة،  ألبري 
العام للحزب الدكتور غسان يارد، 
املناطق  لشؤون  املساعد  األمني 
اخلاص  املوفد  جودة،  أبو  جوزيف 
الزاوية سليم مقشر   - زغرتا  إىل 

ونائبه روبري اندريه الياس.
الدويهي  »خمايل  جعجع:  وقال 
من  يتجذر  بامتياز،  زغرتا  ابن  هو 
نفسه  صنع  عصامي،  عائالتها، 
املناصب  اعلى  تبوأ  حيث  بنفسه 
يف احدى اهم الشركات العاملية، 
خرباته  ليضع  منطقته  اىل  وعاد 
بتصرف  كلها  وامكاناته  وطاقاته 
مجعيته  مركز  وما  منطقته،  ابناء 
دليل  خري  إال  زغرتا  وسط  يف 

خمايل  كذلك،  املزايا.  هذه  على 
الدويهي هو صورة زغرتا - الزاوية 
السيادية، فهو الذي مل يلن يوما 
الرغم   على  السيادية  مواقفه  يف 
يف  املوجودة  احلساسيات  من 

املنطقة«.
يعمل  الدويهي  »خمايل  أضاف: 
انطالقا من حبه للناس وغريته على 
وراثة  من  انطالقا  وليس  منطقته 
لصونها وحتصينها.  يسعى  معينة 
بالشأن  عمله  خالل  من  يريد  ال 
او  لبيت  مقعدا  حيجز  ان  العام 
جلب او لعائلة، بل على العكس، 
فهو يعمل انطالقا من حبه للناس، 
مجيع الناس، ألي بيوت او عائالت 
خمايل  تواضع  انتموا.  اجباب  او 

الدويهي ادخله بيوتا كثرية«. 
إىل  تقدم  مما  انطالقا  وتوجه 
رفاقا،  واللبنانيني،  »اللبنانيات 
سياديني  حلفاء  أصدقاء، 
للتغيري  تواقني  وزغرتاويني 
الزاوية   - زغرتا  يف  احلقيقي، 
االغرتاب  وبالد  العزيزة 
»ليكن  بالقول:  واالنتشار«، 
خياركم  الدويهي  سركيس  خمايل 
 - زغرتا  فتكون   ،2022 النتخابات 
الزاوية نقطة انطالق الدعم الفعلي 
لعملية التغيري املنشود على صعيد 

املنطقة ولبنان ككل«. 
وختم: »كل التوفيق نتمناه للمرشح 
خمايل سركيس الدويهي واخلالص 

والبقاء للبنان«.
وردا على سؤال عما إذا كان من 
املمكن ان نشهد حتالفات ما بني 
وشخصيات  اللبنانية«  »القوات 
قال  أخرى،  مناطق  حزبية يف  غري 
ان  املمكن  من  »بالطبع،  جعجع: 
يف  التحالف  هذا  منط  نفس  نرى 
»مجاعة  لسنا  فنحن  أخرى،  مناطق 
منظمون  حنن  ما  وبقدر  أزرار« 
يف  الدقة  ونعتمد  وانضباطيون 
على  منفتحون  ما حنن  بقدر  عملنا 
لبناني، من أي منطقة  أي مواطن 
كان او ألي طائفة انتمى، إذا ما 
هو  ما  يف  الرأي  يشاركنا  كان 
حاصل يف البالد يف الوقت الراهن 
ومقاربة احلل واإلنقاذ وال مشكلة 
وإعطائه  معه  حتالف  إقامة  من 
أصواتنا إذا اقتضى األمر من أجل 
العمل على إيصال كتلة كبرية إىل 

جملس النواب إن شاء اهلل«. 
وعما إذا كان باشر اتصاالته بغية 
تأليف اللوائح وإعالنها، قال جعجع: 
نرى  فكما  وساق،  قدم  »على 
اليوم يف زغرتا الزاوية نعلن عن 
التحالف وكان قد سبق لنا أن أعلنا 
يف مناطق أخرى مرشحني آخرين، 
كذلك نتابع العمل والتحضري على 
باإلعالن  وسنستمر  وساق  قدم 

تباعا عن مرشحينا وحتالفاتنا«.
وردا على سؤال عن حتالفات حزب 
االنتخابية،  اللبنانية«  »القوات 
قال: »املباحثات مفتوحة يف مجيع 

االجتاهات واهلل ولي التوفيق«.

جعجع أعلن دعم املرشح املستقل 
خمايل الدويهي عن زغرتا الزاوية

جعجع خالل اعالنه ترشيح الدويهي



Page 6صفحة 6     

مـقاالت وتـحقيقات

 2022 الـثاني  كـانـون   22 Saturday 22 January 2022الـسبت 

القطع: سوق  بـ«تهدئة«  ميقاتي  يعد  سالمة   

االنتخابات قبل  دوالر  مليار  ضّخ 
وسوقية خمتلفة قد تؤّخر أو تؤّثر يف توازن سعر 

الصرف.
 الجمعة املاضي ضخّ مصرف لبنان يف السوق أكثر 
من 45 مليون دوالر ثم تردّد أنه ضخّ نحو 60 

مليون دوالر
اللريات  ويضاف إىل ذلك، أن نظرية امتصاص 
السوق جيب  زائدة يف  كمية  هناك  أن  تفرتض 
لبنان وسيخزنها يف  سحبها وسيمتّصها مصرف 
خزنته اهلائلة احلجم. إمنا يف الواقع، مصرف لبنان 
حباجة أن يضّخ اللريات لتغطية الرواتب واألجور 
أيضًا كل  العام واخلاص، وأن يغّطي  للقطاعني 
املصارف  أن  افرتضنا  إذا  الدولة.  متطلبات 
الرواتب  لتغطية  باللرية  سيولتها  عن  ستتنازل 
واألجور للقطاعني بداًل من شراء الدوالرات على 
سعر املنّصة وحتقيق أرباح من عمليات املضاربة! 
ويتعّزز هذا األمر من خالل ما قام به مصرف لبنان 
املصارف  إمداد  »كوتا«  قّرر خفض  عندما  أخريًا 
باللريات بنسبة تفوق 60%، فهل هو قادر على 
عمليات  هل  أصاًل  السوق؟  من  اللريات  جتفيف 
املضاربة اجلارية على قدم وساق حاليًا ستتيح له 

امتصاص كتلة نقدية كبرية؟
نعم يف الفرتة األوىل، وال سيما يف ظل الفرق 
احلّرة  السوق  وسعر  »صريفة«  بني سعر  الكبري 
يوم  االمتصاص.  على  قادر  إنه  القول  ميكن 
اجلمعة املاضي ضّخ مصرف لبنان عرب املصارف 
وقنوات أخرى أكثر من 45 مليون دوالر، ويوم 
أمس يرتّدد أنه ضّخ حنو 60 مليون دوالر. مبعنى 
آخر، متّكن من امتصاص 2.5 تريليون لرية. لكن 
بداية االسبوع احلالي بات سعر صريفة يفرق عن 
سعر السوق بضع مئات من اللريات، بالتالي مل 
تعد هناك أرباح كبرية من املضاربات، فإىل أي 
مدى سيستمّر هذا املنحى؟ وما هو سعر الصرف 
بني صريفة والسوق احلّرة الذي يعتقد املضاربون 
من  ميلكون  ما  ترتفع خماطر حتويل  دونه  ما  أن 

دوالرات إىل لريات؟
إىل سعر  التوازن  إعادة  ال ميكن  حال،  أي  على 
الـ«سعدنات«. فاملشكلة  الصرف من خالل هذه 
ستظهر بشكل أوضح عندما يوقف مصرف لبنان 
عملية ضّخ الدوالرات وسحب اللريات من السوق، 
من  نوع  لتكريس  يكفي  ما  من سحب  متّكن  إذا 
عندما  اللرية.  سعر  تدهور  إلبطاء  أو  التوازن 
مل  ألنه  الضّخ  أوقف  لبنان  مصرف  أن  سيظهر 
يعد قادرًا على التدّخل، مبا يعنيه ذلك من حتطيم 
ألي ثقة ممكنة مع مصرف لبنان. عندها ستلعب 
وكل  واملضاربون  والسياسية  النفسية  العوامل 
بطريقة  السوق،  يف  دور  لديها  اليت  األطراف 
لسعر  القياسية  األرقام  كل  كسر  يف  مضاعفة 

الدوالر.
مصرف  يقوم  أن  لالستغراب  مثريًا  أليس  لكن، 
لبنان بهذه اخلطوات اآلن؟ قد يكون التفسري بأن 
اهلدف السياسي لتثبيت الرئيس ميقاتي وسائر 
أركان الطبقة السياسية يف االنتخابات املقبلة، هو 
أمر صحيح، لكن أمل يكن بإمكان سالمة تثبيتهم 
قبل ذلك بوقت طويل حني كان الدوالر 8 آالف 

لرية مثاًل، أو 10 آالف، أو حتى 15 ألفًا؟
يف الواقع، مثة إجابة على هذه األسئلة تستعيد ما 
حصل يف 2016. آنذاك كان احلاكم ينّفذ ما أمساه 
»هندسات« هي أقرب إىل مفهوم »السعدنات« 
الرائج حاليًا، وهذه »اهلندسات« استمّرت لتصبح 
منحى يزيد أسعار الفائدة بتقّدم الوقت، وصواًل 
إىل بداية االنهيار يف مطلع 2019. اليوم، وبتكّرر 
عما  البحث  الضروري  العمليات، يصبح من  هذه 
ارتفاع  االنهيار  مؤشرات  فمن  تاليًا.  سيحصل 
أسعار الفائدة على الدوالر إىل 25% ورمبا أكثر 
يف بعض العمليات، ومن مؤّشر استمرار االنهيار 
االنهيار،  على  ونصف  سنتني  بعد  ظريف  تدّخل 
عندما تضاعف سعر الدوالر 22 مّرة ليبلغ 34 ألف 
ألف   24 ليبلغ  ضعفًا   16 إىل  خفضه  ثم  لرية، 
لرية. هذا كل ما يقدر عليه مصرف لبنان اآلن، 
متامًا كما حصل يوم تلك »اهلندسات« اليت كانت 
كل ما يقدر عليه يف ذلك الوقت. املسألة متعلقة 
بالوقت فقط. العقل الذي يدير هذه العمليات هو 

نفسه العقل املقامر اجلاهل باالقتصاد.

إمداد  »كوتا«  فتح  منذ  لبنان  مصرف  فعله  ما 
املصارف بالدوالر على مصراعيها ولغاية اليوم، 
الدعم  لتقديم  للدوالرات  تبذير  سوى  يعّد  ال 
السياسي لرئيس احلكومة وسائر قوى السلطة. 
الرئيس  وعد  سالمة،  رياض  احلاكم  أن  يرتّدد 
جنيب ميقاتي، بأن يعمل على تهدئة سوق القطع 
من خالل ضّخ مليار دوالر يف السوق خالل األشهر 
االنتخابات  قبل  ما  لفرتة  أي  املقبلة،  األربعة 
هذا  خالل ضّخ  من  أنه  ويتوقع سالمة  النيابية. 
املبلغ سيكون قادرًا على سحب كمية كبرية من 
اللريات املتداولة يف السوق، وأن يكون قادرًا 

على خفض سعر الصرف.
لعّل سالمة صادق يف وعده، لكن هذا ال يعين 
يفّكر  فهو  الوضع.  حقيقة  يدرك  أنه  بالضرورة 
املزيد  يشرتي  أن  يستطيع  الذي  املقامر  بعقل 
من الوقت عرب التدّخل يف اللعبة حينًا واالنسحاب 
منها أحيانًا. وهو يفّكر من وجهة نظر نقدية فقط 
سعر  على  للحفاظ  النقدية  الكتل  بإدارة  تعنى 
الصرف، بينما األمر يتطلب رؤية أبعد وأعمق حنو 
سعر  االقتصادي.  والسلوك  وترابطه  االقتصاد 
الكتل  يف  التوازنات  خالل  من  يتحّدد  ال  اللرية 
حاليًا،  االقتصاد.  قدرات  بل من خالل  النقدية، 
حياته  واستمرارية  »كوما«  حالة  يف  االقتصاد 
تقتصر على اإلمداد بالغذاء واهلواء االصطناعي. 
فالدورة االقتصادية اليت كانت قائمة على السوق 
املالية وعلى املضاربات العقارية، مل تعد قائمة، 
ومعها تقّلص الناتج احمللي اإلمجالي بكل أركانه 
األساسية من خدمات وإنتاج واستهالك، أي حجم 
مليار   21.8 إىل  دوالر  مليار   55 من  االقتصاد، 
دوالر حبسب البنك الدولي. العمل الوحيد الرائج 
حاليًا هو املضاربة على العملة. وهو عمل يتغّذى 
على اللريات املتوافرة يف السوق واليت بلغت يف 
منتصف كانون الثاني اجلاري حنو 45.7 تريليون 
نهاية  يف  لرية  تريليون   30.9 مع  مقارنة  لرية 
 ،2019 نهاية  يف  لرية  تريليون  و10.5   ،2020
أي أن كمية اللرية زادت يف 2020 بقيمة 20.4 
يف  لرية  تريليون   14.8 وبقيمة  لرية،  تريليون 
هائلة  كمية   .2022 عام  من  يومًا   15 مع   2021

من اللريات.
السوق  من  اللريات  امتصاص  أن  سالمة  يعتقد 
إىل سعر  التوازن  الدوالرات سيعيد  مقابل ضّخ 
اللرية مقابل الدوالر. فماذا يعين بذلك؟ إذا كان 
مصرف لبنان قادرًا على سحب كل هذه اللريات 
زيادة  يف  السبب  أنها  يعتقد  وهو  السوق  من 
هذه  أصاًل؟!  ضّخها  فِلَم  الدوالر،  على  الطلب 
جرمية. وإذا كان يعتقد أنه قادر على امتصاص 
فهو  وقت قصري،  اللريات يف  من  كبرية  كمية 
واهم ألن سيكون مضطرًا عندها إىل زيادة نزف 
االحتياطات، أو سيعمد إىل شراء الدوالرات من 
مصرف  أن  ننسى  أن  جيب  وال  جمددًا.  السوق 
كميات  من   %85 استرياد  ميّول  زال  ما  لبنان 
البنزين املستوردة إىل لبنان، وما زال ميّول بعض 
العمليات اخلارجية للدولة سواء جرى تسعريها على 
سعر املنّصة أو على أي سعر آخر، وما زال ميّول 
استرياد األدوية السرطانية... كل هذه العمليات 
سواء  االحتياطات،  من  ميلكه  ما  خالل  من  متّول 
جرى تسعري الدوالر على سعر صريفة أو على أي 
سعر آخر. ما يدفعه مصرف لبنان للخارج، ليس 
مرتبطًا من ناحية التسعري مبا يدفع ملصرف لبنان 
مصرف  كان  وإذا  الدوالرات.  مقابل  لريات  من 
كل  لتمويل  االحتياطات  استعمال  يرفض  لبنان 
وهو  السوق،  من  يشرتيه  أن  فعليه  املبلغ  هذا 
ما دأب عليه منذ فرتة، بالتالي فإن آلية التوازن 
متويل  بعامل  حمكومة  صارت  النقدية  الكتل  يف 
االسترياد. بالتالي مل يظهر بعد بشكل واضح حجم 
الفجوة بني العرض والطلب الفعلي يف السوق. 
اإلضايف يف  الطلب  هي  املعنى،  بهذا  والفجوة 
لزيادة سعره  الدوالر  الذي يضغط على  السوق 
مقابل اللرية. يقّدر حاليًا أن الفجوة قد تكون أكثر 
من ثلث عرض الدوالر يف السوق، بالتالي على 
مصرف لبنان تغطيتها بالكامل ليكون هناك نوع 
من التوازن. وليس بالضرورة أن يظهر التوازن 
مباشرة، فذلك يعتمد أيضًا على عوامل سياسية 

محمد وهبة

بري ينتظر  اجلنائي  التدقيق 
موّظفيه؟ خلف  االختباء  سالمة  يواصل  هل 

موقفها  لتبين  املطلوبة  املعلومات  الئحة  على 
النهائي من املضّي يف التدقيق. إذ إن هذه 
الالئحة ختّوهلا معرفة ما إذا كانت الداتا املطلوبة 
قبل  ال،  أو  طلباتها  مع  متطابقة  سالمة  من 
جميء الوفد املمثل للشركة اىل لبنان ومعاينته 
املال  زّود سالمة حواسيب وزارة  اليت  الداتا 
القانون  مهلة  انتهاء  من  واحد  يوم  قبل  بها 
200 بتاريخ 2021/12/29. النقطة األهم، هنا، 
يف  املوظفني  نقابة  كانت  إذا  ما  يف  تكمن 
مصرف لبنان ومن يضعها يف واجهة العرقلة، 
مع  ستتعاون  األرجح،  على  نفسه  سالمة  أي 
وزيادة  القانون  صدور  بعد  التدقيق  شركة 
التعديل اخلاص بهم، أو أنها ستكمل تذّرعها 
لتتهرب  الشخصية  للبيانات  القانون  حبماية 
من الكشف عن هذه احلسابات. وفيما أشارت 
معلومات من النقابة إىل أن حاكم مصرف لبنان 
أحال هذا »اجلدل« اىل دائرة الشؤون القانونية 
إلبداء رأيها، نفى مدير الشؤون القانونية يف 
املصرف بيار كنعان لـ«األخبار« أن يكون قد 
أي  يتسّلم  أنه مل  مؤكدًا  ُكلِّف مبهمة مماثلة، 

طلب يتعلق حبسابات املوظفني.
 »اإلدارة والعدل« تمدّد رفع السرية وتشمل 

موظفي املصرف املركزي بها
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حلاكم  وسبق 
املطلوبة  بالداتا  »ألفاريز«  تزويد  رفض  أن 
هلذا  وخيضع  يعود  أن  قبل   ،2016 عام  قبل 

الطلب.
منصور  السابق  الوزير  جييب  2016؟  ملاذا 
التقييمي  التقرير  »مسّودة  بأن  بطيش 
والبنك  الدولي  النقد  صندوق  بني  املشرتك 
 2016 نيسان  يف  الصادرة   ،FSAP الدولي 
استنادًا اىل حسابات مصرف لبنان كما كانت 
صايف  أن  اىل  تشري   ،2015/12/31 بتاريخ 
تنزيل موجودات  بعد  لبنان  احتياطات مصرف 
الذهب اليت كانت تساوي 9.8 مليارات دوالر 
آنذاك، كان سلبيًا بقيمة 4.7 مليارات دوالر. 
وهذا يعين أن صايف احتياطي مصرف لبنان 
قيمة  احتساب  دون  من  أجنبية  عمالت  من 
دوالر  مليار   14.5 مببلغ  سلبيًا  كان  الذهب، 
لبنان  حاكمية مصرف  وأن   ،)9.8 زائد   4.7(
غّطت هذه اخلسارة حينذاك من أموال الناس 
الشروع  عن  وعوضًا  املصارف.  يف  املودعة 
يف تصحيح الوضع، نّفذ سالمة، عام 2016، 
اهلندسات املالية لتغطية السماوات بالقباوات 
ولتأجيل انكشاف الوضع وانفجاره. وتراكمت 

هذه اخلسائر لتصبح اليوم 65 مليار دوالر«.

العامة  اهليئة  اىل  وصل 
الثالثاء  النواب،  جمللس 
املاضي، اقرتاح قانون متديد 
 2020/200 القانون  مفاعيل 
السرية  برفع  املتعلق 
حسابات  عن  املصرفية 
إحالته  بعد  لبنان،  مصرف 
والعدل،  اإلدارة  جلنة  من 
يف انتظار أن يضعه رئيس 
أعمال  جدول  على  اجمللس 

أول جلسة نيابية.
تستمر   ذلك،  غضون  يف   
لبنان  مصرف  موظفي  نقابة 
»داتا«  تسليم  رفض  يف 
حول حسابات املوظفني إىل 
شركة التدقيق اجلنائي اليت 
رّد  تنتظر  أيضًا،  تزال،  ال 
املصرف على أسئلة وّجهتها 
احلسابات،  هذه  حول  إليه 
قبل أن حتّدد قرارها مبباشرة 

التدقيق من عدمه
والعدل،  اإلدارة  أنهت جلنة 
جورج  النائب  برئاسة 
املاضي،  الثالثاء  عدوان، 
درس متديد العمل بالقانون 
املتعلق   2020/200 الرقم 
عن  املصرفية  السرية  برفع 

رلـى ابـراهـيم

املؤسسات  وسائر  لبنان  مصرف  حسابات 
اجلنائي  التدقيق  شركة  ملصلحة  العامة 
»ألفاريز آند مارسال«. القانون الذي تقّدم به 
عدوان وكتلة »اجلمهورية القوية« عام 2020 
حّدد مهلة عام واحد لرفع السرية، فيما ُأبقيت 
حني  اىل  اجلديد  االقرتاح  يف  مفتوحة  املهلة 
االنتهاء من التدقيق. وجاء االقرتاح الذي أقّرته 
جلنة املال واملوازنة األسبوع املاضي يف مادة 
بالقانون  العمل  »ميدد  أنه  على  تنّص  واحدة 
الرقم 2020/200 املنشور يف اجلريدة الرمسية 
بالعدد الرقم 51 بتاريخ 2020/12/31 اىل حني 
انتهاء أعمال التدقيق اجلنائي املشار إليه يف 
القانون املذكور، ولغايات إمتامه فقط«. إال أن 
اللجنة أضافت، الثالثاء املاضي، تعدياًل أساسيًا 
بشملها رفع السرية عن »احلسابات املصرفية 
كل  مع  لبنان  مصرف  يف  للموظفني  العائدة 
العمليات اليت ُسجلت يف هذه احلسابات« كما 
على حماضر  االطالع  عدوان. كما مشلت  قال 
اجمللس املركزي يف املصرف، لقطع الطريق 
على مرّبر »البيانات الشخصية« الذي تذّرعت 
به نقابة موظفي مصرف لبنان لعدم التجاوب 
مع مطالب شركة التدقيق، يف بيان أصدرته 

قبل أسبوعني.
إعداد  صدد  يف  العدل  وزارة  كانت  وفيما 
اقرتاح قانون ملعاقبة كل من يعرقل التدقيق 
اجلنائي أو ال يتجاوب معه، أشار عدوان اىل أن 
»املادة 371 من قانون العقوبات تنّص على 
أو نفوذه  معاقبة كل موظف يستخدم سلطته 
ال  وبالتالي  بالسجن.  القانون  تطبيق  إلعاقة 
تاريخ  بأن  علمًا  جديد،  قانون  أي  إىل  حاجة 
أبقي  احلسابات  عن  املصرفية  السرية  رفع 

مفتوحًا«.
عمليًا، مع خروج قانون متديد مهلة رفع السرية 
املصرفية ومشوله حسابات املوظفني من جلنة 
العامة،  اهليئة  اىل  وحتويله  والعدل،  اإلدارة 
بات لزامًا وضعه على جدول أعمال أول جلسة 
التدقيق  شركة  تعاود  لكي  إلقراره،  نيابية 
عملها. وعلمت الزميلة »األخبار« أن »ألفاريز« 
عملها  ملتابعة  النور  القانون  يبصر  أن  تنتظر 
بعد تأمني الغطاء القانوني له، وهي ال تزال 
تنتظر أجوبة مصرف لبنان على الئحة املعلومات 
ومل  طلبتها  اليت   )information request list(
حتصل عليها بعد. فيما تعزو مصادر املصرف 
املركزي التأخري إىل »إصابة كل أعضاء اللجنة 

املكلفة بهذا العمل بفريوس كورونا«!
مصادر مّطلعة تؤكد أن »ألفاريز« تنتظر الرد 
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ُرزمة من امللفات تفِرض نفسها على جدول أعمال هذا األسبوع 
اهلل  حزب  ثنائي  عودة  هو  وحيد،  بعنوان  حمكومًا  بات  الذي 
وحركة أمل إىل احلكومة بعَد ثالثة أشهر من الغياب. تساؤالت 
كثرية أثريت عن سّر توقيت هذه العودة، أوَحت بوجود ترابط 
بينها وبنَي خفض التوتر يف املنطقة، ِمن اليمن مع اإلعالن عن 
بالعراق الذي يشَهد  النار، مرورًا  إيرانية لوقف إطالق  مبادرة 
حماوالت لتسهيل والدة حكومة جديدة، وصواًل إىل اإلعالن عن 
استعداد إيران والسعودية إلعادة فتح سفارتْيهما يف الرياض 
وطهران. وفيما ُيصَعب االقتناع بأن هذا التقدير خاطئ، إال أن 
أكثر ِمن مصدر مطلع، أكدوا بأن ال صلة لكل هذه التطورات 

بقرار الثنائي.
املوازية،  السوق  يف  يرتاجع  الدوالر  صرف  سعر  كاَن  وفيما 
عن  صَدر  ُمشرتك  ببيان  السياسية  الساحة  الثنائي  »باَغت« 
إىل  العودة  على  »املوافقة  يعلن  وأمل  اهلل  حزب  قيادتي 
املشاركة يف أعمال جملس الوزراء من أجل إقرار املوازنة العامة 
جاءت  العودة  االقتصادي«.  التعايف  خطة  ومناقشة  للدولة 
ببندْي »إقرار املوازنة  أعمال أي جلسة  مشروطة حبصر جدول 
وخّطة  املال،  وزارة  يف  إجنازها  من  قوسنْي  قاَب  باَتت  اليت 
التعايف اليت ستنطِلق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي 

يف شأنها«.
النزاع يف ملف احملقق  إبقاء  الذي حِرص على  البيان  أن  غرَي 
العدلي بانفجار مرفأ بريوت القاضي طارق البيطار قائمًا، ُمعتربًا 
أن على السلطة التنفيذية القيام بواجبها يف هذا األمر، مل يُكن 
كافيًا لإلقناع، وتراَوحت التقديرات بنَي »وجود تسوية ما تتعّلق 
بالبيطار« أو »تراجع تكتيكي للثنائي عن موقفه يف ظل انسداد 
األفق القضائي والسياسي بشأن احملقق العدلي الذي أمَعن يف 

تسييس ملف التحقيقات«. فما الذي حصل؟
عرب  القيادتني  بنَي  مشاورات  بدأت  البيان،  من  أيام  قبَل 
املعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل احلاج حسني اخلليل 
واملستشار السياسي لرئيس جملس النواب علي حسن خليل، 
انتهت بلقاء مساء اجلمعة )من االسبوع املاضي(، وبعد مراجعة 
كل من السيد حسن نصراهلل والرئيس نبيه بري، أفضت هذه 
الثنائي  حتميل  على  للرد  العودة،  قرار  اختاذ  إىل  املراجعة 

مسؤولية التعطيل.
القرار بالعودة ال ينفصل عن مناخات التوتر اليت وصلت إىل 
العالقة املباشرة بني احلزب والتيار الوطين، خصوصًا أن حزب 
اليت  املباشرة  وغري  املباشرة  احلمالت  من  انزعاجًا  يظهر  اهلل 
تنطلق ضده من جانب التيار. وأكدت مصادر مطلعة أن احلزب 
احلزب حتديدًا.  باسيل ضد  جربان  النائب  اتهامات  من  منزعج 
ميشال  العماد  ترشيح  على  اهلل  حزب  أصّر  »عندما  وسألت: 
عون لرئاسة اجلمهورية أمل يُكن يساعد يف بناء الدولة؟«، و 
»عندما وافَق حزب اهلل على تعيني جوزف عون قائدًا للجيش، 
التعيينات  وبقية  األعلى  القضاء  رئيسًا جمللس  عبّود  وسهيل 
اليت أصّر باسيل أن تكون كلها من حصته، هل كان يقف ضد 
بناء الدولة؟«، و »هل احلزب هو من جّدد حلاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة بالتوافق مع رئيس احلكومة السابق سعد احلريري، 
وانقلب على جلنة آلية التعيينات املعروفة بآلية )الوزير السابق 
حممد( فنيش، أم أن باسيل هو من رفضها؟ ليأتي من يقول إن 
حزب اهلل حيمي الفاسدين«. بكل األحوال، هذه اخلطوة تأتي يف 
إطار »إلقاء احلجة على كل من يتهم الثنائي بتعطيل البلد... 

فليذهبوا ويصنعوا املعجزات«.
وفيما أكدت مصادر مطلعة أن »الثنائي مل ُيعلم أحدًا بقراره«، 
كاَن  أنه  علمًا  بالعودة،  ميقاتي  جنيب  احلكومة  رئيس  رّحب 
»األخبار«  الزميلة  إذ حبسب معلومات  املقاطعة،  مستفيدًا من 
»ليَس يف  بأنه  احلكومة جهات سياسية  رئيس  أبلَغ  أن  سبَق 
النيابية«.  االنتخابات  قبَل  التعيينات  ورقة  عون  إهداء  وارد 
لبنان  مصرف  حاِكم  إقالة  أمر  ُيطرح  ال  أن  يضمن  من  لكن 
رياض سالمة على طاولة جملس الوزراء من باب ارتباطه باملالية 
العامة؟ هذا ما ال ُيكن اجلزم به، يف انتظار عقد اجللسة اليت 
سيدعو إليها ميقاتي بعَد االنتهاء من مشروع املوازنة، وهو أمر 

قد ال حيصل قبل نهاية هذا الشهر.

ملف البيطار
تبقى مشكلة احملقق العدلي الذي اعتربه البعض، حتديدًا خصوم 
حزب اهلل، »امُلنتصر« مقابل تراجع الفريق اآلخر. لكن البيطار، 
الدعاوى  تعليق  بسبب  التحقيقات  ملف  عن  يده  ت  ُكفَّ عمليًا، 
املقدمة ضده أو ضد قضاة ينظرون يف هذه الدعاوى، ومن 
املؤّكد أن عودة البيطار لن تكون قريبة، خصوصًا بعدما فقدت 
اهليئة العامة حملكمة التمييز نصابها يف ظل تعّذر تعيني قضاة 
هلا  التحضري  جيري  أخرى  دعاوى  هناك  فيما  أصيلني،  متييز 
لتقديها إىل حماكم التمييز. ويف هذا اإلطار، حصَل تطّور جديد 

احلكومة: إىل  العودة  قرار  سّهلت  خارجية  تدخالت  ينفي  اهلل  احلكومة..حزب  تفعيل  لقرار  الثنائي  رواية 

باسـيل طلـبات  كـل  سـّهلنا  بل  الدولة  عـّطل  مـن  لـسنا 
ميسم رزق
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من  سرًا  ميقاتي  طلب  »األخبار«، يف  معلومات  متّثل، حبسب 
بعض اجلهات التنسيق مع أهالي شهداء املرفأ لتقديم دعاوى 
جديدة ضد احملقق العدلي بسبب »استنسابيته«، علمًا أن رئيس 

احلكومة يؤّكد دائمًا يف العلن أنه ضد التدخل يف القضاء.

الجلسة وجدول األعمال
من جهتها، أشارت مصادر قريبة من السراي إىل أن ميقاتي 
ينتظر للدعوة إىل عقد جلسة حكومية أن يتبلغ من وزير املال 
يوسف خليل االنتهاء من إعداد مشروع املوازنة، وهو ما يفرتض 
بندًا  تكون  لن  املوازنة  أن  على  أيام.  عشرة  خالل  ينجزه  أن 
اليت تعد  املالي  التعايف  األعمال، وال خطة  وحيدًا على جدول 
املوازنة جزءًا منها، إذ تلفت املصادر إىل أن هناك بنودًا ملحة 
ال حتتمل التأجيل، كإقرار مراسيم املنحة االجتماعية وبدل النقل 
وجتديد عقود املتعاقدين. وهي بنود »ال تتعارض مع احلدود 
اليت رمسها ثنائي أمل - حزب اهلل يف البيان الصادر عنهما، 
وال يكن رفضها ألنها تعنى مباشرة بأوضاع املوظفني. ويف 
إطار التحضري لالنتخابات النيابية، بات لزامًا أيضًا تعيني هيئة 

لإلشراف على االنتخابات وحلظ اعتمادات هلا.

    البيطار سيظّل مكفوف اليدين حتى االنتخابات وميقاتي 
شجع أهالي شهداء املرفأ على تقديم دعاوى ضد املحقق 

العدلي
مصادر التيار الوطين احلر لفتت إىل أن أداء الرئيس ميشال 
عون املواكب لوجهة التيار شكل ضغطًا على حزب اهلل ودفعه إىل 
مراجعة حساباته، ال سيما أن عالقة احلزب مع رئيس اجلمهورية 
والتيار اختذت منحى سلبيًا يف األشهر األخرية. فقيادة التيار 
كانت قد تلقت وعدًا من احلزب بأن تعاود احلكومة عملها يف 
إال أن ذلك مل يتحقق، األمر  العام اجلاري،  األيام األوىل من 
الذي اضطر رئيس التيار جربان باسيل إىل التصعيد يف وجه 
احلزب، بالتزامن مع رفض رئيس اجلمهورية توقيع أي موافقات 
العام  القطاع  موظفي  بأوضاع  تعنى  كانت  لو  حتى  استثنائية 

للضغط من أجل عقد جلسة حكومية إلقرارها.
ولفتت مصادر التيار إىل أن الرئيس عون وقف يف وجه عرقلة 
على  وعمل  سابقًا،  احلكومة  لتشكيل  املتعمدة  احلريري  سعد 
تشكيل حكومة جبدول أعمال متفق عليه مسبقًا من إقرار خطة 
على  العمل  إىل  النقد  صندوق  مفاوضة  إىل  املالي  التعايف 
إقرار اإلصالحات إلجنازها يف نهاية عهده، ال للدخول يف عرقلة 
متعمدة مشابهة لألشهر التسعة اليت فرضها تكليف احلريري. 
لذلك، حصلت مفاوضات مع حزب اهلل يف هذا الشأن، مقرتنة 
عمل  تعطيل  مسؤولية  احلزب  مّحلت  وخارجية  حملية  بتحوالت 
الضروري  من  فكان  امللحة،  بامللفات  البت  وعدم  املؤسسات 
إعادة احلكومة إىل احلياة، خصوصًا أن عمل احملقق العدلي يف 
خاصة  قرارات  إىل  حاجة  وال  عمليًا  تعّطل  املرفأ  انفجار  جرية 

كاليت كانت مقرتحة من الثنائي.

املوازنة: مشكلة النفقات وأسعار الدوالر
تتعلق  أساسية  مسائل  جمموعة  بّت  املوازنة  إقرار  يتطّلب 
بالنفقات واإليرادات وانعكاس خمتلف بنودها على عجز املوازنة 
الرواتب  هناك  النفقات،  فعلى ضّفة  العام.  الدين  واستدامة 
النفقات  إىل  إضافة  العام،  الدين  خدمة  ونفقات  واألجور 
االستثمارية إذا وجدت. السؤال األبرز يف هذا اجملال، يتعلق 
بتصحيح الرواتب واألجور وأكالفها، وأّي مستوى لألجور يفرتض 

أن تقّره املوازنة؟
بالنسبة إىل نفقات خدمة الدين العام، تكمن املشكلة يف النفقات 
املتعلقة خبدمة الدين بالدوالر املتوقف دفعه، وهذا أمر ال يكن 
بّته إال بعد إعادة هيكلة الدين العام ومعرفة مصري االقرتاض 

من صندوق النقد الدولي ومن سائر املقرضني الدوليني، بعد 
السنوية  والدفعات  بالدوالر  العام  الدين  خدمة  حجم  توضيح 
اليت سترتّتب على اخلزينة. كذلك بالنسبة إىل أكالف الصيانة 
والتشغيل اليت ارتفعت كلفتها انسجامًا مع ارتفاع سعر صرف 
)إن  االستثمارية  النفقات  اىل  إضافة  اللرية.  جتاه  الدوالر 
وجدت(، إذ ستكون مكلفة على اخلزينة عدا عن مشكلة البحث 

عن مصادر لتمويلها، وهذا بدوره يزيد أعباء الدين العام.
بالسياسات  األساسية  املشكلة  تتعلق  اإليرادات،  ضّفة  على 
الضريبية اليت جيب إرساؤها يف الفرتة املقبلة، وبتسعري الدوالر 
اجلمركي، وأّي ضرائب ستفرض على أّي شرائح، وما ستكون 
النفقات  لتغطية  إيرادات  عن  بالبحث  اجلمركي  الدوالر  عالقة 
اإلضافية، وال سيما الرواتب واألجور. ومبا أن الدوالر اجلمركي 
هو مبثابة ضريبة على االسترياد، أي على االستهالك املستورد، 
ماذا ستكون نتائج رفع سعره على االستهالك، وكيف ستكون 

أعباؤه على اجملتمع واالقتصاد؟
كذلك جيب بّت تعرفات االتصاالت والكهرباء وسائر اإليرادات 
اليت تصّنف كلفتها أو اجلزء األكرب من كلفتها بالدوالر النقدي. 
وإذا مل تكن هذه الضرائب كافية لتغطية النفقات، وتبنّي وجود 
عجز كبري يف املوازنة نسبة إىل الناتج احمللي اإلمجالي أكثر مما 
يكن أن يقبل به صندوق النقد الدولي، ما هي اخليارات اليت 
القيمة  ضريبة  برفع  اقرتاحات  هناك  هل  املوازنة؟  ستطرحها 

املضافة أيضًا؟ هل هناك قرار بفرض ضرائب جديدة؟
وحبسب مصادر معنية، فإن وزير املالية يوسف اخلليل يعمل 
مع فريقه يف الوزارة على وضع التصور األساسي، والنقاش 
العالق بينه وبني رئيس احلكومة جنيب ميقاتي وبعض املعنيني 
األرقام،  احتساب  سيتم  للدوالر  سعر  أي  على  أساسًا  يرتكز 
أكثر من  املوازنة نفسها  بأن يكون هناك يف  وسط توقعات 

سعر للدوالر، مع سعي لتقليص عدد أسعار الصرف.

أسعار الدوالر: استنسابية أم قوة للمصرف املركزي؟
انشغل اللبنانيون برتاجع سعر الدوالر بنسبة تصل اىل 25 باملئة 
خالل أيام قليلة، إذ جرى التداول به يف السوق السوداء أمس 
أيام. حصل ذلك  ألفًا قبل  ألف لرية مقابل 33  بني 23 و24 
بعد تدخل املصرف املركزي وإصداره تعاميم جديدة، علمًا بأن 
اجلميع تصّرفوا أمس على أن قرار ثنائي أمل وحزب اهلل بالعودة 
اىل احلكومة كان له انعكاسه على السعر يف السوق السوداء.

ومع اخنفاض سعر الدوالر يف السوق احلّرة، بات من الضروري 
الصرف.  سعر  بشأن  املرتقبة  املستقبلية  اخلطوات  إىل  النظر 
ومبا أن أحد أهم أسباب العودة عن املقاطعة يتعلق باملفاوضات 
مع صندوق النقد الدولي، فإن املسألة األساسية اليت ُتثار يف 
هذا اإلطار تتعلق بتوحيد سعر الصرف واختاذ قرار بشأن إبقائه 
عائمًا أو تثبيته. هذا األمر يكن أن يكون مدرجًا يف املوازنة 
كسيناريو النعكاسات قرار كهذا على اخلزينة وعلى االقتصاد، 
ويكن أن ُيبّت يف جلسات جملس الوزراء بشكل جانيب، على أن 

يؤخذ يف االعتبار ضمن أرقام املوازنة.
الصرف  أن حتّدد سياستها جتاه سعر  احلكومة  يتوقع من  وال 
على  مباشرة  ينعكس  احلّدة  بهذه  السعر  اخنفاض  لكن  اآلن. 
جمموعة أكالف يف املوازنة وخارجها أيضًا. فعلى سبيل املثال، 
يف  سريعًا  الصرف  لسعر  املباشر  االنعكاس  يظهر  أن  جيب 
يظهر  أن  كما يفرتض  ومازوت،  بنزين  من  أسعار احملروقات 
يف مبيعات السوبرماركت ويف أسعار السلع واخلدمات املسّعرة 
بالدوالر. وهذا األمر يتطلب أن يكون هناك نوع من االستقرار 
السوق  ما حصل يف  أن  تؤكد  زمنية  لفرتة  الصرف  يف سعر 
إلبقاء  التطورات  هذه  على  البناء  يكن  بل  عابرًا،  تقّلبًا  ليس 
السعر يف إطار هامش حتّدده خّطة واضحة للتعامل مع اخلسائر 

وتوزيعها وإعادة إطالق االقتصاد جمددًا.
صحيح أن هناك شكوكًا كثرية يف شأن احتمال الوصول إىل 
نوع من االستقرار يف سعر الصرف اآلن أو حتى يف فرتة زمنية 
لكن هذا ال  الصندوق،  مع  املفاوضات  انطالق  قريبة تتضمن 
يلغي حقيقة أنه كان بإمكان مصرف لبنان التدّخل سابقًا وإبقاء 
السعر ضمن هوامش معينة. لكن احلقيقة أن املصرف اشرتى 
إىل  السعر  دفعت  الدوالرات  من  كبرية  كميات  السوق  من 
االرتفاع ليضّخ بعض هذه الكميات بطريقة دراماتيكية توقف 

ارتفاع السعر وختفضه.
لكن ما هو السعر املستهدف؟ على أّي رؤية تستند السياسة 

النقدية يف هذا اخلفض؟
ليست هناك إجابة واضحة حتى اآلن، لكن املعطيات األساسية 
تفيد بأن تدخل مصرف لبنان بائعًا للدوالر الورقي يف السوق 
السلطة يف  للزبائن، سيخدم قوى  ومنها  املصارف  وبواسطة 
النيابية ورمبا يكون مقدمة لضرائب  مرحلة ما قبل االنتخابات 

جديدة يف مشروع موازنة 2022.
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ويلز  ساوث  نيو  حكومة  أعلنت 
نيو  يف  أسرتاليا  يوم  وجملس 
جبائزة  الفائز  أن  ويلز  ساوث 
يف  املثالي  األسرتالي  الشاب 
العام  هلذا  ويلز  ساوث  نيو 
 Medics ومؤسس  ومدير 
جوانب  على  أطباء   Side Street
الطرقات، وهو الدكتور دانيال 
الوطين   اخلطاب  سيلقي  نور، 

ليوم أسرتاليا لعام 2022 . 
السادس  العام  مبناسبة 
إلقاء  ملناسبة  والعشرين 
تعطي  أسرتاليا،  يوم  خطاب 
ألحد  الفرصة  املناسبة  هذه 
األسرتاليني البارزين للتحدث عن 
األمور اليت يعتربها ذات أهمية 
على املستوى الوطين. والدكتور 
نور هو أصغر املتحدثني الذين 
الذي  الوطين  اخلطاب  يلقون 
يلهم  جيلنا القادم إلحداث فرق 

حقيقي يف اجملتمع.  
لقب  على  نور  الدكتور  حصل 
يف  املثالي  األسرتالي  الشاب 
 2022 لعام  ويلز  ساوث  نيو 
الثاني/نوفمرب.  تشرين  يف 
اليومية  وظيفته   جانب  فإىل 
الصعبة كطبيب يعمل يف قسم 
بقيادة  أيضا  يقوم  الطوارئ، 
واملمرضني  األطباء  من  فريق 
املتطوعني لتقديم رعاية صحية 
للمشّردين يف سيدني  جمانية  
نوع  من  عربات طبية  باستخدام 
تتيح  »الفان« مصممة خصيصًا 
إىل  الوصول  الضعيفة  للفئات 
العالج الطيب جماًنا وبدون حاجة 

إىل تقديم أوراق. 
وقد غّي الدكتور نور حياة آالف 
املرضى من خالل خدمته الطبية 
املتنقلة اليت ال تستهدف الربح 
ويقودها أطباء عامون لألشخاص  

الذين يعانون من التشّرد. 
دومينيك  احلكومة  رئيس  وقال 
الذي  نور  »الدكتور  بروتيت: 
فقط  عامًا   26 العمر  من  يبلغ 
شاب رائع يتمتع بقيادة وبوعي 

اجتماعي .« 
وقال السيد بروتيت: »لقد كان 
من دواعي سروري أن ألتقي به 
يف حفل األسرتالي املثالي هلذا 
العام يف نيو ساوث ويلز، وقد 
تأثرت  بشغفه والتزامه بالسعي 
ملساعدة اجملتمع على املستوى 
الشعيب. إنه شاب أسرتالي مثي 
لإلعجاب يساهم بشكل كبي يف 

جمتمعه.  
يلقيه  الذي  اخلطاب  »إن 
كانون   19 يف  نور  الدكتور 
الثاني/يناير )القاه يوم األربعاء 
ألفراد  الفرصة  يوفر  املاضي( 
ورؤيته  قصته  لسماع  اجملتمع 

املستقبلية.«  

أصغر املتحدثني يف يوم أسرتاليا يلقي خطاب 
عام 2022 -   طبيب يدافع عن املّشردين 

وكان الدكتور نور، الذي يعمل 
بدوام كامل يف مستشفى رويال 
نورث شور، قد أّسس سرتيت 
 ،2020 عام  ميديكس يف  سايد 
الناس  آالف  حياة  غيت  اليت 

ولديها اآلن  250 متطّوعًا. 
رئيس  باركر،  أندرو  وقال 
نيو  يف  أسرتاليا  يوم  جملس 
ساوث ويلز: »لقد غّي الدكتور 
األشخاص  العديد من  حياة  نور 
الضعفاء، ليس  فقط من خالل 
تقديم الرعاية الطبية اليت متنع 
األمراض  من  املزيد  حدوث 
اخلطية، ولكن من خالل تقديم 

األمل واملستقبل للناس.«  
»لقد  باركر:  السيد  وقال 
بسخاء  بوقته  دانيال  تّطوع 
وعطوف  خملص  كشخص  وبرز 
ومستعد للعمل بال كلل من أجل 

اجملتمع.  
األمل  يوفر  ملهم  شاب  »إنه 
األوقات  هذه  يف  والتفاؤل 
العصيبة. إنين أتطلع إىل مساع 
خطابه وأشجع مجيع األسرتاليني 

على االستماع  إليه أيضا.« 
وقال الدكتور دانيال نور، الذي 
من  أسرتاليا  إىل  والداه  هاجر 
مصر، إنه يتشّرف بدعوته إللقاء 
خطاب يوم أسرتاليا للعام 2022  
الوطنية  املنصة  هذه  وإلعطائه 
مواطنيه  مع  رؤيته  ملشاركة 

األسرتاليني. 
الدكتور نور: »نعم،  وّما قاله 
سايد  سرتيت  لكن  طبيب،  أنا 
تقديم  من  مّكنتين  ميديكس 
مساعدة حقيقية ألفراد اجملتمع 
احلاجة  أمّس   يف  هم  الذين 
التواصل  هو  فاهلدف  إليها. 
وإخبارهم  اجملتمع  أفراد  مع 
ومع  وحدهم،  ليسوا  بأنهم 
يعرفون  ال  قد  الذين  األفراد 
أو  املوجودة  اخلدمات   هي  ما 
على  احلصول  بإمكانهم  أن 
كيف  رأيت  وقد   - املساعدة 
ميكن هلذا الدعم أن يعيد الناس 

إىل املسار الصحيح.  
واضاف يقول »حلمي هو تنمية 
عربة  توجد  حبيث  العيادات 
حملية  منطقة  كل  يف  »فان« 
وبعد   - ويلز  ساوث  نيو  يف 
البالد.  أحناء  كل  يف  ذلك 
ملشاركة  خطابي  سأستخدم  
رؤييت مع اجملتمع، وأمتنى على 
الشباب  إهلام  اخلصوص  وجه 
اجملازفة  لتحّمل  األسرتاليني 
وأن  أحالمهم   وراء  والسعي 
اخلاصة  رؤيتهم  لديهم  تكون 
جمتمعنا  حتسني  يف  للمساهمة 

وأحيائنا يف املستقبل.« 
ُألقي  كان  الذي  واخلطاب،   
هو   ،1997 عام  يف  مرة  ألول 
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اآلراء  وتنوع  بالفكر  احتفال 
جرت  وقد  التعبي.  وحرية 
االسرتاليني  دعوة  على  العادة 
أفكارهم  لعرض  املتميزين 
الوطنية  هويتنا  عن  الفذة   
ملستقبل  رؤيتهم  ومشاركة 

مجيع األسرتاليني.
 يوفر خطاب يوم أسرتاليا لألمة 
فرصة لالستماع إىل منظور ملهم 
أو  مواضيع  ويربز  األفراد  ألحد 
أو  فيها  نفكر  مل  رمبا  قضايا 
نعطيها  أهمية. وأفكار اخلطاب 
وذات  للتفكي  ومثية  ملهمة 

صلة بأسرتاليا احلاضر.  
من بني املتحدثني السابقني يف 
حمامي  أسرتاليا«  يوم  »خطاب 
أدوت؛  دينغ  اإلنسان  حقوق 
ماري  معاليالربوفيسورة  و 
والشخصية    CVO AC بشي  
الوسائط  جمال  يف  البارزة 
االعالمية OBE AO؛ و الروائي 
عاملة  و  AO؛  كينيلي  توماس 
الربوفيسورة  الكم  فيزياء 
ميشيل  سيمونز AO؛ و مدّرس 
عاملًيا  املشهور  الرياضيات 
مبادرة  ومؤسسة  وو؛  إيدي 
غريس   buyfromthebush#
السابق  واملفّوض   برينان؛ 
خلدمة حرائق األرياف RFS شني 

 . AFSM فيتزسيمونز
سيتم بث اخلطاب مباشرًة على 
 AustraliaDay26 Facebook
الثاني/ 19 كانون  األربعاء  يوم 
بعد    30:12 الساعة  من  يناير 
أسرتاليا  شرق  بتوقيت  الظهر 
الصيفي، وستتوفر نسخة كاملة 
يف  املناسبة  بعد  اخلطاب  من 

 . au.com.australiaday.www
ومساع  مشاهدة  للجمهور  ميكن 

خطاب العام 2022: 
Channel News Sky على   603  
من  كاملة  ّحية  تغطية   Foxtel
الساعة 30.12 بعد الظهر بتوقيت 

شرق أسرتاليا الصيفي 
Channel News Sky على   600  
يف  جاء  ما  أبرز  تغطية   Foxtel
من  الرئيسية  وحلظاته  اخلطاب 
الساعة 30.12 بعد الظهر بتوقيت  

شرق أسرتاليا الصيفي 
كما سيتم بث اخلطاب عرب إذاعة 
يوم   National Radio ABC
الثاني/يناير  كانون   26 األربعاء 
ء إىل  2022 من الساعة 05:7 مسا ً
35:7 مسا ء 1905-1935 بتوقيت 

شرق أسرتاليا الصيفي. 
تفّضل  املعلومات  من  للمزيد 
au.com.australiaday. بزيارة 

 www
أسرتاليا  يوم  جملس  اإلعالم: 
au.gov. ويلز:  نيو ساوث  يف 

nsw.dpc@media

االحتاد األوروبي يفرض قيود سفر أكثر صرامة 
على السياح األسرتاليني غري املطعمني

يف  األعضاء  الدول  توصلت 
البالغ عددها  األوروبي  االحتاد 
اإلثنني  اتفاق  إىل  دولة   27
الدولة  إزالة  على  املاضي 
اليت  البلدان  الثالثة من قائمة 
أسهل  سفر  قيود  فيها  ُتطبق 
بغض النظر عن حالة التطعيم، 

صحفي  بيان  يف  جاء  حسبما 
االحتاد  جملس  عن  صادر 

األوروبي.
واألرجنتني  أسرتاليا  تعد  ومل 
ميكن  اليت  الدول  من  وكندا 
بعد  حبرية  السفر  ملواطنيها 
إخراجها من القائمة اليت تشمل 

وكولومبيا  وتشيلي  البحرين 
والكويت  وإندونيسيا 
ونيوزيلندا وبيو وقطر ورواندا 
السعودية  العربية  واململكة 
واإلمارات  اجلنوبية  وكوريا 

العربية املتحدة وأوروغواي.
 47 أوكسفام:  ملنظمة  تقرير 

تضاعفت  أسرتالي  مليادير 
من  سنتني  خالل  ثرواتهم 

جائحة كورونا
هذه  يف  مدرجة  أيضًا  الصني 
املعاملة  تأكيد  شرط  القائمة 

باملثل.
املطعمني  للمسافرين  وميكن 
بالكامل بلقاحات مصرح بها من 
األوروبية  األدوية  وكالة  قبل 
ألي  األوروبي  االحتاد  دخول 

غرض.
وُيعفى من هذا اإلجراء مواطنو 
االحتاد األوروبي الذين يصلون 
من أسرتاليا واألرجنتني وكندا 
وكذلك  أسرهم  أفراد  مع 
يف  طويلة  لفرتات  املقيمون 

دول االحتاد األوروبي.
كذلك ُيعفى العاملون يف جمال 

الرعاية الصحية والنقل.
يف  كوفيد19-  انتشر  عندما 
وافقت  مرة،  ألول  أوروبا 
األوروبي،  االحتاد  دول  مجيع 
باستثناء أيرلندا، باإلضافة إىل 
الدول غي األعضاء يف االحتاد 
األوروبي مثل سويسرا والنرويج 
على  وأيسلندا  وليختنشتاين 
إال يف  املسافرين  دخول  حظر 

احلاالنت الضرورية.
يف  األعضاء  الدول  وقامت 
وقت  يف  األوروبي  االحتاد 
الحق بوضع ما يسمى »القائمة 
خارج  للبلدان  اخلضراء« 
ملواطنيها  يُسمح  اليت  االحتاد 

بالدخول.
ويقوم جملس االحتاد األوروبي 
األعضاء  الدول  ميثل  الذي 
كل  القائمة  بتحديث   27 الـ 
أسبوعني وفقًا حلاالت كوفيد-

19 يف كل دولة.
ال  الوطنية  احلكومات  أن  إال 
تزال متلك الكلمة األخية بشأن 

من ميكنه دخول أراضيها.

تعرض رئيس الوزراء سكوت 
موريسون النتقادات من قبل 
املدافعني عن حقوق الالجئني 
بسبب تعليقاته حول احملتجزين 
يف   Park Hotel فندق  يف 
ملبورن قائاًل إن بعض الرجال 
الـ 30 احملتجزين هناك طلبات 
اللجوء اخلاصة بهم مل تستويف 
الشروط واختاروا عدم مغادرة 

أسرتاليا.
البيان  املدافعون  وقد وصف 
بأنه مضلل وكاذب حيث دخل 
الفندق  يف  الالجئني  بعض 
االحتجاز  رهن  التاسع  عامهم 

يف عام 2021.
لفت  الذي  املوقع  وتعرض 
عندما  اإلعالم  وسائل  انتباه 
أقام هناك العب التنس نوفاك 
ديوكوفيتش األسبوع املاضي 
التهوية  لضعف  النتقادات 
وكانت هناك تقارير عن وجود 
وسوء  الطعام  يف  ديدان 

معاملة من قبل املوظفني.
تقول نينا فيلد املسؤولة عن 
 Asylum مركز  يف  احلاالت 
إن   Seeker Resource Centre
وتشيطن  تضر  التعليقات 
جمموعة تعاملت أسرتاليا معها 

معاملة سيئة.
أجل  من  قسوة  جمرد  »إنها 
موريسون  أن  أعتقد  القسوة. 
خالل  من  ذلك  تربير  حياول 
تبدو  أوضاعهم  جعل  حماولة 
كنتيجة مرتتبة على شيء سيئ 
غي  وهذا  فعلوه.  خاطئ  أو 
حقيقي. فهم مل يفعلوا شيئا 
سوى أنهم طلبوا املساعدة من 

أسرتاليا«. 
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
احملتجزين يف  بعض  فيه  عرب 
الفندق يف حوار ألس بي أس 
لألمل«  »فقدهم  عن  عربي 
بعد  أوضاعهم  حتسني  يف 
نوفاك  التنس  العب  رحيل 

ديوكوفيتش.
وزراة  باسم  ناطقا  لكن 
تزويد  »يتم  قال:  الداخلية 
احملتجزين  املهاجرين  مجيع 
واألنشطة  املناسب  بالطعام 
اإلنرتنت  إىل  والوصول 

والسكن النظيف«.
قبل  أنه  بالذكر  اجلدير  ومن 
فيوس  تفشى  أشهر  بضعة 
يف  احملتجزين  بني  كورونا 
املصابني  عزل  ومت  الفندق 
داخل غرفهم لفرتة أسبوعني.

انتقادات لسكوت موريسون بسبب 
تعليقاته على الالجئني احملتجزين

توصل تقرير جديد أعدته منظمة 
أوكسفام إىل أن 47 مليارديًرا 
أسرتالًيا ضاعفوا ثرواتهم إىل 
عامني  خالل  دوالر  مليار   255

من جائحة كورونا.
ووصفت املنظمة يف تقريرها 
الثروة  وضع  حول  السنوي 
هو  حيصل  ما  إن  العامل  يف 

»فضيحة.«
أوكسفام  منظمة  وجدت  فقد 
يف  رجال  عشرة  أغنى  أن 
ثروتهم  تضاعفت  العامل 
اجلماعية إىل أكثر من الضعف 
يف هذا الوقت، حيث وصلت 
 1.3 إىل  اليومية  إيراداتهم 

مليار دوالر.
وذكر التقرير أن قطب صناعة 
)مالك  الكهربائية  السيارات 
شركة تسال( أيلون ماسك قد 
زاد من ثروته بنسبة 1,000% 
يف الفرتة ما بني آذار/مارس 
نوفمرب  الثاني/  وتشرين   2020
2021 لتبلغ ما يقارب من 300 

مليار دوالر.
كما حتدث التقرير عن أن تطوير 

أمرًا  كان  كوفيد19-  لقاحات 
البشر،  للغاية يف محاية  مهما 
لكنه يف الوقت نفسه تسبب 

يف تضخم ثروات البعض.
وأكد التقرير أن نتيجة تطوير 
اللقاحات ضد كوفيد19- أدت 
مخسة  ظهور  اىل  اآلن  حتى 
شركات  ميلكون  مليارديرات 
أدوية عاملية، من بينهم مالكو 

تقرير ملنظمة أوكسفام: 47 مليادير أسرتالي 
تضاعفت ثرواتهم خالل سنتني من جائحة كورونا

أوغور شاهني  بيونتيك  شركة 
وأوزمل تورجيي.

وتقول أنثيا سبينكس، مديرة 
أوكسفام  منظمة  يف  الربامج 
حاجة  هناك  إن  أسرتاليا، 
عدم  تداعيات  ملعاجلة  ماسة 
املساواة، مبا يف ذلك الفقر، 
ليس يف أسرتاليا فحسب، بل 

يف مجيع أحناء العامل.

ساوث  نيو  يف  الشرطة  لقت 
رجال  ثالثة  على  القبض  ويلز 
اختبار  ألف   42 سرقة  بعد 
سريع لكورونا من مستودع يف 

سيدني.
نيو  حكومة  رئيس  ووصف 
بيوتيه  دومينيك  ويلز  ساوث 
هذا الفعل بأنه »عمل مشني«.

وقالت شرطة نيو ساوث ويلز 
إن عناصرها متكنوا من اعتقال 
الرجال خالل مداهمة على خمزن 
الرابعة  الساعة  روزبيي حوالي 

بعد ظهر األربعاء، أي بعد حوالي 
االختبارات  من سرقة  24 ساعة 

من مستودع ماسكوت.
الرجال  »ُنقل  الشرطة  وقالت 
إىل مركز شرطة ماسكوت حيث 

جيري التحقيق معهم«.
أن فريق من  الشرطة   وأكدت 
معرفة  إىل  توصلوا  احملققني 

اجلاني بعد حتقيق معمق.
السطو  عملية  بيوتيه  وأدان 
املزعوم ووعد بتقديم املسؤولني 

عنها للعدالة.

القبض على ثالثة أشخاص لسرقتهم 42 ألف رزمة 
فحص سريع لكورونا من مستودع يف نيو ساوث ويلز
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تل أبيب تتلّمس مستقبالً قامتاً: أبو ظيب سرتضخ

وتأتي ضربة أبو ظيب يف مرحلة حّساسة جّدًا من مسار الصراع 
النووي  االتفاق  صياغة  على  ُيعمل  حيث  املنطقة،  يف  القائم 
اجلديد بني إيران والغرب قبل التوقيع عليه، وهو ما يفرض على 
إسرائيل االستعداد لليوم التالي، والتأكيد ألعدائها أن ما بعد 
االتفاق هو نفسه كما قبله، وأن هذا التحّول لن ميّس بدافعّيتها 
وحوافزها لإلضرار بهم. لكّن املشكلة، بالنسبة إىل تل أبيب، 
هو أن هذه الضربة، ورّبا أيضًا ما سيليها، قد يكون من شأنها 
يتعارض  الذي  األمر  وإن قسرًا،  إي��ران،  اإلم��ارات من  تقريب 
ناحية  من  اخلطورة  مكمن  وهنا  اإلسرائيلية.  املصاحل  مع  متامًا 
تل أبيب؛ إذ سيكون سابقة تراُجع دولة خليجية حتت التهديد، 
ليس للتموضع احليادي يف وجه إيران، بل للتقّرب منها، يف ما 
ميكن أن ينسحب على دول أخرى يف املنطقة. هذا السيناريو 
سيكون حاضرًا على طاولة التخطيط والقرار يف تل أبيب، اليت 
ّققه، سواًء عرب  ستجد نفسها معنّية ببْحث سبل احليلولة دون حتحَ
حتريض اآلخرين أو العمل الذاتي، الذي يبقى يف دائرة الشّك 

اليت  العملية  ص��دى  ت���رّدد  سريعًا،    
العمق  ضّد  اهلل«  »أنصار  حركة  نّفذتها 
اإلماراتي، يف الكيان اإلسرائيلي، حيث 
تزامحت األسئلة حول التداعيات املباشرة 
اجلديد،  احلليف  على  اليمنية  للهجمات 
من  منّصة  ي��ك��ون  أن  ل��ه  ُي���راد  ال���ذي 
منّصات خليجية، لتحقيق مصاحل إسرائيل 
األمنية يف صراعها الدائم مع إيران، بل 
وعلى ُممل الصراع األكرب واألوسع يف 
املنطقة، بني طهران وحلفائها من جهة، 
وواشنطن وتل أبيب وحلفائهما من جهة 
من  الرئيس  اهل��دف  ك��ان  وإن  أخ���رى. 
اإلمارات  تأديب  اليمن«  »إعصار  عملية 
وردعها، بعد عودتها إىل تنشيط دورها 
العدائي يف اليمن، إاّل أنها حُتّقق كذلك 
أهدافًا أخرى تبدو إسرائيل معنّية مباشرة 
التصرحيات  م  ُتفهحَ ه��ن��ا،  وم��ن  منها. 
اليت  الرمسية،  اإلسرائيلية  وامل��واق��ف 
جانب  إىل  والوقوف  »التضامن  أك��دت 
احلوثي«،  »العدوان  اإلمارات« يف وجه 
مصاحل  إىل  إش���ارة  يستبطن  م��ا  وه��و 
وقوعها  ب��ات  بالكيان،  خاصة  ذات��ي��ة 
العملية  أعقاب  مؤّكدًا يف  التهديد  حتت 
تبدو، يف  املذكورة  واملصاحل  األخ��رة. 

ني اثنحَني: معظمها، حمصورة يف اجتاهحَ
إىل  تسعى  كانت  إسرائيل  أن  األّول، 
اخلليج  دول  مع  اسرتاتيجي  حلف  إنشاء 
امُلطّبعة  امُلطّبعة معها حديثًا، وتلك غر 
إىل اآلن، يف مواجهة إيران وحلفائها يف 
املنطقة، األمر الذي يتيح هلا حّيزًا جغرافيًا 
قريبًا من اجلمهورية اإلسالمية، تستطيع 
وعملياتيًا  استخباريًا  التحّرك  خالله  من 
ض��ّد األخ����رة. وق��د ح��ّث��ت ت��ل أبيب، 
واشنطن، على دعم حلٍف من هذا النوع، 
وهو ما اشتغلت عليه الواليات املتحدة 
بالفعل. لكن ما بني التخطيط والتنفيذ 
هّوة قد تكرب أو تصغر تبعًا ملوقف الطرف 
اآلخر وردود فعله وقدراته على تدفيع 
األمثان. ولذا، بقي املشروع يف اإلطار 
دول  على  تداعياته  من  خوفًا  النظري، 
اخلليج، ويف املقّدمة اإلمارات، احلّساسة 
ووجودها.  ونظامها  تكوينها  يف  ج��ّدًا 
اليوم، ويف أعقاب »إعصار اليمن«، مّثة 
تقديرًا،  يكن  مل  إن  إسرائيلية،  خشية 
اضطرار  العملية  نتائج  ت��ت��ج��اوز  ب��أن 
اإلمارات للحياد القسري، واالمتناع عن 
االخنراط يف أّي حتالف عسكري أو أمين 
يف مواجهة إيران، إىل حدود التقّرب من 
طهران، وهو ما سُيعّد فشاًل إسرائيليًا.
 ثمـّة خشية إسرائيلية، إن لم يكن تقديرًا، 
بأن تتجاوز نتائج العملية اضطرار اإلمارات 

للحياد القسري
أّما االجتاه الثاني، فمرتبط بالقدرة اليت 
بتت لدى حلفاء إيران، على استهداف  ثحَ
األم��ر«، عرب وسائل  ��ِزم  لحَ »إن  إسرائيل 
قتالية باتت متاحة وموجودة، يف ساحات 
إّنا  هنا،  واحلديث،  املختلفة.  املواجهة 
القدرة  يتعّدى  مرّكب،  تهديد  يدور عن 

آمال خـليل

»حترير« الشركَتني املشّغلَتني من قبضة الدولة:
اخللوي لتمويل اإلنفاق االنتخابي؟

تعديالت قانونية تضع اخللوي 
يف خدمة السلطة انتخابيًا

السيد: التعديل هـُرّب يف مجلس النواب

إجناز  ي��دم  أم 
الدولة  وض���ع 
يدها على قطاع 
االت����ص����االت. 
ضبط  م��ع��رك��ة 
وحصر  اهل����در 
ال����ن����ف����ق����ات 
»رحبها  ال���يت 
من  الشعب«، 
ممثليه،  خ��الل 
على  خ��س��ره��ا 

تأتي ضربة أبو ظبي يف مرحلة حسّاسة جدًّا من مسار الصراع القائم يف املنطقة )أ ف ب (
الدفاع  منظومات  عرب  التهديد،  صّد  على  نفسها  اإلسرائيلية 
االعرتاضية التقليدية اليت كانت تل أبيب حتى األمس القريب 
تتباهى بها، وإن كانت هي نفسها )املنظومات( حمّل تشكيك 
هة إىل اإلمارات متشّعبة، وتتداخل  يف فّعاليتها. فالضربة امُلوجَّ
القدرة  فيها أكثر من وسيلة قتالية خارجة عن السيطرة وعن 
املتمّلصة  حة  امُلنَّ بالصواريخ  يتعّلق  ما  وحتديدًا يف  الدفاعية، 
من الكشف وال��رادارات، وكذلك الطائرات امُلسّرة اليت ميكن 
توجيهها عن بعد وتغير مساراتها، إىل احلّد الذي يربك ويفشل 
معاٍد  اليمن جزء من حمور  أن  اعرتاضي مضاّد. وبا  نظام  أّي 
أن  على  ق��ّررت،  إن  ق��ادرة،  ستكون  فإن صنعاء  إلسرائيل، 
تستهدف الكيان العربي بدءًا من جنوبه، أي من مدينة إيالت، 
وصواًل إىل وسطه ومشاله، كون املسافة بني اليمن واإلمارات 
مساوية تقريبًا للمسافة بني األّول وإسرائيل، علمًا أن »حزب 
اهلل« يف لبنان، األقرب إىل الكيان، ميتلك، هو اآلخر، قدرات 

أوسع وأمشل مّما لدى اليمنيني.

أيدي النواب أنفسهم. إذ تراجع هؤالء، بإقرارهم تعديل املادة 36 
من قانون املوازنة العامة لعام 2020، عن إجبار شركيتحَ اخللوي على 
حتويل إيراداتهما للدولة من مرتني يف األسبوع إىل مرة واحدة يف 

الشهر.
التعديل، حبسب مصدر قانوني، »حييي الصيغة اليت كانت سائدة 
قبل عام 2020 وُأسقطت حتت ضغط الشارع عقب أحداث 17 تشرين 
وتسمح  االتصاالت«.  قطاع  إدارة  يف  الفساد  على  صّوبت  اليت 
الصيغة السابقة للشركتني بإيداع الرصيد لدى اخلزينة مرة شهريًا، 
»هذا إن بقي رصيد بعد حسم النفقات«، وفق املصدر نفسه، علمًا 
بأن القانون اجلديد مل يشر اىل أي قيود على النفقات أو أي رقابة 
عليها، وال سيما جلهة املساعدات واهلبات لألفرقاء السياسيني مع 

اقرتاب االنتخابات النيابية.
وكانت جلنة املال واملوازنة قد أقّرت، يف 23 أيلول 2021، تعديل 
املادة 36 من قانون املوازنة الرقم 6 النافذ حكمًا بدءًا من 5 آذار 
2020. حينها، بّرر رئيس اللجنة إبراهيم كنعان التعديل ب�«طلب عدد 
من النواب من أعضاء جلنة اإلعالم واالتصاالت، بناًء على األوضاع 
اليت وصلنا إليها بسبب االنهيارات اليت تصيب لبنان واللبنانيني. 
وقد وصلنا إىل طرح نوع من تعديل على املواد املتشددة جدًا اليت 
طرحتها جلنة املال على شركيتحَ اخللوي. ولنكون منصفني، فإن جلنة 
االتصاالت وضعت ضوابط وأعطت إمكانية صرف حمددة وحمصورة 
إطار  ضمن  من  املختص،  الوزير  وبوافقة  املناقصة  إرساء  حلني 
له  الذي ختضع  احملاسبة  ديوان  ورقابة  السنوية  النفقات  موازنة 

املصاريف«.
اقرتاح تعديل املادة 36 أقّر يف جلسة اهليئة العامة مللس النواب 
القانون إىل احلكومة يف 13  يف 7 كانون األول املاضي، وُأحيل 
الثاني  كانون   14 يف  الشهر،  مهلة  انقضاء  وبعد  األول.  كانون 
2022، من دون أن يصدر رئيس اجلمهورية القانون أو يعيده اىل 
كانون   15 من  اعتبارًا  حكمًا  نافذًا  التعديل  أصبح  النواب،  ملس 

الثاني اجلاري.
    القانون يخالف قانون املحاسبة العمومية ويسمح للشركتني بتكبري 

حجم االنفاق
اجلريدة  ع��دد  يف  املاضي  االثنني  نشر  ال��ذي  املعدل،  القانون 
العاملية لتشغيل  أنه »وحتى إرساء املناقصة  الرمسية، نص على 
وإدارة شبكيتحَ اخللوي وفقًا لقرار ملس الوزراء يف 5 أيار 2020، 
فإّن على شركيتحَ اخللوي وبشكل شهري حتويل صايف اإليرادات اىل 
حساب اخلزينة لدى مصرف لبنان عن الشهر الذي سبق، بعد حسم 
كافة النفقات، على أن تكون ملحوظة يف بنود املوازنة السنوية لكل 
املال واالتصاالت ومرفقة  منهما، وموافقًا عليها من قبل وزيري 
املسددة  والنفقات  اإلي��رادات احملصلة  يظهر  مع كشف تفصيلي 
وغر املسددة، على أن ختضع املصاريف الرأمسالية ملوافقة ملس 
الوزراء«. يف حني أن النص األصلي للمادة 36، نص على »إلزام 
من  الناجتة  اإلي��رادات  بتحويل  اخللوي  لقطاع  املشغلة  الشركات 
خدمات االتصاالت اخللوية احملصلة اىل حساب اخلزينة لدى مصرف 
ي االثنني واخلميس من كل أسبوع، باستثناء الرواتب«. لبنان يومحَ

النائب مجيل السيد وصف التعديل بأنه »سقوط لالنتصار الذي حققه 
النواب يف رقابته على إدارة شركيتحَ اخللوي إلدارة قطاع  ملس 
الشركتني  إجبار  اقرتاح  السيد هو صاحب  بأن  االتصاالت«، علمًا 
على حتويل اإليرادات مرتني يف األسبوع لضبط النفقات والرقابة. 
وأوضح أن »املسألة ليست يف حتويل اإليرادات مرة يف الشهر 
أو مرتني يف األسبوع، بقدر ما هي آلية حلصر النفقات قبل حتويل 
ب�«سحب ما  التعديل يسمح للشركتني  اإليرادات«، منّبهًا إىل أن 
تشاءان من النفقات ومردود اجلبايات، وحتويل الفتات إىل الدولة 
اليت لن تعلم حينها حجم النفقات اليت صرفت. فيما ينبغي أن حتّول 
احتاجتا إىل نفقات جديدة،  اإليرادات كافة، ويف حال  الشركتان 
تطلبان احلصول على موازنة ضمن األطر«، مشرًا إىل أن القانون 
ملس  يف  تهريبًا  ب  ُه��رّ وقد  العمومية،  احملاسبة  قانون  »خيالف 

النواب« يف جلسات تغّيب عن حضورها خالل الفرتة املاضية.
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املوازنة: ضرائب ورسوم وال رفع لألجور
التفاوض مع صندوق النقد يبدأ االثنني

ُيتوقع أن تبدأ االثنني املقبل، عن ُبعد، مفاوضات لبنان مع 
وفد صندوق النقد الدولي بعد أن ينجز وزير املال يوسف 
خليل مشروع موازنة 2022 غدًا، متضمنة أرقامًا شبه نهائية 

للنفقات والواردات.
مصادر مطلعة قالت إن إعداد مشروع املوازنة جيري »حتت 
الضغط«، وإن مشكلة كبرية تواجه البند اخلاص بالرواتب، 
الدولي،  النقد  لصندوق  االولية  التوصيات  احرتام  جلهة 
القدرة  من  ترفع  معيشة  غالء  زيادة  اعطاء  عدم  يعين  ما 
الشرائية ملوظفي القطاع العام، مقابل رشوتهم بدعم غري 
مدروس وغري دائم بدوالرات تدخل صناديق املؤسسات 
رقابة،  دون  ومن  قوانني  دون  من  واالمنية،  العسكرية 
والعمل على حتقيق توازن من خالل رفع جنوني للضرائب 
البدالت على سعر  احتساب  بعد  تلقائيا  والرسوم، سيتم 
صرف جديد للدوالر يرفعه من 1500 لرية اىل حنو 20 الفًا. 
علما ان اسعار الصرف، حبسب بنود املوازنة، تراوح حاليا 
بني 8000 لرية و 22 الفًا، ما أثار حفيظة قوى بارزة. وبدا 
النائب  تسريبة  على  النواب  فعل  ردود  واضحًا يف  ذلك 
نقوال حناس عن احتمال اعتماد سعر 15 ألف لرية كسعر 
وسطي. إذ أن ان مثل هذه الطريقة تعين الغاء تامًا ألي 
اليت لن تكون كافية  العام  القطاع  لرواتب موظفي  قيمة 
النقل  وأعباء  واملياه  واهلاتف  الكهرباء  فواتري  لتسديد 
الرئيس  اتهام  اىل  مّطلعني  دفع  ما  وهو  واالستشفاء. 
القوى  أيدي  بني  النار  كرة  رمي  مبحاولة  ميقاتي  جنيب 
السياسية يف جملس الوزراء، قبل ان ينقل املشكلة اىل 
اجمللس النيابي الذي يستبعد ان يقر موازنة كهذه عشية 

االنتخابات النيابية.
سعر  يف  اخنفاض  املوانة  لتقديم  االستعداد  سبق  وقد 
الدوالر بأكثر من 10 آالف لرية وسط مضاربات هائلة ناجتة 
من التعميم 161 الذي ضخ مبوجبه مصرف لبنان الدوالرات 

عرب املصارف اليت باعتها للزبائن مقابل لريات ورقية.
هذا التعميم االستباقي للمفاوضات مع صندوق النقد أثار 
كثريًا من اجلدل حول فعاليته. فهناك من يرى أن مفاعيله 
ظرفية ومؤقتة، وبني من يرّوج أنها ستدوم طوياًل، وُتبنى 
عليها إجيابيات لتوحيد سعر الصرف وتضمينه يف املوازنة 

وإجبار السوق على تقبّل سعر الصرف املتحّرك.
على  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم  يصّر  ذلك،  رغم 
اجمللس  اجتماع  يف  عرض  وهو  التعميم.  تنفيذ  مواصلة 
املركزي، أمس، نتائج عامة ملفاعيله مشريًا إىل أن طلب 
تقّلص بشكل نسيب  املصارف  لدى  الدوالر  على  الزبائن 
مقارنة مع األيام األوىل لبدء العمل بالتعميم بعد توسيعه 

منذ أسبوع لغاية اليوم.
كل  داخل  زرع  سالمة  أن   161 التعميم  نتائج  أبرز  ومن 
مقيم يف لبنان »مضارجبيًا« صغريًا. إذ أتاح التعميم لكل 
اليت  بالدوالرات  أن يستبدهلا  الورقية،  اللريات  من ميلك 
يضّخها عرب املصارف على سعر منّصة »صريفة«، ثم إعادة 
تصريفها عند الصرافني على سعر السوق احلّرة األعلى، 
وحتقيق ربح من فروقات األسعار. لكن كان الفتًا، األربعاء 
املاضي، أن سعر السوق احلّرة اخنفض للمّرة األوىل إىل 
أقّل من سعر منّصة »صريفة« الذي سّجل 23300 لرية لكل 
احلّرة من 24500  السوق  اخنفاض سعر  مقابل  دوالر يف 
تقّلص  أن  يعين  ما  لرية مساء.   22100 إىل  لرية صباحًا 
الناس  يدفع  الدوالر  على  املضاربة  من  الرحبية  هامش 
إىل اإلحجام عن استبدال اللريات بالدوالرات ما أّدى إىل 
اخنفاض قيمة التداول على »صريفة« من 43 مليون دوالر 

أول من أمس إىل 34 مليون دوالر أمس.
كانت  مهما  لكن  املضاربة،  أمام  الباب  فتح  التعميم 
اليت  املضاربات  أرباح  من  الكبرية  احلّصة  فإن  أهدافه، 
إلشباع  كافية  تعد  مل  املاضي،  األسبوع  السوق  شهدها 
بطون كافة الالعبني، وال سيما التّجار الكبار الذين ميلكون 
فغالبية  باللرية.  الورقية  السيولة  من  األكرب  الكميات 
عمليات  من  معينًا  سقفًا  زبائنها  على  فرضت  املصارف 
لرية  مليون   150 يتجاوز  ال  بالدوالرات  اللريات  استبدال 
لكل عملية. كما أنها فرضت جتميد جزء من السيولة اليت 
حيملها الزبائن، أو جتميد اجلزء الناتج من العملية بالدوالر 
يف احلسابات املصرفية بنسب ترتاوح بني 10% و%15، 
مل  بالتالي  املضاربات.  أرباح  من  واسعة  حّصة  لتقتطع 
حمطات  وأصحاب  التجار  لكبار  كبرية  جدوى  هناك  تعد 
عن  فأحجموا  السوبرماركت وسواهم  وأصحاب  احملروقات 
عملية االستبدال. وقد أدرك الصرافون هذا األمر فعمدوا 
أمس إىل خفض سعر الدوالر إىل أقل من سعر »صريفة« 
اليت  بالدوالرات  اللريات  الستبدال  االندفاعة  قّلص  ما 
مفاعيل  أن  يعين  ال  هذا  أن  غري  لبنان.  مصرف  يضخها 
األيام األوىل للتعميم تبّددت بهذه السرعة، بل هذا يشري 
إىل أن مصرف لبنان بات حمكومًا بسيناريوهني مرتبطني 
مبستوى خفض سعر »صريفة« يف افتتاح التعامالت صباح 
كبرية  بنسبة  »صريفة«  سعر  خيفض  أن  األول،  اليوم: 

م. و.
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لتسريع وترية سحب اللريات من السوق لرفع قدرته على 
أن  والثاني،  الدوالر.  سعر  وخفض  السوق  يف  التأثري 
يكون خفض سعر »صريفة« يف افتتاح التعامالت اليوم 
ضمن هامش حمدود يتماشى مع مساره يف األيام األخرية 
حتى يثّبت »املركزي« قدرته على التحّكم بالسعر ضمن 

املستوى احلالي بهامش حتّرك ضيق.
أنه  لبنان يصطدم مبسألة أساسية، وهو  سلوك مصرف 
مل يكن يقدر على استعادة دوره كصانع للعمليات يف 
سوق القطع، وحماواًل حصر عمليات الصرافة ضمن منّصة 
جهات:  ثالث  من  السوق  أمسك  أنه  لوال  »صريفة«، 
املصارف اليت ضّخ الدوالرات عربها، العمليات مع غالبية 
الصرافني، شراء الدوالرات من شركات التحويل املالي 
بالوسائل اإللكرتونية وعلى رأسها OMT. كل ذلك يتطلب 
أن يضّخ مصرف لبنان الدوالرات، سواء تلك اليت اشرتاها 
ويشرتيها من الصرافني، أو من االحتياطات. ويف اللحظة 
اليت يتوقف فيها عن ضّخ الدوالرات سيفقد قدرته على 
تكبدها  هائلة  خسائر  بعد  جمددًا  دوره  ويفقد  التحّكم 
حساب  على  املواطنني  من  لقسم  وكّبدها  ميزانيته  يف 
اآلخرين ممن يرتحبون من عمليات املضاربة. هكذا ستفقد 

»صريفة« الزخم الذي حظيت به يف األيام األخرية.
هّش  دور  هو  للمصرف  املستعاد  الدور  املعنى،  بهذا 
األساسيات.  إىل  التقنيات  من  االنتقال  تعزيزه  يتطلب 
أما هذه األخرية فباتت معروفة وتتطلب أن تكون هناك 
رؤية واضحة ملا سيتم القيام به يف عملية حتديد وتوزيع 
اخلسائر، وملشروع املوازنة الذي ما زال العمل به حمصورًا 
اإلصالحات  من  بعيدًا  واإليرادات  النفقات  أرقام  يف 
األساسية. وعملية االنتقال هذه لن تكون سهلة، إذ إن 
خّطة التعايف حمكومة بالتوافق عليها للتفاوض مع صندوق 
النقد، غري أن إجراءات مصرف لبنان يف هذا اإلطار تعّزز 
البداية. ففي  الذي رمسه من  دوره يف تكريس املسار 
رئيس  نائب  مع  النزاع  أن  تبنّي  أخريًا  عقدت  اجتماعات 
زال  ما  التعايف  بنود خّطة  الشامي على  احلكومة سعادة 
مصرف  خسائر  بتوزيع  املتعلق  الشق  سيما  وال  ساريًا، 
لبنان واملصارف، ال بل إن تقديم اخنفاض سعر الصرف 
زاد من قدرة سالمة على فرض رؤيته على بعض البنود 
واستحواذ  اللرية  إىل  الودائع قسرًا  بتحويل  تتعلق  اليت 

املصارف على أمالك الدولة.
يف السياق نفسه، تبدو املوازنة حمكومة مبسائل متنوعة 
هناك  النفقات،  ففي  واإليرادات.  النفقات  على ضفيت 
على  حتتسب  أن  جيب  وسواها  وصيانة  تشغيل  أكالف 
بشكل  عبثيًا  يصبح  النقاش  هنا  الدوالر.  سعر  أساس 
ما. فسعر »صريفة« مل يستقّر بعد ليعتمد بشكل نهائي 
يف املوازنة، بل ما جيب اعتماده هو السعر املتوقع خالل 
وإىل  فقط.  يومني  عمره  سعرًا  وليس  بكاملها،  السنة 
جانب أكالف التشغيل والصيانة، هناك أكالف أخرى مثل 
التحويالت ملؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول، وكيفية 
من  أو  اقتطاعات  )مع  بالدوالر  العام  الدين  احتساب 
دونها؟(. كذلك يتم احتساب كلفة الرواتب واألجور يف 
املوازنة بزيادة ترتاوح بني 50% و100%! هناك الكثري 
الديبلوماسي،  الدوالر  مثل  اجملال،  هذا  يف  البنود  من 
الدولة حباجاتها من  وهل سيواصل مصرف لبنان متويل 

الدوالرات.
عمليًا، كل رقم يف النفقات سيؤدي إىل نتيجة خمتلفة، 
وكل نتائج خمتلفة تتطلب إيرادات إضافية. فعلى ضّفة 
اإليرادات يصبح األمر صعبًا أكثر إذا جرى احتساب ضرائب 
إضافية سواء كانت ضرائب مباشرة أم غري مباشرة. فزيادة 
الدوالر اجلمركي لن تؤدي بالضرورة إىل زيادة اإليرادات 
االسترياد  ويقلص  التهريب  حيّفز  ألنه  املتوقع  بالشكل 
األساسية  النفقات  بأن  الرتويج  األسعار. جيري  ويفاقم 
لن تتأّثر بزيادة الدوالر اجلمركي، ولن تؤّثر يف األسعار، 
لكن الواقع هو أن بندًا واحدًا مثل البنزين اخلاضع للرسوم 
اجلمركية ولضريبة القيمة املضافة سيفاقم كل األسعار 
أكثر مما تقلص  وسيؤدي حتمًا إىل تقليص االستهالك 
لغاية اآلن منذ رفع الدعم، بالتالي يصبح توقع اإليرادات 
أكثر صعوبة. وكل هذا النقاش يدور حول ضريبة واحدة، 
فكيف سيكون األمر إذا قّررت قوى السلطة زيادة ضريبة 
القيمة املضافة؟ أو زيادة رسوم الطابع املالي، ورسوم 
كتاب العدل، أو تعرفة الكهرباء، أو تعرفة االتصاالت، أو 

كلفة االستشفاء، وسواها.
الكارثة  أن  لبنان  ما تغفله قوى السلطة وحاكم مصرف 
القطاع  يف  باخلسائر  يتعلق  يعد  مل  فاألمر  جدًا.  كبرية 
اجملتمع  خبسائر  بل  واملصارف(،  لبنان  )مصرف  املالي 
تداركها  ميكن  ال  أي  وعميقة،  جدًا  ضخمة  صارت  اليت 
بالتحّكم بسعر الصرف بشكل اصطناعي كما حيصل اآلن، 
أو عرب مساعدة اجتماعية ملوظفي القطاعني العام واخلاص، 

أو أي »سعدنات« أخرى.

الصني وعودة االخنراط األمريكي يف الشرق األوسط

اليوم العبًا مركزيًا يف الشرق  تربز الصني 
املباِشرة  االستثمارات  خالل  من  األوسط 
ذلك،  ومع  والتنمية.  والتجارة  والشراكات 
ستتدخل  الصني  أن  يبدو  ال  اآلن،  حتى 
بصمة  هلا  تكون  ألن  تسعى  أو  عسكريًا، 

أمنية يف املنطقة.
يف  بايدن  جو  الرئيس  اسرتاتيجية  ترتبط 
الشرق األوسط بسلوك الصني يف املنطقة، 
وقدرة احللفاء على االضطالع بالعبء األمين 
وأداء دور امُلوازن الداخلي، على أن تكون 
اخلارجي  امُلوازن  هي  املتحدة  الواليات 
فقط  يتدّخل  والذي  اخللف(،  من  )القيادة 
يؤدي  الذي  األمر  احللفاء،  فشل  حال  يف 
بناًء  املنطقة.  يف  مهيمنة  قوة  ظهور  إىل 
املستقبلية  األمريكية  السياسة  فإن  عليه، 
سيكون  مبا  ترتبط  األوسط  الشرق  يف 
عليه السلوك الصيين يف املنطقة، وهناك 

سيناريوهان:
على  الصني  حتافظ  األول:  السيناريو   -1
األوسط،  الشرق  يف  احلالية  اسرتاتيجيتها 
دون  من  وتنمويًا  اقتصاديًا  االخنراط  أي 

حتدي نفوذ الواليات املتحدة.
إىل  الصني  تندفع  الثاني:  السيناريو   -2
منطقة  على  للهيمنة  وتسعى  أمنية،  أدوار 

الشرق األوسط ومشال أفريقيا.
كل  بشأن  املتحدة  الواليات  تتصّرف  كيف 

من هذين السيناريوهني؟
على  الصني  حتافظ  األول:  السيناريو   -1
األوسط،  الشرق  يف  احلالية  اسرتاتيجيتها 
دون  من  وتنمويًا  اقتصاديًا  االخنراط  أي 

حتّدي نفوذ الواليات املتحدة.
والطريق  احلزام  مبادرة  الصني  إعالن  أدى 
يف عام 2013 إىل تغيري النهج الصيين جتاه 
البيضاء  الورقة  وصفت  األوسط.  الشرق 
الصني  سياسة  »ورقة  بعنوان  الصينية، 
على  للمنطقة  الصينية  الرؤية  العربية«، 
أساس »منط تعاون 1 + 2 + 3«، حبيث 
أساسية،  كمصلحة  الطاقة   )1( الرقم  ميّثل 
والتجارة  التحتية  البنى   )2( الرقم  وميّثل 
الطاقة   )3( الرقم  وميّثل  واالستثمار، 
ومصادر  االصطناعية  واألقمار  النووية 

الطاقة اجلديدة.
الصني  أن  الورقة  قراءة  من  واضحًا  يبدو 
من  املنطقة  االستقرار يف  تعزيز  إىل  متيل 
الفكرة  من  بداًل  التنموي«،  »السالم  خالل 
الغربية القائمة على »السالم الدميقراطي«؛ 
الليربالية  القيم  لفرض  التدخل  أي 

والدميقراطية.
العربية  الصني  سياسة  ورقة  يف  وجاء 
»التعاون يف جمال السلم واألمن«، إشارة 
إىل التعاون العسكري والتدريبات العسكرية 
اإلرهاب،  مكافحة  والتعاون يف  املشرتكة، 
أعراض  ملعاجلة  شاملة  »إجراءات  خالل  من 
تتناول  اجلذرية...«. كما  وأسبابه  اإلرهاب 
التقليدية،  غري  األمنية  التهديدات  الورقة 
اجملتمع  جهود  »دعم  الصني  تتعّهد  حبيث 
الدولي ملكافحة القرصنة، ومواصلة إرسال 
السفن احلربية إىل خليج عدن واملياه قبالة 
األمن  على  احملافظة  أجل  من  الصومال 
األمن  جمال  والتعاون يف  الدولي،  البحري 

السيرباني«.
زت الصني، بصورة  العقد املاضي، عزَّ يف 
وسياسيًا  اقتصاديًا  شراكتها،  كبرية، 
املنطقة،  دول  من  عدد  مع  وجتاريًا، 
وخصوصًا يف منطقة اخلليج. وتربز الصني 
االستثمارات  خالل  من  مركزيًا  العبًا  اليوم 
والتنمية.  والتجارة  والشراكات  املباِشرة 
الصني  أن  يبدو  ال  اآلن،  حتى  ذلك،  ومع 
ستتدخل عسكريًا، أو تسعى ألن تكون هلا 
يف  فعلت  كما  املنطقة،  يف  أمنية  بصمة 

القرن األفريقي.
للواليات  ميكن  األول،  السيناريو  هذا  يف 
املتحدة أن حتافظ على اسرتاتيجية »امُلوازن 
اخلارجي«، أي االنكفاء وتوجيه القوات إىل 
مناطق أخرى من أجل احتواء الصني وروسيا، 
املستفادة  الدروس  االعتبار  يف  األخذ  مع 

ليلى نقوال
اخللف(،  )القيادة من  أوباما  من اسرتاتيجية 
بتقسيم  بايدن  فيقوم  واليت فشلت سابقًا، 
العمل بني احللفاء، وبالتالي إعطاء كل دولة 
ما ميكنها القيام به يف املنطقة )راجع سلسلة 

مقاالتنا يف امليادين بشأن املوضوع(.
إىل  الصني  تندفع  الثاني:  السيناريو   -2
منطقة  على  للهيمنة  وتسعى  أمنية،  أدوار 

الشرق األوسط ومشال أفريقيا:
االقتصادية  االتفاقيات  تهّدد  ال  حاليًا، 
والتجارية للصني يف الشرق األوسط، بصورة 
مباِشرة، أيَّ مصاحل حيوية للواليات املتحدة. 
ومع ذلك، قد يعاود الشرق األوسط الظهور 
مرًة  العظمى،  القوى  بني  للتنافس  ميدانًا 

أخرى.
أوباما  إدارة  إعالن  من  وجيزة  فرتة  بعد 
 ،2011 عام  آسيا«  حنو  ه  »التوجُّ اسرتاتيجية 
غربًا«،  »الزحف  سياسة  الصني  أعلنت 
بشأن  الصينية  البيضاء  األوراق  وشّددت 
الدفاع، والصادرة عام 2013، على احلاجة إىل 
»الدفاع  أجل  البحري« من  »األسطول  تطوير 
البعيدة«.  البحار  ومحاية  القريب،  البحر  عن 
ويساهم إنشاء الصني قاعدًة عسكرية خارج 
حدودها، ألول مرة، يف جيبوتي، فضاًل عن 
منو  يف  الباكستاني،  جوادر  ميناء  عسكرة 
الوجود العسكري للصني بالقرب من املمرات 

البحرية املهمة ومضيق هرمز وباب املندب.
الشرق  يف  الصني  اخنراط  اتساع  ومع 
أن  يبدو  ودبلوماسيًا،  اقتصاديًا  األوسط، 
التطور.  من  ملزيد  مرشح  األمين  التعاون 
آب/أغسطس  يف  الصني  إعالن  ويشري 
حتالف  يف  مشاركتها  احتمال  بشأن   ،2019
أمين حبري خليجي، إىل بداية التفكري الصيين 
يف مستوى أعمق من املشاركة العسكرية يف 

الشرق األوسط.
الشرق  منطقة  فإّن  ذلك،  من  الرَّغم  على 
ألولويات  نسبّيًا  هامشية  تزال  ال  األوسط 
السياسة اخلارجية للصني. لكّن هناك نقاشًا 
ما  بشأن  الصني  داخل  االّتساع  يف  آخذًا 
يف  أوسع  بصورة  االخنراط  عليها  كان  إذا 
املنطقة، من أجل محاية املصاحل االقتصادية 

الصينية.
يف املقابل، وبعد أن أعربت الواليات املتحدة 
الشرق  اخنراطها يف  رغبتها يف ختفيف  عن 
حبماية  القيام  احللفاء  على  وأن  األوسط، 
يف  الدول  من  عدد  يسعى  قد  أنفسهم، 
الشرق األوسط إىل حتالفات اسرتاتيجية مع 

الصني.
وهكذا، قد جتد الصني من مصلحتها أن تبّدل 
اسرتاتيجيتها يف الشرق األوسط، نظرًا إىل 

األسباب التالية:
اخلليج،  األمريكي يف  النفوذ  إىل  بالنظر   -1
قد تغرّي بكني سياساتها األمنية يف املنطقة، 
ق النفط إىل  إذا حاولت واشنطن عرقلة تدفُّ

الصني.
أو  الصيين،  الطاقة  أمن  تعّرض  إذا   -2
تستخدمها  اليت  احليوية  املالحة  ممّرات 
إىل  الصني  ُتضطر  فقد  للتهديد،  الصني، 
توسيع وجودها البحري العسكري يف احمليط 

اهلندي.
دفَع  املفيد  من  أن  الصني  جتد  قد   -3
ساحة  لنقل  السعي  أي  األمام؛  إىل  األمور 
الشرق  إىل  املتحدة  الواليات  مع  املنافسة 
املنافسة  ب  جتنُّ أجل  من  وأفريقيا،  األوسط 

االسرتاتيجية يف جوارها اإلقليمي املباشر.
يف  الصيين  النفوذ  ع  توسُّ فإن  عليه،  بناًء 
الشرق األوسط سُيَعدُّ حتديًا للهيمنة األمريكية، 
وقد يدفع الواليات املتحدة إىل العودة إىل 
املشاركة العسكرية الفّعالة واالخنراط بصورة 
إليها، كما  أكرب يف املنطقة، فُتعيد جنودها 
اجليش  أوباما  أعاد  حني   ،2014 عام  فعلت 
األمريكي إىل العراق، حتت عنوان »التحالف 
الدولي لقتال داعش«، بعد أن كان سحب 
اجلنود األمريكيني عام 2011. وهذا يعين أن 
االنكفاء األمريكي يف الشرق األوسط، قد ال 
يستمر، وقد تتغري السياسات األمريكية وفق 

تغريُّ الظروف االسرتاتيجية يف املنطقة.
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مل  فقراءها  لكن  بطرابلس.  الفقر  إلتصق 
رجاًل  الفقر  كان  »لو  مبقولة  عماًل  يقتلوه، 
لقتلته«، رغم أنه جتلى يف رجال كثر. بعض 
أشكال  آخر  أنفسهم.  قتل  اختاروا  فقرائها 
املوت، التحاق عشرات الشبان الطرابلسيني 
مقابل  والعراق  »داعش« يف سوريا  بتنظيم 
وعود باحلصول على راتب شهري يصل إىل 
2000 دوالر، فيما تنشط مبادرة بني عدد من 

املشايخ واستخبارات اجليش الستعادتهم.
والبلديات  الداخلية  وزير  أكد  أيام،  قبل 
بسام املولوي معلومات عن مغادرة 37 شابًا 
»داعش«  بتنظيم  لاللتحاق  املدينة  طرابلسيًا 
اإلرهابي يف سوريا والعراق )قتل اثنان منهم 
أخريًا أثناء مشاركتهما يف القتال يف صفوف 
التنظيم، أحدهما من التبانة واآلخر من القبة(. 
حبسب  بكثري«  أكرب  املغادرين  »رقم  أن  إال 
يستشعرون  ممن  املدينة  فعاليات  بعض 
عودة التنظيم للتجنيد. وقبل يومني، حتدثت 
مصادر أمنية عن »اختفاء« مثانية شبان، فيما 
ثالثة شبان  أن  »املؤكد  أن  آخر  ذكر مصدر 
من  منهم  اثنان  بالتنظيم،  لاللتحاق  غادروا 

التبانة والثالث من مدينة امليناء«.
»انتشار  طرابلس  مساجد  أحد  إمام  ال خيفي 
يتم  العمر،  مقتبل  يف  شبان  بني  الداعشية 
االجتماعي،  التواصل  مواقع  عرب  اصطيادهم 
مالية  وإغراءات  أدمغة  لغسل  ويتعرضون 
أكد  الشيخ  اجلنة«.  يف  حبوريات  ووعود 
لـ«األخبار« أنه تلّقى »شكاوى« من عدد من 
األهالي أخريًا عن »تدّين مستجّد بني أبنائهم، 
أهاليهم  تكفري  حد  بهؤالء  األمر  ووصل 
ودعوتهم للدخول يف اإلسالم جمددًا واالمتناع 
كمشاهدة  املنكرة  املمارسات  بعض  عن 

التلفزيون مثاًل«!
بدأت  طرابلس  يف  الداعشية«  »الظاهرة 
مع صعود  قبل حنو سبع سنوات،  بالتفشي 
الذي جنح يف استقطاب شبان  التنظيم  جنم 
من املدينة ومن الشمال عمومًا. انقاد هؤالء 
إىل أتون احلرب السورية حيث قضى كثريون 
ممن  عدد  بقي  فيما  البعض،  وعاد  منهم 
تبوأوا مناصب قيادية يف التنظيم يف سوريا 
والعراق«. ومع الضربات اليت تلّقاها »داعش« 
يف سوريا والعراق، خبت هذه الظاهرة على 
قبل  الظهور  تعاود  أن  قبل  تدرجيي،  حنو 
عن  األمنية  والقوى  اجليش  إعالن  مع  أشهر 
كشف خاليا مرتبطة بالتنظيم. وأخطر مؤشرات 
العودة ما كشفته مصادر أمنية عن مسؤولية 
»خلية داعشية« عن اغتيال املؤهل املتقاعد 
يف اجليش أمحد مراد يف شارع املئتني يف 

طرابلس يف آب املاضي.
الشيخ  اإلسالمية  احلركات  اخلبري يف شؤون 
اليت  األرقام  لـ«األخبار«  ينفي  رحيم  نبيل 
أن  مؤكدًا  اجملّندين«،  »مئات  عن  تتحدث 
والتحقوا  أخريًا  طرابلس  غادروا  الذين  عدد 
يتجاوز  »ال  والعراق  سوريا  يف  بـ«داعش« 
و   16 بني  أعمارهم  ترتاوح  شابًا،  الثالثني 
هلذه  حل  إىل  بـ«الوصول  وأمل  سنة«.   28
القضية مببادرة وجهود حثيثة بني دار الفتوى 
الشبان«  هؤالء  الستعادة  األمنية  واألجهزة 
غادروا بطرق خمتلفة. فبعضهم سلك  الذين 
 - اللبنانية  احلدود  عرب  الشرعية  غري  املعابر 
السورية، وبعضهم اآلخر غادر عرب مطار بريوت 
أو  سوريا  إىل  خلسة  دخل  ومنها  تركيا  إىل 
العراق. علمًا أن بينهم أصحاب سوابق، مثل 
أمين خ. الذي سجن يف سجن رومية خلمس 
قبل  إرهابي،  لتنظيم  االنتماء  بتهمة  سنوات 

أن يطلق سراحه ليعاود االلتحاق بالتنظيم.

    »شكاوى« من عدد من األهالي أخريًا عن 
»تديّن مستجدّ« بني أبنائهم

خط  على  العاملني  أحد  وهو  رحيم،  يطمئن 
مبادرة استعادتهم، إىل أن اجلهود لذلك جتري 
واألجهزة  الفتوى  دار  بني  وساق  قدم  على 
استبعد،  أمنيًا  مصدرًا  أن  علمًا  األمنية. 
وصول  »األخبار«،  الزميلة  مع  اتصال  يف 

 »داعش« يتسلّل إىل طرابلس: بالدوالر جئناكم!
رىل أسـمر

االتصاالت إىل النتيجة اليت يرتقبها األهالي. 
إذ إن »داعش لن يسمح بعودتهم إال جثثًا أو 
مقاتلني متسللني لتنفيذ مهمات أو عرب عملية 
تبادل لألسرى«. ويف االنتظار، يرزح األهالي 
حتت خوف مزدوج: األول على مصري أبنائهم، 
والثاني على مصريهم وقد أصبحوا حتت رقابة 

األجهزة األمنية ويرتصدهم احمليط.
مع  جار  »العمل  أن  أكد  للملف  متابع  مصدر 
األهل إلقناع أوالدهم بالعودة يف حال جرى 
أمنية  ضمانات  تقديم  مع  معهم،  التواصل 
بعدم التعرض هلم، خصوصًا غري املتورطني 
يف أحداث أمنية يف لبنان. وأكد أن التجنيد 
ضابط  وأن  جمهولني،  من  لبنان  يف  يتم 
االتصال بني الشباب وقيادة »داعش« يزود 
حيملون  شباب  بأمساء  العراق  يف  التنظيم 
عرب  معهم  التواصل  ويتم  الداعشي،  الفكر 
ن  وُتؤمَّ بالتنظيم،  اخلاصة  التواصل  مواقع 
هلم طرقات التهريب برًا عرب احلدود اللبنانية 
- السورية، مشريًا إىل ضرورة التواصل مع 

الدولة السورية لضبط معابر التهريب.
بيئة  الفيحاء  يف  التنظيم  جيد  ملاذا  لكن، 

سهلة للتمدد؟
بعاملني،  األمر  طرابلس  مشايخ  أحد  يربط 
تقّبلت  اليت  اإلسالمية  املدينة  بيئة  »األول 
والثاني،  متنوعة.  إسالمية  حركات  سابقًا 
والبطالة،  والقهر  واجلوع  الفقر  نسبة  ارتفاع 
يسهل  حيث  الشعبية  األحياء  يف  خصوصًا 
املخدرات  فخ  بني  الضائع  الشباب  اصطياد 
أو فخ التطرف والتشدد الديين أو فخ اهلجرة 

غري الشرعية عرب قوارب املوت«.
جهدًا  يبذلون  ومشاخيها  طرابلس  فاعليات 
لكشف مصري الشبان خوفًا من وقوع املدينة 
جمددًا يف دوامة التطرف. ويف هذا اإلطار، 
شبان  مخسة  فرار  حماولة  اجليش  أحبط 
قاصرين كانوا يستعدون لاللتحاق بالتنظيم، 
املكلف  طرابلس  مفيت  إىل  تسليمهم  وجرى 
الشيخ حممد إمام »بهدف توعيتهم دينيًا قبل 

تسليمهم إىل ذويهم«.
بني أحياء البداوي والقبة والتبانة وأبو مسراء 
شبان  عن  همسًا  احلديث  يدور  واملنكوبني، 
أخفوا  هؤالء  معظم  أخريًا.  بالتنظيم  التحقوا 
خرب  على  استيقظت  اليت  عائالتهم  عن  األمر 
اختفائهم، فعمدت إىل إبالغ األجهزة األمنية، 
الصدمة  وقع  حتت  يزال  ال  بعضها  فيما 
أبنائهم  من  هاتفية  اتصاالت  تلقيهم  بعد 
إىل  أو  العراق  إىل  وصوهلم  إىل  »تطمئن« 
ستة  أن  وعلم  العراقية.   - السورية  احلدود 
ممن غادروا تواصلوا مع أهاليهم ملرة واحدة 
نهائيًا  التواصل  ينقطع  أن  قبل  وللحظات 
ينقل  عوض.  آل  من  الشبان  أحد  معهم. 
وناشدها  سرًا  بوالدته  »اتصل  أنه  أصحابه 

إنقاذه بعد أن ندم على اختياره«.
أكثر املغادرين من أبي مسراء والقبة. أصدقاء 
بعضهم أكدوا لـ«األخبار« أن املغادرين تلقوا 
قدره  شهري  راتب  على  باحلصول  وعودًا 
2000 دوالر، وأن كلفة تهريب الواحد منهم 
وصلت إىل سبعة آالف دوالر توىّل التنظيم 
دفعها. ويف هذا اإلطار، أوقفت استخبارات 
يف  عرسال  بلدة  من  املهربني  أحد  اجليش 
توقيف  من  »متكنت  كما  الشمالي،  البقاع 
ضابط االتصال بني قيادة داعش والشبان«، 

حبسب مصدر أمين.
أعرب عن خشيته  النشار  الكريم  عبد  الشيخ 
ألعمال  متهيدًا  الشبان  جتنيد  يكون  أن  من 
أمنية تستهدف الساحة اللبنانية كلها وليس 
طرابلس وحسب، »وإال، هل حيتاج داعش إىل 
عناصر فتية من طرابلس؟ وهل لديه نقص 
طرابلس  من  بفتيان  ليستعني  العديد  يف 
التعاون  ضرورة  على  مشددًا  والشمال؟«، 
والفاعليات  الفتوى  ودار  املساجد  أئمة  بني 
والتكفري  والتشدد  التطرف  »للتصدي ملوجة 
الدخيلة على طرابلس. وعلى دار الفتوى تقع 
األجهزة  مع  التعاون  ثم  األوىل،  املسؤولية 

األمنية لكشف أي خرق أمين للمدينة«.

»األخبار«  الزميلة  حصلت 
على نسخة من الرسالة اليت 
األمريكية  احلكومة  وجهتها 
إىل لبنان، عرب املدير العام 
ملؤسسة كهرباء لبنان كمال 
حايك، وُسّلمت نسخة منها 
ميقاتي  الرئيس جنيب  إىل 
ووزير الطاقة وليد فياض.

جاءت  األمريكية  الرسالة 
لبناني  رمسي  لطلب  بناء 
بتأكيد  وتتعلق  ومصري، 
األصول  مراقبة  مكتب 
اخلزانة  وزارة  يف  األجنبية 
على  )أوفاك(  األمريكية 
مؤسسة  أي  إخضاع  عدم 
لبنان  من  خاصة  أو  رمسية 
للعقوبات  واألردن  ومصر 
»قانون  ضمن  الواردة 
مبحاصرة  اخلاص  قيصر« 

والكهرباء: الغاز  حول  أمريكية  رسالة  نص 

العقوبات ملنع  لبنان  من  طلبات   9

1(. ونوّد مناقشة هذا الطلب مع اخلرباء الفنيني 
الذين يعملون على هذه الصفقة، لكي نواصل 

هذا احلديث.
ما  يف  مكتوبة  نهائية  وتطمينات  تأكيدات    أي 
مشروطة  ستكون  األمريكية  بالعقوبات  يتعلق 
أو  أفراد  أي  يتضمن  ال  النهائي  االقرتاح  بأن 
كيانات على الئحة مكتب مراقبة األصول األجنبية 
خاص(  وقائمة  بشكل  املعينني  )املواطنني 
احملظورة  اجلهات  )قائمة  األشخاص احملظورين 
SDN(، األشخاص احملظورين اآلخرين من  دون 
أن يشمل ذلك سوريا. ولذلك، فإننا نقدر فهم 
أي ضوابط يف االقرتاح من شأنها  احلماية من 
تورط أولئك املدرجني يف قائمة SDN أو حتويل 
النشاط  لدعم  أو  للفاسدين  الكهرباء  أو  الغاز 
معكم يف  للعمل  استعداد  على  وحنن  اخلبيث. 

هذه املسألة اهلامة.
اليت  الشركات  قائمة  إرسال  على  لك.  شكرًا 
والغاز.  الكهرباء  عروض  مشاركتها يف  يتوقع 
وباإلضافة إىل قائمة الشركات اليت قدمتموها، 
يرجى تقديم معلومات إضافية عن أي مقاولني 
ومتعاقدين فرعيني وشركات التأمني املطلوبة 

لدعم مقرتحات الكهرباء والغاز.
1- هل هنالك أي مواطنني أمريكيني من ضمن 

كيانات القطاع اخلاص املنخرطة يف املشروع؟
2- ما هي الكيانات السورية اليت سيتعامل معها 

اللبنانيون؟
إصالح  يف  للمساعدة  لبنان  خيطط  هل   -3
الفرعية،  العالي أو حمطة دير علي  التوتر  خط 
كان  إذا  السورية؟  األراضي  يقع يف  وكالهما 
أو  اخلدمات  توضيح  ميكنك  هل  كذلك،  األمر 
البضائع اليت ختططون لتقدميها إىل سوريا ومن 
معها يف  للتفاعل  اليت ختططون  الكيانات  هي 

سوريا للمساعدة يف مثل هذه اإلصالحات؟
املسؤولني  خمتلف  أمساء  تقديم  يرجى   -4
هذه  على  سيوقعون  الذين  واألشخاص 

الصفقات.
لبنان  كهرباء  شركة  يف  األفراد  هم  من   -5
الكهرباء  على  احلصول  يف  سيشاركون  الذين 

يف لبنان؟
أي  لبنان  كهرباء  شركة  ستستخدم  هل   -6
األمر  كان  إذا  فرعيني؟  مقاولني  أو  مقاولني 
أي  عن  إضافية  معلومات  تقديم  يرجى  كذلك، 

مقاولني أو متعاقدين فرعيني.
7- الرجاء تقديم تفاصيل إضافية عن تدفقات 
عرض  خيص  مبا  املتوقعة  املالية  املعامالت 

الكهرباء والغاز.
لبنان  سيتخذها  اليت  اخلطوات  هي  ما   -8
الكهرباء لصاحل الشعب  لضمان استخدام هذه 

اللبناني؟
9- نرجو تقديم تعّهد واضح بأن عروض الكهرباء 
والغاز لن تشمل األشخاص املدرجني يف قائمة 
األجنبية،  األصول  مراقبة  ملكتب  التابعة   SDN
خبالف احلكومة السورية وأي كيانات متتلكها«.

تصوير هيثم املوسوي

ما  ويف  السوري.  للشعب  األمريكية  اإلدارة 
يأتي ترمجة غري رمسية للكتاب:

عزيزي املدير العام حايك
  إن مكتب مراقبة األصول األجنبية التابع لوزارة 
اخلزانة األمريكية )OFAC( على علم بأن الشركة 
)إجياس(  الطبيعية  للغازات  القابضة  املصرية 
ترغب يف توفري 60 مليون قدم مكعبة من الغاز 
الطبيعي يوميًا إىل لبنان، مرورًا باألردن وسوريا 

عرب خط الغاز العربي.
عرض الغاز

يتفهم مكتب مراقبة األصول األجنبية كذلك أنه 
عمار   يف  دير  الغاز ملصنع  هذا  توفري  سيتم 
»إجياس« ستقدم مدفوعات  لبنان، وأن  مشال 
»عينية« من الغاز للشركة العامة للنفط السوري 
مقابل الرتانزيت عرب سوريا، وأن وزارة الطاقة 
العامة  املؤسسة  من  الغاز  ستتسلم  اللبنانية 

للبرتول السورية.
أيضًا،  األجنبية،  األصول  مراقبة  مكتب  يعلم 
الدولي خيطط لتقديم مساعدة مالية  البنك  أن 
لبنان  كهرباء  لشركة  قرض  على   شكل  للبنان 
إىل  األقل ملدة 12  الغاز، على  لدفع مثن هذا 

18   شهرًا.
  وبشكل منفصل، يدرك مكتب مراقبة األصول 
األجنبية أن شركة الكهرباء الوطنية )نيبكو( يف 
األردن، ترغب يف توفري 150 - 250 ميغاواط 
من الكهرباء يف الساعة للبنان عرب سوريا،  من 

خالل خط ربط كهربائي حالي.
عرض الكهرباء

أيضًا  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب  يتفهم 
الدولي يدرس تقديم مساعدة مالية  البنك  أن 
ستقوم  ذلك،  إىل  إضافة  املعاملة.  لتسهيل 
 )NEPCO( الوطنية  األردنية  الكهرباء  شركة 
وشركة الكهرباء السورية وشركة كهرباء لبنان 
هذا  لتسهيل  الكهرباء  نقل  اتفاقية  بتوقيع 

االقرتاح.
ستتلقى  لبنان  كهرباء  شركة  أن   OFAC  تعلم  
لنقل  السورية  العامة  املؤسسة  من  الكهرباء 
الكهرباء  هذه  توفري  سيتم  الكهرباء.  وتوزيع 
لشركة كهرباء لبنان، بينما تقوم شركة الكهرباء 
كهرباء  مدفوعات  بتسديد  الوطنية  األردنية 
الرتانزيت عرب  السوري مقابل  للجانب  »عينية« 

  سوريا.
األولية املقدمة، لن يعترب    بناًء على املعلومات 
مكتب مراقبة األصول األجنبية مفاوضات لبنان 
وارتباطاته بشأن عرض الكهرباء واقرتاح الغاز 
خاضعًا للعقوبات   مبوجب لوائح العقوبات السورية 

أو قانون قيصر حلماية املدنيني لعام 2019.
مستعد  األجنبية  األصول  مراقبة  مكتب    إن 
املصلحة  وأصحاب  اللبنانية  احلكومة  مع  للعمل 
الرئيسيني اآلخرين لضمان أن االتفاق النهائي 
لعرض الكهرباء ومقرتح الغاز يأخذ يف االعتبار 
أي خماوف حمتملة تتعلق بالعقوبات عند احلاجة.

مراقبة  مكتب  طلب  اجلهد،  هذا  من  كجزء 
»األخبار«األصول األجنبية معلومات إضافية )انظر املرفق 
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الـدلـيل الـتجاري

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

 2022 الـثاني  كـانـون   22 Saturday 22 January 2022الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

يف  النصفية  االنتخابات  اقرتاب  مع 
الواليات املتحدة والتوقعات خبسارة احلزب 
الدميقراطي األغلبية يف الكونغرس، يربز 
احلزب،  قيادة  على  األبعاد  ثالثي  صراع 
ولكن أطراف هذا الصراع كلهم من كبار 

السن.
النصفية  االنتخابات  سباق  بدء  قبل 
املقبلة، نهاية العام احلالي، يسود شبه 
إمجاع على أن احلزب الدميقراطي سُيمنى 
الكونغرس  جملسي  يف  أغلبيته  خبسارة 
إذن،  اجلمهوري.  احلزب  منافسه  لصاحل 

ما العمل؟
تنطوي  الراهنة  الدميقراطي  احلزب  بنية 
على 3 تيارات متصارعة؛ التيار التقليدي 
باراك  األسبق  الرئيس  بزعامة  األول 
بايدن،  جو  الرئيس  وامتدادًا  أوباما، 
والتيار املؤّسساتي املؤثر بزعامة هيالري 
وبيل كلينتون، مقابل تيار ليربالي ضئيل 
التمثيل، بزعامة املرشح الرئاسي األسبق 

بريني ساندرز.
كلينتون«،  »آل  املؤّسساتي،  التيار 
الواجهة  إىل  بقوة  للعودة  قواه  يشحذ 

حمنة قادة أمريكا: الشيخوخة منوذجًا
مـنذر سـليمان - جعفر الجعفري

حبسب صحيفة »وول سرتيت جورنال« احملافظة، ستضع أجندة 
على  الصراع  باب  وتفتح  اإلنعاش،  غرفة  بايدن يف  الرئيس 
إىل  االستناد  على  كلينتون  هيالري  وستحّفز  احلزب،  قيادة 
تلك اخلسارة كمنصة انطالق ملنصب الرئاسة وتعزيز موقعها 

كـ«مرشح للتغيري«.
مّهدت السيدة كلينتون ملسعاها الراهن جبملة تصرحيات وخطوات 
احلزب  عن  كمرشحة  الرئاسي  السباق  خوض  نيتها  على  تؤشر 
الدميقراطي، منها حتذيرها من خسارة حزبها لألغلبية الراهنة يف 
املطروحة،  الربامج  على حتقيق  القدرة  »عدم  نتيجة  الكونغرس 
وال نلمس نشاطًا يف البيت البيض ميكننا التعويل عليه كصوت 
عاقل ورصني، مستقر ومنتج«، مقابلة مع شبكة »أم أس أن بي 

سي«، يف الـ30 من كانون األول/ديسمرب 2021.
نافذة  متّثله من قوى  وما  السيدة كلينتون  تزال  ال  سياسيًا، 
يف هيكلية احلزب الدميقراطي تعامل التيار »الليربالي« داخل 
احلزب باستخفاف وتسفيه، حمّذرة من عواقب »استمرار احلزب 
الدميقراطي يف حتالفه مع التيار التقدمي«، ومناشدة قياداته 
»رفض املواقف اليسارية املتشددة اليت تعزل قطاعات أساسية 

من الناخبني«.
الذرائع اليت قد تساعد السيدة كلينتون على جتديد  من بني 
الرئيس  منها  يعاني  اليت  واالرتباك  الرتّدي  حالة  ترشيحها 
بايدن، يف أعقاب فشل مشروعه الطموح لرتميم البنى التحتية 
وبرامج الرعاية الصحية والتعليمية، وفشله أيضًا يف مترير بنود 
كان  والذي  التصويت،  حق  قانون  إلصالح  األحدث  مشروعه 

سيسهم يف توسيع قاعدة الناخبني الدميقراطيني.
تقّدم السياسيني يف العمر مسألة تقلق علماء االجتماع الذين 
أعربوا عن خشيتهم من قدرة الفرد على التحكم يف زمام األمور 
إىل  تشري  املتوافرة  فالدراسات  عامًا.  الـ70  عتبة  بلوغه  بعد 
تراجع قدرة »رؤساء الشركات« على استيعاب القدر اهلائل من 

املعلومات طرديًا مع تقّدم العمر.
النواب  ورئيسة جملس  الثمانني،  عامه  دخل  بايدن  فالرئيس 
نانسي بيلوسي بلغت الـ81 عامًا، وهي تعّد يف املرتبة الثانية 
دستوريًا لتوّلي الرئاسة، وزعيم األغلبية لدى الدميقراطيني يف 
جملس النواب، ستيين هوير، يبلغ من العمر 82 عامًا. أما يف 
جملس الشيوخ، فرئيس اجمللس عن احلزب الدميقراطي، تشاك 
شومر، تعّدى 71 عامًا، والسيناتور بريني ساندرز بلغ 80 عامًا. 
أما زعيم اجلمهوريني يف جملس الشيوخ، ميتش ماكونيل، فقد 

بلغ 79 عامًا.
السيدة  ُتعترب  العاملية،  القوى  وصراع  االسرتاتيجي  البعد  يف 
وأبرز  الباردة  احلرب  أنصار  أخلص  من  عامًا،   74 كلينتون، 
»جمّمع  وتأييد  دعم  ُيكسبها  ما  والصني،  لروسيا  املعادين 

الكونغرس الصناعي املالي العسكري«، كما ُيعرف حديثًا.
ليسا  الرئاسة  إىل  وطريقها  كلينتون  السيدة  طموح  أن  بيد 
الرئيسية، خصوصًا  القوى  مراكز  تزعم  بالورود، كما  معّبدين 
قواعد  داخل  تأييدها  مستويات  وترّدي  شعبيتها  حملدودية 

احلزب الدميقراطي نفسه.
السيدة  طرح  على  الليربالية  هريالد«  »بوسطن  يومية  ورّدت 
كلينتون كمرشحة للرئاسة، بأنها ليست اخليار األفضل للحزب 
الدميقراطي، »كما أن )الرئيس( جو بايدن ونائبته كماال هاريس 
ُيعّد  كلينتون  خيار  إن  بالقول  وختمت  املفّضلني.«  من  ليسا 
الثاني/ كانون  من  الـ14  )»بوسطن هريالد«،  مرّوعًا«،  »حلمًا 

يناير 2022(.
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»متسلحًا« ببيانات تدّني شعبية كل من الرئيس بايدن ونائبته 
كماال هاريس، إىل نسبة 33%، نتائج استطالع ُأجري يف الـ 
12 من الشهر احلالي، وما يعتربه وجود »فراغ قيادي« يف قمة 
احلزب الدميقراطي، بسبب تعّثر الرئيس بايدن وبروز عوارض 
الشيخوخة يف تصرفاته، ومن غري املرّجح أن تتوافر لديه القدرة 
على حتّمل تبعات محلة انتخابية قاسية، وقد دخل عتبة الثمانني 
دونالد  السابق  الرئيس  عودة  أمام جتّدد  عمره، خصوصًا  من 

ترامب إىل حلبة السباق، كما يرّجح.
وهّبت صحيفة املال واألعمال »وول سرتيت جورنال« للرتويج 
العلين لعودة هيالري كلينتون إىل السباق الرئاسي، يف 2024، 
منّوهة بشدة بـ«خربتها الطويلة كزعيمة وطنية، وهي أصغر من 
عّما  بايدن وباستطاعتها طرح مسار وخيارات خمتلفة  الرئيس 
الذي  األداء  القيادية وتدّني مستوى  الفوضى  راهنًا من  نراه 

يواجهه احلزب«، )11 كانون الثاني/يناير 2022(.
راهنًا،  عليه  حُيسد  ال  فريد  وضع  يف  بايدن  جو  الرئيس 
وخصوصًا إلقراره الشهر املاضي بأن توحيد الواليات املتحدة 
»هو أحد أصعب األمور«. كما أنه »على وشك خسارة معركتني 
كبريتني من اختياره؛ فمن النادر أن يكون رئيس على خالف 
والدميوقراطيني  املعتدلني  والدميقراطيني  اجلمهوريني  مع 
الليرباليني يف الوقت نفسه«، بشأن رفض احملكمة العليا خلطة 
اإلدارة بإلزامية التلقيح ملوظفي الشركات الكربى، حبسب موقع 

»آكسيوس«، يف الـ14 من كانون الثاني/يناير 2022. 
كما أن احلالة الصحية والقدرة الذهنية للرئيس بايدن تعانيان 
من مظاهر اإلعياء، وهو األكرب سنًا من كل من سبقه من رؤساء؛ 
فقد تعثر وسقط ثالث مرات متتالية عند صعوده سّلم الطائرة 
الرئاسية، يف آذار/مارس 2021، واالرتباك املتتالي خالل ظهوره 

إعالميًا وهو ليس يف كامل »لياقته الصحية والذهنية«. 
وكذلك ما تناولته صحيفة »نيويورك بوست«، يف كانون األول/
املختَلقة«، تشري  بايدن  »قصص  ديسمرب 2021، حتت عنوان 
»تغيريه لتفاصيل وشخوص سردياته بصورة تدعو  فيها إىل 
إىل القلق«، خصوصًا زعمه لعب دور الوسيط بني »غولدا مائري 
واحلكومة املصرية« خالل عدوان عام 1967، إذ كان طالبًا يف 
سنته األخرية يف كلية احلقوق يف تلك األثناء. كما أشارت إىل 
»حالة النعاس« اليت بدت عليه خالل لقائه يف البيت األبيض 
مع رئيس الوزراء اإلسرائيلي، نفتالي بينيت، كدليل آخر على 

ترّدي حالته الصحية والذهنية.
من اجلائز القول إن سلوك الرئيس بايدن يوازي يف حمطات 
عديدة »تقلبات« الرئيس السابق دونالد ترامب، يف ُبعد إدارة 
امللفات، وأبرزها االنسحاب الفوضوي من أفغانستان، وما تاله 
احلليف  فرنسا،  غضب  أثار  الذي  أوكوس«  »حلف  إعالن  من 
الرئيسي للسياسة األمريكية، وما رافقه من استدعاء باريس 
لسفريها لدى واشنطن ومن ثّم عودته الحقًا بعد تدّخل مباشر 

من الرئيس بايدن.
لعل إدارة امللف النووي اإليراني كانت األشد تعبريًا عن ختّبط 
اإلدارة وبلبلتها، خصوصًا بعد توجيه وسائل اإلعالم األمريكية 
يف  مطالبها  سقف  رفع  إيران  مبفاجأة  األبيض  للبيت  التهم 
العودة  بايدن يف  الرئيس  إدارة  ترّدد  بعد  فيينا،  مفاوضات 
الرئيس  أن  املصادر  تلك  وتضيف  االتفاق.  ببنود  وااللتزام 
بايدن »جيد نفسه يف مأزق حقيقي مع مطلع 2022، وخصوصًا 

أن إيران اقرتبت كثريًا من بلوغ العتبة النووية«.
خسارة احلزب الدميقراطي ألغلبيته يف جملسي الشيوخ والنواب، 

لكن  جديدًا،  ليس  احلدث  الطاليب يف  السكن  »اهرتاء«  أن  رغم 
تبليغ الطالب بضرورة إخالء الغرف كان مباغتًا، وسط ارتفاع كلفة 
السكن خارج اجملمع اجلامعي واملواصالت. وفيما خرجت اقرتاحات 
بإنقاذه،  واملساهمة  السكن  على  يدهم  الطالب  وضع  قبيل  من 
مينع  حاًل  السياسية  السلطة  أن جترتح  إىل  اجلامعة  رئيس  يتطلع 

تهجريهم.
اجلامعة  جممع  الطاليب يف  السكن  غادروا  طالب   1500 من  أكثر 
اللبنانية يف احلدث الستحالة احلياة فيه. القسم األكرب من هؤالء 
مل يعودوا يقيمون فيه بعد حتويل جزء كبري من احملاضرات إىل 
من  فيما  احلضوري.  التعليم  من  بداًل  )أونالين(  بعد  عن  التعليم 
ظروفًا  يعيشون  طالبًا،   250 حنو  وعددهم  البقاء،  على  »ُأجربوا« 
مزرية. إذ ال مياه، باردة أو ساخنة، وال مازوت، وال تدفئة، وال 
ما  كل  فيما  نظافة،  عمال  وال  حراس،  وال  إنرتنت،  وال  كهرباء، 
يتعطل من برادات وأجهزة »مايكرويف« وستائر وحنفيات مياه، 

ال جيري تصليحه.
جديدًا.  ليس  االقتصادية  األزمة  فضحته  الذي  السكن  »اهرتاء« 
بل يعود إىل عام 2005 عندما بدأت »سوسة« إهمال التصليحات 
تنخر فيه. وطوال السنة املاضية، صمد السكن رغم امتناع الشركة 
الطالب  الصيانة. وحتّمل  امللتزمة تشغيله )دنش الفارجيت( عن 
املسجلون فيه )حنو 2000 طالب( غياب أدنى املقّومات طمعًا يف 
األجرة املتدنية نسبيًا اليت يسّددونها ) 200 ألف لرية شهريًا(... 
إىل أن ُفرض إقفال السكن كأمر واقع، إذ أبلغت إدارته الطالب 

بضرورة إخالء الغرف نهاية الشهر اجلاري.
أمل »القبع« يشعر به خصوصًا الطالب الذين يسكنون يف مناطق 
بعيدة من اجلامعة ألن »ترحيلهم« جاء يف ظل ارتفاع كلفة السكن 
خارج مساكن اجلامعة وارتفاع كلفة املواصالت، ما قد جيربهم على 

التغيب عن احلصص احلضورية، وصواًل إىل تسّربهم اجلامعي.
وكانت الشركة امللتزمة خدمات تشغيل السكن وصيانته هّددت 
أواخر آذار املاضي باملغادرة ألنها مل حتصل يف األشهر العشرين 
املاضية على مستحقاتها. إذ إن هذه املستحقات »ال تتناسب مع 
حجم األعمال املنّفذة«، حبسب وزير الرتبية السابق طارق اجملذوب 
الذي رفض الدفع. وعندما ُمّدد العقد مع الشركة من دون دفع 
املستحقات، امتنعت عن الصيانة حتى صار حال السكن على ما 

هو عليه اليوم.
وطوال الفرتة املاضية، مل ينظم الطالب أي حركة احتجاجية على 
الغرفة شهريًا يف  الطرد. فأجرة  »خوفنا من  اإلهمال بسبب  هذا 
مساكن اجلامعة ال تتجاوز 200 ألف لرية، فيما ترتفع إىل مليون 
لرية، باحلد األدنى، يف املساكن خارج اجلامعة«، على ما يقول أحد 
الطالب. لكن، عندما علم الطالب من إدارة السكن بأن هناك اجتاهًا 
لإلقفال الكامل استشعروا »الكارثة«، نظرًا إىل حاجتهم املاسة إىل 
السكن القريب من اجلامعة حلضور احلصص، وإجراء االمتحانات من 

دون تكّبد عناء املواصالت من قراهم البعيدة.
مطلعة  مصادر  تقول  واضحة«،  أسس  على  منفتح  يا  منسّكر  »يا 
يف اجملمع. ليس هناك قرار باإلقفال، كما قالت، بل إن »السكن 
بيسّكر حالو حلالو، إذ ليست هناك قدرة على االستمرار من دون 
حلول استثنائية، خصوصًا أنه ليس هناك ليرت مازوت واحد، وانفجار 
»تلزيق«( ميكن  قسطل يكلف تصليحه 23 دوالرًا فقط )مثن علبة 
بأن  املصادر  إقرار  ورغم  السكن«.  عن  يومًا   12 املياه  يقطع  أن 
أي مساهمة موازية للطالب من خالل صندوق ومن خارج بدل إجيار 
السكن الرمسي »إجراء غري قانوني«، إال أنه »ميكن أن ُيطلب منهم 
ذلك من باب وضع يدهم على السكن وتسهيل حياتهم، وسيوافقون 
على ذلك، خصوصًا أن دفع مثاًل 400 ألف لرية بداًل من 200 ألف 
يبقى مبلغًا مقبواًل مقارنة مع إجيارات املساكن يف اخلارج، على أن 

تدير العملية جلنة موثوقة من أهالي الطالب وإدارة اجلامعة«.
ويف حني ختّلى الكثري من الطالب عن حضور احلصص بسبب رداءة 
السكن الطاليب وعادوا إىل قراهم، كيف ستكون احلال مع اإلغالق 
أمام تسرب جامعي للطالب، خصوصًا  التام للسكن؟ وهل نكون 
الذين يسكنون يف القرى واملناطق النائية؟ جييب رئيس اجلامعة 
أيدينا حتى اآلن،  أنه ال حلول فعلية بني  »صحيح  بدران:  بسام 
لكنين لن أمسح مبغادرة الطالب سكنهم اجلامعي«. يستبشر بدران 
خريًا بعودة املياه إىل جماريها على الصعيد احلكومي، »عّل الوزراء 
يبحثون يف حّل ألزمة السكن الطاليب يف جممع احلدث بعدما طرحت 

املشكلة على رئيس احلكومة جنيب ميقاتي«.
»تقّرش«  صيانة  عقود  مقابل  بالدوالر  املرتفعة  الصيانة  كلفة 
باللرية، أجربت شركة »دنش« على االمتناع عن التصليح. والسبب 
املناقصتني  يف  املشاركة  عدم  إىل  الشركات  كل  دفع  نفسه 
لصيانة السكن اللتني أعلنت عنهما اجلامعة وتلك اليت أعلن عنها 
العقد  تعديل  »إما  بدران  يقرتح  لذلك،  واإلعمار.  اإلمناء  جملس 
ودفع جزء من مستحقات الشركة بالدوالر أو تأمني دعم من الدول 
خالل  املعنيون  يتوصل  فهل  الطاليب«.  السكن  لتشغيل  املاحنة 
األيام املقبلة إىل حل أزمة الطالب؟ أم سيحمل الطالب أمتعتهم 
جممع  يف  اللبنانية  اجلامعة  طالب  أخلى  كما  سكنهم  ويغادرون 
الشمال السكن الطاليب منذ أشهر بعدما أوقفت الشركة امللتزمة 

تشغيله وصيانته؟

السكن اجلامعي حنو اإلقفال:
تهجري طالب »اللبنانية«

زينب حمود
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 COVID-19 آخر التحديثات �شأن طرح لقاحات
���ل إ���ّ�

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

�� ����� ������ ا������ �� 
COVID-19 �� أ���ا��� ����� اال����ل 
ا���� ���اوح أ���ر�� ��� 5 ���ات إ�� 

11 ���� و��� ذ�� �� أن ا������ 
اال����ا��� ���� �����ت ���اء ا������ 
اال����ا����، و�� ا������� اال����ر�� 

ا����� اال����ا��� ا����� �������� 
�(ATAGI)

���� ATAGI أ�ً�� ����� ��ّ��� 
������ت COVID-19 ������ص ا���� 

�����ن �� ا���� 18 ��� أو أ����

���� ا���اءة ������ ��� أ���� ����� 
أ����� و��� ������ ا�����ت 

ا���ّ��� �� ا����ظ ��� ������ 
�COVID-19 ��

ما هو سبب أهمية تلقيح ا��طفال 
الذين تتراوح أعمارهم بين 5 سنوات 

و 11 سنة ضد COVID-19؟

�� 5 ����ن اال�ول/د����� 2021، وا��� 
 ��� ��ً��� (TGA) ������إدارة ا���� ا
���ح   ال����ا�� 

������ل ا���� ���اوح أ���ر�� ��� 5 
 TGA ات و 11 ��� �� أ���ا���� و���
�� ������ ا�����ء وا����اء ا������ 

ا���� �����ن و��ا���ن ��� ���� 
ا������ت واال�دو�� وا������ت ا����� 

اال���ى ������ام �� أ���ا����

 ��� TGA ا����ت ا���ا��� ا������ �ـ
����� د��� �������ت ا������ ���� 

���� و������ ���ح  ������ص 
�� ��ه ا���� ا������� 

إن ا������ �� أ��� ����� ������ 
���� ���ض ���� �����  اال����ل �� اال�
COVID-19� و������ ذ�� �� ����� 

إ������ ا����ر COVID-19 إ�� ������� 
و�������� ��� أ�� ������ اال����ل 

��� ا���دة إ�� ������ ا������� ��ون 
������ ال������� ا���ر��� وا������� 

وأ������ اال���ى�

إذا ��� وا�ً�ا أو ���م ر���� أو و�ً��، 
����� أن ��� �� ����� أ����� �� 

COVID-19� ���� ���ن �� ���� �� 
���ء أ����� �� ���� ��  ��ء ���� ال�

��ا ا����وس�

������ اال����ل �� ��ّ�� ا������ 
ا������ �� ���دات اال����ء و���دات 

ا������ ا������� وا�������ت ا����ر���

����� ا���ا��� ������ل ا���� ���اوح 
أ���ر�� ��� 5 ���ات إ�� 11 ��� 

ا����ًرا �� 10 ����ن ا�����/����� 2022� 
ا��� �� ���� ����� ����� وا��� 

 australia.gov.au �����ا �� ا�ً���
أو ا��� ��� ا���� 080 020 1800� 
�����ت ا������ ا������، ا��� ��� 

ا���� 450 131�

أهمية الجرعات المنّشطة للقاحات  
COVID-19

���� ������ص ا���� ���� أ���ر�� 
18 ��� أو أ��� �� أ���ا��� ا����ل 

 COVID-19 ح���� ���ّ�� ���� ���
�����ظ ��� أ��� ��ر �� ا������ �� 

�COVID-19

 COVID-19 ن �� �����ت����� ����
����� ���ة �ً�ا، ���ً� �� ��وث 

��ض ����� ����� ا����� ا���ّ��� 
��� ا���ّ�� �� أن ا������ �� ا������� 

اال�و���� أ��ى وأ��ل أ��اً� و�� ���� �� 
������ �� ا���وى ������وس ا����� �ـ 
COVID-19 و�� ا���ض ا����� وا����ة 

ـ COVID-19� ����� ا�����  � �ً����
ا���ّ��� �� ������ و����� أ����� 

�COVID-19 �� ������و

إن ا�����ت ا���ّ��� ��  و 
 ������ و�����ة �� ���� 

اال����ء وا�������ت ا����ر�� و���دات 
ا������ ا��������

���� اال�ن �����ت ��ّ��� ������ص 
ا���� �����ن �� ��� ا������ ا������ 

إذا ��� �� ��ّ��� ����� ا������ �� 
���ح COVID-19، ���� ��ن ���� 

��� ���� ��ّ��� ��� 4 أ��� �� 
ا����� ا������� ا����ًرا �� 31 ����ن 

ا�����/����� 2022، ������ �� ��ّ�� 
����� ا���ّ��� ��� 3 أ��� �� 

ا����� ا�������

����� ����� ا����� �� ������ 
 COVID-19 ا�����ت ا���ّ��� ����ح
وا���ّ�� �� ا���� ا��ي ����� ��� 

��� ����� ا���ّ��� �� ��ل ز��رة 
australia.gov.au، أو اال���ل ��� 

ا���� 080 020 1800� �����ت 
ا������ ا������، ا��� ��� ا���� 

�131 450

Please help us save lives
Peace be with you
                                      
This is an invitation to 
save lives by writing to 
NSW MLCs and sign-
ing a petition.

This is NOT a call for 
donations – We are 
grateful for your sup-
port of our important 
projects.

AFIC as a major spon-
sor of this project, that 
is managed by Dr Wis-
sam Soubra (Podiatrist 
& UTS Academic), we 
seek your help to con-
vince the members of 
the NSW Legislative 
Council to vote against the Euthanasia Bill. This is a pressing is-

sue that impacts us 
all. 
With the help likemind-
ed Australians, AFIC is 
taking part in an initia-
tive against Euthana-
sia becoming legalised 
through The Voluntary 
Assisted Dying Bill.

We would like you to 
also share this email 
amongst your contacts 
as we are reaching out 
to all people of con-
science on the impor-
tant matter of protect-
ing the sanctity of life. 

We are calling on all 
people who are for 
life to be a part of this 

common core goal we 
share by reaching out 
to their constituents 
and providing them a 
medium for their voices 
to make a difference.

Please visit the web-
site:
https://togetherforlife.
com.au/ 

We would love to add 
your name and the 
name of your organi-
sation and take a sup-
porting quote for our 
website.

Please encourage your 
members and friends 
to add their name. 

We would be delighted 
if your organisation 
would share a link to 
our website on all your 
social media platforms 
and to your networks. 
We welcome any sug-
gestions you might like 
to make to improve our 
campaign.

Please let me know as 
a matter of urgency if 
you would like to come 
on board, we hope you 
can join hands togeth-
er in support of life.

Kind regards,
Dr Rateb Jneid
President, AFIC

Dr Rateb Jneid
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مـقاالت وتـحقيقات
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على حنو  أمنها،  روسيا لضمان  عليه  تشّدد  فيما  األساس 
نهائي وثابت، وتريده عرب وثيقة خطية رمسية واضحة، هو 
إنهاء أي فكرة أو حماولة أو قرار بشأن انضمام أوكرانيا إىل 

الناتو، ونزع فكرة األخري بشأن التوسع شرقًا نهائيًا.

رمبا لو كان الرئيس الروسي بوتني على رأس السلطة يف 
ا كان  االحتاد السوفياتي السابق قبل نهاية عام 1991، لمَ
ليسمح بتفكك االحتاد الذكور، بل من الؤكد أنه كان عمل 
الستحيل من أجل إبقائه متماسكًا وقويًا ومنتشرًا، كما كان 
حينها، متامًا كما يفعل الستحيل اليوم يف حماولة لتغيري ما 
استجد من تطورات ميدانية وعسكرية وسياسية تضغط على 
موسكو وتهّددها، وذلك انطالقًا من أغلبية الدول والناطق 
أوروبا(،  )شرقي  غربّيها  من  الروسية،  باألراضي  احمليطة 
وجنوبّيها  بارنتس(،  وحبر  الشمالي  )القطب  مشالّيها  ومن 
)القوقاز وآسيا الوسطى(، حبيث سيكون من الصعوبة، يف 
ظل هذه الضغوط الدولية الضخمة، أن ينجح يف إجراء تغيري 
أغلبية  النفوذ على  أو  أساسي يستعيد من خالله السيطرة 
الستحيل  يعمل  سوف  السابق،  السوفياتي  االحتاد  دول 
أو  اليوم،  اليت تتعّرض هلا روسيا  لواجهة جهات الضغط 
من اجتاه شرقّي أوروبا، أو من اجتاه مشالي أو مشالي غربي 

آسيا الوسطى.

انطالقًا من ذلك، من الواضح أن الدولتني األكثر تأثريًا يف 
األمن الروسي، قوميًا واسرتاتيجيًا، واللتني ميكن أن تشّكال 
هما:  جنوبيها،  ومن  غربيها  من  روسيا  على  جديًا  تهديدًا 
اجتاه  من  وكازاخستان  أوروبا،  شرقي  اجتاه  من  أوكرانيا 
مشالي آسيا الوسطى. وحيث سيكون من الصعوبة استعادة 
السيطرة على الدولتني الذكورتني معًا، فإّن من الستحيل 
بوتني  الرئيس  يقتنع  أن  بوضوح،  ظاهر  هو  كما  أيضًا، 
خيتار:  سوف  فماذا  الدولتني.  إحدى  على  السيطرة  بعدم 
استعادة السيطرة على أوكرانيا، أو استعادة السيطرة على 

كازاخستان؟

تشّكل كازاخستان مساحة ضخمة مقارنة بأوكرانيا، كما متتلك 
والنفط،  الغاز  بني  الطبيعية،  الثروات  من  واسعة  مروحة 
الطاقات  هذه  توريد  األوىل يف  الدول  مصاف  جتعلها يف 
والثروات، وبالتالي االستفادة من مبالغ ضخمة بديلة هلا، 
وهذا األمر سوف يزيد يف قدرات روسيا وطاقاتها، على حنو 

غري مباشر، لو وجدت طريقة معينة للبقاء يف كازاخستان.

الطويلة  وحدودها  الشاسعة  كازاخستان  جغرافية  أن  كما 
مع روسيا )7000 كلم(، تشّكل بالنسبة إىل األخرية فاصاًل 
اسرتاتيجيًا بينها وبني كثري من مصادر اخلطر واالستهداف، 
واليت ميكن أن تتعرض هلا من اجتاهات جنوبية، وحتديدًا من 
اجتاه دول آسيا الوسطى، وما ميكن أن حتمله هذه الدول من 
أخطار وتهديدات، انطالقًا من أراضيها، أو عابرة ألراضيها، 

من أجل استهداف األراضي الروسية.

من النواحي العسكرية واالسرتاتيجية، تبقى أوكرانيا نقطة 
االرتكاز والتحدي األساسي، بالنسبة إىل الصراع والواجهة 
كما  جدًا  حارة  لتكون  الطريق  يف  أصبحت  واليت  الباردة، 
يبدو، بني حلف الناتو والروس. فهي موضع اهتمام واسع 
من األمريكيني واألوروبيني، ويعملون الستحيل اليوم من 
تصبح  عندما  وحينها،  الذكور.  احللف  ضمن  إدخاهلا  أجل 
عضوًا، تكون ُحكمًا، واستنادًا إىل بنود الناتو ونظامه، قاعدةمَ 

انطالق طبيعية لواجهة روسيا، وللضغط الباشر عليها.

وما يؤكد، أو يؤّشر، بنسبة كبرية، على أن روسيا ال تفكر 
مشاريع  لديها  وبالتالي  كازاخستان،  طوياًل يف  البقاء  يف 
متعددة، غري استعادة سيطرتها عليها، أنها سحبت وحداتها 
منها بسرعة، بعد أن كانت نشرتها بصورة مشروعة استنادًا 
منظمة  وحدات  ضمن  توكاييف،  رئيسها  من  طلب  إىل 
يف  األخرية  األحداث  خلفية  على  اجلماعي،  األمن  معاهدة 
تلك  إبقاء  إىل  ميل  أو  فكرة  لديها  كان  ولو  كازاخستان. 

بعد انسحابها سريعاً من كازاخستان..
 هـل تفـّكر روسـيا فـي غـزو أوكـرانيا؟

شارل أبي نادر

أوكرانيا إىل الناتو، ونزع فكرة األخري بشأن التوسع شرقًا 
نهائيًا«. وهذا هو األمر الذي ما زال األمريكيون واألوروبيون 
يتهّربون من التطّرق إليه أو االقتناع به، معتربين أنه ال ميكن 
لروسيا أن تقّيد قرار دولة ذات سيادة )أوكرانيا(، ومعتربين 
أيضًا أن حلف مشال األطلسي ال ميكن أن يرضخ إلمالءات 
روسية متّس موقعه وسيادته ونفوذه ودوره. واألهم من 
ذلك أنهم يعتربون أن اجلاهزية العسكرية الروسية، واالنتشار 
»اهلجومي« عند حدود أوكرانيا، كأنهما ورقة ضغط ضدهم 
إىل  أوكرانيا  انضمام  عدممَ  التزامهم  موضوع  يف  للرضوخ 

احللف، ولن يرضخوا هلذه الضغوط الروسية.

ما يزيد أيضًا يف مؤشرات القرار الروسي بشأن حتضري عمل 
ما جتاه اوكرانيا، ادعاءات وزارة الدفاع األمريكية بشأن نشر 
بني على التفجرات داخل أوكرانيا، من  روسيا عناصر مدرَّ
أجل تنفيذ عمليات تشّكل »ذريعة« لبدء احلرب ضد كييف، 
دميرتي  الكرملني،  باسم  التحدث  بشدة  نفاه  الذي  األمر 
الروسية  الرمسية  »تاس«  لوكالة  تصريح  يف  بيسكوف، 
اآلن،  حتى  التصرحيات،  هذه  »كل  إّن  فيه  قال  لألنباء، 

جمانية، ومل تستند إىل أّي دليل«.

أن تطلق روسيا  دًا  يبدو، مل يعد مستبعمَ الواقع، وكما  يف 
مناورتها )الغامضة حتى اآلن( جتاه غزو أوكرانيا. ال نقول 
عبارة  بل سيكون  تقليدية،  للمعنى من كلمة  غزو، مبا  إنه 
فيه  ختتلط  مرّكب،  سياسي   - عسكري   – أمين  عمل  عن 
إقليم  يف  وخصوصًا  أوكرانيا،  داخل  من  العارضة  أعمال 
وتفجريات  أمنية  أعمال  مع  الروس،  من  القريب  دونباس 
غريبة وفّعالة، ويرتافق مع طلبات قومية لساكين اإلقليم، 
ن لديهم  َّ ولغريهم من األوكرانيني من أصول روسية، أو ممِ
توجهات سياسية قريبة من الروس، من أجل مساعدتهم على 
م )وهذا األمر حيمل  همَ مواجهة السلطة األوكرانية، اليت سوف ُتتَّ
كثريًا من الصحة(، بأنها تستفيد من عناصر أمنية وعسكرية 
كما  بني،  مدرِّ صورة  على  وأوروبية،  أمريكية  واستخبارية 
مؤخرًا،  العراق  العامل، وخصوصًا يف  عرب  األمريكيون  يعمد 
األمر الذي سوف يدفع روسيا إىل تلبية الساعدة فورًا هلذه 
نيوز«  »ياهو  اجلذور. وما كشفه موقع  الروسية  القوميات 
األمريكية  الركزية  االستخبارات  وكالة  أّن  ومفاده  مؤّخرًا، 
)»سي آي أيه«( تشرف على برنامج تدريب سري لنخبة من 
القوات اخلاصة األوكرانية، وأفراد استخبارات آخرين، منذ 
ف عنها يف جنوبي الواليات  أة مل ُيكشمَ عام 2015، يف ُمنشمَ

التحدة، يؤكد هذه الخاوف الروسية.

الوحدات، لكان ذلك مكنًا، وحتت عنوان مشروع أيضًا من 
التهديدات  مواجهة  وبهدف  اجلماعي،  األمن  معاهدة  ضمن 
بوضوح،  موسكو  إليها  أشارت  واليت  اخلارجية،  اإلرهابية 

متهمًة واشنطن بتحريكها.

حتى من الناحيتني االقتصادية واجلغرافية، تشّكل أوكرانيا 
واجهة روسيا الغربية واجلنوبية الغربية االقتصادية، لناحية 
ني من جهة، أو لناحية ما يؤّمنه  تصريف الغاز والنفط الروسيَّ
ألوكرانيا  اخلالصة  االقتصادية  الياه  أو  األسود  البحر  هلا 
يف البحر الذكور، من ثروات وإمكانات جتارية وحبرية، قد 
ُتضاعف ثرواتها احلالية من الغاز والنفط، ومن أرباح التجارة 

الدولية.

غربًا،  الروسية  االسرتاتيجية  نستنتج  أن  ميكن  هنا،  من   
عرب  جريئة،  بعيدة يف حماولة  غري  مدة  منذ  أطلقتها  واليت 
طلب الضمانات من الناتو. وكما يبدو، لقد سقطت احملاولة 
الروسية األخرية، واليت طلبت موسكو من خالهلا احلصول على 
ضمانات جدية من حلف الناتو، ومن األمريكيني، مفادها أن 
احللف الذكور سيكّف عن العمل على اإلخالل بأمن روسيا، 
األمر الذي من التوقع »أن يدفع روسيا إىل اختاذ إجراءات 
الروسي  السياسي  احمللل  أشار  كما  الناتو«،  ضد  قاسية 
سريغي ماركوف، الذي قال إن موضوع طلب روسيا وقفمَ 
نشر صواريخ حلف الناتو وإجراء الناورات العسكرية قرب 
غري  ومن  إجيابية،  نتائج  إىل  يصل  قد  الروسية،  احلدود 
من  للحّد  اتفاق  إىل  »التوصل  إمكان  رأيه،  الستبعد، يف 
القنابل  وقاذفات  الدى،  التوسطة  الصواريخ  انتشار 

األمريكية، عند احلدود الروسية«.

دُّ غري كاٍف، ألن الوقف   لكْن، عمليًا يف نظر روسيا، هذا ُيعمَ
يف  جهة  من  روسيا  غربي  بني  الصواريخ  لنشر  التبادل 
مواجهة شرقي أوروبا من جهة أخرى، هو يف مصلحة الناتو. 
واشنطن  زالت  ما  حبيث  عسكري،   - تقين  هو  والسبب 
يف  اآلن  حتى  متفوقة  روسيا  أن  تعترب  األوروبية  والدول 
جمال الصواريخ، وخصوصًا فرط الصوتية، فتكون عرب ذلك 
)وقف متبادل لنشر الصواريخ( أزالت التفوق الروسي من 

هذه الناحية.

األساس فيما تشّدد عليه موسكو لضمان أمنها، على حنو 
نهائي وثابت، وتريده عرب وثيقة خطية رمسية واضحة، هو 
التالي: »إنهاء أي فكرة أو حماولة أو قرار بشأن انضمام 

جنود روس يطوون علم بالدهم عند بدء انسحاب منظمة معاهدة األمن الجماعي من كازاخستان
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Celebrating Australia Day means 
something different to every one 
of our residents. 

Whether you were born here, 
recently settled here, or been 
living here for a little while now, 
we’re all so lucky to call this free 
country home.

Happy Australia Day!

Clr Khal Asfour 
Mayor

Follow us

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة



Page 17صفحة 17       2022 الـثاني  كـانـون   22 Saturday 22 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
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Wendy Lindsay MP 
State Member for East Hills

Australia Day
2022

Happy  
Australia Day!

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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ثـقافة

باتت  أشكاهلا،  جبميع  الكوميكس،  صناعة  أّن  أحد  على  خيفى  ال 
الّدجاجة اليت تبيض ذهبًا. ليس ما نتحّدث عنه »خيااًل علمّيًا«، بل 
هو واقع. قّصة املانغا اليابانية »قاتل الشياطني« )تعرف عامليًا 
أّلفها كويوهارو  باسم Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba( اليت 
أربعة  خالل  كمانغا  اليابانية  شويشا«  »شركة  وأنتجتها  كوتوغي 
 2019 بني  مسلسٍل  إىل  حتّولت  ــــ2020(،   2016( تقريبًا  أعواٍم 
أمريكي،  دوالر  ألف   400 من  أقل  بلغت  تقريبّيٍة  بكلفٍة  و2022 
وباعت 150 مليون نسخة، واستطاعت حتقيق ما مقداره 9 مليارات 
دوالر كأرباٍح صافية خالل أقل من مخسة أعوام. الحقًا، اشرتت 
منّصة نتفليكس املسلسل ضمن اهتمامها بهذا النوع، ليصبح أحد 

أكثر املسلسالت مشاهدًة عربها.
ما الذي حنن بصدده؟ للمانغا/ األنيمي الياباني عّشاقها األقحاح، 
»قاتل  لكّن  نقاش.  دون  من  عليها  ُيقبلون   .die hard fans أي 
اجلوائز  من  بالكثري  ويفوز  الضّجة  كّل هذه  الشياطني« مل حيّقق 
)كجائزَتي »أوساما تيزوكا«، و«نوما« يف عام 2020( ألنه يقارب 
مجهوره املعتاد فقط، بل ألنه ختّطى ذلك، فضاًل عن ختّطيه مشكلة 

الدبلجة والّلغة اليابانية بشكٍل عام.
يروي املسلسل حكاية الشقيَقني تاجنريو كامادو وشقيقته نيزكو 
كامادو. يعمل تاجنريوا البالغ 13 عامًا يف بيع الفحم، وهو االبن 
األكرب لعائلٍة تتكّون من ثالثة أشقاء، وشقيقتني، ووالدتهم فيما 
والدهم متوّفى. يف بدايات احللقة األوىل، يعود تاجنريو إىل املنزل 
ليكتشف بأن عائلته مبعظمها قتلها »شيطان«. هنا تكون البداية: 
أّن شقيقته  أنَّ »الشياطني« حقيقّيون. يتنّبه إىل  يعرف تاجنريو 
الكربى )بني أشقائه( نيزكو ال تزال حّيًة، فيحملها الهثًا، جتاه القرية 
إلجياد عالٍج هلا. سرعان ما ُيفاجأ بأّنها حتّولت إىل »شيطان« هي 
األخرى: لكن املفاجأة األكرب أّن هناك »أشخاصًا متخّصصني« يف 
قتل هؤالء الشياطني. ُيظهر غيو توميوكا لقتل نيزكو اليت حتّولت 
إىل شيطان آكل للحوم البشر. توميوكا قاتل شياطني متمّرس، أي 
»هاشريا«، أعلى رتبة يف فيلٍق ُيدعى »فيلق قاتلي الشياطني«. 
وللمفاجأة، حيمي الشقيقان بعضهما، فيما تلتزم نيزكو بعدم أكل 
شقيقها، بل دفاعها عنه. أمٌر يفاجئ توميوكا كثريًا، فيقّرر العفو 
عنهما، ومساعدة تاجنريوا يف إجياد عالج لشقيقته، ويدعوه ألن 

يصبح قاتاًل للشياطني هو اآلخر، لالنتقام مّمن دمروا حياته.
القصة قد تبدو مستهلكة بعض الشيء، إذا ما فّكرنا فيها: البطل 
الفيت، الذي يقتل »الشرير« عائلته، فيتعّرف إىل »مجاعة« ترشده 
إىل الطريقة املثلى لالقتصاص/ االنتقام مّمن فعل به ذلك. هذا 
أمٌر حقيقي، لكن اجلديد الذي أضافه كاتب القصة »املانغاكا« )أي 
رسام املانغا كما ُيسّمى يف اليابان( كويوهارو غوتوغي هو جلوؤه 
العمل بطريقة جتعله أكثر من جمّرد قصة  إىل تقنّيات عّدة تقّدم 
»كوميكس/ مانغا« أو مسلسل للرسوم املتحّركة. حنن هنا أمام عمٍل 
 skeleton key مسبوٍك بتقنيات عالية: يستخدم غوتوغي بدايًة تقنية
القادمة من مدرسة الكتابة اإلبداعية لناحية رسم شخصيات أبطاله، 
وإعطائهم أبعادًا وطبقاٍت حقيقية. ُيشرِّح شخصياته تشرحيًا دقيقًا، 
يعطيها صفاٍت ومواصفاٍت كثرية جتعلها حيًة وحيويًة يف آٍن. ليس 
هناك شخصياٌت مسّطحة أبدًا: تاجنريو بطل القّصة ميتلك صفاٍت 
متعّددة، قد جيدها املشاهد يف بداية العمل متناقضًة، لكنه سرعان 
ما يفهمها ويتقّبلها. األمر نفسه ينسحب على الشخصيات األخرى. 
نيزكو شقيقة البطل ال تتكّلم نهائيًا ــ تقريبًا ــ يف العمل، إال أن 
إينوسكي  الكثري.  تشرح  ووجهها  عينيها  وتعابري  جسدها  حركات 
هاشيبريا وزينيتسوا أغاتسوما صديقا البطل، ميتلكان أبعادًا كثرية 
يف شخصّيتهما تظهر تباعًا يف املسلسل، حتى يكاد املشاهد يشك 
مسلسل  يف  شخصيات  جمّرد  ال  حقيقّيتان  شخصيتان  أنهما  يف 

كوميكس/مانغا.
»املانغاكا«  اإلبداعية، يستخدمها  الكتابة  مدرسة  من  أخرى  تقنية 
هي تقنية الـIn and Out اليت تعين أننا كمشاهدين/ قّراء نسمع ما 
يقوله البطل يف بواطنه كما نسمع ما ينطقه. يف احللقة األوىل حني 
اخلائف  وتنّفسه  نسمع هلاثه  كتفيه،  على  تاجنريو شقيقته  حيمل 
تكادان  رئتيه  بأن  يقول  الثلج.  متثاقاًل يف  وهو ميشي  املرجتف 
تنفجران من شّدة الربد، وقدماه ال تقويان على محله، وإن شقيقته 
قد أضحت ثقيلًة عليه، وال يعرف إن كان يستطيع أن ُيكمل. هذا 
هو الـIn، مبعنى أّن ما قاله ال تسمعه الشخصّيات األخرى يف العمل. 
الـOut، فيظهر يف املشهد ذاته حني يرى شقيقته تهامجه،  أما 
فيحّدثها، أو حيّدث اهلاشريا توميوكا القادم لقتل شقيقته. أكثر 
من ذلك، يستخدم الكاتب نظرية »الالمنتمي« و«البطل املكسور« 
كصفتني لبطله تاجنريو، كما لبعض أبطاله اآلخرين الحقًا. تاجنريو 
ليس جمّرد بطل معتاد. إنه بطٌل تعّرض للمأساًة، للحدث اجلليل، 
فصار مكسورًا. يصري البطل غري واثٍق ال بقدراته، وال بشيء، لكنه 
محاية  على  واإلصرار  اإلرادة  من  الكثري  ميتلك  عينه،  الوقت  يف 
شقيقته نيزكو، فضاًل عن طيبٍة شديدة. باملناسبة، كان الكاتب 
الفلسطيين الشهيد غسان كنفاني أشهر َمن قّدم شخصية »البطل 
حيفا«،  إىل  »عائد  الشمس«،  يف  »رجال  أعماله  يف  املكسور« 
ــ  أبطال كنفاني  لنا«. كل  »عامل ليس  الربتقال احلزين«  »أرض 
تقريبًا ــ كانوا »مكسورين«، لكنهم أشّداء/ مصّرون أصحاب إرادة 
جتعلهم مقاومني خلصٍم يفوقهم يف كل شيء. تبّدلت فكرة األرض 
عند كنفاني، بفكرة »العائلة/ األخت« لدى غوتوغي. هنا تظهر تقنية 

اليابانية الطريقة  على  والشّر  اخلري  ثنائية  الشياطني«:  »قاتل 
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عبدالرحمن جاسم
الـTether أو »الرابط اخلفي« )من مدرسة 
الكتابة اإلبداعية كذلك(. إّن »الرابط« يف 
العالقة  تلك  هو  املسلسل،  حلظات  كل 
القوية مع شقيقته، واإلصرار على عالجها/ 
شفائها. وهذا ينسحب أيضًا عليها، حني 
على  »يقتات«  شيطاٍن  من  تتحّول  جندها 
عن  ال  تدافع  عائلي،  كائٍن  إىل  البشر، 
شقيقها فقط، بل عن كل البشر، الذين 
تعتقدهم عائلتها وإن حافظت يف الوقت 
إننا  اخلارقة.  الشيطان  قوى  على  نفسه 
»العائلة«  لفكرة  االعتبار  ُيعيد  عمٍل  أمام 
ودور »األشقاء« يف محاية بعضهم. البطل 
حيمل شقيقته يف علبٍة خشبية على ظهره 
طوال املسلسل تقريبًا، ال يرتكها إاّل يف 
ما ندر، فضاًل عن انتباههما لبعض طوال 

الوقت.
العائلية،  »مسؤولّياته«  جتاه  يكّل  ال  هو 
ال يشعر بالتثاقل من وجودها على ظهره 
حتى يف أحلك الظروف، فضاًل عن تنّبهه 
لتحّوالتها، وما حيدث معها: إنه عائلي يف 

كّل اللحظات واألوقات.
الياباني  الكاتب  بذل  ذاته،  املنحى  يف 
كبريًا  جهدًا   ،)1989 )مواليد  الثالثيين 
إلعطاء شخصّياته ُبعدًا واقعيًا هائاًل: يكفي 
يف  واخلري  الشر  حول  الفلسفي  النقاش 
الشياطني،  أحد  املسلسل: يقتل تاجنريو 
قد  كان  الذي  الشيطان  هذا  بأن  لُيفاجأ 
قتل العديد من البشر، قد فعل ذلك ألّنه 
تقريبًا  )وهي  عائلته«  و«فقد  »مكسور« 
تاجنريو  يتعاطف  نفسها(.  تاجنريو  قصة 
مع هذا الشيطان، ال بل مُيسك بيده وهو 
ميوت، لكنه يف الوقت نفسه ُيشري إىل أّنه 
»يتعاطف معه لكن ذلك ال مينعه من أن 

يقتله ألنه قتل بشرًا ويستحّق العقاب«.
مومسها  يف  متتّد  اليت  العميقة  القصة 
األّول على 26 حلقًة على نتفليكس )مدة 
كل منها قرابة نصف ساعة( واملدبلجة إىل 
اإلنكليزية، فضاًل عن ترمجٍة عربية، جتعل 
املسلسل وجبًة سريعًة لعشاق املسلسالت 
وإن كان  بعدًا وعمقًا وقصًة.  اليت حتمل 
يتوّقع  ال  فإّنه  يتوّقعها،  قد  املشاهد 
إذ  وحوله.  فيه،  تتحّرك  الذي  »الطريق« 
ال ميكن نهائيًا فهم أو توّقع كيفية حركة 
األبطال، أو ماذا سيفعلون يف هذه اللحظة 
وكذلك  معتادين،  غري  فاألبطال  تلك.  أو 
املسلسل  يف  األكرب  الشرير  األشرار. 
موزان كيبوتسوجي يتخّفى يف اجلزء األّول 
بشخصية رجٍل لديه زوجة وطفلة صغرية، 
البوب  ملك  ثياب  تشبه  ثيابًا  مرتديًا 

األمريكي الراحل مايكل جاكسون.
يغرّي  نهائيًا،  املعتاد  غري  كيبوتسوجي، 
مجيلًة،  امرأة  يصبح  جسده:  ما  حلظٍة  يف 
ثم طفاًل )يف اجلزء الثاني(، لكنه يف كل 
وميارس  قصريٍة،  جبمٍل  ينطق  احلاالت 
بشكٍل  وإن  املرعبة«  »الفوقية  من  نوعًا 
جتعل املشاهد خائفًا منه رغم أّنه »صورٌة 
متحركة«. يف اإلطار عينه، ال يهمل صّناع 
العمل صفات املانغا/ الكوميكس/ األنيمي 
خارقني  أبطاٍل  أمام  حنن  الكالسيكية: 
يطلقون النار، والثلج، واملاء، ويستعملون 
قوى الطبيعة بشكٍل مذهل، حيّولونها إىل 
لقتل  »تطويعها«  البشر  يستطيع  أسلحة 
ُتعطى  األعمال،  هذه  وكعادة  خصومهم. 
كل هذه األسلحة والتقنيات أمساء مذهلة، 
هامشية،  وحكايا  جذابًا،  طوياًل  وتارخيًا 
وتاريخ،  وحكاية  اسٌم  لكّل سيٍف  فُيصبح 
ولكل »حركة« قتالية، أهل وأصل وفصل. 

ال شيء يف هذه األعمال بسيٌط أو بال معنى. إّنها حرفة الكوميكس/ 
املانغا األصلّية: »تقنية األبواب« أو يكون كّل شيء بوابًة توّصل 
اليت  تاجنريو  العمل  بطل  يضعها  اليت  فاألقراط  آخر.  مكاٍن  إىل 
ُتدعى »هانافودا«، يتّضح أّنها ليست حليًا البتة. خلفها سّر كبري، 
والومحة على جبينه األمين هي »رسالة« شبيهة بتلك اليت ميتلكها 
هاري بوتر من السلسلة الشهرية اليت كتبتها الربيطانية جي كي 

رولينغ.

قد تبدو بعض املشاهد قاسيًة على األطفال الصغار، إذ إّنه ليس 
عماًل موّجهًا هلم، بل للراشدين. لكن األهم أّن احلديث عن العائلة، 
الصراعات  وحّتى  ورفضه  اآلخر،  وقبول  والشر،  اخلري  ونقاشات 
اخلري  بني  فالصراع  أكثر،  للتفكري  تدفع  املسلسل،  يضّمها  اليت 
والشر بات أشّد تعقيدًا من الصراع بني اللوَنني األبيض واألسود. 
إّنه عمل أنيمي ياباني متفّوق بكل ما للكلمة من معنى، يذّكر بشكٍل 

كبري، بأعمال هاياو ميازاكي أو غو ناغاي الشهرية.
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Christine Anu, Shannon 
Noll and Phil Burton from 
Human Nature will lead 
the line-up for the highly 
anticipated Premier>s 
Gala Concerts during 
this year’s NSW Seniors 
Festival. 

Wendy Lindsay MP the 
local State Member for 
East Hills said free tick-
ets to the concerts, to be 
held at the ICC Sydney on 
30 and 31 March 2022, 
will be available through 
Ticketek from 9am next 
Friday, 28 January.

“The NSW Government 
hosts the Premier>s Gala 
Concerts each year to 
thank seniors for their 
contributions to our com-
munities,” Wendy Lind-
say MP said.

«These concerts are 
hugely popular among 
our seniors for good rea-
son. They provide a great 

GET YOUR TICKETS TO THE PREMIER’S GALA CONCERT
opportunity for them to 
enjoy musical and va-
riety acts from some of 
Australia>s favourite art-
ists, as well as have fun 
and meet new friends.”

“The concerts will be live-
streamed so that East 
Hills residents who can’t 
attend in person can still 
enjoy the shows.”

Thousands of seniors are 
expected to attend the 
concerts and the NSW 
Seniors Festival Expo, 
which will be running 
over the same two days 
at ICC Sydney. The free 
expo will feature more 
than 50 exhibitors show-
casing the latest in travel, 
health, lifestyle and ser-
vices, along with creative 
workshops and give-
aways for all to enjoy.

Minister for Seniors and 
Multiculturalism Mark 
Coure said the concerts 

and expo are highlights 
of the annual NSW Se-
niors Festival, which this 
year runs from Friday, 25 
March to Sunday, 3 April.

“The NSW Government 
is proud to fund the NSW 
Seniors Festival, which 
is the largest of its kind 

in the Southern Hemi-
sphere,” Mr Coure said.

“The theme of this year’s 
festival is ‘reconnect,’ 
and there is no better way 
to come together after 
the disruptions caused 
by COVID-19 than to en-
joy the hundreds of free 

and discounted events 
on offer across NSW dur-
ing the festival.”

Singer Shannon Noll said 
he is looking forward to 
performing at the 2022 
Premier’s Gala Concerts. 
“Seniors have done so 
much for ours and future 

generations. It’s really im-
portant to celebrate and 
support them. Perform-
ing at these concerts is 
my small contribution to 
giving back to them,” he 
said.

Tickets to the Premier>s 
Gala Concerts tickets 
can be booked via Tick-
etek online at www.tick-
etek.com.au or by phone 
on 1300 130 613.

The NSW Government 
will continue to monitor 
the COVID-19 situation 
to ensure the Premier’s 
Gala Concerts are run 
safely. For more informa-
tion about the concerts 
(including the live-stream 
link), expo and other 
events and activities hap-
pening during the NSW 
Seniors Festival, visit 
www.seniorsfestival.nsw.
gov.au.
MEDIA: Jennifer Mehan-
na | 9772 2774

Wendy Lindsay MP and her Nan Myrtle Fullagar at the 2020 Premier’s Gala Concert

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة
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كـتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

يسوع النحنا نطرناك 

عبدالرحمن جاسم بـدور الـرتكي  - سورية

إنه الرحيل ينهش الصمت
الفجر  يتسلل خلسة من 

بني روحي واصابعي 
كأمنا يريد ان خيربني  

يف   الضوء  انكسار  ان 
كأس اجلسد  

يتشرب ظل انفاس  
تلهث ببطء اللحظات  

تثاؤب ذكريات ال نعرف 
مصدرها

ضوء مشبع جبمال حزين  
وعيون  جاهلة مثلي

 ال تقوى على املشي 
منتشرة  املسافات  

متغلغلة يف تفاصيلك
 يف كل رغبة جارفة جتاه 

الشمس  
بأي  حال من االحوال

باب  من  امرها  تتدبر 
الكربياء

يعرفون متاما
ان احلمرة ستغطي  اجلهة 

املقابلة  
وال يعرفون 

ينهش  الرحيل   انه 
الصمت 

كل  مع  واالنطفاء  
غروب...

يسوع النحنا نطرناك 
وحبك مية عا مية 

العامل كلوا بيستناك 
تا حتى نعيش سوّية 

مش ممكن حننا ننساك  
يا هادي األبدية

عود علينا منرتجاك 
عطينا جمد وحرية 

 شفينا من كل األمراض 
وأرواح الشيطانية 

َمر علينا الفني عام 
وحننا بدنيا نتعذب 

ليل نهار على الدوام 
وإبليس العامل جّرب
وكل ما مر علينا عام
بنشوفو العامل حّزب  

منطلب منك بها العام 
حترق فكرو مع روحو

وما يبقى بيت خمّرب 

مرضوا الناس وفزعاني 
وكل من ما عندو أميان
بيغذي عقول التلفانة

وبيصريو خرس وعميان 
وبريبح عا العمياني  

شعب الضايع والفشالن
خّلي عيونك سهرانة
عا كالم الرب احلّنان

وبعض العامل جهالنة 
وصايا الرب الدّيان
عود وال تبقى تعاني

وال تنخدع وال تنغش 
وأرفض افكار الشيطان

حياول  اليت  تلك  سّيما  ال  باالهتمام،  كثرية  لبنانّية  تلفزيونّية  جتارب  حتظى 
صّناعها تقديم شيٍء خمتلٍف عن املعتاد. إحدى هذه التجارب مسلسل »وعيت« 
)awake( للمخرج مازن فّياض والكاتبة ناديا طّبارة. رغم أنه قد ُعرض عام 2019، 
إاّل أنَّ األحداث اليت عصفت بالعامل، من حجر ووباء، ورّبا أيضًا غيابه عن الّسباق 
الّدرامي الرمضاني املعتاد... كّل هذه العوامل أّدت إىل سقوطه من اهتمامات 
املشاهدين، أو حتقيق الّضجة املطلوبة. وها هو يعود إىل الواجهة من باب قناة 

arte الفرنسية األملانية، ليكون أول مسلسل لبناني ُيعرض على منّصتها.
املسلسل الذي يعد بالكثري، حيكي قّصة »دانا« )فالفيا بشارة( اليت تستيقظ 
من الغيبوبة اليت أصيبت بها عند اغتيال رفيق احلريري يف 14 شباط )فرباير( 
عام 2005. بعد 12 عامًا، تستيقظ دانا لرتى أّن الدنيا تغرّيت: ال تعرف الفتاة 
املستيقظة حديثًا أّي شيء عن عامٍل بات ال ُيشبهها البّتة. على مدى 16 حلقة 
هي مّدة العمل، ختوض البطلة رحلتها يف اكتشاف كّل ما حوهلا بدءًا من عائلتها 
ناديا  القّصة  مؤّلفة  عنها شيئًا.  تعرف  ال  باتت  اليت  املتغرّيات  بكّل  وانتهاًء 
طّبارة، القادمة من أمريكا حيث عملت لسنواٍت، كانت قد شاركت يف الّسابق 
 New وأفالم من قبيل ،The Good Wife يف مسلسالٍت أمريكية معروفة مثل
اخلاصة   Fade in شركتها  تؤّسس  كي  لبنان  إىل  وعادت  York I love You؛ 
باجملال الدرامي. يبدو عملها واضحًا يف كتابة نٍص خمتلف إىل حٍد كبري عن 
معتاد الدراما اللبنانية، وإن شابه بعض األخطاء. نقاط قّوة املسلسل تكمن 
يف مطارح عّدة، نبدأها مع فريق املمّثلني: تربع فالفيا بشارة يف تأدية دور 
البطلة دانا. تعّرف اجلمهور إىل فالفيا قباًل مع فيلم »طيارة من ورق« )2003( 
ما  الرحباني وقتها،  زياد  الفيلم  الشّهال )وشارك يف  رندة  الراحلة  للمخرجة 
أعطى العمل زمخًا وضجًة كبريين(. تؤّدي فالفيا »كاركتري« الفتاة اخلارجة من 
الغيبوبة، لكّنها يف الوقت نفسه، تلعب دور نفسها وإن »املتخّيلة«، وهذا 
ُبعدًا مجياًل. شخصّيتان تؤّديهما، واحدة ال يراها أحد سوى  يعطي شخصّيتها 
املشاهدين يف كسٍر للجدار الثالث مع املشاهدين من املسرح الستانسالفسكي 
التقليدي، ويف الوقت نفسه يف تطويع لفكرة الـIn and out من مدرسة الكتابة 
اإلبداعية. بدورها، تنجح ستيفاني عطاهلل بدور شقيقة البطلة ملى، وهنا حُيسب 
أّنها أعطت للعمل الكثري من احلركة والّزخم، خصوصًا مع بطء املشاهد،  هلا 
ني. لوال اندفاع عطاهلل ومشاعرها الظاهرة، ألصاب امللل  يف احللقتني األّوليَّ
املشاهدين لناحية إصرار املخرج على تباطؤ املشاهد، حركة األبطال، يف حماولة 

الستنساخ الدراما واألفالم الفرنسية )واألوروبية عمومًا(.
املهارة نفسها تنسحب على أداء حممد عقيل اجلميل الذي أثبت حضوره أكثر 
من مّرة ويف غري مسلسٍل، وجنح دراميًا منذ أدائه املّتقد يف مسلسل »بريوت 
واو« للمخرج فادي ناصرالدين. عقيل كما ستيفاني عطاهلل ينجحان يف اخلروج 
ُيعيد نفسه يف أي عمٍل يؤّديه:  الذي  التقليدي  اللبناني  من تكرارية املمثل 
جتده هو نفسه يف كل األدوار اليت يلعبها. النقطة الثانية اجلميلة يف املسلسل 
وهذه  التفاصيل؛  إحياء  يف  البطلة  تعيشه  الذي  والالوعي  اخليال  استخدام 
واحدة من املّيزات املمتعة. مثاًل نشاهد البطلة حني تزور شارع احلمرا وتطالع 
صورة الغرافييت الكبرية للفنانة الراحلة صباح، لنجد الصورة حمّركة، وصباح 
تغّن بطريقتها املعهودة وإن بذات شكل الرسوم. يف مرٍة ثانية، جندها حتّرك 
الكلمات واحلروف املكتوبة حتى تتجّسد أمامها، وبهذا جنح املخرج كما الكاتبة 
يف تقديم »ما تراه البطلة« يف داخلها للمشاهد. بدوره، يبدع كميل سالمة يف 
املسلسل. وهو بأدائه، يبدو كما لو أنه فاكهة املسلسل اجلميلة: إنه الشرير 
املرعب الذي يبث مع كل كلمٍة أو تصرٍف مهما بدا بسيطًا، الكثري من اخلوف 
يف كل من حوله. ويف هذا ترفع للممثل واملخرج اللبناني القبعة أكثر من مّرة. 
النقطة الثالثة اليت ميكن اعتبارها من مّيزات املسلسل هو خلق قصص متوازية 
يف العمل، ضمن منطق الـparallel stories وهو من مسات املسلسالت األمريكية 
لدينا  أن تتداخل:  بينها، وتستمر من دون  عادًة. عّدة قصص تتقاطع فيما 
قّصة دانا اخلارجة من الغيبوبة، ولدينا قّصة بطل العمل غّسان )طارق يعقوب( 
وقصص  املريبة،  التجارة  عقيل( صاحب  )حممد  والوالد  لإلعالنات،  وشركته 

أخرى تظهر يف احللقات تباعًا.
الـ فكرة  على  اإلصرار  من  تبدأ  عنها،  احلديث  جيب  اليت  املسلسل،  أخطاء 

ومّكسرات  قهوة  إعالنات  نشهد  للغاية:  فّج  بشكل  وإن   product placement
)وسواهما( بعّدل إعالن لكل أربعة مشاهد من املسلسل، وهذا خطأ فادح يف 
صنعة الدراما؛ وتثقيل هلا. يعلم اجلميع أنَّ هذه اإلعالنات متّول جزءًا كبريًا من 
األعمال، وهذا أمٌر بديهي ومنطقي، لكن أن تظهر ماركة قهوة، وآلة صناعة 
القهوة اخلاصة بها، ثم كبسوالت القهوة، ثم كيس القهوة يف مشاهٍد متالحقة 
وصواًل إىل عمل البطلة على إعالنات للشركة، فهذا أمر مبالغ به جدًا، ومنهك 
الكاتبة  ــ حبكم خربة  لعّله كان من املستحسن  إدارة املسلسل وكتابته.  يف 
الدراما  يف  كعادته  بهدوء  خمتفيًا  أكثر،  سلس  بشكٍل  اإلعالن  يأتي  أن  ــــ 
واملسلسالت األمريكية. نقطة أخرى ُتضاف إىل أخطاء املسلسل أنه يف احللقة 
األوىل يبدو كما لو أّنه »فيلم فرنسي« لناحية هدوئه الشديد، وأسلوب حركة 
الكامريا، وال ُيشبه أي مسلسل ال غربي وال عربي. لربا هي حماولة للتمّيز، 
لكن قد ال حيتمل املشاهد العربي هذا النوع من األعمال، وهو أمٌر قابل للقياس 
كما للنقاش. أمٌر آخر ميكن احلديث عنه يف أخطاء املسلسل، هو أن املشاهد 
إاّل من خالل أشكال  ال يشعر بأن املسلسل »عربي« أو يؤّدى يف بلٍد عربي 
أمام مسلسل غربي:  أننا  األبطال وأمسائهم. خبالف ذلك، هناك شعور كبري 
األبطال أشكاهلم بعظمها غربية، بيوتهم غربية )تبدو البيوت فعليًا كما لو أّنها 
من حمالت عرض الديكورات املنزلية، أو تلك اليت تبيع املفروشات(، منطقهم 
وسلوكهم اليومي غربي، طبعًا ال نقاش لناحية أن الناس يف لبنان يتصّرفون 
مثاًل ال  األم  »مشرقيون«:  املشرق بعظمهم  لكن سكان  »التغريب«،  ببعض 
تشبه األمهات املشرقيات، فهي تطلب بكل مباشرة، وبشكل فعلي من الوالد 
»ترك ابنته متوت«، وبطريقٍة تبدو كما لو أّنها تتحدث عن »غرٍض منزلي« تنوي 
اخلالص منه، ال ابنتها. قد يكون هذا مقبواًل أو منطقيًا يف الغرب، حيث الرتابط 

العائلي ضعيف ربا، لكن يف لبنان، أو املشرق؟ حيتاج األمر نقاشًا.
يف اجململ، يعترب املسلسل خطوة جيدة يف تطوير الدراما اللبنانية، وخروجًا من 

عباءة معتاد املمثلني اللبنانيني، كل هذا جيعله يأخذ مكانًا ولو كخطوٍة أوىل.

 الدراما اللّبنانية »وعيت« من الغيبوبة؟

 2022 الـثاني  كـانـون   22 Saturday 22 January 2022الـسبت 
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تـتمات

رئيس اجلمهورية لوفد جلنة ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لبنان  مع  وتضامنه  الفرنسي  الرئيس  حتيات  ناقاًل  بها،  ميّر  اليت 
وشعبه. وأشار اىل ان زيارة الوفد اىل بريوت، تهدف اىل التأكيد 
الذي  بالدور  والتنويه  وفرنسا،  لبنان  بني  املميزة  العالقة  على 
يلعبه رئيس اجلمهورية لتمكني لبنان من إجياد الطريق الصحيح حنو 
النهوض وحتقيق التوازن، فضاًل عن االطالع على حقيقة األوضاع 
اللبنانية، ومعرفة كيف ميكن لفرنسا وللجمعية الوطنية الفرنسية وال 
سيما الشؤون اخلارجية، املساعدة على حتقيق ما يتمناه اللبنانيون، 
ومن اين تكون بداية املسرية الضرورية لالنقاذ، حفاظًا على ما ميّيز 
لبنان وال سيما الوحدة بني طوائفه. وشدد السيد بورالنج على ان 
اإلصالحات اليت تنوي احلكومة اللبنانية اعتمادها، تشكل خطوة مهمة 
على طريق حتقيق النهوض والتعايف. وجدد التأكيد على انه اتى 
مع الوفد للمساعدة، والن لبنان يف ظروف دقيقة، وعلى فرنسا ان 

تكون اىل جانبه وتساعده.
النيابية  والكتل  األحزاب  أعضاء من خمتلف  الفرنسي  الوفد  وضم 
هوتني  كريستيان  النواب:  وهم  الوطنية،  الدمجعية  يف  املمثلة 
الكرايف  اميليا  الدميقراطية(،  )احلركة  جونكور  برونو  )اشرتاكي(، 

وفالريي توماس )اجلمهورية اىل االمام(.
عون يستقبل السلك الدبلوماسي

»لبنان  بأن  العماد ميشال عون  اىل ذلك، وعد رئيس اجلمهورية 
ألن  عافيته،  واستعادة  جراحه  تضميد  على  قادر  اليوم،  النازف 
إرادة اللبنانيني مقيمني ومنتشرين صلبة وتعلقهم بوطنهم ال بديل 

عنه«.
وشكر الرئيس عون يف كلمة له امام اعضاء السلك الديبلوماسي 
ومديري املنظمات الدولية الذين زاروه قبل ظهر أمس األول يف 
قصر بعبدا للتهنئة باالعياد، يف حضور وزير اخلارجية واملغرتبني 
السفري  اخلارجية  لوزارة  العام  واالمني  حبيب  بو  اهلل  عبد  الدكتور 
الظروف  ظل  يف  مساعدتها  على  الدول  »مجيع  مشيطلي،  هاني 
الصعبة اليت عاشها هذا البلد وال يزال«، إال انه لفت اىل ان »بعض 
اجلهات تعمل على استثمار هذا الدعم املادي واإلنساني ألهداف 
أبواب  لبنان على  وأن  ملتبسة، خصوصا  سياسية وحتت شعارات 
اجملموعات  هذه  من  احلذر  »ضرورة  اىل  ودعا  نيابية«،  انتخابات 
واملنظمات  واهليئات  الدولة  مبؤسسات  واملساعدة  الدعم  وحصر 
اإلنسانية والدولية اليت أثبتت جتردها وحيادها والتزامها املواثيق 

الدولية اليت ترعى حقوق اإلنسان«.
وشدد الرئيس عون على ان »لبنان بطبيعته ليس ممرا أو مقرا ملا 
ميكن أن يسيء إىل سيادة دولكم وأمنها واستقرارها، وال يشكل 
تدخال يف شؤونها الداخلية وخصوصا الدول العربية الشقيقة اليت 
وقفت دوما إىل جانبه، ال سيما يف الظروف الصعبة اليت مر بها وملا 
يزل«، وأمل أن تكون مواقف بعض الدول مماثلة ملواقفه، »حبيث 
ال تستعمل ساحته ميدانا لتصفية خالفاتها أو صراعاتها اإلقليمية، 

وال تدعم فئات أو جمموعات منه على حساب فئات أخرى«.
واكد رئيس اجلمهورية عزمه، بالتعاون مع جملس النواب واحلكومة، 
كل  من  الرغم  على  العمل  »متابعة  على  واليته،  من  تبقى  ومبا 
العراقيل من أجل حتقيق اإلصالحات اليت التزمت بها واليت طاملا 
املالي  التعايف  خطة  اعتماد  سيما  ال  تطبيقها  إىل  دولكم  دعت 
واالقتصادي اليت ستقرها احلكومة اللبنانية خالل االسابيع القليلة 
تعطيل  بعد  االنعقاد  إىل  الذي سيعود  الوزراء  املقبلة يف جملس 
قسري مل يكن له ما يربره مطلقا، بالتزامن مع التدقيق احملاسيب 
اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان واإلدارات واملؤسسات واجملالس 
األخرى، لتحديد أسباب التدهور املالي الذي أصاب لبنان وحماسبة 
املرتكبني واملقصرين الذين ساهموا من خالل الفساد الذي مارسوه 
طوال ثالثة عقود واهلدر والسياسات االقتصادية والنقدية اخلاطئة 
بها مبا خيدم  والتصرف  البالد  يف حتكم منظومة معروفة مبقدرات 

مصاحلها وممارسة سياسة استئثار حبماية داخلية وخارجية«.
على  »سيكونون  اللبنانيني  بأن  أمله  عن  عون  الرئيس  واعرب 
مستوى املسؤولية خالل االنتخابات النيابية يف الربيع املقبل، يف 
إيصال من سيعمل على حتقيق آماهلم وتطلعاتهم لغد أفضل وإرساء 
ال  أزمات  منه  تتولد  وال  االستئثار  من  خال  نظام سياسي  أسس 
حلوال هلا من ضمنه، من هنا دعوتي إىل اعتماد الالمركزية اإلدارية 
واملالية املوسعة، وقد دعوت قبل أيام إىل طاولة حوار للبحث فيها 
ويف االسرتاتيجية الدفاعية وخطة التعايف االقتصادي، لكن بعض 
القيادات السياسية مل تستجب، ما دفعين إىل التمسك بالدعوة إىل 

احلوار القتناع ثابت لدي بأنه الطريق إىل اخلالص«. 
سبيرتي

البابوي املونسنيور جوزف سبيرتي مجيع  من جهته، شجع السفري 
األساسية  واحلقوق  باحلرية  التزامهم  يف  »الثبات  على  اللبنانيني 
بإمكانية  األمل  بعث  يستمروا يف  لكي  والتضامن،  والدميوقراطية 
العيش املشرتك املتناغم والتقدم«، ولفت اىل ان »املصاعب اليت 
تعرض هلا لبنان يف العامني املاضيني، مع كل ما محلت معها من 
اللبنانيني«،  التضامن لدى  آالم، مل تطفئ شعلة احلرية وال روح 
وقال: »ال حلول ميكن التوصل اليها، من دون حوار صادق، قائم 
الرئيس.  فخامة  يا  مؤخرا،  ذكرمت  كما  اآلخر،  احرتام  أساس  على 
وليس  وحده،  كافة،  األصعدة  على  املستمر  احلوار  إن  بالفعل، 
فرض االيديولوجيات، يستطيع أن يساعد يف توضيح االحتياجات 
احلقيقية ملختلف مكونات اجملتمع اللبناني والسماح باختاذ القرارات 

الصحيحة وتنفيذها«.
وإذ ركز على »أهمية االنتخابات النيابية املزمع اجراؤها يف الربيع 
املقبل«، رأى انه »قد يكون من املفيد أن توقع األحزاب السياسية 

املشاركة يف االنتخابات املقبلة اتفاق احرتام متبادل، بدل اللجوء 
وكل  حزب  وكل  مرشح  كل  لكرامة  صونا  التشهري،  محالت  إىل 

انتماء«.
وكان االحتفال بدأ بتوافد السفراء، يتقدمهم املونسنيور سبيرتي 
اىل القصر اجلمهوري على وقع موسيقى اجليش اليت عزفت احلانا 
خاصة باملناسبة. وبعد اكتمال احلضور، انتقل السفراء اىل »قاعة 
الديبلوماسي  السلك  وأعضاء  عون  الرئيس  تبادل  ايار« حيث   25

التهاني باالعياد. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 2(.
ميقاتي: ال أحد يمكنه تحديد جدول اعمال الحكومة

»أّننا وصلنا إىل وضع  لفت رئيس احلكومة جنيب ميقاتي،  إىل 
سّيئ، نتيجة التخّلف عن الّدفع منذ سنتني، حّتى بتنا عاجزين عن 
االقرتاض، رغم أّن االقرتاض صار جزًءا من تراكمات حّتى وقعنا 
»هبة«  الّثلجّية  العاصفة  »اسم  أّن  مبّيًنا  املوازنة«،  يف  عجز  يف 
مؤّشر إىل أّن لبنان صار يعيش على اهِلبات حّتى يف العواصف، 
امتداد  على  والرتاكم  الّراهن  بواقعها  الّدولة  حقيقة  هي  وهذه 
السنوات املاضية، واالّتكال على اهلبات أو على مساعدة صندوق 
النقد الدولي أو البنك الدولي أو االحتاد األوروبي ووكاالت األمم 

املتحدة«.
مّرة  وألّول  »أّننا  الوطن«،  »نداء  صحيفة  إىل  حديث  يف  وأّكد، 
سنكون أمام موازنة حقيقّية ال نّتكل فيها على االستدانة، وسنذهب 
لبدء مناقشتها األسبوع املقبل يف جملس الوزراء«، مشرًيا إىل أّن 
»كّل وزير من الوزراء سيعرتض على ميزانّية وزارته، ولكن هذه 
هي إمكانات الّدولة، وجيب أن نشّد األحزمة ونكون أمام مصاريف 

ميكن حتّملها«.
ورفض ميقاتي القول إّن عودة جلسات حكومته ستكون حمصورة 
مبناقشة املوازنة، مرّكًزا على أّن »احلكومة ستلتئم ملناقشة املوازنة 
أحد،  أحد، ال  أحد، ال  »ال  أّن  أعمال عادي«، مشّدًدا على  وجدول 
وأقوهلا ثالث مّرات، يستطيع أن حيّدد جدول أعمال جملس الوزراء 
واملّس بصالحّيات رئيس احلكومة، اّلذي انتظر ما يزيد على ثالثة 
أن  رفض  لبناني  ملكّون  احرتاًما  جللسة،  دعوة  دون  من  اشهر 
حيضر. ال حيّق ألحد أن حيّدد جدول األعمال وميّس بشخصّية رئيس 
جملس الوزراء، اّلذي احرتم امليثاقّية كي ال يتحّدى أحًدا، ورجاء ال 
أعمال حكومته، ألّنها صالحّيات  إعداد جدول  أحد بصالحّية  يتحّداه 

دستورّية«.
أن ميتنع  املوازنة،  بنود غري  »ميكن ملن يرفض نقاش  أّنه  وذكر 
عن الّتصويت أو أن يعلن عدم موافقته على أّي بنود أخرى، لكن 
ال أوافق بأّي شكل من األشكال على حتديد جدول أعمال احلكومة«، 
مّثة  العكس  على  بل  املوازنة،  يف  جديدة  ضرائب  »ال  أّن  واعًدا 

تسهيالت وإعفاءات بالّدفع، ألّننا نشعر مع املواطن«.
وخطة  التعايف  خبطة  معنا  يساهم  املركزي  »املصرف  ان  كشف   
الدولي، وحنن حباجة لتعاونه لنصل اىل بر االمان  النقد  صندوق 
قابلة  االخرى  املواضيع  كل  تصبح  امللف  هذا  من  ننتهي  وحني 
للبحث، االولوية للموازنة وملفاوضات صندوق النقد وبعدها نبحث 
حيث جيب مبوضوع مصرف لبنان«. ورأى أنه »ليس املهم الشخص 
وامنا املؤسسة. ليقول لي احد ان االتفاق على البديل حاصل وانا 
جاهز لطرح املوضوع. لست متمسكا بالشخص كائنا من كان هذا 
دخلت  واال  املالية  وزير  يقرتحه  شخص  على  ليتفقوا  الشخص، 
السلطة املالية يف الفراغ. وهل جيوز وضع حارس قضائي؟ وهل 
نتحدث عن جلنة بناية ام عن مصرف لبنان وحاكم مركزي؟ وكيف 
الكاملة  )التفاصيل  النيل من حاكمه«.  بعد  لبنان  سيعمل مصرف 

على الصفحة 4(.
إرجاء جلسة استجواب سالمة

أرجأت قاضية التحقيق يف جبل لبنان، ارليت تابت، جلسة استجواب 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة إىل 3-3-2022، من دون اختاذ 

قرار حبق األخري.
وسبق أن ختّلف سالمة، عن حضور اجللسة اليت كانت مقّررة األسبوع 
الفائت، الستجوابه يف الشكوى املقدمة من قبل الدائرة القانونية 
اخلميس  ميثل  مل  كما  النظام«،  إصالح  يريد  »الشعب  جملموعة 
املاضي، متذرعًا بأنه تقدم عرب وكيله القانوني بطلب لرد النائب 
العام االستئنايف يف جبل لبنان، القاضية غادة عون عن امللف، وقد 

سجل لدى حمكمة االستئناف يف جبل لبنان حتت رقم 2022/1.
وكانت القاضية عون أصدرت، األسبوع املاضي، قرارًا مبنع سفر 
صفة  اختذت  اليت  الدائرة  شكوى  على  بناًء  لبنان  مصرف  حاكم 
االدعاء الشخصي ضد سالمة جبرائم جديدة تتعلق باختالس وتبديد 
املال العام على منافع شخصية، واإلثراء غري املشروع، وتبييض 

األموال.
إشارة منع تصرف على  القاضية عون، قرارًا بوضع  كما أصدرت 
املركزي  لبنان  مصرف  حلاكم  العائدة  والسيارات  العقارات  كافة 
ومصلحة  املنت  يف  العقاري  السجل  أمانة  وإبالغ  سالمة،  رياض 

تسجيل اآلليات واملركبات لتنفيذ القرار فورًا، وفقًا ملنطوقه.
الحريري

على صعيد آخر، عاد الرئيس سعد احلريري، أمس األول اخلميس، 
كان  حيث  احلكومية،  السرايا  بزيارة  نشاطه  مستهال  بريوت  اىل 
العام  واألمني  ميقاتي  جنيب  الوزراء  جملس  رئيس  استقباله  يف 
جمللس الوزراء القاضي حممود مكية، عند الباحة اخلارجية للسرايا، 
وعلى الفور، عقد اجتماع بني الرئيسني ميقاتي واحلريري تناول آخر 

املستجدات السياسية واألوضاع العامة من خمتلف جوانبها.
مفيت  استقبله  حيث  الفتوى  دار  احلريري  الرئيس  زار  ذلك  بعد   
اجلمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وعقد معه لقاء مت خالله تدوال 

الشؤون العامة وآخر التطورات. 
ثم زار الرئيس احلريري ضريح والده الرئيس الشهيد رفيق احلريري 

يف وسط بريوت، وقرأ الفاحتة عن روحه وأرواح رفاقه الشهداء.
يعقد جملس الوزراء جلسة عند التاسعة من صباح االثنني املقبل 
يف القصر اجلمهوري للبحث يف مشروع قانون املوازنة العامة للعام 

2022،اضافة اىل مواضيع اخرى وفق جدول من 56 بندا.
مجلس الوزراء

وعلى صعيد موعد انعقاد جملس الوزراء فقد تقرر ان تعقد اجللسة 
اجلمهوري  القصر  يف  غد(  )بعد  االثنني  صباح  من  التاسعة  عند 
للبحث يف مشروع قانون املوازنة العامة للعام 2022، اضافة اىل 

مواضيع اخرى وفق جدول من 56 بندا.

رئيسي يزور موسكو ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

باإلرهاب  املرتبطة  التهديدات  جتاوز  يف  السورية  احلكومة  كبرية 
الدولي«. وأشاد بتطوير العالقات بني إيران واالحتاد االقتصادي 
األوروآسيوي، مشريًا إىل أن العمل جاٍر إلنشاء منطقة جتارة حرة، 
مضيفًا أن »التجارة بني البلدين زادت بأكثر من 38 يف املئة عام 

2021 على الرغم من جائحة فريوس كورونا«. 
بدوره، أشار رئيسي إىل أن جتربة التعاون بني روسيا وإيران يف 
سوريا ميكن أن ختلق شروطًا مسبقة لتطبيقها يف جماالت أخرى. 
وقال: »لدينا جتربة جيدة للغاية يف التعاون مع روسيا يف سوريا 
وهذا تعاون يف مكافحة اإلرهاب يف املنطقة.. هذه التجربة اجليدة 
للغاية ميكن أن تهيئ لنا الشروط املسبقة لتطبيق هذه التجربة يف 
توقف  لن  إيران  أن  رئيسي  األخرى«. وأضاف  كثري من اجملاالت 
تطورها أبدًا بسبب العقوبات الغربية. وقال »إننا نقاوم األمريكيني 
منذ أكثر من 40 عامًا ولن نوقف تقدم البالد وتنميتها أبدًا بسبب 
نبذل جهودًا لضمان  اآلن  »حنن  متابعًا  التهديدات«،  أو  العقوبات 

رفع العقوبات«.
اخلطوات  مواجهة  يف  وطهران  موسكو  تتعاون  أن  رئيسي  ورجح 
»ليست  مضيفًا  الدولي،  الصعيد  على  اجلانب  أحادية  األمريكية 
لدينا أي قيود على تطوير وتوسيع العالقات مع روسيا الصديقة.. 
دائمة  بل  وتكتيكية  املدى  قصرية  تكون  لن  العالقات  هذه 

واسرتاتيجية«.
وأعرب رئيسي عن تطلع إيران إىل تطوير عالقاتها مع روسيا يف 
اجملاالت االقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والتكنولوجية 
وجماالت  والفضاء  األمن  إىل  باإلضافة  والعسكرية،  والدفاعية 

أخرى.
روسيا  إىل  توجهه  قبل  صحايف  مؤمتر  يف  قال  رئيسي  وكان   
إن زيارته إىل موسكو ستشكل »نقطة حتول« يف عالقات طهران 

وموسكو وتعزز التعاون اإلقليمي يف مواجهة »األحادية«.

واشنطن والرتويكا األوروبية ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

بدأ ينفد«،  »الوقت  أّن  النووي«، لكّنهم حّذروا من  إيران  برنامج 
وذلك إثر حمادثات أجروها، امس األول اخلميس، يف برلني.

مع  أجراها  حمادثات  عقب  للصحافيني  تصريح  يف  بلينكن  وقال 
إننا شهدنا  القول  »ميكنين  وأملانيا:  وفرنسا  بريطانيا  من  نظرائه 
يف  اجلارية  احملادثات«  من  األخرية  األسابيع  يف  متواضعًا  تقّدمًا 
فيينا والرامية إىل إنعاش االتفاق املربم يف العام 2015 بني إيران 
أّن  الزمالء،  »تقييمي بعد حمادثاتي مع  الكربى، وبالتالي  والقوى 

العودة إىل االمتثال املتبادل ال يزال ممكنًا«.
وأقّر بلينكن بأّن املفاوضات أمام »حلظة حامسة«، مؤكدًا أّن »الوقت 

ينفد« للتوصل إىل اتفاق.
بدورها، أكدت وزيرة اخلارجية األملانية أنالينا بريبوك يف تصرحيات 
أدلت بها خالل املؤمتر الصحايف املشرتك مع بلينكن أهمية حتقيق 
»تقّدم عاجل« يف احملادثات الرامية إلعادة إحياء االتفاق النووي 
مع إيران. وقالت يف تصريح للصحافيني يف برلني إّن »النافذة 
إلجياد حل تشارف على اإلغالق«، مضيفًة أن »املفاوضات يف مرحلة 
حامسة. حنتاج إىل تقّدم عاجل للغاية، وإال فلن ننجح يف التوصل 

إىل اتفاق مشرتك«.
لودريان،  إيف  جان  الفرنسي،  اخلارجية  وزير  شّدد  جهته،  من 
بشكل  ومتحورت  برلني  يف  عقدت  اليت  احملادثات  يف  املشارك 
أساسي حول الوضع املتأزم يف أوكرانيا على أّن املفاوضات مع 

طهران »ال ميكن أن متضي بهذا البطء«.
يف  إحرازه  مت  الذي  التقّدم  الفرنسي  اخلارجية  وزير  ووصف 
ضرورة  إىل  لفت  فيما  وبطيء«،  وخجول  »جزئي  بأنه  احملادثات 
»تسريع الوترية« وإال فستكون النهاية احلتمية خلطة العمل الشاملة 

املشرتكة، يف إشارة إىل االتفاق بامسه الرمسي.
وتأتي التصرحيات بعد يوم من تشديد الرئيس األمريكي جو بايدن 
إحراز  مؤكدًا  طهران،  مع  احملادثات  عن  التخلي  عدم  وجوب  على 

»بعض التقّدم«.
سورية: انفجار مفخختني ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

يف جنوبي احلسكة السورية، وحتدثت وسائل إعالم كردية عن فرار 
20 عنصرًا من »داعش«.

إطالق  وأصوات  انفجارات،  دوي  »مساع  عن  املصادر  وحتدثت 
رصاص كثيف، بعد انفجار املفخختني يف حميط سجن الصناعة«. 
بعد  »داعش«،  خاليا  من  هلجوم  السجن  »تعرض  عن  حتدثت  كما 
أّن  إىل  نفسها  املصادر  ولفتت  املفخختني«.  السيارتني  تفجري 
احلسكة  مدينة  مداخل  أغلقت  )قسد(  الدميقراطية  سوريا  »قوات 

وخمارجها، وضربت طوقًا أمنيًا يف حميط سجن الصناعة«.
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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

االمرباطورية  العائلة  كانت 
السيارات  تهوى  اإليرانية 
مكافأة  ونالت  الصنع،  األملانية 
الشركات  قررت  إذ  ذلك،  عن 
و  »مرسيدس«  الثالث  األملانية 
عام  »فولكسفاغن«  و  »بورشه« 
إنتاج سيارة  االشرتاك يف   1972
بي يف  »إم  مسبوقة مسيت  غري 
»هدية«  مبثابة  كانت  طهران«، 
العهد  ولّي  تعليم  بهدف  منها، 
يف  يومها  وكان  رضا،  األمري 
الثانية عشرة، قيادة السيارات.

ذات  الربتقالية  السيارة  وهلذه 
أحدهما  الفردي مفتاحان،  املقعد 
باللون الفضي يثبت احملرك عند 
الساعة،  يف  كيلومرتا   30 سرعة 
يسمح  الذهيب  باللون  واآلخر 
 170 إىل  بالوصول  للسيارة 

كيلومرتا يف الساعة.

رَّك هذه السيارة منذ ثورة  ومل تحُ
1979 اليت أطاحت النظام امللكي، 
اهتمام  تستقطب  تزال  ال  لكنها 
متحف  يزورون  الذين  الشباب 

السيارات القدمية يف طهران.

حنو  قبل  املتحف  هذا  ِتح  وأفتحُ
»مؤسسة  من  مببادرة  شهر 
مستضعفان« املسؤولة عن إدارة 
املصاَدرة  السابق  النظام  أمالك 

بعد الثورة.

 20 حنو  املتحف  هذا  إىل  وتوافد 
عدد  من  أكثر  أي  شخص،  ألف 

زوار املتحف الوطين كل شهر.

متقاعدة  وهي  فارزانه،  وقالت 
»أحب  واخلمسني  اخلامسة  يف 
كثريا هذا املكان ألنه جيمع أشياء 

 طهران تعرض سيارات كالسيكية
مـوروثات الـعائلة اإلمـرباطورية

ن  إيران يف مقابل 30 ألف دوالر يف ذلك احلني، أي ما يعادل ثحُ
ميزانية الدولة.

مصنوعة  األمامية  واملصابيح  األمامي  والزجاج  الصدمات  ماص 
من الكروم الذهيب فيما شعار عائلة الشاه مثبت على األبواب. 
وقد قدمها الشاه البنه حممد رضا الذي أطاحته الثورة اإلسالمية 

قبل 42 عاما.

وقبل إطاحته من السلطة، كان يستخدمها حلضور مراسم، مبا 
فيها زواجه من زوجته الثانية ثريا ويف جنازة والده رضا شاه.

التعلق  هذا  يستغربون  الذين  األشخاص  على  ردا  فال  وقال 
السيارات  هذه  أن  »نعترب  امللكي  النظام  ببذخ  تذكر  مبقتنيات 
هي جزء من الرتاث الثقايف اإليراني وهي ملك للشعب وليس 

للعائلة املالكة«.

وأضاف هذا الشاب املسؤول عن هذه الكنوز الوطنية »ليس من 
املهم من ميلك هذه السيارات، فهي تعود إىل اإليرانيني وليس 
إىل ملك معني. حنب التأمل يف مجال السيارة مع أخذ تارخيها يف 

االعتبار، وحنن نقّدر اجلهود اليت بذهلا مصنعوها ومصمموها«.

وحيتشد الزوار أيضا أمام سيارة مرسيدس من طراز 500 كيه« 
العائدة إىل العام 1934 واليت كانت هدية من أدولف هتلر إىل 

رضا شاه الذي كان حيظى بتقدير الزعيم النازي.

وما جيعلها سيارة استثنائية هو أن مخسة من السيارات الست 
اليت صنعتها الشركة األملانية من هذا الطراز، دمرت خالل احلرب 

العاملية الثانية. وهي الوحيدة املتبقية.

وقال فال »عرضت شركة مرسيدس شراءها بالسعر الذي حندده 
ألنها كانت متحمسة لوجودها يف املتحف، لكننا رفضنا«.

بقيت بعد الثورة، وهي نادرة. هذه املقتنيات تأخذنا برحلة عرب 
تارخينا«.

وعربتني  55 سيارة  مربع ويضم  مرت  ألف   11 على  املبنى  ميتد 
وأربع دراجات نارية، قادت إحداها فرح ديبا، زوجة شاه إيران 

األخري.

وما زالت مئة مركبة أخرى يف مستودعات وتنتظر إعادة ترميمها 
بدقة لتحجز مكانا هلا يف املتحف يوما ما.

ويقع املبنى يف املنطقة الصناعية يف غرب طهران حيث توجد 
مصانع السيارات يف البالد.

يستعرض املدير الشاب للمتحف سيارة رولز رويس سوداء من 
طراز »سيلفر غوست« تعود إىل العام 1922، بفخر كبري ليس 
بسبب ترفها لكن ألن اجلمهورية اإلسالمية متكنت من احلفاظ على 

هذه اجلوهرة بعد معركة ملحمية مع عائلة الشاه املخلوع.

وشرح حممد فال »قبل الثورة بستة أشهر، أرسلت السيارة إىل 
شركة رولز رويس إلعادة تأهيلها. وبعد سقوط النظام امللكي 
إليها بدعوى  بإعادتها  عام 1979، طالبت عائلة بهلوي املصنع 

أنها تعود إىل األسرة احلاكمة«.

السيارة  بأن  بريطانية  قانونية، قضت حمكمة  معركة  بعد  لكن 
ملك للدولة اإليرانية وليس لعائلة بهلوي. وأضاف فال »عادت 

السيارة إىل إيران«.

لكن جوهرة املتحف هي االمريكية »بريس أرو« اليت بنيت يف 
الواليات  أغلى سيارة يف  الوقت  1930 وكانت يف ذلك  العام 
املتحدة. اشرتاها رضا شاه مؤسس ساللة بهلوي امللكية يف 
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رويس  رولز  مثل  الفاخرة  السيارات  تصنيع  شركات  حققت 
وبنتلي وحتى بوغاتي مبيعات قياسية يف عام 2021، مع تصدر 
سوق  عن  بعيدًا  املبيعات،  قائمة  الرباعي  بالدفع  العاملة  تلك 

السيارات اليت شلتها األزمة الصحية.
باعت شركة رولز رويس )جمموعة بي إم دبليو( 5586 سيارة 
لتتجاوز بذلك العدد غري املسبوق الذي سجلته يف العام 2019. 
وتهافت الزبائن األثرياء على شراء سيارة »غوست« )الشبح( 
اجلديدة وكالينان رباعية الدفع اليت يبدأ سعرها عند مستوى 300 

ألف يورو )يف فرنسا(.
كذلك سجلت بنتلي والمبورغيين )جمموعة فولكسفاغن( مبيعات 
قياسية مع 14659 و8405 سيارات على التوالي يف مجيع أحناء 
العامل، وال سيما بفضل سيارتي بنتايغا وأوروس رباعية الدفع، 

واللتني تباعان حبواىل 200 ألف يورو.
وعلى صعيد الفخامة املطلقة، شهدت بوغاتي »أفضل عام على 
150 سيارة بسعر  الشركة«، حيث مت طلب  تاريخ  اإلطالق يف 

أساسي حبدود ثالثة ماليني يورو تقريبًا.
اعترب أدولفو دي ستيفاني كوسينتينو، رئيس االتاد اإليطالي 
لتجار السيارات »حيدث األمر نفسه يف كل مكان: بعد األزمات، 
يزداد األغنياء ثراًء والفقراء فقرًا« مضيفًا »أن الفخامة والتميز 

صمدا أفضل بكثري من الفئات العمومية«.
قال رئيس شركة »رولز رويس« تورسنت مولر-أوتفوس، يف 
مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس يف أيار/مايو 2021، إن 
اجلائحة  »أن  لإلنفاق« مضيفًا  اجلاهزة  األموال  الكثري من  »ثة 
جعلتهم يدركون أنهم قد ميوتون غدًا وأن عليهم تاليًا االستمتاع 

باحلياة اآلن«.
العامل من  السيارات يف  مبوازاة األزمة الصحية، عانت صناعة 
حال  اإللكرتونية، مما  الرقائق  وال سيما  املكونات،  نقص يف 
وأدت  الشراء.  على  الكبري  الطلب  رغم  املركبات  إنتاج  دون 
األزمة إىل توقف انتاج 9,5 إىل 11 مليون سيارة على مستوى 
العامل يف 2021، حبسب الشركة االستشارية »بي دبليو سي«.

وفيما يتعلق بالتميز، سجلت »بي ام دبليو« نتائج قياسية مع 
بيع 2,2 مليون سيارة، خصوصا يف الصني والواليات املتحدة. 
وشهدت منافستها مرسيدس-بنز اخنفاًضا يف مبيعاتها العاملية 
الطراز  من  مبيعاتها  لكن  الرقائق،  نقص  بسبب   5% بنسبة 

الرياضي »إيه ام جي« و«مايباخ« ارتفعت بشكل هائل.
أشار جوزيه بغداد، الشريك ورئيس قطاع السيارات يف شركة 
»بي دبليو سي« االستشارية يف فرنسا واملغرب العربي إىل انه 
»ال يتم إنتاج سوى السيارات األكثر طلًبا« موضحًا أن »الشركات 
املصنعة املتميزة مستعدة كذلك لشراء املكونات بسعر أعلى«.

جتاوزت  فقد  السيارات،  على  بالرفاه  االستمتاع  يقتصر  وال 
دوكاتي اإليطالية لتصنيع الدراجات النارية )اعتبارا من 15 ألف 
يورو( مبيعاتها القياسية يف عام 2021، مع حنو 60 ألف قطعة 

حول العامل.
أكد اخلبري »هناك عامل على صعيد االقتصاد الكلي، لقد اصبح 
ولديهم  املاضية  السنوات  يف  للغاية  أثرياء  السكان  من  جزء 

القدرة على شراء سيارات فاخرة وفاخرة للغاية«.
الفخامة  الفائقة  للسيارات  احملدودة  بالسوق  يتعلق  وفيما 
»أظهرت هذه السيارات كذلك يف السنوات األخرية أنها ال تفقد 

قيمتها بل إنها تكتسب قيمة«.
من  املاركات،  هذه  لدى  الرباعي  الدفع  سيارات  وتستفيد 
رواج كبري هلذا الطراز عرب العامل ومن كونها األقل سعرا بني 
اليت  فرياري  تكشف  أن  املقرر  ومن  لديها.  املتاحة  التصاميم 
أول سيارة دفع  أوائل شباط/فرباير، عن  نتائجها يف  ستنشر 

رباعي من تصميمها هذا العام.
»نفحة  يشكل  ما  الفخامة  جمال  الكهربائية  السيارات  ودخلت 

جديدة مع تد حقيقي«، حبسب بغداد.
العالمات  هذه  اهتمامات  صلب  يف  احملركات  »كانت  وقال 
التجارية، مع قوة وصوت معينني. لكن مع التحول إىل الكهرباء، 

سيكون متيزها أكثر صعوبة«.
بيع  مع  قياسية  أرقامًا  كذلك  سجلت  اليت  لبورشه  وبالنسبة 
أكثر من 300 ألف سيارة السيما يف الصني والواليات املتحدة، 
جتاوزت سيارة تايكان الكهربائية نظريتها األسطورية 911 ، مع 

تضاعف مبيعاتها يف عام واحد.

سجلت مبيعات قياسية يف عام 2021

سوق السيارات الفاخرة أفلتت 
من األزمة االقتصادية

ســيارة من طراز رولز رويس يف  معرض للسيارات يف لندن
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صــحة وغــذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

درجة  التقلبات يف  على  الفردية  اليومية  البيولوجية  النظم  تؤثر 
حرارة اجلسم أثناء النهار والليل.

هل ميكن أن تكون التقلبات الطفيفة يف درجة احلرارة قبل الذهاب 
إىل الفراش جتعلك جتد صعوبة يف النوم؟

اخنفاض طفيف يف  النوم  ما يسبق  عادة  النوم،  وفًقا ملؤسسة 
درجة احلرارة. وهناك خدعة واحدة بسيطة تساعد حًقا يف تهيئة 

الظروف املثالية لقيلولة سعيدة، حسب صحيفة »إكسربس«.
هناك أدلة على أنه من خالل ارتداء اجلوارب، ميكن للشخص أن 
خيفض درجة حرارة جسمه قلياًل، مما يساعده على النوم بشكل 
استقالب  »معدل  النساء  لدى  يكون  ذلك،  إىل  باإلضافة  أسرع. 
الباردة  للظروف  حساسيتهن  على  يؤثر  مما  الراحة«،  أثناء  أبطأ 

أثناء النوم.
كيف تساعدك اجلوارب على النوم؟

عندما ترتدي اجلوارب، فإنها تسهم يف توسع األوعية البعيدة، أي 
تدفق املزيد من الدم إىل القدمني. مع اندفاع الدم إىل القدمني، 
يف  نشرت  دراسة  يف  االخنفاض.  يف  اجلسم  حرارة  درجة  تبدأ 
يف  اجلوارب  ارتداء  تأثري  العلماء  حلل  للطب،  الوطنية  املكتبة 

السرير على نوعية النوم.
دعا فريق من العلماء من جامعة سيئول الوطنية ستة رجال لدراسة 
األوىل  جتربتني:  يف  املشاركني  من  كل  شارك  نومهم.  أمناط 
ارتدوا اجلوارب قبل الذهاب إىل الفراش، ويف الثانية مل يرتدوا 

اجلوارب.
باستخدام جهاز علمي، سجل العلماء جودة نوم املشاركني، بناًء 

على املؤشرات التالية:
- وقت النوم.

- إمجالي وقت النوم
- كفاءة النوم

- عدد مرات االستيقاظ
- االستيقاظ بعد النوم

- متوسط   مدة فرتة االستيقاظ
- مؤشر احلركة

كان  بينما  ساعات  سبع  ملدة  القراءات  هذه  كل  تسجيل  مت 
حرارة  درجة  على  احلفاظ  فيها  مت  غرفة  يف  نائمني  املشاركون 
القلب  ضربات  معدل  أيًضا  العلماء  سجل  درجة.   23 عند  اهلواء 
ودرجة حرارة اجلسم للمشاركني، ثم ُطلب منهم اإلبالغ عن مدى 

جودة نومهم.
إىل  الذهاب  قبل  جواربهم  املشاركون  ارتدى  عندما  أنه  ووجدوا 
الفراش، فإنهم ينامون أسرع بـ 7.5 دقيقة مما كانوا عليه عندما 
ارتدوا  الذين  أولئك  فإن  ذلك،  على  جواربهم. عالوة  يرتدوا  مل 
وقت  إمجالي  من  دقيقة   32 املتوسط   على  يف  حصلوا  اجلوارب 
اجلوارب،  ارتدوا  الذين  احتمال استيقاظ املشاركني  النوم. كان 
يف منتصف الليل أقل بنسبة 7.5 مرة. باإلضافة إىل ذلك، كانت 

كفاءة نومهم »أعلى بنسبة 7.6%«.
الباحثون إىل أن ارتداء اجلوارب قبل النوم »سيكون له  وخلص 

تأثري إجيابي على نوعية النوم«.
»نتائج هذه الدراسة تثبت أنه ميكن حتسني نوعية النوم من خالل 

التأثري على درجة حرارة الساق طوال مدة النوم«.
التحسن  يواجهون  السن قد ال  أن كبار  النوم من  حتذر مؤسسة 
نفسه يف النوم إذا ارتدوا اجلوارب. وأشار اخلرباء إىل أن »العمر 
قد يلعب دوًرا مهًما يف التأثري على النوم من تأثري االحرتار على 

الساقني«.
الدموية  الدورة  مشاكل يف  من  يعانون  الذين  األشخاص  ينصح 
إذا  أيًضا،  الليل.  اجلوارب يف  ارتداء  بعدم  الساق  تورم يف  أو 
اجلوارب  ارتداء  عليك  جيب  فال  أسرع،  بشكل  النوم  تريد  كنت 

الضاغطة.

طريقة سهلة للنوم بسرعة
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ُيعد ارتفاع ضغط الدم مقدمة لإلصابة بأمراض القلب، وهي 
حالة ميكن أن تؤدي إىل عواقب مميتة.

بأي   - التبغ  تدخني  أن  الربيطانية  القلب  مؤسسة  وكشفت 
شكل من األشكال - »ضار جدا بقلبك«. فاملواد الكيميائية 
جدران  جتعل  املثال،  سبيل  على  السجائر،  يف  املوجودة 
الشرايني لزجة. وتتعرض الشرايني اللزجة خلطر متزايد لتجمع 
املواد الدهنية اليت ميكن أن تسد الشريان وتقلل من تدفق 
كان  إذا  املثال،  سبيل  وعلى  اجلسم.  أحناء  الدم يف مجيع 
منع  إذا  قلبية؛  نوبة  ذلك  يتبع  بالقلب،  مقيدا  الدم  تدفق 

وصول الدم إىل الدماغ، حتدث سكتة دماغية.
وال يتسبب التدخني يف حدوث لزوجة الشرايني فقط )مما 
فرصة  من  أيضا  يزيد  أن  ميكن  بل  الوفاة(،  خطر  من  يزيد 

اإلصابة جبلطة دموية مميتة.
وعالوة على ذلك، ميكن أن تؤدي العادة غري الصحية إىل رفع 

معدل ضربات القلب على الفور وزيادة ضغط الدم.
ويؤدي إتالف جسمك بهذه الطريقة إىل تقليل كمية األكسجني 

واألعضاء اليت تتلقاها.
ويعترب التدخني من »أكرب عوامل اخلطر« ألمراض القلب والدورة 
الدموية. كما أن استنشاق الدخان السليب أو التدخني السليب 
أمرا يف غاية اخلطورة، ما يعرضك خلطر اإلصابة  أيضا  يعد 

مبشاكل يف التنفس.
وحتتوي كل سيجارة على حوالي 4000 مادة كيميائية، معظمها 

سام وضار بالصحة.
 - سام  غاز   - الكربون  أكسيد  أول  ذلك  على  األمثلة  ومن 
والقطران، الذي يسبب بقايا بنية لزجة تغلف الرئتني، ويزيد 

من خماطر اإلصابة بالسرطان، باإلضافة إىل النيكوتني.
وأوضحت املؤسسة اخلريية: »عندما تستنشق الدخان، يبقى 

حوالي ثلثي القطران يف رئتيك«.
ويعرف النيكوتني بأنه »مادة كيميائية تسبب اإلدمان« توجد 

يف السجائر وتساهم يف تكّون جدران الشرايني الالصقة.
والحظت مؤسسة القلب الربيطانية )BHF( أنه »إذا أقلعت عن 
التدخني، فقد يستغرق األمر بضع ساعات حتى تبدأ الفوائد 

الصحية يف الظهور«.
ويف أقل من 20 دقيقة من اإلقالع عن التدخني، سيبدأ ضغط 

الدم يف العودة إىل طبيعته.
وبعد عام واحد من اإلقالع عن التدخني، »يقل خطر إصابتك 

بنوبة قلبية أو سكتة دماغية مبقدار النصف«.
وتشمل املزايا األخرى ما يلي:

• أنفاس أعذب.
• أسنان أكثر بياضا.
• بشرة أكثر شبابا.

• تقدم العمر بسرعة أقل.
• املزيد من الطاقة.

• حماربة نزالت الربد واإلنفلونزا بسهولة أكرب.
• زيادة الدافع اجلنسي.

• حتسني اخلصوبة.
الرجال  سيضيف  املتوسط  ،  »يف   :BHF مؤسسة  وأضافت 
التدخني حبلول سن  عن  أقلعوا  إذا  حياتهم  إىل  10 سنوات 

عادة يومية شائعة »خطرية« تزيد من خطر اإلصابة 
بأمراض القلب!

إىل  سنوات  ثالث  سيضيفون  الناس  من  وكثري  الثالثني. 
حياتهم إذا أقلعوا حبلول سن الستني«.

تناوهلا  يتم  اليت  املهمة  األغذية  من  املسلوق  البيض  يعد 
على نطاق واسع خاصة بني األطفال الحتوائه على الكثري من 

العناصر الغذائية.
لكن هناك أمور جيب معرفتها حتى ال تتحول بعض العناصر 
اليت حيتويها البيض إىل مصدر ضرر ملن يتناوله، كما يقول 
مدة سلق  أن  أوضح  الذي  األمريكي،  ميد«  موقع »ويب 

البيض على النار جيب أال تتجاوز 10 دقائق. 
وتابع: »عندما يتجاوز زمن وجود البيض املسلوق على النار 
هذه الفرتة تبدأ بعض العناصر املوجودة به ومنها عنصري 
احلديد والكربيت إىل اللون األخضر، الذي يتحول إىل غالف 

رقيق حول صفار البيض«.
رغم أنه من املمكن تناوله يف هذه احلالة، إال أن زيادة هذا 
الغالف بالصورة اليت تؤثر على لون بياض البيض من الداخل 

وحتول لونه إىل األخضر، جيعله ضارا.
ويكمن سر الضرر الذي يسببه اللون األخضر داخل البيضة 
يف أنه حيتوي على بكترييا ضارة، ويف حالة ظهرت هلا رائحة 
نفاذة جيب عليك التخلص منها ألنها تكون قد فسدت يف 

هذه احلالة وجيب عدم تناوهلا.

ماذا تفعل عندما جتد طبقة 
خضراء حول صفار البيض؟
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Australia’s unions have 
threatened to stop work 
over “unsafe” work prac-
tices, with workers de-
manding free rapid tests 
and new masks as the 
Omicron outbreak rages.
Unions have threatened 
strike action over the fail-
ure to provide free rapid 
antigen tests and quality 
N95 masks at work.
Accusing the Prime Min-
ister of fostering a “let it 
rip” culture, the ACTU said 
Australia was now suffer-
ing one of the highest per 
capita infection rates in 
the world, with workers 
feeling “exhausted and 
abandoned”.
Unions want all employers 
to carry out urgent new 
risk assessments for Omi-
cron and provide workers 
with free rapid tests.
“Unions will not hesitate 
to do whatever action is 
necessary to keep work-
ers safe,” ACTU President 
Sally McManus said. 
“This will include, if em-
ployers do not respond, 
stopping work.”
“Employers will need to 
pay for and provide (RATs) 
in most workplaces where 

workers cannot work from 
home.
“Employers are also likely 
to need to upgrade masks, 
N95 or P2 masks and im-
prove ventilation. This is 
absolutely essential.”
The warning puts unions 
on a collision course with 
business that are calling 
for changes to allow close 
contacts and even Covid 
positive workers return to 
work faster in some cases 
to provide essential ser-
vices.
It follows widespread food 
shortages as thousands 
of truck drivers were 
forced into isolation as 
close contacts.
Unions have accused the 
Morrison government of 
ignoring repeated calls 
over the last six months 
from unions regarding the 
urgent need to procure 
rapid antigen tests.
According to the govern-
ment, 10 million RATs 
will arrive in the next 
fortnight, easing national 
shortages.
“Some 200 million RAT 
tests are now on order 
between the federal and 
state governments and 

Unions threaten major strikes 
over rapid tests and masks as 
Omicron outbreak rages

the private sector,” Trea-
surer Frydenberg said.
“It’s a complex picture 
– it’s a trying time – but 
steps are being taken right 
now to alleviate some of 
those pressures.”
The union said members 
will take whatever steps 
are necessary in their 
workplaces to ensure they 
are as safe as possible.
“Where employers do not 
fulfil their obligations, the 
union movement deter-
mines to do everything 
within its power to ensure 
the safety of workers and 
the community,” the ACTU 
said in a statement.
“This may include ceas-
ing work or banning un-
safe practices.”
More Coverage
PM’s bold claim about RAT 
tests‘Itching to strike’: 
Unions’ huge warning
“Free RATs are needed 
for the whole community 
to limit the spread and 
keep people safe, not just 
essential workers.
“The failure of the Federal 
Government to act and to 
provide free and acces-
sible RATs puts us all in 
harm’s way.”
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Australia’s two largest 
states are working on a 
back-to-school plan that 
could involve students 
having to use rapid Covid 
tests.
More than one million stu-
dents are expected to be 
asked to take rapid anti-
gen tests at home twice 
a week before class when 
schools return after the 
NSW government hatched 
a plan to distribute the 
testing kits.
NSW and Victoria are 
working on a shared 
back-to-school plan to be 
presented to national cab-
inet this week, according 
to a report in The Sydney 
Morning Herald.
NSW Premier Dominic Per-
rottet has previously said 
he would prefer a consis-
tent national approach to 
getting children back into 
classrooms, which he has 
vowed to do from the start 
of term one in 10 days’ 
time.
Education sources told 
the newspaper the state 
had moved towards the 
adoption of surveillance 
testing, where students 
would be given enough 
rapid test kits (RATs) to 
test each student twice a 
week before school.
Those who tested positive 
would have to stay home, 
but their classmates could 
continue attending school 
without daily testing.
The state has reportedly 

shifted from earlier plans 
for the so-called “test-to-
stay” approach, which 
would have seen close 
contacts of positive cas-
es stay at schools if they 
returned negative rapid 
tests for seven days.
NSW education officials 
say their term one set-
tings for 2022 are still in 
development with NSW 
health and will be shared 
with families and students 
in late January.
More details are expected 
to be announced after 
state and territory leaders 
meet with Prime Minister 
Scott Morrison at national 
cabinet.
While neither Victoria nor 
NSW has finalised their 
back-to-school plans, a 
major logistic operation 
is underway to distribute 
rapid antigen test kits to 
students across NSW. 
More than one million 
RATs should be available 
for students from the first 
week of term one, with 
supplies already shipped 
to regional NSW from a 
stockpile in western Syd-
ney, according to The Dai-
ly Telegraph.
Mr Perrottet and Educa-
tion Minister Sarah Mitch-
ell will attempt to get every 
student in the state’s pub-
lic, Catholic and private 
schools access to RATs.
There are about 1.2 mil-
lion school students in 
NSW, more than in any 

NSW and Victoria working on back-to-school plan relying on rapid antigen tests

other state, meaning 24 
million rapid tests would 
be required to test stu-
dents twice a week over a 
10-week term.
Additional RAT kits have 
begun arriving into the 
country but they remain 
in high demand and short 
supply, with the nation’s 
competition watchdog 
warning of “outrageous” 
price gouging.
The Australian Com-
petition and Consumer 
Commission on Monday 
revealed it had received 
more than 1800 reports of 
tests being sold for up to 
$100 each despite whole-
sale costs ranging be-
tween $3.95 and $11.45.
ACTU secretary Sally Mc-
Manus said providing two 
rapid tests for schoolchil-
dren each week would be 
“pretty essential” in keep-
ing people safe.
“It will be the same for the 
teachers too. If you are 
taking those tests at home 
and you know you’re pos-
itive, then you can stay 
at home and you’re not 
spreading it to everyone 
else,” she told Today.
Ms McManus is calling 
for employers to provide 
staff with free RATs and 
do more to protect them 
from contracting Covid, 
after an emergency meet-
ing of union leaders on 
Monday.
There remains some 
concern in the commu-

nity about low inoculation 
rates in schoolchildren, 

NSW Premier Dominic Perrottet and Education Minister Sarah Mitchell will try to get RATs to every school 
student as term one begins. Picture: NCA Newswire / Gaye Gerard

ACCC chair Rod Sims has warned retailers who are price gouging RATs. Picture: NCA NewsWire / Adam Yip

particularly those aged 5 
to 11 who have only been 

eligible for the Covid vac-
cine since January 10.
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Scott Morrison has been 
slammed for an anti-vac-
cine “double standard” 
after Novak Djokovic was 
deported from Australia.
The world number one 
was sent packing on Sun-
day evening after a court 
upheld the Immigration 
Minister’s decision to 
deport Mr Djokovic on 
“health and good order 
grounds”. 
In documents submitted 
to the court, Minister Alex 
Hawke said he considered 
Mr Djokovic presence in 
the country a “health risk” 
as it could foster anti-vac-
cination sentiment. 
But that reasoning has 
raised questions about 
the conduct of a small but 
vocal group of Mr Morri-
son’s backbench.
“Mr Morrison can‘t pre-
tend he’s tough on Novak 
Djokovic and then go weak 
when he’s got people like 
George Christensen and 
Senator (Matt) Canavan 
out there undermining our 
vaccine roll out,” Opposi-
tion home affairs spokes-
woman Kristina Keneally 
said. 
“If you really care about 
supporting the vaccine 
rollout, if you really care 
about ensuring that chil-
dren get vaccinated, if you 

really care about ensuring 
that Australians get their 
booster shots, stand up 
today.”
Last year, Mr Christensen 
was censured by the par-
liament for his views on 
Covid-19 lockdowns and 
for spreading misinforma-
tion via social media. 
His coalition government 
colleague Gerard Ren-
nick has also used social 
media to share unverified 
claims about vaccine in-
juries. 
Meanwhile, South Aus-
tralian Liberal senator 
Alex Antic took to Serbian 
television to slam his own 
government’s decision to 
deport Mr Djokovic.
During an interview on 
Nine radio, host Ben Ford-
ham pressed the Prime 
Minister on whether there 
was a double standard at 
play. 
“Several coalition MPs 
have been spreading anti-
vax messages for months 
and seem to have gone 
unpunished,” Fordham 
said. 
“They’ve been using their 
positions as coalition 
MPs to spread anti-vax 
messages. So what action 
are you taking against 
them?“
However, Mr Morrison 

Scott Morrison slammed for ‘double standard’ in deporting Djokovic
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Deputy Prime Minister 
Barnaby Joyce has re-
vealed that he popped the 
question to partner Vikki 
Campion on Sunday – and 
she said yes.
A spokesman for Mr Joyce 
confirmed the pair was now 
engaged after he asked her 
to marry him with a Parti 
Sapphire ring at a restau-
rant in Coffs Harbour.
The couple share two chil-
dren, three-year-old Se-
bastian and Thomas, aged 
two.
“We are both very hap-
py and have been over-
whelmed by the good wish-
es we have been offered, 
and we thank everyone for 
them,” Mr Joyce said in a 
statement on Monday.
Mr Joyce, 54, stood down 
from his high-profile role 
as the Deputy Prime Min-
ister and leader of The Na-
tional Party in early 2018 
after news of his affair with 
ex-staffer Ms Campion was 
first made public in The 
Daily Telegraph.
Mr Joyce’s 24-year mar-
riage to wife Natalie ended 
in the wake of the scandal.
But he was then re-elected 
in 2021, after a leadership 
spill ousted Michael Mc-
Cormack from the role.
“I acknowledge my faults 
and I resigned as I should 

have and I did. I’ve spent 
three years on the back-
bench and, you know, I 
hope I come back a better 
person,” he said after the 
successful challenge.
After the affair with Ms 
Campion first became 
public, then Prime Minis-
ter Malcolm Turnbull de-
scribed Mr Joyce’s behav-
iour as a “a shocking error 
of judgment”.
“I think we know that the 
real issue is the terrible 
hurt and humiliation that 
Barnaby by his conduct, 
has visited on his wife, 
Natalie and their daughters 
and indeed, his new part-
ner,” he said at the time.
“Barnaby made a shocking 
error of judgment in hav-
ing an affair with a young 
woman working in his of-
fice. In doing so, he has set 
off a world of woe for those 
women and appalled all of 
us.”
Since then Ms Campion 
has spoken out about the 
situation she was in when 
she was pregnant.
“At the time, I was job-
less, heavily pregnant, 
distressed, effectively liv-
ing out of my car and AirB-
nBs booked by my brother, 
with a prepaid phone,” she 
wrote in her column for 
The Saturday Telegraph.

Barnaby Joyce reveals he’s 
engaged to Vikki Campion

Vikki Campion said yes when Barnaby Joyce proposed. Picture: NCA News-
Wire / Gary Ramage

Deputy Prime Minister Barnaby Joyce with his partner Vikki Campion and their 
children, Sebastian and Thomas. Picture: NCA NewsWire / Martin Ollman

Scott Morrison has dismissed criticism of a double standard. Picture: NCA 
NewsWire / Gary Ramage

Labor’s Kristina Keneally says the Prime Minister must now stand up to the 
anti-vaxxers on his backbench. Picture: NCA NewsWire / Flavio Brancaleone Scott Morrison is hoping 

a familiar face will help 
boost support for the co-
alition at the upcoming 
federal election.
Former NSW Transport 
Minister Andrew Con-
stance has been given the 
nod to run for a seat in 
federal parliament.
The former state Liberal 
MP will go up against La-
bor MP Fiona Phillips in 
the battle for Gilmore on 
the NSW south coast.
Ms Phillips was one of 
three Labor MPs to take 
seats from the Coalition at 
the 2019 election, and has 
a margin of 2.6 per cent.
Mr Constance – who spent 
19 years in the state Par-
liament as the member for 
Bega – said improving the 
nation’s trauma response 
was an important factor in 
his decision to step up to 
federal politics. 
“We have seen and lived 
through the largest wild-
fires in world history and 
faced a global pandemic 
everyday now for two 
years,” he said. 
“I am standing because I 
believe there is so much 
to do in areas of trauma 
response and wellbeing 
following national disas-
ters and in the specialised 
area of national resilience 
to such events.”

Mr Constance came to 
national attention fol-
lowing the Black Sum-
mer bushfires – where 
he fought back tears live 
on air speaking about the 
devastation caused by the 
disaster.
The Liberal candidate, 
who almost lost his own 
home in the New Year’s 
Eve blaze, told reporters 
he would depart state pol-
itics once bushfire recov-
ery was complete. 
He was also vocal about 
the mental health impact 
such events have on the 
community and later re-
vealed he had also re-
ceived trauma counsel-
ling.
Prime Minister Scott Mor-
rison gave Mr Constance 
his blessing to seek pre-
selection in October. 
“I warmly welcome An-
drew Constance’s deci-
sion to seek endorsement 
to be part of our federal 
Liberal team as our Liberal 
candidate for Gilmore,” Mr 
Morrison said at the time. 
“Andrew has an outstand-
ing local reputation and a 
great deal to offer at the 
federal level, especially 
given his experience in 
the NSW Government. He 
tells it straight and would 
make a great member of 
our team.”

Andrew Constance preselected as 
Scott Morrison looks to win back seat

insisted the two issues 
were “conflated”. 
“In Australia, if you’re 
an Australian, you’re a 
citizen, your resident and 
you’re a citizen, you can 
be here and you can ex-
press your views,” he re-

A federal court ruling upheld the government’s decision to deport Djokovic. 
Picture: David Caird

sponded.
“If you‘re someone com-
ing from overseas and 
there are conditions for 
you to enter this country, 
well you have to comply 
with them. And it’s as 
simple as that.”
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Barnaby Joyce has ex-
ploded at critics of Covid-
19 conspiracy theorist 
George Christensen, sug-
gesting calls to remove 
the rogue MP from parlia-
ment amount to a crime.
The deputy prime min-
ister confirmed he had 
spoken to Mr Christensen 
about his calls for par-
ents not to vaccinate their 
children – but refused to 
provide any detail of their 
conversation. 
“I don’t intend to go on 
a tirade about Mr Chris-
tensen because it serves 
no purpose,” he said. 
“The only thing that 
serves a purpose, talk 
one-on-one. Because oth-
erwise, you’re pumping 
up your own balloon, and 
maybe not even helping 
the issue.”
Mr Joyce faced a grilling 
from reporters in Bris-
bane, who continued to 
press the Nationals lead-
er about his rogue col-
league. 
It led to a bizarre ex-
change where Mr Joyce 
suggested those calling 
for Mr Christensen to be 
removed from parliament 
could be committing a 
crime.
“As soon as what you 
say starts amounting to a 
threat of removal from of-
fice you‘re in dangerous 
territory,” he said. 
“If you made a direct 
threat about removing 
them from office, that’s a 
crime. You can’t do it.”
Speaking at a press con-
ference in Canberra, 
Prime Minister Scott Mor-
rison also refused to boot 
Mr Christensen from the 
coalition.
Despite condemning the 

“wise and dangerous” 
anti-vaccine conspiracy 
theories being spread, Mr 
Morrison insisted Austra-
lia was a “free country”.
“You can’t go around 
locking people up for 
what they say as Austra-
lians,” Mr Morrison said.
“He is allowed to speak 
his mind but Australians 
should not be listening to 
him.
“The more important 
thing to do is to say his 
views are not the govern-
ment’s views. They have 
in no way, whatsoever, 
influenced government 
policy at all.
“I can only encourage 
those to simply ignore 
him.”
Mr Morrison confirmed 
he was reconsidering Mr 
Christensen’s role on a 
parliamentary committee, 
for which he gets paid ex-
tra, on top of his already 
generous salary.
Mr Christensen has al-
ready confirmed he will 
not contest the next elec-
tion.
The Prime Minister has 
been under pressure to 
pull his backbenchers into 
line after a small but vocal 
group spread Covid-19 
vaccine misinformation. 
Australian Medical As-
sociation vice president 
Dr Chris Moy called on 
Mr Morrison to reign in 
the “nutty” behaviour of 
Mr Christensen and other 
colleagues.
“It is frustrating that this 
sort of nutty stuff which 
is essentially converted 
into some sort of cause 
to raise popularity really 
has a foothold,” he told 
the ABC.
“It’s driven by a particular 

type of advocate - unfor-
tunately we are seeing 
some of them within the 
government.
“They really do need to 
shut up because they are 
not helping what we need 
to do and it is causing 
increasing anxiety. What 
they are saying is rub-

Barnaby Joyce unloads on reporters over George Christensen grilling

 2022 الـثاني  كـانـون   22 Saturday 22 January 2022الـسبت 

George Christensen has made wild claims about the vaccine. Picture: 
NCA NewsWire / Gary Ramage

People are going to be 
seeing a lot more of the 
mining billionaire in com-
ing months. Here’s why.
Clive Palmer will attempt 
to reignite his political 
career by running for the 
Senate at the forthcoming 
federal election.
The mining billionaire said 
he would lead the United 
Australia Party’s Queen-
sland Senate ticket, nine 
years after he was elected 
as a one-time lower house 
MP to the Sunshine Coast 
seat of Fairfax.
Making the announce-
ment at Brisbane’s Hyatt 
Regency on Wednes-
day, Mr Palmer said he 
believed he could beat 
high-profile conservative 
competitors Pauline Han-
son, former Queensland 
Premier Campbell New-
man and Liberal Amanda 
Stoker.
The 67-year-old said he 
would run the “largest 
and most extensive politi-
cal campaign” in the na-
tion’s history.
It comes after his party 
spent a whopping $83m 
at the 2019 election go-
ing on an anti-Labor ad-
vertising blitz in the final 

weeks and failing to win 
any seats.
“We’re very confident 
we’ll win Senate seats in 
Queensland and we’ll win 
House of Reps seats,” he 
said on Wednesday.
“We’re standing as the 
alternate party against 
the Liberal-Labor duopo-
ly, we’re standing in ev-
ery seat in the House of 
Reps.
“I don’t think we have any 
problems raising money 
or having the necessary 
financial resources.”
Mr Palmer told reporters 
he was unvaccinated de-
spite a check-in at the ho-
tel saying proof of being 
immunised was needed 
to gain entry.
He said he wanted to make 
UAP leader and former 
Liberal MP Craig Kelly the 
future Prime Minister.
“The fact of the matter is 
that politicians from the 
Liberal and Labor parties 
could not get a job out-
side of parliament,” he 
said.
“We need to tell them they 
are dreaming and that we 
need to elect Craig Kelly 
as the next Prime Minis-
ter.”

Clive Palmer reveals plan to run for the 
Senate at the 2022 federal election

Clive Palmer has announced he’ll run for the Senate at the next election. 
Picture: Liam Kidston

bish.”
“It has got to end. It has 
gone too far and unfor-
tunately it will be looked 
back on as something 
that has undermined our 
ability to do the right thing 
and maintain confidence 
in key aspects of things 
such as the vaccination 

program.”
Chief Medical Office Paul 
Kelly urged Australians 
to listen to the advice of 
medical professionals.
“I don’t have a message 
for MPs. I have a message 
for the people of Australia 

and the parents of Austra-
lia,” he told ABC Radio. 
“You should have the 
highest confidence in our 
system to provide safe, 
effective and high-quality 
vaccines for your chil-
dren.”

Health Minister Greg Hunt 
claims it is “dangerous” 
to provide free rapid an-
tigen tests to all Austra-
lians, as their use could 
blow out to 10 million a 
day, taking supply away 
from those most in need.
Speaking at a press con-
ference at Parliament 
House on Tuesday, Mr 
Hunt announced the 
next phase of Australia’s 
“Omicron response plan” 
amid increasing pressure 
on hospitals due to staff 
shortages.
He said one of the main 
elements would be acti-
vating a private hospital 
agreement, which was es-
tablished in March 2020, 
to send 100,000 staff, in-
cluding 57,000 nurses, to 
assist in the public health 
sector.
He was later asked to give 
a message to Australians 
who wanted free RATs 
widely available to all.
Labor leader Anthony Al-
banese has been calling 
on the Morrison govern-
ment to make the tests 
free through Medicare, 
after initially saying they 
should be subsidised.
Mr Hunt labelled it a “very 
dangerous and irrespon-
sible policy”, claiming 
10 million tests could be 
used a day.
“If you had the daily use 
of 10 million a day over 
100 days, that’s a billion 
tests,” he said.
“If you had it over 300 
days, that’s three billion 
tests.
“Their policy if you cal-
culate it out, could lead 
to anywhere from one to 
three billion tests, destroy 
the supply chain, take the 
tests away from the hos-

pitals, from those that are 
sick and from close con-
tacts in critical industries.
“It’s not a matter of cost 
– it’s a matter of supply 
chain and of diverting 
those tests from people 
who most need them.”
Mr Hunt was also asked 
whether the government 
got it wrong by not doing 
more to ensure there was 
widespread supply.
He said they were in the 
market “early” but testing 
was a state government 
responsibility.
“We were in the market in 
August last year, we pro-
vided 5.6 million RATs to 
our area of responsibility, 
the aged care sector, prior 
to now, another 100,000 
today, another three mil-
lion coming, which I’ve 
announced and referred 
to today,” he said.
“We have secured 70 mil-
lion tests.
“Testing has always been 
the state’s responsibility, 
but we’re supporting them 
with 10 million tests.
But Mr Hunt was then 
pressed specifically 
about whether the federal 
government had failed to 
secure enough private at-
home use supply of RATs 
before the end of last 
year.
“The balance of respon-
sibility has always been 
that the states had princi-
pal responsibility for test-
ing,” he answered.

He said the states had fol-
lowed the advice of the 
medical expert panel – 
made up of chief health 
officers and the chief 
medical officer – to use 
PCR tests over RATs at 
that time.

Greg Hunt claims it’s ‘dangerous’ to sup-
ply free RATs to everyone in Australia
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Australians will soon be 
able to access the first 
oral Covid-19 medica-
tions after a major break-
through overnight.
Covid-positive Austra-
lians who are at risk of 
serious illness will soon 
have access to two break-
through treatments in an 
attempt to keep them out 
of intensive care and re-
duce deaths.
The Therapeutic Goods 
Administration has grant-
ed provisional approval 
to two products – Pfizer’s 
Paxlovid (nirmatrelvir and 
ritonavir) and Lagevrio 
(molnupiravir) produced 
by Merck Sharp & Dohme.
The oral medications are 
the first to be approved 
for Covid-19 in Australia, 
and will be used in adults 
who are at “increased risk 
of progression to hospi-
talisation or death”.
TGA head professor John 
Skerritt said the medicines 
will be targeted in aged 
care facilities and at older 
Australians, and that nei-
ther product are intended 
to be used as a substitute 
for Covid-19 vaccination.
Health Minister Greg Hunt 
said the products were 
expected to arrive in com-
ing weeks, after the gov-
ernment secured 500,000 
courses of Paxlovid and 
300,000 courses of La-
gevrio. 
“They will help people 
who are at increase risk of 
going from mild to moder-
ate and deemed by medi-
cal professionals to have 

TGA approves two new Covid-19 medications amid Omicron case surge

the risk of progression of 
more serious conditions,” 
Mr Hunt said.
“They are expected to ar-
rive in the coming weeks.
“They will build on what 
we’re already doing 
through the intravenous 
or hospital treatments.”
The TGA said either medi-
cine should be adminis-
tered “as soon as pos-
sible” after a Covid-19 
diagnosis, and within five 
days of symptom onset. 
Both medicines require 
a prescription, and are 
taken twice a day for five 
days. 
Professor Skerritt said 
there was no indication 
that one was better than 
the other.
“It’s common, it’s an ideal 
situation in medicine - 
whether you’re treating 
cancer or a virus, or com-
mon things like diabetes 
- to have a selection of 
medicines,” he said. 
“Because there will be 
times when one is indi-
cated for certain groups 
of patients and one for an-
other group of patients. 
“Both medicines in the 
clinical trials were very ef-
fective in reducing death.
“That of course is the 
most important thing, es-
pecially as these medi-
cines will be rolled out 
especially in aged care... 
While we are sadly see-
ing some younger deaths, 
it’s still largely the older 
people if you look at the 
proportion of people who 
are dying, even in the last 

month or so.”
The drugs work differ-
ently, but both target the 
virus and keep it from fur-
ther spreading. 
“Lagevrio works by in-
hibiting replication of the 
SARS-CoV-2 virus,” a 
TGA statement said. 
“Regarding Paxlovid, the 
nirmatrelvir component 
blocks the activity of a 
protease enzyme that 
the coronavirus needs 
in order to replicate. Nir-
matrelvir is administered 
in combination with low-
dose ritonavir to maintain 
plasma levels of nirma-
trelvir for the duration of 
the treatment.”
The two new medicines 
will supplement the exist-
ing stockpile made up of 
Sotovimab – used in peo-
ple with mild to moderate 
Covid-19 at risk of severe 
disease, and Remdesivir – 
used in people with mod-
erate to severe Covid-19. 
Mr Hunt said not everyone 
who contracts Covid-19 
would need medication. 
“These treatments (La-
gevrio and Paxlovid) will 
be of most benefit for peo-
ple most at risk of severe 
disease,” he said.
“We are working to target 
access to the most vulner-
able including the elderly 
and those in aged care.
“Whilst vaccination re-
mains the best protection 
against Covid-19, our gov-
ernment continues work to 
ensure Australians have 
early access to safe and 
effective treatments as 
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Health Minister Greg Hunt said the courses of antiviral medication will begin arriving in Australia in the com-
ing weeks. Picture: NCA NewsWire/ David Crosling

they are approved for use 
by the medical experts.
“As with all Covid-19 
treatments, both of these 
medications have been 
rigorously assessed by 
the TGA for safety, quality 
and effectiveness.”
The TGA has warned that 
the treatments cannot be 

used by everyone, with La-
gevrio not recommended 
for women who are preg-
nant or breastfeeding.
Sexually active women of 
child-bearing age should 
use contraception for 
three months after taking 
the treatment.
The same recommenda-

tions apply to Paxlovid.
Paxlovid must also not 
be used with a number 
of commonly used medi-
cines, the TGA said.
The combination may lead 
to harmful increases in 
blood levels or reduce the 
activity of the Covid treat-
ment.

Scott Morrison has almost 
broken down after learning 
that a missing nine-year-
old’s body had been found 
in a barrel.
Prime Minister Scott Mor-
rison has almost broken 
down in tears when learn-
ing mid-press conference 
that a missing nine-year-
old’s body was found in 
a barrel in the NSW Blue 
Mountains.
Mr Morrison had initially 
told reporters he had been 
following the matter pri-
vately and he hoped for 
the best and that the child 
was all right.
“I can’t imagine what the 
parents and their com-
munity have been going 
through,” he said.
“I hope she’s all right. I re-
ally do. I’m sure we all do. 
Let’s hope that that has a 
good ending.”
A reporter then informed 
him that police had located 
the girl’s body and a man 

had been charged with her 
murder.
“I’m sorry. I hadn’t seen 
that before I came out to-
day,” Mr Morrison said, 
clearly on the verge of 
tears.
“That is devastating news.
“I’m very sorry that … since 
early this morning, I’ve 
been engaged in other is-
sues, as I’m sure you can 
imagine. 
“Having heard that news, 
that’s … it’s just … devastat-
ing.”
NSW Police had launched 
a search into the girl’s dis-
appearance after she was 
reported missing on Fri-
day.
Deputy Commissioner 
David Hudson said that 
on Tuesday night they lo-
cated an area that was of 
suspicion.
“From late Wednesday af-
ternoon, that ground was 
searched and the barrel 
was located,” he said.

“Forensic police examined 
that barrel and the human 
remains, consistent with 
the missing nine-year-old 
girl, have been located.”
Police said that until the 
post-mortem was conduct-
ed they were still uncertain 
of what exactly happened 
to her.
“What we will allege is 
that the accused that we 
charged with murder was 
responsible for, firstly, 
placing her in the bar-
rel, and then disposing of 
that barrel in the bushland 
where she was located,” 
Deputy Commissioner 
Hudson said.
The 32-year-old man front-
ed Central Local Court on 
Wednesday morning after 
being arrested at a unit in 
Surry Hills.
He did not apply for bail 
and it was formally refused 
until his next appearance 
at Penrith Local Court on 
March 18. 

Prime Minister Scott Morrison initially said he hoped for a good outcome in the case of the missing girl. Pic-
ture: NCA NewsWire / Gary Ramage

Prime Minister Scott Morrison almost breaks down 
learning about girl’s body being found in barrel
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