
وتوزع يف سيدني سبت  كل   e-mail: info@meherald.com.au  تصدر 

  Sydney: POBox 422, Guildford  NSW 2161, Tel:(02) 96324818  

947 العدد   -  2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November  2019, Issue No. 947السبت 
Melbourne: 12  Lincoln  Street, East Brunswick, VIC 3057

www.meherald.com.au/myherald

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

32
$2،000403 482 345

Follow us on          ; The Middle East Herald

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

حاصلة على عدة شهادات تنويه من سلطة 
HCCP صناعة اللحوم

TONY FRANCIS QUALITY MEATS
لصاحبها طوني  فرنسيس

Add: 414 Merrylands Rd, 
 Merrylands  - Tel: 96371759مواقف السيارات مجانا للزبائن

يعلن السيد طوني فرنسيس عن انتقال 
امللحمة FRANCIS MEATS اىل مرييالندز

تتوفر لدينا سائر أنواع لحوم البقر والغنم 
الطازجة يوميا

تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321 
 M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

مواجهات دامية يف الناصرية العراقية 
واألمـن يـعزز انتـشاره فـي الـنجف

يف  التطورات  تتسارع 
احتدام  عقب  العراق 
الناصرية،  يف  املواجهات 
حيث وقع عدد من القتلى، 
على  هجوم  غداة  وذلك 
يف  اإليرانية  القنصلية 
لقي  هجوم  وهو  النجف 

تنديدًا واسعًا. 
وأفيد بأن السلطات أعلنت 
حظر التجوال يف الناصرية 
وذلك  قار،  ذي  مركز   -
بعد احتدام املواجهات اليت 
أدت اىل سقوط 16 قتياًل 

يف الساعات املاضية،
كما افيد بأن متظاهري ذي 
قار حاصروا بعد ظهر امس 
االول اخلميس مبنى قيادة 
الشرطة يف املدينة. يأتي 
حمافظ  طالب  فيما  ذلك 
الوزراء  رئيس  قار   ذي 
عادل عبد املهدي بتشكيل 
كل  ومعاقبة  حتقيق  جلنة 
دماء  بسقوط  تسبب  من 
وقد  هذا  احملافظة.  أبناء 
وردت مشاهد إلطالق النار 

Member for East Hills

Wendy
LINDSAY MP

ADVERTISEMENT

 02 9772 2774   WendyLindsayMPEastHills  
 easthills@parliament.nsw.gov.au
 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212   

Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, 
using parliamentary entitlements.
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الذي شهدته الناصرية.
انتشرت  النجف   ويف 
القوات األمنية يف احملافظة 
حتسبًا ألي طارئ،  وذلك 

بعد األحداث اليت شهدتها 
األربعاء املاضي، وال سيما 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال املنسق الخاص لالمم املتحدة يف لبنان يان كوبيش

اجلمهورية  رئيس  أبلغ   
العماد ميشال عون االمني 
العام املساعد جلامعة الدول 
العربية السفري حسام زكي، 
الذي زاره والوفد املرافق، 
يف  االول  امس  ظهر  قبل 
»يواصل  انه  بعبدا،  قصر 
جهوده لتحقيق تفاهم حول 
معتربا  اجلديدة«،  احلكومة 
يف  الراهن  الوضع  »ان 
شروطا  حيتمل  ال  لبنان 
بل  مضادة،  وشروطا 
للخروج  معا  العمل  علينا 
من االزمة الراهنة على حنو 
اللبنانيني  مصلحة  حيقق 
االوضاع  حل  يف  ويساهم 
اليت  الصعبة  االقتصادية 

متر بها البالد«.
اىل  عون  الرئيس  واشار 
املطالب  غالبية  »يؤيد  انه 
اليت رفعها احلراك الشعيب 
ألنه سبق ان قدم اقرتاحات 
قوانني لتحقيقها، وال سيما 

مبكافحة  منها  يتصل  ما 
الفساد وتفعيل االصالحات 
احلصانة  ورفع  اهلدر  ومنع 
وغريها،  املرتكبني  عن 
واىل انه دعا املتظاهرين، 
احلوار  اىل  مرة،  من  اكثر 
مساعيه  وسيواصل  معهم 

عرض التطورات مع كوبيتش ووفد اجلامعة العربية وعّزى ماكرون

عون: الوضع ال حيتمل شروطا وشروطا مضادة 
وعلينا العمل معا للخروج من األزمة

املناسبة  احللول  الجياد 
لألزمة«.

وخالل اللقاء، الذي حضره 
وزير الدولة لشؤون رئاسة 
اجلمهورية سليم جريصاتي 
الرمحن  عبد  والسفري 
املرافق،  والوفد  الصلح 

لفت الرئيس عون السفري 
زكي اىل ان »الدعم العربي 
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األمريكي،  الرئيس  وصل 
إىل  ترامب،  دونالد 
االول  امس  أفغانستان، 
غري  زيارة  يف  اخلميس، 

معلنة لالحتفال بعيد الشكر 
يف  األمريكيني  اجلنود  مع 

التفاصيل على الصفحة 21

زيـارة مـفاجئة لـرتامـب إلـى 
أفغانستان.. وحديث عن طالبان

مـصر والـيونان وقـربص: اتـفاق 
أردوغان والسراج »بال أثر قانوني«

التفاصيل على الصفحة 21

السودان.. قرار رمسي حبل 
حزب البشري
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DREAM TEAM EVENTS
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers

National 
Strata Management

لجميع حاجاتكم من 
بيع وشراء وتأجري 
السكنية  العقارات 
اتصلوا  والتجارية 
الرقم: على  جو  بـ 

لصيانة وادارة )Strata( األبنية السكنية 
والتجارية اتصلوا بـ مايكل كلتوم على الرقم:

9721 1611

0418 845 865 -- 02 9721 1511

358 Guildford Road, Guildford NSW 2161
Email; mkr@nationalstrata.com.au - Web; www.nationalstrata.

com.au  - michael.k@nationalre.com.au

خربة التقل عن 30 عاماً  نضعها يف خدمة اجلالية
دقة يف العمل وصدق يف املعاملة



لــبنانيات
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واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
ابراهيم  النائب  برئاسة  جلسة 
كنعان وحضور وزير املالية يف 
علي  األعمال  تصريف  حكومة 
حسن خليل، خصصت لالستماع 
موازنة  مشروع  فذلكة  اىل  منه 
العام 2020، وحبث واقرار بنود 
النواب:  حضور  يف  املشروع، 
نقوال حناس، االن عون، سليم 
عون، حكمت ديب، ياسني جابر، 
بانو، حسن فضل اهلل،  انطوان 
اللمع،  ابي  ادي  زعيرت،  غازي 
انور  شري،  امني  محيد،  ايوب 
البستاني، هادي  فريد  اخلليل، 
بوال  اجلسر،  مسري  حبيش، 
سيزار  مجالي،  دميا  يعقوبيان، 
ابي خليل، علي عمار، نزيه جنم، 
املقداد،  علي  سعادة،  سليم 
السيد،  الدين، مجيل  عز  حسن 
قاسم هاشم، علي بزي، عدنان 
ايلي  فياض،  علي  طرابلسي، 
طارق  احلجريي،  بكر  الفرزلي، 
ميشال  الطبش،  روال  املرعيب، 
ونقوال  احلجار  حممد  معوض، 
للمالية  العام  املدير  صحناوي، 
االن بيفاني، مدير املوازنة يف 
أبي خليل  املالية كارول  وزارة 
ومدير الواردات يف الوزارة لؤي 

احلاج شحادة.

كنعان
استمرت  اليت  اجللسة  وعقب 
رئيس  حتدث  ساعات  ثالث 
اليوم  »عقدنا  فقال:  اللجنة، 
واقرار  لبحث  األوىل  اجللسة 
 ،2020 العام  موازنة  مشروع 
السابع  أحداث  قبل  اتت  اليت 
عشر من تشرين األول، وهناك 
على  طرحناها  عدة  تساؤالت 
معالي وزر املالية حول أرقامها 
ودستورية  وتأثريها  وجدواها 
وقانونية إقرارها يف ظل حكومة 

تصريف أعمال«.
الذي  »املشروع  أن  اىل  ولفت 
بني ايدينا ثوري حبسب وصف 
وزير املالية، وهو ال يتضمن أي 
ضريبة او اضافة ألي رسوم، وقد 
أتى يف املوعد الدستوري للمرة 
ويتضمن  الطائف،  منذ  األوىل 
والقطاع  لبنان  ملصرف  حتميال 
املصريف حبدود ال5000 مليارة 
كتخفيض  احتسابهم  جرى  لرية 
على نسبة العجز. وكنا ذاهبون 
اىل صفر عجز او اقل من واحد 
باملئة لو استمر الوضع على ما 
هو عليه مرتافقا مع االصالحات 
اليت تضمنتها الورقة االصالحية 
بتخفيض  قامت  اليت  للحكومة 
ال420  حبدود  اجلاري  االنفاق 
اىل  باالضافة  لرية،  مليار 
وقمنا  سبق  اليت  التخفيضات 

بها العام املاضي«.
واوضح أن »الواقع اختلف بعد 
واإليرادات  األول،  تشرين   17
وزير  حبسب  معدومة  شبه 
نسبة  اختلف  واحلساب  املالية. 
الذي  الوقت  ويف  لاليرادات، 
اليوم  استحقاقا  لبنان  سدد 
دوالر،  ونصف  املليار  حبدود 
قائمة  اعتبارها  ميكن  فالنفقات 
دون  من  اليوم،  اىل  نظريا 
الصرف  سعر  باالعتبار  األخذ 
وهو  املقبلة،  واالستحقاقات 
ما سيتوقف على االيام املقبلة 
والوضع السياسي العام وتأليف 

كنعان بعد جلنة املال: الوضع عصيب والوحدة مطلوبة لالنقاذ 
واقرار املوازنة يعين ان املؤسسات تعمل واملالية لن تعود للفوضى
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احلكومة من عدمها، اضافة اىل 
االجراءات اليت جيب اختاذها من 

قبل حكومة تصريف األعمال«.
أوصت  »اللجنة  أن  اىل  وأشار 
تشكيل  يف  االسراع  بضرورة 
احلكومة، كما اوصت يف الوقت 
الفاصل عن ذلك، بضرورة قيام 
حكومة تصريف األعمال مبهامها، 
ال سيما بالنسبة للجنة الطوارىء 
الوضع  لضبط  عنها  حكي  اليت 
وهو  معاجلته،  وحماولة  النقدي 
من  امجاع  شبه  هناك  كان  ما 

قبل النواب احلاضرين عليه«.
كما اوضح أن »النواب احلاضرين 
يف اجللسة طرحوا تساؤالت حول 
أكد  العام، وقد  القطاع  رواتب 
معالي وزير املالية ان الرواتب 
ستدفع على الرغم من الصعوبة 
بتحصيل  املوجودة  النقدية 
االيرادات والنقص يف احلساب 
املالية  عملية حتسني  وان   ،36
الثقة  باستعادة  يرتبط  العامة 

وبانتظام عمل املؤسسات«.
بعض  ضوء  »يف  وتابع: 
والتحركات  الشارع  مستجدات 
على  اجيابا  اثرت  اليت  القائمة 
اليت  االصالحات  بعض  تنفيذ 
ومل  واقريناها  عليها  عملنا  كنا 
تطبقها السلطة التنفيذية، جيب 
التنبه يف الوقت نفسه اىل ان 
االيرادات،  بعض  حتصيل  منع 
كال-tva وغريها، جيب اال يؤدي 
اىل افراغ خزينة الدولة وجعلها 
بال مورد، ألن ذلك سيؤثر سلبا 
اىل  منتمني  من  اجلميع  على 
او  حراك  او  سياسية  تنظيمات 
فالتكامل  لذلك،  مستقلني. 
حتى  ضرورية  والوحدة  مطلوب 
الوطن،  إلنقاذ  املختلفني  بني 
ألن السقف ان وقع سيقع على 

اجلميع من دون استثناء«.
االقتصادية  »الوقائع  وقال: 
املاضية،  السنوات  عن  خمتلفة 
التجاري  امليزان  يف  والعجز 
ميزان  يف  وكذلك  يتفاقم 
املدفوعات جراء توقف التحويالت 
اخلارجية واضمحالل الودائع اليت 
كانت تأتينا من اخلارج، وهو ما 
عنده  والتوقف  معاجلته  جيب 
بالكثري من اجلدية. وقد قررت 
اللجنة يف الظرف الراهن وحتى 
اجلديدة،  احلكومة  تأليف  بعد 
متابعة الوضعني املالي والنقدي 
مالية  طوارىء  خلية  وستشكل 
ووزارة  املصارف  مع  تتابع 
الوضع  لبنان  ومصرف  املالية 
اذا  الصيارفة  ومع  النقدي 

اللجنة  وستكون  األمر.  احتاج 
يف حالة تهيب ومتابعة وترقب 
ألي جديد، وستكون هلا مواقف 
املواطن  تهم  قضية  كل  يف 
العامة  واملالية  واالقتصاد 
الصحيح يف  االجتاه  وتدفع يف 

هذا الظرف«.
واكد أن »فوائد اقرار املوازنة 
يف هذا الظرف يؤكد ان لبنان 
مؤسساته  وان  وسيبقى  قائم 
وماليته  تعمل  الدستورية 
القوانني  وفق  ستنتظم  العامة 
املالية ولن تعود اىل الفوضى 
يف  حصلت  اليت  والتجاوزات 
املاضي. كما ان اقرار املوازنة 
يعطي اشارة اجيابية وجدية على 
امكانية استعادة الدولة اىل حد 
باملوضوعني  املبادرة  زمام  ما، 
ان  كما  واالقتصادي.  املالي 
اقرار املوازنة يفتح الباب امام 

املساهمات واالصالحات«.
واعلن كنعان أن »جلسة اليوم 
ختللها اقرار 24 مادة من مواد 
سابقة  وهي  املوازنة،  قانون 
متكنها من حتقيقها، ألن البنود 
يف  أخذت  احلكومة  من  اآلتية 
سبق  اليت  االصالحات  االعتبار 
بها،  اوصت  ان  املال  للجنة 
اقرار  لنا صعوبة يف  يكن  ومل 
باالقرتاض  املتعلقة   5 املادة 
واليت اخذت باالعتبار عدم جواز 
وان  مفتوح،  بسقف  االستدانة 
العجز  ضمن  االستدانة  تكون 
والفعلي«،  احملقق  ال  املرتقب 
وقال: »علقنا املادة 7 الشهرية 
اهلبات  مبراقبة  عالقة  هلا  اليت 
والقروض، وسنعود اىل اقرتاح 
للبحث  سابقا  به  وتقدمنا  سبق 
واألخذ به يف اللجنة. كما علقنا 
بقانون  املرتبطة  املواد  بعض 
تتضمن  مواد  والغينا  العمل، 
السياحية  املؤسسات  اخضاع 
لضريبة ال-tva. وهناك انسجام 
العجز  ضبط  سقف  حتت  تام 
ضرائب  اي  عن  واالبتعاد 

ورسوم جديدة«.
اىل  ب«الدخول  انه  اكد  كما 
واالدارات  الوزارات  اعتمادات 
سيكون  العامة،  واملؤسسات 
يزيد  قد  لالنفاق  عصر  هناك 
عما قامت به احلكومة. علما أن 
السنوات  الذي جرى يف  العمل 
املاضية، وما قامت به احلكومة 
مع مشروع موازنة العام 2019، 
القيام  الصعوبة  من  جيعل 
ولكن،  اضافية.  بتخفيضات 
لدينا اقرتاحات سندلي بها عند 

الدخول مبوضوع االعتمادات«.
اجللسات  »سنجدول  وتابع: 
االسبوع املقبل بدءا من االثنني 
والثلثاء واخلميس ورمبا اجلمعة، 
مواد  من  ننتهي  ان  واتوقع 
قطعنا  قد  نكون  وان  القانون 
باالعتمادات.  كبريا  شوطا 
الذي  اليوم  النيابي  واحلضور 
النية  يؤكد  نائبا  االربعني  ناهز 
واملناقشة  املسؤولية  بتحمل 
اجلدية والكالم املوضوعي، واذا 
أن  يف  نأمل  الظروف،  مسحت 
قبل  املوازنة  اقرينا  قد  نكون 

نهاية السنة واألعياد«.
ورأى كنعان أن »وضع املالية 
ان  واملطلوب  عصيب،  العامة 
نتجند كلنا مع الناس واحلكومة 
املستقيلة اليت جيب ان تتحمل 
مسؤولياتها مبعاجلة هذا الوضع، 
مبتابعة وجدية ال برمي االتهامات 
السياسية كما حيصل من بعض 
الذين ال يشاركون يف اجللسات 

وكأن »فرفور ذنبه مغفور«.
وعن إمكان إلزام احلكومة املقبلة 
كنعان:  قال  املوازنة،  بهذه 
احيلت  وقد  سنوية،  »املوازنة 
ميكن  وال  الدستورية،  باملهلة 
تتبنى  ال  ان  اجلديدة  للحكومة 
نشرها  ألن  احلالية،  املوازنة 
يف اجلريدة الرمسية جيعل منها 

ملزمة ألي حكومة مقبلة«.
احلكومة  إلزام  إمكان  وعن 
املقبلة مبوازنة قد ال تتالءم مع 
»حبثنا  قال:  املالية؟  سياستها 
هذه  ومسؤولية  األمر،  هذا 
املوازنة  بإحالة  كانت  احلكومة 
ما  وهو  الدستوري  موعدها  يف 
وزير  من  فهمنا  وكما  حصل. 
ال  املقبلة  فاحلكومة  املالية، 
ميكن ان تفعل أكثر مما تتضمنه 
الظرف  يف  احلالية  املوازنة 
تعديلي  عمل  واي  الراهن، 
واحلكومة  طفيفا،  سيكون 
اشهر   6 اىل  حتتاج  املقبلة 
لذلك،  املالي،  تصورها  لوضع 
السنة  يف  الدخول  فاألفضل 
الطائف  منذ  مرة  الول  املالية 
االعتمادات.  يف  كامل  بانتظام 
وأي تأثري استثنائي على اجراء 
بإحالة  معاجلته  ميكن  رقم  او 
النيابي.  اجمللس  اىل  قانون 
واذا كان لبنان قادر على اقرار 
الدستوري،  موعدها  موازنة يف 
على الرغم من صعوبة الظروف، 
فإن ذلك يبقى افضل من العودة 
اليت  والتجاوزات  الفوضى  اىل 

شهدناها سابقا«.

النائب ابراهيم كنعان مرتئسا الجلسة

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

البيان اآلتي:
لالتصاالت  مغاير  وقع  »على 
جتري  اليت  املكثفة  واملداوالت 
لتهيئة  الفرقاء  بني  متسارعة 
حكومة  لوالدة  املالئمة  األجواء 
جديدة تنهض بأعباء البالد رغم 
وضعها  بلغها  اليت  الصعوبة 
النقدي واالقتصادي، وتستجيب 
يف اآلن نفسه للمطالب املشروعة 
على  البعض  يصر  للمواطنني.. 
حياة  وعرقلة  التوتري  استخدام 
على  للرقص  سبيال  اللبنانيني 
أوجاع الناس وأزمة البلد عموما.. 
والشتائم  االستفزاز  عرب  مرة 
والتطاول على رموز وقيادات.. 
الطرقات  قطع  عرب  أخرى  وتارة 
وإعاقة حركة التنقل للناس بني 
األمر  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 
الذي يتسبب مبشاحنات من جهة 
من  ومصابني  ضحايا  بوقوع  أو 
جهة أخرى متاما كما حصل مؤخرا 
شلهوب  حسني  استشهاد  مع 
اجلندي  سناء  زوجته  وشقيقة 
مفرتق  عند  نور  ابنته  وإصابة 
برجا على طريق اجلنوب - بريوت، 
األخرى  احلوادث  إىل  إضافة 
الدامية اليت سبق أن حدثت يف 
خلدة وزحلة وخلفت أسى ولوعة 

ومرارة يف النفوس.
إن التوتري الدائم هو خيار الراغبني 
وهو  التعقيدات،  استيالد  يف 
الطريق  لقطع  املفتعل  السبيل 
وتقدم  احلقائق  تبيان  أمام 
بتداعيات  يهدد  وقد  املعاجلة، 
األهداف  ختدم  وال  حمسوبة  غري 
املتوخاة. وإن األزمة اليت تعصف 
بالبالد حتتاج مقاربتها إىل كثري 
من الصدق مع اهلل ومع النفس 

ومع الناس.
آخر  اليوم  الكتلة  تدارست  لقد 
واالتصاالت  اجلهود  تطورات 
الشأن  إزاء  واملواقف  اجلارية 
الداخلي واحلكومي وخلصت إىل 

ما يأتي:
الدستورية  املوجبات  ان   -1
املستقيلة  احلكومة  على  تفرض 
القيام بواجباتها يف تسيري شؤون 
مسؤولياتها  وحتمل  الدولة، 
اللبناني  الشعب  جتاه  القانونية 
االسعار  ارتفاع  ظل  يف  خباصة 
الوطنية،  العملة  سعر  وتدهور 
اىل  حيتاجان  أمران  وهما 
اجراءات فورية ردعية لكبح مجاح 
مستلزمات  وتأمني  املستغلني 
يف  االساسية  السلع  توفر 

االسواق، فضال عن ضبط األمن 
يف  املواطنني  حقوق  ومحاية 

اجملاالت املختلفة.
اخلطري  الرتدي  تدارك  إن   -2
واالقتصادي  النقدي  للوضعني 
للمسؤولية  حتمال  يتطلب  للبالد 
الوطنية وحتسسا لطبيعة املخاطر 
سريع  بشكل  ليصار  وحجمها 
اإلجراءات  مباشرة  إىل  جدا 
وكل  التدهور..  بوقف  الكفيلة 
تشكيل  على  يتوقف  ذلك 
ذات  ومتفاهمة  منسجمة  حكومة 
منطلقاتها  يف  جديدة  منهجية 

وإجراءاتها.
إن ترؤس مثل هذه احلكومة ال 
حسابات  ألية  خيضع  أن  جيوز 
الوطن.  مصلحة  عن  بعيدا 
اليت  هي  والوقائع  فالقوانني 
الظرف  يف  املتاح  إىل  تؤشر 
الراهن بعيدا عن أية نزعة حاملة 
أو عن أية سقطة يف فخ تصفية 

احلسابات..
إمكان  وال   .. خانقة  البالد  أزمة 
بتفاهم  إال  تدهورها  لوقف 
وحبسن  املخلصني،  مجيع  بني 
االستفادة من الطاقات املتوفرة 

واملناسبة.
االبتعاد  إىل  اجلميع  ندعو   -3
نسج  يف  املناورة  أساليب  عن 
املواقف اليت تفاقم األزمة وتزيد 
إىل  والذهاب  خماطرها،  من 
وشجاعة  بواقعية  األمور  مباشرة 
أجل  من  وجاد  عملي  وحرص 
ستطال  اليت  التعقيدات  جتاوز 

تداعياتها اجلميع.
توتري  منهجية  الكتلة  تدين   -4
العصبيات  واستنفار  الشارع 
الطائفية واملذهبية ولغة السباب 
باملمتلكات  واملس  والشتائم 
العامة أو اخلاصة وقطع الطرقات 
أنى  املواطنني  وابتزاز  وتهديد 
القيادات  وتدعو  ذلك،  حصل 
للمبادرة إىل  السياسية  والقوى 
ضبط مثل هذه املمارسات حيث 
أمكن، واعتبار ذلك واجبا وطنيا 

وأخالقيا ونضاليا.
بني  اللبنانيني  ختيري  إن   -5
»الفقر الدائم أو الرفاه احملتمل« 
كما ورد يف مرافعة فيلتمان أمام 
الكونغرس األمريكي يبدو »كوعد 
إبليس باجلنة«، وهو يف احلقيقة 
من  ينطلق  موصوف  حتريض 
لصاحبه،  املالزمة  الفشل  عقدة 
واقعي  غري  أنه  عن  فضال 
متعمد  استخفاف  على  وينطوي 
يتضمن  فإنه  اللبنانيني،  بعقول 
مصادرة مسبقة للموقف الوطين 
وللكرامة الوطنية يف آن، وهذه 
من  قطعا  مرفوضة  املصادرة 

شعبنا اللبناني العظيم«. 

دانت توتري الشارع واستنفار العصبيات
الوفاء للمقاومة: لتقم احلكومة 

املستقيلة بواجباتها

الريزة،  يف  مكتبه  يف  عون  جوزاف  العماد  اجليش  قائد  استقبل 
املنسق اخلاص لألمم املتحدة يف لبنان يان كوبيتش، وتناول البحث 

األوضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
كما استقبل عون األمني العام املساعد جلامعة الدول العربية حسام 

زكي على رأس وفد مرافق.
البابوي يف لبنان املونسينيور جوزف سبيتاري،  ثم التقى السفري 

ومت التداول يف شؤون خمتلفة.

قائد اجليش عرض االوضاع مع 
كوبيتش وزكي والسفري البابوي
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الشرق  بطاركة  واصل 
مؤمترهم  أعمال  الكاثوليك 
القاهرة  يف  املنعقد  ال27 
وختللته  احلالي،  و29   25 بني 
كان  وكنسية،  رمسية  زيارات 
أبرزها اليوم للرئيس املصري 

عبد الفتاح السيسي.
أكد  السيسي  أن  بيان  وأفاد 
دولته  »تقدير  اللقاء،  خالل 
مجيع  مع  الطيبة  للعالقات 
املصرية  الدينية  القيادات 
أطيافهم،  باختالف  والدولية 
ال سيما يف ظل النهج احلالي 
للدولة يف إرساء قيم التعايش 

وحرية العبادة«.
وأشار السيسي إىل أن »تلك 
الثقافة بدأت بالفعل يف مصر 
بطبيعة  املنطقة  وستنتشر يف 
احلال مع مرور الوقت«، الفتا 
إىل »ضرورة تفهم خصوصية 
من  تضمه  مبا  املنطقة،  ثقافة 
األمر  وهو  ومبادىء،  معايري 
الذي يتطلب التفاعل مع تلك 
القبول  من  إطار  يف  الثقافة 

واالحرتام«.
زيارة لتواضروس الثاني

لبابا  زيارة  كانت  وكذلك، 
الكرازة  وبطريرك  اإلسكندرية 
الثاني  تواضروس  املرقسية 
 - املرقسية  الكاتدرائية  يف 
القاهرة، الذي أشار إىل »أهمية 
الكاثوليك  البطاركة  مؤمتر 
وسط  القاهرة،  يف  املنعقد 
هذه الظروف الدقيقة اليت مير 

بها املشرق العربي«.
الراعي

املاروني  البطريرك  وألقى 
بشارة  مار  الكاردينال 
قال  كلمة  الراعي  بطرس 
لبنان  يف  »نعيش  فيها: 
سببها  خانقة  اقتصادية  أزمة 
وشبابنا  السياسية،  األزمة 
واملذاهب  الطوائف  جتاوزوا 
واحدة،  بلغة  يتكلمون  وباتوا 
راية  هي  واحدة  راية  رافعني 
الظروف،  هذه  ويف  الوطن. 
تؤدي  أن  الكنيسة  على  جيب 
ال  احلقيقة جتاه شعبها،  خدمة 
الشعبية  االنتفاضة  أن  سيما 
اليت يشهدها لبنان أثبتت حمبة 
بكل  ومتسكه  لوطنه  الشعب 

شرب من أرضه«.
إليه  حنتاج  ما  »أكثر  أضاف: 
نعلم  ألننا  احلقيقة،  هو  اليوم 
العامل،  مأل  قد  الكذب  أن 
كاذبة،  باتت  والسياسات 
احيانا  تنقل  االعالم  ووسائل 
احلقيقة املبهمة، وما »حدا غيب 

كل الناس بتعرف شو يف«.
السفارة البابوية يف مصر

وكان البطاركة زاروا السفارة 
البابوية يف مصر، حيث رحب 
السفارة  بأعمال  القائم  بهم 
املونسنيور جان توماس، الذي 
املؤمتر  »هذا  أن  إىل  أشار 
يكتسب أهمية كربى، ال سيما 
املنطقة  يف  جيري  ما  ظل  يف 
وحتديات  وحروب  ثورات  من 
كبرية، ما يوجب على الكنيسة 
أن تهتم مبوضوع اإلعالم الذي 
جيب أن ينقل احلقيقة بشفافية 

وموضوعية«.
للبابا  بقول  حديثه  وختم 
يف  »الشرق  فرنسيس: 

قليب«.
سفري لبنان يف القاهرة

من جهته، استقبل سفري لبنان 
يف القاهرة علي احلليب، بطاركة 
حبضور  الكاثوليك،  الشرق 
ديبلوماسيني وفاعليات اجلالية 
السفارة  دار  يف  اللبنانية، 

اللبنانية بالقاهرة.
»سروره  عن  احلليب  وحتدث 
باستقباهلم«، مؤكدا أن »لبنان 
احلرية  أرض  وسيبقى  كان 
املشرتك  والعيش  والكرامة 
خمتلف  بني  الوطنية  والوحدة 
»سيتخطى  وقال:  مكوناته«، 
وستتشكل  الراهنة،  األزمة 
باإلصالحات  تقوم  حكومة 
املطلوبة والنهوض االقتصادي 

املنشود«.
وصالة  دعاء  احلليب  وطلب 
البطاركة  اآلباء  وتوجيه 
يضعوا  »كي  للسياسيني 
مصلحة لبنان فوق كل اعتبار«، 
املؤمتر  ألعمال  »النجاح  متمنيا 

بطاركة الشرق الكاثوليك واصلوا أعمال مؤمترهم يف القاهرة وزاروا السيسي
 الراعي: املطلوب حكومة تنقذ البلد من كبوته االقتصادية

جمللس  والعشرين  السابع 
البطاركة، ملا فيه خري أبنائهم 

يف سائر بلدان الشرق«.
الراعي  حتدث  جهته،  من 
وشعبا«  حكومة  »مصر  فحيا 
التقدم  من  »املزيد  هلا  راجيا 
»من  وقال:  واالزدهار«، 
ندعو  اللبناني،  البيت  هذا 
املسؤولني اللبنانيني اىل حتمل 
مسؤولياتهم الكاملة بعد مرور 
االنتفاضة،  على  يوما  أربعني 
أمل  فاحتة  نعتربها  وحنن 
كبرية. إن شبابنا بكل أعمارهم 
األمهات  ومعهم  أهلهم  ومع 
والنساء، ومن دون أي اعتبار 
املذهيب،  أو  الديين  لالنتماء 
وهم  الساحات،  يف  يلتقون 
يتحدثون  بعضهم،  يعرفون  ال 
الوطن  لغة  هي  واحدة  بلغة 
باستعادة  مطالبني  الواحد، 
الثقة، إذ قالوا: تكفينا هجرة 
ودمارا وحربا ونريد البقاء يف 

وطننا«.
وحذر الراعي من »جناح خمطط 
البعض يف استدراج هذا احلراك 
واحلرب  الفتنة  حنو  السلمي 
املطلوب  »إن  األهلية، وقال: 
بالثقة،  توحي  حكومة  اليوم 
إنقاذ  واجباتها  أوىل  وتكون 
االقتصادية  كبوته  من  البلد 
الدولة  هيبة  على  واحملافظة 

ومقتنياتها«.
مطالب  على  »نشدد  وختم: 
شبابنا، ونعترب أن صوتهم هو 
صوت نبوي، وعلى السياسيني 
اىل صوت  آذانهم  يديروا  ان 

الشعب«. 

النواب  جملس  رئيس  استقبل 
الرئاسة  مقر  يف  بري  نبيه 
التينة، األمني  الثانية يف عني 
الدول  جلامعة  املساعد  العام 
زكي،  حسام  السفري  العربية 
التطورات  آلخر  عرض  وكان 

واألوضاع الراهنة.
زكي

زكي:  قال  اللقاء،  بعد 
»تشرفت مبقابلة دولة الرئيس 
لدولته  نقلت  حيث  بري  نبيه 
رسالة شفهية من معالي امني 
تتعلق  العربية  اجلامعة  عام 
وتطوراته  لبنان  يف  بالوضع 
السياسية  اجلوانب  كل  من 
استمعت  وقد  واإلقتصادية. 
اعرب  الذي  الرئيس  دولة  من 
كما  اجلامعة،  لدور  تقديره  عن 
استمعت اىل تقييمه للوضع من 
ان مسألة  واعتقد  نواحيه،  كل 
تشكيل احلكومة على صعوبتها 
ان  بد من  النهاية ال  فهي يف 
اساسية  مسألة  وهي  حتل، 
سلبية  آثار  أي  لتفادي  للبنان 
على وضعه اإلقتصادي ووضع 
لقد  طبعا  فيه،  األهلي  السلم 
شجعنا بكل ما نستطيع لتقديم 
طرح  وكل  ومبادرات  افكار 

ممكن«.
لدولة  أوضحت  »كما  أضاف: 
حاضرة  اجلامعة  بأن  الرئيس 
ان  ميكن  حترك  بأي  للقيام 
هذا  يف  اللبنانيني  يساعد 
منه  للخروج  املأزوم  الوضع 
بأقرب فرصة ممكنة، وسنواصل 
اللقاءات اليوم، متمنني للبنان 

واللبنانيني كل اخلري«.

ميكن  عما  سؤال  على  وردا 
من  العربية  اجلامعة  تقدمه  ان 
مساهمة حلل األزمة، قال زكي: 
كما  مأزوم  السياسي  »الوضع 
يعلم اجلميع، والدخول على خط 
التسوية السياسية ليس سهال، 
كل  من  واضح  متسك  وهناك 
السياسية  مبواقفها  األطراف 
دائرة  نكمل  دعونا  ولكن 
اإلتصاالت ولنتفاهم مع اجلميع 
حول املعضالت األساسية وسبل 

اخلروج منها«.

السيسي مستقبال وفد البطاركة الكاثوليك

بري إستقبل كوبيتش وسفرية اوسرتاليا زكي:
مسألة تشكيل احلكومة على صعوبتها ال بد ان حتل تفاديا ألي آثار سلبية

سفرية أسرتاليا
بري  الرئيس  استقبل  كما 
لبنان  يف  أسرتاليا  سفرية 

ريبيكا غريندالي.
كوبيتش

االوضاع  عرض  الظهر،  وبعد 
الوضعني  سيما  ال  العامة 
وآخر  واملالي  االقتصادي 
خالل  السياسية،  املستجدات 
استقباله املنسق اخلاص األمني 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم  العام 

يان كوبيتش. 

الرئيس بري مستقبال زكي

حكومة  يف  االعالم  وزير  تفقد 
اجلراح  مجال  االعمال  تصريف 
ظهر امس االول، مبنى »تلفزيون 
وجال  احلازمية،  يف  لبنان« 
حضور  يف  االستديوهات،  على 
»تلفزيون  لشؤون  مستشاره 
توزيع  مدير  عيد،  طوني  لبنان« 
العامل  موند« يف  ميديا  »فرانس 
الشيخ،  أمحد  وتركيا  العربي 
الفين املختص  املهندس واخلبري 
التابع  واالرسال  التلفزيون  يف 
موند«  ميديا  »فرانس  ملؤسسة 
التقين  والفريق  ديريان  إميانويل 

املرافق.
الجراح

بعد اجلولة، قال اجلراح ردا على 
سؤال عن أهمية هذه الزيارة مع 
»يفرتض  فرنسي:  عمل  فريق 
يف  لبنان  تلفزيون  يعود  ان 
يف  دوره  ليمارس  احلازمية 
يف  التلفزيون  جانب  اىل  لبنان 
بزيارة  قمنا  لذلك  اخلياط،  تلة 
ملؤسسة فرانس ميديا موند يف 
شهر،  ونصف  شهر  منذ  فرنسا 
واتفقنا مع املسؤولني فيها على 
على  لالطالع  لبنان  يزوروا  أن 
احلازمية،  يف  التلفزيون  وضع 
وامكانية املساعدة من أجل إعادة 
إحيائه وإجياد دور جديد لالعالم 

الرمسي«.
من  هو  املبنى  »هذا  أضاف: 
افضل املباني ومصمم الن يكون 
تلفزيونا، امنا مع االسف، وضعه 
ال يسمح بذلك، وقد اطلع اليوم 
التقين  والفريق  أمحد  السيد 
وعلى  املبنى  على  له  املرافق 
إطالق  وإعادة  حتديث  امكانية 
القناة 9 واليت نعرفها قدميا ببث 
ملست  وقد  الفرنسية،  الربامج 
جتاوبا كبريا من طرفهم، وكذلك 
احلريري  سعد  الرئيس  دولة  من 
على  الكبري  حرصه  يؤكد  الذي 

اعادة احياء هذا التلفزيون«.
اجتماعاتنا  سنتابع  أننا   « وتابع: 
حباجة  فنحن  معهم،  واتصاالتنا 
يف  املبنى  هذا  جتهيز  اىل 
تلفزيون  لدى  ان  علما  احلازمية، 
لبنان االمكانية لرتميم املبنى امنا 
وحنن  ما،  حد  اىل  مكلف  جتهيزه 
احلكومة  مع  حناول  جهتنا  من 
ميديا  فرانس  ومع  الفرنسية 
تأمني  أخرى  جهات  ومع  موند 
واعادة  التلفزيون  لتجهيز  هبات 
خدمة  جديدة،  بصورة  إطالقه 
الوطين  واالعالم  الرمسي  لالعالم 

يف لبنان«.
الشيخ

»عالقتنا  الشيخ:  قال  بدوره، 
يف  االعالم  وزارة  مع  جدا  قدمية 
العام  يف  بدأت  وهي  لبنان، 
فرنسا  راديو  جمال  يف   1996
يف  الفرنسي  والفريق  الدولي 
راديو لبنان اللذين يعمالن سويا 
وبناء  واليوم،  عدة.  سنني  منذ 
لطلب الوزير اجلراح، اطلعنا على 
احلازمية  لبنان يف  تلفزيون  حال 
املعروف قدميا بقناة 9، والناطق 
باللغة الفرنسية، وقد ساهم يف 
دعم الفرنكوفونية يف لبنان. لذا، 
نعمل مع معالي الوزير اجلراح ومع 
انشاء قناة  اإلعالم إلعادة  وزارة 
مبنى  من  جديدة  فرنسية  بث 
اللبنانيني  احلازمية، بهدف إفادة 

منها«.
أضاف: »ان الفريق التقين املرافق 
مبنى  وضع  عن  تقريرا  سيقدم 
ثم  احلازمية،  يف  لبنان  تلفزيون 
سنجتمع مع وزير االعالم وكوادر 
الوزارة لوضع خطة عمل من أجل 

التطوير والتجديد والتجهيز«.
الوزير  مع  سنسري  »حنن  وختم: 
ونأمل  اخلطوة،  هذه  يف  اجلراح 
االفضل  اخلواتيم  اىل  نصل  ان 

دائما«.

تفقد تلفزيون لبنان  مع وفد فرانس ميديا موند
اجلراح: سنتعاون من أجل إعادة إطالق القناة 9

زكي التقى موفدين من جعجع أطلعوه على وجهة نظر 
القوات لكيفية إخراج لبنان من األزمة االقتصادية

اإلعالمية  الدائرة  عن  صدر 
يف »القوات اللبنانية« البيان 

التالي:

»التقى األمني العام املساعد 
جلامعة الدول العربية السفري 
اوتيل  يف  زكي،  حسام 
جهاز  رئيس   ،Le Gabriel
حزب  يف  اخلارجية  العالقات 
إيلي  د.  اللبنانّية  القّوات 
اإلعالم  جهاز  ورئيس  هندي 
والتواصل يف القوات شارل 
جّبور موفدين من رئيس حزب 
القّوات اللبنانّية مسري جعجع، 
وقد استمع السفري زكي إىل 
اللبنانية  القوات  نظر  وجهة 

لكيفية إخراج لبنان من األزمة 
غري  واالقتصادية  املالية 
البلد،  تاريخ  يف  املسبوقة 
القواتي  حيث شّرح املوفدان 
وخريطة  األزمة  هذه  أسباب 
اتباعها  يفرتض  اليت  الطريق 
حنو  االنزالق  لبنان  لتجنيب 
على  التأكيد  فتم  األسوأ، 
أعلنه  الذي  القوات  موقف 
من  الثاني  يف  جعجع  د. 
تشكيل  جلهة  املاضي  أيلول 
حكومة اختصاصيني مستقلني 
املخرج  فيه  ترى  والذي 
لناحية  إن  األزمة  من  الوحيد 
بتأليف  الناس  مطلب  تلبية 
أو  مطالبهم،  د  جتسِّ حكومة 

املرحلة  تلبيتها لشروط  جلهة 
اليت  واالقتصادية  املالية 
النوع  تتطلب حكومة من هذا 

للعبور حنو شاطئ األمان.

وقد شكر الوفد باسم د. جعجع 
اجلامعة العربية ممثلة بالسفري 
وحرصها  دورها  على  زكي 
على لبنان واستقراره، ومّحل 
السفري حتيات رئيس القوات 
العربية  اجلامعة  عام  ألمني 
واهتمامه  الغيط  أبو  أمحد 
حرص  كما  بلبنان،  الدائم 
الدور  على  الثابت  القوات 

العربي والشرعية العربية«.
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عقد رئيس »تكتل لبنان القوي« 
يف  واملغرتبني  اخلارجية  وزير 
جربان  االعمال  تصريف  حكومة 
باسيل مؤمترا صحافيا يف املقر 
 - احلر«  الوطين  »للتيار  العام 
فيه  عرض  الشالوحي،  مرينا 
القرتاح قانون كشف احلسابات 
الذي سيقدمه التكتل ويرمي اىل 
تعديل صالحيات هيئة التحقيق 
اخلاصة املنشأة مبوجب القانون 
رقم 2015/44 )مكافحة تبييض 

االموال ومتويل االرهاب(.
وقعنا  »لقد  باسيل:  وقال 
يف  نواب  عشرة  حنن  اليوم، 
على  القوي،  لبنان  تكتل 
اىل  يرمي  قانون  اقرتاح 
تعديل صالحيات هيئة التحقيق 
اخلاصة، واتفقنا ان نطلق عليه 
»قانون  السياسية  التسمية 
كشف حركة احلسابات ومصدر 

املمتلكات«.
القانون  هذا  »يأتي  أضاف: 
بثالثة  كتكتل  تقدمنا  بعدما 
ملكافحة  قوانني  اقرتاحات 
مع  يتناقض  ال  وهو  الفساد، 
أي منها بل على العكس يكملها 
ويشملها، ولكن وجدنا بالتجربة 
أنه ميكن أن يكون أسرع وافعل 
نتائج  ويعطي  جدية  وأكثر 
فورية. لقد أتتنا الفكرة بعدما 
ورفعنا  القوانني  بهذه  تقدمنا 
كنواب  عنا  املصرفية  السرية 
مع  تواصلنا  التكتل،  ووزراء 
هيئة  ومع  لبنان  حاكم مصرف 
التحقيق اخلاصة لنرى اذا كان 
باستطاعتنا -مببادرة منا- طلب 
رفع حركة حساباتنا، وهي هيئة 
حتقيق يطلب منها التحقيق يف 
أي  حساباتنا  يف  كان  اذا  ما 
خلل، فكان الرد ان ال مرتكزات 
قانونية لديها لتقوم بهذا األمر. 
وعملنا  الفكرة  ولدت  هنا  من 

على اقرتاح القانون هذا«.
التحقيق  هيئة  »إن  وتابع: 
مستقلة  هيئة  هي  اخلاصة 
لبنان  مصرف  يف  موجودة 
حركة  يف  التحقيق  ووظيفتها 
احلسابات وفق طلب قضائي، 
وحنن نريد تعديل القانون كي 
تبادر اىل ذلك بطلب يردها من 
اي متضرر فورا او مببادرة منها 
املصرفية  باحلسابات  للتحقيق 
العائدة اىل املوظفني والقضاة 
اي  عامة،  خبدمة  قائم  وأي 
اجلميع جلهة شرعية  يشمل  أن 
مصدر األموال املودعة وانتظام 
ووتريتها  اإليداعات  حركة 
وعند  ووجهتها.  وقيمتها 
هذا  بنتيجة  شبهة  اي  توافر 
احلسابات  يتم جتميد  التحقيق، 
احرتازيا وتتحول نتائج التحقيق 
خاصة  قضائية  هيئة  اىل 
القضاء  جملس  رئيس  برئاسة 
رئيس جملس  االعلى وعضوية 
العام  النائب  الدولة،  شورى 
ديوان  رئيس  التمييزي، 
احملاسبة ومدعي عام احملاسبة، 
وتعني اهليئة القضائية اخلاصة 
فورا احد أعضائها مقررا ليجري 
اي  ثبت  واذا  التحقيقات 
وتفرض  احكامها  تصدر  خلل 
عنها  املنصوص  العقوبات 
وتسرتد  العقوبات  قانون  يف 
اخلزينة.  لصاحل  األموال 
وبالتالي نكون قد استفدنا من 

باسيل أعلن تقديم اقرتاح قانون لتعديل صالحيات هيئة التحقيق يف املركزي:

يكافح الفساد بشكل فوري وعند إقراره يصبح اجلميع أمام املشرحة

اخلاصة  التحقيق  هيئة  جتربة 
املوجودة وطورنا عملها لتتمكن 
من اختاذ اإلجراءات الالزمة من 
ألي  حصانة  بأي  التذرع  دون 
قائم  اي  او  وزير  او  نائب 
خبدمة عامة او موظف، والنتيجة 
املنهوبة  األموال  اسرتداد  هي 

لصاحل اخلزينة«.
وقال: »هذا القانون ال يتناقض 
مع املنظومة احلالية ويتالءم مع 
غدا  وسيقدم  الدولية  املعايري 
وتكمن  النواب،  جملس  اىل 
الفساد  مكافحة  يف  اهميته 
بشكل فوري، وعندما يقر يصبح 
اجلميع أمام »املشرحة«. كما أن 
ال مهلة زمنية له ويسري على 

السنوات املاضية«.
أضاف: »كلنا مسعنا ان القوى 
السياسية تريد حماربة الفساد، 
وما حصل يف الشارع جيب أن 
ال  كي  اساسيا  حافزا  يكون 
بل  كالما  املوضوع  هذا  يبقى 
القانون  واقرتاح  يطبق.  أن 
هذا، يظهر مدى صدق والتزام 
القوى السياسية بإقراره ونضعه 
بتصرف اجلميع من أجل االطالع 

عليه واالسراع يف إقراره«.
اىل  »بالنسبة  أنه  اىل  وأشار 
للتكتل  فسيكون  احلكومة، 
موقف يعلن عنه بشكل مفصل 

قريبا جدا«.

نص اقرتاح القانون
اقرتاح  نص  يلي  ما  ويف 

القانون:
ألي  خالفا  األوىل:  »املادة 
نص عام أو خاص، على هيئة 
التحقيق اخلاصة املنشأة مبوجب 
القانون رقم 2015/44 )مكافحة 
ومتويل  األموال  تبييض 
بناء  فورا  تبادر  أن  اإلرهاب(، 
لطلب يردها من أي متضرر، أو 
عفوا مببادرة منها، إىل التحقيق 
يف احلسابات املصرفية العائدة 
خبدمة  القائمني  أو  للموظفني 
كما  القضاة مجيعهم،  أو  عامة 
القانون  يف  تعريفهم  جرى 
غري  )اإلثراء   1999/154 رقم 
شرعية  جلهة  إن  املشروع(، 
مصدر األموال املودعة وانتظام 
حركة اإليداعات أو جلهة وتريتها 
وقيمتها ووجهتها ويف كل ما 
إمكانية وقوع  يثري شبهة حول 
عنه  املنصوص  الفساد  جرم 
األوىل  املادة  من   9 البند  يف 
أو   2015/44 رقم  القانون  من 
بواجبات  اإلخالل  جرائم  من  أي 
الوظيفة العامة، كما هي حمددة 
عناصرها وعقوباتها يف قانون 
العقوبات أو اإلثراء غري املشروع 
الوارد  وبالتعريف  أعم  بصورة 

يف القانون رقم 1999/154.

التحقيق  هيئة  على   :2 املادة 
الشبهة  توافر  عند  اخلاصة، 
نتيجة حتقيقها، أن تقرر جتميد 
بصورة  املصرفية  احلسابات 
احرتازية وأن حتيل فورا نتائج 
قضائية  هيئة  على  التحقيق 
خاصة مؤلفة من الرئيس األول 
حملكمة التمييز رئيسا وعضوية 
شورى  جملس  رئيس  من  كل 
الدولة ورئيس ديوان احملاسبة 
والنائب العام التمييزي ومدعي 

عام ديوان احملاسبة.

اهليئة  تلقي  فور   :3 املادة 
التحقيقات،  اخلاصة  القضائية 
تعني أحد أعضائها مقررا ليجري 
التحقيقات الالزمة ويستمع إىل 
صاحب العالقة ويتلقى إفادات 
ويرفع  اليمني  بعد  الشهود 
إبطاء.  بال  هيئته  إىل  تقريره 
أموال  أي  التحقيقات  تشمل 
يثبت  منقولة  غري  أو  منقولة 
اجلرائم  إحدى  يف  اقتناؤها 
املادة  يف  عنها  املنصوص 

االوىل من هذا القانون.

املادة 4: تنظر اهليئة القضائية 
هلا  ثبت  فإذا  بامللف،  اخلاصة 
تصدر  أعاله،  اجلرائم  وقوع 
عليه  ثبت  من  بإدانة  حكمها 
أو  املوظفني  من  ارتكابها 
القائمني خبدمة عامة أو القضاة 
املشار إليهم أعاله وشركائهم 
ممن يثبت تدخلهم أو حتريضهم 
على  األشكال،  من  شكل  بأي 
املوجزة  األصول  تعتمد  أن 
مع  احملاكمة،  إجراءات  يف 
أن  وعلى  الدفاع،  حق  مراعاة 
العقوبات  فرض  احلكم  يشمل 
قانون  يف  عنها  املنصوص 
األموال  واسرتداد  العقوبات 
املذكورة  اجلرائم  من  الناجتة 

لصاحل اخلزينة العامة.

القانون  بهذا  يعمل   :5 املادة 

اجلريدة  يف  نشره  فور 
الرمسية.

األسباب املوجبة
الراهن  القانون  اقرتاح  يرمي 
التحقيق  هيئة  إعطاء  إىل 
اخلاصة املنشأة مبوجب القانون 
رقم 2005/44 صالحية أن تقوم 
من تلقاء نفسها بالتحقيق بأي 
حساب مصريف عائد ملوظف أو 
قائم خبدمة عامة أو قاض يف 
شكوكا  مثة  أن  هلا  تبني  حال 
حول مصدر األموال املودعة أو 
الريبة  تثري  احلساب  حركة  أن 
وترية  أو  املبالغ  قيمة  جلهة 
يثري  ما  كل  ويف  اإليداعات، 
جرم  وقوع  إمكانية  حول  شبهة 
الرشوة  ذلك  يف  مبا  الفساد، 
واالختالس  النفوذ  وصرف 
وإساءة  الوظيفة  واستثمار 
غري  واإلثراء  السلطة  استعمال 

املشروع.
ينيط  االقرتاح  هذا  أن  كما 
معها  تتأمن  قضائية،  بهيئة 
ضمانات املتقاضني، مؤلفة من 
التمييز  حملكمة  األول  الرئيس 
رئيسا وعضوية كل من رئيس 
ورئيس  الدولة  شورى  جملس 
والنائب  احملاسبة  ديوان 
عام  ومدعي  التمييزي  العام 
من  التثبت  احملاسبة،  ديوان 
قبل  من  اجملراة  التحقيقات 
هيئة التحقيق اخلاصة، ثم إجراء 
الفاسدين  ومعاقبة  احملاكمة 
الفساد  جرم  يف  واملشرتكني 
بالعقوبات املنصوص عنها يف 

قانون العقوبات.
إن هذا االقرتاح يسرع، من حيث 
عفوا،  أحكامه  وتنفيذ  مشوليته 
الفاسدين  إلفالت  حد  وضع 
وشركائهم من العقاب ومتكني 
جلنة التحقيق اخلاصة باملبادرة 
الفورية إىل إجراء التحقيق أعاله 
من دون إمكانية التذرع بأي من 
احلصانات بوجهها بفعل حتركها 
لطلب  بناء  واملباشر،  العفوي 

أي متضرر«.

باسيل خالل املؤتمر الصحايف

أكدت اهليئة اإلدارية يف »جتمع 
بيان  يف  املسلمني«  العلماء 
أنه  األسبوعي،  اجتماعها  اثر 
املراوحة  هذه  مقبوال  يعد  »مل 
وسط  البالد  تعيشها  اليت 
غري  والغالء  املتصاعدة  األزمة 
اىل  الفتة  لألسعار«،  املضبوط 
خالل  املفرتض  من  »كان  أنه 
اإلستقالة  بني  املمتدة  الفرتة 
احلكومة  تبادر  أن  والتكليف، 
اإلجراءات  اختاذ  اىل  املستقيلة 
يعاني  اليت  املشاكل  ملعاجلة 
األزمات  أن  خاصة  البلد  منها 
قرارات  إىل  حتتاج  املعيشية 
األعمال  تصريف  حكومة  متتلك 

صالحية معاجلتها«.
يظهر  »ما  أن  التجمع  ورأى 
املشاورات  خالل  من  اليوم 
صداها  ويرتدد  جتري  اليت 
هناك  عدة،  وسائل  خالل  من 
حماولة إلرضاء األمريكي بإنتاج 
متس  أهدافا  له  حتقق  حكومة 
سيادة لبنان خاصة يف موضوع 
واالجتاه  الربية  واحلدود  النفط 
واالتفاق  النازحني  مشكلة  حلل 
على عقود مع روسيا ورمبا مع 
هي  األمور  هذه  إن  الصني. 
اللبنانية،  الدولة  اختصاص  من 
والسيادة والكرامة تفرض علينا 
أال نقبل اإلمالءات األمريكية يف 
ظهر  ما  ومع  لذا  اجملال،  هذا 
الفرنسي  املبعوثني  خالل  من 
ال  املساعدات  أن  والربيطاني 
سعد  الرئيس  بشخص  ترتبط 
عن  األخري  متنع  ومع  احلريري 
تشكيل حكومة حتوز رضى مجيع 
إلرضاء  تسعى  بل  األفرقاء، 
هو  املطلوب  فإن  األمريكي، 
البحث عن خيارات أخرى إلنتاج 
سيادة  ذات  وطنية  حكومة 
األمريكية  اإلمالءات  ترفض 
السياسية  القوى  فيها  وتتمثل 
إىل  املقاومة ألننا حباجة  خاصة 
للضغوطات  مقاومة  حكومة 
املصاحل  على  للحفاظ  اخلارجية 
اإلمكانية  منتلك  الوطنية، وحنن 
الصعب  الوضع  من  للخروج 

الذي نعيشه«.
»االستعجال  إىل  التجمع  ودعا 
يف إنهاء املشاورات اليت جيريها 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
ميشال عون وتكليف من يرضى 
للضغوط  منصاعا  يكون  بأال 
على  حيافظ  والذي  اخلارجية، 
يضيع  وال  الوطنية  السيادة 
األرض  حقوقنا يف  من  حق  أي 

واملياه والنفط والغاز«.
الرغبة  عدم  أكد  وإذ 
اجملتمع  مع  ب«االصطدام 
رفض  على  شدد  الدولي«، 
»التدخالت اليت تقوم بها بعض 
الدول الساعية اىل فرض قيود 
على حقوقنا وعالقاتنا«، مطالبا 
عامال  تكون  بأن  الدول  »هذه 
أزماتنا  من  خروجنا  مساهما يف 
على أن تكون أي مساعدة مهما 
بأي  مشروطة  غري  نوعها  كان 
شرط ميس السيادة الوطنية«.

املقاومة  »حمور  أن  اىل  ولفت 
أساسي  بشكل  مستهدف 
لبنان،  يف  حاليا  حيصل  مما 
دليل  بال  نتهم  ال  هنا  وحنن 
أمام  فيلتمان  جيفري  فشهادة 
وأتباع  األمريكي  النواب  جملس 
اللبنانيني  األمريكية  السياسة 
أن  تؤكد  أيضا،  شهدوا  الذين 
من  أمريكا  ترجتيه  الذي  اهلدف 
على  الضغط  هو  احلراك  وراء 
املقاومة وإخراج لبنان من حمور 
بالنفس  النأي  حبجة  املقاومة 
الذي يعين ترك سوريا والعراق 
يف  لبنان  ينهار  ثم  لينهارا 

احلضن األمريكي تلقائيا«.
وأبدى »التأييد املطلق للمطالب 
واإلصالحية  واحلياتية  املعيشية 
إىل  خرجت  اليت  للجماهري 
الشارع نتيجة ملعاناتها«، داعيا 
معاقبة  تستطيع  »حكومة  اىل 
األموال  واسرتجاع  الفاسدين 
املنهوبة ووضع رؤية اقتصادية 
مير  اليت  األزمات  تعاجل  سليمة 
بها لبنان، وما نعرتض عليه هو 
خلفيات  من  البعض  استغالل 

خمابراتية هلذا احلراك«. 

جتمع العلماء: حلكومة وطنية ذات 
سيادة ترفض اإلمالءات األمريكية 

وتتمثل فيها املقاومة

من القرر ان يكون قد عقد يف القصر اجلمهوري اجتماع مالي يعقد 
يف بعبدا امس اجلمعة برئاسة رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون 
وحضور الوزراء يف حكومة تصريف األعمال: املال علي حسن خليل، 
املعلومات  تكنولوجيا  لشؤون  الدولة  بطيش،  منصور  االقتصاد 
عادل أفيوني، والدولة لشؤون رئاسة اجلمهورية سليم جريصاتي، 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، رئيس مجعية املصارف سليم 
صفري، رئيس جلنة الرقابة على املصارف مسري محود واملستشار 
االوضاع  لعرض  املنال،  نديم  احلريري  سعد  للرئيس  االقتصادي 

املالية يف البالد.

رئيس اجلمهورية يرتأس اجتماعا 
ماليا يف بعبدا

لـ  األعلى  اجمللس  شجب 
بعد  األحرار«  الوطنيني  »حزب 
البيت  يف  األسبوعي  اجتماعه 
املركزيفي السوديكو، برئاسة 
»التصرفات  مشعون،  دوري 
وامليليشياوية  االستفزازية 
واملقرونة  باملذهبية  املنادية 
وحتطيم  الشغب  باعمال 
والعامة  اخلاصة  املمتلكات 

وترويع الناس«.
وأكد اجمللس »احرتام احلريات 
الدميوقراطي  بالتعبري  العامة 
يسمح  اليت  وباحلدود  احلر 
كل  وشجب  القانون،  بها 
والعودة  الفنت  رمي  حماوالت 
السالح  استعمال  منطق  اىل 
على  احلرب  مفردات  وفرض 

اللبنانيني«.
اهل  بال  »ما  البيان:  وسأل 
عن  املسؤولني  السلطة، 
مبالني  غري  الشعب،  اوضاع 

حالتهم  من  اللبنانيني  لوجع 
املادية واالقتصادية املنهارة؟ 
السريع  االحندار  يستدعي  أال 
املريب  املالي  االنهيار  حنو 
معاجلة جذرية من اهل السلطة 
مكوناتها  لكل  واستنفار 

ملواجهته؟«.
وختم: »يبدو ان العجز هو مسة 
وعليه  احلاكمة،  املنظومة  هذه 
ما  على  حفاظا  جمددا،  نؤكد 
للبنانيني،  مقدرات  من  تبقى 
وجوب تشكيل حكومة ال تشبه 
املتعاقبة،  االخرية  احلكومات 
مستقلني  اختصاصيني  حكومة 
الثائر  للشعب  بالثقة  توحي 
والدولي،  العربي  وللمجتمعني 
حلول  اجرتاح  على  وتعمل 
الراهنة،  االقتصادية  لالزمة 
سياسية  سلطة  انتاج  والعادة 
نيابي  انتخاب  قانون  وفق 

عصري وعادل«.

األحرار: لتشكيل حكومة توحي 
بالثقة وجترتح احللول
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لـبنانيات

 استقبل رئيس حزب الكتائب 
اجلميل  النائب سامي  اللبنانية 
املركزي  الكتائب  بيت  يف 
العام  األمني  الصيفي،  يف 
العربية  الدول  املساعد جلامعة 
السفري حسام زكي على رأس 
األمني  من  رسالة  نقل  وفد 
الغيط  أبو  أمحد  للجامعة  العام 
تتضمن تأكيد الدعم واملساندة 

للبنان للخروج من ازمته.
العام  األمني  الوفد  ضم 
الرمحن  عبد  السفري  املساعد 
ملى  املفوض  الوزير  الصلح، 
قاسم، املستشار مجال رشدي 
السبعاوي.  يوسف  والدكتور 
الياس  النائب  اللقاء  وحضر 
الكتائب  عام  امني  حنكش، 
املكتب  عضو  جناريان،  نزار 
السياسي جميد العيلة ورئيس 
االجتماعي  االقتصادي  اجلهاز 

جان طويله.
رئيس  شكر  االثر،  وعلى 
للحزب،  بيان  حبسب  الكتائب 
العربية  الدول  جامعة  »وفد 
الذي أراد اضافة اىل االستماع 
اجلمهورية  رئيس  نظر  لوجهة 
النواب  جملس  ورئيسي 
اىل  ايضا  االستماع  واحلكومة، 

وجهة نظر املعارضة«.
توجه  احلكومي،  الشأن  ويف 
القيمني  »كل  اىل  اجلميل 
احلكومة«،  تشكيل  عملية  على 
كانوا  اذا  أعرف  »ال  بالقول: 
خارجه،  او  لبنان  يعيشون يف 
فظاعة  يستوعب  مل  من  لكن 
من  يعاني  فهو  الكارثة 
يرى  ال  ومن  كبرية،  مشكلة 
تقفل  اليت  الشركات  عدد 
بال  اصبحوا  الذين  واللبنانيني 
نصف  على  حيصلون  أو  عمل 
راتب، ومن اصبح خارج منزله 
النه ال يستطيع دفع االجيار«.

أضاف: »نناشد مرة اخرى، ال 
مربر لتأخري التكليف ومن يقول 
ان التكليف اضاعة للوقت فهو 
هو  وقتا  يأخذ  ما  ألن  خمطىء 
على  واملفاوضات  احملاصصة 
تشكيل  اما  وزير،  او  حقيبة 
واختيار  اختصاصيني  حكومة 
االكفاء فال يأخذ وقتا، واملهم 
عن  سيطرتكم  تزيلوا  ان 
حكومة  لتشكيل  احلكومة  هذه 

اختصاصيني«.
وتابع: »اما اذا اردمت االكمال 
وفق الطريقة القدمية، فاالمور 
سواء  وقتا  ستأخذ  بالتأكيد 

بالتكليف والتشكيل«.
كان  اللبناني  »الشعب  وقال: 
حتى  الثورة  بدء  منذ  واضحا 
هذه  باستقالة  وطالب  االن 
احلكومة وتشكيل حكومة حيادية 
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واملطلوب  اختصاصيني،  من 
اليوم هو تكليف رئيس حكومة 
حيادية  حكومة  يشكل  حيادي 
البلد  الن  اختصاصيني،  من 
اكثر،  حيتملون  ال  واللبنانيون 
على  مبا حيصل  يشعر  ال  ومن 
من  اذا  يعاني  فهو  االرض 

مشكلة كبرية«.
االنذار،  جرس  »ندق  أضاف: 
لتحريك  السوداء  الغرف  وبدل 
متنقلة  فتنة  واقامة  الشوارع 
وتنتهي يف  طرابلس  من  تبدأ 
والشياح  ببعلبك  مرورا  صور 
يف  املشاكل  وافتعال  وبكفيا 
النقاش  واخذ  املناطق،  كل 
اىل مكان آخر، جيب ان تهتموا 

بإنقاذ البلد«.
وأكد ان »الرد األمجل على هذا 
املخطط أتى من امهات الشياح 
اكدن  اللواتي  الرمانة  وعني 
مرة جديدة انكم لن تتمكنوا من 
جر لبنان واللبنانيني اىل ذلك 
الدرس  تعلموا  النهم  املكان 
وقال:  اليه«.  يعودوا  ولن 
قدر  استفزازهم  »حاِولوا 
اىل  نعود  لن  ولكن  املستطاع 

ذلك املكان«.
تشكيل  »طريقة  أضاف: 
احلكومة هي نفسها تعتمد منذ 
15 سنة وحتى اليوم، كل واحد 
وان  والسيطرة  حصة  يريد 
شخص  وكل  له  القرار  يكون 

يريد مصاحله«.
اليوم  مصاحل،  »كفى  وتابع: 
كل  فوق  اللبنانيني  مصلحة 

اعتبار، فماذا تنتظرون؟«.
بالدعوة  املطالبة  اجلميل  وجدد 
قبل  اليوم  »االستشارات  اىل 
حكومة  رئيس  وتكليف  الغد، 
ليتمكن  بغطاء  حيظى  حيادي 
من تشكيل حكومة تضم افضل 
اللبنانيني يف لبنان واخلارج«، 
وقال: »لنأت بكل االكفاء اىل 
فرصة  لدينا  ليكون  احلكومة 
عدا ذلك تضييع  وما  لالنقاذ، 
للوقت وضرب ملستقبل لبنان 

وشبابه«.
وردا على سؤال، قال النائب 
حيصل  »ما  اجلميل:  سامي 
للثورة  احلق  يعطي  اليوم، 
بأن تنتفض على طريقة ادارة 
البلد، ويف ظل الظرف الكارثي 
ويفاوضون  يؤجلون  زالوا  ما 
من  شروطا  يضع  شخص  كل 
االستماع  يريدون  وال  جهة 

للناس«.
ماذا يفاوضون؟  »على  وختم: 
الدولة صورة عن الناس واذا 
اراد الناس حكومة اختصاصيني 
ال حيق هلم الوقوف بوجه ارادة 

الناس«. 

النائب الجميل مستقبال السفري زكي

قداس وجناز األربعني

يقام قداس وجناز األربعني لراحة نفس املرحوم 
الربوفيسور جوزف خليل مارون

 وذلك نهار األحد الواقع يف ١  كانون األول ٢٠١٩  
الساعة 5،3٠ مساء يف كنيسة مار شربل بانشبول.. 

رحمه اهلل ورحم جميع موتاكم.

سامي اجلميل استقبل حسام زكي:

بدل حتريك الشوارع بهدف الفتنة 
انصرفوا اىل االستشارات فورا

 استقبل رئيس حكومة تصريف 
عند  احلريري،  سعد  األعمال 
امس  ظهر  بعد  من  األوىل 
الوسط«،  »بيت  يف  االول 
جلامعة  العام  األمني  نائب 
زكي  حسام  العربية  الدول 
واألمني العام املساعد السفري 
والوفد  الصلح  الرمحن  عبد 

املرافق.
زكي

بعد اللقاء، قال زكي: »تشرفت 
بلقاء الرئيس احلريري، وكانت 
استمعت  للغاية،  طيبة  فرصة 
اىل رؤيته بالنسبة اىل الوضع 
رسالة  اليه  ونقلت  الراهن، 
من األمني العام جلامعة الدول 
العربية حول الوضع يف لبنان. 
وكما قلت اليوم الوضع يشعرنا 
االزمة  عناصر  الن  بالقلق، 
السياسية والوضع االقتصادي 
وأيضا  فيه،  تتجمع  احلرج 
حراك الشارع. اجلميع يعلم ان 
كل  وباعرتاف  الشارع،  حراك 
السياسيني اللبنانيني والقادة 
مطالبه،  يف  حمق  اللبنانيني، 
ولكن  ذلك.  ونفهم  ونقدر 
حراك الشارع يأتي أيضا بكلفة 
خطورة  من  تزيد  اقتصادية 
حيتاج  كله  واالمر  الوضع، 

ولبنان،  اللبنانيني  دعم  اىل 
وحنن جئنا اىل هنا لكي مند يد 
ولنقول  لبنان،  اىل  املساعدة 
وكما  وحدك،  تقف  ال  انت  له 
لبنان  العربية  اجلامعة  واكبت 
يف حمطات كثرية سابقة، تقف 
معه أيضا يف هذه االزمة، وتريد 
األكرب  العبء  اما  ان تساعده. 
انفسهم  اللبنانيني  على  فيقع 
البلد  هذا  أصحاب  باعتبارهم 
يقال،  كما  بشعابه،  وادرى 
مساعد  دورنا  حنن  وبالتالي 
سواء سياسيا او اقتصاديا او 
من  هنا  ووجودنا  هذا،  خالف 

اجل املساعدة.
البلد  هلذا  اخلري  »نأمل  وختم: 
التوفيق،  له  ونتمنى  العزيز، 
وان شاء اهلل يكون هناك خمرج 

للوضع املأزوم قريبا.«
برقية تعزية

من ناحية ثانية: ابرق الرئيس 
الرئيس  من  كل  اىل  احلريري 
ماكرون،  اميانويل  الفرنسي 
فيليب  ادوار  الوزراء  ورئيس 
معزيا بضحايا حادث التصادم 
عسكريتني  طائرتني  بني 
والذي  مالي،  يف  فرنسيتني 
عسكريا   13 حبياة  أودى 

فرنسيا. 

احلريري استقبل وفد اجلامعة العربية وعزى ماكرون
 زكي: حنن هنا للمساعدة ونأمل قريبا 

اجياد خمرج للوضع املقلق املأزوم

الرئيس الحريري مستقبال السفري زكي

لـ  العام  األمني  نائب  ألقى 
نعيم  الشيخ  اهلل«  »حزب 
حوار  ندوة  خالل  كلمة  قاسم، 
العامة  املفوضية  أعضاء  مع 
املهدي،  اإلمام  كشافة  يف 
األزمة  »أصبحت  فيها:  قال 
من  الناس  حبياة  حميطة 
واملالية  املعيشية  اجلوانب 
واالقتصادية  واالجتماعية 
يوم  وكل  ومؤذ،  مؤمل  بشكل 
من الفراغ يزيد األمل واألخطار، 
على  املراهنة  مقبوال  يعد  ومل 
لعبة الوقت والضغط لتشكيل 
احلكومة، فخيارات احلل املتاحة 
وليست  وحمدودة  معروفة 
مفتوحة، لذا ال بد من املبادرة 
رئيس  تسمية  خيار  حسم  إىل 
وعدم  وتشكيلها،  احلكومة 
يرتاكم  الذي  الوقت  إضاعة 
الناس،  على  كبرية  أضرارا 
االقتصادي  الوضع  وعلى 

املالي العام«.
الناس  مطالب  »إن  واضاف: 
مشروعة وحنن جزء منهم ونتبنى 
هذه املطالب اليت نعتربها حقا 
بلدهم،  للمواطنني يف  طبيعيا 
بكل  حتقيقها  أجل  من  ونعمل 
السبل املتاحة، ونعترب أن حق 
االجتماع يف الساحات والتظاهر 
وللضغط  عاليا  الصوت  لرفع 
مشروع  أمر  املسؤولني  على 
قطع  ولكن  محايته،  جيب 
الناس  حياة  وتعطيل  الطريق 
من  عقاب  ألنه  مرفوض،  أمر 
وليس  ملواطنني،  مواطن 
السلطة.  على  للضغط  حال 
خطأه  الطريق  قطع  أثبت  وقد 
إىل  أدى  إذا  فكيف  وأخطاره، 
القتل واجلرح والفنت املتنقلة 
من مكان إىل آخر. إن شهادة 
حسني شلهوب وسناء اجلندي 
قطع  بسبب  اجلية  طريق  على 

مستوى  إىل  يرقى  الطريق 
هلذا  فكفى  واجلرمية،  االعتداء 
ال  الذي  التحرك  من  الشكل 
يعوق  بل  املسؤولني،  ميس 
وعموم  الفقراء  عيش  لقمة 
بني  األزمة  ويعمق  املواطنني 
اهلدف  إىل  يؤدي  وال  الناس 
اجليش  ندعو  حنن  املنشود. 
ان  اىل  األمنية  والقوى 
يف  املسؤولية  كامل  يتحملوا 
وسالمة  الطريق  سالمة  ضمان 
كبرية  مهمة  وهذه  املواطنني، 
اجليش  على  وواجبة  وأساسية 

والقوى األمنية«.
وأكد »أننا نستنكر كل أشكال 
والضرب  واإلهانات  الشتم 
أي  من  وغريها  احلجارة  ورمي 
»حزب  وتابع:  كانت«،  جهة 
املذهبية  الفتنة  واجه  اهلل« 
وعمل  واملناطقية،  والطائفية 
وأدها يف حمطات كثرية  على 
وسيبقى  السياسي،  عمله  من 
حاضرا ملواجهتها ومنعها. حنن 
ندعو إىل كشف ومعاقبة الذين 
إلثارة  اخلفاء  يف  يتحركون 
وتضييع  والتحريض  الفتنة 
األهداف واحلقوق، وقد أشكل 
استنكارنا  لعدم  علينا  بعضهم 
بعض األحداث، وهذا مستغرب، 
مع حق  معروف، حنن  فموقفنا 
التعبري السلمي احلضاري ومع 
حق اإلختالف السياسي، ونعلن 
مواقفنا اليت نتبناها بكل جرأة 
ميكننا  ال  ولكن  ووضوح، 
لكثرة  حدث  كل  على  التعليق 
األحداث وتشابهها يوميا، فما 
دام موقفنا واضحا فهذا يكفي 
وتشابهها،  األحداث  تكرار  مع 
لنا  عالقة  ال  أن  يعلم  الكل 
فيها  جرت  اليت  األحداث  بكل 
الفوضى واالعتداءات وما شابه 

وسنبقى على هذا املوقف«. 

قاسم: موقفنا من االعتداءات 
والفوضى واضح وقطع الطريق 

عقاب للمواطنني

بلدية  رئيس  دارة  لقاء يف  عقد 
بني  الزين،  مسيح  صيدا  حارة 
الشعيب  »التنظيم  من  وفد 
النائب اسامة  الناصري« برئاسة 
يف  أمل«  »حركة  وشعبة  سعد، 
املسؤول  برئاسة  صيدا  حارة 
صاحل،  حسن  للشعبة  التنظيمي 
»حزب اهلل«  ومسؤول صيدا يف 

الشيخ زيد ضاهر.
وأكد اجملتمعون يف بيان »أهمية 
والوحدة  املشرتك  العيش  تعزيز 
املمتازة  العالقة  وعلى  الداخلية 

بني صيدا وحارة صيدا«.
»خطورة  من  وحذراجملتمعون 

لقاء ضم »الناصري« و»أمل« وحزب اهلل:
تنويه بدور املؤسسة العسكرية يف حفظ 

األمن وتشكيل جلنة تواصل

خالل اللقاء
اإلشاعات اليت يتم تسويقها من 
موتورين وطابور خامس لبث الفنت 

والتحريض بني املنطقتني«.
تلعبه  الذي  »بالدور  اللقاء  ونوه 
حفظ  يف  العسكرية  املؤسسة 
صيدا  يف  واالستقرار  االمن 
ملختلف  وعرض  كما  وحارتها«. 

التطورات على الساحة الداخلية.
»تشكيل  اىل  اللقاء  وخلص 
ملتابعة  مشرتكة  تواصل  جلنة 
املتعلقة مبواكبة  التفاصيل  كافة 
ملا  صيدا  مدينة  يف  التحركات 
صيدا  وحارة  صيدا  مصلحة  فيه 

واجلوار«.
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اىل احلرب األهلية؟
 وقع اللبنانيون يف الفخ. املسؤول جمّددًا عن السقوط هو 
النظام الطائفي الذي ُينتج خطابًا فئويًا، وممارساٍت مل تلغها 
مشاهد  التظاهرات  يف حراك شعيب إنطلق يف السابع عشر 
من شهر تشرين األول، لكن اسبابًا باجلملة أضاعت أهداف 
اللبنانيني الصادقة يف بازار احلسابات السياسية الداخلية 
بعدما ركبت أحزاب موجة احلراك، وعدم واقعية »حراكيني« 
يف نظام طائفي معّقد حيتاج اواًل اىل اإلقتالع، والتوظيفات 
اخلارجّية للحراك الشعيب خلدمة أهداف تتعلق بنزع  صواريخ  
»حزب اهلل « الردعّية الدقيقة، و ترسيم احلدود  اجلنوبّية وفق 
الرؤية اإلسرائيلّية، مبا يفقد لبنان مساحات كبرية من مناطق  
الغاز  يف البحر. هذا ما يرّدده القلقون من إستمرار املنطق 

الرفضي للحراك.
ليس الشعب هو املسؤول عن ضياع األهداف النبيلة، بل 
هو النظام الطائفي القائم الذي حيّرك الغرائز ويكاد يأخذ 
لبنان إىل حرب أهلية. مجلة واحدة مغرضة، أو شائعة عرب  
الواتساب  كفيلة بإشعال التوّتر يف الشارع يف لعبة خطرة 

يدفع أمثانها امُلكلفة كل اللبنانيني. 
هل نستسهل لعبة الشارع؟ هل نستخّف باحلرب األهلية اليت 

تبدأ عادة بشحن، وتوّترات، وصدامات؟ 
إن تلك املشاهد حتصل اآلن يف  بريوت ، وعلى »خط متاس 
احلرب« يف الشّياح - عني الرمانة ، ويف  طرابلس ، و بكفيا ، 

ومناطق أخرى.
حتت  الرمانة  عني  اىل  طرابلس  من  متظاهرين  حضور  إن 
انتصارًا  وليس  الفنت،  نار  لتأجيج  دفع  هو  الدعم  عنوان 

لشعار مطالب الناس.
 وكذلك إقتحام مكتب للتيار »الوطين احلر« هو إستحضار 

لذاكرة اللبنانيني األليمة يف مشهد املواجهة الداخلّية. 
إّن  قطع الطرق  يف » الرينغ « هو إعادة تقسيم بريوت بني 
حمّطة  هو  خلدة  يف  سواتر  وضع  وكذلك  وغربّية.  شرقّية 
مؤملة، والشعارات الطائفّية واملذهبّية اليت ُأطلقت تدخل يف 

مصطلحات اإلنقسام واحلرب األهلّية.
ماذا ننتظر بعد لنعلن  حالة الطوارئ  الشعبّية الرافضة ملشهد 
ال  ملاذا  كذلك،  وهو  بريئًا،  احلراك  كان  واذا  املواجهات؟ 
ُيعلن سحب كل فتائل التفجري من الشارع عرب نفض يديه 
هو  هل  صدام؟  ومواجهات  للطرق،  وقطع  شتم،  كل  من 
عاجز عن إجهاض مشاريع فتنوّية باتت تتخذ احلراك واجهة 

أو مطّية؟
 ال حيق ألّي »حراكي« ان يصّنف اللبنانيني، لكن املطلوب 
منه ان يسحب الغطاء عن مشاريع الفنت اليت أطّلت برأسها 
يف ساحات عّدة. وااّل سيتحّمل بعض املتحدثني او املنّظرين 
حنو  البلد  دفع  مسؤولّية  احلراك  واجهة  يف  املوجودين  أو 

حرب أهلية.
تأّخر  اجليش  كي يّتخذ قراراته اليت إستدعت إجتماع  الريزة  
ان  إنتظار  طول  بعد  ّقرر  لكنه  الثالثاء،  لألجهزة  األمن ّية 

يفرض األمن على الطرق بعد سقوط ضحايا.
 فهل تكفي إجراءات اجليش وحده؟ بالطبع ال. بينما املطلوب 
من احلراك واألحزاب واجلمعّيات واإلعالم حماربة أّي خطاب 

تصعيدي، ومواجهة أّي تصرف إستفزازي.
 لقد آن األوان للعمل الوطين اهلادئ والبّناء، وإجبار القوى 
فرض  من  التعطيل  انتقل  بعدما  التنازل،  على  الّسياسية 
الشروط اىل حرق أمساء أّي شخصّية مطروحة لتوّلي تأليف  

حكومة  جديدة.
املواجهة  كأس  بتجنب  للبنانيني  يسمح  الوقت  يزال  ال 

امليدانّية، قبل فوات اآلوان.
 األمن أفضل عيش، قبل األكل والشرب، من دون التنازل 
عن عناوين مطلبّية هي لكل اللبنانيني. لكن الواقعّية تفرض 
أن يفهم كل مواطن هواجس اآلخر. ال ميكن للحراك ان يّتهم 
غريه بالتنازل عن حقوق املواطنني، وال ميكن باملقابل لغري 
احلراك أن يّتهم »احلراكيني« بتلبية أجندة خارجّية. الفريقان 

على حق. 
لكن ماذا بعد؟ ان لبنان صار مقسومًا بني شارعني خطريين. 

يف كل شارع أجندة، وعناوين وشعارات وهواجس.
 مل يعد شارع احلراك بعيدًا عن لعبة الّسياسة، بوجود أحزاب 
إّن  الّسياسية.  عناوينه  عن  عدا  نشاطه،  وجوهر  بنيته  يف 
تقارب الشارعني صار حيتاج اىل تسوية ُتنهي التأّزم ليعود 
اجلميع اىل املؤّسسات بعيدًا عن الفراغ القاتل. وكل متخاذل 

عن احلّل الوطين يدفع البلد اىل حرب أهلّية.

حـذار مـن الـعودة 
الـى الـحرب!

عباس ضاهر

لعل أخطر أنواع التفاوض هي اليت تتم يف الشارع، 
كما جرى خالل األيام املاضية يف بريوت. مل يعد 
شكل احلكومة واسم رئيسها يتحّددان فقط يف 
الغرف املغلقة وفق التقليد اللبناني الشائع، بل 
إّن الشارع الغاضب أصبح شريكًا يف صنع القرار، 

سواء عرب احلراك الشعيب أو احلراك احلزبي.
أسابيع  منذ  احلكومية  البحص«  »طبخة  تتقلب 
فوق صفيح سياسي واقتصادي ساخن، يكتوي 
مفاوضات  املرتفعة  حرارته  وتلفح  اللبنانيون  به 
التكليف والتأليف، علمًا أن أسوأ ما يف املناورات 
السياسية بالذخرية احلية اّن اخلطأ فيها قاتل وغري 

قابل للتصحيح، وأّن تداعياته وخيمة جدًا.
والضاحية  وقصقص  و الكوال   »الرينغ«  بني 
والساحات، ارتسمت معادلة حافة اهلاوية وتطايرت 
الرسائل السياسية يف أكثر من اجتاه، الواضحة 

»الـثنائي الـشيعي« للـحريري: ضـمرينا مـرتاح
عماد مرمل

عندما أصبحت مشكلة احلريري 
مع عون ال فقط مع باسيل

عن  احلريري   األعمال   سعد  حكومة  تصريف  رئيس  ُسئل  عندما 
مشكلته السياسية األساسية اليت دفعته اىل تقديم إستقالة  
احلكومة  على رغم كل النصائح اليت قدمت له بالرتيث وبعدم 
التسرع يف إجتاه خطوة كهذه تدخل البلد بالفراغ هلى صعيد  
باسيل  التاليتني،  جربان  بالكلمتني  أجاب،  التنفيذية،  السلطة  
السؤال  بعدها، وعندما كان يطرح  أما  . هذا قبل اإلستقالة، 
ما  فريق سياسي،  من  أكثر  ومن  وتكرارًا  مرارًا  احلريري  على 
حتسم  ال  وملاذا  امللزمة  النيابّية  اإلستشارات  مع  مشكلتك 
بكلمتني  جوابه  يأتي  كان  ال،  أم  التكليف  قبول  لناحية  أمرك 
يف  كثرية  أمساء  وُحرقت  األيام،  مّرت  باسيل.  جربان  أيضًا، 
بورصة املفاوضات احلكومّية، وأبرزها الوزير والنائب السابق  
حممد الصفدي ، ليتبنّي أن مشكلة احلريري احلقيقّية مع كل ما 
الوزير جربان  إسم  من  وأكرب  أبعد  يزال، هي  وال  كان حيصل 
باسيل. مشكلة ختتصر بكلمتني فقط،  ميشال عون ، أو  رئيس 

اجلمهورية.
فبحسب املصادر املتابعة لكواليس املفاوضات املتعلقة ب األزمة  
احلكومية، أكثر ما بات يزعج احلريري هي طريقة تعاطي رئيس 
عون  الرئيس  أّن  إذ  التكليف،  إستشارات  ملّف  مع  اجلمهورية 
أصبح هو من يشّكل احلكومة قبل أن حيدد موعدًا لإلستشارات 
السياسي  وفريقه  احلريري  يعتربه  ما  وهذا  امللزمة،  النيابية 
احلكومة ،  املكّلف  تشكيل  احلكومة  رئيس  بصالحّية  إستخفافًا 
ويف هذا السياق، يقول مصدر نيابي يف  تيار املستقبل ، »لقد 
إستقال الرئيس احلريري من احلكومة لسببني أساسيني، أوهلما 
ضغط الشارع وما حيصل منذ ١٧ تشرين األول الفائت، والسبب 
الثاني، هو إستعادة ما خسره شعبيًا يف الشارع الُسيّن، وهو 
ما يهمه أكثر من أي شيء آخر، ولكن ما حصل عمليًا هو أّنه 
إستقال وأصبحت كرة التأليف يف ملعب رئيس اجلمهورية الذي 
قّرر هذه املرة، وبالتوافق مع حلفائه يف  السياسة ، أن يركز 
لتشكيلها،  رئيس  تكليف  قبل  احلكومة  تركيبة  على  إّتصاالته 
وبداًل من أن يستفيد احلريري شعبيًا من اإلستقالة بدأت ترتّد 
عليه سلبًا لناحية أن رئيس اجلمهورية املسيحي هو الذي راح 
من  أكثر  تشكيلها.«  املكلف  السيّن  من  بداًل  احلكومة  يشّكل 
ذلك، ودائمًا حبسب املصادر املطلعة على كواليس املفاوضات 
قبل  من  معه  التعاطي  هو  أيضًا،  احلريري  أزعج  ما  احلكومية، 
األفرقاء األساسيني على قاعدة إّما أن تقبل التكليف بشروط 
وإّما نبحث عن غريك، وهذا ما حصل فعليًا، ويف هذا الّسياق 
ترّد مصادر مطلعة على موقف رئيس اجلمهورية، بالقول، »هل 
كان يتوقع احلريري منا أن نوقف البلد ألجل شروطه؟ وهل كان 
يعتقد أن تنّصله من كل تعّهداته وإّتفاقاته السياسية، لن يتم 

الرد عليه؟.
احلر «  الوطين  » التيار  رئيس  مع  تعد  احلريري مل  إذًا، مشكلة 
فقط بل مع رئيس اجلمهورية و«والوطين احلر«، ومع مكّونات 
ما كان يعرف بفريق الثامن من آذار، وبالتالي من هنا يطرح 
احلريري مع هؤالء ومن موقعه يف   السؤال، كيف سيتعاطى 
جملس النواب  عندما يسّمى رئيس غريه لتشكيل احلكومة وهو 

ما أصبح متوقعًا بني يوم وآخر؟!.

منها واملشّفرة، يف داللة على أّن لعبة االحتكام اىل االرض 
يف لبنان متعّددة االبعاد، وأّن حمرتفيها كثر، خصوصًا حني 
يتعلق األمر بصوغ توازنات دقيقة، غالبًا ما تنضج على وقع 

الضغوط، بأشكاهلا املختلفة.
وتلقائيًا،  عفويًا  الشارع  يف  االنفعاالت  َتدحرج  كان  وسواء 
له،  وخمططًا  متعمدًا  كان  أم  الشيعي ،  يؤكد  الثنائي  كما 
بـ  املعنية  القوى  أّن  االكيد  فإّن  أخرى،  كما تفرتض جهات 
»اهلندسة احلكومية« خلعت آخر القفازات احلريرية، وانتقلت 
اىل مرحلة لعب االوراق على املكشوف، وهو االمر الذي عكسه 
الرئيس  سعد احلريري  من خالل »بيان املصارحة« الذي أعلن 
فيه متّسكه بقاعدة »ليس أنا، بل أحد آخر لتشكيل احلكومة«، 
ُبذلت  اليت  املتالحقة  احملاوالت  إخفاق  عن  تعبري صريح  يف 
إلعادة  احلياة  اىل التسوية »امليتة سريريًا«، ما يعين اّن كل 
االربعاء  يوم  حتى  استقالته  تقديم  تاريخ  من  املمتد  الوقت 

)املاضي( ذهب هدرًا وهباًء منثورًا.
بني  بريوت  أزقة  يف  املوتوسيكالت«  »سجال  أّن  ويبدو 
تيار  ومناصري  اهلل«  و«حزب  »امل«  حركة  مناصري 
»املستقبل«، كان مؤشرًا اىل حجم االحتقان السياسي الذي 
ساد كواليس املداوالت احلكومية خالل الساعات اليت سبقت 
اخلروج الرمسي للحريري من السباق اىل السراي، علمًا أّن من 
شأن قرار احلريري أن يضع شارعه أمام اختبار جديد، بعدما 
ورئيس  اجلمهورية   رئيس  فيها  وبقي  السلطة  من  هو  خرج 
خالفًا  احلر«،  الوطين  و«التيار  اهلل«  و«حزب  النواب  جملس 
قبوهلا  ربطت  اليت  »املستقبل«  لتيار  الشعبية  البيئة  ملزاج 

ابتعاد احلريري بشعار »كلن يعين كلن«.
وإذا كانت استقالة احلريري قد وضعت التسوية الشهرية بينه 
وبني الرئيس ميشال عون و »التيار احلر« يف مهب الريح، 
اهلواجس  إطالق  أعاد  الشوارع احملتقنة  والفّر يف  الكّر  فإّن 
املذهبية من جحورها، وكاد يهّدد مصري قاعدة »ربط النزاع« 
السلطة،  الشيعي يف  بالثنائي  احلريري  اليت مجعت  الذهبية 
وهي قاعدة ساهمت كثريًا يف تربيد االحتقان املذهيب خالل 
السنوات القليلة املاضية ومسحت للطرفني بأن يتعايشا يف 

مؤسسات الدولة حتت مظلة تنظيم اخلالف.
يشعر الرئيس  نبيه بري  و«حزب اهلل« بأنهما فعال كل ما ميكن 
فعله، وحتى أكثر، من أجل إقناع احلريري بالبقاء يف  رئاسة 
احلكومة ، اىل درجة اّن البعض أخذ عليهما مبالغتهما املفرطة 
يف مسايرة رئيس تيار »املستقبل«، و«َتغنيجه« زيادة عن 

اللزوم.
لكّن الثنائي الشيعي كان يستند يف إعطاء االولوية لرئيس 
عوامل  االعتبار  يف  تأخذ  حساسة  حسابات  اىل  »املستقبل« 
عدة، من بينها اّن احلريري هو األوسع متثياًل للطائفة السنية 
من  كّل  بها  يتمّسك  اليت  النيابية  االنتخابات  نتائج  مبوجب 
الساحة  حيّصن  معه  الشراكة  استمرار  واّن  واحلركة،  احلزب 
اللبنانية، والسيما االسالمية، ضد خطر الفتنة املذهبية اليت 
بقاءه  بأّن  اقتناعهما  اىل  إضافة  الرماد،  تزال مجرًا حتت  ال 
كاماًل  شريكًا  يكون  حتى  ضروريًا،  كان  احلكم  يف  شخصيًا 
يف حتّمل مسؤولية التصدي لألزمة االقتصادية - املالية اليت 
الوصول  احلريرية، عرب عقود، يف  املدرسة  خيارات  ساهمت 

اليها.
وضمن هذا السياق، تشري شخصية سياسية كانت متحمسة 
أنها  اىل  احلكومة،  رئاسة  يف  احلريري  عن  االستغناء  لعدم 
ارتكزت يف مقاربتها على مبدأ أنه ال يصح ان يتهرب الرجل 
من حتّمل تبعات االنهيار اذا وقع، وأن يقطف النجاح يف منعه 

إذا حتقق من خالل مشاركته يف تسمية الرئيس املكلف.
أّما وأن احلريري حسم خياره باالبتعاد، فإن الثنائي الشيعي 
على  حرصًا  عليه  طوياًل  بعدما صرب  مرتاح  ان ضمريه  يعترب 
بأّن  يشعر  الذي  بري  والسيما  العليا،  املصلحة  مقتضيات 
من  احلكومي،  امللف  جممل  مقاربته  طريقة  يف  َخذله  الرجل 
حلظة استقالته املباغتة حتى االمس القريب، على الرغم من 

كل الرسائل االجيابية اليت وّجهها اليه خالل مراحل التفاوض، 
وصواًل اىل إحضار »لنب العصفور« له، قبل أن يطفح كيله 
يف نهاية املطاف ويقرر التخّلي عنه، بعدما ختّلى هو عن دوره 

يف هذه املرحلة الدقيقة، وفق ما توحي به عني التينة.

مارون ناصيف



Page 8صفحة 8    
Australian Newsاسرتاليات

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

قال اخلبري االقتصادي رضوان 
يف  املعيشة  غالء  أن  محدان 
وليس  واقعية  حقيقة  أسرتاليا 

»تضخميًا« لألمور.
السنوات  أن  محدان  وأضاف 
ارتفاعًا  األخرية شهدت  اخلمس 
والغاز  الكهرباء  أسعار  يف 
أخر  حبسب   %20 بنسبة 
سعر  ارتفع  فيما  االحصائيات 
الوقود )البنزين( إىل أكثر  لرت 
يف  الدوالر  ونصف  دوالر  من 

هذه الفرتة.
األسعار  ارتفاع  يقتصر  ومل 
واخلدمات  املنتجات  هذه  على 
أسعار  إىل  أيضًا  تعداها  بل 
املواد الغذائية وخاصة الفواكه 
واخلضروات واللحوم على الرغم 
من أن أسرتاليا هي واحدة من 
أكرب مصدري املاشية احلية يف 

العامل.
االقتصادي  اخلبري  وأشار 
هذه  أن  إىل  محدان  رضوان 
تراجعًا  أيضًا  شهدت  الفرتة 
العائالت  من  الكثري  وضع  يف 
ضمن  لتصبح  الدخل  متوسطة 

فئة حمدودة الدخل.
ُنشرت  قد  أرقام  كانت  و 
الفدرالية  املوازنة  تقديم  لدى 
كشفت  قد  البديلة  واملوازنة 
ألف  و900  مليونني  هناك  أن 
يتقاضون  أسرتاليا  يف  عامل 
وما  السنة  يف  دوالر  ألف   40
دون، بينهم مليون و800 ألف 
احلد  دخلهم  يتجاوز  ال  عامل 

خبري اقتصادي: الغالء »حقيقة 
واقعية« يف أسرتاليا وكثري من 

الناس يعانون يف صمت
 35 حواىل  وهو  لألجور  األدنى 

ألف دوالر.
أعباء  أن  على  محدان  وشدد 
واقعية  أسرتالية  يف  املعيشة 
حيث يعاني كثري من الناس يف 

صمت.
إن  االقتصادي  اخلبري  وقال 
سنة،  كل  أكثر  يسوء  الوضع 
مؤكدًا وجود عدة عوامل أسهمت 
يف  احلياة  تكاليف  ارتفاع  يف 

أسرتاليا ومنها:
يف  اجلفاف  ثم  الفيضانات   -
واليت  األسرتالية  الواليات 
أدت اىل ارتفاع أسعار الفواكه 

واخلضروات.
اإليرانية  األمريكية  التوترات   -
واليت  األوسط  الشرق  يف 
النفط  أسعار  ارتفاع  إىل  أدت 

والوقود.
على  الناس  قدرة  زيادة   -
رفع  إىل  أدى  ما  االقرتاض 
رفع  ثم  ومن  املنازل  أسعار 
غري  بشكل  اإلجيارات  أسعار 

مباشر.
- اخنفاض سعر صرف الدوالر 
على  أثر  ما  وهو  األسرتالي 

أسعار السلع املستوردة.
األقتصادي  اخلبري  وخلص 
الغالء  أن  إىل  محدان  رضوان 
خطة  تبين  يتم  مل  ما  سيبقى 
السنتني  مدى  على  اقتصادية 
ضبط  أجل  من  القادمتني 

مستويات التضخم.
SBS :املصدر

 Diabetes NSW & ُتقيم منظمة
سيدني  يف  عمل  ورشة   ACT
بضمنها  املختلفة  للجاليات 
اجلالية العربية وذلك يوم اجلمعة 
من  والعشرين  التاسع  املوافق 
نوفمرب  الثاني  تشرين  شهر 
اجلالية  توعية  بهدف  اجلاري 
وكيفية  السكري  مرض  مبخاطر 

جتنب اإلصابة بِه.
التوعية  يف  الناشطة  وقالت 
منظمة  يف  السكري  مبرض 
فانيا   Diabetes NSW & ACT
أربعة  كل  من  واحدًا  إن  خوري 
لإلصابة  معرض  أسرتاليني 
إىل  مشريًة  السكري.  مبرض 
أو  العمل  ان اهلدف من ورشة 
الندوة هو توعية اجلالية خبطورة 
جتنب  وكيفية  السكري  مرض 

هذا املرض.
هو  األخر  اهلدف  أن  وأضافت 
العربية  باللغة  معلومات  توفري 
مفصل  شرح  وتقديم  للجالية 
خمتصني  قبل  من  املرض  عن 
تقديم  عن  الشأن، فضال  بهذا 
خالل  صحية  وجبة  على  مثال 

الندوة.
ومرض السكري هو مرض مزمن 
البنكرياس  يعجز  عندما  حيدث 
بكمية  اإلنسولني  إنتاج  عن 
كافية، أو عندما يعجز اجلسم عن 
لإلنسولني  الفعال  االستخدام 
هو  واإلنسولني  ينتجه.  الذي 

السكر  مستوى  ينّظم  هرمون 
يف الدم.

السكري  مرض  أعراض  ختتلف 
ال  قد  فأحيانا  لنوعه،  تبعا 
املصابون  األشخاص  يشعر 
السكري  »مقدمات«  بـ 
)Prediabetes( أو بسكري احلمل 
بأية   ،)Pregnancy diabetes(
أعراض إطالقا. أو قد يشعرون 
السكري  أعراض  من  ببعض 
من  والسكري  األول  النوع  من 
النوع الثاني أو جبميع األعراض 

سوية.
من اعراض مرض السكري:

- العطش

أوقات  يف  كثريا،  التبول   -
متقاربة

- اجلوع الشديد جدا

غري  ألسباب  الوزن  اخنفاض   -
واضحة وغري معروفة

- التعب واإلرهاق

- تشوش الرؤية

- شفاء )التئام( اجلروح ببطء
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واحد من كل أربعة أسرتاليني معرض 
لإلصابة بالسكري

الطاقة  وزير  قضية  تعقدت 
بعد  تايلور  أنغوس  الفيدرالي 
استخدامه لوثيقة مزورة ملهامجة 
خصومه السياسيني. حيث أعرب 
مالكومل  السابق  الوزراء  رئيس 
لطريقة  معارضته  عن  تورنبول 
تعاطي خلفه سكوت موريسون 
زعيم  طالب  كما  القضية،  مع 
أنطوني  العمالية  املعارضة 
ألبانيزي بوقفه عن العمل حتى 

انتهاء التحقيق.
استنادا  اتهم،  قد  تايلور  كان 
مزورة،  أنها  تبني  وثيقة  إىل 
وأعضاء  سيدني  بلدية  رئيسة 
مخسة  بإنفاق  البلدي  اجمللس 
على  دوالر  مليون  عشر 

السفريات يف عام واحد.
هذا وفتحت شرطة نيو ساوث 
ويلز حتقيقا يف القضية لتحديد 

مصدر الوثيقة امللفقة.

املعارضة  مطالبة  على  ورًدا 
عن  تايلور  بتنحية  الربملان  يف 
منصبه بانتظار انتهاء التحقيق، 
رفض موريسون اختاذ أي إجراء 
اتصل  أنه  وأعلن  الوزير،  حبق 
مبفوض الشرطة يف نيو ساوث 
معه  وحتدث  فوللر  ميك  ويلز 

بشأن التحقيق.
رئيس الوزراء السابق اعترب يف 
تصرحيات له أن تصرف رئيس 
التدخل  لشبهة  مسح  الوزراء 
السياسي بأن حتوم حول حتقيق 

الشرطة.
من جهته، قال فوللر اليوم إن 
مهنيا  سيكون  الشرطة  حتقيق 
احلقيقة فقط، و  إجالء  وبهدف 
نفى وجود عالقة خاصة بينه و 

بني رئيس الوزراء.
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وزير يستخدم وثيقة 
مزورة للهجوم على 

خصومه والشرطة حتقق

حياتنا وحنتاج  للمال يف  حنتاج 
األقل  على  مماتنا،  بعد  للمال 
لتغطية تكاليف الدفن واملعروفة 
بتكلفتها الباهظة يف اسرتاليا.

تعترب  للجميع،  مديد  عمر  بعد 
أمر  واجلنازة  الدفن  ترتيبات 
جيدر التفكري فيه والتخطيط له 
حتى نتجنب أن نضع أحبتنا يف 

مأزق مالي.
يف حلقة بودكاست املال اليوم 
االقتصادي  احمللل  مع  نتحدث 
تكاليف  عن  عبداهلل  عبداهلل 

الدفن يف اسرتاليا.
بّد من اإلشارة إىل أن  لكن ال 
كل ما ُيقال يف هذا اللقاء هو 
العامة  املعلومات  سبيل  على 
خاصة،  نصيحة  وليس  فقط، 
ال  قد  املعلومات  هذه  ألن 
إذا  لذلك،  لكم.  مناسبة  تكون 
أردمت معلومات دقيقة حول هذا 
املوضوع ميكنكم استشارة أهل 

االختصاص.
االقتصادي  احمللل  حبسب 
معدل  يبلغ  عبداهلل،  عبداهلل 
تكلفة الدفن يف اسرتاليا 7500 
كل  حبسب  خيتلف  وقد  دوالر 
وتقاليد  عادات  بني  ما  جالية، 

وطقوس دينية.
ويبلغ معدل تكاليف اجلنازة ما 
بني من 4000 اىل 15000 الف 

دوالر.
باهليئة  معنية  تكاليف  وهناك 
اليت تدير عملية الدفن مثل الـ 
اسرتاليا  يف   Funeral Homes
األخرى  اجلمعيات  من  والكثري 

املختصة يف هذا اجملال.
ويبلغ معدل سعر التابوت ما بني 

800 اىل 15000 ألف دوالر.
التوابيت  أنواع  أرخص  وتعترب 
 Cremation هي تلك املعروفة بـ
Capsule ويرتاوح سعرها ما بني 

300 و 700 دوالر.
الوفاة  شهادة  أسعار  وختتلف 
من والية ألخرى، ففي فكتوريا 
دوالر   33.80 من  تبدأ  مثال، 

تعرفوا على تكاليف الدفن يف أسرتاليا
و60 دوالر يف والية نيو ساوث 

يلز.
يعترب  عبداهلل،  السيد  وحبسب 
األمور  أكثر  من  األرض  مثن 
مصاريف  الئحة  على  تكلفة 
الدفن. اذ ميكن أن تكلف أرض 
ما  كانربا  العاصمة  يف  الدفن 

بني 10000 و 20 ألف دوالر.
العثور على أرض  ولكن، ميكن 
منخفضة التكلفة يف مقربة »أقل 
طلًبا« يف مدن خمتلفة، يرتاوح 
إىل  دوالًرا   2970 من  سعرها 
4800 دوالر، حبسب احصاءات 

15 أيار/مايو 2019.
مثل  أخرى  تكاليف  ويوجد 
اجلرائد  يف  والنعوات  الزهور، 
ضيافة  و  األخرى،  اللوائح  او 

الطعام.
أن  عبداهلل،  السيد  ويقول 
بالتخطيط  نقوم  أن  بامكاننا 
عن  التكاليف  هلذه  املسبق 

طريق:
االشرتاك مع الربامج املخصصة 
اجلمعيات  مع  الدفن  لتكاليف 
اليت قد ننتمي هلا مثل اسالمية 

أو مسحية.
خمتص  بتأمني  االشرتاك 
 Funeral بتغطية تكاليف اجلنازة

Insurance
بـ  يسمى  مبا  االستثمار 
استثمار  وهو   ،Funeral Bond
استخدام  ميكن  بسندات  معين 
السنوات  مدار  على  مردودها 
وتغطية  املستثمر  موت  بعد 

تكاليف دفنه.
دعم  برنامج  احلكومة  وتقدم 
تكاليف  للمساعدة يف  اجتماعي 
 Allowance املوت  بعد  ما 
تقدم  حيث   ،Bereavement
حلد  املتويف  زوجة  او  للزوج 
ملدة  أسبوعني  كل  دوالر   850
الزوجة  كانت  وإذا  أسبوع.   14
لغاية  املساعدة  فتستمر  حامل 

ان تضع مولودها.
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أن  جديد  تقرير  كشف 
طعامًا  أهدروا  األسرتاليني 
مليارات   10 من  أكثر  قيمته 
املاضي  العام  خالل  دوالر 
فقط. وبذلك زاد إهدار الطعام 
بقيمة  العام  هذا  أسرتاليا  يف 
دوالر  مليون   1.2 إىل  تصل 
طبقا  املاضي،  بالعام  مقارنة 
للتقرير الذي أصدره بنك رابو 

الزراعي.
أكثر دول  وتعترب أسرتاليا من 
العامل إهدارًا للطعام، حيث حتتل 
املركز الرابع يف تقرير األغذية 
كل  تصدره  الذي  املستدامة 
عام جملة اإليكونومست، وتأتي 
قبل أسرتاليا الواليات املتحدة، 

كندا وبلجيكا على الرتتيب.
وقال التقرير أن اليافعني من 
الشباب والشابات الذين ترتاوح 
أعمارهم بني 18 و 23 عاًما هم 
أكرب شرحية عمرية تهدر الطعام، 
على الرغم من افرتاض وعيهم 

األسرتاليون من أكثر شعوب األرض إهداراً للطعام
باملشاكل البيئية. ويسمى هذا 
اجليل  وهو   ،Z باجليل  اجليل 
الذي ُولد بعد انتشار اإلنرتنت، 
حيث يعترب هذا اجليل هو أول 
جيل يصل إىل مرحلة املراهقة 
اهلواتف  وسط  تربى  أن  بعد 

الذكية واإلنرتنت والعوملة.
املسنني  إن  التقرير  وقال 
دوالرًا   498 قيمته  ما  أهدروا 
العام  خالل  طعامهم  من  فقط 
 Z بينما قام املراهقون من جيل
دوالًرا   1446 قيمته  ما  بإهدار 
 234 قدرها  بزيادة  أي  للفرد 

دوالًرا عن العام 2018.
 »Z »جيل  إن  التقرير  وقال 
جتاه  باإلجيابية  عموًما  يشعر 
املالية،  ورفاهيته  االقتصاد 
بأن  الشعور  يف  يساهم  مما 
نسبيًا،  رخيص  مورد  الغذاء 
منه  التخلص  ميكن  وبالتالي، 

بسهولة.«
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االتهامات  تداعيات  تستمر 
املوجهة إىل أحد أكرب املصارف 
بانتهاك  وستباك،  األسرتالية، 
ومتويل  األموال  غسل  قوانني 
اإلرهاب ماليني املرات. من آخر 
احلكومة  إعالن  التداعيات  هذه 
تسمح  لن  أنها  الفدرالية 
باملشاركة  وستباك  ملصرف 
واليت  األول  املنزل  منحة  يف 
وعدت بتقدميها قبل االنتخابات 

األخرية.
لـ  التنفيذي  املدير  وأعلن 
 Brian Hartzer وستباك 
على  منصبه،  من  استقالته 
أن يلحق به قريبًا املدير العام 

.Lindsay Maxsted للمصرف
تأتي هذه التطورات يف أعقاب 
إعالن مركز اإلبالغ عن احلواالت 
بـ  واملعروف  وحتليلها  املالية 
دعوى  رفع  عن   AUSTRAC
وستباك  مصرف  ضد  قضائية 
األسبوع املاضي بتهمة ارتكاب 
23 مليون انتهاك لقوانني غسل 

األموال ومكافحة اإلرهاب.
ومن االنتهاكات املزعومة أيضًا 
مالية  بتحويالٍت  التدقيق  عدم 
إىل  املصرف  زبائن  أرسلها 
جهات يف الفليبني ودول أخرى 
يف جنوب شرق آسيا قد تكون 
هلا عالقة باإلساءة إىل األطفال 

23 مليون خمالفة ارتكبها مصرف وستباك وحده 
املصارف األسرتالية مزيٌد من الفساد وأموال املودعني غري مضمونة

جنسيًا واستغالهلم.
مصرف  ثاني  هو  ووستباك 
األربعة  جمموعة  من  أسرتالي 
بانتهاك  ُيتهم  والذي  الكبار 
وغسل  اإلرهاب  متويل  قوانني 
واجه  أن  سبق  فقد  األموال. 
األسرتالية،  املصارف  أكرب 
من  مماثلة  تهمًا  الكومنولث، 
قبل AUSTRAC العام املاضي 
 700 املصرف  بتغريم  انتهت 

مليون دوالر.
وُيتوقع أن تكون غرامة وستباك 
خمالفات  ألن  بكثري  أكرب 
 54 من  أقل  كانت  الكومنولث 
انتهاكات  فيما  خمالفة  ألف 
انتهاك  مليون   23 وستباك 

للقانون.
من  الكثري  اآلن  وهناك 
التساؤالت، منها سّر السهولة 
مالية  بتحويالت  القيام  يف 
املصارف  عرب  النوع  هذا  من 
عدم  وأسباب  األسرتالية، 
فور  االنتهاكات  اكتشاف 
هناك  كانت  إذا  وما  حصوهلا، 
غري  للمصارف  أخرى  ممارسات 
الكتمان  طي  تزال  ال  قانونية 

حتى اآلن.
ولعّل النقطة األهم هي الليونة 
األسرتالية  للسلطات  النسبية 
الباحث  برأي  املصارف.  جتاه 

السياسي  االقتصاد  يف 
سليمان  السيد  والفيزيائي 
يوحنا، سبب هذه الليونة محاية 
انهياره  ألن  املصريف  القطاع 

يعين انهيارًا شاماًل إذ أن أموال 
املودعني ليست حممية.

SBS :املصدر
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نظريًا، إذا استمر ترامب يف تبين »النموذج الكيسنجري« لتوازن 
القوى يف الشرق األوسط، ينبغي عليه احملافظة على االنفتاح 
املشرتكة  اجلهود  وتسليط  وآخرين  إردوغان  مع  والتواصل 

لتحقيق التوازن املرجو.
تركيا  معاقبة  على  احلاكمة  األمريكية  املؤسسة  إمجاع  يف ظل 
عن  الرتاجع  ترامب  دونالد  األمريكي  الرئيس  ومناشدتها 
دعوته نظريه الرتكي، زار الرئيس رجب طيب إردوغان البيت 
األبيض، يف 13 الشهر اجلاري، ويف جعبته مجلة ملفات ثنائية 
وإقليمية، من بينها مسألة العقوبات املفروضة عليه بعد غزوه 
األول املاضي( ومطاردة  أكتوبر/تشرين  السوري )9  للشمال 
وحصار الكرد، وصفقة منظومة الدفاع اجلوي الروسية، إس-
بعد  الودية مع روسيا، وترتيب املسرح  العالقة  400 وجممل 

مقتل أبو بكر البغدادي.
أغلبية من قيادات احلزبني يف الكونغرس أعربت عن معارضتها 
الصرحية للزيارة وناشدت الرئيس ترامب إلغاءها يف مذكرة 
رمسية، يف ما يرتجم نظرتها إىل سياسة تركيا الراهنة اليت 
ترتاوح وفق منظورها بني كونها »أسوأ صديق أو أفضل عدو 

ألمريكا«.

للتوقف عند قرار ترامب معاندته قيادات حزبه بالدرجة األوىل 
التداول  عن  مغيبتني  مسألتني  على  الضوء  إلقاء  نستطيع 
للقاء  وإردوغان  ترامب  من  كل  دوافع  املطلوبة:  واملتابعة 
يف املوعد احملدد سلفًا، واملتغريات اليت أدخلها ترامب على 
السياسة اخلارجية األمريكية ال سيما اقتدائه بإرشادات وزير 

اخلارجية األسبق هنري كيسنجر.
بداية بإمكاننا رصد حيز التشابه بني إصرار قيادات الكونغرس 
على معارضة تركيا- إردوغان، وهي اليت تسرتشد عادة ومتتثل 
»إسرائيل«  معارضة  وبني  »اإلسرائيلي،«  اللوبي  لتوجهات 
لرتكيا نظرًا إىل تقويضها استثمار األوىل التارخيي بالقيادات 
وسوريا  العراق  يف  االنفصال،  على  وتشجيعها  الكردية 

حتديدًا.
يف البعد الكردي حتديدًا، برزت نداءات متعددة داخل الكيان 
»اإلسرائيلي« تنديدًا بالغزو الرتكي للشمال السوري ومالحقة 
السياسية  قياداتها  مطالبة  على  جممعة  الكردية،  التنظيمات 
عقدنا  الذين  الكرد  حلفائنا  أجل محاية  من  لرتكيا  »بالتصدي 
ودعمناهم  اخلمسينيات  عقد  منذ  اسرتاتيجيًا  حتالفًا  معهم 
التارخيي  »التحالف  مبدأ  إىل  إشارة  يف  وسياسيًا،«  عسكريًا 
األوسط،«  الشرق  يف  العربية  غري  القوى  مع  واالسرتاتيجي 

الذي أرساه ديفيد بن غوريون.
»اإلسرائيلي«  الوزراء  رئيس  أعلن   ،2017 عام  مطلع  ويف 
بنيامني نتنياهو عن دعم حكومته »إنشاء دولة كردية مستقلة« 

يف الشمال السوري.  
أما قادة الكونغرس، فقد استنهضوا مشروعًا طاملا بقي حبيس 
يعرتف  قرار  على  وصادقوا  املاضية  العقود  طيلة  األدراج 
باألغلبية  العثمانية،  اإلمرباطورية  أيدي  على  األرمنية  باجملزرة 
وهي  األول،  أكتوبر/تشرين   29 النواب،  جملس  يف  املطلقة 
الكونغرس مصطلح  الذي يقر فيه  املرة األوىل منذ 35 عامًا 
ضد  العقوبات  قرار  أعقاب  يف  لألرمن،«  اجلماعية  »اإلبادة 

أنقرة، وتوطئة لزيارة إردوغان. 
يشار إىل أن احملاوالت املتعددة السابقة إلصدار قرار مشابه يف 
الكونغرس تعثرت مجيعها بفضل ضغوط اللوبي »اإلسرائيلي.« 
إذ تشري وثيقة رمسية لوزارة اخلارجية يف تل أبيب لعام 1987 
األمريكي  الكونغرس  على  الضغط  يف  »لرتكيا  التام  دعمها 
إلفشال تصويت على قرار يعلن يوم 24 نيسان/إبريل، من كل 

عام، يومًا للتضامن مع املذحبة األرمنية.«  
قبل بضعة أيام من بدء لقاء الرئيسني ُأفرج عن مضمون مذكرة 
»بارتكاب  تركيا  تتهم  األمريكية  اخلارجية  وزارة  يف  داخلية 
السوري  الشمال  الكرد يف  جرائم حرب وتطهري عرقي« ضد 

)صحيفة نيويورك تاميز، 9 نوفمرب/تشرين الثاني اجلاري(.
والسفري  سوريا  إىل  اخلاص  املبعوث  نائب  املذكرة  صاغ 
األمريكي األسبق لدى البحرين، ويليام روباك، وقدمها لرئيسه 
جيمس جيفري، وفيها ينتقد »تراخي« السياسة األمريكية مع 
وإنزال  الديبلوماسي  بالتشدد  تتميز  أن  ينبغي  واليت  تركيا 

عقوبات قاسية عليها. 
جاء  الرتكي  نظريه  بلقاء  املضي  على  ترامب  الرئيس  ِحْرص 
بالتزامن مع تصميم قادة احلزب الدميوقراطي يف جملس النواب 
املضي يف إجراءات التحقيق واالستماع لشهادات مسؤولني يف 

اإلدارة متهيدًا حملاكمته وعزله.  
أتى حرصه على خلفية رغبته بصرف األنظار، ولو قلياًل، عن 

إجراءات التحقيق اجلارية، وهو أمر منطقي.
بيد أن املستشار السابق لشؤون األمن القومي، جون بولتون، 
أضاف أبعادًا أخرى لقرار الرئيس ترامب، خالل خطاب له مطلع 
املصرفية يف  )مورغان ستانلي(  أمام جمموعة  اجلاري  الشهر 
مدينة ميامي بوالية فلوريدا )شبكة أن بي سي للتلفزة، 12 

قراءة يف أبعاد قمة ترامب وإردوغان

»امليادين«

نوفمرب/تشرين الثاني اجلاري(. 
نقلت الشبكة عن بعض احلاضرين مباشرة قوهلم إن بولتون 
مبوقف  تتحكم  عملية  حتى  أو  شخصية  عالقة  بتوفر  »يعتقد 
ترامب من تركيا، ال سيما وأن ال أحد من مستشاريه )احلاليني( 

يشاطره الرأي يف هذه املسألة.«
إمعانًا يف توضيح تداخل البعد الشخصي بالعملي بني ترامب 
وإردوغان، نشرت صحيفة نيويورك تاميز، 12 نوفمرب/تشرين 
واليت  الرئيسني  بني  احلميمية  للعالقة  مطواًل  تقريرًا  الثاني، 
عهدا بتطبيقها إىل صهريهما، جاريد كوشنر وبريات البريق – 
زوج كرمية إردوغان ووزير ماليته، منوهة إىل املصاحل التجارية 
العائدة جملموعة ترامب يف اسطنبول. البريق من جانبه، وفق 
التقرير، أشاد بعالقته املتينة مع كوشنر لتسهيل كافة القضايا 
ذات االهتمام املشرتك بني الرئيسني عرب »ديبلوماسية األبواب 

اخللفية.«  
خبالف  إردوغان  مع  ترامب  »تقارب«  إىل  التقرير  أشار  كما 
توصيات »مستشاريه وقادة الكونغرس عن احلزب اجلمهوري،« 
أكتوبر/  9 هاتفيتني،  مكاملتني  خالل  األوىل  مناسبتني:  يف 
تشرين األول املاضي، وإبالغه بانسحاب القوات األمريكية من 
الشمال السوري؛ والثانية، 7 أكتوبر/تشرين األول، مؤيدًا قرار 

تركيا بغزو املنطقة وزعزعة سيطرة الكرد عليها. 
بغية  ترامب  للقاء  مماثلة  حبماسة  إردوغان  الرئيس  وحتلى 
املقرب من  اجلمهوري  السيناتور  بالده. وكشف  ترميم عالقة 
ترامب، ماركو روبيو، عن أجندة من أربعة أركان تشكل هاجسًا 
للرئيس الرتكي: ختفيف حدة العقوبات املفروضة على بالده؛ 
الفوز بتسلم غرميه فتح اهلل غولن؛ وقف الدوريات العسكرية 
األمريكية املشرتكة مع القوات الكردية يف الشمال السوري؛ 
التخلص من  الوضوح عن عزم تركيا  وإيصال رسالة شديدة 

القائد العسكري لقوات قسد، مظلوم عابدي. 
عدم  عن  ترامب  للرئيس  أعربت  األمريكية  األمنية  األجهزة 
البغدادي، قبل  أبو بكر  السيطرة على  رضاها ملساعي تركيا 
تنفيذ القرار األمريكي باغتياله قصفًا. وأشارت ملقربيها يف 
بعض وسائل اإلعالم إىل أن البغدادي قصد األراضي الرتكية 
قبل بضعة أيام من الغارة األمريكية لبحث ما تردد أنه يسعى 
لرتتيب إقامته وعائلته هناك، مشددة على »تساهل واسرتخاء« 

جهاز االستخبارات الرتكي أمام البغدادي وعناصر داعش.

املتغريات السياسية عند ترامب
مع  املشرتك  الصحفي  املؤمتر  خالل  ترامب،  الرئيس  أثنى 
وشريك  الناتو  داخل  رائع  »كحليف  تركيا  على  إردوغان، 

اسرتاتيجي للواليات املتحدة حول العامل.«
للوهلة األوىل ال يبدو ما يدعو للقلق أو الذهول من تصريح 
ترامب مصطحبًا معه بعض قادة الكونغرس من احلزب اجلمهوري 
للقاء إردوغان على انفراد، يف خطوة غري مسبوقة مع رئيس 

دولة أجنبية زائر.
عند التمحيص يف ما هو أبعد من مثة إشارة عابرة حلليف تارخيي 
للمخططات األمريكية يف املنطقة، نستحضر شبح وزير اخلارجية 
األبيض  للبيت  املنفردة  الزيارة  األسبق هنري كيسنجر دائم 
يف بلورة توجهات ترامب، اليت يكتنفها الغموض والتقلب يف 
معظم األحيان؛ بل هي رسائل قوية ألركان املؤسسة احلاكمة 
بأن السياسة »احلكيمة« تقتضي تفادي نزعة إشعال احلروب 
»توازن  هو  إجنازه  املطلوب  وأن  األقاليم،  استقرار  لزعزعة 

القوى.«
الصني  على  املتحدة  الواليات  تفوق  على  يشدد  كيسنجر 
يعتربها  اليت  وروسيا  الدولي،  املسرح  على  بقوة  الصاعدة 
ضعيفة، ويدعو إىل ضرورة التعايش معهما على قاعدة بينة 

من توازن القوى.
يف النموذج »الكيسنجري« ال ضري من عالقة تقارب بني تركيا 
وبني كل من روسيا وإيران يف الوقت الراهن، يف اإلقليم، 
ويتعني على الواليات املتحدة استغالل ذلك ملنع أي منهما من 

ترسيخ قدميها كقوى كربى يف الشرق األوسط.
ويضيف النموذج عينه أن العنصر األهم يف سياسات الدول 
القوية هو توفر قيادة مركزية لديها قدرة على ممارسة املرونة 
يف املواقف وعقد حتالفات بغية تصويب بوصلتها طمعًا يف 
يف  مقبول  سالم  عليه  سيبنى  الذي  القوى،  توازن  حتقيق 

املنطقة.
نظريًا، إن استمر الرئيس ترامب يف تبين »النموذج الكيسنجري« 
لتوازن القوى يف الشرق األوسط، ينبغي عليه احملافظة على 
اجلهود  وتسليط  وآخرين  إردوغان  مع  والتواصل  االنفتاح 

املشرتكة لتحقيق التوازن املرجو.
األمر الذي يؤشر بقوة إىل توجه الرئيس ترامب بعد انفضاض 
للقضايا  وتأييده  سرديته  خالل  من  الرتكي،  بالرئيس  لقائه 
املشرتكة، وإحالة أو ترحيل القضايا اخلالفية لفرق متخصصة 

دون إسنادها بربنامج زمين ناظم.

تصنيف  فيه  تقريرًا ختفض  بورز  أند  ستاندر  وكالة  أصدرت 
عن  حتدثت  أنها  كما   ،)CCC( إىل   )B-( من  درجتني  لبنان 
الدوالر،  مقابل  اللرية  صرف  سعر  انهيار  احتماالت  ارتفاع 
واضطرار السلطات إىل فرض قيود على رأس املال )»كابيتال 
كونرتولز«( رمسية على السحب والتحويل وجلوء احلكومة إىل 
عملية إعادة هيكلة للدين العام، فضاًل عن تلميحها إىل احتمال 
تصنيف  الوكالة خبفض  تكتف  ومل  املصريف.  النظام  انهيار 
إىل  املراقبة«  »قيد  من  املستقبلية  رؤيتها  عّدلت  بل  لبنان، 
»رؤية سلبية«، مشرية إىل أن »هذا التصنيف يشمل الديون 
القصرية األمد والطويلة األمد وبالعملة احمللية وعمليات التحويل 

والسحب«.
جلوء  احتماالت  يزيد  الضغوط  »ارتفاع  إن  الوكالة  وقالت 
احلكومة إىل عملية إعادة هيكلة للدين. فمن دون منّو للودائع، 
حيتمل أن املصارف احمللية لن تكون قادرة على متويل عجز 
احلكومة. أما الـ«كابيتال كونرتولز« غري الرمسية اليت متارسها 
خالل  الودائع  هروب  وترية  تسارع  إىل  فستؤدي  املصارف، 
األسئلة  تثري  أنها  كما  اجلارية،  السنة  من  املتبّقية  األسابيع 
حول السياسات النقدية والنظام املصريف. ومن احملتمل أن 
وضمن  رمسية،  كونرتول«  »كابيتال  حصول  احتماالت  تزداد 

سيناريوات متعددة، احتمال نهاية تثبيت سعر الصرف«.
احتياطات  يف  تراجع  إىل  األمر  هذا  يف  الوكالة  واستندت 
مصرف لبنان بالعمالت األجنبية القابلة لالستعمال من 19 مليار 
دوالر إىل 17.9 مليارًا دوالر، متوقعة أن تنخفض إىل 11.1 
مليار دوالر يف نهاية 2020 و5.7 مليارات دوالر يف نهاية 
وأوضحت  نهاية 2022.  مليون دوالر يف  لتصبح 257   2021
أنه »نظرًا إىل هروب الودائع بوترية متزايدة، وارتفاع نسبة 
احتياطات  تراجع إضايف يف  أن يكون هناك  نتوقع  الدولرة، 
مصرف لبنان. االحتياطات املعلنة ستتقلص بقيمة 4 مليارات 

دوالر«.
وأشارت الوكالة إىل أن »إغالق املصارف األخري والقيود غري 
استدامة  عن  تساؤالت  تثري  والتحويل  السحب  على  الرمسية 
سعر صرف اللرية واستمرارية هذا النظام، ما يؤدي إىل مزيد 
املالي  العجز  إىل  نظرًا  إنه  أيضًا  وقالت  الثقة«.  تدهور  من 
الكبري وحاجات االسترياد، فإن احلكومة حتتاج إىل دعم املاحنني 
الدوليني، أو سلة إصالحات حملية واسعة من أجل االستمرار يف 
خدمة الدين الذي بات ميّثل 148% من الناتج احمللي اإلمجالي 

يف 2019«.

    ثقة املودعني تدهورت وسط اضطرابات اجتماعية وإقفال املصارف 
والقيود على السحب والتحويل

مصرف  احتياطات  على  احلكومة  تعتمد  أن  الوكالة  وتوقعت 
لبنان بالعمالت األجنبية لتغطية االلتزامات القصرية األمد وهي 
تتضمن 1.5 مليار دوالر وفوائد بقيمة مليار دوالر يف 2019. 
أما يف 2020 فإن االستحقاقات تبلغ 1.2 مليار دوالر من أصل 
و600  نيسان،  يف  دوالر  مليون   700 بقيمة  وفائدة  الدين، 

مليون دوالر يف حزيران.
وسط  أكثر  تدهورت  املودعني  »ثقة  أن  الوكالة  واستنتجت 
اضطرابات اجتماعية، وإقفال املصارف ملدة طويلة، فضاًل عن 
وضع املصارف قيودًا فردية على عمليات حتويل العملة وسحبها 
املصارف،  على سيولة  الضغوط  يزيد  األمر  هذا  اخلارج.  إىل 
على  بثقله  يلقي  ما  لبنان،  من  األموال  هروب  وترية  ويزيد 

احتياطات مصرف لبنان بالعمالت األجنبية«.

»ستاندر أند بورز« تنعى 
»تثبيت سعر الصرف«

محمد وهبة

مروان بو حيدر
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متالزمة السوشال ميديا صارت مرضًا يسيطر 
على غالبية اجلمهور. لكنها أصابت مقتاًل حتى 
من فئات تعترب نفسها يف موقع متقدم عن 
الناس ثقافيًا ومعرفيًا. املشكلة، هنا، ليست 
يف أن تقول كالمًا صحيحًا، وليست يف أن 
أو ختفي  تكذب  أن  وال يف  احلقيقة،  تقول 
وقائع قاسية. املشكلة هنا متوقفة فقط عند 

عنوان واحد امسه: االنطباع!
يعين، ال يهّم أي نوع من التدقيق يف طبيعة 
يف  وآخر  وقت  بني  اليت حتصل  املواجهات 
الشارع بني مجهور املتنازعني سياسيًا. وال 
ينفع التدقيق يف إقناع هذا أو ذاك بتعديل 

موقفه. 
يف  سيزرع  الذي  االنطباع  هو  هنا،  املهم، 
يسيطر  لذلك،  وقلوبهم.  الناس  عقول 
وضع  يريد  من  وحتى  العقل.  على  االنطباع 
خطة عمل لفريق أو جهة، أو من يريد القيام 
بعمل له حساباته الواقعية، ال يقف اال عند 
على  تسيطر  اليت  السحرية  اجلملة  االنطباع. 
ألسنة اجلميع هي: ماذا سيقول الناس عنا؟ 
والناس، هنا، ليسوا سوى العبني افرتاضيني 
على منّصات التواصل االجتماعي الذين باتوا 
قادرين على إطالق األحكام على اجلميع ومنع 

حماكمتهم يف الوقت نفسه.
االنطباع هو املسيطر، جتد نفسك يف  وألن 
موقع غري الراغب يف الشرح والتدقيق. بل 
مهما  فعل  ردود  إزاء  الالمبالي  موقع  يف 
النقاش  ألن  وقائع،  اىل  حتولت  أو  كربت 
يقف  من  كان  إذا  فعالية  دون  من  يصبح 
على الضفة االخرى غري مهتم إال باالنطباع. 
وهذا مصدر جناح كبري ملن يقود ما يسمى 
هذه  الناعمة«.  »احلرب  اليوم  عاملنا  يف 
احلرب اليت ال تستهدف خلق وعي معريف عند 
االصدقاء أو اخلصوم، بل هدفها الوحيد هو 
تطويق هؤالء بفكرة االنطباع: أنت مجيل، هو 
قبيح، أنت واضح، هو متذبذب، أنت طائفي 
هو علماني، أنت آدمي هو حرامي... وهكذا 
اجلزئيات  زرع  لعبة  من  السلسلة  نهاية  اىل 
لشيء  صورة  شكل  على  عادة  تنتهي  اليت 

وحيد هو: االنطباع!
قوانني  أسري  يصبح  ما  سرعان  واالنطباع 
العمل  أدوات  أسري  أي  االفرتاضية،  اللعبة 
كيفية  هنا،  واملهم،  التواصل.  مواقع  على 
»ترند«، أي رفع قيمته  االنطباع اىل  حتويل 
من حلظة انفعال عاطفي اىل حلظة منط تعامل. 
أي إن الـ«ترند« هو املرحلة التالية يف حتويل 

االنطباع اىل حقيقة. 
حالة  يف  الكذاب  جبعل  كفيل  وحده  وهذا 
االوىل.  املرتبة  حصد  إذا  مسبوقة  غري  زهو 
كما من شأنه أن يدفع صادقًا اىل االنتحار، 
وجهة  أو  نفسه  عن  الدفاع  يف  فشل  ألنه 
عليه  ما  والتجاوز  التجاهل  يرد  ومن  نظره. 
النقاط،  مسابقة  ضمن  نفسه  اختبار  سوى 
اليت حتصر يف هذا العامل بلعبة »اليكات«، 
تتحول اىل عالمات جناح أو رسوب، وهي ما 
التفكري  رئيسية يف  االنطباع قوة  جتعل من 
بالقول، كما جتعل من الـ«ترند« قوة رئيسية 

يف الفعل... وهكذا!
يف لبنان اليوم، وعلى هامش األزمة القائمة، 
ومجعيات  أشخاص  من  مقبول،  حشد  مثة 
وجهات وقوى ومؤسسات، يديرون يومياتهم 
بأن  القائل  االنطباع  أساس  على  السياسية 
مجهور املقاومة يف لبنان صار عدوًا لكل من 

يطالب باإلصالح. 
غالبية  ان  أساس  على  يتصرفون  وهؤالء 
لبنانية تقف اىل جانبهم، وأن أقلية تقف يف 
لعملية  يتعرض  الذي  املقاومة  جانب مجهور 

عزل متواصلة. 
والبعض من هذه الفئة يتصرف على أساس 
على  التفاعل  وجهة  حتديد  على  قادر  أنه 
االرض، وال يهم بقية الناس، الن االنطباع 

نعرف كيف  ال  الفئة  لكن هذه  األقوى.  هو 
الوقائع، اليت  تتصرف عندما تصدم حبقيقة 
معاكسة  صورة  وتفرض  االنطباع،  تنسف 
متامًا، حتى ولو حصل ما حصل من إشكاالت 

وخسائر!
حتويلها  ميكن  اليت  االنطباع،  لعبة  على  بناًء 
اىل حقيقة، ال اىل »ترند«، وجب اليوم قول 

اآلتي:
كل مشارك يف احلراك ال خيرج اىل العلن، 
شريك  هو  الطرق،  قاطعي  صراحة  ويدين 
حسني  املواطنني  اغتيال  جرمية  يف  فعلي 

شلهوب وسناء اجلندي على طريق اجلية.
العلن،  اىل  خيرج  ال  احلراك  يف  ناشط  كل 
ويذيع بيانًا يدين باالسم مرتكيب هذه اجلرمية، 

هو شريك يف سفك دماء األبرياء.
كل إعالمي، مؤّيد للحراك، ال يكتب أو يذيع 
موقفًا واضحًا، جهارًا نهارًا، يشتم فيه قاطعي 

الطرق هو شريك مساهم يف اجلرمية.
كل سياسي مؤّيد للحراك بكل صنوفه، طوعًا 
أو عن دجل، ال يسارع  أو غصبًا، وعن حق 
إعالمية إلذاعة بيان يدين  اىل إجياد وسيلة 
هو  الطرقات  قطع  عن  املسؤولني  باألمساء 

شريك يف هذه اجلرمية.
حكومية،  غري  منظمة  أو  مدنية،  مجعية  كل 
بيانًا واضحًا،  احلراك، ال تصدر  تشارك يف 
فيه إشارة واضحة اىل املسؤولني عن قطع 
اجلرمية،  مسؤولية  وحتميلهم  الطرقات، 
الدماء  وتتحمل مسؤولية  اجلرمية  شريكة يف 

اليت سفكت.
كل قوة سياسية أو حزب أو حركة تشارك يف 
بإسقاط  املطالبة  اجلرأة على  احلراك، ومتلك 
النظام، وال خترج وتعلن على لسان قيادييها 
أنها تدين قطع الطرقات وتهاجم املرتكبني 
باألمساء، هي قوة وحركة وحزب شريك يف 

اجلرمية.
وملن ال يعرف، أو يتذرع بعدم املعرفة، فإن 
وسامي  جعجع  ومسري  احلريري  سعد  زعران 
قطع  يتوىل  من  هم  جنبالط  ووليد  اجلمّيل 
الطرقات، ومن يتوىل مهامجة املارة وشتمهم، 
أو  طوعًا  تعمل  اليت  اجملموعات  كل  ومعهم 
غصبًا مع خمابرات اجليش اللبناني، ومع فرع 

املعلومات يف قوى األمن الداخلي.
أما من يعتقد بأن هناك طبقات اجتماعية عند 
ضحايا فوضى احلراك، ويعتقد أن إعالمًا حقريًا 
ومشّوهًا منذ نشوئه، ميكنه التمييز بني هذا أو 
ذاك، وميكنه جتهيل الفاعل وحتييد الناس، 
الـ  وأسرى  إياه،  االنطباع  ضحايا  وتركهم 
»ترند« إياه، فمن املفيد تذكري هؤالء بأننا 
سوف نالحقهم، امسًا امسًا، وناشطًا ناشطًا، 
ومجعية مجعية، ومنظمة منظمة، وجهة جهة، 
إعالميًا،  وحزبًا حزبًا، وحركة حركة، وإعالميًا 
أحدًا  منهم  نرتك  ولن  وإعالمية،  وإعالمية 
أمواله  مصدر  عن  يوميًا  مساءلته  دون  من 
بأن  يوم،  وكل  اآلن  وسنلزمه،  ومرجعيته، 
يقدم لنا جردة يومية بكل ما قام ويقوم به، 
وسنروي للناس ما حرصنا على كتمه من أجل 

الصاحلني يف احلراك..
تنظيف  أما من يهربون من مسؤوليتهم يف 
أمام  اليوم  فهم  الوسخ،  هذا  من  احلراك 
التلّطي  يريد  من  ألن  أساسي،  استحقاق 
عليه  مفتوحة،  ومطالب  عامة  شعارات  خلف 
أن يعرف أن نتائج األفعال تقع على عاتق من 
بيده األمر من بني هؤالء، ومن ال يزال يتوهم 
أن بإمكانه نقل البالد اىل جبهة الغرب، فقط 
ألنه قرر ذلك، إمنا هو أسري انطباع لن يكون 

حقيقة، ولو حتول اىل »ترند« عاملي!
الصبية  دموع  أن  هؤالء  يعرف  أن  جيب 
الناجية من حمرقة اجلية، الثالثاء )املاضي، 
أمام عينيها، هي  وحرقتها على من فقدته 
أهم من كل شعار يرفع يف أي ساحة من 

ساحات لبنان.

قاطع الطريق وداعمه ومساعده جمرمو حرب
ابراهيم األمني

بعد مرور أربعني يومًا على  احلراك الشعيب  يف  
لبنان ، بدأت ترتسم خريطة أخطر أزمة سياسية 
- اقتصادية تشهدها البالد منذ انتهاء احلرب 
وترتاجع  أدوار  تتقدم  يوم،  بعد  يومًا  األهلية. 
العنوان  جتعل  سريعة،  حتّوالت  ضمن  أخرى، 
فوقه  يعُل  مل  الذي  االجتماعي   - االقتصادي 
صوت خالل األيام األوىل لالنتفاضة الشعبية، 
السياسي  االشتباك  ملصلحة  هامشيًا  يصبح 

بأبعاده التقليدية واحملدثة.
اذا ما أراد املرء أن يشّرح الوضع احلالي بعيدًا 
رصد  ألمَكنه  آخر،  دون  لطرف  احنياز  أّي  عن 
التحّول الذي شهده احلراك الشعيب، وفق خط 
تشرين   17 يف  بدأت  األوىل  مبحطتني،  زمين 
األول وانتهت يف اليوم الذي أعلن فيه  سعد 
احلريري  استقالة احلكومة، وفيها كان الشارع 
حصرًا.  اجتماعية  اقتصادية  مبطالب  يتحرك 
والثانية بدأت بعد  استقالة احلريري ، وال تزال 
مستمرة حتى اآلن، وفيها صار الشارع منقسمًا 
ليس بني »ثوار« و«زعران«، وفق املصطلحات 
على  منتفضني  بني  عمليًا  وإمنا  احملدثة، 
السلطة، وقد باتوا أقلية، وبني مجهور السلطة 
وصراعاتهم  شركائها  تناقضات  بكل  نفسها، 

وأجنداتهم.
أحداث  املثال،  سبيل  على  كشفته،  ما  هذا 
جسر »الرينغ« اليت فضحت املستور، والكثري 
من »املسكوت« عنه، أو على األقل ما تسعى 
الوسائل اإلعالمية إىل جتميله مبساحيق سرعان 
بدأ  اليت  اخلطرية  االنفالت  حالة  ستسيلها  ما 
مساحيق  »ُتساح«  كما  متامًا  الشارع،  يشهدها 

التجميل عن وجه امرأة قبيحة.
ال ميكن إنكار الواقع. اليوم، صارت الساحات 
كبرية  بنسبة   - االجتماعية  املطالب  من  خالية 
وأخطرها  قطع  الشارع،  العمليات يف  وأوامر   -
القوى  أحزاب  مكاتب  من  تصدر  بدأت  الطرق ، 
يقابلها  وما  الشعيب،  احلراك  موجة  ركبت  اليت 
منطق شارع يف  للقوة، وفق  استعراضات  من 

مواجهة شارع.
أو  قصقص  أو  »الرينغ«  أحداث  فإّن  بذلك، 
صارت  ما  بقدر  شعبيًا  حراكًا  تعد  مل  الكوال ، 
صورة مصّغرة عن أحداث كثرية شهدتها البالد 
السياسية  واالزمات  االشتباكات  خضم  يف 
املتالحقة. رمبا تقرتب من حيث الشكل )وليس 
احلجم( من أحداث اجلامعة العربية  قبل سنوات 
ظل  يف  أخطر،  هو  ما  إىل  تصل  ورمبا  مثاًل، 
الشحن السياسي املستمر، والذي جعل البعض 
يقيم جدرانًا يف نفق  نهر الكلب ، والبعض اآلخر 

يرّدد شعار »الشعب يريد  7 أيار  جديدًا«!
مل يكن ينقص هذا املشهد سوى ذهاب الصراع 
برأسه  يطل  الذي  التدويل،  حنو  حاليًا  القائم 
من عواصم القرار: يف واشنطن، كشف  جيفري 
األمريكية  املقاربة  يف  املستور  عن  فيلتمان  
للوضع اللبناني. يف  باريس ، حضر لبنان، ولو 
مساعدي  مائدة  على  بايران ،  مقارنة  هامشيًا 
وزراء اخلارجية الفرنسي والربيطاني واألمريكي. 
ويف موسكو، حّذر من املشاريع الغربية للبنان، 
ميكن  ما  الحتواء  معلنة  غري  جنينية  ومبادرة 

احتواؤه، بعدما بات اللعب على املكشوف.
بعيدًا عن نظرية املؤامرة، اليت ميتطيها البعض 
لتسطيح الوضع القائم، عرب القول إّن الغضب 
من  فإّن  أمريكية،  زر  بكبسة  تفّجر  الشعيب 
السذاجة توقع غياب أي دور خارجي يف ما جيري. 
دولي،  خط  من  أكثر  على  اجلارية  فالتحركات 
سواء خالل األزمة احلالية، أو قبل تفّجرها، َتشي 
فعاًل يف  دخل  قد  لبنان  أّن  خصوصًا  بالكثري، 
االوىل  اللحظة  منذ  الدولية  الصراعات  دائرة 

لدخول لبنان نادي  النفط والغاز .
ليست مصادفة أن تتخذ العقوبات االمريكية على 
مسارًا  اللبناني  املصريف   و القطاع  »حزب اهلل« 
تصاعديًا يف خضم االندفاعة اللبنانية حنو تلزيم 
البلوكات النفطية لشركتني أوروبيتني وشركة 
تشتد  أن  كذلك  مصادفة  وليست  روسية... 
فيها  فشلت  اليت  اللحظة  منذ  العقوبات  هذه 
البحرية  احلدود   االمريكية يف  ترسيم  الوساطة 
التسخني  ومبوازاة  االسرائيلية،  الشروط  وفق 
االسرائيلية   يف  التهديدات  املتمّثل  امليداني 

تـمّخضت... فـَولَدت تـدويالً !
نبيل هيثم

وَتتماتها  الدقيقة«  »الصواريخ  بـ  املتصلة 
)عدوان املسرّيتني يف  الضاحية اجلنوبية (.

منذ فرتة، بدأت تتضح أدوات احلرب االمريكية 
لقد  املباشرة(.  )احلرب  التقليدي  االطار  خارج 
مناطق  يف  االدوات  هذه  االمريكيون  جّرب 
عدة يف العامل، ابتداًء من الثورات امللّونة يف 
مجهوريات الفلك السوفياتي السابق، وصواًل إىل 
امريكا الالتينية. واليوم، تستعاد هذه االدوات 
و العراق  وصواًل  لبنان  من  للحدود  عابر  بشكل 
إىل  ايران ، مشفوعة بسالح العقوبات الذي صار 
سيفًا مصلتًا على كل دول العامل، مبا يف ذلك 
دول كربى مثل  روسيا  والصني، وهو بالنسبة 
إىل  االدارة األمريكية  البديل االقل كلفة )بشريًا 

واقتصاديًا( من احلروب املباشرة.
يف لبنان، كانت املؤشرات على ذلك واضحة، 
بومبيو  وزير  زار  مايك  يوم  أمكن رصدها  وقد 
املاضي،  آذار  يف  بريوت  االمريكي  اخلارجية 
اثنني:  من  خيار  أمام  اللبنانيني  وضع  حينما 
وهو  الثمن.  دفع  أو  »حزب اهلل«،  مواجهة  إما 
اليوم جوهر املقاربة  املنطق ذاته الذي يشكل 
االمريكية لألزمة اللبنانية احلالية، واليت عكسها 
فيلتمان يف مداخلته أمام  الكونغرس ، وحتديدًا 
يف التشديد على أن ما جيري اليوم يف لبنان 
آخر  مبعنى  او  االمريكية«،  باملصاحل  »مرتبط 

خيدم تلك املصاحل.
االمريكي  املوقف  ترمجة  ميكن  املعنى،  بهذا 
بشكل عملي أكثر وضوحًا يف الواقع احلالي: إّما 
حكومة متحررة من »حزب اهلل«، وإّما الفوضى، 
سواء كانت فوضى الشارع أم فوضى االقتصاد، 
إصرار  يفسر  ما  هذا  ولعل  معًا.  كالهما  أم 
الفريق املتمثل بالثالثي سعد احلريري -  مسري 
جعجع  -  وليد جنبالط  على حكومة التكنوقراط، 
يف مقابل إصرار الفريق املقابل على احلكومة 
التكنو- سياسية اليت من شأنها أن تعيد ترميم 
الشراكة السابقة مبا حيّصن »حزب اهلل« بشكل 

خاص من توجهات معادية.
طبيعة  فهم  ميكن  االمريكي  التوجه  هذا  أمام 
التحركني  خصوصًا  املقابل،  الدولي  التحرك 
الفرنسي والروسي جتاه االزمة القائمة. وبالرغم 
من أن هذين التحركني قد ال يكونان على حنو 
منّسق، إال أنهما يسريان بشكل متواٍز، بالنظر 
إىل أّن مثة مصلحة مشرتكة لدى باريس وموسكو 
إىل  لبنان  يف  احلالية  االوضاع  جنوح  منع  يف 
نقطة الالعودة، وهي تتمثل يف تقاطعات يف  
ملف النفط  والغاز، ورمبا تقاطعات جيوسياسية 

أخرى.
ما  حّد  وإىل  الفرنسيني،  إىل  وبالنسبة 
هي  اللبناني  الوضع  مقاربة  فإّن  الربيطانيني، 
جزء من مقاربة أمشل للوضع االقليمي. ومع أن 
لبنان مل حيتّل احلّيز األكرب من االجتماع الباريسي 
أّن  إاّل  تسريبات،  من  رشح  ما  األخري، حبسب 
تسويات  اية  يف  أساس  حجر  يبقى  استقراره 
يف  الشرق  االوروبيون  اليها  يسعى  أخرى 
االوسط ، وبشكل خاص ما يتصل منها بامللف 
مساع  عن  يرتدد  ما  وسط  االيراني،  النووي 
أوروبية إلعادة إحياء جهود التقريب بني ايران 
وإدارة  دونالد ترامب  بناء على مبادرة الرئيس 

الفرنسي  اميانويل ماكرون .
أكثر  األمر  فيبدو  الروس،  إىل  بالنسبة  اّما 
الفوضى  إطار  يف  يندرج  جيري  فما  خطورة، 
يف  طويل  باع  املتحدة  للواليات  اليت  املنظمة 
تذكيتها. ولعّل روسيا كانت أّول من قرأ املشهد 
سيناريوهاته،  استشرفت  بل  بوضوح،  احلالي 
منذ أن حّذر سفريها يف لبنان )قبل بدء احلراك 
الفوضى  لنشر  االمريكيني  من سعي  الشعيب( 

يف لبنان من خالل حرب الدوالر.
كل  وبرغم  الروسي،  التحرك  فإّن  لذلك، 
البعض،  قبل  من  حوله  الدائر  التشويش 
مشهد  ضمن  القائم  الوضع  قراءة  من  ينطلق 
وهو  االوروبية.  املقاربة  مع  يتقاطع  شامل، 
حياول، شأن الفرنسيني، التوصل إىل تسوية 
أخذًا  اهلاوية،  إىل  لبنان  انزالق  متنع  حكومية 
باحلسبان املتغريات اليت أفرزتها االزمة احلالية، 
حنو  االزمة  الذهاب يف  إىل  االمريكيني  واجتاه 

السنياريوهات االكثر تطرفًا.
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مـقاالت وتـحقيقات

منه.  خائفة  املصارف  كانت  ما  حصل 
أمحد  القاضي  عن  قضائي  قرار  صدر 
القانونية  غري  القيود  كل  يكسر  مزهر، 
يف  الزبائن  حسابات  على  فرضتها  اليت 
ففي  والتحويل.  السحب  عمليات  إطار 
مواجهة  على  شجاع  قاٍض  جتّرأ  النبطية، 
منظومة املصارف، مسّجاًل سابقة قانونية 
بتسديد  بيبلوس«  »بنك  بإلزام  قضت 
»كومرس  لشركة  العائد  احلساب  قيمة 
ألف   129 قيمته  والبالغة  إنرتناسيونال« 
يورو فورًا ومن دون تأخري، حتت طائلة 
غرامة إكراهية قيمتها 20 مليون لرية عن 
الدفع  يكون  أن  وعلى  تأخري،  يوم  كل 
ترتضيها  اليت  للوسيلة  وفقًا  أو  »نقدًا 
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للمصرف الذي يستدين من مصرف لبنان بفائدة 
مديري  تركت  واملصارف  الدوالر(،  على   %20
يعد  مل  والزبائن  الزبائن،  مواجهة  يف  الفروع 

لديهم ملجأ سوى القضاء.
السابقة اليت أرساها القاضي مزهر، سيكون هلا 
وقع كبري يف السوق، وال سيما أنه مل يرتك جمااًل 
الستنسابية املصارف، بل ألزمها بتسديد األموال 
نقدًا أو أي وسيلة يراها الزبون مناسبة. القاضي 
استند إىل املادة 249 من موجبات العقود ليشري 
شيك  سحب  بعرض  املصرف  »اكتفاء  أن  إىل 
باملبلغ على طرف ثالث هو مصرف لبنان كل ذلك 

يشكل خرقًا اللتزاماته التعاقدية واملصرفية«.
العامة  املديرة  تقّدمت  القضية،  وقائع  ويف 
لشركة »كومرس إنرتناسيونال ش.م.ل.« أمرية 
املستعجلة  األمور  قاضي  أمام  بدعوى  كاعني، 
إىل  فيها  تشري   ،2019/11/21 يف  النبطية  يف 
ــ  بيبلوس«  »بنك  لدى  جاريًا  حسابًا  متلك  أنها 
فرع النبطية بعملة اليورو، وقيمته 129,033,39 
متّنع عن دفع  املصرف  إن  قالت  املّدعية  يورو. 
املبلغ املذكور الذي ستستعمله لتسديد التزامات 
مرتتبة عليها جتاه مستخدميها، متذرعًا حبالة البلد. 
وطالبت القاضي بإلزام املصرف بأن يدفع قيمة 
احلساب املذكور باليورو فورًا حتت طائلة غرامة 
إكراهية بقيمة 50 ألف يورو عن كل يوم تأخري، 

وتسطري مذكرة إىل املصرف إلجراء املقتضى.

  القيود االستنسابية التي فرضتها 
املصارف سبقت االنتفاضة بأشهر

على  بأنه  الشركة  ادعاءات  على  املصرف  رّد 
استعداد لتسديد قيمة املبلغ املودع مبوجب شيك 
مصريف مسحوب على مصرف لبنان وفقًا لألصول، 
اليت  الشركة  رفضته  هذا  عرضه  أن  إىل  مشريًا 

طالبته بتسليمها الوديعة نقدًا.
املصرف  عرض  أن  القاضي  قرار  حيثيات  يف 
بواسطة شيك مصريف مسحوب  الوديعة  تسديد 
على مصرف لبنان يؤّلف دلياًل قاطعًا على وجود 
حق واضح ال لبس فيه للمستدعية لديه، الفتًا إىل 
أن »إيفاء املوجب يكون عينًا عماًل بنص املادة 
249 من قانون املوجبات والعقود، إذ للدائن حق 
باستيفاء موضوع موجبه بالذات...«، وأوضح أن 
بعرض  املصرف  »واكتفاء  القاعدة  هذه  خمالفة 
سحب شيك باملبلغ على طرف ثالث هو مصرف 
لبنان، كل ذلك يشكل خرقًا اللتزاماته التعاقدية 
عاتقه  على  امللقاة  واملوجبات  واملصرفية، 
قانونًا، ويلحق ضررًا حمّتمًا باملستدعية ومصاحلها 

االقتصادية«. 
كذلك أوضح أن تذّرع املصرف بـ«الظروف اليت 
يثبت  مل   … قاهرة  قّوة  تؤّلف  البلد« ال  بها  ميّر 
توافرها صراحة أو ضمنًا أو يناقش يف وجودها، 
له  يتاح  ال  حبيث  مالءته  عدم  يثبت  مل  أنه  كما 

الدفع بل أقّر بتوجب املبلغ«.
يف النهاية قّرر القاضي: »إلزام املستدعى ضده 
بنك بيبلوس ش.م.ل. بتنفيذ موجبه الذي التزم 
به ودفع قيمة احلساب العائد للمستدعية والبالغة 
حتت  تأخري،  دون  من  فورًا  يورو   129،033،39
طائلة غرامة إكراهية مقدارها 20 مليون لرية عن 
كل يوم تأخري، وذلك نقدًا أو وفقًا للوسيلة اليت 
عن  نسخة  وإبالغ  املستدعية،  الدائنة  ترتضيها 

القرار للمصرف«.

قـاض شـجاع يـحمي املـودعني
محمد وهبة

الدائنة املستدعية«.
على مدى عقدين ونصف عقد، أمعنت املصارف 
يف سلب أموال الزبائن، وراكمت بإشراف قوى 
مصرف  حاكم  وبإدارة  ومبشاركتها  السلطة 
أتاح  سالمة  هائلة.  أرباحًا  سالمة،  رياض  لبنان 
الفوائد  معدالت  وحتديد  العموالت  فرض  حرية 
عن  النظر  وغّض  الودائع،  وعلى  القروض  على 
ومّول  العام،  املال  من  وأقرضها  خمالفاتها، 
وخلق  أيضًا،  العام  املال  من  اندماجها  عمليات 
النقود من أجل بقائها... ووصلت به األمور إىل 
حّد تركها تفرض قيودًا استنسابية على عمليات 
السحب والتحويل حبّجة أن فرض هذه القيود ليس 
بأرباح سخّية للغاية  َمّن عليها  ضمن صالحياته. 
على حساب املال العام، لكنه رفض أن يفرض 
»كابيتال كونرتول« رمسيًا على عمليات السحب 
والتحويل يف عّز األزمة اليت تنذر باألسوأ يوميًا. 
زبائنها،  مع  تتخّبط  املصارف  ترك  هو  عمليًا، 
املصريف،  للقطاع  كناظم  مسؤوليته  عن  متخليًا 
النقد  وغافاًل عن صالحياته املطلقة وفق قانون 

والتسليف اليت تعطيه اليد الطوىل.
يف الواقع، إن القيود االستنسابية اليت فرضتها 
املصارف سبقت االنتفاضة بأشهر، إال أنها كانت 
عندما  لكن  الزبائن.  حتّملها  ضّيقة  حدود  ضمن 
أقفلت املصارف لـ12 يومًا بعد اندالع االنتفاضة، 
إدارة  جملس  بني  االجتماعات  من  العديد  ُعقد 
اجلمعية واحلاكم سالمة، وُعقدت أيضًا اجتماعات 
ضرورة  إىل  مجيعها  خلصت  للمصارف،  موّسعة 
تشديد القيود. حينذاك، طالبت املصارف سالمة 
بإعالن حظر عمليات التحويل بشكل رمسي خوفًا 
أمام  الزبائن  إليها  يلجأ  قد  إفالس  دعاوى  من 
احملاكم. سالمة كان له موقف متشّدد رفضًا هلذا 
األمر ال يقع ضمن صالحياته  بأن  متذّرعًا  األمر، 
الحقًا،  النواب.  جملس  صالحيات  ضمن  بل 
تلقى سالمة مراجعة من وزير العمل يف احلكومة 
املستقيلة كميل بوسليمان، طالبًا منه فرض هذه 
ُيعّدها  اليت  القضائية  للدعاوى  استباقًا  القيود 
أمام حماكم نيويورك، واليت قد  أجانب  مودعون 
تأخذ املصارف إىل اإلفالس. أبلغه سالمة، حبسب 
املطلعني، أن جملس إدارة مجعية املصارف سيزور 
رئيس اجمللس النيابي نبيه بّري لسؤاله عن هذا 
األمر. بعد أخذ ورّد، أتى جواب بّري الذي تسّلمته 
اجلمعية عرب وزير املال علي حسن خليل، باإلشارة 

إىل عدم موافقته على هذا األمر.
تقديم  على  النواب  من  أّي  يتجّرأ  مل  مذذاك، 
ملّحة.  باتت  اليت  املسألة  هذه  ملعاجلة  اقرتاح 
نقابة  إضراب  أن  ضرورتها  على  يدّل  وما 
رفض  األساسية  حّجته  كانت  املصارف  موظفي 
جمهول  ملصري  املصرفية  الفروع  موظفي  ترك 
بوجه زبائن غاضبني لديهم حقوق ال يستطيعون 
رئيس  أشار  الوقت،  ذلك  يف  عليها.  احلصول 
إىل  احلاج  جورج  املصارف  موظفي  نقابات  احتاد 
أن أحد الفروع املصرفية الذي ميّول بشكل يومي 
على  إال  نقدًا، مل حيصل  دوالر  ألف   100 بقيمة 
10 آالف دوالر نقدًا، ما يعين أن مدير الفرع بات 
يواجه الزبون بال أدوات. التنّصل من املسؤولية 
املنظومة،  هذه  يف  القيادة  هرم  أعلى  من  بدأ 
قرار  تأخذ  املصارف  ترك  الذي  سالمة  من  أي 
ومن  استنسابي،  بشكل  كونرتول«  الـ«كابيتال 
)إال  الزبائن  طلبات  لتغطية  كافية  سيولة  دون 

هيثم املوسوي

لقاءات  يف 
اليت  باريس 
أخريًا  ُعقدت 
للبحث يف األزمة 
بدا  اللبنانية، 
املوقف األمريكي 
لكن  سلبيًا، 
حّدة،  دون  من 
الطروحات  جتاه 
وطرق  الفرنسية 
للحل.  مقاربتها 
ن  كيو مري أل فا
يف  مرتّيثون 
املسارعة  دعم 

اإلقليمي وانعكاسه داخليًا، يف وقت تغرق كل 
دول املنطقة الفاعلة يف أزماتها الداخلية. فإيران 
الساحات  بأوضاع  منشغلة  إقليمي  العب  كأكرب 
سوريا  إىل  العراق  من  فيها  طوىل  يد  هلا  اليت 
قبل أن تصل إىل لبنان، وبأوضاعها االقتصادية 
واالحتجاجات فيها، وتركيا منغمسة يف تتبع آثار 
تدخلها يف سوريا، وإسرائيل مشغولة بأوضاعها 
الداخلية ونتائج انتخاباتها وتشكيل احلكومة فيها. 
وهكذا هي حال الرعاة الدوليني، فواشنطن رغم 
حرصها على تصعيد خطابها ضد إيران وعقوباتها 
عليها وعلى حزب اهلل، إال أن الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب مشغول بأزماته واحلمالت الداخلية 
حتاول  حني  يف  الرئاسية.  واالنتخابات  ضده 
بعد  لبناني،  قدم  موطئ  عن  التفتيش  روسيا 
دول  انشغاالت  ظل  يف  حتاول  وهي  سوريا، 
حلها  بات  أزمة  ما يف  دورًا  تؤدي  أن  املنطقة، 

حيتاج إىل إخراج دولي.

    التجارب أثبتت أنّه كلما زادت أزمة لبنانية عن 
حدّها تفرّعت منها أزمات مالية واقتصادية وأمنية 

وطائفية
يف ظل مشهد متشابك ومتوتر لدول متصارعة، 
تكون  اإلقليمية،  األزمات  تعميق  يف  يساهم 
وحروب،  صدام  إىل  الذهاب  إما  عادة  املخارج 
وإما اجللوس إىل طاولة مفاوضات. من هنا ميكن 
توقيت  انفجرت يف  اليت  لبنان  أزمة  عن  الكالم 
إقليمي متشّنج، جلهة املسؤوليات اليت ساهمت 
يف إذكائها، بدل احتوائها من اللحظات األوىل. 
فتجارب احلرب والسلم الطويلة دلت على أنه كلما 
زادت أزمة لبنانية عن حّدها، تفّرعت منها أزمات 
كثرية، مالية واقتصادية وأمنية وطائفية. فكيف 
احلال إذا توافرت كل هذه العوامل حاليًا، مرتافقة 
مع انشغال إقليمي ودولي عن لبنان، ومع ختّل 
داخلي عن موجبات منطقية ملعاجلة األزمات واحدة 
خيتصرها  خالصة  إىل  يقود  وهذا  األخرى.  تلو 
دبلوماسية  حمادثات  من  جوانب  على  مّطلعون 
بداياتها،  يف  تزال  ال  احلالية  األزمة  أن  غربية، 
تفلت،  واالقتصادية  املالية  األوضاع  ترك  وأن 
التدهور على املستوى السياسي، يعين أن  كما 
أسباب  تزال  ال  مبهمة، طاملا  املعاجلات ستكون 
سياسيًا  الراهنة،  احلالة  لكل  املفاجئ  التفّجر 
وأمنيًا واقتصاديًا حتى هذه اللحظة غري معروفة 

بالكامل.
على  واخلارج حتديات  الداخل  أمام  يطرح  وهذا   
الشارع  يف  الشعبية  احلالة  مستقبل  مستوى 
ومصريها، كما مصري أركان السلطة احلالية. ألن 
عملية االستشارات والتكليف مل تكن يف صلب 
غاية  وليست  وسيلة  وهي  الشعبية،  املطالبات 
ألركان  مباشرين  ووجود ممثلني  ذاتها،  حد  يف 
السلطة يف أي حكومة، يعين أن هؤالء سيحافظون 
سيكون  بل  ال  الفعلي،  وحضورهم  قوتهم  على 
حضورهم أقوى وأقسى نتيجة ردة الفعل على كّم 
االستهدافات ضدهم. واالحتكاكات اليت بدأت يف 
مقلق  مؤشر  بني »شارعني«  منطقة  من  أكثر 
يف  وحدة،  حساسية  أكثر  تكون  قد  مرحلة  إىل 

وقت انشغال إقليمي ودولي عن لبنان.

 ال تفاهم دولياً حول لبنان بل 
مؤّشرات ُمقلقة ميدانيًا

هيام القصيفي

الفرنسية لوضع أطر ال تتماشى مع النظرة األمريكية 
احلالية إىل لبنان واملنطقة. والفرنسيون، حبسب 
سبل  كل  إبقاء  إىل  مّيالون  األمريكية،  الرؤية 
التواصل مفتوحة مع إيران، ومع حزب اهلل لبنانيًا. 
وهذا األمر مل خيفه الفرنسيون، ال سياسيًا وال 
املرتابطة  املصاحل  من  جمموعة  بسبب  اقتصاديًا 
واملزمنة. لذلك، فإن نظرتهم جتاه األزمة احلالية 
االقتصادية،  اخلاصة  واقع مصاحلهم  تنطلق من 
ومصاحلهم السياسية يف إبقاء التسوية السياسية 
قائمة بكل أركانها، ويف تشكيل حكومة برئاسة 
تتمكن  مل  باريس  لكن  احلريري.  سعد  الرئيس 
جاءت  لذا  بذلك.  واشنطن  أو  لندن  إقناع  من 
زيارة املوفد الربيطاني ريتشارد مور استطالعية 
لالستماع يف شكل أوضح، ومباشر، إىل حقيقة 
ما جيري يف بريوت، بعد التناقض يف النظرتني 
الفرنسي  املوقف  وظهور  واألمريكية،  الفرنسية 
بأنه  األرض  األمور على  مبالغًا يف تصوير واقع 
التسوية  إحياء  وأن  واالحتواء،  للسيطرة  قابل 

كفيل بإنهاء األزمة اللبنانية. 
هذه  مثل  يف  عادة  تتدخل  ال  لندن  أن  علمًا 
وواشنطن،  لباريس  غالبًا  املرتوكة  امَلهمات 
شكل  يف  مقتصرًا  موفدها  موقف  كان  ولذلك 
وحقهم  املتظاهرين،  محاية  ضرورة  على  واضح 
يف التظاهر سلميًا حتت سقف موقف جملس األمن 
يف النقطة نفسها، من دون الدخول يف أي من 

البنود السياسية األخرى.
الدولية  الرؤية  من  أساسيًا  جانبًا  يعكس  وهذا   
تتوحد  فال  متشّعبة،  باتت  اليت  احلالية  لألزمة 
حول موقف واحد يظهر بتقديم خريطة طريق ولو 
للتفاوض حوهلا، خصوصًا أن كل الكالم، الرمسي 
يشجع  ال  اخلارج،  إىل  ُينَقل  الذي  الرمسي  وغري 
على الدخول بقوة على خط وضع األزمة اللبنانية 

يف مقدم اهتمامات العواصم املعنية.
الداخلية  األزمة  لواقع  املختلفة  املقاربات  هذه 
مداها  تأخذ  ألن  مرّشحة  منها،  اخلروج  وسبل 
أكثر يف األيام املقبلة، ال سيما بعدما انكسرت 
الفرنسيون  كان  اليت  األساسية  احللقات  إحدى 
ومعها  التسوية  إحياء  إعادة  يف  عليها  يعّولون 
إنعاش الوضع االقتصادي وسحب فتيل التشنج 
األمين معه، بإعالن احلريري عدم رغبته يف ترؤس 

احلكومة. 
فمستقبل الوضع اللبناني مل يعد مرهونًا بنتيجة 
املشاورات احلكومية وتسمية رئيس مكلف جديد 
للحكومة، وال بطرح حلول ألزمة مالية واقتصادية 
ألن  آخر،  بعد  يومًا  حدتها  تتضاعف  ألن  مرشحة 
مبشهد  متعلقة  باتت  الداخلية  األزمة  تداعيات 
األول  تشرين   17 قبل  فلبنان  أوسع.  إقليمي 
كان ال يزال يعيش على وقع تقاطعات إقليمية 
خارجي،  أمين  سقوط  أي  من  حتميه  ودولية 
مع  ذروتها  إىل  األمور  وصلت  حني  حصل  كما 
إسرائيل، وداخليًا مع محاية التحالفات الطائفية 
والسياسية والتسوية اليت جاءت برتكيبة عجائبية 

ضّمت أركان الطبقة السياسية. 
بعد 17 تشرين األول، اختذ املشهد اللبناني بعدًا 
آخر، ليس ألنه تزامن مع تظاهرات العراق فحسب، 
والتوتر  التماس  خط  إىل  بريوت  أعاد  ألنه  بل 
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الدليل التجاري

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

نليب 
طلبات 
كافة 

املناسبات
Tel/Fax: 02 9725 7011اتصلوا بــ رانيا: 

753 Hume Hwy, Shop 28A  
Bass Hill Plaza, Bass Hill  

NSW 2197 
sayitwithroses@optusnet.com.au

Say it With

Ros e s

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
963248182000FM استمعوا الة االذاعة العربية

يوميا مقابالت، منوعات واعالنات
لالتصال: 0400449000

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

كان  اللبنانية.  بالشؤون  يتدّخلون  أنهم  يومًا  الروس  ُيظهر  مل 
سفريهم النشيط يف بريوت الكسندر زاسيبكن كعادته، ينفتح 
بالده  توجهات  ويعّب عن  لبنان،  السياسية يف  القوى  على كل 
بدّقة. أساسًا، متّيز السفري املذكور بأنه بات شخصية معروفة عند 
كل اللبنانيني. مل يتذّمر منه اي فريق على اإلطالق، رغم املوقف 
الذي اختذته موسكو يف السنوات املاضية بشأن سوريا، والذي 
إستوجب من زاسيبكن حينها أن ُيدافع عن موقف اإلحتاد الروسي 
يف بلد يعج بالتناقضات السياسية، وتعّدد االنتماءات واالرتباطات 

اإلقليمية. وقتها لعب السفري املذكور دورًا رياديًا.
سياسية  عالقات  مجعتها  لبنان.  ازاء  نهجها  موسكو  تغرّي  مل 
وإقتصادية مميزة مع خمتلف القوى اللبنانية، لكنها مل تستثمر 
تلك العالقات لتصّب يف مصلحتها. بقيت تردد علنا: حنن على 
مسافة واحدة من كل االفرقاء اللبنانيني. علما ان الروس يعرفون 
جيدًا ان األمريكيني ال يريدون هلم أن يتابعوا خطواتهم »التمددّية« 

من سوريا اىل لبنان.
 هذا ما أظهرته مطالعة املسؤول األمريكي  جيفري فيلتمان  أمام 
الفراغ  مللء  و روسيا   للصني  حمتمل  إقدام  بشأن  الكونغرس 
ال  فيلتمان  موقف  لكن  األمريكيون،  انكفأ  حال  يف  لبنان،  يف 
يعّب ُحكمًا عن البيت األبيض، بإعتبار ان السياسة االسرتاتيجّية 
االحتاد  مع  العالقة  بشأن  رأيني  بني  مقسومة  املتحدة  للواليات 

الروسي وادوار موسكو يف العامل.
ترغب روسيا بالتمدد اىل لبنان، ألّن وجودها يف سوريا يفرض 
ان يكون لبنان مستقرًا وغري مشاكس لسياساتها، كّي ال يتحول 
اهتمام  ان  بل  ال  احلرب.  أو  السلم  زمن  رخوة يف  خاصرة  اىل 
إقتصادّية وجيوسياسّية،  بلبنان يزداد تدرجييًا، ألسباب  روسيا 
خصوصًا مبوضوع الثروات الطبيعية اليت تهتم بها روسيا. تبلغ 
نسبة احتياطي الغاز املقّدرة يف سوريا ولبنان 11% تقريبًا. سبق 
ملوسكو أن أقدمت على إستثمار العمل يف مرفأ طرابلس من قبل 
و الصينيني  الروس  اهتمام  ينبع  هنا  ومن  نفط«.  »روز  شركة 
الرئيس  توّجه  رصد  بعد  أساسي  بشكل  وسوريا   بأوضاع  لبنان 
ال  للروس،  املنطقة  هذه  عن  للتخلي  ترامب   األمريكي  دونالد 
للصينيني. لكن »املؤّسسة العميقة« يف  الواليات املتحدة  ترفض 
فيلتمان  يندرج حتذير  السياق  روسيا، ويف هذا  التخّلي لصاحل 

للكونغرس من توّلي موسكو وطهران وبّكني أمر لبنان.
ما جيري  لبنان، رصدت روسيا  الشعيب  يف  إنطالق  احلراك  منذ 
لكن  تصريح.  بأي  زاسيبكن  سفريها  يصّرح  مل  بريوت.  يف 
موسكو كانت تسرتجع مشاهد أوكرانيا وسوريا حتت عنوان »ثورة 
اخللفّيات.  معرفة  قبل  باحلكم  تتسرع  ااّل  تعّلمت  هي  الشعب«. 
لكن مقاربتها للبنان كانت أكثر حذرًا خصوصًا بعدما ملست وجود 
افرقاء سياسيني موّزعني بني احلراك واملوقع اآلخر. وهي بطبيعة 
احلال ترتبط بعالقات متساوية وممتازة مع اجلميع: ال يزال احلزب 
التقدمي اإلشرتاكي حليفها رغم كل مواقف رئيسه  وليد جنبالط  
املاضية حبّقها. وهي تدعم فكرة بقاء رئيس احلكومة املستقيل 
من  معه  التعامل  على  إعتادت  ألنها  منصبه،  احلريري  يف  سعد 
مع  اإلجيابية  عالقاتها  اىل  إضافة  بينهما،  مشاكل  وجود  دون 
رئيس اجلمهورية  ميشال عون  ورئيس اجمللس النيابي  نبيه بري  

وباقي األحزاب.
واذا كان موقف وزير خارجية روسيا االحتادية  سريغي الفروف  
الذي ُفّسر أنه يدعم حكومة يتواّلها احلريري وتكون تكنو-سياسية، 
قّدمه  خالل شرح  من  اللبناني  الرئيس  رأي  اىل  استمعت  فهي 
النائب السابق أمل ابو زيد الذي كّرمه الرئيس الروسي  فالدميري 

بوتني  يف األيام املاضية. 
تثق موسكو بأبو زيد الذي قّدر مقّربون من احلريري انه لعب دورًا 
يف إختاذ روسيا ملوقف الفروف بشأن نوعّية احلكومة اللبنانّية. 

وهلذا أرسل احلريري مستشاره جورج شعبان اىل موسكو لعرض 
موقف »املستقبل« واحلصول على دعم روسي ايضًا، بعدما ملس 
احلريري عدم إهتمام واشنطن به: مل يسّمه فيلتمان ومل يشر إليه 

خالل مطالعته أمام الكونغرس.
 ثم جاءت رسالة ترامب اىل الرئيس اللبناني ختلو من أّي إشارة 
اىل نوعّية احلكومة اليت يتمّسك بها احلريري أّي  حكومة تكنوقراط  

خالية من السياسيني. 
بدعم  حيظى  أن  املستقيل  اللبنانّية  احلكومة  رئيس  أراد  فهل 

روسي بشأن خطواته املرتقبة؟
 يعرف احلريري وكل القوى السياسية أن جزءًا من األزمة اللبنانية 
وخصوصا اإلقتصادّية يتعّلق مبلّف  النفط والغاز ، وال سّيما ان 
العنوان، يف وقت تسعى  هذا  اىل  أشار بشكل خاص  فيلتمان 

إسرائيل  اىل بّت أمر ترسيم احلدود العالقة مع لبنان. 
أمنه  لبنان حتفظ  بشأن  خطوات  على  الروس  ُيقدم  أن  وُيتوقع 
وإستقراره، وبالتالي حتّسن من ظروفه اإلقتصادّية. تكمن مصلحة 
االحتاد الروسي بفرض اإلستقرار اللبناني. هي تعرف ان تأليف 
حكومة لبنانّية هو املنطلق. لكنها مل ُتعلن بعد عن أّي خارطة طريق 

ملؤازرة اللبنانيني. 
من  واشنطن  تتفرج  وهل  مبادرة؟  روسيا  ُتطلق  هل  باإلنتظار، 

دون تدخل؟ 
أّن  املؤكد  لكن  الساعة،  حتى  أجوبة  دون  من  األسئلة  تزال  ال 

الروس لن يرتكوا لبنان يقع يف أزمات، أو تعج به الفوضى.

هل ُتقدم روسيا على رعاية تسوية يف لبنان؟
عباس ضاهر

يّتجه مستوردو امُلستلزمات واألجهزة الطبية إىل فرض فواتريهم 
»األدوية«،  بتعميم  لبنان مشوهلم  بعدما رفض مصرف  بالدوالر، 
وتأمني 85% من االعتمادات بالدوالر. يعين ذلك، عمليًا، إّما مزيدًا 
بدأت  اليت  املستلزمات  تقنني  أزمة  تفاقم  أو  األسعار  غالء  من 
نفاد  بدء  إىل  وصواًل  الكلى  غسيل  مرضى  جّدي  بشكل  تطاول 

خمزون أكياس الدم.
منذ أيام، بدأت مستشفيات تقنني جلسات غسيل الكلى ملرضاها 
بسبب  أسبوعيًا  اثنتني  إىل  جلسات  ثالث  من  عددها  خفض  عب 
خمزون  بدأ  فيما  الغسيل،  ألجهزة  امُلستخدمة  الفالتر  حمدودية 
أكياس الدم يف غالبية امُلستشفيات ينفد تدرجييًا، بسبب تفاقم 
تداعيات األزمة املالية والنقدية على قطاع املستلزمات واألجهزة 

الطبية.
الثالثاء املاضي، رفضت حنو 147 شركة معنية باسترياد األجهزة 
وامُلستلزمات الطبية قرار املصرف املركزي الذي يقضي بتحويل 
الرمسي،  الصرف  الدوالر بسعر  باللرية إىل  اعتماداتها  50% من 
على أن تؤّمن الشركات بقية الدوالرات من السوق. مع العلم أن 
هؤالء املستوردين كانوا قد طالبوا بشملهم مع ُمستوردي الدواء 
املودعة  أمواهلم  من   %85 بتحويل  لبنان  مصرف  تكّفل  )الذين 
تأمني  عليهم  وفرض  الرمسي  الصرف  بسعر  الدوالر  اىل  باللرية 

15% فقط منها من السوق(.
إىل  والتجار  املستوردين  توّجه  عمليًا،  يعين،  هذا  الرفض  قرار 
بالعملة  نقدًا  امُلستشفيات  األموال من  بالدوالر وحتصيل  الفوترة 
املالي  العجز  بسبب  امُلستشفيات  تقبله  لن  ما  »وهو  اخلضراء، 
الذي تعاني منه حاليًا«، حبسب عضو جتّمع مستوردي امُلستلزمات 
واألجهزة الطبية جورج خّياط. وهو أوضح أّن إجراءات منع التحويالت 
االحتجاجات  اندالع  وسبقت  أشهر،  منذ  بدأت  املصارف  قبل  من 
إلغاء  بسبب  متسارع  بشكل  تتفاقم  اآلن  األزمة  »لكّن  املطلبية، 
التسهيالت املصرفية واهتزاز سعر الصرف، األمر الذي يؤدي إىل 

عرقلة االسترياد وغالء األسعار«.
خياط أّكد نفاد جزء كبري من خمزون بعض امُلستلزمات »كخيطان 
الطبية،  لألجهزة  املطلوبة  واملستلزمات  الفالتر  وبعض  اجلراحة 
واألهم أكياس الدم وفالتر أجهزة غسيل الكلى«، حمّذرًا من أن 
»هناك أزمة صحية جدية وخطرية ما مل يتم تدارك األمر، خصوصًا 

يف ظّل عجز امُلستشفيات عن الدفع«.
يف  لفت  بدوره،  هارون،  سليمان  امُلستشفيات  أصحاب  نقيب 
سُتكّبد  بالدوالر  امُلستلزمات  فوترة  أن  إىل  »األخبار«  مع  اتصال 
يف  أساسًا  احملددة  األسعار  فرق  الضامنة  واجلهات  املواطنني 
جداول تعتمد على التسعرية الثابتة للصرف، وهو ما سُيشّكل أزمة 

فعلية مع تأزم الواقع املالي للُمستشفيات.
  بعض املصارف ترفض االلتزام بتعميم مصرف لبنان املتعّلق بتأمني 

االعتمادات بالدوالرات ملستوردي األدوية
وكانت وزارة املال حّولت إىل امُلستشفيات منذ حنو أسبوع حنو 75 
مليار لرية من األموال املرتاكمة على الدولة )والبالغة حنو 1200 
مليار(، »وهو مبلغ بسيط جدًا مقارنة مع التحديات اليت نواجهها«، 
 2018 عام  مستحقات  من  جزءًا  أن  إىل  أشار  الذي  هارون  وفق 
وكامل ُمستحقات عام 2019 مل حُيّول بعد، الفتًا إىل أن مستشفيات 
عديدة عمدت أخريًا إىل إقفال أقسام وطبقات من مبانيها نتيجة 

األزمة.
ُمستوردو  ُيناشد  وفيما  الصحي،  بالقطاع  ُمتصل  صعيد  وعلى 
امُلستلزمات الطبية حاليًا حاكم مصرف لبنان رياض سالمة بشمول 
ُتفيد  الضرورية،  السلع  من  واعتبارها  األدوية  مع  امُلستلزمات 
سالمة  بتعميم  تتقّيد  مل  عديدة  مصارف  أّن  »األخبار«  معلومات 
الصرف  األدوية على أساس سعر  موّردي  أموال  وترفض حتويل 
الدواء  التعميم مل يتمكن من محاية قطاع  الرمسي، »ما يعين أن 
كما كان يزعم احلاكم«، وفق مصادر نقابة مستوردي امُلستلزمات 

الطبية.
امُلمرّضات واملمرّضون يهدّدون باإلضراب

واملؤسسات  امُلستشفيات  يشاركوا  مل  واملمرضون  »املمرضات 
يف  مشاركتهم  منهم  ُيطلب  أن  اليوم  جيوز  وال  سابقًا،  أرباحها 
الكلمات،  بهذه  على حتّملها«.  قّوة هلم  ال  أعباء  خسائرها وحتّمل 
ضومط،  عبداهلل  أبي  مرينا  واملمرضني  املمرضات  نقيبة  نّددت 
حُمّذرًة  التمريض«،  قطاع  يف  امُلتزايد  »النزف  مّسته  مبا  أمس، 
من اختاذ النقابة سلسلة حتّركات احتجاجية تصعيدية من اإلضراب 
التحذيري وصواًل إىل اإلضراب املفتوح، يف حال مل تتم االستجابة 

للمطالب يف مهلة ال تتعّدى نهاية الشهر اجلاري.
عنوان  حتت  النقابة  عقدته  صحايف  مؤمتر  يف  جاء  ضومط  كالم 
»معاناة  إلثارة قضية  أمحر«،  خّط  واملمرضني  املمرضات  »حقوق 
من  كبري  عدد  تقاضي  عدم  مع  تفاقمت  اليت  املزمنة«  التمريض 
العاملني يف املهنة رواتبهم منذ عّدة أشهر، أو دفع نصف راتب 
بسبب  واملمرضات،  املمرضني  عن  تعسفيًا  االستغناء  عن  فضاًل 

األزمة املالية اليت ترزح حتت عبئها املستشفيات.
وإدارات  الضامنة  )الصناديق  املعنيني  النقابة  طالبت  وعليه، 
امُلستشفيات ووزارة الصحة ووزارة املالية(، بـ«حتّمل مسؤولياتهم 
كاملًة وعدم حتميلها للممرضات واملمرضني واختاذ إجراءات فورية 
ملعاجلة اخللل احلاصل واحملافظة على حقوق ورواتب العاملني يف 

التمريض«.

أزمة امُلستلزمات الطبّية إىل مزيد من التفاقم.. تقنني جلسات غسل الُكلى وبدء نفاد أكياس الدم
هديل فرفور

إنتاجًيا،  قطاًعا  ليس  التمريض  قطاع  إن  بالقول  وختمت ضومط 
»فهو ليس قطاًعا صناعًيا أو جتارًيا أو سياحًيا أو خدماتًيا ميكن 
تقليص إنتاجه والتقّشف فيه، بل هو قطاع حياتي حيوي ال صحة 
من دونه، وبالتالي يقتضي أن تكون حقوقه ورواتبه أولوية على 

غريه من االحتياجات«.

على الرغم من اجلوالت االستطالعية للموفَدين الفرنسي والبيطاني 
ال  ذلك  فإن  ما جيري،  حقائق  على  قرب  عن  للوقوف  لبنان  إىل 
يعين وجود نظرة دولية يف مقاربة األزمة يف لبنان، ال بل ان ما 
بني  املنصرم  األسبوع  باريس  لقاءات  عن  معلومات  من  يتسرب 
الثالثي املهتم بالشأن اللبناني، الفرنسي واالمريكي واالنكليزي 
تؤكد وجود عدم توافق بني هذه الدول على مقاربة موحدة للوضع 
على  أو  مبادرة مشرتكة،  على  يتوافقوا  مل  انهم  كما  لبنان،  يف 
نوعية احلكومة اجلديدة، لكنهم اتفقوا على نقطة واحدة وهي تقديم 
بعني  تأخذ  حكومة  شكلت  حال  يف  للبنان  شأن  ذات  مساعدات 
االعتبار مطالب الشعب املنتفض من جهة، وحتظى بقبول دولي 

من جهة أخرى.
وقد عكس املوفد االنكليزي الذي زار لبنان يف الساعات املاضية 
وقد  لبنان،  يف  جيري  ما  حيال  الرؤية  يف  الدولي  االبتعاد  هذا 
املوفد  فعل  ما  غرار  على  االستطالعي  الطابع  الزيارة  أخذت هذه 
النصيحة  وان  لبنان،  زيارة  يف  بأسبوع  سبقه  الذي  الفرنسي 
السياسية يف  وزارة  للشؤون  العام  املدير  اسداها  اليت  الوحيدة 
اخلارجية البيطانية   ريتشارد مور ، عدا الدعوة امللحة إىل ضرورة 
احرتام أمن وسالمة املتظاهرين، فإنه نصح بضرورة اإلسراع يف 
البدء يف  االستشارات النيابية  لتأليف حكومة جديدة، وكان املوفد 
االنكليزي أوضح من املوفد الفرنسي يف حتديد الشكل الذي ترغب 
تكنوقراط،  حكومة  وهو  العتيدة  احلكومة  عليه  تكون  ان  بريطانيا 
بينما املوفد الفرنسي مل ميانع يف تشكيل حكومة جامعة، ويأتي 
االعتبار  بعني  تأخذ  باريس  ان  منطلق  من  هذا  الفرنسي  املوقف 

الواقع اللبناني، بينما األمريكي واالنكليزي يف اجتاه آخر.
ويف تقدير مصدر وزاري سابق مطلع عن كثب على الدور الذي 
تلعبه فرنسا يف لبنان ان هناك خالفا بني واشنطن وباريس حول 
نوعية احلكومة اجلديدة يف لبنان، ويقابل ذلك خالف امريكي- روسي 
املسؤولني  ان  احلكومة، حيث  »حزب اهلل« يف  حول دور ووجود 
الروس سألوا نظراءهم األمريكيني هل إذا خرج وزراء »حزب اهلل« 
من احلكومة ينتهي دور إيران يف لبنان واملنطقة؟ يف داللة واضحة 
على ان روسيا ال تعطي هذا األمر االهتمام على عكس األمريكيني 

الذين يعتبونه أولوية يف سبيل تقديم يد العون للبنان.
وجيزم املصدر بأن األزمة يف لبنان حبد ذاتها ليست أزمة داخلية 
اليوم  فنحن  املنطقة،  مبا جيري يف  وثيق  بشكل  مرتبطة  بل هي 
امام مأزق حقيقي، فال االنتفاضة قادرة على التحّول إىل مشروع 
فإننا  وبالتالي  احلراك،  مطالب  تلبية  على  قادر  احلكم  وال  حكم، 
إليه  مبا ستؤول  التنبؤ  أحد  مقدور  ليس يف  مسدود  حائط  أمام 
ستتوىل  اليت  الشخصية  باسم  تتعلق  ال  اآلن  فاملشكلة  األمور، 
تأليف و رئاسة احلكومة ، بل املشكلة تكمن يف أي حكومة ستؤلف، 
فكل األمساء اليت تطرح هي أمساء ال غبار عليها ويتمتع أصحابها 
»باآلدمية« لكن هذا وحده ليس كافيًا ما مل يكن مرتافقًا مع قدرة 
على استنباط احللول خصوصًا لألزمة االقتصادية والنقدية إضافة 
إىل الغطاء السياسي والشعيب، وأال يوجد على َمن ُيكلف بالتأليف 
أي فيتو من أية جهة يف لبنان، ومقبواًل من  اجملتمع الدولي  غري 

البعيد عن الشأن اللبناني.
ويف تقدير املصدر انه على الرغم مما يقال عن قرب حتديد موعد 
االستشارات النيابية، فإن األمور ما تزال غري ناضجة، وأن عملية 
ما  احلريري  الرئيس سعد  اطلقه  الذي  املوقف  التأليف يف ضوء 
تزال حتتاج إىل بعض الوقت، اال إذا كان هناك اجتاه إىل الذهاب 
ُيتخذ بعد، كما ان  حنو حكومة مواجهة وهو قرار حتى الساعة مل 
حكومة تكنوقراط قد أسقطت من أجندة البحث وبذلك نكون ما زلنا 

يف الدوامة ومل نغادر بعد املربع األّول من األزمة.
ويعتب املصدر الوزاري السابق املطلع على حيثيات ما جيري إن 
اليوم  اننا  والساحات  الشارع  يف  أو  السياسية  الصالونات  يف 
الدولة، والدولة بدورها  امام حرب استنزاف، فالثوار يستنزفون 
تستنزف الثوار، ويف مقابل هذا املشهد فإن اجملتمع الدولي يقف 
موقف املتفرج ال بل هناك خالفات تعصف بني أصحاب القرار حول 
الرؤية حلل األزمة يف لبنان، وهذا يعين اننا رمبا نكون امام أزمة 

طويلة األمد.
الساعات  غضون  االستشارات يف  موعد  حتديد  املصدر  واستبعد 
االتصاالت  من  املزيد  اجراء  يف  الرغبة  إىل  ذلك  ومرد  املقبلة، 
غليانه،  قّمة  الشارع يف  وان  ناقصة خصوصًا  دعسة  أي  لتجنب 
عليهم  يتعذر  اخلارج  النواب يف  من  عدد كبري  وجود  إىل  إضافة 
اليوم وغدًا االتصاالت حلسم  العودة بسرعة، متوقعًا ان تنكشف 

اسم من سيتوىل رئاسة

احَلراك غري قادر على التحوُّل إىل مشروع ُحكم.. 
واحُلكم غري قادر على تلبية مطالبه

حسني زلغوط
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اول  صرخ يف وجه احلارس: »هذا املصرف لنا«. كان األخري يحُ
طرده ورفاقه. أليس هو مصرف لبنان؟ بلى. ليس مصرف هذا 
الزعيم أو ذاك. ِمن هذه البديهّية انطلق الرفاق لالعتصام داخل 
أسابيع  ثالثة  حنو  قبل  فعلوا  ما  غرار  على  خارجه،  ال  املصرف، 
الشبابّية  »احلركة  ذاتهم:  الرفاق  هم  املصارف.  مجعّية  مقّر  يف 
اليت ولدت قبل  الصغرية  املاركسّية  اليسارّية  احلركة  للتغيري«. 
أعلى،  الرمزّية  املاضي، كانت  االسبوع  اجلمعة من  يوم  سنوات. 
مصرف لبنان، هيكل رأس املال يف بالدنا، واجلهة اليت حسمت 
»ليكون  االستقالل  ذكرى  يف  أتوا  الداء.  بيت  أّنها  اجملموعة 
استقاللنا حقيقّيًا وكاماًل«. هذا ما جاء يف البيان، الذي راح أحد 
أعضاء اجملموعة يذيعه، عرب البّث املباشر بواسطة اهلاتف، قبل أن 
يأتيه احلرس لطرده ورفاقه بالقّوة. أصيب الشاب بضربة فوق 
ذاع  يحُ كان  عينه،  الوقت  املتوّقع. يف  أقل  هذا  بأس.  ال  عنقه. 
ّجل سابقًا.  البيان، عرب صفحة احلركة اإللكرتونّية، بعدما كان قد سحُ
هذه اجملموعة ِمن الشّبان غري مؤّطرة حزبّيًا، وغري مدعومة ِمن أحد، 
إىل حّد أّنه، قبيل »الضربة« ، كان أعضاؤها يتناقشون حول َمن 
َيلك أكرب »سعة إنرتنت« ليتمكن ِمن فتح البّث املباشر. إىل هذا 
كن أن يتحّدثوا باسم الفقراء. هم  احلّد. هم فقراء. هم أكثر َمن يحُ
فقط يشعرون بأّن عليهم فعل شيء ما. بلدهم ينهار. كّل شيء 
ِمن حوهلم ينهار. قبل ذلك كانت قد انهارت أحالمهم. اليوم، ال 
ريدون أن متضي هذه اللحظة التارخيّية ِمن غري أن يقّدموا كّل  يحُ
كنهم. ال بّد أن حنفظ هلم ما فعلوا ويفعلون. يقولون إن ما  ما يحُ
جرى إىل اآلن ليس هو النهاية. سيكون هلم »ضربات« أخرى... 

وبنجاح أكرب. يأملون ذلك.
العام،  الدين  هيكلة  إعادة  بيانهم:  حبسب  مطالبهم  هي  هذه 
ختفيض كلفة هذا الدين وجدولة بعضه، ثم شطب بعضه أيضًا، 
أن  عليهم  الذين  هم  فوائده  ِمن  استفادوا  الذين  »ألن  وذلك 
يدفعوا الثمن«. رّبا يرى البعض هذه املطالب بعيدة عن الواقع 
اليوم. رّبا هي كذلك، لكّن لعّلنا ذات يوم سنصل إىل أّن هذا 
ما كان جيب أن يصل. طالبوا أيضًا بإلغاء مفاعيل »اهلندسات 
املالّية« للمصارف، اليت جرت خالل السنوات األخرية، بقرار ِمن 
حصول  يتقّبلوا  أن  الشّبان  هؤالء  ريد  يحُ ال  لبنان.  مصرف  حاكم 
أصحاب املصارف على أرباح، بليارات الدوالرات، ثم يكون األمر 
فرتض به  طبيعّيًا. طالبوا أيضًا مصرف لبنان، مصرفهم، أو الذي يحُ
أن يكون كذلك، بأن يتوّقف عن التدّخل إلنقاذ املصارف املتعّثرة 
بتأميم  تنادي  بأن  اجملموعة  ترتّدد  أخريًا، مل  عليها.  التغطية  أو 
كامل املصارف. يف املطالب عليك أن تكون راديكالّيًا إىل أبعد 
ريد، وهذه هي القاعدة اليت يبدو  حّد، ذلك لكي حتصل على ما تحُ

أن اجملموعة »الثائرة« قد وعتها جّيدًا.
هذه أمساء أعضاء اجملموعة اليت دخلت إىل مصرف لبنان: خضر 
أنور، أديب عبد اهلل، رفيف سوني، دانيال أبي مجعة )الذي أذاع 
أّنهم  حّدثونا  بزري، حسني صقر وعامر حرفوش.  رنيم  البيان(، 
عندما دخلوا مسعوا صوتًا، ِمن داخل املصرف، يقول إّن ما جيري 
هو »سطو مسلح«. أحد ما يف الداخل ارتعب. سخر »الساطون« 
ِمنه. يبدو أن »أصحاب« املصرف وضعوا أنفسهم يف أجواء هذه 
الفرضّية. هذا طبيعي ومتوّقع. رّبا مل يتوّقعوا هذا طوال حياتهم. 
أو  الشّبان،  خرج  بعدما  صيبهم.  ويحُ هلم  يصل  جديد  شيء  هذا 
أحُخرجوا بالقّوة، ِمن املكان، مل يغادروا بعيدًا. وقفوا على بعد أمتار 
ريد إسقاط الدين العام«. وهذا خضر  وراحوا يهتفون: »الشعب يحُ
أنور، الذي مل يستعد بعد صوته منذ حنو شهر، يهتف: »رياض 
سالمة ّجن ووّلع.. ومّساها سطو مسّلح«. طبعًا، مل ينسوا اهلتاف 
أن  ِمن غري  األّيام  يؤّرخ هلذه  أن  لن يكون ألحد  الذي  الشهري، 
اهلتافات  وِمن  حرامي«.  سالمة  رياض  حرامي،  »حرامي  يذكره: 
اجلديدة اليت مسعناها: »وللمصرف وامللك اخلاص، العني بالعني 
عن  غابت  اإلعالم  وسائل  أكثر  أن  الالفت  بالراس«.  والراس 

املشهد.

    مـن الهتافات الجديدة التي سمعناها: »للمصرف وامللك 
الخاص، العني بالعني والراس بالراس«

مل تأِت للتغطية، فضاًل عن البث املباشر. لقد اعتدنا األمر. هذه 
ِمن مال  »َمن يأكل  التام ملقولة:  التطبيق  ساحة املصارف. هنا 

السلطان يضرب بسيفه«. 
ضّد  للتغيري،  الشبابّية  للحركة  األوىل  »الضربة«  بعد  باملناسبة، 
مقّر مجعّية املصارف، سأل كثريون ِمن الشّبان يف الساحات عن 
كيفّية االنضمام إليهم. مّثة مزاج يف ساحات االعتصام، منذ األّيام 
األوىل، ييل إىل الذهاب حنو »العنف الثوري«. شّبان ِمن ميول 
هذا  لديهم  معروفة،  أيديولوجيا  أّي  بال  حتى  وبعضهم  خمتلفة، 
احلركة  األرض.  على  بسهولة  النَفس  هذا  مالحظة  كن  يحُ امليل. 
الشبابية، حالّيًا، رّبا غري قادرة على الذهاب بعيدًا، لكن َمن يدري 
إن كان األمر سيظل كذلك الحقًا. عمومًا، املسؤولون يف احلركة 
رّحبون بأي وافد جديد عليهم.  سلِمّيون إىل اآلن، حبكم الواقع، ويحُ
معروفة.  الصلح  رياض  ساحة  يف  خيمتهم  مقفلة.  غري  أبوابهم 
أّيًا يكن، سينتهي كّل شيء غدًا، أو بعد سنة أو أكثر، وعندها 
سيكون هلؤالء الشّبان أن يقولوا لقد انتصرنا... أو أقّله حاولنا. 

أّما حنن فسنتذّكر هلم ذلك. لقد كّنا شهودًا على ذلك.

محمد نزال

إىل »اهليكل« جاؤوا: »هذا املصرف لنا«

بعيد  السنوي  االحتفال  بنقل  العهد  هذا  يف  جديدة  سابقة  تضاف 
الريزة، من دون عرض عسكري واحتفال مركزي يف  االستقالل اىل 
اللبنانيني مل يعلقوا يف سياراتهم كما  أن  بريوت. حماسن ما حصل 
جرت العادة بسبب متارين العرض، لكن املفارقة أن املتظاهرين هم 
الذين يتفلون يف بريوت من دون السلطة اليت انتقلت اىل حيث هي 
قادرة على إبعاد املتظاهرين، وعلى فرض حضورها وهيبتها وسلطتها 

املركزية.
والشعارات  التظاهرات  مع  تعاطيهم  كيفية  يف  احلكم  أركان  يبدع 
إذالل  يف  املصارف  تتفّنن  كما  احلكومة،  تأليف  مع  كما  املرفوعة، 
من  لكن  عليها.  الرد  جدًا« يف  »مهذبني  يزالون  ال  الذين  املودعني 
حسنات كل ذلك أنه بدأ يكشف أزمات من نوع آخر، تتعدى العناوين 
اليت انطلقت منذ 17 تشرين األول. فالتظاهرات طرحت إشكالية تتعلق 
بواقع الطوائف اليت تفّلت منها املتظاهرون، وحبجم األزمات الداخلية 
اليت تعيشها التيارات واألحزاب. ورغم أن مثة قيادات سياسية تعيش 
حالة من اإلنكار واملكابرة، إال أن الواقع الذي ينتج كل يوم شكاًل جديدًا 
من أشكال املواجهة، بدأ يدفع الطوائف واألحزاب النائمة على أجمادها 

اىل البحث يف حقيقة وضعيته الداخلية.
اليوم، أول من يتاج اىل هذه املراجعة. فما  الطائفة املارونية  لعل 
يصل سياسيًا يصل يف عهد رئيس ماروني قوي، تضافرت قوى 
على  السياسي  تياره  خطاب  ومتحور  إيصاله،  اىل  وبكركي  مارونية 
»استعادة احلقوق« املسيحية واملارونية، لتصبح صفة الرئيس القوي 
به. ما جيري  العهد واحمليطون  بها  ارتكابات تسبب  بعد بضعة  تهمة 
ماليًا من انهيار مسؤول عنه أيضًا حاكم مصرف لبنان، املاروني أيضًا، 
قّدم للموارنة كأحد  املرتبع على واحد من املناصب الرفيعة اليت كانت تحُ
أعمدة احلفاظ على »مكتسباتهم« يف اإلدارة. واألزمة املصرفية وسلوك 
املصارف الذي يزداد تعنتًا، يتم أيضًا حبماية رئيس مجعية املصارف 
املاروني والذي تربطه عالقات قوية بكل أركان الكنيسة. ما جيري أمنيًا 
أيضًا، وله انعكاساته الداخلية، يتم أيضًا يف ظل قائد للجيش ومدير 

للمخابرات مارونيني، وقائد للدرك ماروني أيضًا.
 وما يصل يف القضاء أيضًا وملفات الفساد املرتاكمة يف ظل وجود 
رئيس جملس القضاء األعلى وقضاة موارنة يف مراكز حساسة. عادة 
َصّور هذه املواقع كضمانة للطائفة يف حضورها وقوتها يف النظام  تحُ
احلالي، لكن حني يكون معظم أصحاب هذه املناصب مرشحني دائمني 
لرئاسة اجلمهورية، وممارسة أكثريتهم ال تتعلق إال بسلوكيات أثبتت 
أصبحت  اليت  املارونية،  الشرية  هذه  إشكالية  يطرح  فهذا  عقمها، 
لالنتقادات.  تتعرض  كانت  اليت  القائمة  املنظومة  من  يتجزأ  ال  جزءًا 
وأساقفتها  الكنيسة  بابتعاد  ترجم  فاقع  كَنسي  برضى  مغطاة  وهي 
ومؤسساتها الكنسية واجلامعية والطالبية عن احلضور الفعلي يف حركة 

شعبية بهذا احلجم. 
من املرات النادرة أن تبتعد »خنبة« هذه الطائفة منذ لبنان الكبري اىل 
االستقالل وتظاهرات 14 آذار عن احلضور اىل جانب ناسها ومجهورها 
يف  الفساد.  وحماربة  واملساواة  العدالة  حبقوق  تطالب  شرية  وعن 
حني أنها حتاول منذ سنوات أن تستعيد حضورها الفعلي يف الدورة 
السياسية. ومن دون التذّرع بهيمنة حزب اهلل وتدخالت خارجية، أو بأن 
سبب األزمات منظومة فساد عمرها سنوات طويلة وأن املشكلة تكمن 
غياب  مهرتئًا كشفه  واقعًا  مثة  فإن  طائفة،  وليس  أفراد  قيادة  يف 
هذه  »يف  الرتاخي  حول سبب  اآلن،  حتى  منذ شهر  الفعلي  النقاش 

الطائفة«. 
واقتصادية  واجتماعية  وكنسية  سياسية  طبقة  ضغوط  اىل  إضافة 
عنصر  غياب  انكشف  املتظاهرين،  ضد  باطنها  يف  تتضافر  ومالية، 
يف  وجامعية  طالبية  شرية  لدى  السياسي  والوعي  الفعلية  الثقافة 
مؤسسات تعليمية تابعة للكنيسة ال تنتج عصبًا شبابيًا حقيقيًا. يكمن 
الفرق مثاًل يف مقارنة هؤالء مثاًل مع طالب جامعات أخرى ومع حضور 
الشباب اليساري اآلتي من واقع آخر خمتلف وعيًا وثقافة وحسًا اجتماعيًا، 

برهن يف هذا الشهر عن قوة حضور بارزة.
اليت  وهي  مراجعة  أزمة  السياسية  األحزاب  تعيش  أخرى،  على ضفة 
شعبية  بانتصارات  منتشية  النيابية  أو  البلدية  االنتخابات  من  خرجت 
وحجم متثيلها احلقيقي لناخبيها. أهمية الشارع أنه وضع هذه األحزاب 

أمام حتديات جديدة ال تتعلق بإدارة التسوية واألزمة احلالية.
ما جيري يف تيار املستقبل من نقاشات نيابية ووزارية يتعدى تبادل 
املسؤوليات والتهم، ليصل اىل مقاربة بعض الشخصيات السياسية 
الواعية ملستقبل التيار، بعد تراكم األخطاء اليت ارتكبت خالل السنوات 
الشخصية  احلريري  سعد  الرئيس  رغبة  يتعدى  با  املاضية،  القليلة 
بالعودة اىل احلكومة. وهكذا فعل الرئيس نبيه بري مع كوادر حركة 
أمل يف أكثر من مراجعة، وكذلك ينصرف رئيس احلزب االشرتاكي وليد 
جنبالط بدوره اىل إعادة تنظيم حزبه وكوادره وطاقاته. وخبالف الصورة 
اليت يريد رمسّيو التيار الوطين إعطاءها حول وحدة التيار، وصحيح أن 
مركزية القرار ال تزال حمصورة يف يد رئيسه الوزير جربان باسيل، إال 
البيت  من  وانتقاهلا  اجلدية  واالعرتاضات  النقاش  باب  فتح  أن جمرد 
العائلي اىل قواعد احلزب وكوادره، ليس أمرًا بسيطًا يف تيار حتول يف 
اآلونة األخرية اىل تيار مفصل على قياس رئيسه املعتمد أواًل وأخريًا 
على ثابتتني: رئيس اجلمهورية والتحدث بامسه داخل التيار، وحزب اهلل 
املتوافق معه يف مفاوضاته السياسية الداخلية وحتى مستقبل التيار 
السياسي وهو ما يتحدث به املعارضون الفعليون. لكن النقاش فتح 
ولو أنه لن يصل اىل نتائج ملموسة، وخصوصًا جلهة قدرة استيعاب 
باسيل لبعض املعارضني اليت تكمن أحيانًا يف طرح أمسائهم للتوزير.

عطى للمتظاهرين احلقيقيني فضل إيقاظ »حركة  كل ذلك يسمح بأن يحُ
وعي« من نوع خمتلف، لدى حمازبني ومناصري أحزاب، كخطوة أوىل. 
وهذا يف حد ذاته يتسب هلم ولو مل تتحقق مطالبهم نتيجة جتّذر نظام 

متكامل من املصاحل.

هيام القصيفي

 مفارقة االنهيار يف املواقع املارونية

كيف ينظر  حزب اهلل  اىل األزمتني السياسية واالقتصادية يف 
لبنان، واىل إنعكاس السياسة األمريكية على الوضع الداخلي، 
يف ضوء التطورات يف املنطقة، خصوصًا ما يدث يف  ايران  
و العراق ، وارتداداتها على األوضاع يف لبنان، وكيف يتعاطى 
الطرق ،  و قطع  الراهنة،  ضوء  االحتجاجات   يف  معها،  احلزب 
البلد، ما يزيد  وإغالق املرافق العامة، واألسواق التجارية يف 

»الطني بلة« يف  الوضع االقتصادي  املتدهور.

يؤكد قيادي يف  املقاومة  أن بعض اجلهات الداخلية املرتبطة 
الشعيب   حرف  احلراك  اىل  تسعى  حتديدًا،  األمريكية   بالسفارة 
عن مساره، وأهدافه املطلبية احملقة، كذلك حماولة تأليبه على 
املقاومة وسالحها، من خالل التصويب عليها، بأنها املسؤولة 
نتيجة  واملعيشية،  االقتصادية  خصوصًا  األوضاع،  تردي  عن 
الرئيس  سعد  ملهمة  تسهيلها،  وعدم  يف  احلكومة ،  وجودها 
يغضب  ما  تكنوقراط ،  تشكيل  حكومة  ورفضها  احلريري ، 
الواليات األمريكية، اليت متارس بدورها الضغوط االقتصادية 
آخرها كان جتفيف  الدوالر  األمريكي من األسواق  لبنان،  على 
األمريكية،  العقوبات  املالية  من  سيل  ذلك  وسبق  اللبنانية، 
بنك  لتطاول  أيضًا  وامتدت  املقاومة،  من  شخصيات  طاولت 
اجلّمال. وال تزال التهديدات بزيد من هذه العقوبات مستمرة، 

يف حق الشخصيات املنضوية يف صفوف املقاومة وحلفائها.

وعن طرح احلريري، الداعي اىل تشكيل حكومة »تكنوقراط«، 
واملتماهي مع دعوة  واشنطن  والغرب، و »احلراك« يف الداخل، 
مفهوم  غري  تكنوقراط  مصطلح  أن  اىل  »القيادي«  يلفت 
وواضح، مؤكدًا أن اهلدف من املطالبة حبكومة »اختصاصيني«، 
القرار  عن  اجلمهورية ،  و رئيس  املقاومة  عزل  حماولة  هو 
السياسي، الن هكذا حكومة، فيما لو قدر هلا  الوالدة ، ستكون 
عاجزة عن التعاطي مع مسأليت  ترسيم احلدود  البحرية والربية، 
ولبنان على أبواب دخول نادي الدول  النفطية، يف الوقت اليت 
تسعى واشنطن اىل وضع يدها على النفط اللبناني، يف وقت 
ترتدد معلومات عن إقدام العدو االسرائيلي ، على سرقة كمية 
كبرية منه، كذلك األمر يف شأن إعادة  النازحني السوريني  اىل 

بالدهم، هذا على سبيل املثال ال احلصر.

ويشري القيادي، اىل أن هناك حماولة العادة سيناريو »محلة 
متوز   عدوان  عقب  حلود ،  الرئيس  إميل  استهدفت  اليت  فل« 
النيل من رئيس  أن كل من ياول  بقوة  2006. ولكن جيزم 
اجلمهورية، هو واهم واهم واهم، واي تطاول على مقام الرئاسة 

األوىل، سيواجه من املقاومة ومجهورها.

ويف الوقت عينه، يشدد على ضرورة التحلي باهلدوء والصرب يف 
املرحلة الراهنة، خصوصًا ان املقاومة وحلفاءها ومجهورها يف 
موقع القوة، والقوي ليس يف حاجٍة اىل إثارة الفنت والشغب، 
املقاومة  من  النيل  كل  أن  اجلميع  مطمئنًا  حضوره،  لتأكيد 
وعزيتها، لن جتدي نفعا، وهي اليت حققت االنتصارات على 

اعتى القوى الظالمية، كداعش و جبهة النصرة .

ويدعو القيادي يف حزب اهلل اىل احملافظة على مكتسبات احلراك 
الشعيب االصالحية، مؤكدًا ان عددا كبريا من املشاركني يف 
احلراك، صادقون، وليسوا عمالء. ويتطرق اىل العالقة مع قائد 
اجليش  العماد جوزيف عون ، وكيفية ادائه، فيؤكد أن العالقة 
لغطاء سياسي من   حاجة  وأنها يف  اجليش ،  مع  قيادة  جيدة 
جملس الوزراء، للتصرف يف حزم مع املخلني باألمن ، مستبعدًا 

الوصول اىل عسكرة األوضاع يف البلد.

حلفائه،  اهلل، خلصوصيات  احرتام حزب  تأكيد  القيادي  وجدد 
رافضًا  التوزير،  مسألة  يف  خصوصًا  فيها،  التدخل  وعدم 
استبعاد أي فريق وازن، وممثليه عن احلكومة  اجلديدة ، حتديدًا 

الوزير  جربان باسيل .

ومل خيف الصعوبات اليت قد يواجهها لبنان وشعبه يف املرحلتني 
الراهنة واملقبلة، خصوصًا على الصعيد االقتصادي، ما دامت 
واشنطن قادرة على التخريب، على حد قوله، مؤكدًا يف الوقت 
البلد،  وإنقاذ  االقتصادية،  من  األزمة   اخلروج  أن فرص  عينه 
النهوض  اىل  تؤدي  سياسات  اتباع  شرط  منعدمة،  ليست 
بالوضع االقتصادي، أوال من خالل وقف إهدار األموال العامة، 
واستعادة املال املنهوب أيضًا، وتفعيل عمل  القضاء  حملاسبة 

املرتكبني يف آن معًا.

قيادي يف حزب اهلل: كل من حياول 
النيل من رئيس اجلمهورية .. واهم 

واهم واهم .. وسنواجهه
حسان الحسن
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إعــالنات
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

حــسومات كـبرية تصل اىل %50

I Like Takeaway

Leather StoreCombined Loan Office Afandi Cafe Bankstown

Ranz DesignzSerenas Dress RoomM. CO Fashion

Tutty Fruity Cocktails

Nothing Over $20Up To  
50% OFF

Buy One & Get One 
FREE (Selected Items)

Nutrition Buzz

Buy Smoothy & 
get 50% OFF  on 
the Second One

أطيب كنافة نابلسية

 Get Healthy Using 
Natural Herbal Methods

M: 0450 285 406
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إعــالنات

COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

حــسومات كـبرية تصل اىل %50

Dee Javuu Odette’s PerfumeryNick’s Handbags

Al Yasir Jewellery Gianni’s Variety StoreAvalon Nails & Beauty

Luxury DecorH & J’s CosmeticsGT Supplement

Up To 
 50% OFF

 50% OFF Storewide

Up To  50% OFFAssorted Cosmetics From $ 1

 بيع  وتصليح مجيع أنواع
اجملوهرات
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إعــالنات
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COMPASS CENTRE
85 - 89 North Terrace, 

BANKSTOWN

Sport Shoes Centre

Laser Powder Room Lianas LadieswearMYA Hair & Beauty Salon

QH Healthy MassageCharlie Fresh

Compass Discount StoreDusty Pink Fashion

Ali’s Discounts

حــسومات كـبرية تصل اىل %50
5 Pairs Of     

Runners For $75
Up To 50% OFF

Up To 80% OFF

For Booking
Call:

0410 393 088

 كـيلو املـوز
بـ $1،78

كـيلو الـخيار 
بـ $0،99

عصري طازج )300 مل(
بـ $1،98 

اسعـار مـهاودة  .. خـربة طـويلة

Hot Special From $ 0.99

Every 10 Visits Get 
 The 11th For FREE
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مــناسبات

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

كنيسة  رعية  خادم  ترأس 
يف  املارونية  لبنان  سيدة 
طوني  اخلوري   سيدني 
سركيس يعاونه األب انطوان 
طعمه وكهنة وآباء من رعية 
الذي  القداس  لبنان  سيدة 
االستقالل  اليه حركة  دعت 
يف اوسرتاليا برئاسة منسق 
احلركة اسعد بركات ومنسق 
الدويهي  سعيد  سيدني 
  ٣٠ الـ  الذكرى  ملناسبة 
رينيه  الرئيس  إلستشهاد 

معوض ورفاقه.
القنصل  القداس  حضر   
اللبناني العام شربل معكرون 
والقنصل رميون الشمالتي، 
رئيس  فني،  جولي  النائبة 

قداس يف الذكرى الـ 30 إلستشهاد 
الرئيس معوض ورفاقه يف سيدني

انطوان  سرتاثفيلد  بلدية 
راهبات  رئيسة  الدويهي، 
العائلة املقدسة املارونيات 
شديد  مارلني   األخت 
وتيارات  أحزاب  وممثلو  
واملستقبل  احلر  الوطين   :
واملردة  اللبنانية  والقوات 
والكتائب اللبنانية والتقدمي 
والوطنيني  االشرتاكي 
الثقافية  واجلامعة  االحرار  
اللبنانية  التجارة  وغرفة 
والرابطة  االسرتالية 
أبناء  من  وحشد  املارونية 
واجلالية  الزاوية  زغرتا 

اللبنانية.
سركيس  اخلوري  وألقى 
عظة حتدث خالهلا عن اهمية 

يف  ومعانيها  الشهادة 
ان  معتربًا  األوطان  حياة 
معوض  الرئيس  استشهاد 
يف  اساسيا  مدماكًا  شكل 
 : وقال  االستقالل،   بناء 
لقد مشلت الشهادة اجلميع 
تشمل  ان  نأمل  لذلك   ،
أيضًا،  اجلميع  املصاحلة 
اللبناني  الشعب  ان  مؤكدا 
يف  يعيش  ان  يستحق 
دولة مستقلة يتمتع ابناؤها 

باحلرية وبالعيش الكريم.
حركة  دعت  القداس  وبعد 
االستقالل اىل لقاء يف صالة 
الكنيسة ختلله احاديث حول 
الساحة  على  التطورات  آخر 

اللبنانية.

الذبيحة االلهيةالسيدة ايفا معوضالقنصل شربل معكروناالب طوني سركيس

كلوفيس البطي، لودي ايوب، ايلي بو هارون وحضور داخل الكاتدرائية النائبة فني، سعيد الدويهي، جو خطار، الزميل حرب وحضور داخل الكاتدرائية القنصل معكرون وعقيلته جويل، اسعد بركات وحضور داخل الكاتدرائية

أسعد بركات يتوسط النائبة جوليا فني والسيد كلوفيس البطي ويبدو القنصل شربل معكرون

النائبة فني، القنصل معكرون، بركات،  ميشال الدويهي وعقيلته، سعيد الدويهي، لودي ايوب، بعيني، كرم، شديد وحضور

ميشال الدويهي وعقيلته زيتا، جهاد داغر وحضور داخل الكاتدرائية
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تـكنولوجيا وعـلوم

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

خمرتع الويب حمبط ويدعو لتفكيك شركات 
التكنولوجيا الكربى

قال تيم برينرز لي -األستاذ يف معهد 
وجامعة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس 
أوكسفورد بالواليات املتحدة- إنه يشعر 
للويب،  احلالي  الوضع  إزاء  أمل  خبيبة 
إساءة  حول  أثريت  اليت  الفضائح  بعد 
الشخصية واستخدام  البيانات  استخدام 
لنشر  االجتماعي  التواصل  وسائل 

الكراهية.

وأضاف خمرتع الشبكة العنكبوتية عام 1989 
لرويرتز أن شركات التكنولوجيا العمالقة يف 
وادي السيليكون مثل فيسبوك وغوغل منت 
بشكل كبري، وحتتاج إىل تفكيكها ما مل حيد 

منافسوها من نفوذهم.

فلقد أنتجت الثورة الرقمية حفنة من شركات 
املتحدة  الواليات  مقرها  اليت  التكنولوجيا 
منذ تسعينيات القرن املاضي، واليت متتلك 

العنكبوتية  الشبكة  يضم  الذي  مشروعه   1989 عام  أطلق 
اإلنرتنت  شبكة  على  موقع  أول   1991 يف  وأنشأ  للمعلومات، 
ملعامل )CERN(، ثم اقرتح مشروع لغة تعليم »النص املرتابط« 
أو ما يدعى »النص العاملي املرتابط«، الذي عرف الحقا بالشبكة 
 ،)WWW(بـ اختصارا  هلا  ويرمز   )World Wide Web( العاملية 

ووضع أسس أول برنامج مستقل لتصفح اإلنرتنت.

أسس برينرز عام 1994 احتاد شركات اإلنرتنت، وانضم يف نفس 
العام إىل خمترب علوم احلاسوب مبعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، 
وتوىل منصب مدير منظمة رابطة الشبكة العاملية )W3C( اليت 

تعد أهم منظمة دولية لوضع املعايري لشبكة اإلنرتنت العاملية.

يشغل برينرز -الذي يقيم يف الواليات املتحدة- عضوية مجعية 
لندن امللكية لتحسني املعرفة الطبيعية املعروفة باسم اجلمعية 
واألكادميية  للعلوم،  األمريكية  الوطنية  واألكادميية  امللكية، 

األمريكية للفنون والعلوم.

دافع عن إدوارد سنودن الذي عمل سابقا مع وكالة االستخبارات 
وكذلك  السرية،  وثائقها  من  اآلالف  مئات  وسرب  األمريكية 
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانغ الذي سرب مئات اآلالف 
من املراسالت السرية اخلاصة بوزارة اخلارجية األمريكية، وقال 
إن »العامل حيتاج إىل مثليهما حلماية حقوق اإلنسان ومنع تسلط 

الدول على املعلومات«.

على  بالتجسس  لقيامها  بالنفاق  الغربية  احلكومات  برينرز  اتهم 
اإلنرتنت يف الوقت الذي تعطي فيه دروسا لقادة دول أخرى 

ميارسون القمع بأحناء العامل ألنهم يفعلون نفس الشيء.

واحلريات  احلقوق  يضمن  ميثاق  وضع  إىل  املقابل  يف  ودعا 
األساسية ملستخدمي اإلنرتنت، قائال إنه »إذا متكنت شركة ما من 
بسط سيطرتها على إمكانية وصولك إىل اإلنرتنت، وإذا متكنت 
من السيطرة على حريتك يف اختيار املواقع اليت تزورها فستكون 

هلذه الشركة سيطرة كبرية على حياتك يف نهاية املطاف«.

يرى برينرز أن شبكة اإلنرتنت ميكنها أن »تساهم يف تنمية دول 
العامل الثالث بشكل خاص عن طريق اهلواتف الذكية النقالة«، 
موضحا أنه ميكن استخدام هذه اهلواتف يف بث إرشادات وتعميم 
وباء  انتشار  للحد من  األطعمة  أو  املياه  معلومات بشأن معاجلة 

معني يف مكان ما.

اجلوائز واألومسة
األلفية  جائزة  أهمها  اجلوائز،  من  بالعديد  برينرز  تيم  توج 
للتكنولوجيا )2004(، وجائزة أمرية أسرتياس لألحباث التكنولوجية 
والعلمية )2002(، وجائزة تشارلز ستارك دريرب )2007(، وجائزة 
امللكة إليزابيث للهندسة )2013(، وجائزة إدوارد راين للتقنية 
)1998(، وجائزة واالس ماكدويل )1996(، وجائزة الرجل املتميز 

من مجعية الكومبيوتر الربيطانية.

وحصل عام 2004 على لقب »فارس« من ملكة بريطانيا، وحظي 
باستقبال خاص يف لندن يف حفل افتتاح األلعاب األوملبية 2012 
من  بوهر«  »نيلز  ميدالية  نال  كما  اإلنرتنت«،  »خمرتع  باعتباره 
منظمة اليونسكو، واختارته جملة تايم األمريكية ضمن »الئحة أهم 

مئة شخصية يف القرن العشرين.

برينرز لي يرى أن شركات التكنولوجيا مثل فيسبوك وغوغل نمت 
بشكل كبري وتحتاج لتفكيكها )رويرتز(

ذات  الدول  معظم  من  أكرب  مشرتكة  وثقافية  مالية  قوة  اآلن 
السيادة.

ويعترب برينرز لي أن فضيحة كامربدج أناليتيكا كانت نقطة حتول 
بالنسبة للكثريين، وهو منهم.

هذه  حجم  بتقليص  القيام  عند  أيضا  احلذر  على  حث  لكنه 
الشركات، قائال إن سرعة االبتكار بالتكنولوجيا حول العامل تسمح 
بالقيام بهذه اخلطوة، ولكن جيب أن يكون ذلك من خالل حتول 
داخل سوق التكنولوجيا وليس بتقليصهم لدرجة عدم القدرة على 

املنافسة.

فضيحة  بعد  لفيسبوك  التنفيذي  الرئيس  اعتذار  أن  ويبدو 
ال  املستخدمني،  بيانات  حلماية  املزيد  ببذل  وتعهده  كامربيدج 
تكفي بالنسبة إىل برينرز لي، حيث يرى »أبو الويب« أن وسائل 

اإلعالم االجتماعية مازالت تستخدم لنشر الكراهية.

يقول برينرز لي »إذا وضعت قطرة من احلب يف تويرت يبدو أنها 
تتحلل، ولكن إذا وضعت نقطة من الكراهية تشعر أنها تنتشر 
بقوة أكرب بكثري. وهذا جيعلك تتساءل: هل هذا بسبب الطريقة 

اليت مت بها بناء تويرت كوسيط؟«.

 )Mesh(»وقد ابتكر الرجل فكرة ما أطلق عليه يف البداية »مش
 )CERN( »سرين«  أوروبا  الفيزياء يف  أحباث  أثناء عمله مبركز 
لتسمى »الشبكة العنكبوتية العاملية« )World Wide Web( عام 

.1990

تيم برينرز لي
الفيزياء  درس  بريطاني،  حاسوب  وعامل  لي خمرتع  برينرز  تيم 
وعمل يف شركات اتصاالت كربى، وجنح نهاية القرن العشرين 
منجزات  أهم  تعد  اليت  العاملية  العنبكوتية  الشبكة  اخرتاع  يف 
معلوماتية  »قرية  إىل  العامل  حولت  أن  بعد  الناعمة«  »الثورات 

صغرية«.

املولد والنشأة
يف  لي«  برينرز  بـ«تيم  املعروف  لي  برينرز  جون  تيموثي  ولد 

الثامن من يونيو/حزيران 1955 يف لندن.

الدراسة والتكوين
أكمل برينرز دراسته االبتدائية يف مدرسة »شني ماونت سكول« 
»إميانويل سكول« خالل 1969-1973، ثم  بلندن، والثانوية يف 
التحق بـ«كوينز سكول« يف جامعة أكسفورد بني 1973 و1976، 

حيث خترج بشهادة البكالوريوس يف ختصص الفيزياء.

التجربة املهنية
 )Plessey( »اشتغل برينرز خالل 1976-1978 مع شركة »بليسي
اليت تعد إحدى كربيات شركات االتصاالت بربيطانيا، ثم انتقل 
إىل مؤسسة أخرى وضع هلا برامج للطابعات الذكية، ونظم تشغيل 

متعددة املهام، ومعاجلا للبيانات.

 )CERN( منظمة  معامل  يف  للربامج  مستشارا   1980 عام  عمل 
األوروبية )سويسرا( اليت تعترب أضخم خمترب للفيزياء يف العامل، 
 Image( وتوىل بني 1981 و1984 منصب املدير املؤسس لشركة

.)Computer Systems Ltd

هي مركبة فضائية أجنزت الكثري من املهمات العلمية اليت التارخيية 
اليت فتحت آفاقا كبرية يف علوم الفضاء والفلك، ولكنها قررت أن 

ترتاح أخريا بـ »االنتحار«.
فبعد حنو 20 عاما على إطالقها، و13 عاما من الرتحال حول كوكب 
مهمة  أن  »ناسا«  األمريكية  الفضاء  وكالة  أعلنت  وأقماره،  زحل 
مركبة الفضاء »كاسيين« انتهت، وأن املركبة ستهبط على الكوكب 

يف مشوارها األخري.
الوقت الذي ستنتهي فيه املركبة، اليت أطلقت  الوكالة  وحددت 
مبشاركة وكالة الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء اإليطالية، وهو 
الساعة الرابعة و55 دقيقة صباح يوم 15 سبتمرب 2017، باعتباره 

موعد »انتحار« املركبة الفضائية.
وكانت املركبة أطلقت يوم 15 أكتوبر من العام 1997، ووصلت 
 ،2004 عام  أي  سنوات،  سبع  بعد  زحل  حول  هلا  احملدد  املوقع 
مرت خالهلا بكوكب الزهرة مرتني، ثم األرض، قبل أن متر بالقرب 
عمليات  بدأت  حيث  زحل،  إىل  طريقها  يف  املشرتي  كوكب  من 

االستكشاف ألقمار الكوكب وحلقاته.
ومنذ بداية الرحلة، قطعت كاسيين ما جمموعه 7.9 مليار كيلومرت، 
 453048 والتقطت  البيانات  من  غيغابايت   635 خالهلا حنو  مجعت 

صورة، ونفذت 2.5 مليون أمر، وأكملت 294 مدارا.
ودراسة،  علميا  حبثا   3950 حنو  العلماء  نشر  الرحلة،  نتائج  ومن 
باإلضافة إىل أنها كانت جمهزة مبسبار متخصص لدراسة قمر زحل 

»تيتان«.
ومجعت »كاسيين« صورا قد ال نرى سواها أو مثيال هلا طوال عقود 
مقبلة، كما حققت اكتشافات مهمة منها حبر امليثان السائل على 
مدار أكرب قمر طبيعي له، ووجود حميط شاسع للمياه املاحلة حتت 

سطح إنسيالدوس املتجمد وهو وقمر صغري لزحل.
من  غيمة  مرور  خالل  »كاسيين«  مجعتها  اليت  البيانات  وكشفت 
البخار يف قطب إنسيالدوس اجلنوبي، وجود اهليدروجني املنبثق 
مائي  نشاط  وجود  على  يدل  ما  اجلليد،  على طبقة  من تشققات 
حراري يسمح بقيام احلياة مثلما أوضح علماء عند إعالن االكتشاف 

يف أبريل املاضي.

انطلقت املركبة »أبولو 11« على منت الصاروخ »ساتورن 5« يف 
التاسعة والنصف صباحا يوم السادس عشر من يوليو 1969، ويف 
العشرين من ذات الشهر، أي قبل 50 عاما كاملة، أصبحت مهمة 
»أبولو 11« تارخيية، إذ جنح اإلنسان من خالهلا يف الوقوف والسري 

على سطح القمر للمرة األوىل.
ومبشاركة  آرمسرتونغ،  نيل  الفضاء  رائد  بقيادة  الرحلة  وكانت 
ومايكل  القمرية،  املركبة  ربان  ألدرين،  إدوين  الفضاء  رائدي 

كولينز، ربان املركبة الرئيسية.
وأبهر رائدا الفضاء آرمسرتونغ وألدرين العامل، آنذاك، عندما ظهرا 
وهي  القمر،  سطح  على  يقفزان  وهما  التلفزيون  شاشات  على 
اللحظة اليت شاهدها حنو 600 مليون إنسان من مجيع أحناء العامل.

من  كيلوغراما   21 بنحو  حمملني  األرض  إىل  الفضاء  رواد  وعاد 
الصخور وعينات من الرتبة القمرية، لتتم دراستها على األرض.

وجنح أرمسرتونغ يف املشي على سطح القمر ونصب العلم األمريكي 
القمر أسقطت  بها على  اليت هبط  القمرية  املركبة  أن  إال  هناك، 
العلم خالل إقالعها للعودة إىل األرض، إال أن أرمسرتونغ كان قد 

التقط صورا للعلم قبل أن يسقط.
مايكل كولينز: ولد يف 30 أكتوبر 1930 يف روما بإيطاليا، وكان 
طيارا بسالح اجلو األمريكي قبل التحاقه بناسا كرائد فضاء. قام 
برحلتني للفضاء، األوىل باملركبة جيميين 10، والثانية وهي األكثر 

شهرة وكانت أول رحلة للهبوط على القمر يف أبولو 11.
باز ألدرين: كان ربان املركبة القمرية، وهو ثاني رجل يهبط على 
سطح القمر، وذلك بعد مرور ثلث ساعة من هبوط نيل آرمسرتونغ، 
وقام  القمر،  أرض  قدماه  تطأ  فضائي  رائد  ثاني  فهو  وبذلك 
الفضائية  املركبة  نزوله من  أثناء  تلفزيونيا  بتصويره  آرمسرتونغ 

وسريه على سطح القمر.
نيل أرمسرتونغ: يعترب أرمسرتونغ أول شخص ميشي على سطح 
القمر، وهو كزميله كولينز، توىل قيادة الرحلة الفضائية »جيميين 
8« يف العام 1966، ثم قام برحلته الشهرية مع أبولو 11، وكان 
لإلنسان  صغرية  »خطوة  الشهرية  العبارة  قائل  وهو  هلا،  قائدا 

وقفزة هائلة للبشرية«، وذلك عندما وطأت قدمه أرض القمر.

 50 عاما على هبوط اإلنسان على القمر

إنفوغرافيك.. »االنتحار« جزاء 
مركبة فضائية ال مثيل هلا
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مفردًا
جاء من َرِحمِِ األغنياْت

مّر باملاِء.. ألقى عليه تعاويذُه البكر 
من لغٍة

وندى وفراْت
وشوشات  يف  السماواُت  عّددته 

النجوم ويف
شرنقات الصباح اليت أزهرْت يف دم 

املفرداْت
املستمّر  بالقصِب  الطبيعة  موسقته  
إىل ما تشاء املواويل من شبٍق ليلكٍي 

،فثّقب أمداءه للحياْة
من  السمر  أوتارها  األنوثة  أرضعته 

ناهٍد
كان يعلو إىل ربه

يف الطريق إىل
حفنٍة من صالْة

صوتك الشعر تفعيلٌة
ال جهات هلا

حني يعربني  قارب احلرب
مطلق  إىل  احلواس  مفردات  من 

الالجهاْت
صوتك الوتر اخلامس املستحيل

عربٍة  عن  الكمنجات  رمت  ضّل  إذا 
مشتهاْة

مفردًا ظل  بعد  انزياح املدى يف
القصيدة عن ممكنات

الوصوِل
إىل ما استطاع الصدى
يف بياض الكناية من

بقلم نوفل حنا نوفل مرشد روحي معجزاْت..
واجتماعي سدني اوسرتاليا

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

حترروا واخرجوا من مصريكم اجملهول قبل فوات األوانألبـعد صــدى
هل أصبح أهل الوطن الذين يعيشون يف وطنهم  التارخيي 
لبنان هم األغراب يف هذه األيام،  ال حقوق هلم وال تشريع 

وال صوت وال نداء وال كيان وطنيًا  وال وظيفة حمرتمة؟
هل اصبح مجيع األغراب واملرتزقة الذين يعيشون يف وطننا 
لبنان هم أهل البلد يستولون على اكثر األشغال واحملالت 
التجارية،  وفوق كل هذا ينالون من مجيع دول العامل اكرب  
دخول  واشارات  ودواء  وطعام  مال  من  املساعدات  أنواع 
يف بعض األحيان إىل عدة بلدان أوروبية ،  وحنن الشعب 
اللبناني نعيش يف اكرب معاناة مصريية وتارخيية ال مثيل هلا 
منذ فجر التاريخ، ال احد يعطينا أي نوع من املساعدات ال من 
الداخل وال من اخلارج، ألن الواقع األليم الذي مير به وطننا 
لبنان قد اخذ مجيع الناس اىل اجملهول واخلوف من الغد ، 
واىل التصعيد والعنف الذي ال احد يريده،  من غري ان حيدد 
من هو العدو األول للوطن الذي ميتص دماء األبرياء ويأكل 

لقمة الفقراء واألطفال العّزل.
 أو هل أصبحت الكمية من الناس اهم بكثري من النوعية 
اجليدة، ال ادري كيف وبأي طريقة نستطيع أن نلفت نظر 
بأكثر  تفتك  اليت  اليائسة  املطبات  هذه  إىل مجيع  القارئ 

العائالت معيشيا وعلمّيًا واجتماعًيا؟
فكما نرى على ما جيري يف لبنان على الروتني املرفوض 
الذي نعيشه وقد تعودنا عليه منذ عّدة سنني مضت، من 
االوجه  متعددة  وأقنعة  وشعارات  وامساء  وثورات  حروب  
واأللوان  حتصل على حلبة الصراع اللبناني، منها إقليمية 
يف  ارى  ال  ولكن  ودينية،  دولية  ومنها  حزبية،  ومنها 
مضمونها وتفكريها ان اهلدف واحد والطلب واحد والرأي 

واحد  والشعار واحد.
 مجيع هذه األمور ال تعطي املواطن اللبناني الثقة يف احلكم 
الوظيفة  طلب  ألن  والدستور،  والنظام  والقانون  واحّلكام 
جيب بأن تكون على حسب املؤهالت العلمية ال غري، وليس 
بواسطة قرع أبواب الزعامات  للحصول على األعمال والوظائف 
بالواسطة من قبل الزعيم أو رئيس حزب أو رجل دين، أو 

أي شخص معروف يف السلك الدبلوماسي  والسياسي.
ان  هذا الشيء قد خيلق ثورة وبلبلة بني املثقفني لقلة 
التساوي يف املواطنة وهذا الشيء يؤدي إىل قلة األمان 

واالطئمنان.

ثقته  املثقف  املواطن  سلبت  كهذه  وواسطات  امورا  ان 
والوطنية  املثالي  الوطن  من  وحرمته  وكفاءته  وحقوقه 
بكرامة،  يعيش  جتعله  حمرتمة  وظيفة  تؤّمن  اليت  احلقيقية 
وهكذا نكون قد حققنا امالنا لكي نشعر بالعدل واالستقرار 
بني الناس من غري أي وسيط أو زعيم او رئيس حزب او 

رجل دين.
نطلب منه تعاىل بأن يرسل لنا أهل الكفاءة لكي يقودوا 
الوطن إىل شاطئ األمان، وها حنن نردد هذا القول، نريد 
إىل  واملواطن  الوطن  يأخذون  جهالء  ال ساده  حكماء  قاده 
املصري القامت واملستقبل املميت واحلياة املسلوبة والفشل 
واالنقراض اإلنساني يف وطن ال يقال عنه وطن.. ووطن ال 
ارض له وال كيان ، بل اصبح وطنا جغرافيا مبثابة حرب على 

ورق  غري صاحل لكل زمان ومكان.
من اليوم وصاعدًا، اهلل هو االعلم كيف سيكون مصري هذه 

الشعوب واي شكل ستكون عليه  هويتها املستقبلية.
هل ستبقى هذه الشعوب مغلوبا على امرها يف الوطن ماضيًا 

وحاضرًا ومستقباًل.

يقال بأن العدل أساس امللك واحلق يعلو وال يعلى عليه.
نعم للعدل واإلنصاف.. نعم لنفتح ونعّبد الطريق أمام العدالة 
والعقول  احلرة  النفوس  اصحاب  الناس  جبمع  واملعتدلني 

املنرية واملتحررة. 
ويف  تكويننا  يف  بيننا  فرق  ال  الواحد..  الوطن  ابناء  كلنا 
بيننا يف  البشرية واإلنسانية . وال يوجد أي فرق  طبيعتنا 
ال  واألحفاد..  األجداد  لغة  الواحدة  ولغتنا  اللبنانية  هويتنا 
أهل  املنشود..  الوطن  وأهل  األرض  اصحاب  بيننا  فرق 
العلم واحلضارة.. احفاد الشعوب الذين  ابهروا العامل بكل 
شيء.. احفاد شعوب اسسوا  اول حضارة يف العامل . أهل 

احلرف والقلم . والعلم والعمل.
 جيب بأن ال ننسى هذه األجماد أي اجماد اجدادننا الفينيقيني  
الذين اول من كتبوا امساءهم على لوائح من احلجر الكلسي 
اجمادا  حققوا  والذين  الفينيقي  اللبناني  الساحل  على 

واكتشافات  ال حتصى وال مثيل هلا منذ فجر التاريخ.
غري  اخر  مصدر  إىل  ينتمي  منا  احد  ال  حق..  على  مجيعنا 
اعلى  على  احلياة  حنب  بشر  الننا  واإلنسانية  اإلنسان 
واإلخاء..  واحملبة  بالتساوي  نعيش  ان  لنا  حيق  مستوى.. 
الثقافية  امليادين  مجيع  يف  واالندماج  االنفتاح  لنا  حيق 

واالجتماعية والوطنية..
 فلماذا نفّرق ما بني الشعب الواحد؟.

ملاذا نّفرق ما بني األخوة يف اجلنسية واهلوية والوطنية؟
بعضنا  ضد  حتريض  تكهنات..كفى  كفى  معاناة..  كفى   
ابن  هو  ومن  البعض..  لبعضنا  اتهامات  كفى  البعض.. 

الست ومن هو ابن اجلارية.. 
احلقبات  كان  يف  الذي  اللبناني  الشعب  على  نأسف  اننا 
املاضية اول  من اسس مدارس  حضارية ومنوذجية رائعة 

يف العامل امجع.. أي يف الشرق والغرب..
الذي  اهلائل  والسونامي  البشرية  التظاهرات  السؤال ملاذا 
اثر بشكل هائل على االقتصاد واملعيشة واحلياة السليمة؟

التصعيد   أو  احلرب  ان  ندرك  بأن  للجميع  الوقت  حان  أما 
واحملبة  واالستقرار  االزدهار  اىل  يؤدي  ال  والعنف  والقوة 

الـعدل اسـاس املـلك
والسالم والرجاء.. 

الوطن على حق نعم.. الشعب على حق نعم.. فأين املشكلة 
بني الوطن واملواطن؟

كبرية  ورشة  العقيمة  الظروف  هذه  يف  حاليًا  املطلوب   
الصالح وصيانة  األمور واخلروج من هذا املّازق املشؤوم 

والرتاجع االجتماعي وحياة الفقر واحلرمان.
لكل  أي  للمتخصصني..  تعطى  الوظائف   كل  نريد  اواًل   
إنسان على حسب اختصاصه.. ومن البديهي  جدًا ان نرى 
الطريق  اىل  الناس  ويوجهون  يديرون  الكفاءات  اصحاب 
الصحيح واخلط القويم ويديرون اعمال وإشغال البلد بطريقة 
علمية صحيحة  عالية املستوى وبأفضل التكنولوجيا احلديثة. 
ال  واحلزب  والطائفة  واملذهب  املعتقد  حسب  التوظيف  ان 
لالقتصاد  خسارة  ذلك  وغي  االنتاج  تراجع  اىل  اال  يؤدي 
االنتاج  زيادة  الكفاءة واالختصاص ففيه  التظيف حس  اما 

وازدهار البلد.
هلا  عالقة  وال  اخلاصة  الشخصية  باألمور  ختتص  فالطائفة 

بالوظيفة أو بالعمل  على اإلطالق.
اجملتمع الراقي ال خيتلف عن حياة البيت والعائلة الواحدة. 
مهمتها  العام  القطاع  يف  أو  اخلاص  القطاع  يف  الوظيفة 

األساسية خدمة اجملتمع  يف كل األحوال. 
وإال ملاذا نسّميها  وظيفة ألن صاحب الوظيفة يتحمل مجيع 
املسؤوليات اليت ختتص بوظيفته أو بالعمل الذي يقوم فيه. 
الوظيفة عمل دؤوب منتج معطاء يف مجيع الظروف واألحوال 
أو  تأخري  أي  دون  من  واجملتمع  للناس  شيء  كل  لتأمني 

تردد ما.
فهيا بنا  ان نكون يدا واحدة وورشة واحدة متحدين لنكمل 
ابنائه  جلميع  بيتا  سيكون  الذي  الكبري  الوطن  بيت  بناء 
متباهيا ببنائه ومّزينا بابنائه  وفريدا جبماله وشامخ جبباله 
وشاخما بابنائه لكي يكون عنوان احلضارة والثقافة  والرقي 

واالزدهار  والعمران  وال مثيل له بني سائر دول العامل.
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عون: الوضع ال حيتمل...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اىل  بالنسبة  سيما  وال  عملية  خطوات  يرتجم يف  ان  للبنان جيب 
يف  نتج  والذي  املرتدي  االقتصادي  الوضع  ملعاجلة  املساعدات 
جانب منه بسبب تدفق النازحني السوريني اىل لبنان والذي بلغ 
عددهم مليونا و900 الف نازح »عاد منهم حتى االن زهاء 400 الفا 

وبقي مليون و500 الف نازح«. 
وقال: »ان املساعدات اليت ترد اىل النازحني غري كافية ما ترك 
انعكاسات سلبية على الواقع االقتصادي اللبناني حبيث تكبد لبنان 
حتى االن خسائر فاقت قيمتها 25 مليار دوالر نتيجة تضرر البنى 
التحتية، ناهيك بكلفة الرعاية الصحية والرتبوية واالجتماعية، فضال 
عن اخلسائر اليت مين بها االقتصاد اللبناني والبطالة اليت اصابت 

العمال اللبنانيني.
ومحل رئيس اجلمهورية السفري زكي حتياته اىل االمني العام جلامعة 

الدول العربية وشكره على االهتمام الذي يبديه حيال لبنان.
املرافق  والوفد  زيارته  من  اهلدف  ان  عون  ابلغ  زكي  وكان 
حقيقة  على  واالطالع  للبنان  العربية  اجلامعة  دعم  عن  »االعراب 
االوضاع الراهنة فيه وتأكيد التضامن معه والرغبة يف املساعدة 

يف اجملاالت كافة«.

زكي
وبعد اللقاء، صرح زكي للصحافيني: »تشرفت بلقاء فخامة رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون موفدا من األمني العام جلامعة الدول 
مهم  بلد  فلبنان  لبنان.  يف  التطورات  حول  رسالة  لنقل  العربية 
ومؤسس يف املنظومة العربية، والتطورات فيه تهمنا مجيعا، وتهم 
العرب وهي دائما هلا تبعات وارتدادات ومنها اقليمية، وبالتالي، 

فان النظر اىل هذه التطورات يكون دائما حمل اهتمام واعتبار«.
اضاف: »إن الوضع يف لبنان ليس سهال، فهناك تأزم سياسي 
وأخطار اقتصادية ووضع غري مستقر يف الشارع. وال بد من أن 
يكون هناك موفد عربي ملتابعة هذا الوضع مع القيادة اللبنانية، اي 
مع فخامة الرئيس، ورئيس جملس النواب، ورئيس حكومة تصريف 
االعمال والقادة اللبنانيني اآلخرين كي ننقل اليهم مجيعا اهتمام 
اجلامعة ودعمها واستعدادها للعمل على مساعدة اللبنانيني للخروج 
من هذه االزمة، سواء من الناحية السياسية او االقتصادية. ولكن 
بطبيعة احلال، فإن العبء االكرب يكون على اللبنانيني انفسهم ألن 
هذا هو بلدهم وهذه االوضاع ختصهم يف املقام االول، وما اخلارج 
إال داعم ملا حيصل يف الداخل من حماوالت إلجياد حل ولتسوية اي 
ازمات. وسنعقد عددا آخر من اللقاءات اليوم ونتمنى يف نهايتها 
ان تكون اكتملت الصورة لدينا لنستطيع أن نقرر اخلطوة التالية 

يف هذا املوضوع«.
وردا على سؤال عن مبادرة ما تعمل عليها اجلامعة العربية، اشار 
زكي اىل أن »هذا هو حترك اجلامعة يف الوقت احلالي، واي حترك 
آخر يأتي يف اعقاب االستماع اىل مجيع االطراف ملعرفة مدى امكان 

ان تقوم اجلامعة العربية بدور ما يف هذا اجملال«.

كوبيتش
لبنان  يف  املتحدة  لالمم  اخلاص  املنسق  عون  الرئيس  واستقبل 
اجللسة  خالل  املداوالت  على  أطلعه  الذي  كوبيتش  يان  السفري 
اليت عقدها جملس االمن الدولي االثنني املاضي، واليت تناولت 
 ،1701 الرقم  القرار  تطبيق  ومسار  لبنان  يف  الوضع  »تطورات 
بعد  اجمللس  اعضاء  عن  باالمجاع  صدر  الذي  البيان  ومضمون 
اجلنوب  يف  االستقرار  على  احملافظة  اهمية  أكد  والذي  االجتماع 
اللبناني ودعم الدور الذي تقوم به القوات الدولية )»اليونيفيل«(، 

بالتنسيق مع اجليش«.
يف  التداول  مت  جريصاتي،  الوزير  حضره  الذي  اللقاء،  وخالل 

االوضاع الداخلية واالتصاالت اجلارية لتأليف احلكومة اجلديدة.
برقية تعزية اىل ماكرون

على صعيد آخر، ابرق رئيس اجلمهورية اىل نظريه الفرنسي اميانويل 
ماكرون معزيا بضحايا حادث التصادم بني طائرتني عسكريتني يف 

مالي، والذي اودى حبياة 13 ضابطا فرنسيا.
وجاء يف الربقية: »يف هذه الظروف االليمة، اتوجه اليكم بامسي 
اىل  نقلها  امال  التعازي،  بأحر  اللبناني  الشعب  وباسم  الشخصي 
شجاعتهم  حمييا  اليها،  ينتمون  اليت  واملناطق  الضحايا  عائالت 

والتزامهم مكافحة االرهاب اينما كان«.

األزمة النقدية قد تستمر سنوات
احلالي  الغياب  مغبة  أوساط مصرفية مطلعة من  اىل ذلك حذرت 
النقدية اليت بدأت  للسلطة السياسية عن معاجلة تداعيات األزمة 
تفتك مبدخرات صغار املودعني، خاصة املتقاعدين الذين أودعوا 
»جنى العمر« يف املصارف، فضاًل عن البلبلة املتزايدة يف خمتلف 
اليت  القيود  بسبب  واخلدماتية،  والصناعية  التجارية  القطاعات 
وضعتها املصارف على حركة األموال، واليت مشلت جتميد الودائع، 
التسهيالت  وقف  عن  فضاًل  التجارية،  اإلعتمادات  فتح  وعدم 

املصرفية.
الالزمة  السيولة  إىل  يفتقد  البلد  أن  إىل  األوساط  وأشارت هذه 
من  اإلسترياد  حركة  لتمويل  الدوالر  وخاصة  األجنبية،  بالعمالت 
اخلارج، واليت تصل أرقامها إىل عشرين مليار دوالر سنويًا، مقابل 
تصدير ال يصل إىل 5 مليارات دوالر بالسنة. ُيضاف إىل ذلك أن 
سياسة اإلنفاق العشوائي للدولة، وما يرافقها من هدر وفساد، 
تبلغ  دين  خدمة  مع  دوالر،  مليار  املئة  إىل  الدولة  مديونية  رفع 

حوالي 7 مليارات دوالر.
 وأعتربت األوساط أن املأزق املالي والنقدي احلالي يتلخص مبسألة 
املتصف  املالي  وأدائها  بالدولة  واخلارجية  الداخلية  الثقة  فقدان 
بنسبة عالية من الفساد، وأوصلت البلد إىل اإلفالس، وإستعادة 
الثقة املفقودة يتطلب وضع خطة مدروسة وعاجلة، تراعي النقاط 

التالية:
 1- اإلسراع بتشكيل حكومة من أصحاب االيدي النظيفة والسمعة 

احلسنة، ومن ذوي الكفاءة واإلختصاص.
 2- حتريك املساعدات اخلارجية من الدول املاحنة العربية والغربية، 

مبا فيه تنفيذ مقررات مؤمتر سيدر.
 3- تشجيع اللبنانيني العاملني يف اخلارج على إعادة حتويالتهم إىل 
لبنان، واليت كانت تصل إىل 7 مليارات دوالر سنويًا، وإخنفضت 

إىل أقل من مليارين حاليًا.
 4- إعادة النظر بسياسة اإلسترياد، وختفيض الفاتورة إىل النصف 
اإلستهالكية  الصناعات  وتطوير  تعزيز  على  العمل  مقابل  تقريبًا، 

احمللية.
ه- ختفيض معدالت الفوائد املعمول بها بنسبة 50 باملئة، تسهياًل 
إلعادة تنشيط احلركة اإلقتصادية من جهة، ولتخفيف أعباء خدمة 

الدين العام على الدولة اللبنانية.
إقتصادية  مرحلة  على  مقبل  لبنان  أن  األوساط  هذه  وتوقعت 
التقشف، وتغيري  ومالية صعبة، قد حيتاج إىل بضع سنوات من 
النمط اإلستهالكي املرتف للبنانيني، ألن إستعادة التوازن املالي 
للدولة واملصارف حيتاج إىل 3 سنوات على األقل من العمل اجلدي 

واملستمر.

مواجهات دامية يف...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

اهلجوم على القنصلية اإليرانية. 
وقد أضرم متظاهرون النريان يف إطارات قرب مرقد السيد حممد 

باقر احلكيم عند جسر ثورة العشرين يف النجف. 
خاليا  تأليف  أعلنت  العراقية  املشرتكة  العمليات  قيادة  وكانت 
أزمة من أجل ضبط األمن وفرض القانون يف احملافظات، ومحاية 

املؤسسات واملصاحل العامة واخلاصة واملواطنني. 
ويف بيان أمين أعلنت خلية اإلعالم األمين أن خاليا األزمة سيرتأسها 
احملافظون يف البالد،  فضاًل عن بعض القيادات العسكرية اليت 
ستتوىل القيادة، والسيطرة على األجهزة األمنية والعسكرية كافة، 

ومساعدة احملافظني يف أداء مهماتهم.
ووّجه عدٌد من قادة األجهزة األمنية العراقية يف حمافظات الوسط 
واجلنوب امس االول اخلميس، رسالًة إىل زعيم التيار الصدري، 
مقتدى الصدر، معتربين أّن خماطبته بشكٍل مباشر بات أمرًا ضروريًا 

»مع وصول األمر إىل مرحلة االنفالت العام«. 
وناشد قادة األجهزة األمنية الصدر سحب من يدعي االنتماء إليه 
األجندات  أصحاب  حماسبة  أجل  ومن  لك،  يسيء  بعضهم  »ألن 
جتاه  بنادقنا  فوهات  نوجه  مل  زلنا  »ما  أّنه  مؤكدين  الدخيلة«، 

املخربني ويوميًا نقدم الضحايا واجلرحى«. 
وقال هؤالء يف رسالتهم: »نعرف حرصك على املتظاهرين وكان 
تنسيقنا عاليًا مع بعضهم، لكن األمر تغرّي بشكل كبري«، مشريين 
إىل أّن »بعض احملسوبني عليك من قيادات سرايا السالم يقطع 

الطرق ويهدد الدوائر ويغلق املدارس«. 
واكد القادة للصدر استعدادهم نشر أمساء املتورطني من »سرايا 
السالم« وكيف مّت توزيع األدوار يف ما بينهم، مربزين أّن »املتظاهر 
الذي ال ينتمي جلهة لن جيرؤ ويواجه األجهزة األمنية ولن يتجرأ على 

قطع الطرق«. 
حالة  يف  األمنية  »األجهزة  أّن  للصدر  املوجهة  الرسالة  وأكدت 
انكسار وأصبحت ضحّية لصراع سياسي«، مربزًة أّن »الناس بدأوا  
تتضرر  الناس  ومصاحل  العامة  احلياة  تعطيل  مسؤولية  حيملونكم 

بشكل كبري جدًا«.
املؤسسات  ومجيع  اإلضراب  تبنيت  »مساحتك  للصدر:  وقالوا 
دائمًا  وتقول  اجلنوبية،  الوحيد احملافظات  املتضرر  فيما  توقفت، 
االنتخابات  قانونّي  على  أكدت  هي  واليوم  مطاعة  املرجعية  إن 

واملفوضية«. 
و  الربملان  يف  األكرب  الكتلة  ميلك  الصدر   أّن  الرسالة  واعتربت 

»يستطيع بسهولة مترير ما تشاء كتلته«. 

زيارة مفاجئة لرتامب...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

قاعدة باغرام اجلوية قرب كابل.
ويف الزيارة اليت استمرت حنو ساعتني ونصف، قدم الديك الرومي 
للجنود يف مقصف القاعدة، والتقط الصور معهم وألقى خطابا يف 

مرآب القاعدة والتقى الرئيس األفغاني أشرف غين.
وال يزال حنو 13 ألف جندي أمريكي ينتشرون يف أفغانستان، بعد 

18 عاما على غزو أمريكي يف أعقاب هجمات 11 سبتمرب 2001.
الواليات املتحدة استأنفت احملادثات مع حركة  واعلن ترامب إن 
طالبان املتمردة، وقال للصحفيني إن »طالبان تريد إبرام اتفاق 
النار وهم  إنه ال بد من وقف إلطالق  وحنن نلتقي معهم ونقول 
مل يرغبوا يف وقف إطالق النار، وهم اآلن يريدون وقفا إلطالق 

النار«.

العام  هذا  توصلت يف وقت سابق  قد  املتحدة  الواليات  وكانت 
التفاق مع املتمردين يتيح سحب اجلنود األمريكيني من أفغانستان 
ضمانات  مقابل  املتحدة،  للواليات  حرب  أطول  صفحة  ويطوي 

أمنية.
وكان ترامب قد أوقف بشكل مفاجئ يف سبتمرب احملادثات، اليت 
استمرت سنة قائال إنها حبكم »امليتة« وتراجع عن دعوة للمتمردين 

لعقد اجتماع قرب واشنطن يف أعقاب مقتل جندي أمريكي.
لكن  األفغانية،  احلكومة  مع  رمسيا  التفاوض  طالبان  ورفضت 
التفاق سالم  والتمهيد  حوار  إلجراء  تتواصل  الدبلوماسية  اجلهود 

بنهاية األمر.
بسبب  توترا  األمريكية  العسكرية  بالقيادة  ترامب  عالقة  وتشهد 

تدخله املتكرر يف قضايا تأديبية عسكرية.
وكان ترامب قد ألغى، يف 15 تشرين الثاني اجلاري، خفضا لرتبة 
أحد افراد سالح البحرية من فرقة نيفي سيلز النخبوية هو إدوارد 
غاالغر، الذي اتهم بارتكاب جرائم حرب، لكنه أدين جبرائم أدنى.

وقال ترامب أن غاالغر »عومل بشكل سيئ جدا« من جانب سالح 
البحرية، وأمر بعدم طرده من قوة النخبة هذه.

مصر واليونان وقربص...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

حيث  اخلميس،  وقربص،  اليونان  مع  تواصلت  أنها  مصر  أعلنت 
تفاهم  ملذكرتي  القانوني  األثر  غياب  على  الثالث  الدول  اتفقت 

وقعتهما تركيا مع حكومة طرابلس مؤخرا.
وزير  إن  حافظ،  أمحد  املصرية  اخلارجية  باسم  املتحدث  وقال 
اخلارجية املصري سامح شكري أجرى اتصاال هاتفيا بكل من وزير 
نيكوس  خارجية قربص  نيكوس دندياس، ووزير  اليونان  خارجية 

خريستودوليدس، حيث تداول معهما مذكرتي التفاهم.
وقالت اخلارجية املصرية يف بيان، إن وزراء خارجية مصر واليونان 
وقربص اتفقوا على »عدم وجود أي أثر قانوني لإلعالن عن توقيع 
حكومة  رئيس  السراج  فائز  مع  تفاهم  مذكرتي  الرتكي  اجلانب 

طرابلس، يف جمالي التعاون األمين واملناطق البحرية.
واعترب الوزراء الثالثة أن »هذا اإلجراء لن يتم االعتداد به لكونه 
يتعدى صالحيات السراج وفقا التفاق الصخريات، فضال عن أنه 
لن يؤثر على حقوق الدول املشاطئة للبحر املتوسط بأي حال من 

األحوال«.
بشأن  اتفاقا  السراج  حكومة  مع  وقعت  أنها  أنقرة  وأعلنت 
احلدود البحرية يف املتوسط، وآخر لتوسيع نطاق التعاون األمين 

والعسكري.
ووقع االتفاقان، خالل اجتماع يف إسطنبول، بني الرئيس الرتكي 

رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة طرابلس.
التنقيب عن  الرتكية يف  األطماع  القلق جمددا من  االتفاق  ويثري 
موارد الطاقة يف شرق البحر املتوسط، اليت ترفضها معظم دول 

املنطقة.
ويف وقت سابق من امس االول اخلميس، رفضت اليونان اإلعالن 
ووصفته بأنه »أمر مناف للعقل من الناحية اجلغرافية ألنه يتجاهل 

وجود جزيرة كريت اليونانية بني الساحلني الرتكي واللييب«.
واملعروف ان التوتر يسود العالقة بني أثينا وأنقرة بسبب تنقيب 
تركيا عن النفط يف شرق املتوسط قبالة ساحل قربص املقسمة.

ووافق وزراء خارجية االحتاد األوروبي على فرض عقوبات اقتصادية 
على تركيا قبل أسبوعني، بعد عمليات تنقيب قبالة ساحل قربص، 

يف انتهاك للمنطقة البحرية االقتصادية اخلالصة قبالة اجلزيرة.
شرق  يف  دول  عدة  مع  مواجهة  يف  تركيا  اخلالف  هذا  ويضع 
أبرمت اتفاقات حبرية وأخرى تتعلق مبناطق اقتصادية  املتوسط، 
مع اليونان وقربص، مما يرتك أنقرة بال حلفاء تقريبا يف املنطقة.

السودان.. قرار رمسي...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

وجدي  السودان،  يف  والتغيري  احلرية  قوى  باسم  الناطق  أعلن 
صاحل، امس االول اخلميس، أن اجتماعا جمللسي السيادة والوزراء 
الرئيس  يتزعمه  الذي  السابق،  اإلنقاذ  نظام  تفكيك  قانون  أجاز 

السوداني السابق عمر البشري.
الوزراء  وجملس  السيادة  جملس  بني  املشرتك  االجتماع  وأجاز 
السودانيني قانون حل حزب املؤمتر الوطين ومؤسساته وتنظيماته 

وكل واجهاته وتفكيك نظام اإلخوان املسلمني وإزالة التمكني.
وذكر مصدر مطلع من داخل القصر اجلمهوري لـ«سكاي نيوز عربية« 
أن االجتماع املشرتك الطارئ أجاز مشروعات القوانني املقدمة من 
وزير العدل وأهمها إلغاء قانون النظام العام املثري للجدل يف عهد 

النظام السابق إىل جانب إجازة رؤية برنامج احلكومة االنتقالية.
من جانبه، قال رئيس الوزراء السوداني، عبداهلل محدوك، إن قانون 
تفكيك النظام البائد وإزالة التمكني ليس قانونا لالنتقام، بل هو 
من أجل حفظ كرامة هذا الشعب بعد أن أنهكته ضربات املستبدين 
وعبثت بثرواته ومقدراته أيادي بعض عدميي الذمة قصريي اخلطو 

يف مضمار القيم والشرف واألمانة واحلقوق.
وأضاف يقول »أجزنا هذا القانون يف اجتماع مشرتك مع شركائنا 
للعدل  إقامة  الكاملة.  مشروعيته  يأخذ  حتى  السيادة  يف جملس 
يتسنى  وحتى  ملكتسباتهم،  وصونا  الناس  لكرامة  واحرتاما 
قويا  ظل  الذي  الشعب  خريات  من  املنهوبة  الثروات  اسرتداد 
ومقداما وثائرا فشق دربا سدت املنافذ إليه لزمن طويل، وصرب 
حتى أزاح العتمة وأقبل على فجر اخلالص مستويا يف مجاعة، وها 

حنن نصليه حاضرا«.
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ملبـورنالناشط

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
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مــلبورن

 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
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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مــقابلة

 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

التونسية  الفنانة  »سيدتي«، وكما عودتنا  يف مقابلة صرحية مع 
شيماء هاللي أعلنت عن أحداث من حياتها الفنية واخلاصة، معرتفة 
بأنها كانت تكافح باستمرار؛ من أجل أن تكون موجودة بشكل مكثف 
يف الساحة الفنية، ومشددة على ضرورة مشاركتها يف احلفالت 
نفسها  معتربة  عليها  يغار  زوجها  أن  اعرتفت  شيماء  السعودية. 
سعيدة وحمظوظة به؛ كونه يقدرها وحيرتم عملها. وحتدثت شيماء 
عن قدرتها يف احلكم على أصوات املواهب يف برامج اهلواة حبكم 
دراستها للموسيقى، وتعترب نفسها أنها أهم من بعض الفنانني 
نارية  تصرحيات  اهلواة.  برامج  يف  التحكيم  جلان  يف  املوجودين 
أطلقتها أيضًا عن أن الفنان حممد رمضان ال »يسلطنها« وصوته 
»فانز«  مع  الذي حصل  اخلالف  حقيقة  أوضحت  كما  متمّكن.  غري 
نانسي عجرم بعد اتهام شيماء املخرج فادي حداد باقتباس مشاهد 

من كليبها »امتى نسيتك«.

تغريدات ومعان

»كليب«  أفكار  بأنه استلهم  اتهمت املخرج فادي حداد  سبق أن 
»وبكون جايي ودعك« لنانسي عجرم من »كليبك« »امتى نسيتك«؟ 

هل أنت وفادي على خالف؟
فرتة  منذ  حصل  املوضوع  وهذا  حداد.  فادي  مع  خالف  ال  أبدًا، 
بعيدة، واكتشفت أن »كليب« نانسي يضم بعض املشاهد القريبة 
اجلميع،  مع  صديقة  أنا  الشيء.  بعض  فانزعجت  »كلييب«،  من 
وأمتتع بقلب طيب وأنسى بسرعة ما حصل. كما أن مدير أعمال 
نانسي جيجي المارا حتدث معي وتربطين به صداقة قوية، وعندما 
اتصل بي قال لي إنه ال يعلم مبا حصل. بالنهاية، حنن يف اجملال 

نفسه، ومل يكن اخلالف مع نانسي بل على فكرة الكليب.

التواصل  مواقع  يف  كالمها  على  أكثر  تنتبه  شيماء  أصبحت  هل 
عجرم  نانسي  »فانز«  شّنه  الذي  الكبري  اهلجوم  بعد  االجتماعي 

عليك؟
»عادي«. ال، مل أنزعج؛ ألن حمبة »الفانز« للفنان جتعلهم ال يرون 
أي تفصيل آخر يف املوضوع يف حال كان معك حق أم ال. بالنهاية 
»الفانز« ميشون مع فنانهم سواء كان على خطأ أم صواب. أنا يف 
األساس حريصة جدًا وال أدخل يف صدامات مع أحد، كما أنين ال 
أدخل »الفانز« يف حياتي اخلاصة. وأرفض متامًا ظاهرة »السوشيال 
ميديا«؛ ألنين الحظت الكثري من الفنانات يتعرضن ملشاكل بسبب 
إطالالت »الاليف« )املباشر( اليت يقمن بها. ال يهمين أن يتابعين 
أشخاص باملاليني، أكتفي فقط بني فرتة وأخرى مبشاركة مجهوري 
بصور أو فيديوهات مع زوجي ملتابعيَّ الـ«Organic« )احلقيقيني( 

)تضحك(.

من تقصدين بكالمك؟
هناك أشخاص لديهم متابعون وهميون، أو باملاليني فقط ألنهم 

ذوو فضائح كثرية، وهذا ال يشبهين أبدًا.

»زمن كثر به ثالث: الكذب، اجملاملة، املصاحل« هذه كانت تغريدة 
لك كتبِتها على »تويرت«؛ من قصدِت بها؟

ال أحَد معينًا. الدنيا مجيلة ولكن البشر تغريوا خصوصًا يف جمالنا. 
كان هناك مصاحل من حتت الطاولة، لكن اآلن باتت بشكل علين. 
فالكذب واملصلحة باتا علنًا، وأصبح كل شيء مكشوفًا وهذا أمر 

مزعج.

ما الذي تكرهينه أكثر شيء بني الكذب واجملاملة واملصاحل؟
الكذب أكرهه أكثر من غريه.

»مل أستطع الكالم، لكين استطعت التفكري، وقررت استغالل هذه 
اإلمكانية حتى النهاية«. من قصدت شيماء بهذه التغريدة أيضًا؟

هذه التغريدة قصدت من خالهلا أشياَء كثريًة، وبصراحة حتى اليوم 
ال أريد أن أفصح عنها، ويف بعض األحيان الغموض مجيل، ولكن 
هناك أشياء متنعك من التحدث. فرتبييت وشخصييت متنعانين من أن 
أحتدث بصراحة عن كل شيء حيصل معي، لذا أبقيها يف داخلي؛ 

كي ال أسبب الوجع للشخص املقابل لي.

حفالت يف السعودية

أخبارك بالصحافة يف الفرتة األخرية شبه مقطوعة، هل الحظت هذا 
األمر؟

قلت لك إنه ال يهمين الظهور فقط لصّف الكالم. ولكن، أكرب مثال 
أن الدنيا الزالت خبري وهو قيام »سيدتي« بإجراء هذا اللقاء معي، 
وهذا يدّل على أن الصحافة خبري، وهي جملة حمرتمة وال تقصر مع 

الفنانني احملرتمني.

ال خالف مع نانسي عجرم وكارمن بصيبص إنسانة مرحية.. يشبهونين بنادين جنيم عربياً وعاملياً بسكارليت جوهانسون

 شيماء هاللي: أجد نفسي أهم بكثري من بعض الفنانني يف جلان حتكيم برامج اهلواة

من مسؤول عن هذا املوضوع: هل هو تقصري منك أو عدم تقدميك 
أي جديد؟

متزوجة،  أصبحت  فنانة  اليوم  وأنا  مثالي،  شخص  أي  يوجد  ال 
وهناك أمور جتعلك مقصرًا وحتول دون متابعتك لكل شيء.

منذ توقيعك عقدًا مع »روتانا« مل َنَرِك يف أي حفالت تقام معهم 
يف أي بلد عربي، السيما يف السعودية، فما السبب؟

من  لست  أنا  ولكن  السعودية،  يف  وبقوة  مسيطرة  »روتانا« 
موجودة  أكون  أن  جيب  أنه  أرى  أنين  إال  »اللجوجة«  الشخصيات 
يف السعودية؛ ألن لدّي أعمااًل خليجية من إنتاج شركة »روتانا«، 
ومن بينها أغنية »طيبة«، وجنحت بشكل ساحق. لذا، أشعر بأنه 
جيب أن يكون لي نصيب من احلفالت اليت حتصل يف السعودية. 
أنا بصراحة تكلمت مع أبو فواز )سامل اهلندي الرئيس التنفيذي 
بأني  منه  وعد  وهناك  واملرئيات(،  للصوتيات  »روتانا«  لشركة 

سأكون موجودة يف السعودية العام املقبل.

هل شيماء شخصية صامتة وليست متطلبة؟
ال، ليس ذلك، أنا أتابع عملي على ما يرام، ولكن اآلن أحّضر إلنتاج 

جديد ومتفائلة به، ولدّي أمل أن يكون خريًا لي.

البعض متنى منك أن تعودي وتتعاوني مع شركة »اليف ستايلز 
ستوديوز«، اليت حققت معها جناحًا يف »امتى نسيتك« أكثر من 
أي عمل آخر لديك مع »روتانا«، هل ميكن أن يعود التعاون معها 

من جديد؟

جناح »امتى نسيتك« ليس له عالقة بالشركة، واألغنية عندما تنجح 
أنها تكون مدعومة ماديًا من الشركة، ولكن هذه األغنية  صحيح 
جنحت؛ ألن الناس أحبوها، وكانت فرتة مجيلة وأمثرت جناحًا. أنا 
األمام ال ميكن أن  أتقدم خبطوة إىل  »روتانا«، وعندما  اليوم مع 

أتراجع.

مسعنا كثريًا يف اآلونة األخرية أحاديث عن جنمة »روتانا األوىل«، 
ما هو تصنيف شيماء بالشركة؟

تصمت قلياًل، وتتابع: »ال أعلم بصراحة، ومل أفكر بهذا األمر وأهم 
شيء أنين راضية عن نفسي وعن عملي واألغنيات اليت أقدمها. 
معاملة أبو فواز لي »مرّتبة« )حمرتمة(، ويقول لي دائمًا إنين واحدة 
من عائلة »روتانا« ووجودي معهم مهم جدًا، ومل أفكر بتصنيف 

نفسي يف »روتانا« فهذا لن يضيف لي شيئًا.
منذ عام، وقعت عقد عمل مع شادي عياش كإدارة أعمال، ولكن 

مل نلحظ أن التعاون أمثر عن أي شيء.
تعاونت مع شادي منذ أشهر وطريقي معه الزالت جديدة، وسيكون 

هناك أكثر من مشروع جيمعنا إن شاء هلل.

هل أنت راضية عن جناح ميين ألبوم »بتقوم«؟
واملهرجانات  احلفالت  يف  موجودة  أكون  أن  يهمين  ولكن  أجل، 
بشكل أكرب. ومثلما قلت لك اجعلنا نتفاءل خريًا، وأعد اجلمهور بأن 

أكون موجودة أكثر.

بعد غياب أكثر من عامني عن األغنية اللبنانية مع »انت ما بتتغري«، 
وامللحن صالح  والفنان  املوىل  علي  الشاعر  مع  تتعاونني  سوف 

الكردي ملاذا اخرتتهما؟ وهل األغنية من النوع الرومانسي؟
وأنا كنت  بعلي املوىل،  األغنية ستكون قوية وشهادتي جمروحة 
وجدته  به  التقيت  عندما  السن  يف  كبريًا  شخصًا  أرى  أن  أتوقع 
شابًا. مل أمسع األغنية جاهزة بل استمعنا إىل الكثري من املواضيع، 
وسألين علي ما هو املوضوع الذي تريدين أن تغنيه؟ أعطين كلمة 
أو موضوعًا، وأنا أعمل عليه. أريد أن أبقي موضوع األغنية مفاجأة 
وال أحب أن أحرقها، األغنية ليس هلا عالقة باحلب، وهي تتحدث 
عن الرجل الكاذب. هو موضوع قوي وتوزيعها مجيل من جيمي حداد 
وأحلان صالح الكردي، وسأقوم بتسجيلها قريبًا، وتصويرها على 

طريقة »الفيديو كليب«.

من رشحت لتصويرها؟
على  سأستقر  بأنين  أشعر  ولكن  األمساء،  من  كبري  عدد  هناك 

التعاون مع املخرج شريف ترحيين.

هناك من يشّبهك باملمثلة نادين نسيب جنيم، ما هو تعليقك؟ ومبن 
يشبهونك مؤخرًا؟

أحب نادين كثريًا، وأنا ذكرت سابقًا أنه رمبا يكون هناك شبه بيننا 
كون والدة نادين تونسية ورابط الدم »جيذب« )يقّرب(، وهناك 

من يشبهين باملمثلة العاملية سكارليت جوهانسون.

ما الذي تابعته من مسلسالت يف رمضان؟
إىل  أتابعه  »مخسة ونص«، ولكن مل  القليل من مسلسل  تابعت 
يف  املسلسالت  يتابع  الذي  النوع  من  لست  أنين  كما  النهاية. 

رمضان، وإمنا أتابعها فيما بعد.

أال تتابعني مسلسل »عروس بريوت«؟
شقيقيت قالت لي إن هذا املسلسل قوي، وقالت لي إن املمثلة 
اللبنانية كارمن بصيبص جمتهدة، وعندما رأيت صور كارمن شعرت 

بأنها إنسانة مرحية.

هل من عروض متثيلية تلقيتها؟
يف الفرتة األخرية أفكر جديًا بالتمثيل، وأن أدخل إىل عامله. أشعر 

ل - سيدتي علي حالاّ
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بأنين أحب هذا اجملال، فمن خالل »كليباتي« كان املخرجون يقولون 
لي إنين رائعة على الكامريا. 

»ديو« نسائي

وإبراهيم  احلالني  عاصي  بعد  »ديو«  تقدمي  أن  تريدين  من  مع 
احلكمي؟

مل أفكر بهذا األمر صراحة، وأنا مع أن أقوم بـ«ديو« نسائي ولكن 
لألسف يف عاملنا العربي ال حيصل هذا األمر.

من هو االسم الذي ختتارينه؛ لرمبا متكنت »سيدتي« من مجعكما؟
هناك أكثر من اسم، ولكن أحب صوت شريين عبد الوهاب كثريًا، 

ونوال الكويتية وأحالم.

رغم عالقتك الطيبة بعاصي احلالني مل نر منك أي تضامن مع وضعه 
الصحي األخري إثر سقوطه عن احلصان، هل قمت باالتصال به؟

به؛ كوني أضعت رقم هاتفه، وعندما تركت  أتصل  بصراحة، مل 
لبنان خسرت الكثري من األرقام، ولكن كتبت تغريدة عرب حسابي 
على »تويرت«، وأعلم أنه خبري، وعرب »سيدتي« أقول له »احلمد هلل 

على سالمتك«.

أفضل تجديد أغنيات فريوز بداًل من لطيفة

الفنانة  أو  فريوز  السيدة  أغنيات  إحدى  بتجديد  خريتك  حال  يف 
لطيفة التونسية خصوصًا بعد أن قررت األخرية أن يعود هلا كل من 

يريد تسجيل أي أغنية من أغنياتها، من ختتارين وملاذا؟

أختار فريوز ألجدد أغنية من أغنياتها، ولطيفة حقها أن تتخذ هذه 
إليها عندما يريد أحد أن يغين  اخلطوة، وبالطبع جيب أن يعودوا 
إحدى أغنياتها، وأغين لفريوز كوني أحفظ أغنياتها أكثر، وتربيت 

أيضًا على مدرستها.

من هم جنومك املفضلون بالتمثيل والغناء وملاذا؟
كممثلني أحب نادين جنيم، وهيفاء وهيب تعجبين بالتمثيل أيضًا، 
وكذلك يعجبين متثيل حممد رمضان من مصر، ولكن ليس غناؤه. 
فصوته ليس متمكنًا ويعجبين االستعراض الذي يقدمه فقط، فهو 
جيد جدًا كممثل وحمبة الناس له كبرية، ولكن ال »أسلطن« على 

صوته.

برأيك، مل يعد الفنان صوتًا فقط؟
بالنسبة لي، الفنان صوت فقط سواء اليوم أو غدًا أو يف أي وقت، 
واجلمهور يعلم ذلك، وأولئك الذين يظهرون بسرعة »يذهبون فيما 

بعد« )ال يستمرون(.

نعلم أن صداقة تربطك بالفنان فايز السعيد؛ ملاذا ال نراِك بـ«ديو« 
معه؟

فايز السعيد صديق اجلميع، وتكلمنا فيما بيننا عن »ديو« جيمعنا، 
وعندما جند املوضوع املناسب فلن نرتّدد بالقيام بذلك. كما تكلمت 

مع وليد الشامي بـ«ديو« رمبا جيمعنا معًا أيضًا.

هناك من يرى أن أصوات املشرتكني يف بعض برامج اهلواة أفضل 
من الفنانني أعضاء جلنة التحكيم، هل تؤيدين هذا األمر؟

)تضحك( هناك أصوات مجيلة جدًا، ولكن احلظ يلعب دوره وكذلك 
إدارة األعمال. واليوم، هناك فنان يكون الضوء مسّلطًا عليه أكثر 
إلظهار  دورًا  واجملامالت  املعارك  تلعب  فنان  وهناك  غريه،  من 
صورته بشكل أكرب. وطبعًا، هناك أصوات مجيلة يتم ظلمها ليس 
فقط يف »ذا فويس«، إمنا من أيام برنامج »سوبر ستار«، وغريه 

من برامج اهلواة.

برامج  يف  املشرتكني  أصوات  لتقييم  مؤهلة  نفسك  جتدين  هل 
اهلواة؟

لك  أقول  الفين  املوسيقية وخربتي يف اجملال  من خالل دراسيت 
نعم، وأنا أجد نفسي أهم بكثري من بعض النجوم املوجودين يف 
جلان حتكيم برامج اهلواة، واليوم الفنان ليس من له سنوات طويلة 
يف عامل الفن والغناء. اليوم، يف »ذا فويس« إذا متت االستعانة 
من  غريه  من  أكثر  خربة  لديه  فبالتأكيد  العليا،  إيلي  باملايسرتو 
الفنانني املوجودين يف الساحة الفنية. وعندما يتخرج الفنان من 

معهد املوسيقى، فبالطبع ميكنه احلكم على أصوات املشرتكني.

نأمل أن نشاهدك قريبًا حتققني هذا األمر.
الزلت صغرية وإن شاء اهلل خري.

 شيماء هاللي: أجد نفسي أهم بكثري من بعض الفنانني يف جلان....
علي حالل - سيدتي

 عائلة زوجي ال تحب التقاط الصور

زوجك  لعائلة  صور  أي  َنَر  مل  اليوم  حتى 
معك؛ ما السبب؟

ما هذا السؤال )تضحك(، أنا وزوجي بالكاد 
نقوم بالتقاط صور جتمعنا معًا، وهم عائلة 
لديه  وزوجي  الكامريا  حيبون  وال  خجولة 
»فيسبوك« للعائلة واملقربني فقط، وليس 

له عالقة بـ«إنستقرام« و«تويرت«.

نراك تسافرين إىل تونس وحدك دون أن 
يكون زوجك متيم برفقتك، ما السبب رغم 

أنك كنِت يف موناكو برفقته؟
تونس.  معًا يف  وكنا  بالطبع،  معي  يذهب 
أن  أحب  ال  فأنا  كثريًا.  أصوره  ال  وزوجي 
تكون حياتنا الشخصية مبتناول اجلميع، بل 

أسرق التقاط الصورة معه.

هل ختافني من الطالق، ال مسح اهلل، وكيف 
حتصنني حياتك الزوجية؟

عند  والطالق  األمر،  هذا  من  أخاف  طبعًا 
كعائلة  وحنن  مكروه  أمر  هو  العاملني  رب 
متماسكة، وتربيت على هذا األمر، ووالدتي 
حتى اليوم تغار على والدي )تضحك(، هذا 
ال  اثنان  يوجد  ال  والتماسك.  الرتابط  هو 
خيتلفان. ولكن احلمد هلل تزوجت عن حب، 
أساس  على  مبنيًا  الزواج  يكون  وعندما 
أنا سعيدة جدًا  مهزوز ال ميكن أن يستمر. 
بزوجي وأشعر بأنه هدية من رب العاملني، 
من  الكثري  وهناك  َقَدرًا،  التقينا  ومتيم  أنا 
شاهدته  وعندما  بيننا،  املشرتكة  األشياء 
أؤمن  وأنا  عربيًا،  يكن شكله  مرة مل  ألول 
بتقارب األرواح، وهذا ما شدني له، وسبحان 
بيننا وتناغم كبريين. ومنذ  اهلل حصل حب 

يوم تعارفنا مل يغب أي يوم عين.

أمل تفكرا بإجناب طفل، أم أن هذا املشروع 
الزال مؤجاًل حاليًا؟

انتقلنا  كوننا  لفرتة  األمر  هذا  بتأجيل  قمنا 
وأخذنا  دبي،  يف  جديد  منزل  يف  للعيش 
ارتباطات  فلدينا  أمريكا،  يف  جديدًا  منزاًل 

كثرية وسفر، إن شاء اهلل خري.

الرجال؟ وهل  باقي  الذي مييز متيم عن  ما 
عقليته ناسبتك أكثر كونه رجاًل غري شرقي؟

كالعسل  الطبيعية  الوصفات  على  أعتمد  ولكن  سيدة  أي  مثل 
والزبادي والكركم، وجتدني خالل حتضريي للقهوة أقوم بتقطيع 

الطماطم وأضعها على وجهي.

ما رأيك بعمليات التجميل والفنانات اللواتي تغريت أشكاهلّن؟

»يوجعين«  وقليب  العاديات،  الفتيات  بل  الفنانات  فقط  ليس 
بسبب ذلك وأنا لست ضد هذا األمر، ولكن امسها عمليات جتميل ال 
عمليات »تبشيع«. وتابعت: »ما حيزن هو قيام بعض الفاشينيستات 
بدعايات ألطباء ليسوا من أهل االختصاص، ونصيحيت لكل امرأة: 
كوني مجيلة ولكن اذهيب للشخص األخصائي، ومن ميلك خربة يف 

هذا اجملال«.

مشروع رياضي

هل أنِت »ست بيت« شاطرة؟
طبعًا، وأقوهلا بكل فخر. ال أقوم يوميًا بالطهي، ويف بعض األحيان 
خنرج معًا لتناول الغداء أو العشاء يف اخلارج، فقط أجلأ إىل الطبخ 

يف شهر رمضان بشكل يومي.

ما هو البزنس الذي تفكر شيماء باللجوء إليه؟
رياضي  مبشروع  القيام  فكرة  تراودني  ومؤخرًا  الديكور،  تصميم 

بشكل جدي.

ما هي آخر قطعة اشرتتها شيماء من السوق؟
حقيبة اشرتاها لي متيم.

عليه  وتعرفت  نصييب  هذا  كان  بل  األشياء،  بهذه  أفكر  مل  أنا 
الشرقي  الرجل  طباع  ولديهم  يغارون،  أجانب  هناك  وتزوجنا. 
الرجل  وفكرة  بها،  يقبل  ال  أشياء  وهناك  غيور  وزوجي  نفسها، 
الشرقي اليت نعرفها تغريت، وأنا ضد الرجل الذي يعّنف زوجته، 
وأقول  أيضًا،  اللفظي  بل  اجلسدي  العنف  عن  فقط  أحتدث  وال 
لربي أعطيتين ما أستحقه، ومتيم يعاملين بكل احرتام وكرم، وحتى 

يساندني بعملي ويدعمين، ويقول لي دائمًا أنا معك.

كيف أصبح حال متيم باللغة العربية هل حتسنت ألفاظه؟
املثل  يقول  كما  أو  بطالقة،  ليس  ولكن  العربية،  يتحدث 

»كالبلبل«.

ما اسم الدلع الذي يناديك به زوجك؟
شوشو.

وانت ما اسم الدلع الذي تطلقينه عليه؟
تيتو )تضحك(.

ما األغنية اليت حيبها متيم لك؟ وإىل من يستمع من الفنانني من 
الوسط الفين؟

حيب كثريًا أغنييت اخلليجية »بتقوم«، وحياول كثريًا أن يغنيها.

إىل من يستمع؟
حيب االستماع إىل عبد اجمليد عبداهلل وحسني اجلسمي.

ضد عمليات »التبشيع« التي تلجأ إليها الفنانات
كيف تهتم شيماء ببشرتها؟
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

 * Eternity بفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
*نؤمن خدمة 24 ساعة و7 أيام يف األسبوع, االستشارة جمانية جلميع الطوائف
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فريد جان دكان
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Sutherland 
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 2019 الثاني  تـشرين   30 Saturday 30 November 2019الـسبت 

آالف  أرواح   2017/2018 اإلنفلونزا يف  حصدت 
األملان. ويؤكد خرباء وباحثون أهمية تناول لقاح 
من  معينة  لفئات  وخصوصا  اإلنفلونزا،  ضد 
الناس. لكن هناك أيضا من يشكك يف جدوى 

اللقاح وفعاليته.

ماي  »أونلي  موقع  على  صحي  تقرير  يتساءل 
هيلث - onlymyhealth« عن التسلسل املناسب 
اإلنسان  يبدأ  أن  األفضل  من  هل  لالستحمام، 
ويكشف  قدميه؟  من  أم  رأسه  من  االستحمام 
البداية  حال  يف  خطرية  عواقب  عن  التقرير 

اخلطأ.
ويقول التقرير: االستحمام هو أفضل شيء لبدء 
اليوم، وحتديث وتنشيط اجلسم، ولكن احلاالت 
املتزايدة للسكتة القلبية أثناء االستحمام أصبحت 

مؤشرًا على خطر كبري.

أسباب الوفاة أثناء االستحمام

حلدوث  شائعة  أسباب  ثالثة  التقرير  ويرصد 
وفيات أثناء االستحمام، وهي:

* النوبة القلبية

حتدث النوبة القلبية عندما ال حيصل القلب على 
كمية كافية من الدم بسبب مشاكل يف الدورة 
الدموية، وقد حيدث هذا عندما يوجد شيء يغلق 

الشريان املسؤول عن توفري الدم لقلبك.

* السكتة الدماغية

الدموية إىل املخ، فإنها  الدورة  عندما ال تصل 
تسبب سكتة دماغية؛ ألن الدماغ ال حيصل على 
الالزمني  واألكسجني  اجللوكوز  من  يكفي  ما 

للبقاء على قيد احلياة.

* توقف القلب

حيدث هذا عندما يتوقف قلبك عن العمل فجأة، 
القلب  ضربات  انتظام  عدم  بسبب  هذا  حيدث 

اليت تؤثر على الدورة الدموية للقلب.
إىل  تؤدي  اليت  األسباب  التقرير  يرصد  كما 

توقف القلب أو اإلصابة بالسكتة الدماغية أثناء 
االستحمام، وهي:

* غسل الرأس أواًل

شعرك  ترطيب  بعدم  واضحة  األطباء  تعليمات 
ورأسك أواًل عند االستحمام، هذا التسلسل غري 
صّب  إىل  الناس  مييل  حيث  جلسمك،  مناسب 
املاء على رؤوسهم أواًل، ثم االنتقال إىل بقية 
اجلسم باخلطأ، مما جيرب أجسامنا على ضبط درجة 
حرارة اجلسم. هذا قد يؤدي إىل كسر الشعريات 
مفاجئة يف  زيادة  بسبب  الشريان؛  أو  الدموية 
قدمه  الشخص  يبلل  أن  ينبغي  لذلك  الضغط، 

أواًل.

* التغيري املفاجئ يف ضغط الدم

ارتفاع ضغط  الذين يعانون من  حيتاج املرضى 
أثناء االستحمام،  الدم إىل توخي احلذر الشديد 
استحمام  عدم  الطبية من  التقارير  لذلك حذرت 
كبار السن واألشخاص الذين يعانون من مشاكل 

يف ضغط الدم يف الصباح الباكر.

أعلى  دماغية  بسكتة  اإلصابة  كما تصبح فرص 
يف فصل الشتاء، حني تزيد خماطر تغري درجات 

احلرارة.

هل تبدأ االستحمام من رأسك أم قدميك؟ 
العواقب أخطر مما تتوقع

ميثل فصل الشتاء ذروة أوقات السنة لإلصابة 
اإلصابة  عن  خيتلف  والذي  »اإلنفلونزا«  مبرض 
اإلصابة  أعراض  ومن  العادية.  الربد  بنزلة 
والسعال  اجلسم  حرارة  درجة  ارتفاع  باإلنفلونزا 
اجلسم  أعضاء  يف  وآالم  والزكام  احللق  وآالم 

اللقاح ضد اإلنفلونزا.. مفيد أم غري ضروري؟
والصداع، إضافة لشعور عام باملرض واإلعياء.

وأكدت تقديرات يف أملانيا هذا العام أن موجة 
اإلنفلونزا غري العادية، اليت اجتاحت أملانيا يف 
ألف شخص.   25 أودت حبياة حنو   2017/2018
وأوضح لوتار فيلر، رئيس معهد روبرت كوخ، 
الرمسي، أن هذا هو أعلى عدد يتم رصده حلاالت 
الوفيات النامجة عن اإلصابة بنزالت الربد على 

مدى الثالثني عاما املاضية.

من حيتاج إىل لقاح اإلنفلونزا؟
الذين  األشخاص  عدد  كوخ  روبرت  معهد  يقدر 
يصابون باإلنفلونزا يف فصل الشتاء يف أملانيا 
بني 4 وحتى 16 مليون شخص، علما بأنه ليس 
ميرض،  اإلنفلونزا  فريوسات  تصيبه  من  كل 

حسبما نقل موقع »ويب« األملاني.

بشكل  األيدي  بغسل  املعهد  خرباء  ويوصي 
املصابني،  عن  واالبتعاد  والصابون  باملاء  جيد 
باملعهد،  الدائمة  التطعيمات  جلنة  تنصح  كما 
املعروفة اختصارا باسم »STIKO«، فئات معينة 
من الناس بأخذ تطعيم ضد االنفلونزا يف فصل 

اخلريف وهم:

األشخاص فوق سن الـ 60 عاما

أصحاب األمراض املزمنة

النساء احلوامل

العاملون يف اخلدمات الطبية والصحية

مجهور  عليها  يتوافد  مؤسسات  يف  العاملون 
كبري

بالنسبة لألشخاص املذكورين أعاله تدفع شركات 
أما  اللقاح،  تكاليف  أملانيا  الصحي يف  التأمني 
ما عداهم فالبد من احلديث مسبقا مع شركات 
تكاليف  أيضا  تدفع  معظمها  بأن  علما  التأمني، 

اللقاح.

معهد  مدير  بلتس  ماتياس  الربوفيسور  ويقول 
للمستشفيات  الصحية  والنظافة  العدوى  طب 
باملستشفى اجلامعي يف مدينة ينا بشرق أملانيا 
»جيب على اجلميع أن يتطعموا )ضد اإلنفلوانزا( 
من  يستفيد  واحد  كل  ألن  األطفال  فيهم  مبا 
ذلك«. وأضاف بلتس وهو أيضا متحدث باسم 
اجلمعية األملانية لعلم العدوى )DGI(  يف مقابلة 
مع موقع »ويب«: »بهذا يقلل املرء من خماطر 

حيمي  أيضا  وبذلك  اآلخرين  إىل  العدوى  نقل 
األسرة واألصدقاء«.

أفضل وقت ألخذ لقاح اإلنفلونزا
تكون  املرء  فيه  يعيش  الذي  البلد  على حسب 
أملانيا  ففي  باإلنفلونزا،  لإلصابة  الذروة  فرتة 
يف  أي  العام  بداية  يف  اإلنفلونزا  تنتشر  مثال 
شباط،  وفرباير/  األول  كانون  يناير/  شهري 
أي  بشهر،  قبلها  اللقاح  بأخذ  ُينصح  ولذلك 
يف  أو  الثاني  تشرين  نوفمرب/  شهر  نهاية  مع 
بداية شهر ديسمرب/ كانون األول. فجهاز املناعة 
باجلسم حيتاج إىل أسبوعني أو ثالثة حتى يشكل 

درع محاية ضد املرض.

لكن إذا مت أخذ اللقاح مبكرا عن ذلك فيمكن أن 
اجلسم  يف  املضادة  األجسام  مستوى  ينخفض 
من بعد عندما يأتي شهر فرباير مثال، وبذلك ال 
تكون هناك محاية كافية ضد اإلنفلونزا يف أوج 

انتشارها.

تدفع شركات التأمني الصحي يف أملانيا تكاليف 
الشك  حالة  ويف  معينة  لفئات  اإلنفلونزا  لقاح 

جيب سؤال الشركة قبل التطعيم.

حتفظات على اللقاح 

تأثري احلماية الذي يوفره اللقاح ضد اإلنفلونزا 
أقل من اللقاحات األخرى اليت تنصح بأخذها جلنة 

التطعيمات الدائمة مبعهد روبرت كوخ.

ويقول مشككون إن لقاح اإلنفلونزا ال يوفر محاية 
بنسبة مائة يف املائة، والسبب هو أن فريوس 
اإلنفلونزا له قدرة كبرية على التحول وبالتالي 
الفريوس  نوع  حتديد  الباحثني  على  يصعب 

األقوى يف اجلسم.

إضافة إىل ذلك فإن لقاح اإلنفلونزا ال يشكل 
محاية دائمة وجيب أخذه كل عام. كما أن احلماية 
اليت يوفرها ختتلف من شخص إىل آخر ألن كل 
وكبار  خمتلف.  بشكل  اللقاح  مع  يتفاعل  جسم 

السن يقولون إن اللقاح أقل فعالية لديهم.

موقع  مع  حديثه  بلتس يف  الربوفيسور  ويقول 
اإلنفلونزا  تصيب  »عندما  األملاني:  »ويب« 
شخصا حصل على اللقاح املضاد هلا فإنه يكون 
حمميا لدرجة أنه قد يصاب بعدوى طفيفة فقط 
وال يتحتم نقله إىل الرعاية الفائقة، ما يعنى أن 

اللقاح خيفف من حدة املرض«.
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Pauline Hanson has 
thrown a bit of cold water 
on the government’s push 
to pass its union-busting 
bill this week, saying she 
wants to take her time 
and consult properly with 
the unions before decid-
ing which way to vote.
The government needs 
One Nation to support the 
bill.
Speaking to Sky News, 
Ms Hanson expressed her 
frustration that proposed 
amendments to the legis-
lation were only given to 
her on Friday.
“I’m very disappointed 
in the government,” she 
said.
“We know that legisla-
tion’s pushed through 
this place, and they don’t 
get it right all the time.
“I don’t have any in-
tention of rushing this 
through, and I gave my 
assurances to the unions 
that I would actually talk 
to them about the amend-
ments, and I’ve had good 
discussions with them. 
They’ve raised a lot of 
good points about the 
bill, what is wrong with 
the bill.
“In all fairness, I think I 
should have the oppor-
tunity to take this back 

to the unions and talk to 
them further about it.
“I’m not going to rush this 
through.”
Host Kieran Gilbert asked 
whether that meant Ms 
Hanson’s support was 
not guaranteed.
“Of course it’s not guaran-
teed. No, it’s not guaran-
teed. Because I’m going to 
look at the amendments,” 
she said.
“I will take the time I need 
and look at it on behalf of 
the Australian workers.
“I’ve had really hard meet-
ings with the unions. And 
I said to them, ‘You’re no 
angels.’ They admitted it, 
they don’t always get it 
right.
“I’m not going to go out 
there and just follow in 
line with the government 
because that’s what they 
want.
“I’m not going to be 
pushed or badgered or 
bullied or threatened 
by anyone. I don’t care 
whether it’s the govern-
ment or the unions.
“I’m very disappointed 
with this government. 
Very disappointed. And I 
just feel they’re not deal-
ing with the real issues 
that are concerning the 
Australian people.”

Hanson: ‘I won’t be bullied’

Consumer advocates 
have called on the federal 
government’s to end loop-
holes that let insurance 
giant AAMI dodge paying 
entitlements to bushfire 
victims.
The federal government 
has been called on to 
close insurance loop-
holes that allowed insur-
ance giant AAMI to dodge 
paying full entitlements to 
2015 Victorian bushfire 
victims.
Consumer advocates 
CHOICE say the legisla-
tion is ready to go and 
should be introduced to 
parliament this sitting 
fortnight.
The changes recommend-
ed by the banking royal 
commission would put an 
end to unfair terms in in-
surance contracts, includ-
ing home and contents, 
travel and pet coverage.
Chief executive Alan Kirk-
land said when Victorians 

who lost their homes to 
bushfire on Christmas 
Day in 2015 tried to claim 
insurance, AAMI used 
a loophole to pay them 
back at a rate or quote 
they determined rather 
than covering the full cost 
of repair.
Mr Kirkland pointed to 
other examples of unfair 
terms in travel and pet 
insurance which he said 
would have blindsided 
punters.
“For every other industry 
in Australia, if a business 
puts an unfair term into a 
contract they can’t rely on 
it,” he told AAP.
“But when those laws 
were brought in (in) 2010, 
the insurance industry 
got a carve out.”
He said the insurance in-
dustry had been fighting 
the changes for more than 
a decade out of concerns 
it would hurt their profit-
ability.

Consumer group want in-
surance reform

The coalition is slightly 
ahead of Labor on a two-
party preferred basis but 
both have lost ground on 
the primary vote, as have 
their leaders, Newspoll 
shows.
The coalition has edged 
ahead of Labor on a two-
party preferred basis, 51 
per cent to 49, in the lat-
est Newspoll after being 
neck and neck two weeks 
ago.
However, both Prime 
Minister Scott Morrison 
and Opposition Leader 
Anthony Albanese have 
lost ground with voters, 
registering negative per-
formance ratings.
Mr Morrison’s satisfaction 
rating was at 43 per cent 
with 52 per cent dissatis-
fied with his performance. 
Mr Albanese’s approval 
rating dropped to 38 per 
cent with 45 per cent dis-
satisfied.
The coalition’s primary 

vote stood at 41 per cent 
to 33 for Labor.
Meanwhile, Newspoll has 
switched to using an on-
line survey for greater ac-
curacy. YouGov Asia-Pa-
cific, which produces the 
polls for The Australian, 
has reviewed its method-
ology after wrongly call-
ing the May 18 election 
result, giving up robocalls 
and calls to landlines.
“Conducting surveys on-
line will allow us to con-
struct better samples, 
in terms of age, gender, 
and socio-economic rep-
resentation. The more 
complex scripting we can 
do online will also allow 
us to tailor our question-
naires more precisely to 
reflect the choices voters 
actually face at the bal-
lot box,” said Campbell 
White, the head of public 
affairs and polling.
The latest poll interviewed 
1519 voter

Coalition slightly up on 
Labor: Newspoll

One of the nation’s key se-
niors groups has demand-
ed federal politicians cut 
their superannuation en-
titlements to match those 
of ordinary workers and 
overhaul key elements 
of the pension system to 
deliver better incomes to 
older Australians.
National Seniors, which 
was a key contributor 
to the campaign against 
Labor’s franking credits 
policy and pressured the 
Morrison government to 
reduce deeming rates, 
has used its pre-budget 
submission to also call 
for a special mature-aged 
worker program for jobs 
in the aged-care sector.
 Treasurer Josh Fryden-
berg is working on the 
mid-year budget up-
date, to be released next 
month, which will con-
tain extra infrastructure 
and drought assistance 
spending as well as fund-
ing to deal with elements 
of the interim report from 
the aged care royal com-
mission.
But lobby groups are look-
ing towards next year’s 
full budget which will be 
the first overall fiscal blue-
print from the government 
since April.
The government is fac-
ing internal pressure to 
abandon or restrict future 
planned increases in the 
superannuation guarantee 
while it is also conducting 
a review of the retirement 
income system.
National Seniors said fed-
eral politicians, who have 
a superannuation contri-

bution of 15.4 per cent, 
should be forced to deal 
with a retirement income 
in line with that of the gen-
eral population.
It noted that a backbench 
MP on a base salary of 
$211,250 would receive 
almost $100,000 in super-
annuation contributions 
through a three-year term. 
A senator would have al-
most $200,000 injected 
into their superannuation 
over their six-year term.
“At a time when politicians 
are calling for spending 
restraint and for further 
delays in increasing the 
superannuation guarantee 
to 12 per cent, it would 
be symbolic if politicians 
moved to align their own 
entitlements with the cur-
rent guarantee,” it said.
“It raises fundamental 
questions about fairness.”
The organisation argues 
that while the retirement 
incomes of politicians 
should be reduced, the in-
comes of ordinary retirees 
should be lifted.
It wants to reduce the ta-
per rate, which reduces 
the age pension for people 
depending on the value of 
their assets. The taper rate 
was lifted by then-treasur-
er Scott Morrison more 
than two years ago.
The organisation argues 
the current $3 taper rate 
means someone with 
$800,000 in assets is re-
ceiving less income than 
someone with $400,000 in 
assets.
It is also pushing for the 
government to overhaul 
the deeming rate — the 

Cut politicians’ super, boost pensioner incomes 
says seniors group

rate of return assumed on 
the financial assets held 
by part-pensioners and 
used to determine their 
fortnightly payments — 
system. Rather than the 
deeming rate being set 
by a minister, it wants an 

independent tribunal to 
oversee the process.
Treasurer Josh Fryden-
berg last week signalled 
older Australians would 
need extra training to help 
them stay in the jobs mar-
ket.
National Seniors is ad-
vocating a mature-aged 
worker program that 
would target older people 
who want to gain employ-
ment in the burgeoning 
aged-care sector.
The program would meet 
the costs of assessing 
suitable candidates, pro-
vide training and help 
match potential workers 
with employment oppor-
tunities.
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The senior Labor member 
of Federal Parliament’s 
peak security committee 
has called for a “compre-
hensive assessment” of a 
potential Chinese defector 
to consider his claims for 
asylum without rushing to 
judgment on the complex 
case.
The deputy chair of the 
joint security and intelli-
gence committee, Antho-
ny Byrne, warned against 
a “knee-jerk” response 
to the case amid Chinese 
claims that Wang Liqiang 
was not a spy but a con-
victed fraudster.
Federal ministers have 
declined to say whether 
Mr Wang should be grant-
ed asylum, but his claim 
was backed by prominent 
Liberal MP Andrew Hastie, 
who chairs the security 
committee and is in regu-
lar contact with security 
agencies.
Mr Byrne, who is highly re-
garded by security agen-
cies and MPs as the depu-
ty chair of the committee, 
called for an assessment 
of Mr Wang’s information 
about the way Chinese 
agencies engaged in po-
litical interference and 
surveillance in Australia.
“The allegations that have 
been made are gravely 
concerning and indicate 
why we needed to have 
the strong foreign inter-
ference laws passed last 
year,” Mr Byrne said.
“And it’s why I’m such a 
strong advocate for those 
laws.
“In my assessment, the 
government’s judgment 
should be shaped by the 
assessment of our agen-

cies, and they need to be 
given time to conduct a 
comprehensive assess-
ment of this individual’s 
claims.
“We can’t afford knee-jerk 
reactions given the gravi-
ty and seriousness of this 
matter.”
 Liberal MP Tim Wilson 
acknowledged the poten-
tial grounds for the De-
partment of Home Affairs 
to protect Mr Wang.
“The department and 
agencies appear to have a 
superficially strong case 
to consider protection 
for Mr Wang if his story 
checks out,” Mr Wilson 
said.
Liberal Senator James Pa-
terson, who was refused a 
visa by China to under-
take a study tour to the 
country next month, also 
said a decision would de-
pend on the information 
uncovered.
“If Mr Wang’s story can be 
verified, he would appear 
to have a textbook case 
for a visa,” Senator Pater-
son said.
Centre Alliance senator 
Rex Patrick said the au-
thorities would have to 
give the “strongest con-
sideration” to the potential 
defector’s circumstances.
“I have no doubt in my 
mind that he would be the 
subject of severe conse-
quences were he to return 
to China,” Senator Patrick 
said.
Treasurer Josh Fryden-
berg said the matter was 
now in the hands of  se-
curity agencies such as 
ASIO.
“I won’t comment on spe-
cifics of an ASIO opera-

Chinese spy claims must be investigated, says 
Labor security committee MP

tional matter, but what I 
will say is that the govern-
ment makes no apologies 
for the laws that we’ve in-
troduced around foreign 
interference and foreign 
influence,” he said.
The Age and The Sydney 
Morning Herald revealed 
on Saturday that Mr Wang 
had come to Australia on 
a tourist visa, reported be-
ing a former Chinese spy 
and would seek protection 
here to avoid being killed 
if he returned to China.
It is not unusual for visi-
tors from mainland China 
to claim asylum in Aus-
tralia after arriving on a 
tourist visa, with more 
than 9000 doing so in the 
year to June 2018, part of 
a broader trend of people 
arriving by air and seek-
ing to stay.
Although China might ob-
ject to any help offered 
to Mr Wang, an Austra-
lian decision to give him 
a bridging visa pending 
a decision on his asylum 
application would be in 
line with the treatment of 
thousands of others.
Opposition Leader Antho-
ny Albanese said Mr Wang 
“has a case” for protec-
tion depending on what 
the government discovers 
of the case over time.
“The prima facie case is 
there that he certainly has 
a claim. And that should 
be considered in a way 
that takes into account 
the merits of the case,” Mr 
Albanese said.
“Quite clearly, he has 
made a number of state-
ments. That would mean 
that he was under real 
pressure, to say the least, 
if he were to return. So, 
these issues should be 
examined.
“Australia is a country 
that supports human 
rights. Australia is a coun-
try that supports freedom 
of expression, and one 
in which we stand up for 
people who are perse-
cuted, wherever they’re 
from.”

Labor MP Anthony Byrne.Credit:Alex Ellinghausen
Opposition Leader An-
thony Albanese says Aus-
tralia has a problem with 
intergenerational poverty 
but doesn’t yet have a 
proper plan to tackle it.
Anthony Albanese has 
rubbished the coalition 
refrain that the best form 
of welfare is a job, saying 
that’s not always true.
The opposition leader has 
told a welfare sector con-
ference that while Austra-
lia is a great nation, it can’t 
be perfect when so many 
people are living in pov-
erty.
Social mobility is getting 
harder and entrenched in-
tergenerational poverty is 
a real challenge, he said.
“Poverty holds our nation 
back. It creates stress, 
anxiety and hopeless-
ness,” Mr Albanese told 
the Australian Council of 
Social Service gathering in 
Canberra on Wednesday.
“We are all diminished 
when kids in Australia are 
turning up at school hun-
gry, or not turning up at all 
because they hate feeling 
like they’re different. It’s 
untapped potential.”
He noted similar countries 
such as New Zealand and 
Canada had legislated 
plans to reduce poverty, 
but no such blueprint ex-
isted in Australia.
And he took aim at the 
catchphrase “the best 
form of welfare is a job”.
“In some areas of Austra-
lia, like Queensland’s out-
back, unemployment sits 
at 12 per cent,” Mr Alba-
nese said.
“Many Australians try 
their hardest to get a job, 
but can’t because they’re 
perceived as too old or 
they’ve taken a break from 

working to care for family 
and then don’t have the 
right experience, or there 
just aren’t any opportuni-
ties where they live.
“It’s not that they aren’t 
having a go - it’s more 
that the odds are stacked 
against them.”
The opposition is rethink-
ing the suite of policies 
it took to the May fed-
eral election, but it has 
strengthened its stance on 
unemployment payments.
It will continue to call for 
an increase to the $40-a-
day Newstart payment - 
something also backed by 
the welfare sector, the Re-
serve Bank and big busi-
ness.
Meanwhile, the govern-
ment’s plan to roll out 
cashless welfare cards in 
the Northern Territory has 
hit a speed bump.
Although the underpin-
ning legislation passed the 
lower house on Wednes-
day, Centre Alliance MP 
Rebekha Sharkie has told 
the government that the 
minor party isn’t prepared 
to vote for it in the Senate 
yet.
Ms Sharkie and her two 
Senate colleagues will vis-
it remote NT communities 
in January to see if locals 
want to be on the cards.
Labor will attempt to 
change the bill in the Sen-
ate so the scheme is vol-
untary in the Top End.
Some people in the NT 
are currently on another 
income management tool 
which quarantines 50 per 
cent of welfare payments 
so it can’t be spent on al-
cohol or drugs.
The cashless welfare card 
quarantines 80 per cent of 
payments.

Labor leader takes aim at 
jobs catchphrase

Independent senator Jac-
qui Lambie has given the 
Morrison government a 
single condition for her 
support to repeal the 
medevac laws.
Independent senator Jac-
qui Lambie has given the 

Morrison government a 
secret ultimatum for her 
support to repeal the so-
called medevac laws.
Senator Lambie said 
on Wednesday after-
noon she supported the 
government’s position 

on asylum seekers on 
boats and didn’t believe 
that was undermined 
by the laws giving doc-
tors a much greater say 
in bringing refugees 
from offshore detention 
to Australia for medical 
treatment.
“But the government has 
made clear to me that it 
has concerns with the 
way that medevac is func-
tioning. I recognise those 
concerns,” she said in a 
statement.
She has proposed a sin-
gle condition in exchange 
for her support, but not 
revealed publicly what 
that is, citing national se-
curity reasons.
It is a “sensible, reason-
able proposition” that 
she arrived at after exten-
sive consultation.
“If that condition is met, I 
will vote in favour of the 
repeal of medevac,” Sen-
ator Lambie said.
“If that condition is not 
met, I will oppose the re-
peal of medevac.”
Home Affairs Minister Pe-
ter Dutton has been con-
tacted for comment.
Senator Lambie’s sup-
port would give the gov-
ernment the numbers it 
needs to get the repeal 
through the upper house.
She has come under in-
tense pressure from lob-
byists and advocates.
Earlier on Wednesday, 
more than 4500 doctors 
signed an open letter urg-
ing her to save the laws.
Professor David Isaacs 
of the Royal Australasian 
College of Physicians 
urged Senator Lambie 
to show humanity when 
casting her deciding 
vote.
“People are dying on 
Manus Island and Nauru 
and it’s extremely impor-
tant that doctors are the 
ones who decide who 
comes to Australia for 
urgent medical care, not 
politicians,” he told re-
porters in Canberra.
He said it was crucial the 
laws remains untouched.

Lambie sets medevac repeal ultimatum
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Prime Minister Scott Mor-
rison has been accused 
of interfering in a police 
investigation into Energy 
Minister Angus Taylor 
amid a political storm 
over his judgement in 
telephoning the NSW po-
lice commissioner about 
the matter.
Mr Morrison insisted he 
had done nothing wrong 
in calling police com-
missioner Mick Fuller to 
check on the investiga-
tion, but he stumbled in 
Parliament by wrongly 
quoting a Victorian detec-
tive on a separate inves-
tigation.
Prime Minister Scott Mor-
rison insisted he had 
done nothing wrong in 
calling police commis-
sioner Mick Fuller.
In a rowdy debate in 
Parliament, Opposition 
Leader Anthony Albanese 
demanded Mr Morrison 
admit his mistake while 
the Prime Minister wrote a 
letter admitting the quote 
he attributed to the de-
tective had come instead 
from radio host Ben Ford-
ham.
Labor accused Mr Morri-
son of trying to influence 
the police findings about 
his minister after the 
Prime Minister told Parlia-
ment he had made the call 
to Mr Fuller to discuss the 
“substance” of the inves-
tigation.
Former prime minister 
Malcolm Turnbull raised 
the political heat by de-
claring he would not have 
made the phone call be-
cause the matter had to 
be “entirely free of politi-
cal influence” and seen to 
be so.
‘A call I would not have 
made’: Turnbull says 
Morrison should not have 
called NSW Police
Barrister Geoffrey Wat-
son said Mr Morrison 
should not have made the 
call because it looked like 
he had sought a “favour” 
from the police chief.
“There’s nothing illegal 

about contacting the po-
lice but on the other hand, 
once you put it into per-
spective, it should never 
have happened,” said Mr 
Watson, a director of the 
Centre for Public Integ-
rity and a former counsel 
assisting at the NSW In-
dependent Commission 
Against Corruption.
“What the Prime Minister 
should not have done is 
used his position in ex-
ecutive government to 
contact an external bu-
reaucrat because it just 
looks like he’s applying 
pressure.
“It’s just an inappropriate 
move rather than an ille-
gal move.”
Mr Watson made no criti-
cism of the police com-
missioner, who he said 
was placed in a difficult 
position in a phone call 
that appeared to ask a 
favour in the treatment of 
the investigation.
“It can’t be anything else 
– it must be a favour be-
cause why else would he 
be calling?” he said.
Mr Morrison argued on 
Wednesday he had been 
right to phone the com-
missioner because he 
had told Parliament on 
Tuesday he would seek 
advice from the NSW po-
lice on the investigation 
into Mr Taylor.
“I made it very clear I was 
speaking to the police 
about these matters. I said 
I would. No objection was 
made by those opposite,” 
Mr Morrison said during 
Question Time.
“On the next day, they 
have sought to trump up 
something else.”
In a rebuff to Mr Turnbull, 
the Prime Minister said 
“only those in possession 
of all of the facts” could 
make any real judgement 
about his phone call.
Labor called on the gov-
ernment to release a tran-
script of the phone call to 
prove there was nothing 
untoward, but it appeared 
Mr Morrison made the call 

to the commissioner’s 
mobile without any note-
taker involved.
Mr Fuller said the Prime 
Minister had tried to call 
him three times on Tues-
day but he had not picked 
up because he did not 
recognise the number.
“The PM didn’t ask me 
any questions that were 
inappropriate, he didn’t 
ask for anything that was 
inappropriate, and I’m 
comfortable with the dis-
cussion that we had that 
went over a few minutes,” 
Mr Fuller told reporters.
Mr Morrison sought to 
justify his decision to 
stand by Mr Taylor by cit-
ing previous cases where 
politicians had kept their 
jobs while under investi-
gation.
Under fire in question 
time, the Prime Minister 
revived the dispute over 
Julia Gillard’s conduct as 
a lawyer for the Australian 
Workers’ Union by quot-
ing a detective at the Vic-
torian fraud squad saying 
in 2013 that Ms Gillard 
was “under investigation 
by police”.
Mr Morrison acknowl-
edged hours later that 
this was wrong.
“For the record of the 
House, I am advised that 
this quotation was in fact 
from journalist Ben Ford-
ham reporting on the in-
vestigation,” Mr Morrison 
said in a letter tabled in 
Parliament.
Mr Albanese demanded 
an explanation for the 
mistake.
“This scandal just keeps 
getting deeper,” Mr Alba-
nese said.
“This was a prepared 
statement by the Prime 
Minister today where he 
put the words of Ben 
Fordham into the mouth 
of a Victorian police offi-
cer.”
Labor’s shadow attorney-
general Mark Dreyfus 
wrote to the NSW Police 
last month asking for an 
investigation into the An-

Scott Morrison under fire over phone call to 
police commissioner

gus Taylor matter, argu-
ing that using a forgery to 
influence an elected rep-
resentative was a breach 
of the NSW Crimes Act.
The formation of Strike 
Force Garrad was re-
vealed on Tuesday.
Mr Taylor insisted in Par-
liament last month he re-
lied on a document down-
loaded from the City of 
Sydney website when he 
claimed the council spent 
$15.9 million on travel for 
its councillors when the 
real costs were less than 
$6,000.
The City of Sydney dis-
missed his assertion 
by citing the metadata 
from its website to insist 
its statutory report had 
shown the smaller figure 
and had not been changed 
online.
The computer records 
have left Mr Taylor ex-
posed to claims that his 
office relied upon a false 
document, its creator 
unknown, to put public 
pressure on Ms Moore on 
climate change policy by 
sending the false infor-
mation to the media.
Mr Albanese has called 
on Mr Morrison to require 
Mr Taylor to stand aside 
while the investigation is 
under way, citing the min-
isterial code of conduct, 
updated in August 2018.
Clause 7.1 of the code 
says “ministers must 
accept that it is for the 
prime minister to decide 
whether and when a min-
ister should stand aside” 
if the minister becomes 
the subject of an official 
investigation of alleged 
illegal or improper con-
duct.
Clause 7.2 says ministers 
will be required to stand 
aside if charged with any 
criminal offence, or if the 
prime minister regards 
their conduct as constitut-
ing a prima facie breach 
of the standards. They 
are required to resign if 
convicted of a criminal of-
fence.

New business investment 
figures further suggest 
next week’s economic 
growth figures for the 
September quarter will be 
weak.
Treasurer Josh Fryden-
berg will have some ex-
plaining to do when the 
latest national accounts 
are released next week 
with increasing signs the 
report will produce anoth-
er weak economic growth 
result.
Perhaps pre-empting that 
report, Mr Frydenberg 
conceded during parlia-
mentary question time on 
Thursday the Australian 
economy is facing “sig-
nificant global economic 
headwinds”.
He said in the past six 
months the International 
Monetary Fund, the Or-
ganisation for Economic 
Cooperation and Develop-
ment and the World Bank 
have all downgraded their 
global growth forecasts.
“In fact, global consumer 
confidence is now at its 
lowest level in four years. 
Global business confi-
dence is at its lowest level 
since 2012,” he said.
“It’s more important than 
ever that ... we stick to 
our plan. We continue to 
invest in infrastructure 
and tax cuts and provide 
the opportunity to create 
more jobs.”
But shadow treasurer Jim 
Chalmers said Mr Fryden-
berg’s repeated claims 
the fundamentals of the 
Australian economy are 
strong are not backed by 
recent data.
“The Liberals’ lack of an 
economic plan is leaving 
the Australian economy 
dangerously and unnec-
essarily exposed to turbu-
lence in the global econo-
my,” Dr Chalmers said in 
a statement.
Australian business in-
vestment, which has been 
a weak spot in the nation’s 
economic slowdown, is 
showing little sign of im-
provement.
Private business capital 
expenditure (capex) data 
for the September quar-
ter released on Thursday, 
showed a further 0.2 per 

cent decline when econo-
mists were expecting a 
flat result.
In particular, the equip-
ment, plant and machin-
ery component of the re-
port - which feeds directly 
into the GDP calculation 
- dropped 3.5 per cent.
Investment plans for the 
2019/20 financial year 
were also downgraded.
“This latest capex sur-
vey update poses mate-
rial downside risks to the 
forecasts of the RBA and 
the federal budget,” West-
pac senior economist An-
drew Hanlan said in a note 
to clients.
Some economists have 
downgraded their Sep-
tember quarter economic 
growth forecast following 
Thursday’s figures and af-
ter construction work data 
reported a day earlier de-
clined for a fifth straight 
quarter.
Other recent data also 
showed retail spending 
was weak in the Septem-
ber quarter, despite the 
government’s income tax 
cuts and interest rate re-
ductions by the Reserve 
Bank.
Dr Chalmers also noted 
that Australian consumer 
confidence has fallen to a 
four-year low, unemploy-
ment is rising and wages 
remain stagnant.
At this stage, economists 
expect the annual eco-
nomic growth rate will 
be only slightly above 
the sluggish 1.4 per cent 
rate achieved in the June 
quarter.
That was the slowest pace 
since the global financial 
crisis a decade ago.
Economists will finalise 
their growth forecasts 
after business, interna-
tional trade and govern-
ment spending data are 
released early next week.
Even so, economists are 
not expecting the Reserve 
Bank to cut the official 
cash rate again when its 
board meets on Tuesday 
and the day before the 
national accounts are re-
leased.
The cash rate already 
stands at a record low of 
0.75 per cent.

Further signs of another 
weak GDP result
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السيد  بايسايد  بلدية  رئيس  أقام 
البلدية  قاعة  يف  حفال  عواضة  جو 
وذلك  لبنان  استقالل  عيد  بمناسبة 
عصر يوم الخميس يف 25 تشرين 

الثاني الجاري.
 وقد حضر الحفل، اضافة اىل عدد من 
اعضاء املجلس البلدي، عضو املجلس 
التشريعي يف الوالية املحامي شوكت 
هونيغ،  رون  النائب  مسلماني، 
رئيس  نائب  ديب،  جهاد  النائب 
بلدية ليفربول علي كرنيب وعقيلته، 
عضو بلدية ساذرالند حسن عواضة،  
د. عماد برو، د. مصطفى علم الدين، 
علي  املهندس  الشدياق،  اميل  د. 
حمود، املحامي ريتشارد مرتي، ايلي 
ناصيف، عبد القادر قراموح، الزميالن 
ممدوح سكرية وانطونيوس بو رزق 

وعدد كبري من املواطنني.
بلدية  عضو  املناسبة  فقرات  عرّف 
بدأ  الذي،  ابراهيم  طارق  بايسايد 
املناسبة بالنشيدين االسرتالي الذي 
انشدته كريمته سوزان واللبناني، ثم 
قدم املحامي شوكت مسلماني الذي 
نوه بمساهمات الجالية اللبنانية يف 

املجتمع االسرتالي الواسع يف  كافة 
املجاالت.

جو  السيد  البلدية  رئيس  قدم  ثم 
جاء  ومما  كلمة  القى  الذي  عواضة 

فيها:
املهم  الحفل  هذا  يف  بكم  أرحب 
تقديرًا  اللبناني  العلم  نرفع  ونحن 

لهذا اليوم الوطني املميز.
احتفاال  اللبناني  العلم  نرفع  اليوم 
بعيد االستقالل السادس والسبعني 
وهذا  الفرنسي  االحتالل  عن  للبالد 
 20 من  ألكثر  عليه  درجنا  تقليد 

عامًا
ليس سرًا القول أن لبنان ال يزال يمر 
أسرتاليني  وبصفنا  عصيبة،  بأوقات 
من خلفيات لبنانية، نأمل جميعًا أن 

تنتهي هذه املحنة.
حدثت أول هجرة لبنانية إىل أسرتاليا 
ثم   .1947 و   1880 عامي  بني 
جاءت موجة أخرى من املهاجرين يف 
كان  حيث  املاضي،  القرن  سبعينات 
والداي من بني أولئك الذين أتوا إىل 
هذه البالد العظيمة يف عام 1976، 
إىل  اللبناني  العلم  لنرفع  هنا  ونحن 

جانب العلم األسرتالي.
بايسايد  إن  أقول  بأن  فخور  أنا 
اللبنانيني  من  للكثري  موطن  هي 
األسرتاليني.. فيا لها من أمة عظيمة 
قادرة  تكون  أن  الثقافات،  متعددة 
من  بالعديد  واالحتفال  التجمع  على 
انها  مجتمعنا.  تشكل  التي  الثقافات 
حقا احد األشياء العظيمة عن العيش 

يف بايسايد وأسرتاليا.
اكثر  احد  هو  بايسايد  مجتمع  ان 
املجتمعات يف سيدني تنوعًا عرقيـًا 
خلفيات  من  يأتون  ان سكاننا  حيث 

بلدية بايسايد حتتفل بعيد استقالل لبنان الـسادس والسبعني

مختلفة، وهذا ما يعطينا الفرادة.
ان أكثر من 46 يف املئة من سكاننا 
ولدوا يف الخارج وهذا العدد مستمر 
يف النمو. لقد أحضر كل منهم معهم 

قصته الخاصة.
نحن نفخر بدعم هذا التنوع الثقايف 
دورًا  تلعب  اليوم  مثل  باحتفاالت 
إنها  معًا.  مجتمعنا  جمع  يف  حيويًا 
فرصة للتعلم وفهم الثقافات املختلفة 

والعيش بسالم ووئام.
اللبناني  العلم  يرفرف  بينما  اليوم، 
أن  نتذكر  األمامية،  الساحة  فوق 

مجتمعنا  يف  التنوع  من  تأتي  قوتنا 
املهاجرين  جميع  ومثل  املحلي.. 
الذين استقروا يف بايسايد، ساهم 
يعيشون  الذين  اللبنانيون  املقيمون 
مكانا  املنطقة  هذه  جعل  يف  هنا 

نابضا بالحياة.
هذا االحتفال بيوم االستقالل اللبناني 
األسرتالية  ملجتمعاتنا  مهم  يوم  هو 

اللبنانية.
أقدم  بايسايد،  مجلس  عن  بالنيابة 
لها  وأتمنى  اللبنانية  للجالية  تهانيّ 

يوم استقالل سعيد.
وبعد االنتهاء من الكلمات قدم رئيس 
البلدية شهادات تقدير للسادة نور 
حجازي وحسن بزي وخليل حراجلي 

ملساهماتهم يف املجتمع.

السيد جو عواضة مع الفائزين بشهادات التقدير حجازي وبزي وحراجلي

عواضة مع موني غربيال، النائب جهاد ديب، مسلماني، مارون وبو حمد

جو عواضة مع عقيلته ناريمان عواضة وكريمتهما ساره وآدم

جو عواضة مع الدكتور اميل شدياق واملحامية بهية بو حمد  مع مسلماني د. برو، املهندس علي حمود، علي كرنيب، مراد وحضور

جو عواضة مع املحامي ؤيتشارد مرتي ومسلماني وهونيغ وحسن عواضةجو عواضة مع املحامي ريتشارد مرتي، د.علم الدين وخضر صالحناصيف، طوق، غربيال، بو حمد، د. شدياق، كرنيب د. علم الدين وحضور

طارق ابراهيم يقدم املناسبةجو عواضة يلقي كلمتهمسلماني يلقي كلمته

خالل رفع العلم اللبنانيمن اليمني، النائب  هونيغ، السيناتور مسلماني، رئيس البلدية جو عواضة وعضو البلدية طارق ابراهيم



COMPASS CENTRE BANKSTOWN

أكثر من 50 حمالً لتلبية حاجاتكم 

 -

Up to 
50% 
OFF

Compass Centre Shoe Repairs
افتتح احملل منذ 55 عاما يف املكان نفسه وما زال مستمرا بفعل الصدق واالستقامة 

واملعاملة اجليدة.. أخصائيون بتصليح مجيع أنواع األحذية واجلزادين بأسعار 
.Shoes & Handbags Accessories منافسة.. لديهم

عرض خاص: مفتاح 
منزل بـ $2،50

Compass Discount Store
لديهم أدوات منزلية: خالطات.. كبايات .. مالعق ..شراشف طاوالت .. سالل غسيل.. 
حقائب سفر ..  مناشر غسيل .. مكانس..ماكينات لفرم التوم .. عطورات.. أحذية عمل 
)Steel Cap( بـ 20 دوالرا .. مشايات  )شحاطات اصبع( بدوالر واحد  فقط وغريها الكثري.

Up to 50% OFF

Charlie Fresh
Charlie Fresh حمل خضار وفاكهة معروف بأسعاره املميزة 

والنوعية اجليدة واملعاملة احلسنة.. البضاعة طازجة يوميا من 
املاركت.. حسومات على مدار االسبوع.

 كـيلو املـوز
بـ $1،78

كـيلو الـخيار 
بـ $0،99

عصري طازج )300 مل(

بـ $1،98 

اسعـار مـهاودة  .. خـربة طـويلة

حمل جديد يقع يف الواجهة اخلارجية للسنرت: مشروبات صحية .
 . ..Experts In Health Positive Environment .

M: 0450 285 406  ،فريق عمل متكامل يساعد األشخاص على خسارة الوزن 

Valley View Continental
لديهم سائر أنواع السمانة العربية.. قهوة، مكسرات، معلبات، زيوت، أجبان، 

ألبان، مجيع أصناف الزيتون خبز لبناني، وغريها الكثري..
 خضار وفواكه طازجة يوميا من املاركت

Nutrition Buzz

Buy Smoothy & 
get 50% OFF on 
the Second One

 Get Healthy Using 
Natural Herbal Methods

احملالت داخل السنرت تفتح
 من االثنني حتى السبت

احملالت ذات الواجهات 
اخلارجية تفتح 7 أيام يف 

االسبوع  

 -

Address: 85 - 89 North Terrace, Bankstown
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