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أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

صوان يتحدث عما مّت إجنازه يف تـحقيقات »املرفأ« 
هيل: ندعم اجليش اللبناني ملواجهة »إرهاب« حزب اهلل!

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

حاويات خطرة مبراقبة اجليش.. هل توحي زيارة أديب اىل بعبدا بقرب تصاعد الدخان االبيض؟

التتمة على الصفحة 21

عبارة  عن  النظر  بصرف 
»للبحث صلة« اليت توحي، 
حل  على  االتفاق  وكأن 
عقدة التمثيل الشيعي، ال 
سيما حقيبة وزارة املالية، 
شخصية  اىل  واسنادها 
الرئيس  خيتارها  شيعية 
على  يعرتض  وال  املكلف، 
الشيعي:  الثنائي  االختيار 
مل  اهلل،  وحزب  »امل« 
يكتمل بعد، فإن املعلومات 
واملتقاطعة،  املتوافرة، 
بات  ذكر،  ما  ان  تؤكد 
والنهائي،  الثابت  حبكم 
جلهة االتفاق على شخصية 
وزير املال، وهوية املالية 
عن  فضاًل  واملصرفية، 
االمر  الطائفي،  انتمائه 
الرئيس   طريق  فتح  الذي 
مصطفى اديب اىل بعبدا، 
امس  ظهر  قبل  ولقاؤه 
االول مع رئيس اجلمهورية 

العماد ميشال عون، املعين 
التشكيل،  بعملية  األول 
وفقا  يصر،  والذي 
الدستور،  من   53 للمادة 
تشكيلة  اي  ان  على 
الرئيس  يطرحها  حكومية 
املكلف، سيناقشها  بأدق 

تفاصيلها.
نسبة  امللح،  والسؤال 
للزيارة، هل تعيق »ثوابت 
خّص  ما  يف  الثنائي« 
املال  وزير  تسمية  ليس 
بل احلصة الشيعية كاملة، 
عون  الرئيس  ومطالبة 
الدستوري  »حقه  مبمارسة 
بالشراكة الكاملة يف تأليف 
احلكومة اليت يوقع مراسيم 
اختيار  جلهة  صدورها، 
عليه،  احملسوبني  الوزراء 
احملسوبني  الوزراء  ورمبا 
احلر،  الوطين  التيار  على 
او احلصة املسيحية، ما خال 

All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

-  New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

حصة »املردة« اليت تقتصر 
على موافقة النائب السابق 

سليمان فرجنية.
الرئيس  مهمة  تعيق  هل 
للمرة  بعبدا،  يف  املكلف 
دون  وحتول  اخلامسة، 

صعود الدخان األبيض؟
االتصاالت  بقيت 
لتشكيل  واملشاورات 
جتري  العتيدة  احلكومة 
وغري  حمدودة  بوترية 
احلاجة  من  بالرغم  سريعة 
اخلطى  لتسريع  امللحة 
احلكومية  التشكيلة  إلجناز 
كسبا  ممكن  وقت  باقصر 
ملزيد  وتالفيا  للوقت 
األسوأ.  حنو  االحندار  من 
سياسية  مصادر  واعتربت 
يف  التباطؤ  سبب  ان 
حتريك عجلة تأليف احلكومة 
الربودة  اىل  يعود  اجلديدة 
يف  اهلل  حزب  ابداها  اليت 

الرئيس  مبادرة  تلقف 
وعدم  مؤخرا  سعداحلريري 
إجيابية  خبطوات  مالقاته 
تشكيل  عملية  تطلق 
احلكومة من دائرة التعطيل 
شعار  حتت  املفروض 
الشيعي  الثنائي  إصرار 
على االحتفاظ بوزارة املال 
مسبق  اساسي  كشرط 
تشكيل  عملية  لتسهيل 
باعتبار  اجلديدة    احلكومة 
انه مل يكن يتوقع الثنائي 
حزب  وحتديدا  الشيعي 
على  احلريري  أقدام  اهلل 
احرجته  اليت  املبادرة  هذه 
وضعية  يف  ليس  النه 
احلكومة  بتشكيل  القبول 
مكشوف  باحياء  العتيدة 
وزير  عرب  اليت  ايران  من 
خارجيتها حممد جواد ظريف 
اخلارجية  وزير  امام  عالنية 
الفروف  سريغي  الروسي 
مبوسكو  حمادثاتهما  يف 
انزعاج  عن  االول  أمس 
التدخل  من  حكومة طهران 
باعتباره  بلبنان  الفرنسي 

وهو  لطهران  نفوذ  ساحة 
الوزير  فيه  جياريه  مل  ما 
على  شدد  ألذي  الفروف 
ضرورة املساعدة بتسهيل 
اللبنانية  احلكومة  تشكيل 
اجلديدة بأسرع وقت ممكن. 
املصادر  اعتقاد  ويف 
الديبلوماسية  اليت نقلت ما 
دار بني ووزيري خارجييت 
روسيا وايران  ال يبدو أن 
اجلانب االيراني يف موضع 
احلكومة  تشكيل  تسهيل 
اذا مل تكن موالية لطهران 
استمرار  عمليا  يعين  ما   ،
لعملية  اهلل  حزب  تعطيل 
بدائرة  ورهنها  التشكيل 
بني  واملصاحل  الصراع 
املتحدة  والواليات  ايران 
من  وبالرغم  األمريكية. 
اللقاء املعلن بني الرئيس 
اديب  مصطفى  املكلف 
وبري  نصراهلل  وممثلي 
حسني خليل والنائب علي 
تناول  والذي  خليل  حسن 
موضوع التشاور يف عملية 

Hiring Now!
Male & Female 

Hairdressers Wanted in 
Punchbowl 

Experience & Skills In 
Female Hairstyling are Necessary.. 

Great WAGES Offered.
For Those Interested Please Ring:

 0413 682 366

التتمة على الصفحة 21

ترامب يرفض االلتزام بانتقال سلمي 
للسلطة ويغادرفجأة

األمريكّي  الرئيس  امتنع 
التعهد  عن  ترامب  دونالد 

للسلطة  سلمّي  بانتقاٍل 

التتمة على الصفحة 21

الفروف وظريف يتفقان على خطة 
العمل املشرتكة رغم الضغوطات األمريكية

أكد وزير اخلارجية الروسي 
سريغي الفروف خالل مؤمتر 
صحايف مع نظريه اإليراني 

عقد  ظريف،  جواد  حممد 
أمس االول يف موسكو، أن 

التفاصيل على الصفحة 21

عقوبات أمريكية جديدة على إيران 
تشمل قاضياً حكم على مصارع باإلعدام

التفاصيل على الصفحة 21

بومبيو: 720 مليون دوالر مساعدات 
أمـريكية للـمدنيني الـسوريني 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية سـتيف كـريـستو

مدرَج غرانفيل بصدد االنجاز
غرانفيل  حديقة  مؤخرًا  زرت  لقد 
مرييالندز  يف   )Granville Park(
جاٍر  العمل  إن  أقول  أن  ويسعدني 
تحديًثا  غرانفيل  مدرَج  إلعطاء 
يحتاجه بشدة وإعادته اىل الحياة من 

جديد.
الرياضية  التسهيالت  وستشمل 
سيارات  وموقف  جديدة،  مقاعد 
بناء  وإعادة  وريـّا  وإضاءة  مجدّدا، 

ملعب الرغبي.
قلب  سيكون  ملا  مثرية  خطوة  هذه 
املنطقة.  يف  املجتمعية  الرياضات 
امللعب ألي عملية ترميم  لم يخضع 

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، فالرجاء االتصال بي على: 187 
0419 651

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

بـاب الرتشـيحات مـفتوح اآلن
تم اآلن فتح باب الرتشيحات لجائزة 
أفضل مواطن محلي لعام 2021 وجائزة 
 Community Pride( فخر املجتمع 

Award( يف مدينة كامربالند.
تهدف هذه الجوائز  لالعرتاف وتكريم 
أبطالنا املحليني الذين كرسوا وقتهم 
مدينة  جعل  يف  للمساعدة  بسخاء 

كامربالند مكانـًا رائعـًا للعيش فيه.
الكايف  الوقت  تخصيص  يـُرجى 
إلكمال نموذج الرتشيح وإخبارنا بمن 
يستحق لقب مرشح/ مرشحة مدينة 
الخمس  الفئات  إحدى  يف  كامربالند 

لهذا العام.

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Follow our Social Media  
Channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like 
me to help you with, please 
contact me

0419 651 187 

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Granville Stadium on its way

I recently visited Granville Park in Merrylands 
and am delighted to say that work is underway 
to give the Granville Stadium a much needed 
upgrade and new lease on life. 

The news sports facility will include new 
grandstand seating, upgraded carpark, lighting 
and irrigation and a reconstruction of the  
rugby field. 

This is an exciting step in what will be the heart 
of community sports in the area. The field 
hasn’t had a facelift in over 40 years, and will 
become a place for our community and sports 
enthusiasts to bring activity and passion for 
sports to life and give our Two Blues Rugby 
Union Club a new revitalised field to play on.

We are extremely proud to be building the best 
facilities for our local community and I would 
like to thank the NSW Government for their 
contribution to upgrading this Park. This project 
was jointly funded by the Greater Sports Facility 
Fund and Cumberland City Council.

Nominations are  
now open
Nominations for Cumberland City’s 2021 
Local Citizen of the Year and Community 
Pride Awards are now open. 

These awards aim to recognise and honour  
our local heroes who generously dedicate  
their time to help make Cumberland City  
a great place to live. 

Please take the time to complete a 
Nomination Form and let us know who is a 
deserving Cumberland City candidate in  
one of this year’s 5 categories. 

CUMBERLAND CITY 

CITIZEN OF THE YEAR AND 
COMMUNITY PRIDE AWARDS

CITY COUNCIL
CUMBERLAND

NOMINATIONS ARE NOW OPEN
Nominate a local who inspires you 
in a range of categories for 2021To download and fill out a nomination  

form and view nomination criteria, visit  
www.cumberland.nsw.gov.au/coty 
 
Nominations close on 2 November 2020.

عامـًا،   40 من  أكثر  منذ  وتحديث 
وعشاق  ملجتمعنا  مكانـًا  وسيصبح 
الرياضة لجلب النشاط وحب الرياضة 
 our Two Blues إىل الحياة وإعطاء
Rugby Union Club  ملعبـًا حديث 

التجديد للعب فيه.
أفضل  ببناء  للغاية  فخورون  نحن 
وأود  املحلي  ملجتمعنا  التسهيالت 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  أشكر  أن 

ملساهمتها يف تطوير هذه الحديقة. 
تم تمويل هذا املشروع بشكل مشرتك 
من قبل صندوق التسهيالت الرياضية 

الكربى وبلدية مدينة كامربالند.

قوموا  اآلن،   جارية  الرتشيحات 
برتشيح مواطن محلي يلهمكم.

وتعبئته  الرتشيح  طلب  لتنزيل   
 ، الرتشيح  معايري  على  واالطالع 
www.cumberland. قوموا بزيارة

nsw.gov.au/coty
يـُقفـَل باب الرتشيحات يف 2 تشرين 

الثاني/ نوفمرب 2020.
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تصريف  حكومة  رئيس  ترأس 
األعمال الدكتور حسان دياب، 
اجتماعا خصص  األول،   أمس 
للبحث يف موضوع التعليم عن 
الدراسي،  العام  بداية  مع  بعد 
الصحية  املستجدات  ظل  يف 
املصابني  عدد  وارتفاع 

بفريوس كورونا.
يف  الوزراء  االجتماع  حضر 
األعمال:  تصريف  حكومة 
طارق  العالي  والتعليم  الرتبية 
والبلديات  الداخلية  اجملذوب، 
عماد  الصناعة  فهمي،  حممد 
طالل  االتصاالت  اهلل،  حب 
محد  العامة  الصحة  حواط، 
حسن، إضافة إىل املستشارين 
خضر طالب، برتا خوري وحسني 

قعفراني.
اجملذوب  تال  االجتماع،  وبعد 

املقررات اآلتية:

التوصيات  ضوء  على  »أوال: 
متابعة  جلنة  عن  الصادرة 
الوقائية  واالجراءات  التدابري 
وبسبب  كورونا،  لفريوس 
ال8  اإلصابات  نسبة  ختطي 
خالل  الفحوص  من  املئة  يف 
وألن  األخريين،  األسبوعني 
للعودة  النسبة تعد خطرة  هذه 
املدارس،  إىل  احلضورية 
الصحي  الوضع  على  وحفاظا 
العودة  تأجيل  لبنان، تقرر  يف 
احلضورية إىل املدارس الرمسية 
واخلاصة واملعاهد دون مستوى 
البكالوريا إىل يوم اإلثنني 12 
أن  على   ،2020 األول  تشرين 
التفاصيل  بهذه  قرارا  نصدر 
االمتحانات  وتستكمل  الحقا. 
االجراءات  اختاذ  مع  الرمسية 

الصحية املطلوبة.

جملس  قرار  متديد  مت  ثانيا: 
الوزراء املتعلق مبضاعفة سرعة 
االستهالك،  وحجم  االنرتنت 
بشكل موقت وبصورة استثنائية 
وذلك  األرضية،  لالشرتاكات 
الفنية  االمكانات  ضمن 
املتوافرة ومن دون أي تكلفة 

إضافية.

مع  بالشراكة  أمنا،  ثالثا: 
املاحنة،  والدول  املنظمات 
ألف  ل150  جمانية  قرطاسية 

إىل  األول  الصف  من  تلميذ 
الصف السادس، يف املدارس 
تأمني  على  ونعمل  الرمسية، 

الباقي.

وأدوات  كمامات  أمنا  رابعا: 
ومواد  حرارة  وموازين  تعقيم 
املدارس  لكل  باجملان  أخرى 

والثانويات الرمسية.

كل  ترميم  أمنا  خامسا: 
الرمسية  التعليمية  املؤسسات 
من مدارس وثانويات وكليات 
من  وعدد  اللبنانية  اجلامعة 
اخلاصة  اجلامعية  املؤسسات 
املرفأ  انفجار  بسبب  املتضررة 

اآلثم.

سادسا: حولنا 8 ماليني دوالر 
لصناديق  لبنان  مصرف  إىل 
واملتوسطات  املدارس 
املبلغ على  الرمسية، وسيسلم 
قريبا  وسنحول  املنصة،  سعر 
لكل  دوالر  ماليني   8 مبلغ 
املدارس والثانويات الرمسية.

هذا  يف  اجلميع،  على  نتمنى 

دياب مرتئسا االجتماع
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اجتماع برئاسة دياب حبث يف موضوع التعليم عن بعد 
وقرار بتأجيل العودة احلضورية إىل املدارس دون مستوى 

البكالوريا إىل اإلثنني 12 ت1

الصعب،  الصحي  الوضع 
األسبوعني  من  االستفادة 
االجراءات  اللتزام  املقبلني 
نسبة  خلفض  الوقائية 
تأمني  من  لنتمكن  اإلصابات 
العودة إىل املدارس من خالل 
التعلم املدمج وإكمال العمل مع 
لتأمني  املعنية  الوزارات  بقية 

مستلزمات التعلم عن بعد.
على  حسن  الوزير  مع  واتفقنا 
إىل  احلضورية  العودة  مواكبة 
املدارس من خالل إجراء فحص 
ال pcr باجملان ألي حالة مشتبه 
صحي  بروتوكول  وفق  فيها 

تربوي حمدد.
املدارس  ستبقى  باختصار، 
واخلاصة  الرمسية  والثانويات 
مستوى  دون  واملعاهد 
حضوريا  مقفلة  الباكالوريا 
من  ونطلب  أسبوعني.  ملدة 
االجراءات  التزام  اجلميع 
الوقائية للمحافظة على قطاعنا 

الرتبوي«.
تلتزم  لن  اليت  واملدارس 
ستتخذ حبقها إجراءات، ال سيما 

اإلقفال ملدة أسبوعني«.

االعلى  القضاء  جملس  أصدر 
»تأسيسا  االتي:  البيان 
أصدره  الذي  البيان  على 
جملس القضاء األعلى بتاريخ 
عاهد  والذي   ،2020/8/5
العمل  اللبناني،  الشعب  فيه 
تنجز  أن  على  هوادة  دون 
االنفجار  ملف  يف  التحقيقات 
 2020/8/4 بتاريخ  وقع  الذي 
يف مرفأ بريوت، للوصول إىل 
املالئمة  املسؤوليات  حتديد 
هول  وأمام  املرتكبني،  حبق 
والنتائج  وقعت  اليت  الكارثة 
على  ولدتها  اليت  املأساوية 
وعائالتهم  والضحايا  البلد 
ويف  كافة،  املواطنني  وعلى 
ضوء ما يتم تداوله من أخبار 
تتناول  وحتاليل  ومعلومات 
التحقيقات اجلارية، واليت قد 
تكون أحيانا غري دقيقة، رأى 
احملقق العدلي القاضي فادي 
صوان، أنه من الواجب إطالع 
اإلجراءات  على  العام  الرأي 
على  تارخيه،  لغاية  اليت متت 
قانونا،  به  املسموح  القدر 
ومبا ال يتعارض مع مبدأ سرية 
التحقيقات امللزم، املنصوص 
أصول  قانون  يف  عليه 
احملاكمات اجلزائية، وانطالقا 

من ذلك، يوضح اآلتي:

وقع   2020/8/4 بتاريخ   -
انفجار كبري يف مرفأ بريوت، 
أسفر عن أضرار هائلة وكارثية 

يف األرواح واملمتلكات.

بوشرت  الفور  على   -
النائب  بإشراف  التحقيقات 
العام التمييزي القاضي غسان 
احلكومة  ومفوض  عويدات، 
لدى احملكمة العسكرية باإلنابة 
القاضي فادي عقيقي، وفقا 

للصالحيات.

أصدر   ،2020/8/10 بتاريخ   -
حمكمة  لدى  العام  النائب 
التمييز بيانا عرض فيه للنمط 

واملنهج العلمي الذي اعتمده 
يف مقاربته للقضية.

اليت  التحقيقات  أفضت   -
أجراها النائب العام التمييزي 
مشتبها   25 على  االدعاء  إىل 

به.

صدر   ،2020/8/11 بتاريخ   -
الوزراء  جملس  عن  مرسوم 
اجمللس  على  القضية  بإحالة 

العدلي.

مت   ،2020/8/12 بتاريخ   -
تعيني احملقق العدلي.

فيه  الواقع  اجلمعة  يوم   -
احملقق  تبلغ   ،2020/8/14

العدلي قرار تعيينه.

الواقع  اإلثنني  يوم   -
باشر   ،2020/8/17 فيه 
التحقيقات  العدلي  احملقق 
تسلمه  فور  واالستجوابات 
امللف، وفق خطة عمل تهدف 
النتائج  إىل  الوصول  إىل 
العدالة  وحتقيق  املرجوة 
إمنا  وقت  بأسرع  املنشودة 
التجرد  قوامها  تسرع،  دون 
وعدم  واالحرتافية  واملهنية 
أو  اعتبارات  أي  مراعاة 
حتقيق  سوى  محراء«  »خطوط 

العدالة.

اهلدف،  هذا  إىل  للوصول   -
الذي  العدلي،  احملقق  يتبع 
يواظب على إجراء التحقيقات 
يتضمنه  وما  امللف  ودراسة 
من مستندات وتقارير بصورة 
على  تتوزع  منهجية  يومية، 

احملورين التاليني:
مسرح  دراسة  متابعة  األول، 
اجلرمية وحتليل كل املعطيات 
املرتبطة به، سواء ميدانيا او 
خمربيا أو تقنيا وفنيا، وإجراء 
بهذا  الالزمة  التحقيقات 
االستعانة  سيما  وال  الصدد، 

واحمللية  الدولية  باخلربات 
التثبت  يف  تقنيا  للمساعدة 
من كل سبب حمتمل لالنفجار. 
ويف هذا اإلطار، أصدر احملقق 
العدلي استنابات دولية عدة، 
وينتظر ورود التقارير الفنية 
واملخربية الفرنسية واألمريكية 
هذه  على  جوابا  والربيطانية 
لتحديد  توصال  االستنابات، 
األسباب اليت أدت إىل وقوع 
االنفجار. كما أصدر استنابات 
اجليش  خمابرات  إىل  حملية 
يف  العسكرية  والشرطة 
اجليش وشعبة املعلومات يف 
الداخلي للوصول  قوى األمن 

إىل اهلدف ذاته.
احملور  مع  وتوازيا  الثاني، 
إجراء  متابعة  األول، 
االستجوابات وإصدار مذكرات 
االقتضاء -وقد  التوقيف عند 
لغاية  املوقوفني  عدد  بلغ 
عدد  بلغ  فيما   25 تارخيه 
املدعى عليهم 28- واالستماع 
بلغ  الذين  الشهود  إىل 
عددهم لغاية تارخيه 31 بدءا 
من رئيس احلكومة إىل وزراء 
وقضاة ومدراء عامني ورؤساء 
يساهم  مبا  أمنية...،  أجهزة 
يف حتديد املسؤوليات، على 

املستويات كافة.
هو  وإذ  العدلي،  احملقق  إن 
بعمله  القيام  على  يواظب 
املعروضة  املنهجية  وفق 
يالقي  ومهنية،  جترد  وبكل 
يف  األعلى  القضاء  جملس 
ويعاهد  أطلقه،  الذي  التعهد 
بدوره الشعب اللبناني العمل 
اليت  التحقيقات  إجناز  على 
حتديد  إىل  وصوال  باشرها 
املرتكبني،  حبق  املسؤوليات 
واألعمال  اإلجراءات  كل  وإن 
يف  تصب  بها  يقوم  اليت 
اهلدف،  هذا  حتقيق  سبيل 
ما  استغرقت  لئن  وهي 
فإنها  وقت،  من  تفرتضه 
املرجوة  النتيجة  إىل  ستؤدي 

وحتقيق العدالة املنشودة«.

القضاء االعلى: صوان يعرض ما أجنز من 
حتقيقات يف انفجار املرفأ بالقدر املسموح به 

قانونا

جملس  رئيس  نائبة  شاركت 
الوطين  الدفاع  وزيرة  الوزراء 
يف حكومة تصريف األعمال زينة 
الذي  األمين  اإلجتماع  يف  عكر 
برئاسة  بعبدا،  قصر  يف  عقد 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
حكومة  رئيس  وحضور  عون، 
دياب  حسان  األعمال  تصريف 
يف  والبلديات  الداخلية  ووزير 
العميد  األعمال  تصريف  حكومة 
األجهزة  وقادة  فهمي  حممد 
اإلجتماع  وخصص  األمنية، 
وحركة  األمين،  الوضع  لتقييم 
املراكب على الشاطىء اللبناني 
وحماوالت القيام بنقل أشخاص 

بطريقة غري شرعية عرب البحر.
واطلع اجملتمعون على التقارير 
املتوافرة لدى األجهزة العسكرية 
اىل  اآليلة  والسبل  واألمنية 
وبعد  املخالفات.  هذه  ضبط 
املديرية  تكليف  تقرر  النقاش 
بالتواصل  العام  لألمن  العامة 
لوضع  القربصية  السلطات  مع 

عكر زارت عني التينة وشاركت يف االجتماع االمين يف بعبدا وجلسات للجان نيابية
السرتداد  الالزمة  اإلجراءات 
املهاجرين ومعاجلة قضية هجرة 
العمل  وتكثيف  األشخاص، 
واالستقصائي  املخابراتي 
تعمل  اليت  الشبكات  لكشف 
بطريقة  األشخاص  تهريب  على 
تقرر  كذلك  شرعية.  غري 
تكثيف الدوريات البحرية ضمن 
والتنسيق  املتوافرة  اإلمكانات 
لكشف  اليونيفيل  قيادة  مع 
اطار  ووضع  الزوارق  ورصد 
الصدد.  هذا  يف  للتعاون 
العمل  اجليش  قيادة  وكلفت 
للبحث  خاص  مركز  إنشاء  على 
التعميم  أيضا  وتقرر  واإلنقاذ، 
االعالم  وسائل  بواسطة 
احمللية  والسلطات  والبلديات 
الشرعية.  غري  اهلجرة  ملخاطر 
كما تقرر عقد اجتماع للبحث يف 
مسألة اكتظاظ السجون وانتشار 
عدد  صفوف  يف  كورونا  وباء 

من السجناء.
عني  عكر  زارت  ذلك،  اىل 

جملس  رئيس  والتقت  التينة، 
النواب نبيه بري، وجرى عرض 
لألوضاع العامة ال سيما الوضع 

األمين.
جلنة  جلسة  أيضا،  وحضرت 
األشغال العامة والنقل والطاقة 
نزيه  النائب  برئاسة  واملياه 

البحث يف موضوع  جنم، وجرى 
مرفأ  تشغيل  إعادة  حتديات 
كما  اإلنفجار.  بعد  بريوت 
شاركت يف جلسة للجنة الفرعية 
النيابية  اللجان  عن  املنبثقة 
عقيص،  جورج  النائب  برئاسة 
لدرس اقرتاح قانون يرمي اىل 

نتيجة  املتضررة  املناطق  محاية 
اإلنفجار يف املرفأ ودعم إعادة 
اقرتاح  اىل  إضافة  إعماره، 
اىل  يرمي  مكرر  معجل  قانون 
املبنية  العقارات  بيع  جتميد 
املتضررة  املناطق  يف  الواقعة 

جراء االنفجار. 

عكر تشارك يف االجتماع االمني الذي ترأسه الرئيس عون يف قصر بعبدا
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لــبنانيات

دياب مرتئسا إجتماع لجنة املتابعة
التدابري  متابعة  جلنة  عقدت 
واإلجراءات الوقائية لفريوس 
أمس  اجتماعا،  كورونا 
الكبري،  السراي  يف  األول،، 
األمني  اللجنة  رئيس  برئاسة 
العام للمجلس األعلى للدفاع 
األمسر  حممود  الركن  اللواء 
وحضور وزير الرتبية والتعليم 
العالي يف احلكومة املستقيلة 
اجملذوب،  طارق  الدكتور 
اجلمهورية  رئيس  مستشار 
الدكتور  الصحية  للشؤون 
مستشارة  اخلوري،  وليد 
املستقيلة  احلكومة  رئيس 
الدكتورة  الصحية  للشؤون 
عن  وممثلني  خوري،  برتا 
والبلديات،  الداخلية  وزارات 

الشؤون  العامة،  الصحة 
نقيبة  اإلجتماعية،الرتبية، 
وعدد  واملمرضني  املمرضات 
اإلختصاصيني  األطباء  من 
اجلامعية،  املستشفيات  يف 
الصليب األمحر اللبناني، حيث 
اإلنتشار  لواقع  تقييم  جرى 
لبنان  يف  املستجد  الوبائي 
مع اقرتاب بدء العام الدراسي 

.2021 - 2020

وصدر عن اإلجتماع ما يلي:
»يف ظل ارتفاع نسبة احلاالت 
اىل  الفحوصات  من  اإلجيابية 
يشكل  مما   ،%8 ال  فوق  ما 
الصحة  على  داهما  خطرا 
بإنتشار  ويتسبب  العامة، 

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 

جلنة متابعة اإلجراءات الوقائية لكورونا اوصت بارجاء 
العودة اىل املدارس 14 يوما بسبب ارتفاع احلاالت االجيابية 

يف الفحوصات اىل ما فوق 8 %

الرتبوي  القطاع  يف  الوباء 
لذلك  العاملية،  للنظم  وفقا 
تاريخ  بتأجيل  اللجنة  توصي 
التعليم احلضوري للطالب يف 
للعام  التعليمية  املؤسسات 
مع  يوما،   14 مدة  الدراسي 
الرمسية  اإلمتحانات  استثناء 
بكافة مراحلها، وذلك بالتوازي 
اإلدارات  قبل  من  العمل  مع 
درجة  رفع  على  املختصة 
والتدابري  باإلجراءات  اإللتزام 
الوقائية من فريوس كورونا، 
البلدات  لتحديد  خطة  ووضع 
ذات نسبة اإلصابات املرتفعة 
اإلجيابية  احلاالت  ونسبة 
اجراء  اىل  ليصار  املتصاعدة، 

الالزم فيما خصها«. 

العلماء  »جتمع  اعترب 
ان  بيان،  يف  املسلمني« 
سعد  الرئيس  »مبادرة 
مهمة  بتسهيل  احلريري 
األستاذ  املكلف  الرئيس 
والقبول  أديب  مصطفى 
املالية  وزارة  بإسناد 
ينتقيها  شيعية  لشخصية 
أديب  مصطفى  األستاذ 
تدل  حديثة  بدعة  بنفسه، 
على أن النظام اللبناني هو 
نظام عجائيب غري موجود يف 

أي مكان يف العامل«.
متثيل  »أن  التجمع  وأكد 
القوى السياسية يف احلكومة 
وان  ضروري،  أمر  املقبلة 
تعيني من ميثلهم يف احلكومة 
مبوافقتهم  يكون  أن  جيب 
كي يؤمنوا الدعم الالزم هلا، 
تسند  أن  ضرورة  ونؤكد 
شخصية  إىل  املالية  وزارة 
شيعية حتظى مبوافقة رئيس 
وختتار  املكلف،  احلكومة 
الشيعي  الثنائي  قبل  من 
وذلك للحفاظ على امليثاقية 
احلكم  يف  واملشاركة 

واإلدارة«.
واذ شكر املبادرة الفرنسية، 
نريد  ال  »أننا  التجمع  اكد 
إىل  يتحول  أن  تدخلها  من 
القوى  على  إمالءات  فرض 

السياسية«.
استنكر  ثانية،  جهة  من 
العدو  »قيام  التجمع 
الصهيوني بالتسبب بإحراق 
أكثر من 40 دومنا من أشجار 
يف  والصنوبر  السنديان 
منطقة اللبونة«، معتربا »أن 
هذا األمر جيب أن يقابل برد 

حاسم ومن نوعه«.
اكد  املرفأ  انفجار  وعن 
يصدر  أن  »ضرورة  التجمع 
التقرير وحتديد املسؤوليات 
وتعديل  ذلك  على  املرتتبة 

صيغة إدارة املرفأ«.

جتمع العلماء: 
مبادرة 

احلريري 
بدعة حديثة

يف  احملامني  نقابة  أعلنت 
بريوت مساء اليوم عن حجب 
إعطاء اإلذن مبالحقة احملامي 
خلفية  على  عقل  وديع 
من  ضده  املقدم  اإلخبار 
شادي دياب وحممد فاروق 
حول جرم حتقري النائب العام 
لدى حمكمة التمييز القاضي 
والسلطة  عويدات  غسان 

القضائية يف لبنان.

عباس  الشيخ  املفيت  اعترب 
زغيب أن »احلفاظ على الصحة 
من األمراض هو واجب عقالئي 
وعلى راسها الوقاية، وإن هذا 
على  مقتصرا  ليس  الواجب 
الفرد فقط، بل إن احلفاظ على 
الصحة واجب اجتماعي، مبعنى 
أنه على كل أفراد اجملتمع أن 
اليت  اإلجراءات  بكل  يقوموا 
الواجب  وهذا  صحتهم،  حتمي 
اليت  السلطة  على  بالتأكيد 
بيدها فرض اإلجراءات امللزمة 
حتمي  اليت  الوقاية  أجل  من 
من  األوبئة  زمن  يف  الناس 
االنتشار بينهم، بل جيب على 
بهذه  من خيل  معاقبة  السلطة 

اإلجراءات«.
تصريح:  يف  زغيب  وتابع 
»إنطالقا من هذا الواجب الديين 
والوطين واألخالقي واإلنساني، 
نقول من واجب السلطة محاية 
كل أفراد الشعب من األوبئة، 
هم  الشعب  هذا  ضمن  ومن 
ألن  واملوقوفني،  السجناء 
من  خيرجهم  ال  توقيفهم 
واملواطنة،  اإلنسانية  دائرة 
وباء كورونا يف  وقد داهمهم 
إصابات  فهناك  سجونهم، 
رومية ويف  متعددة يف سجن 
يفرض  وهذا  زحلة،  سجن 
وعلى  املختصة،  اجلهات  على 
رأسهم وزارة العدل والداخلية 
طوارئ  خطة  وضع  والقضاء 
اكتظاظ  من  للتخفيف  سريعة 
كبار  سراح  وإطالق  السجون، 

يعانون  والذين  فورا،  السن 
من أمراض مزمنه والذين مضى 
دون  سنوات  توقيفهم  على 
السجون  جيعل  مما  حماكمة، 
املوقوفني  الستيعاب  قابلة 
اآلخرين الذين جيب تأمني بيئة 

صحية هلم داخل السجون، ويف 
فإننا حنمل هذه  املماطلة  حال 
حالة  أي  مسؤولية  السلطات 
السجناء  بني  حتصل  قد  وفاة 
أعناق  يف  أمانة  أرواحهم  ألن 

اجلميع«.

زغيب: من واجب السلطة محاية كل أفراد الشعب من األوبئة ومن ضمنهم السجناء

احلجار  حممد  النائب  أعرب   
»صوت  اذاعة  اىل  حديث  يف 
من  »ختوفه  عن  لبنان«،  كل 
عن  تنتج  قد  أمنية  انهيارات 
داعيا  القائم«،  الوضع  تفاقم 
اىل »اإلسراع يف تلقف مبادرة 
لتأليف  احلريري  الرئيس سعد 
حكومة مهمة، تقوم بإصالحات 
سياسية  اقتصادية  مالية 
الدعم  مستلزمات  وتؤمن 

اخلارجي للبلد«.
الوزراء  تسمية  عملية  عن  أما 
فأكد أن »الرئيس احلريري ال 

ان  اىل  مشريا  فيها«،  يدخل 
املكلف  بالرئيس  مناط  االمر 
بالتوافق مع رئيس اجلمهورية، 
وهو مسار قانوني على اجلميع 

احرتامه«.
اىل  وصل  البلد  »أن  ورأى 
سلوك  وعلينا  مسدود،  طريق 
سنتجه  وإال  االنقاذ  طريق 
»املواقف  ومثن  كارثة«.  حنو 
السعودية اليت تصب دائما يف 
اىل  لبنان«، مشريا  دعم  إطار 
يفيد  ما  بكل  اململكة  »ترحيب 
لبنان ويدعم االستقرار فيه«.

احلجار: لالسراع يف تلقف مبادرة 
احلريري وتأليف حكومة مهمة

لوزير  االعالمي  املكتب  وزع 
يف  العالي  والتعليم  الرتبية 
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
معدال  بيانا  اجملذوب  طارق 
حول القرارات اليت اختذت بعد 
اجتماع جلنة كورونا يف السراي 

احلكومي و جاء فيه:

نسبة  ختطي  بسبب   : »أوال 
من   %8 اإلجيابية  احلاالت 
األسبوعني  خالل  الفحوصات 
األخريين، ان هذه النسبة وفق 
خطرة  تعد  الصحية  املراجع 
للعودة احلضورية إىل املدارس، 
الصحي  الوضع  على  وحفاظا 
يف لبنان، تقرر تأجيل العودة 
الرمسية  للمدارس  احلضورية 
واخلاصة جلميع الصفوف )من 
الثالث  صف  حتى  الروضات 
حتى  واملعاهد  ضمنا(  ثانوي 
يوم  البكالوريا،إىل  مستوى 
االثنني الواقع فيه 12 تشرين 
نصدر  ان  على   2020 األول 
الحقا.  التفاصيل  بهذه  قرارا 
الرمسية  اإلمتحانات  وتستكمل 
الصحية  اإلجراءات  اختاذ  مع 

املطلوبة.

جملس  قرار  متديد  ثانيا:مت 
الوزراء املتعلق مبضاعفة سرعة 
اإلنرتنت وحجم اإلستهالك يف 
واالشرتاكات  مؤقت  شكل 
ضمن  وذلك  األرضية، 
املتوافرة  الفنية  اإلمكانات 

ومن دون تكاليف إضافية.

مع  باالشرتاك  ثالثا:أمنا 
املاحنة  والدول  املنظمات 
ملئة  باجملان  القرطاسية 
ومخسني الف تلميذ من الصف 
األول إىل الصف السادس يف 
املدارس الرمسية، ونعمل على 

تأمني الباقي .

وادوات  كمامات  أمنا  رابعا: 
ومواد  حرارة  وموازين  تعقيم 
املدارس  لكل  باجملان  اخرى 

والثانويات الرمسية.

مجيع  ترميم  أمنا  خامسا: 
الرمسية  التعليمية  املؤسسات 

من مدارس وثانويات وكليات 
من  وعددا  اللبنانية،  اجلامعة 
اخلاصة  اجلامعية  املؤسسات 
املتضررة بسبب إنفجار املرفا 

اآلثم.

سادسا:حولنا 8 ماليني دوالر 
لبنان  مصرف  إىل  امريكي 
املدارس  صناديق  لصاحل 
واملتوسطات الرمسية، وسوف 
سعر  على  املبلغ  تسليم  يتم 
قريبا  حنول  وسوف  املنصة. 
أمريكي  دوالر  ماليني   8 مبلغ 
إىل مجيع املدارس والثانويات 

الرمسية.
يف هذا الوضع الصحي الصعب 
اإلستفادة  اجلميع  على  نتمنى 
املقبلني  األسبوعني  من 
الوقائية  باإلجراءات  لاللتزام 
خلفض نسبة اإلصابات لنتمكن 
من تأمني العودة إىل املدارس 
من خالل التعلم املدمج وإكمال 
الوزارات  باقي  مع  العمل 
مستلزمات  لتأمني  املعنية 

التعلم عن بعد.
الصحة  وزير  مع  اإلتفاق  ومت 
العودة  مواكبة  على  العامة 
من  املدارس  إىل  احلضورية 
 p c r ال  فحص  إجراء  خالل 
بها  مشتبه  حالة  ألي  باجملان 
تربوي  صحي  بروتوكول  وفق 

حمدد.
املدارس  ستبقى  باختصار 
واخلاصة  الرمسية  والثانويات 
مستوى  حتى  واملعاهد 
حضوريا  مقفلة  البكالوريا 
على  ونشدد  اسبوعني.  ملدة 
عدم التدريس احلضوري حتى 
الشهادات  صفوف  لتالمذة 
الرمسية يف القطاعني الرمسي 
 12 تاريخ  قبل  واخلاص 
سوف  ولكننا  االول،  تشرين 
اإلمتحانات  إجراء  نستكمل 
هذين  يف  احملددة  الرمسية 
األسبوعني مع اختاذ االجراءات 

الضرورية.
للطلب  الفرصة  هذه  وننتهز 
اإلجراءات  التزام  اجلميع  من 
الوقائية للمحافظة على قطاعنا 
الذي  القطاع  هذا  الرتبوي، 

يصنع أجيال لبنان الغد«.

املكتب االعالمي لوزير الرتبية:
تأجيل العودة احلضورية للمدارس 
الرمسية واخلاصة جلميع الصفوف 

إىل 12 تشرين األول

اخلارجية  وزارة  وكيل  أعلن 
أن  هيل  ديفيد  األمريكية 
يأتي  اللبناني  للجيش  »دعمنا 
ملواجهة  اسرتاتيجيتنا  ضمن 
وجودنا  أما  اهلل.  حزب  إرهاب 
هو  العراق  يف  العسكري 
إضافة  إيران  نفوذ  ملواجهة 
تنظيم  على  القضاء  مهمة  اىل 

داعش«.
 70 تقدم  إيران  إن  قال  هيل 
النفط  من  واردتها  من  مليار 
أمن  يهدد  الذي  اهلل  حلزب 

لبنان.
وتابع هيل: عندما يلتزم قادة 
أمريكا  فإن  بالتغيري  لبنان 

ستقدم املساعدات الالزمة.

هيل: دعمنا للجيش اللبناني يأتي 
ضمن اسرتاتيجيتنا ملواجهة »إرهاب« 

نقابة احملامني: حزب اهلل
حجب إعطاء 

اإلذن مبالحقة 
احملامي وديع 

عقل

صدر عن قيادة اجليشـ  مديرية 
اآلتي:«بعد  البيان  التوجيه، 
قيام وزارة الطاقة بفحص هبة 
عن  عبارة  العراق  من  مقدمة 
ألف  و800  مليون  تبلغ  كمية 
كانت  املازوت  مادة  من  ليرت 
الطاقة  إنتاج  ملعامل  خمصصة 

غري  انها  تبني  الكهربائية، 
معامل  يف  لالستعمال  مالئمة 
تسلمها  فقد  وعليه  الكهرباء 
وضعها  مت  أن  بعد  اجليش 
على  توزع  أن  على  بتصرفه 
وفق  الستخدامها  الوحدات 

احتياجاتها«.

اجليش يتسلم مليون و800 الف ليرت 
مازوت هبة من العراق
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لـبنانيات

رئيس  األول،  امس  وقع، 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
اعتماد  بفتح  يقضي  مرسوما 
العامة  املوازنة  يف  استثنائي 
للعام 2020 بقيمة 100 مليار لرية 
لبنانية خيصص لدفع تعويضات 
مرفأ  انفجار  من  املتضررين 
بريوت، وذلك استنادا اىل آلية 
تضعها قيادة اجليش وحمافظة 
جداول  اىل  واستنادا  بريوت، 
امسية يعدها اجليش وفق مبدأ 

األولوية، ويتم االلتزام بها.

يذكر ان هذا االعتماد فتح بناء 
على طلب الرئيس عون استنادا 
اىل املادة 85 من الدستور اليت 
اذا  اجلمهورية،  لرئيس  جتيز 
مستعجلة،  طارئة  ظروف  دعت 
قرار  على  بناء  مرسوم  اختاذ 
صادر عن جملس الوزراء بفتح 
اعتمادات استثنائية او إضافية 
املوازنة،  يف  اعتمادات  وبنقل 
على اال تتجاوز هذه االعتمادات 
قانون  يف  حيدد  اقصى  حدا 

املوازنة. 

رئيس اجلمهورية وقع مرسوم فتح اعتماد 
استثنائي يف املوازنة ب 100 مليار لرية 
لدفع تعويضات متضرري انفجار املرفأ

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 

استقبل مفيت اجلمهورية الشيخ 
أمس  دريان،  اللطيف  عبد 
األول، يف دار الفتوى، وفدا 
والتنمية«  التحرير  »كتلة  من 
حسن  علي  النائب  برئاسة 
غازي  النواب:  وضم  خليل، 
وعلي  خواجه  حممد  زعيرت، 

بزي.
النائب خليل  اللقاء، قال  بعد 
اليوم  الوفد:«تشرفنا  باسم 
بزيارة مساحة املفيت يف هذه 
دائما،  اجلامعة  الوطنية  الدار 
مساحته  حرص  إىل  واستمعنا 
الوحدة  مناخات  تعزيز  على 
اإلسالمية أوال، والوطنية بشكل 
عام والدور، دور احلرص الذي 
وتعزيز  تأمني  على  به  يقوم 
هذه الوحدة دائما يف احملطات 
الكبرية ومراحل التأزم نتشرف 
باملشاورة مع مساحته يف كل 
املطروحة.  واألمور  القضايا 
وتقدير  حتية  له  نقلنا  واليوم 
وملا  بري  نبيه  الرئيس  دولة 
الصعيد.  هذا  على  به  يقوم 
واستمعنا من مساحته لتوجيهات 
وحمبة  انفتاح  بكل  وإرشادات 
تقبلناها وأكدنا أننا شركاء مع 
بعضنا البعض يف معركة إنقاذ 
مناخات  وتعزيز  الوطن  هذا 

االستقرار فيه«.
بعيدا  اليوم  خليل:«  أضاف 
البلد  السياسية،  األزمة  عن 
املراحل  أصعب  يف  مير 
واألزمات االقتصادية واملالية 
األزمة  ولألسف  واالجتماعية. 
املرفأ  انفجار  قبل  السياسية 
تعززت  املرفأ  انفجار  وبعد 
على  وفرضت  األزمات  هذه 
أجندة  السياسية  القوى  كل 
امللفات  مع  بالتعاطي  جديدة 
الكبري  والتحدي  املطروحة 
اليوم هو الوصول إىل تشكيل 
حكومة قوية قادرة على القيام 
مبا هو مطلوب، حكومة قادرة 

على مواكبة ما حيصل«.
على  احلراك  هذا  وتابع:« 
ما  خاصة  اخلارجي  املستوى 
الفرنسية،  باملبادرة  يتعلق 
التزامنا  نؤكد  هنا،  من  اليوم 
وكحركة  وحترير  تنمية  ككتلة 
»أمل« ما أكده دولة الرئيس 

نبيه بري خالل األيام املاضية 
التزامنا ودعمنا إلجناح املبادرة 
بدءا  مندرجاتها  بكل  الفرنسية 
سريعا  حكومة  تشكيل  من 
الدعم  مؤمتر  عقد  اىل  وصوال 
للبنان وإطالق ورشة اإلصالحات 
على مستوى السلطة التنفيذية 
وعلى مستوى اجمللس النيابي 
املاضية  األيام  خالل  اليوم 
على  إجيابي  حراك  حصل 
احلكومة.  تشكيل  مستوى 
حنن سوف نتعاطى معه بأعلى 
واالنفتاح.  املسؤولية  درجات 
أجل  من  جهدنا  وسنتابع 
تشكيل  إىل  الوصول  تسهيل 
ممكن  وقت  أسرع  يف  حكومة 
بكل إجيابية وانفتاح لن نعلق 
على مضمون الكثري من الكالم 
الذي أطلق خالل األيام املاضية 
التزامنا  هو  الوحيد  وتعليقنا 
يف  واملسؤول  اجلاد  بالعمل 
اليت  واألعراف  الدستور  إطار 
هذا  تركيبة  الدوام  على  محت 
هلذا  وأسست  وتوازناته  البلد 
النظام الذي حنن اليوم نعيش 
متمسكون  وحنن  ظله.  يف 
وحرصاء  وبالدستور  مبيثاقنا 
على وحدتنا الوطنية وعلى كل 
اآلليات اليت توصل إىل حتقيق 
املرجوة  والغايات  األهداف 
إىل  اللبنانيني  تطمئن  اليت 

مستقبلهم«.
سئل: هل نفهم من كالمك ان 

العقد حلحلت؟
أجاب: دعونا نقول اليوم كما 
فتح  اإلجيابي  احلراك  عربت، 
عليها  يعمل  ثغرة،  من  أكثر 
بشكل حثيث خالل هذه األيام، 
والوقت  مرت  اليت  األيام 
اعتقد ان مصلحة  انا  احلاضر، 
متفائلني،  يكونوا  ان  اجلميع 
بعض  على  مبين  تفاؤل  وهو 

من املعطيات«.
هو  بري  نبيه  سئل:الرئيس 
أستاذ يف تدوير الزوايا، هل 

وفد من كتلة التحرير والتنمية زار املفيت دريان ناقال حتيات وتقدير بري

خليل متفائل: شركاء يف معركة إنقاذ الوطن 
ومتمسكون مبيثاقنا وبالدستور

وصل اىل طريق مسدود؟
حلظة  وال  أجاب:«بالعكس، 
دوره  عن  ختلى  بري  الرئيس 
تواصل  على  وهو  وموقعه 
وخارجيا،  داخليا  اجلميع  مع 
تأمني خمارج حتفظ  يبحث عن 
القوى  كل  ودور  مكانة 
ألي  محاية  وتؤمن  واألطراف 
محاية  جديدة،  حكومية  تركيبة 
وعلى  النيابي  املستوى  على 
رعاية  السياسي،  املستوى 
املهمة  يف  جناحها  تضمن 
مقبلة  هي  اليت  االستثنائية 
عليها، وحنن هنا حرصاء على 
إجناح الرئيس مصطفى اديب 
له  الدعم  كل  تأمني  وعلى 

باملرحلة املقبلة«.
سئل: بعض احملللني والكتاب 
ان  يقولون  والصحافيني 
متمسك  الشيعي«  »الثنائي 
ألسباب  رمبا  املال  بوزارة 
فرضتها  اليت  للعقوبات  تعود 
بعض  على  األمريكية  اخلزينة 
»الثنائي«، ما صحة هذا  هذا 

الكالم؟
اإلطالق  على  عالقة  أجاب:«ال 
ارتأت  مبطلب  إجراء  ألي 
كبرية  سياسية  جمموعة 
تطرحه  ان  نيابيتان  وكتلتان 
على جدول أعمال النقاش يف 
أي  يوجد  ال  احلكومة،  تأليف 

ارتباط على اإلطالق«.
عالقتكم  هي  كيف  سئل: 

بالتيار الوطين احلر؟
أجاب: االن هذه العالقة ليست 
موضع نقاش، حنن على عالقة 
احلر  الوطين  التيار  مع  قائمة 
والقوى  التيارات  كل  ومع 
يوجد  ال  البلد،  يف  السياسية 
عندنا أعداء يف هذا البلد، رمبا 
خنتلف مع البعض يف مفردات 
مواقف  يف  او  ما  سياسية 
بانفتاح  لكن حنن  ما  سياسية 
شركائنا  كل  مع  عالقة  لبناء 

ومكونات هذا البلد«. 

املفتي دريان مستقبال خليل وزعيرت وخواجه وبزي

دعا رئيس اجلمهورية العماد 
»معاجلة  اىل  عون  ميشال 
اشخاص  مغادرة  مسألة 
البحر  عرب  اللبنانية  األراضي 
من  شرعية،  غري  بطريقة 
وإنسانية«،  امنية  زاويتني 
مشددا على »ضرورة معاجلة 
األسباب االجتماعية اليت تدفع 
بهؤالء األشخاص اىل مغادرة 
لبنان بالطرق غري القانونية، 
مؤملة  حلوادث  عرضهم  ما 
يف عرض البحر اسفرت عن 
فيها  سقط  عائلية  مآس 
اعمار  من  الضحايا  من  عدد 

خمتلفة«.
اىل  عون  الرئيس  ودعا 
»مكافحة الشبكات اليت تنظم 
عرب  االنتقال  من  النوع  هذا 
واختاذ  للقانون  خالفا  البحر 

اإلجراءات املناسبة لذلك«.
دياب

من جهته، طلب رئيس حكومة 
الدكتور  االعمال  تصريف 
األجهزة  من  دياب  حسان 
»اإلسراع  املختصة  األمنية 
اآليلة  التدابري  اختاذ  يف 
األجهزة  بني  التنسيق  اىل 
حد  وضع  اجل  من  األمنية 
بطريقة غري  األشخاص  لنقل 

شرعية عرب البحر«.
كالم الرئيسني عون ودياب 
جاء يف خالل ترؤس رئيس 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
حضره  امنيا  اجتماعا  عون 
ونائبة  دياب،  الرئيس 
رئيس جملس الوزراء وزيرة 
تصريف  حكومة  يف  الدفاع 
وزير  عكر،  زينة  االعمال 
الداخلية والبلديات يف حكومة 
تصريف االعمال العميد حممد 
العماد  اجليش  قائد  فهمي، 
العام  املدير  عون،  جوزاف 
الدكتور  اجلمهورية  لرئاسة 
العام  أنطوان شقري، األمني 
القاضي  الوزراء  جمللس 
العام  املدير  مكية،  حممود 
عباس  اللواء  العام  لألمن 
لقوى  العام  املدير  إبراهيم، 
عماد  اللواء  الداخلي  االمن 

المن  العام  املدير  عثمان، 
الدولة اللواء أنطوان صليبا، 
املستشار األمين والعسكري 
العميد  اجلمهورية  لرئيس 
القوات  وقائد  مطر  بولس 
هيثم  الركن  العقيد  البحرية 

ضناوي.
وخصص االجتماع للبحث يف 
عرب  اشخاص  نقل  »حوادث 
املراكب بصورة غري شرعية 
يف  اللبناني  الشاطئ  من 
تزايدت  بعدما  اجتاه قربص، 
فيها  ووقع  احلوادث  هذه 

ضحايا من خمتلف االعمار«.
على  اجملتمعون  واطلع 
لدى  املتوافرة  التقارير 
واألمنية  العسكرية  األجهزة 
والسبل اآليلة اىل ضبط هذه 

املخالفات.
تكليف  تقرر  النقاش  وبعد 
العام  لألمن  العامة  املديرية 
السلطات  مع  التواصل 
اإلجراءات  لوضع  القربصية 
املهاجرين  السرتداد  الالزمة 
املخابراتي  العمل  وتكثيف 
لكشف  واالستقصائي 
على  تعمل  اليت  الشبكات 
بطريقة  األشخاص  تهريب 

غري شرعية.

عون ترأس اجتماعا أمنيا ملعاجلة مشكلة املغادرة غري 
الشرعية عرب البحر وتكليف األمن العام العمل لكشف 

الشبكات والتواصل مع قربص السرتداد املهاجرين

رئيس الجمهورية مرتئسا االجتماع األمني

كذلك تقرر تكثيف الدوريات 
اإلمكانات  ضمن  البحرية 
مع  والتنسيق  املتوافرة 
لكشف  »اليونيفيل«  قيادة 
ورصد الزوارق ووضع اطار 

للتعاون يف هذا الصدد.
وكلفت قيادة اجليش العمل 
خاص  مركز  انشاء  على 
للبحث واإلنقاذ على ان يتم 
الوزارات  مع  بالتعاون  ذلك 
وزارة  سيما  ال  املعنية، 
والنقل.  العامة  االشغال 
وتقرر أيضا التعميم بواسطة 
والبلديات  االعالم  وسائل 
ملخاطر  احمللية  والسلطات 

اهلجرة غري الشرعية.
وتطرق اجملتمعون اىل أوضاع 
ظهور  بعد  سيما  ال  السجون 
إصابات بوباء »كورونا« يف 
عدد منها، وتقرر عقد اجتماع 
اكتظاظ  مسألة  يف  للبحث 
»كورونا«  وانتشار  السجون 
من  عدد  صفوف  يف 
القيادات  ان  علما  السجناء، 
الوضع  ان  اكدت  املعنية 
السيطرة  حتت  السجون  يف 
الصحية  املعاجلات  وتتم 
األصول  وفق  واالسعافية 

واألنظمة املرعية االجراء.

وزارة الصحة: 1027 اصابة كورونا
كورونا  اصابة   1027 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  أعلنت 
جديدة رفعت العدد الرتاكمي منذ 21  شباط املاضي اىل 

32805 حالة.
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التقى رئيس حزب »الكتائب« 
مكتبه  يف  اجلميل  سامي 
الرتكي  السفري  بكفيا  يف 
حضور  يف  سقيل  هاكان 
اهلل  عبد  ابو  ميشال  الدكتور 
السياسي  املكتب  وعضو 
حبث  ومت  عبود  بو  جويل 
لبنان  يف  التطورات  آخر  يف 

الجميل مستقبال السفرية االسرتالية

واملنطقة.
سفرية  اجلميل  التقى  كما 
اسرتاليا ريبيكا غريندالي، يف 
حضور الدكتور ميشال أبو عبد 
اهلل ومنسق العالقات اخلارجية 
يف احلزب مروان عبداهلل. ومت 
املستجدات  آخر  يف  البحث 

على صعيد لبنان واملنطقة.

اجلميل التقى السفري الرتكي 
والسفرية االسرتالية

أكد الرئيس سعد احلريري أنه 
أبناء  مساعدة  عن  يتأخر  لن 
طرابلس، وشدد على أن قضية 
الشبان الذين خاطروا حبياتهم 
لن  الشرعية  غري  اهلجرة  عرب 
عن  املسؤولني  وأن  تضيع 
البحر  يف  الناس  رمي  جرمية 
خيمة  يف  و«ما  سيحاسبون 

فوق رأس حدا«.
كالم الرئيس احلريري جاء يف 
مارسيل  لالعالمي  منه  رسالة 
»صار  برناجمه  خالل  غامن 
الوقت«، تعليقا على شهادات 
غري  اهلجرة  ضحايا  أهالي 
الشمال  مناطق  من  الشرعية 
»ما  وقال:  قربص،  باجتاه 
مبوضوع  وموجع  حمزن  مسعناه 

والزوجة  األم  وحرقة  طرابلس 
الذين  األبطال  والشباب 
تضيع،  لن  حبياتهم  خاطروا 
قضيتهم  أن  يعلمون  وهم 

وضعتها يف قليب«.
طرابلس  »أوالد  أضاف: 
كمعزة  معزتهم  وعكار  واملنية 
يتأكدوا  أن  وعليهم  أوالدي، 
أن »بيت الوسط » مفتوح هلم 
، وكل ما ميكن أن يساعدهم 
وخيفف من وطأة هذه الكارثة 
عليهم، حنن ال ميكن أن نتأخر 

عنه بإذن اهلل«.
إىل  احلريري  الرئيس  وأشار 
اجليش  مع  تواصل  قد  أنه 
اللبناني وسيقابل األهالي يف 

أقرب وقت ممكن«. 

احلريري : لن اتأخر يف مساعدة ابناء 
طرابلس وقضية الشبان الذين خاطروا 

حبياتهم عرب اهلجرة غري الشرعية لن تضيع

االعالم  وزيرة  استقبلت 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
الصمد  عبد  منال  الدكتورة 
الوزارة،  يف  مكتبها  يف  جند 
والعطاء  االمناء  منتدى  رئيس 
زوجته  ترافقه  نصر  طليع 
سوزان  احملامية  االردنية 

خمتلف  على  وأطلعها  قماش 
االجتماعية  النشاطات 
التحضري  يتم  اليت  والثقافية 
سالما  الوزيرة  ومحلتهما  هلا. 
بين  عشرية  البناء  وحتية 
وللشعب  االردن  يف  معروف 

االردني الشقيق.

وزيرة االعالم استقبلت رئيس منتدى االمناء 
والعطاء ومحلته حتية للشعب االردني 

الشقيق

النهج  حركة  رئيس  اكد 
حسن  السابق  النائب 
على  تغريدة  يف  يعقوب 

»تويرت«:
يوروبوند  اصدار  اول  »ان 
قام به خليل كان 2,2 مليار 

يورو دين على الشعب،
القضية ليست اعادة هكذا 

وزراء اىل املالية امنا اهانة 
رؤساء  يشعر  ان  وعيب 
سابقون جبرعة دعم فرنسية 
اآلخر  اللغاء  فيستغلوها 
ميلك  ال  حسابات  وتصفية 
لبنان قدرة على حتملها من 
 .. در  احلكومة  اىل  جديد. 
استيقظوا حنن يف القعر«.

يعقوب:اىل احلكومة در.. استيقظوا حنن يف 
القعر

أكد نائب رئيس  جملس النواب   
حديث  يف  الفرزلي ،  إيلي 
تلفزيوني، انه »كتب منذ سنني 
عن مدخل اسرتاتيجي لبناني اال 
اهمية  وجرى شرح  وهو  املرفأ  
للمنطقة،  بالنسبة  املرفأ  هذا 
وهو اقرب مرفأ للخليج العربي، 
السالم  اتفاقية  توقيع  وبعد 
حتول  و االمارات   بني  اسرائيل  
احلديث عن اهمية مرفأ حيفا«، 
مشددًا على ان »ما حصل يف 
املرفأ هو عمل خترييب«، معربًا 
بريوت   أن  مرفأ  »اقتناعه  عن 
تدمريية  خطة  ضمن  استهدف 
يف  البحرية  والتجارة  للبنان 

حوض املتوسط«.
»بعد  انه  اىل  الفرزلي  ولفت 
يف  حصل  الذي  االنفجار 
بريوت يف تاريخ الرابع من آب 
النواب  جملس  اختذ  املاضي، 
باالمس اعلى درجات االستنفار 
اليت  القوانني  لسن  وذلك 
باملالك  املستأجر  عالقة  ترعى 
البنايات  اوضاع  اىل  اضافة 
على  مشددًا  والتعوضيات«، 
يف  حصلت  اليت  »الكارثة  ان 
بريوت بتاريخ الرابع من آب ال 
ميكن ان مير مرور الكرام جلهة 
التعويضات على املتضررين«، 
يف  القائم  »النظام  ان  مبينًا 
لبنان مل يعد صاحل بتاتًا لكي 

اىل  حباجة  واصبحنا  يستمر 
اعادة انتاج نظام جديد، وحنن 
وطين  حوار  اىل  احلاجة  بامس 
اممي  بإشراف  وذلك  حقيقي 
وجيب ان يكون الدور الفرنسي 

اكثر فاعلية«.
وأوضح الفرزلي يف حديثه أن 
»علينا الذهاب اىل مؤمتر وطين 
ويصل  االنتخاب  بقانون  يبدأ 
الدفاعية،  االسرتاتيجية  اىل 
احلكومة  رئيس  عودة  مع  وانا 
لكي  احلريري  سعد  األسبق 
اليوم  االمور  زمام  يستلم 
االصالحات  على  ويشرف 
لرئاسة  عودته  أي  وتنفيذها، 

جملس الوزراء«.
»هذا  أن  الفرزلي  واعترب 
وجيب  عاجزًا  اصبح  النظام 
تغيريه، واحلوار الوطين مطلوب 
للبلد  جديد  بدستور  والتفكري 
االهمية«،  غاية  يف  امر  هو 
موضحا أن »الرئيس الفرنسي 
اجتمع  ماكرون  إميانويل 
باصحاب القرار املعنيني الجياد 
معهم  واتفق  لبنان  يف  احلل 
متسائال:  االصالحات«،  على 
»هل من مّسته الكتل النيابية 
آخر ؟  يسّمي وزراًء من مكان 
الدستور  من   95 املادة  نّص 
التمثيل  عن  ويتحدث  واضح 

للكتل يف احلكومة«.

الفرزلي: مرفأ بريوت استهدف ضمن 
خطة تدمريية للبنان

رئيس  التيار  مستشار  أشار 
الوطين احلر   انطوان قسطنطني، 
إىل أنه » مل نطلب أي وزارة، 
لتخفيف  باملداورة  ونادينا 
قلنما  البداية  ومن  األمحال، 
أنه حتى لو كانت  وزارة املال  
لدينا  فليس  الشيعية  للطائفة 
ميتلك  ال  أنه  موضحا  مشكلة«، 
تقدم  اي  عن  معلومات  أي 
بانتظار  احلكومي  باملوضوع 
املكلف  احلكومة  رئيس  زيارة 
رئيس  اىل  أديب   مصطفى 
عون   ميشال  العماد  اجلمهورية  

ظهر غد )امس اجلمعة(«.
مداخلة  يف  قسطنطني  وأكد 
اي  »مل حيصل  أنه  تلفزيونية، 
احلكومة  رئيس  بني  تواصل 
تكتل  لبنان   ورئيس  املكلف 
باسيل   النائب  جربان  القوي 
اال مرة واحدة بعد االستشارات 

عرب اتصال هاتفي اجراه اديب 
ماذا  ننتظر  وحنن  بباسيل 
سيقدم اديب، واعلنا اكثر من 
مرة اننا مسّهلون«، موضحا أنه 
لكن  للعرقلة  سببا  نكون  »لن 
حنذر من الوقوع خبطأ التفرد او 
خبطيئة العزل وما يهمنا حتقيق 
االهداف من حكومة املهمات«.

أن  على  مداخلته،  يف  وشدد 
يكون  لن  القوي  لبنان  »تكتل 
من  حنذر  لكن  للعرقلة  سببا 
الوقوع خبطأ التفرد او خبطيئة 
العزل وما يهمنا حتقيق االهداف 
مشريا  املهمات«،  حكومة  من 
إىل أن »تفاهم  مار خمايل  بني 
اهلل   و حزب  احلر  الوطين  التيار 
وورقة  عميق  تفاهم وطين  هو 
قوة للبنان وضمانة لوجود لبنان 
اإلسرائيلي   مبواجهة  العدوان 

والعدوان التكفريي«.

قسطنطني: لن نكون سببا للعرقلة لكن 
حنذر من الوقوع خبطأ التفرد او العزل

احملاكني  ملحم  نقيب  شدد 
ليست  » الدولة   أن  على  خلف  
واملافيات،  للمحاصصة  مرتع 
الناس  أن  املقبول  من  ليس 
وكأن  البعض  بعضها  تساعد 
لن  وحنن  مكرسة  غري  احلقوق 
نقوم من غري دولة«، مؤكدا أن 
»امللجأ الوحيد هو الدولة وقد 
حان الوقت لنعيد األمل للناس 
وخنرج من احلفرة املوجعة اليت 

حنن فيها«.
وذكر خلف يف حديث تلفزيوني 
اىل أنه »حتى اليوم مل يصدر أي 
بيان رمسي عن عدد  املفقودين  

هل  بريوت ،  إنفجار  مرفأ  جراء 
من  والتعويضات   9 أم   7 هو 
منكوب؟  ألف  لـ300  سيقدمها 
ال ميكن أن نسمع نفس الكالم 
وإلقاء اللوم«، معتربا أن »احلق 
علينا كلنا الذي وصلنا إليه هو 
بسبب  منظومة  فاسدة ومجيعنا 
أقمنا باملسؤولية. ال ميكن أن 
قبل  كان  مبا  آب   4 بعد  نقبل 
هذا التاريخ، حنن نريد الدولة. 
تكوين   عن  هذا  العجز   وأمام 
على   و احملاصصة   السلطة  
دولة  نريد  احلكومة   تشكيل 

حتمي حقوقنا«.

خلف: الدولة ليست مرتع للمحاصصة 
واملافيات وقد حان الوقت لنعيد األمل للناس

املاروني  البطريرك  استقبل 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
عضو  الدميان،  يف  الراعي، 
جان  النائب  الوسط  كتلة 
االوضاع  معه  وعرض  عبيد 

العامة يف لبنان واملنطقة.
العام  املدير  استقبل  كما 
املهندس  الزراعة  لوزارة 
قال  الذي  حلود،  لويس 
غبطة  مع  »حبثنا  اللقاء:  بعد 
املشاريع  يف  البطريرك 
بني  املشرتكة  الزراعية 
يف  واالبرشيات  الوزارة 
وحتفيز  اللبنانية  املناطق 
على  االبرشيات  هذه  ابناء 

العمل  واستعرضنا  الزراعة. 
أطلقها  اليت  املبادرة  بعد 
سيدة  عيد  يف  البطريرك 
املعد  والربنامج  الدروع 
االبرشيات  امكانيات  لوضع 
تصرف  يف  والرهبنات 
عن  وحتدثنا  املزارعني، 
ابرشية  يف  الزراعي  الوضع 
والربامج  واالليات  اجلبة 
االبرشية  بني  التنسيقية 

والوزارة«.
السفري  الدميان  زوار  ومن 
الفرنسي برنار فوشيه الذي 
يقوم بزيارة حج اىل الوادي 

املقدس. 

الراعي التقى السفري الفرنسي وعبيد 
وعرض مع حلود املشاريع الزراعية

اعترب املؤمتر الشعيب اللبناني، 
يف بيان، »ان الربملان يتكون 
ومن  سياسية،  كتل  من 
التشاور  يتم  ان  الطبيعي 
معها كلها لتشكيل احلكومة، 
وليس حصر التشاور مبجموعة 

رؤساء احلكومة«.
ورأى ان »االلعاب البهلوانية 
الشعب  يشاهدها  اليت 
الطبقة  إنعاش  عرب  بذهول، 
مذهبية  لعصبيات  السياسية 
اآلن  حتى  حققت  وطائفية، 
ما  شكلية،  بصورة  ولو 
خارجية وداخلية  ارادته قوى 
من طمس اهداف االنتفاضة 
عصبيات  حنو  البالد  ودفع 

مذهبية وتفجريات امنية«.

»ان  اىل  املؤمتر  واشار 
باسرتداد  الناس  مطالب 
وحماسبة  املنهوبة،  االموال 
واستقالل  الفاسدين، 
االحتكار،  وحماربة  القضاء، 
االعالم  اجهزة  عن  اختفت 
بني  املبارزات  وصارت 
اركان السلطة حول املناصب 
التفات  اي  دون  الوزارية 
والضرورة  الناس  ملصاحل 
حكومة  لتشكيل  القصوى 
تضع  ونظيفة  فعالة  وطنية 
حدا لالنهيار الشامل«، مؤكدا 
املراجع  معظم  حتويل  »ان 
طائفية  منصات  اىل  الدينية 
املشاعر  يؤجج  ومذهبية، 
الفئوية والفرز املصطنع«. 

املؤمتر الشعيب حذر من طمس أهداف 
االنتفاضة الشعبية

أصدر أمني اهليئة القيادية يف 
املستقلني  الناصريني  حركة 
مصطفى  العميد  املرابطون 
فيه  مثن  بيانا،  محدان، 
الشامل  التارخيي  »اخلطاب 
الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح 
السيسي، أمام اجلمعية العامة 
واالصرار  املتحدة  األمم  يف 
األمة  ألبناء  األمل  إعطاء  على 
بالواقع  يتعلق  ما  وخاصة يف 
السوري، حيث نؤكد دائما أن 
مصر  مجهورية  األمة،  قطيب 
العربية  واجلمهورية  العربية 
املسلحة  بقواتهما  السورية، 
سيكونان  وأبدا  دائما  هما 
ترتكز  اليت  والصخرة  األمل 

ظل  يف  العربية  أمتنا  عليها 
يتعرض  اليت  الزالزل  هذه 
على  وانعكاساتها  العامل  هلا 

منطقتنا العربية«.
على  »حنن  محدان:  وقال 
اقتناع تام،ان سيادة الرئيس 
السيسي  عبدالفتاح  املشري 
العالية  االسرتاتيجية  برؤيته 
العربي  القومي  االمن  لصيانة 
امتنا  اىل  االستقرار  واعادة 
التارخيي  خطابه  يشكل 
تأسيس  املتحدة  االمم  يف 
اسرتاتيجية  عربية  منطلقات 
والسعي  العمل  اجلميع  على 
األمة  واستعادة  لرتسيخها 

لدورها احلضاري الرائد«.

مثن خطاب الرئيس املصري يف االمم املتحدة
مصطفى محدان: يؤسس ملنطلقات 

عربية اسرتاتيجية

أمني  الرئيس  استقبل 
اجلميل يف مكتبه يف بيت 
األردن  سفري  املستقبل، 
احلديد،  وليد  لبنان  يف 
وكانت مناسبة الستعراض 

العالقات الثنائية.
ومثن الرئيس اجلميل »الدعم 
الذي تلقاه لبنان والشعب 

اململكة  من  اللبناني 
ملواجهة  األردنية  اهلامشية 
الرابع  تفجري  تداعيات 
املستويات  على  آب  من 

الصحية واملعيشية«.
اجلميل  الرئيس  وقدم 
مؤلفه  احلديد  للسفري 

»الرئاسة املقاومة«. 

اجلميل عرض مع سفري االردن 
العالقات الثنائية
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بعد أن حّذر حاكم مصرف لبنان احلكومة، عرب رسائل رمسية، من 
اقرتاب نفاد االحتياطي الذي يستعمل لدعم السلع األساسية، 
انطلقت، من قصر بعبدا، قاطرة إلغاء الدعم. اخلطوة األوىل 
اإللغاء  يكون  أن  على  الدعم،  نسب  ختفيف  دراسة  ستكون 
واليت  احملتاجة،  األسر  على  دعم  بطاقات  توزيع  مع  مرتافقًا 

يفرتض أن حيدد عددها قريبًا.
إىل  األساسية  املواد  عن  الدعم  إلغاء  يف  النقاشات  وصلت 
الذي ترّأسه رئيس اجلمهورية  قصر بعبدا. اجتماع يوم أمس 
ميشال عون وحضره الرئيس حسان دياب ووزير املالية غازي 
وزني وحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، وضع احلجر األساس 
أمام  أعاد سالمة  األساسية.  املواد  عن  الدعم  ملرحلة ختفيف 
اجلميع تكرار أرقامه: لدي حنو ملياري دوالر قابلة لالستعمال، 
وإذا مل ُيعد النظر يف نسبة الدعم أو وجهته، فلن يكفي املبلغ 
املتبقي ألكثر من ثالثة أشهر، ما سيضطر املصرف املركزي 
إىل التوقف عن دعم كل املواد األساسية. اقتنع اجملتمعون 
أرقام املركزي،  الدخول يف تفاصيل  بالواقع، متغاضني عن 
ويف واقع أن كل ما ُيصرف من أموال، أو ما يسمى االحتياطي 
االلزامي أو األموال اليت شّغلتها املصارف يف مصرف لبنان 
هي أموال املودعني اليت قّرر القطاع املصريف بشّقيه اخلاص 

والرمسي السطو عليها.
أولوية النقاش كانت العمل على متديد فرتة الدعم ألطول فرتة 
ممكنة. يقول مصدر مشارك يف االجتماع إن اخليارات حمدودة، 
عامل  حتى  لكن  الوقت.  عامل  على  الرهان  من  بد  ال  ولذلك 
الوقت هنا حمدود. احلديث يدور بشأن اكتساب ما بني ثالثة 
واملساعدات  اإلصالحات  تكن  مل  إذا  بعدها  أشهر،  أربعة  أو 
والقروض قد سلكت طريقها، فإن احملظور سيقع ال حمالة. 
إىل ذلك احلني، بدت األغلبية موافقة على البدء بتخفيف الدعم 
عن احملروقات، لكن يف املقابل، أكد دياب، وأّيده آخرون، 
أن الدعم على الطحني جيب أن ال ُيس، وكذلك األمر بالنسبة 

إىل األدوية.
املعنية  الوزارات  إىل  العودة  إىل  سيصار  ذلك،  على  ويناًء 
أو  الدعم  ختفيف  آلية  لبحث  والصحة(  واالقتصاد  )الطاقة 
ترشيده. وعلى سبيل املثال، سيتم التواصل مع وزارة الصحة 
للبحث يف الئحة األدوية اليت يفرتض االستمرار يف دعمها، 
ضمن  تدخل  ال  طبية  مستحضرات  عن  الدعم  ختفيف  مقابل 
األولويات. كذلك سيشمل البحث األدوية اليت يكن استبداهلا 
بأدوية »جنرييك«، بهدف ختفيف الفاتورة الدوائية. لكن هذا 
النقاش مل ينتقل بعد إىل اجلهات املعنية مباشرة، كمستوردي 
أي  أن  من  حيّذرون  بدأوا  هؤالء  واحملروقات.  والدواء  القمح 
اجتماعية فعلية.  رفع غري مدروس للدعم سيؤدي إىل كارثة 
 90 من  الدواء  عن  الدعم  ختفيض  فإن  املثال،  سبيل  على 
إىل 70 يف املئة، سيكون كفياًل مبضاعفة األسعار، وختفيض 
النسبة نفسها على احملروقات قد تؤدي أيضًا إىل وصول سعر 
صفيحة البنزين إىل 75 ألف لرية. وهذه الزيادة مرتبطة بالسعر 
احلالي للدوالر، والذي لن يضمن أحد إىل أي سعر يكن أن 
الدعم. ففي قطاع احملروقات على  إذا اخنفضت نسبة  يصل 
سبيل املثال، ختفيض الدعم إىل 70 يف املئة سيعين احلاجة 
باإلمكان  أن  مضمونًا  ليس  دوالر،  مليار  على  يزيد  ما  إىل 
واحد من  إىل  يقود  السوداء حتى. وهذا  السوق  تأمينها من 
احتمالني، إما زيادة كبرية يف سعر الدوالر يف السوق السوداء 
بسبب الزيادة الكبرية يف الطلب، أو عدم القدرة على تأمني 

هذه املبالغ، ما يعين تلقائيًا شح احملروقات من األسواق.

   بطاقات الدعم: »أموال إلكرتونية« يـُحصر استعمالها 
بشراء املواد األساسية

يف مطلق األحوال، فإن القرار اخّتذ فعاًل. وبالتوازي مع درس 
تعديل نسبة الدعم، أّيد اجملتمعون اقرتاح مصرف لبنان إصدار 
بطاقات متوين توّزع على األسر احملتاجة تكون بدياًل من الدعم 
املواد  على  باحلصول  حلامليها  وتسمح  والشامل،  املباشر 
الرقم  كان  وفيما  للدوالر.  لرية   1515 سعر  على  األساسية 
الدولي،  البنك  أن أصدره  الذي سبق  الرقم  به هو  املتداول 
أي 200 ألف أسرة، فإن االتفاق قضى بضرورة إعداد دراسة 
جديدة تأخذ بعني االعتبار الواقع املستجد، والذي أوصل معّدل 
الفقر إىل ما يزيد عل 50 يف املئة من السكان. وعليه، فإنه 
بطاقات  أن تستفيد من  اليت يفرتض  األسر  فور حتديد عدد 
لبنان  مصرف  قبل  من  إصدارها  على  العمل  سيتم  الدعم، 

وبالتعاون مع املصارف التجارية. 
الذي  الشهري  املبلغ  قيمة  إىل  التطرق  يتّم  مل  االجتماع  يف 
سُتمأل البطاقة به، لكن مصادر معنية أشارت إىل أنه قد يكون 
ما بني 500 ألف ومليون لرية. هذه البطاقات لن يكون باإلمكان 
االستفادة منها للسحوبات النقدية، ألنها ستعتمد على العملة 
املواد  إال لشراء  استعماهلا  باإلمكان  لن يكون  اليت  الرقمية، 

املدعومة.

 إيلي الفرزلي

اجتماع بعبدا: حان وقت إلغاء الدعم!

يف كل مرة تسعى جمموعات انتفاضة 17 تشرين و«اجملتمع املدني« 
واالحزاب املعارضة اىل بناء جبهة ائتالف معارض، تصطدم بعدم 
قدرتها على التوافق ولو على لون السماء. منذ العام 2011 تكرر 
األداء نفسه، تتلهى مبا ختلقه السلطة هلا، وتقفز فوق املسألة 
األهم: االستسالم لالحتفاالت واالنطالق اىل إنشاء أحزاب سياسية 
ذات برامج واضحة. واحلصيلة: حتالف »التحالف« الذي مات قبل 

أن يولد.
كان اهلدف من االعالن عن »جبهة مدنية« يوم 30 آب املاضي يف 
ساحة الشهداء، إطالق موقف سياسي موحد وتقديم حكومة بديلة 
املعارضة  اجلبهة  مكونات  لكن  الربنامج،  أطلق  برنامج حمدد.  مع 
اختلفت على بيان النوايا، فطارت اجلبهة. ثالثة أسابيع مرت على 
ملكافحة  الشعيب  املرصد  الوطنية،  الكتلة  مجع  الذي  »التحالف« 
لبنان عن جديد،  قي، مسرية وطن،  َ الفساد، بريوت مدينيت، حلحِ
بعض  جانب  اىل  تشرين   17 شباب  منتشرين،  دافع،  حقك  عن 
واحد  اجتماع  ُيعقد  أن  دون  من  املناطقية،  واهليئات  اجملموعات 
منذ ذلك احلني. انتهى التحالف حلظة إذاعة برناجمه، وهو برنامج 
- حلم، ككل برامج األحزاب يف السلطة وخارجها. اال أن العربة يف 
آلية تطبيقه ويف اجلهد املبذول هلذا األمر. فالتحالف ينادي بإجراء 
جردة شاملة جلميع أصول ومتوجبات الدولة واملصرف املركزي، 
وكبار  املصارف  ألصحاب  اخلسائر  من  األكرب  العبء  وحتميل 
الفرتات  يف  املالية  السياسيات  من  استفادوا  الذين  املودعني 
السابقة، ومن ضمنها استعادة مجيع األرباح الناجتة عن اهلندسات 
املالية. ويريدون إعادة هيكلة الدين العام احمللي واالجنيب وإقرار 
املودعني،  صغار  حسابات  وحترير  كونرتول،  الكابيتال  قانون 
والتحقيق يف مجيع التحويالت إىل اخلارج وتعيني حاكمية جديدة 
مصرف  فيه  مبا  املصريف  القطاع  هيكلة  وإعادة  لبنان  ملصرف 
شامل،  جنائي  تدقيق  وإجراء  املصرفية،  السرية  وإلغاء  لبنان، 
على  التصاعدية  الضريبة  لنظام  موحد  قانون  إقرار  اىل  إضافة 
كانت  النقاط  هذه  معظم  الشاغرة.  والعقارات  والثروات  الدخل 
حمط خالف بني أحزاب السلطة منذ 17 تشرين، وأخذت حيزًا من 
ر بعضها اآلخر  النقاشات والفيتوات اليت أسقط بعضها، فيما ُأقحِ

بعد أن أفرغ من مضمونه.
السؤال الرئيسي هنا: أين كانت تلك اجملموعات حني جرى النقاش 
بناء دولة  الناس وإىل  بالنسبة إىل  يف هذه املسائل املصريية 
يؤّمن هذا  املوبقات حبقها؟ ملاذا مل  مرتكيب  بعد حماسبة  جديدة 
االئتالف دفعًا شعبيًا خلطة التعايف املالي احلكومية اليت أسقطها 
حزب املصرف واليت تتوافق مع كل الربنامج املالي املطروح من 
التحالف؟ ملاذا وقفت اجملموعات تتفرج على إفراغ عقد التدقيق 
اجلنائي يف مصرف لبنان؟ ما الذي حال دون الضغط يف الشارع 
إلقرار قانون رفع السرية املصرفية والكابيتال كونرتول؟ تطول 
ترك  عن  شافيًا  جوابًا  يلك  ال  أحدًا  أن  اال  هنا،  األسئلة  الئحة 
الساحة خالية أمام مدمري االقتصاد وناهيب أموال الشعب، لسرقة 
يقول  إذ  منتج؛  اقتصاد  بناء  فرصة  وإحباط  أخرى  مرة  الشعب 
وإن  الوقت سبقهم،  إن  التحالف  الناشطني يف جمموعات  بعض 
االختالف يف الرأي جتاه العناوين السياسية الرئيسية يف ما بينهم 
أدى اىل رفض بعض األحزاب واجملموعات التوقيع على البيان، 
و«تقّدم«.  دولة«  يف  ومواطنات  و«مواطنون  الشيوعي  كاحلزب 
ورافضو  اجلبهة  معّدو  أطلق  بيومني،  التحالف  إطالق  وقبيل 
وحتالف  القانونية  واملفكرة  الناصري  الشعيب  والتنظيم  التوقيع 
»املبادرة«  ي  مُسّ ما  وغريهم،  الديقراطي  الشباب  واحتاد  وطين 
جمموعة   85 حنو  ضمت  اليت  املبادرة  تشرين.   17 درابزين   -
وهيئة مناطقية وجتمعات نقابية هدفت اىل العمل لتوفري امللتقى 
الديقراطي الضروري والقادر على استقبال كل من أعادت إليه 
الثالثة« يف  17 تشرين األمل. قيل يومها إن مشروع بناء »القّوة 
احلياة السياسية اللبنانية قد انطلق، قبل أن تتوقف عجالته بعد 
ساحة  يف  مسرح  على  »التحالف«  مات  معّدوه.  ويتفرق  يومني 
الشهداء، حلظة جلوس ممثليه للتعريف عنه على أنه حماولة لبناء 

جبهة سياسية جامعة يف األيام املقبلة.
االتفاق على عدم االتفاق

افرتاق اجملموعات عند االنتقال اىل احلديث اجلّدي عن مشروع بناء 
مفاجأة وال  ليس  واجتماعيًا وسياسيًا،  وماليًا  اقتصاديًا  الدولة، 
حيصل للمرة األوىل. عايشته اجملموعات نفسها خالل حترك إسقاط 
اىل  وصواًل   ،2015 عام  حتركات  وخالل   ،2011 العام  النظام يف 

انتفاضة 2019. ترتكز هذه النقاط على أربع مسائل:
-1 املوقف من النظام القائم، أي اإلبقاء على اتفاق الطائف وتطبيقه 
حبرفية عرب إنشاء جملس شيوخ وهيئة إلغاء الطائفية السياسية أم 
الذهاب حنو تغيري جذري ودولة مدنية علمانية؟ مل تستطع اجملموعات 

التوافق على أي صيغة ترضي اجلميع.
-2 النظام االقتصادي: اقتصاد حر أم تنافسي ضمن أطر حمددة؟ وما 
هي خطوط كل من النموذجني؟ اإلبقاء على االتفاقيات اخلارجية أم 
إلغاؤها؟ تلك معضالت أخذت حيزًا كبريًا من النقاش، من دون أن 

تصل اىل نهاية سعيدة.
-3 السياسة اخلارجية، أي االطار الذي حيدد عالقات لبنان مع حميطه 
والواليات املتحدة ودول االحتاد األوروبي واخلليج وايران. وتطرق 
احلديث اىل مبادرة الرئيس الفرنسي إيانويل ماكرون، وكيفية 

»حتالف« 17 تشرين: ليس بني »الثّوار« ما يوّحدهم!
   رىل إبراهيم 

التجاوب معها. مثة من رأى ضرورة التحاور، ومثة من رفض أي 
وصاية أو إمالء خارجي، وأصّر على عدم التقاء أي مسؤول أجنيب، 
وشدد على عدم التمثل يف أي حكومة تتمثل فيها السلطة. هذا 
فطار  بفكرته،  كّل  ومتسك  اجملموعات  انقسام  اىل  أدى  امللف 

النقاش.
-4 السياسة الدفاعية: هل األولوية للصراع مع إسرائيل أم حتييد 
لبنان؟ ترسيم احلدود أم حترير األرض؟ السالح أم الدبلوماسية؟ خالل 
التشاور يف هذه املفاهيم، جرى الربط بني القرار املتخذ وتأثريه 
مجلة  حول  طوياًل  اجملتمعون  اختلف  هنا  واألمن.  االقتصاد  على 
أراد البعض ذكرها يف الربنامج وهي »عدم زج لبنان يف احلروب 
حلق  طائفية  قوى  »احتكار  اىل  بالنسبة  األمر  كذلك  االقليمية«، 
بطريقة خمتلفة:  األوىل  اجلملة  الدفاع عن األرض«. متت صياغة 
»رفض ارتباط أحزاب السلطة الطائفية مبرجعيات إقليمية ودولية، 
وإدخال لبنان يف صراعاتها وحروبها«، بينما أبقي على الثانية. 
النقاش يف السياسة الدفاعية أدى اىل انسحاب بعض اجملموعات. 
رغم ذلك، أشارت املصادر اىل أن هذه االجتماعات كشفت عن 
 8 قوى  من  كل  لصاحل  احنيازهم  عدم  وهي  اجلميع،  لدى  ميزة 
و14 آذار، و«عدم تشّبثهم بأي حلول متطرفة«. فمن ينتمي اىل 
وحسم  أصاًل،  املشاركة  حياول  مل  السياسية  السلطة  معسكري 

خياره منذ البداية بإجياد سبل مشرتكة مع من يشبهه.
-5 انتخابات نيابية مبكرة: بعض اجملموعات رأى ضرورة الرتكيز على 
االنتخابات، قبل مناقشة أي تفصيل آخر، ألن األساس هو يف إعادة 
تكوين السلطة، بينما رأت جمموعات وأحزاب أخرى أن ال طائل من 
انتقال  ويفرتض حتقيق  نفسها،  السلطة  إنتاج  ستعيد  انتخابات 

للسلطة بقوة الشعب.

    النقاش يف السياسة الدفاعية أدى اىل انسحاب البعض وعدم 
توقيعه على البيان

العناوين اخلمسة السابقة من املفرتض أن تفرض على أي حتالف 
يعكس  جّدي  عمل  برنامج  إلنتاج  بدائل  عن  ويفتش  يتفكك  أن 
والسياسية  واملالية  االقتصادية  البلد  وجهة  ويفند  للحل  رؤيته 
واالجتماعية. وذلك بالضبط ما فعلته حركة »مواطنون ومواطنات 
مع  االتفاق  عدم  اىل  يدفع اجملموعات  ما  ورمبا هذا  دولة«.  يف 
احلركة اليت خترّيهم بني االنضمام اىل مشروعها أو التحالف معها 
وفق مبادئها. الوضوح وجدية الربنامج الذي يفصل كل امللفات 
بصرف   - »ممفد«  لدى  دولة  لبناء  معاجلتها  املفرتض  الرئيسية 
لدى  موجوَدين  غري   - الربنامج  هذا  حيال  اآلراء  تنّوع  عن  النظر 
الذي خيلق  األمر  أو حزب،  تنظيم مدني  أو  أو هيئة  أي جمموعة 
تفاوتًا واسعًا يف طريقة النقاش واألهداف؛ فبداًل من أن تقتنع 
اجملموعات املدنية منذ 9 سنوات أن نقطة ضعفها األساسية تكمن 
يف هذا الشق بالذات، ويف التلهي الدائم بإنتاج ائتالف مستحيل، 
فيفوتها القطار يف كل مرة ويتضاعف إحباط الناس اليت توليها 
»هي  االتفاق.  عدم  على  االتفاق  هو  ما حتققه  جّل  فإن  ثقتها، 
إىل  الساعية  اجملموعات  رؤساء  أحد  يقول  األخرية«،  اخلرطوشة 
التحالف، »إما ننجح يف إنتاج ورقة سياسية واحدة أو نفرتق«. 
لكن، أليس السعي اىل إعداد مشروع مشرتك بالقوة بني األضداد، 
تضييعًا لفرصة تغيريية بدفع من الشعب؟ »ال بّد من احملاولة، 
فليس مثة خيار آخر أمامنا«. تتفق الغالبية مع كالم األخري، بينما 
فهم بعض اجملموعات أن سلوكه طريقًا خمتلفًا، هو وحده الكفيل 
بتعويه انتخابيًا عند االستحقاق املقبل، فانطلق للتحول اىل حركة 
سياسية، وإعداد ورقة سياسية واضحة تفسر رؤيته يف القضايا 
قيد  وطن«  »مسرية  كحزب  والسيادية،  واملالية  االقتصادية 
أحزاب يف املقابل تعمل على نقاط توافق يف ما  اإلنشاء. ومثة 
فباعتقاد  الشيوعي.  واحلزب  الناصري  الشعيب  كالتنظيم  بينها، 
البعض أن اجلبهة املوحدة لعدد كبري من اجملموعات تفيد حصرًا 
يف حال كانت مرحلية وهدفها انتخابيًا، ولكنها ال تنفع إذا كان 

املطلوب مواجهة سياسية وتغيري سلطة.
النواب املستقيلون: جبهة مواجهة سياسية

يعمل النواب املستقيلون، سامي اجلمّيل وبوال يعقوبيان وميشال 
معوض ونعمة افرام على عقد حتالف مع بعض جمموعات االنتفاضة 
كـ«عامية 17 تشرين« و«َتَقُدم« و«لقاء تشرين« و«أنا خط أمحر« 
اىل إنشاء جبهة سياسية. جيري التباحث حاليًا يف برنامج مشرتك. 
ما زالت النقاشات يف بدايتها. لكن أساسها التوافق على ضرورة 
خطة  لتنفيذ  فاعل،  شعيب  بدعم  املؤسسات  خارج  من  املواجهة 
انتقالية للسلطة توصل اىل إجراء انتخابات متتالية لعدد كبري من 

املناصب والسلطات. 
السابقني  النواب  األجندات بني  اختالفات يف  أيضًا، ظهرت  هنا 
إجراء  على  واملشددين  احلياد  نظرية  تسويق  إىل  الطاحمني 
انتخابات الفرتاضهم أنهم سيضاعفون نتائجهم وينّجحون أنفسهم 
ومن ينتقونه ضمن الئحتهم، وبني اجملموعات اليت تريد حربًا مع 
املصارف وترفض الرهان على اخلارج، وترى يف االنتخابات املبكرة 
استعجااًل، وأنها لن تؤدي سوى اىل خسارتهم متامًا كما االنتخابات 
الطموحات  تغلب  أن  من  أيضًا  اجملموعات  خوف  يبقى  السابقة. 
السياسية واملطامع الشخصية للنواب على ما عداها، فيسعون اىل 

ابتالع متثيل اجملموعات للفوز بـ«شرعية« االنتفاضة.
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الطالبات  إحدى  أصبحت 
بعد  اآلن  أمان  الدوليات يف 
تعرضها »الختطاف افرتاضي« 
على  واحلصول  سيدني،  يف 
من  دوالر   200,000 من  أكثر 

عائلتها كأموال »للفدية«.
ففي الثامن من أيلول اجلاري، 
مت اإلبالغ عن اختفاء طالبة ال 
من  عاما   18 عمرها  يتجاوز 
على  القلقني  أصدقائها  قبل 

سالمتها.
عائلتها  إن  املبلغون  وقال 
قد  أسرتاليا  خارج  املوجودة 
وصورا  فيديو  مقاطع  تلقت 
وهي  فيها  تظهر  للمرأة، 

حمتجزة يف مكان جمهول.
املواد طلب من  تلك  وأعقب 
بدفع  أرسلتها  اليت  اجلهة 
أنه  أدعى  شخص  إىل  أموال 
مقابل  الصينية  الشرطة  من 
الفتاة  سالمة  على  احلفاظ 

وإطالق سراحها.
وقامت وحدة مكافحة السرقات 
واجلرائم اخلطرة يف نيو ساوث 
السلطات  مع  بالتعاون  ويلز 
الصينية والشرطة الفيدرالية 
ووجدت  األمر.  يف  بالتحقيق 
موجودة  الفتاة  السلطات 
 Pyrmont يف  جيدة  حالة  يف 
قبل  املاضي،  الثالثاء  يوم 
منزل يف  يقوموا مبداهمة  أن 
سيدني،  مشالي   Chatswood
حيث حتدثت الشرطة إىل رجل 
وال  عاما   22 العمر  من  يبلغ 

تزال التحقيقات مستمرة.
شرطة  قوة  مدير  وقال 
للتحقيق  ويلز  ساوث  نيو 
بينيت  ديفيد  اجلرائم  يف 
احتيال  عمليات  هناك  إن 
الصينيني  الطالب  تستهدف 
تظاهر  تشمل  أسرتاليا  يف 
أجل  من  باالختطاف  الطالب 

ابتزاز العائلة.
احملتالني  أن  »يبدو  وقال 
ومرة  العمل  يف  مستمرون 
باستهداف  يقومون  أخرى، 
أشخاص يف اجلالية ليسوا على 

اتصال مباشر بعائالتهم.«
أهل  إن  الشرطي  وقال 
الفتاة قاموا بتحويل أكثر من 
حساب  إىل  دوالر   213,000
طلبات  لتلبية  أسرتاليا  خارج 
اخلطف  بعملية  قاموا  الذين 

املزعومة.

األسرتالية  املفوضية  وقالت 
املستهلك  ومحاسة  للمنافسة 
اجلالية  من  شخص   900 إن 
الصينية يف أسرتاليا خسروا 
1.5 مليون دوالر جراء عمليات 
اجلاري  العام  خالل  االحتيال 

وحده.
قلقة  إنها  املفوضية  وقالت 
عملية  بشأن  خاص  بشكل 
خداع  يتم  غريبة،  احتيال 
ليتظاهروا  فيها  الطالب 
للخطف.  تعرضوا  قد  أنهم 
االحتيال  عملية  وجتري 
الطالب  تهديد  خالل  من 
جنائية  لعقوبات  بتعرضهم 
إجرامي  ارتكابهم عمل  بسبب 
مزعوم، ويطلب املتصلون من 
الطالب، إرسال صور لنفسه 

وهو مقيد ومكمم.
الصور  تلك  استخدام  ويتم 
للحصول  العائلة  ابتزاز  يف 

على املال.
الصينيون  الطالب  ويتعرض 
أيضا إىل عملية احتيال أخرى، 
حيث يتم التواصل معهم من 
من  أنه  يدعي  شخص  قبل 
وخيربهم  الصينية،  السلطات 
أنه قد اعرتض طرد للضحية 
به وثائق مزيفة. ويطلب هذا 
الضحية  من  أمواال  الشخص 
إجراءات  اختاذ  سيتم  وإال 
للرتحيل إىل الصني ومواجهة 

حماكمة جنائية.
مجعية  من  ديفيد  وقال 
جامعة  الصينيني يف  الطالب 
سيدني إن حماوالت االحتيال 
اجلامعة.  يف  للغاية  شائعة 
عن  فكرة  »ألمنحكم  وقال 
 80 أن  القول  ميكن  الوضع، 
إىل 90 يف املائة من الطالب 
الصينيني يف أسرتاليا تلقوا 

مكاملة احتيال.«
وقال إن أكثر عمليات االحتيال 
تدعي  اليت  تلك  شيوعا، هي 
اتصال  يليها  طرد،  اعرتاض 
تابع  أنه  يدعي  شخص  من 

للسفارة الصينية.
وأكد أن السلطات األسرتالية 
الصينية  والسفارة  واجلامعة 
الطالب  مع  تواصلوا  قد 
وأكدوا عدم صحة االدعاءات 
عمليات  عليها  تقوم  اليت 

االحتيال تلك.
SBS :املصدر

 »اختطاف زائف«: عملية احتيال 
يف سيدني تبتز 200,000 

دوالر من أسرة صينية

الشرطة عثرت على الفتاة التي تم ادعاء اختطافها يف بايرمونت 
وداهمت منزال يف تشاتسوود على صلة بالتحقيق

صحيفة  نشرته  تقرير  يف  جاء 
شركات  إن   ،Washington Post
بـ  القيام  إىل  جلأت  طريان 
»رحالٍت دون وجهة«، تستهدف 
إىل  يتوقون  الذين  املسافرين 
على  وبعضهم  اجلوي،  السفر 
استعداٍد إلنفاق الكثري من املال 
لشراء التذاكر، وذلك مع استمرار 
الدولي يف معظم  السفر  ف  توقُّ
جائحة  خلفية  على  العامل؛  أحناء 

فريوس كورونا امُلستَجد.
األسرتالية،  كوانتاس  شركة 
الشركات  أحدث  بني  من  وهي 
ُتغادر  رحلٍة  عن  أعلنت  اليت 
وتعود إىل املطار نفسه، قالت 
لوكالة Reuters إن تذاكر الرحلة 
قد بيَعت بعد أقل من 10 دقائق 
 17 اخلميس  للبيع  عرضها  من 
رمسية  ثٌة  ُمتحدِّ وقالت  أيلول. 
باسم الشركة: »رمبا تكون هذه 
يف  مبيعًا  األسرع  هي  الرحلة 

تاريخ كوانتاس«.
األسرتالية  الطريان  حتذو شركة 
اآلسيوية  الطريان  شركات  حذو 
اليت عرضت خياراٍت مماثلة. وقد 
ُأطِلَقت مثل هذه الرحالت بالفعل 
بينما  واليابان،  تايوان  يف 
قالت شركة اخلطوط اجلوية يف 
سنغافورة، األحد 13 أيلول، إنها 
مشابهة  رحلة  إطالق  يف  ر  تفكِّ

أيضًا.
اليت  كوانتاس،  رحلة  ستغادر 
تستغرق 7 ساعات، من سيدني 
يف 10 تشرين األول وتعود يف 
خالل  ٍف  توقُّ دون  نفسه،  اليوم 
الرحلة، امتثااًل للقيود املفروضة 
وُوِعَد  الدول.  بني  السفر  على 

املسافرون بإطالالٍت على احلاجز 
املرجاني العظيم، ومنحدر أولورو، 
أسرتاليا،  يف  النائية  واملناطق 
البالد  فوق  الطائرة  ق  حتلِّ بينما 

على ارتفاعاٍت منخفضة.
 ،Reuters لوكالة  تقرير  حسب 
املقاعد  تذاكر  بيعت  ما  سرعان 
بني  تراوحت  بأسعاٍر  املعروضة 
 2765 إىل  أمريكيًا  دوالرًا   575
ثة  دوالرًا أمريكيًا. وقالت امُلتحدِّ
»إذا  اإلخبارية:  للوكالة  الرمسية 
هكذا،  موجودًا  الطلب  كان 
إىل  بالتأكيد  ع  نتطلَّ فسوف 
الرحالت  هذه  من  املزيد  إطالق 
وقٍت  يف  بة،  اخلالَّ املناظر  ذات 

ننتظر فيه مجيعًا فتح احلدود«.
اجلوية  اخلطوط  شركات  وعانت 
أشارت  إذ  اجلائحة،  خالل  بشدة 
جمموعات يف هذا القطاع إىل أن 
تنخفض  قد  اإلمجالية  اإليرادات 
بعد   ،2020 %50 يف عام  بنسبة 
احلدود  احلكومات  أغلقت  أن 
الرحالت  املسافرون  وألغى 

ط هلا. امُلخطَّ
يف آب، قال آالن جويس، املدير 
التنفيذي لشركة كوانتاس، إن 
امُلستَجد  كورونا  جائحة فريوس 
خلقت أسوأ مناٍخ مالي يف تاريخ 
عام،  ملئة  ميتد  الذي  الشركة 
ح أن ُتستأَنف  وإن من غري امُلرجَّ
صيف  قبل  الدولية  الرحالت 
الطريان  شركة  وخسرت   .2021
حنو 2.9 مليار دوالر خالل السنة 

املالية 2020.
صفحة  الطريان  شركة  ت  احتلَّ
من  الكثري  يف  إلعالنها  كاملة 
إىل  داعيًة  اخلميس،  الصحف، 

تراجع الطلب على جواز السفر 
األسرتالي بسبب إغالق احلدود الدولية

أدى الرتاجع يف السفر الدولي 
كورونا  وباء  تفشي  بسبب 
عدد  يف  كبري  اخنفاض  إىل 
للحصول على  املقدمة  الطلبات 
وطبقا  األسرتالي.  السفر  جواز 
لصحيفة الغارديان فإن طلبات 
جوازات السفر اخنفضت مبعدل 
األول  النصف  خالل   400,000

من عام 2020.
االخنفاض يف الطلب على جواز 
أن  يعين  األسرتالي  السفر 
يقرب  ما  خسرت  قد  احلكومة 
من 100 مليون دوالر من رسوم 
تفشي  بداية  منذ  الطلبات 

الوباء.
وقالت وزارة اخلارجية والتجارة 
 1.7 وجددت  أصدرت  إنها 
العام  خالل  سفر  جواز  مليون 
أن  يعين  ما  املاضي،  املالي 
449.3 مليون دوالر دخلوا خزانة 

الدولة.
اخلارجية  باسم  متحدث  وقال 
لصحيفة الغارديان إن الطلبات 
األسرتالي  السفر  جواز  على 

املائة  يف   20 بنسبة  اخنفضت 
على  مشددة  قيود  فرض  بعد 
احلدود مع بداية الوباء. وكانت 
آذار  مارس  قبل  املؤشرات 
العام املالي  املاضي تظهر أن 
زيادة  أعلى  سيشهد  املاضي 
على األطالق يف طلبات إصدار 

جواز السفر.
 300,000 إال  الوزارة  تتلق  ومل 
جواز  إصدار  أو  لتجديد  طلب 

السفر ما بني آذار وحزيران.
أنفقوا  قد  األسرتاليون  وكان 
السفر  على  دوالر  مليار   65
الدولي خالل عام 2019، وتأمل 
على  الناس  أن تشجع  احلكومة 
إنفاق جزء من تلك األموال على 

السفر الداخلي.
وطبقا للحكومة األسرتالية فإن 
18,000 شخص غادروا أسرتاليا 
استثناءات  على  احلصول  بعد 
املاضي  آب  أغسطس  خالل 
شخص  مليون  بنحو  باملقارنة 

يف نفس الشهر عام 2019.
املصدر: اس بي اس

إن  فيدرالي  قاضي  قال 
اهلجرة  وزير  بأعمال  القائم 
»عمال  ارتكب  تادج  آالن 
قرار  جتاهل  عندما  إجراميا« 
جلوء  طالب  وترك  احملكمة 
مخسة  ملدة  االحتجاز  رهن 

أيام.
ووجه القاضي جيوفري فليك 
يف  للوزير  الالذع  االنتقاد 
احملكمة الفيدرالية باألمس، 
»قام  الوزير  إن  قال  حيث 
إال  وصفه  ميكن  ال  بفعل 

باإلجرامي.«
من جانبه رفض الوزير تادج 
فعل  أي  بارتكاب  اإلقرار 
لن  إنه  قال  لكنه  خاطئ، 
انتظار  يف  األمر  على  يعلق 

نتائج االستئناف القادم. 
داتون  الوزير  يهدد  قاضي 
احملكمة«  »الزدراء  بإدانته 

بسبب قضية الجئ إيراني
تدور تلك املعركة القضائية 
حول قرار احملكمة منح رجل 
 34 العمر  من  يبلغ  أفغاني 
أن  رغم  تأشرية محاية  عاما 

لديه سجل إجرامي.
الوزير  أن  احملكمة  ووجدت 
من  األفغاني  الرجل  حرم 
احتجازه  خالل  من  حريته 
ووصفت  مستمر،  بشكل 
»مشني«  أنه  الوزير  سلوك 

و«بال سلطة قانونية.«
احملكمة  وثائق  وقالت 
يضع  أن  ميكنه  ال  »الوزير 
نفسه فوق القانون ويتوقع 
هذه  أن  الوقت  نفس  يف 
ستمنحه  بالضرورة  احملكمة 
وأضافت  متميزة.«  معاملة 
إىل  يعرضه  الوزير  »سلوك 
املدنية  العقوبات  من  كل 
وعلى األرجح اجلنائية أيضا، 
باإلضافة إىل احملاكمة بتهمة 

ازدراء احملكمة.«
تقدم  القرار،  صدور  وبعد 
حمكمة  إىل  بطلب  الرجل 
ملراجعة  اإلدارية  االستئناف 
حبقه،  الصادر  القرار 
وبالفعل يف مارس آذار عام 
2020، قررت احملكمة جتاهل 
مبنحه  وأمرت  الوزارة  قرار 

تأشرية محاية.
وعلى الرغم من قرار احملكمة 
يتم  مل  اللجوء  طالب  فإن 
إطالق سراحه من مركز احتجاز 
هيل  ياغونا  يف  املهاجرين 
ما دفع  أسرتاليا.  يف غرب 
االستئناف  حمكمة  قاضية 
الوزير  إىل  أمر  إصدار  إىل 
تشرح  خطية  إفادة  بتقديم 
الرجل  وجود  استمرار  سبب 

يف مركز املهاجرين.
خلصت  قالت  ذلك  وبعد 
القاضية إىل أن »الرجل مل 
ببساطة  سراحه  إطالق  يتم 
قرار  يعجبه  ال  الوزير  ألن 

احملكمة.«
سراح  إطالق  مت  وبالفعل 
الرجل ولكن بعد أن أمضى 
مخسة أيام يف رهن االحتجاز 
دون سند قانوني. القاضي 

يراجع  كان  فليك  جيوفري 
االستئناف  حمكمة  قرار 
آذار  مارس  يف  اإلدارية 
هذا  أصدر  عندما  املاضي، 

التقريع الالذع آلالن تادج.
فليك  القاضي  أن  ورغم 
االستئناف  حمكمة  أن  رأى 
القانون  طبقت  قد  اإلدارية 
أنه  إال  صحيح،  غري  بشكل 
احملكمة  قرار  تغيري  رفض 
الوزير  احرتام  عدم  بسبب 

لقرارها.
الوزير  قال  له  بيان  ويف 
أي  بشدة  يرفض  إنه  تادج 
بالتصرف  قيامه  إىل  تلميح 

بشكل خمالف للقانون.
املتحدثة  قالت  جانبها  من 
باسم شؤون اهلجرة واألمن 
العمال  حزب  يف  الداخلي 
كريستينا كينيلي إن سلوك 
يتم  أن  جيب  تادج  السيد 

تفسريه.
»سكوت  كينيلي  وقالت 
موريسون جيب أن يشرح ملا 
يعتقد أن القانون ال ينطبق 
عليه وعلى وزرائه وملا يبدو 
أن هناك قانونا خاصا يسري 
على وزرائه وآخر يسري على 

األسرتاليني العاديني.«

املصدر: اس بي اس

حمكمة فيدرالية: وزير اهلجرة 
ارتكب »عمال إجراميا« باحتجاز 

طالب جلوء بال سند قانوني

رحلة طريان “دون وجهة” ِبيعت تذاكرها خالل 10 دقائق بثمن عال
الداخلية.  احلدود  فتح  إعادة 
 The Guardian وذكرت صحيفة 
اإلعالنية  املساحة  أن  الربيطانية 
أسرتالية  إعالمية  شركاٌت  كانت 

قد تربََّعت بها.
دون  اجلوية  الرحالت  أن  رغم 
كبرية  بتكاليف  تأتي  وجهة، 
مبجال  خرباء  قال  الشركة،  على 
الطريان إن شركات الطريان من 
ح أن تغطي هذه التكاليف،  امُلرجَّ
إن مل تنجح يف حصد ربٍح صغري، 
ح أن حُتِدث  مع أنه من غري امُلرجَّ
يف  تغيرٍي  أيَّ  اجلوية  الرحالت 
ر. النتيجة النهائية للقطاع امُلتعثِّ

الطريان  ل  حُملِّ سوبي،  بريندان 
 ،Sobie Aviation شركة  لدى 
 Strait Times لصحيفة  قال 
َطَرَحت  بعدما  السنغافورية 
السنغافورية،  اجلوية  اخلطوط 
أنها قد ُتطِلق رحالٍت دون وجهة 
»بالطبع  املقبل:  الشهر  يف 
فيه  بت  تتسبَّ ضرٌر  هناك  ليس 
ع  أتوقَّ ال  لكنين  الرحالت،  هذه 
تأثريًا كبريًا من حيث العائدات، 
هذه  خالل  للخسائر  تقلياًل  أو 

األوقات العسرية«.
للبيئة  مناصرة  جمموعاٌت  أثارت 
ه،  التوجُّ هذه  بشأن  املخاوف 
مشريًة إىل أن انبعاثات الكربون 
عاماًل  ل  متثِّ اجلوية  الرحالت  من 
املناخ.  أزمة  مفاقمة  يف  كبريًا 
بدفع  كوانتاس  شركة  ووعدت 
الكربون؛  بتعويضات  ُيعَرف  ما 
اليت  الرحلة  تأثري  من  للتخفيف 

تستغرق سبع ساعات.

املصدر: عربي بوست
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ّق، تستخدم  يف حماولٍة منها حلماية نفسها من غضب الناس املحُ
املصارف أسلوب االبتزاز: »فلتدفع لنا الدولة لندفع لكم أموالكم«. 
هو حرف لألنظار عن باب اهلدر األساسي للودائع، ال سّيما بعد أن 
اعرتف األمني العام جلمعية املصارف بأّن األخرية أقرضت الدولة 
صارع  »نسبة ضئيلة من إمجالي إمكاناتها«. وحّتى هذا »الضئيل« تحُ
املصارف لكي ال خيضع إلعادة هيكلة، مطالبة بـ«تعويضات« من 

األمالك العامة تفوق قيمة الدين.
ين هو »أوكسيجني« املصارف التجارية... وواحدة من أدوات  الدَّ
»احلرب« اليت ختوضها يف وجه »الدولة اللبنانية«. فبعدما راكم 
أصحاب املصارف وكبار املودعني ثرواتهم الشخصية من الفائدة 
ين  اليت دفعتها »الدولة« لقاء ما اقرتضته، أصبحوا يستخدمون الدَّ
العام. وِعوض أن تعرتف  القطاع  لتوجيه غضب املودعني صوب 
املصارف للمودعني بأّنها ال تدفع هلم حقوقهم ألّنها أساءت احلفاظ 
فلسة، خيتبئ مالكوها وإداراتها  على األمانة وهي اليوم مؤسسات محُ

خلف حّجة أّن الدولة تسّببت باألزمة لدى املصارف.
من  »اعتذاريًا«  بيانًا  املصارف«  »مجعية  أصدرت  أشهر،  قبل 
حّقًا  يستجدي  بأّنه  رّبر  املحُ الكثري  »شعور  على  تأّسفًة  محُ املودعني، 
له من مصرف تسّبب به عجز الدولة عن دفع ديونها. كما تعتذر 
بنيوية  إصالحات  تطبيق  لدعم  الدولة  أقرضت  ألّنها  املصارف 
مستوى  ولرفع  اخلاص  القطاع  لقدرات  تعزيزًا  العام  القطاع  يف 
يف  كّرر  املحُ الكالم  والنمو«...  العمل  فرص  عرب  املواطن  معيشة 
رتبطة  املحُ أعضاء شبكة املصاحل  كّل املناسبات وعلى لسان مجيع 
بـ«حزب املصرف«، ليس أكثر من كذبة. واإلفصاح عنها أتى عرب 
أحد أعضاء اجلمعية احلاليني، حتديدًا أمينها العام مكرم صادر. يف 
بالشراكة  اللبنانيني«  التنفيذيني  »جملس  مع  اإلنرتنت  عرب  لقاء 
انفجار  من  يومني  قبل  صادر  أعلن  االغرتابي«،  لبنان  »نداء  مع 
ما  )جمموع  دوالر  مليار   25 الدولة  4 آب أّن املصارف »أقرضت 
أصل  اللبنانية( من  واللرية  األمريكي  بالدوالر  املصارف  أقرضته 
الودائع املوجودة لديها واليت تبلغ 150 مليار دوالر، وبالتالي هي 
تبقية، فتوّزعت  نسبة ضئيلة من إمجالي إمكاناتها. أما األموال املحُ
بني االقتصاد اللبناني وودائع لدى املصرف املركزي«. السؤال 
تسليفات  كانت  إذا  أّنه   - ّثل  يحُ مبا   - على صادر  طرحه  الواجب 
حتى  األموال  تبّددت  فكيف  ضئيلة«،  »نسبة  شّكل  تحُ املصارف 
أصبحت املصارف عاجزة عن تسديد األموال املستحقة عليها؟ وملاذا 
تطلب املصارف من الدولة تعويضها بعقارات تبلغ قيمتها 40 مليار 
دوالر؟ وملاذا تتعّمد املصارف اخللط بني ما أقرضته للدولة وما 
أودعته يف مصرف لبنان، رغم االستقاللية التامة اليت يتمّتع بها 

دافع عنها »حزب املصرف« بشراسة؟ األخري، قانونًا، واليت يحُ
»االعرتاف« الثاني الذي نطق به صادر أّن »زيادة كمية ضخ اللرية 
اللبنانية يف السوق قد ختلق تضّخمًا يف األسعار، وبالتالي تؤّدي 
إىل تراجع القيمة الشرائية للمواطنني«. هي »اللعبة« اليت يقوم 
بها احلاكم رياض سالمة، حني يغري املودعني بسحب دوالراتهم 
3900 لرية للدوالر  باللرية، على سعر صرف يبلغ  من املصارف، 
خّفف بذلك من أعباء البنوك، ويفرض حسمًا على الودائع،  الواحد، فيحُ
فقد األموال قيمتها بعدما بلغ سعر الدوالر يف السوق السوداء  إذ يحُ
»نقدًا  لبنان  حّتى خلق مصرف  األمر  8000 لرية. وصل  الـ  قرابة 
إضافيًا يف السوق يف األشهر السبعة األوىل من الـ 2020 بقيمة 
11001 مليار لرية، مبعدل شهرّي يبلغ 1571 مليار لرية« )»األخبار«، 

ملحق رأس املال: 2020/08/10(.
اللبناني،  االقتصاد  تنمية  أّنها ساهمت يف  تّدعي املصارف  حني 
فهي تعجز عن ِذكر مثال واحد، مبعزل عن حماوالتها اللجوجة إلقناع 
الناس بقروض لعمليات التجميل أو رحلة استجمام أو شراء عقار. 
إقراض  عرب  العام  املال  من  الَغرف  يف  متّثلت  الدائمة  سياستها 
الدولة. ومنذ عام 2011، انغمست أكثر فأكثر بتوظيف قرابة 71.62% 
)حبسب نشرة »بلوم انفيست«، الصادرة يف 4 آب املاضي( من 
أموال الناس لدى مصرف لبنان، ليس ألّن األخري آمٌن جتاه املخاطر، 

بل ألّنه قّدم للمصارف فوائد مرتفعة جّدًا.
عام 2018 وحده، حصلت املصارف على حنو 6 مليارات دوالر من 
مصرف لبنان كفوائد )بالدوالر( على األموال اليت أودعتها لديه، 
 ،2016 وعام  كسبار.  توفيق  االقتصادي  اخلبري  تقديرات  حبسب 
أرباح استثنائية )حتديد األرباح يعين أّن  أقّرت املصارف بتحقيق 
املداخيل كانت أكثر من ذلك( جتاوزت عتبة اخلمسة مليارات دوالر 
يف تلك السنة فقط نتيجة إيداعها أموااًل يف مصرف لبنان ضمن 
ضاف  ي باهلندسات املالية. ربٌح جنته املصارف لسنوات، يحُ ّ ما سحُ
ين  إىل حنو 90 مليار دوالر حصلت عليها من الدولة كفوائد على الدَّ
ّدرت مدفوعات  العام منذ عام 1992. أما يف موازنة الـ 2020، فقحُ
الفائدة بنحو 6.1 مليارات دوالر، أي %36 من النفقات و%48.5 من 
اإليرادات، حبسب أرقام وزارة املالية. كان هذا »العّز« قبل أن 

ين عليها. »تتأّفف« املصارف من ِثقل الدَّ

الدَّين لم يكن َقدَرًا على املصارف
ين بالعمالت األجنبية. تبلغ قيمة هذه  املشكلة الرئيسية هي يف الدَّ

قّسمة إىل: »القنبلة« 34.6 مليار دوالر أمريكي، محُ
- قرابة امللياَري دوالر أمريكي ديون طويلة األمد.

منها  حيمل  »يوروبوندز«،  سندات  أمريكي  دوالر  مليار   32.6  -
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ليا القزي

من  )منهم  »األجانب«  الدائنون 
أو  غرتبًا،  محُ لبنانيًا  يكون  قد 
ملصلحة  السندات  يشرتي  أجنبيًا 
دوالر،  مليار   14 لبناني(،  طرف 
 11.5 اللبنانية  التجارية  واملصارف 
 5.3 لبنان  ومصرف  دوالر،  مليار 

مليارات دوالر.
دياب  حّسان  حكومة  أعلنت  حني 
سندات  سداد  عن  التوّقف  نّيتها 
مصارف  سارعت  »اليوروبوندز«، 
من  حتمله  ما  بيع  إىل  جتارية 
سندات. ال يوجد أرقام دقيقة حول 
قيمة ما ختّلصت منه، لكّنها حبسب 
 3 الـ  بني  ما  مصرفية  تقديرات 
املصارف  دوالر.  مليارات   4 والـ 
اليت لطاملا اعتربت إقراضها الدولة 
»واجبًا« ال يكنها »التنّصل منه«، 
أي  السندات،  بيع  إىل  سارعت 
الّدين، حتى ال  التخلص من عبء 
يطاوهلا التخّلف عن الدفع. ما يعين 
لزمة  أّنها منذ البداية مل تكن أبدًا محُ

مسؤولية  جهة  من  الدولة  حيّملون  الذين  للتعايف،  احلكومة  خلطة 
»تبّخر« الودائع بذريعة استخدامها يف إقراض الدولة، ويرفضون 
يف الوقت عينه إعادة هيكلة َدين الدولة الداخلي )باللرية اللبنانية( 
وشطب جزء منه، علمًا بأنهم كانوا يعارضون أيضًا فكرة التوقف 

عن سداد سندات »اليوروبوندز«.
وهم أيضًا يرّوجون لفكرة أن خفض سعر صرف العملة سيؤدي إىل 

خفض قيمة الدين الداخلي.
يبدأ أحد كبار األساتذة اجلامعيني )خارج لبنان( يف االقتصاد تعليقه 
ين خبفض قيمة العملة يزيد التضخم، والدولة  بأّن »خفض قيمة الدَّ

أقرضت املصارف الدولة 11.5 مليار دوالر فقط، أي 9.5% من مُجمل الودائع بالدوالر )هيثم املوسوي(

بـ«الدولة«  املصارف  رمت  العامة، 
حني  األجانب  الدائنني  فّكي  بني 
ستحقة  رفعت حّصتهم من السندات املحُ
يف الـ 2020 إىل %76.7، ما يعين خلق 
وتدفيعها  للدولة،  قانونية  مشاكل 

غاليًا مثن ختلفها عن الدفع.
السابق  الوزير  يفتحه  ضخم  ّلد  جمحُ

مالية  أرقامًا ومعطيات  الطاولة، حيوي  على  أمامه  منصور بطيش 
فلفش« األوراق ليخرب أّن الودائع بالدوالر  تؤّرخ للمرحلة السابقة. »يحُ
ضاف إليها قرابة  يف القطاع املصريف »هي 115 مليون دوالر، يحُ
الـ 7 مليارات دوالر »مراكز قطع« يتّم تكوينها احتياطًا الخنفاض 
األموال اخلاصة لدى املصارف. أي أّن اجملموع 122 مليار دوالر«. 
مل هذا املبلغ، »أقرضت املصارف 11.5 مليار دوالر أمريكي  من جمحُ
مل الودائع لديها مبا فيها مراكز القطع«.  للدولة، أي %9.5 من جمحُ
 83.5 املركزي  املصرف  لدى  اإليداعات  يبلغ صايف  املقابل،  يف 
مليار دوالر، »أقرض منها 7.5 مليارات دوالر للمصارف، وأقرض 
ين العام  الدولة قرابة الـ 5.7 مليارات دوالر. لتكون النتيجة أّن الدَّ
يبلغ حنو  األجنبية  بالعمالت  لبنان  ومصرف  املصارف  الذي حتمله 
أّن  قّدر بطيش  إذًا؟ يحُ 17 مليار دوالر«. أين توّزعت بقية الودائع 
دوالر،  مليار   24 حواىل  قيم  املحُ اخلاص  القطاع  أقرضت  املصارف 
و6.5 مليارات دوالر للقطاع اخلاص غري املقيم، وقامت باستثمارات 
خارجية بقيمة 6 مليارات دوالر، »يبقى حواىل 70 مليار دوالر من 
مل الودائع. فأين هي األموال؟ وإذا سّلمنا جداًل مع صادر بأّن  جمحُ
قيمة الودائع 150 مليار دوالر وقروض املصارف للدولة هي 25 
مليارًا، فلماذا ال يشرح أين ذهبت الـ 125 مليار دوالر، وخاصة أّن 
املصارف خسرت ودائعها يف اخلارج. مَل تذهب األموال إىل الدولة، 

بل وضعتها املصارف يف البنك املركزي«.
إعادة هيكلة الدَّين

نسبة  أما  دوالر،  مليار   34.6 هو  األجنبية  بالعمالت  الدين  مل  جمحُ
»32.6 مليار دوالر، حّصة املصارف  فتبلغ  »اليوروبوندز«  سندات 
ين بالعمالت األجنبية  منها 11.5 مليار دوالر«، حبسب بطيش. »الدَّ
بعملة  دولة  تقرتض  »كيف  إليه،  بالنسبة  ربى«،  الكحُ اجلرية  هو 
مقبوضات  لديها  مثاًل،  السعودية  بها؟  الدين  سّدد  تحُ أن  تقدر  ال 

بالدوالر جّراء بيع النفط، وتستطيع أن تستدين به«.
ين بالعملة امللية، فيبلغ حنو 95 ألف مليار لرية، ينقسم  أما الدَّ
إىل قسمني: األول، 25 ألف مليار لرية ملؤسسات ضامنة )مؤسسة 
ضمان الودائع، صناديق التعاضد، صندوق الضمان االجتماعي...(، 
نقابات  عرب  املصارف  حتملها  منه  لرية  مليار  آالف   10 الـ  قرابة 

وصناديق تعاضد. »مبلغ الـ 25 مليار لرية ال جيوز املّس به«.
أما القسم الثاني، فيبلغ حنو 70 ألف مليار لرية، »55 ألف مليار لرية 
أقرضها املصرف املركزي للدولة وال يزال يستفيد من الفوائد عليها 
عيد توزيعها«، ليبقى فقط 15 ألف مليار لرية استدانتها الدولة  ويحُ
صبح 6 مليارات  رض عليها حسم بنسبة %40، تحُ من املصارف، »إذا فحُ
أمريكي حسب سعر صرف  مليار دوالر  مليار ونصف  أي  دوالر، 
كن املصارف حتّمل هذه اخلسارة بعدما راكمت حنو  4000 لرية. أال يحُ
%70 من أرباحها عرب املال العام؟ وبعدما تضخمت أمواهلا اخلاصة 
)الرساميل( من 140 مليون دوالر عام 1991 إىل 22 مليار دوالر 
عام 2019، حبسب إحصاءات )اخلبري االقتصادي واملصريف( فريدي 
باز؟«، يسأل بطيش. وسؤاله هو مبثابة جواب على »اجلزء الثاني« 
من دعاية املصارف وجلنة تقصي احلقائق النيابية وكّل املعارضني 

  املصارف التي تدّعي 
أنها كانت مجربة على 

إقراض الدولة، سارعت 
إىل بيع جزء من سندات 
اليوروبوندز قبل تخّلف 

الحكومة عن الدفع
أن تلجأ إىل هذا  ضطرة إىل  غري محُ
اخليار، بل تستطيع أن تتوّصل إىل 
سّدد  اتفاق مع الدائنني بأّنها لن تحُ
النمو  ين قبل أن يتعّدى معّدل  الدَّ
إجراء  فأي  الدين«.  خدمة  معّدل 
طلق  خالف ذلك يعين أّن »الدولة« تحُ

شّدد »على إعادة تدوير االقتصاد بطريقة  النار على »قدميها«. ويحُ
فائدة  مبعدالت  ديوننا  خدمة  من  ّكننا  ومتحُ اإلنتاجية  قدراتنا  ترفع 
ساق هي أّن الدولة قادرة على  تدّنية«. واحدة من احلجج اليت تحُ محُ
دفع دينها بعملتها امللية ألّنها تطبعها، ولكن بالنسبة إىل األستاذ 
التخريب. صحيٌح  أنواع  عترب من  بالنقد يحُ التداول  »زيادة  اجلامعي 
أّن هناك حاجة إىل طبع العملة، إال أّنها جيب أاّل تكون منفصلة عن 
دفع لالستهالك  خلق دورة اقتصادية جديدة حتى ال تبقى األموال تحُ

حصرًا«.
بلى... الدين الداخلي قابٌل للقصّ!

باللرية  َدينها  هيكلة  إعادة  من  الدولة  ملنع  السعي  سياق  يف 
سّوق حزب املصرف »خربية« أّنه مل يسبق ألّي دولة يف  اللبنانية، يحُ

العامل أن جلأت إىل هذا اخليار. فهل هذا صحيح؟
يظهر من أقصى »اليمني العاملي« تقرير لوكالة »فيتش« للتصنيف 
االئتماني، يكشف أن ختّلف الدول عن سداد الديون اليت حتملها 
بعملتها امللية أمٌر شائع منذ بداية القرن التاسع عشر. ومنذ عام 
َلت 64 حالة تعّثر بالديون امللية. »فيتش« تناولت هذا  جِّ 1914، سحُ
شر يوم 10 أيار 2013، حتت عنوان:  املوضوع يف التقرير الذي نحُ
كن للدول أن تتخّلف عن سداد الديون بالعملة امللية؟«.  »ملاذا يحُ
والفكرة الرئيسية اليت يتمحور حوهلا التقرير هي أّن نظرية عدم 
»بسبب  بعملتها  ين  الدَّ سداد  عن  التخّلف  على  احلكومات  قدرة 
احلاالت  خرافة«، حتى ولو كانت  النقود، هو  قدرتها على طباعة 
سجلة أدنى بكثري من حاالت التخّلف عن سداد الديون بالعمالت  املحُ

األجنبية. تناول التقرير 10 حاالت بني عاَمي 1995 و2013:
 ،)1999( إكوادور   ،)1998( وأوكرانيا  روسيا   ،)1994( رواندا   -
األرجنتني )2001(، جامايكا )2010 و2013(. التخّلف عن الدفع يف 

هذه البلدان ارتبط بأزمات اقتصادية ومالية وسياسية.
- سرييالنكا )1996( وفنزويال )1998(، مل يكن هناك »قّص شعر« 

ولكن تأخرت املدفوعات ألسباب إدارية.
- الكامريون )2004( واليونان )2012(، سبب التعّثر كان افتقارها 

للقدرة على طباعة النقود.
ين بالعمالت األجنبية  شبه الدَّ ين بالعملة امللية يحُ خالصة األمر أن الدَّ
جلهة أنه ليس قَدرًا، خاصة إذا كانت املفاضلة بني احلفاظ على 
مصاحل األجيال املقبلة، وبني تضخيم حمفظة »مّصاصي األموال« 
ين، وعندما حتني اللحظة املتوّقعة ويعجز  الذين يستثمرون يف الدَّ
املقرتض عن السداد، يلجأون إىل السطو على ما يلكه. هذا ما 
مبنحها  الدولة  تطالب  إذ  نيتها حتقيقه،  اللبنانية  املصارف  تعلن 

أمالكًا عامة بقيمة 40 مليار دوالر!

 ارتفعت أموال املصارف 
الخاصة )رساميلها( من 
140 مليون دوالر يف 
1991 إىل 22 مليار 

دوالر يف 2019

باالقرتاض بسندات »اليوروبوندز«، إمنا فعلت ذلك طمعًا بالفوائد 
سّددها اخلزينة العامة. ال بل على طرف نقيض من املصلحة  اليت تحُ
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مـقاالت وتحقيقات

عمر نشابة
إن تثبيت احملكمة الدولية اخلاصة بلبنان لرباءة ثالثة من املتهمني 
األربعة ال يدل على صوابية عملها وال على إخفاقات مكتب املدعي 
العام فيها. كما أنه ال يدل على تسييس عمل احملكمة وال على عكس 
ذلك. بل إن ما يفرتض أن يستدعي االهتمام هو كيفية عمل احملكمة 
منذ إنشائها وإذا ما كان مكتب املدعي العام والقضاة واحملامون قد 
قاموا باملهاّم اليت ُكلفوا بها قانونيًا على أكمل وجه وبطريقة مهنية 
وأخالقية تدل على كفاءة عالية وحبث جدي وصادق ومسؤول عن 

احلقائق.
وردت   ،2020 آب   18 يوم  احملكمة  أصدرته  الذي  احلكم  نص  يف 
عبارة »إخفاق« أو »فشل« )Failure( أكثر من 173 مرة، لإلشارة اىل 
إخفاقات مكتب املدعي العام الذي تقاضى القسم األكرب من ميزانية 
احملكمة اخلاصة بلبنان منذ انطالق عملها عام 2009. يعين أن لبنان 
سّدد مئات ماليني الدوالرات ليحصد ما عّده قضاة احملكمة أنفسهم 

»إخفاقات«.
يف ما يأتي، نعرض أبرز اإلخفاقات اليت تكشف أن عمل مكتب املدعي 
العام افتقد اىل الدقة واالحرتاف، كما أن احملكمة بقضاتها وحماميها 
 judicial( »واحملققني واملوظفني تصّرفوا خالفًا ملبدأ »اقتصاد العدالة
economy( الذي يقتضي جتنب صرف األموال مقابل إجراءات وأعمال 

ومهام ال تتطلبها شروط احملاكمة العادلة.
1- خبري غري خبري

دونالدسون.  يدعى  اتصاالت  خبري  على  العام  املدعي  اعتمد مكتب 
عن  حتليالت  تضمنت  الصفحات  مبئات  تقارير  األخري  هذا  وعرض 
ضلوع  لتبيان  اليها  مستندًا  املزعومة  والشبكات  املنقولة  اهلواتف 
املتهمني األربعة يف اغتيال احلريري. لكن تبني لقضاة غرفة احملاكمة 
أن » ال خربة لدونالدسون يف حتليل أفضل دائرة جغرافية اللتقاط 
اهلواتف )بهدف حتديد مكان وجود اهلاتف يف وقت حمدد(« )الصفحة 
99 الفقرة 340(. ومسحت احملكمة لدونالدسون تقديم إفادته غري أنها 
اشرتطت أنه »ال حيق له بأن حيسم بأن هناك تزامنًا مكانيًا للهواتف 
وبالتالي ال حيق له بأن يدعي حتديد مستخدمي اهلواتف« )الصفحة 
99 الفقرة 341(. وبالتالي، بالرغم من امليزانية الضخمة املخصصة 
ملكتب املدعي العام واليت تسمح له باإلتيان بأفضل اخلرباء الذين 
ذلك  يف  العام  املدعي  فشل  املوضوع،  بهذا  اخلربات  أهم  لديهم 

وفضل تعيني »خبري« بال خربة كما وصف يف نص احلكم.
2- املجهولون الـ13

جاء يف نص احلكم أن املدعي العام زعم أن شخصًا جمهواًل )س 6 
وحرف س/S يدل على SUSPECT أي مشتبه فيه( كان برفقة املتهم 
سليم عياش عندما اشرتى شاحنة امليتسوبيشي )الصفحة 40 الفقرة 
151(. كما زعم املدعي العام أن هناك 13 مشتبهًا فيهم إضافة اىل 
س6، وهم س5 وس7 وس8 وس9 وس10 وس11 وس12 وس13 
وس14 وس18 وس19 وس23 )الصفحة 11( غري أنه بعد مرور 15 
عجز  الدوالرات  ماليني  مئات  وصرف  اجلنائية  التحقيقات  من  سنة 
املدعي العام الدولي عن حتديد هوية أّي من هؤالء األشخاص كما 

عجز عن تقديم أي معلومات صحيحة عنهم.
3- عدم التوسع يف التحقيق

العام  املدعي  إخفاق  إىل  تشري  واضحة  دالئل  احلكم  نص  يف 
خالل  من  واملهين  املنهجي  املستوى  على  له  التابعني  واحملققني 
عدم التوّسع يف التحقيق بشأن فريق األمن الذي كان مكلفًا محاية 
الرئيس رفيق احلريري. حيث جاء يف نص احلكم أنه »ألجل اغتيال 
حيظى حبماية مشددة مثل احلريري، جيب مجع كّم كبري من املعلومات 
وأمنه  املرافقني واملوكب  املكلفني محايته،  عاداته وعادات  بشأن 
اخلاص وعناصر قوى األمن الداخلي املكلفني محايته كرئيس سابق 

للحكومة« )الصفحة 1562 الفقرة 4686(.

4- تراجع عن رواية »شرق املطار«
بعد عرضه مزاعم عن »أنشطة« جرت قبل وقوع اجلرمية يف منطقة تقع 
شرق املطار )يف الضاحية اجلنوبية لبريوت( وكان يسعى يومها اىل 
اإلشارة عن تفخيخ شاحنة امليتسوبيشي هناك، تراجع املدعي العام 
وفريقه عن هذه املزاعم ألنه فشل يف مجع اإلثباتات واألدلة اليت 
ختّوله عرض مزاعمه على غرفة الدرجة األوىل. وجاء يف نص احلكم »ال 
توجد أدلة تشري اىل أن املتفجرات اليت استخدمت يف اهلجوم ُنقلت 

من شرق املطار« )الصفحة 40 الفقرة 150(.
5- الهاتف ليس لصربا

إن أحد مزاعم املدعي العام يف سعيه اىل إدانة السيد أسد صربا 
هو أنه يستخدم اهلاتف األرجواني 018. شّكك فريق الدفاع عن حقوق 
صربا ومصاحله يف صحة مزاعم االدعاء ألن هذا اهلاتف يبدو أنه يعود 
لشخص ال عالقة له باجلرمية يدعى أسعد سّلوم. حسم احلكم هذا األمر 
بالقول إن »على غرفة احملاكمة أن تستخلص أن فشل املدعي العام 
الواضح يف التحقيق بهذه النظرية البديلة )ما تقدم به فريق الدفاع 
عن صربا( يسمح باالستنتاج أن السيد سلوم ميكن أن يكون مستخدم 
أن  3962(. يعين ذلك بكل بساطة  الفقرة   1279 اهلاتف« )الصفحة 
على  حيتم  ما  الوظيفية  بواجباتهم  يقوموا  مل  وفريقه  العام  املدعي 
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القضاة »يتهمون« املدعي العـام بـ»الفشل« و»اإلخفاق«

املوعد بدقة غري أنها سّلمت بأن املدعي العام فشل يف تقديم أدلة 
تثبت أن السادة عنيسي ومرعي وصربا كانوا جزءًا منها.

10- دليل ضعيف
»الدالئل ضد املتهمني هي دالئل ظرفية. الدليل الوحيد املباشر هو 
دليل عّدته غرفة احملاكمة ضعيف املصداقية لدرجة ال تتيح استخدامه 
ضد السيد عنيسي« )الصفحة 7 الفقرة 31(. يعين ذلك أن املدعي 
العام فشل يف إثبات مصداقية الدليل املباشر الوحيد الذي استند 
اليه يف سعيه إلدانة املتهمني األربعة. وبالتالي مل يكن أمام القضاة 
خيار إال تثبيت براءة ثالثة منهم. أما املتهم الرابع فيأتي شرح ما 

استند اليه القضاة إلدانته الحقًا يف نص هذه القراءة األّولية.
11- غياب الشهود

»مل يكن هناك أي دليل على تعّرف أي شاهد على أي من املتهمني 
أو على أي واقعة ملموسة. ومل تقتنع غرفة احملاكمة مبصداقية مسار 
التعريف الذي انتهجه املدعي العام يف حماولته لتحديد السيد عنيسي 
من خالل جمموعة صَور وبالتالي مت إهمال هذا الدليل« )الصفحة 92 
الفقرة 323(. يعين ذلك أن طوال مدة التحقيق، فشل املدعي العام 
يف العثور على شاهد واحد ميكن أن يتعّرف إىل املتهمني أو حيدد 
بشكل مباشر اية معلومات حّسية تتعلق بهم. بل اقتصر نهج املدعي 
العام على حتديد أصحاب اهلواتف من خالل التزامن املكاني )ويأتي 
التعريف«  »مسار  أما  األولية(.  القراءة  الشرح الحقًا يف نص هذه 
ألحد الشهود فتبني للقضاة أنه ال يتناسب مع املعايري القانونية وأن 
عمل حمققي املدعي العام يف هذا الشأن يفتقر اىل املصداقية ألنه 

غري مهين وال يستند اىل إجراءات معتمدة يف التحقيقات احملرتفة.

-12 أين فيديو أبو عدس؟
)فيديو  بالفيديو  يتعلق  جنائي  دليل  أي  احملاكمة  غرفة  تتلّق  »مل 
دليل  أي  اليها  كما مل يصل  الظرف،  أو  بالرسالة  وال  عدس(  أبو 
عن تسلسل اإلجراءات منذ تسّلم السيد للفيديو حتى تسليمه اىل 
القاضي احملقق ميشال أبو عّراج« )الصفحة 1765 الفقرة 5340( يعين 
أخفقوا يف  له  التابعني  احملققني  وعشرات  العام  املدعي  أن  ذلك 
حتديد أي معلومة مفيدة عن الفيديو الذي ظهر فيه أبو عدس والذي 
اإلخفاق  كان قد ُوضع على غصن شجرة يف وسط بريوت. وهذا 
أساسي ألن شريط الفيديو هو مبثابة الدليل احلسي الوحيد الذي كان 
حبوزة أشخاص ضالعني بشكل أكيد جبرمية اغتيال الرئيس احلريري 
وآخرين يوم 14 شباط 2005. وبالتالي يبدو أن مكتب املدعي العام 

قد فشل يف االستفادة من هذا الدليل فشاًل واضحًا.
13- ال دليل على اجتماع املتهمني

يقدم  مل  بينما  األربعة  املتهمني  بني  املزعوم  الرتابط  الفتًا  كان 
املدعي العام دلياًل على اجتماعهم أو على لقائهم قبل وقوع اهلجوم 
أو بعده. ولكن بسبب تركيز املدعي العام على ضلوعهم يف مؤامرة 
جنائية فـ«مبا أن القضية املوجهة ضد عنيسي وصربا قد فشلت، فإن 

القضية املوجهة ضد مرعي كذلك فشلت« )الصفحة 7 الفقرة 30(.

)أ ف ب ـ أرشيف(

احملكمة قبول ما تقدم به الدفاع من دون أن يقوم االدعاء بتقديم 
إثباتات تشري اىل صحة مزاعمه. والالفت هو ما بدا استسهال املدعي 
العام الكندي نورمان فاريل يف التخلي عن مزاعمه وعدم متسكه مبا 

جاء يف نص القرار االتهامي.
6- الشبكة الخضراء

بشبكات  تتعلق  مكثفة  وأحباث  بتحقيقات  العام  املدعي  مكتب  قام 
شبكات  تشكل  إنها  قال  اهلواتف  من  جمموعات  وحّدد  اهلواتف 
اسُتخدمت ملراقبة حتركات الرئيس رفيق احلريري قبل اغتياله وتنفيذ 

هجوم 14 شباط.
 ومن بني هذه الشبكات الشبكة اخلضراء اليت عّدها شبكة القيادة. 
واستند يف القرار االتهامي إىل حتليالت خربائه وأدلته الظرفية ليحسم 
من  جزءًا  كانا  الدين  بدر  مصطفى  والسيد  مرعي  حسن  السيد  أن 
الشبكة اخلضراء وأنهما من قادة املؤامرة اجلنائية. لكن جاء يف نص 
احلكم أن »املدعي العام فشل يف إثبات دون أدنى شك معقول، أن 

مرعي كان يستخدم هاتفًا أخضر« )الصفحة 6 الفقرة 29(.
بأنها  املزعومة فحكمت احملكمة  اخلضراء  الشبكة  وظيفة  بشأن  أما   
»غري مقتنعة بأن الشبكة اخلضراء استخدمت لقيادة املهّمة )اغتيال 
احلريري(« )الصفحة 1573 الفقرة 4741( واعتربت أن »هناك احتمااًل، أن 

يكون للشبكة اخلضراء مهاّم أخرى« )الصفحة 1574 الفقرة 4743(.
7- مصدر املتفجرات مجهول

»مل تتلّق غرفة احملاكمة أي دليل جنائي عن مصدر الـRDX )املواد 
 »)2005 شباط   14 هجوم  يف  اسُتخدمت  أنها  تبني  اليت  املتفجرة 
ومئات  العام  املدعي  مكتب  يف  احملققني  عشرات  فإن  وبالتالي 
الضباط يف فرع املعلومات واجليش والشرطة القضائية واألمن العام 
واجلمارك واملخابرات عجزوا خالل 15 سنة من التحقيقات املتواصلة 
أمريكية وغربية وعربية على  االنرتبول وأجهزة استخبارات  مبساعدة 
2000 كيلوغرام من املتفجرات يف بلد  أكثر من  العثور على مصدر 
صغري ُوضع حتت اجملهر. هذا اإلخفاق فاضح ومدّو وقد يشري إما 
اىل عدم قيام احملققني بعملهم ألسباب جمهولة وإما اىل عجزهم عن 

القيام بعملهم ما يقتضي تغيري أسلوب التحقيق اجلنائي.
8- حجم االنفجار غري محدّد

الفرق  وعشرات  اجلرمية  مسرح  يف  املكثفة  التحقيقات  من  بالرغم 
الذين  الدوليني  واخلرباء  فيه  للعمل  اسُتقدمت  اليت  املتخصصة 
تقاضوا أموااًل من احملكمة فشل االدعاء العام يف حتديد خصوصيات 
أداة جرمية 14 شباط 2005. حيث أكد القضاة يف نص احلكم أن » 
االنفجار يوازي بني 2500 و3000 كيلوغرام من اليت ان تي، لكن مل 

يتم حتديد حجم االنفجار بشكل دقيق« )الصفحة 1 الفقرة 3(.
9- املؤامرة

مبا أن املدعي العام كان قد ادعى على ثالثة من املتهمني األربعة 
جبرمية املؤامرة اجلنائية توّقع القضاة أن يقدم قرائن بشأن تفاصيل 
املؤامرة أو باحلد األدنى بعض املعطيات األساسية اليت تثبت وقوعها. 
لكن بني الصفحة 19 والصفحة 25 يعرض نص احلكم تناقضات يف 
حتديد املدعي العام موعد انضمام املتهمني اىل املؤامرة املزعومة. 
ذلك  عدم حتديد  على  تعرتض  األوىل مل  الدرجة  غرفة  أن  وصحيح 
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14- القضاة لم يقتنعوا
إثبات أي عالقة  يذكر نص احلكم بوضوح فشل املدعي العام يف 
للمتهمني عنيسي وصربا برواية »حممد« اليت أدىل بها أحد شهود 
املدعي العام زورًا )اليت ستناوهلا الحقًا(. كما فشل املدعي العام 
يف إقناع القضاة بأن املتهمني كانوا يف حميط جامعة بريوت العربية 
خالل شهَري كانون األول 2004 وكانون الثاني 2005 وهي الفرتة 
اليت زعم الشاهد السري أنه التقى فيها السيد عنيسي يف مسجد 

احلوري.
15- املحقق الفاشل

يذكر احلكم بعبارات مباشرة إخفاقات مهنية تدل على نقص فاضح 
يف احرتاف احملققني الذين اعتمدهم مكتب املدعي العام، علمًا أن 
هؤالء يفرتض أن يكونوا أكفأ احملققني ومن طراز رفيع. حيث جاء 
استنطاقي مصمم  إغفال الفت خالل حتقيق  »يف  احلكم:  يف نص 
جلمع أدلة عن السيد صربا، مبا يف ذلك مكان إقامته عام 2004 حتى 
عام 2005، مل يطرح احملقق على السيد عالء الدين )جار صربا املزعوم( 
أي سؤال عن معرفته باملدة اليت سكن خالهلا السيد صربا وعائلته يف 
هذا العنوان«. )الصفحة 1254 الفقرة 3867( وكان الفتًا عدم إضافة 
مرجع على هذه الفقرة يف نص احلكم وكأن القضاة أو فريق صياغة 
احلكم يف دوائر القضاة يريدون جتهيل هوية احملقق الفاشل لعدم 
تعريضه للمساءلة على أدائه املتخّلف. على أي حال جاء يف احلكم 
إشارة إضافية اىل ضعف أداء احملققني أنهم »مل يطلبوا من الشاهد 

حتديد العنوان على خريطة« )الصفحة 1254 الفقرة 3866(.
16- »اتهام« قوى األمن الداخلي

لقد أخفق املدعي العام وخرباؤه يف القيام بالتحقيقات املطلوبة يف 
سعيهم إلثبات ضلوع السيد أسد صربا يف جرمية 14 شباط 2005 
»خبري«  قيام  عدم  اىل  واضح  بشكل  يشري  احلكم  نص  إن  حيث 
االدعاء دونالدسون واالدعاء العام بـ«التدقيق بنمط استخدام صربا 
لرقم اهلاتف« الذي زعموا أنه يعود له )الصفحة 1290 الفقرة 4011(. 
وقد يفهم أن هذا التقصري كان مقصودًا رمبا ألن املدعي العام كان 
يعلم بأن القرائن اليت قّدمها يف سعيه إلدانة السيد صربا كانت 
هزيلة منذ بداية التحقيق وأنها تفتقد اىل املصداقية. وكان بعض 
املوظفني يف احملكمة قد عربوا عن ذلك لبعض زمالئهم يف الهاي 
خالل السنوات السابقة خالل نقاشات جانبية معهم. وبدا يف نص 
احلكم حماولة تنّصل من مسؤولية اتهام صربا يف األساس ولوم غري 
هذا  على  عيد(  الشهيد وسام  )الرائد  الداخلي  األمن  لقوى  مباشر 
اخلطأ من خالل حتديد مصدر االشتباه بصربا. حيث جاء يف احلكم: 
»وصلت معلومات إىل جلنة التحقيق الدولية املستقلة من قوى األمن 
الداخلي تتعلق بثالثة هواتف أرجوانية مبا يف ذلك اهلاتف األرجواني 
018 الذي له عالقة حمتملة بنشر الفيديو الذي حيدد مسؤولية هجوم 

14 شباط« )الصفحة 1266 الفقرة 3909(.
17- ال دليل على صلة الهواتف بالشاحنة

بالرغم من سنوات من عمل عشرات خرباء املدعي العام على حتليل 
مستخدميها،  وهوية  املزعومة  الشبكات  وطبيعة  االتصاالت  حركة 
عجزوا عن العثور على دالئل موثوقة ومقنعة وكافية للحسم بأن أيًا 
من »الشبكات اهلاتفية« كانت هلا عالقة بشراء شاحنة امليتسوبيشي 
اليت استخدمت يف اهلجوم او بتفخيخها. حيث ورد يف نص احلكم: 
»مل تتلق غرفة احملاكمة دالئل كافية لتحسم دون أدنى شك معقول، 
أن ألي من شبكات اهلواتف دورًا يف شراء الكانرت )امليتسوبيشي(، 
أو ما فعله أي من مستخدمي اهلواتف بعد ذلك لتجهيزها لالستخدام 
الفقرة   1598 )الصفحة   »2005 14 شباط  االثنني  يوم  االنفجار  يف 

.)4795
18- الشاهد املسيَّس

من  يتألف  الذي  عمله  وفريق  العام  املدعي  إخفاقات  أبرز  أحد  إن 
يف  جاء  وعرب  ولبنانيني  أوروبيون(  )معظمهم  دوليني  حمققني 
اعتماد »رواية حمّمد« وهي تعّد الدليل املباشر الوحيد الذي استند 
اليه االدعاء يف سعيه إلدانة املتهمني األربعة. هو الدليل املباشر 
ألنه يعتمد على إفادة شاهد لبناني سّري ادعى أنه تعّرف اىل حسني 
اىل  يتعرف  أن  قبل  العربية(  )اجلامعة  احلوري  مسجد  يف  عنيسي 
أمحد أبو عدس )الشخص الذي اختفى ونشر فيديو حيدد املسؤولية 
املباشر  الشاهد  أنه  الشاهد )مبا  احلريري(. وكان هذا  اغتيال  عن 
إىل  بالنسبة  منازع  دون  من  امللك«  »الشاهد  عّده  فيمكن  الوحيد 
املدعي العام( قد أدىل بشهادته أمام احملكمة وتبني بشكل قاطع 
أنه ال يتمتع باملصداقية. والالفت أن هلذا الشاهد ارتباطات سياسية 
صحتها  من  التأكد  ميكن  ال  حممد  رواية  »إن  احلكم.  نص  حبسب 
وللشاهد ارتباطات سياسية حمددة« )الصفحة 1648 الفقرة 4961(. 
وحيسم احلكم عجز االدعاء بذكره أن »غرفة احملاكمة خلصت اىل أن 
املدعي العام مل يثبت دون أدنى شك معقول أن السيد أبو عدس 
التقى شخصًا يدعى حممد يف املسجد بني شهري كانون األول 2004 
وكانون الثاني 2005 وعّلمه الصالة« )الصفحة 1655 الفقرة 4990(. 
علمًا أن »رواية حممد« تعّد أحد أسس قضية االدعاء ضد عنيسي 
الفقرة   1740 )الصفحة  بلبنان  اخلاصة  احملكمة  يف  وصربا  ومرعي 

.)5255
19- محققون هواة

هذا اإلخفاق مرتبط باإلخفاق السابق، غري أننا خّصصنا فقرة خاصة 
به ألنه أبلغ ما يدل على نقص املهنية واالحرتاف يف عمل احملققني 

 قراءة أولية يف حكم احملكمة اخلاصة باغتيال...
الدوليني الذين بدوا هواة ومبتدئني يف العمل القضائي الصحيح. 
بدوا وكأّن شاهدًا ميكن أن جيايف احلقيقة أمامهم وال يكرتثون. وما 
هو أخطر من ذلك هو احتمال أن يكونوا قد انتبهوا إىل جمافاة احلقيقة 
احملكمة  إقناع  بإمكانهم  أن  منهم  ظنًا  الشاهد  يسحبوا  مل  ولكنهم 
برواية كاذبة. على أي حال يبدو أن املدعي العام تنبه إىل ذلك من 
خالل اعرتافه اخلجول بوصفه شهادة شاهده السري بـ«املتعارضة 
بشكل ما« )somewhat inconsistent( غري أنه مل يسحبها )الصفحة 
1743 الفقرة 5266(. فهل كان يراهن على احتمال عدم تنبه القضاة 
العام  املدعي  نوايا  على  ذلك  يدل  أال  الشاهد؟  عدم صدقية  إىل 

ومستور أخالقياته؟
    معظم خالصات التحقيق التي توصل اليها مكتب املدعي العام الدولي 

مصدرها التحقيق اللبناني
حمققو املدعي العام كانوا قد مجعوا صورًا لعدد من األشخاص من 
 )photo board( لوح  يف  ووضعوها  عنيسي  حسني  املتهم  بينهم 
ُعرض على الشاهد السري ليتمكن من حتديد الشخص الذي التقاه 
يف مسجد احلوري )اجلامعة العربية( خالل كانون الثاني 2005. وكان 
حمقق »خبري« سويسري يدعى لورنزو النزي قد صّمم لوح الصور قبل 
عرضه على الشاهد السّري، وذلك مبعاونة احملقق غزافييه الروش 
مع »خبري« ثالث مل يرد امسه يف نص احلكم. وعرض احملقق غلني 

ويليامز لوح الصور على الشاهد. )الصفحة 1660 الفقرة 5006(.
مسؤوليته  يتحمل  والذي  اإلطار،  هذا  يف  األول  املهين  اإلخفاق 
املدعي العام وهؤالء احملققون الغربيون، جاء من خالل إضافة صور 
ُوضعت  الذي  الصور  لوح  يف  صربا  املتهم  أقرباء  من  ألشخاص 
وويلميامز  لورنزو  أن  والالفت  عنيسي.  املتهم  صورة  أيضًا  فيه 
اّدعيا انهما مل يعلما بوجود صور ألقارب املتهمني على لوح الصور 
)الصفحة 1661 الفقرة 5007(. على أي حال أن وضع صور أقارب 
املتهمني على لوح التعريف ال يتناسب مع املعايري املهنية حبسب 
لودفيك  سيغفريد  الربوفسور  الدفاع  به  أتى  الذي  األملاني  اخلبري 
سبورر. وأخذت احملكمة بكل مالحظات هذا اخلبري الدولي األكادميي 

املعروف بصدقيته وبدقة شهاداته التقنية يف احملاكم األملانية.
اإلخفاق املهين الثاني يف هذا اإلطار يكمن يف اعرتاف لورنزو بأن 
هناك فارقًا كبريًا يف العمر بني صور األشخاص الذين ُوضعوا على 
اللوح )الصفحة 1661 الفقرة 5008(. ويشكل ذلك حبسب الربوفسور 

سبورر جتاوزًا إضافيًا ألبسط املعايري املهنية.
الشاهد  على  الصور  لوح  عرض  خالل  برز  الثالث  املهين  اإلخفاق 
صورة  اىل  يشري  أن  قبل  دقائق  عشر  حنو  تردد  حيث  السري، 
عنيسي ويقابل ذلك بهّز رأس احملقق ويليامز)الصفحة 1663 الفقرة 
ذلك  5012( يف إشارة تعرب عن الرضى. وحبسب احملكمة »يشكل 
ردة فعل تبعت التعريف كان جيب جتنبها« )الصفحة 1666 الفقرة 

.)5022
الشاهد  بأن عملية حتديد عنيسي من قبل  بالقول  خلصت احملكمة 
السري شابتها »عيوب كثرية« )many flaws( )الصفحة 1683 الفقرة 
املشاكل  5081(. وجاء ذلك تكرارًا ملا ُذكر يف نص احلكم عن »أن 
الكبرية يف حتديد الشاهد للمتهم تكمن يف عيوب إجراءات التعريف 
اليت اعُتمدت« من قبل مكتب املدعي العام )الصفحة 1679 الفقرة 

.)5068
20- أين أبو عدس؟

فشل املدعي العام واحملققون الذين اعتمدهم يف مجع أي معلومات 
عن مصري أمحد أبو عدس واذا كان ما زال على قيد احلياة )الصفحة 
1893 الفقرة 5772(. »وبعد اطالعها على كامل األدلة، ال ميكن لغرفة 
احملاكمة أن حتسم إذا كان السيد أبو عدس قد ُأرغم بأن يشارك 
يف تسجيل الفيديو أو إذا كان قد قام بذلك مبلء إرادته« )الصفحة 
1892 الفقرة 5771(. علمًا أن أبو عدس كان يقيم يف منطقة مكتظة 
)الطريق اجلديدة( وأنه كان يزاول أماكن حمددة بانتظام وقد قابل 
احملققون أهله ومعارفه وأصدقاءه. لكن بالرغم من عملية حبث دامت 

15 سنة مل يعثر احملققون على أي أثر له وال ميكن حسم مصريه.
خالصة اإلخفاقات

إن إخفاقات املدعي العام واحملققني التابعني له اليت عددنا بعضًا 
تدل  احلكم،  كامل نص  على  االطالع  بعد  فقرة،  منها يف عشرين 

على اآلتي:
- إن معظم خالصات التحقيق اليت توصل اليها مكتب املدعي العام 
مصدرها التحقيق الذي أجري بإشراف القضاء اللبناني قبل انتقال 
االختصاص اىل احملكمة اخلاصة بلبنان يوم األول من آذار 2009. وال 
بد من اإلشارة هنا اىل أن شبكة اهلواتف احلمراء اليت يزعم املدعي 
العام أنها اسُتخدمت لتنفيذ اهلجوم يوم 14 شباط 2005 مل يكتشفها 
املدعي العام الدولي وال جلنة التحقيق الدولية املستقلة وال حتى 
فرع املعلومات والرائد الشهيد وسام عيد. بل من اكتشفها كان 
ومل حيظ  الطفيلي.  غّسان  العميد  هو  اللبناني  اجليش  ضابطًا يف 
الطفيلي بأي تنويه لعمله بل على العكس اشتبه فيه وخضع للتحقيق 

بطريقة خمالفة ألبسط املعايري القانونية.
  لبنان سدّد مئات ماليني الدوالرات ليحصد ما عدّه قضاة املحكمة الخاصة 

أنفسهم »إخفاقات«
- مل يكن أداء املدعي العام الدولي وال احملققني التابعني له أفضل 
إن  حيث  اللبنانيني،  واحملققني  اللبناني  العدلي  احملقق  من  حال 
إخفاقات احملققني الدوليني الذين تقاضوا رواتب تتجاوز بأضعاف 
رواتب احملققني اللبنانيني، ال تقّل عن إخفاقات احملققني اللبنانيني 

وال  العتاد  وال  املتقدمة  التقنية  اخلربات  ال  لديهم  تكن  مل  الذين 
التعاون االستخباري اإلقليمي والدولي.

- يصعب حتديد سبب إخفاقات املدعي العام واحملققني التابعني له، 
حيث ميكن أن يكون بعضها غري مقصود وبسبب نقص يف الكفاءة 
كما ميكن أن يكون مقصودًا ألسباب جمهولة. إن االشتباه يف احتمال 
أن يكون بعض اإلخفاقات عن قصد مصدره استغراب غياب بعض 
اإلجراءات البديهية يف التحقيق اجلنائي. فمثاًل ُيستغرب عدم طرح 
التحقيق يف قضية صربا،  البديهية على شاهد يف  بعض األسئلة 
كما ُيستغرب مضي املدعي العام برواية حممد بالرغم من تشكيكه 
يف مصداقية الشاهد السري، وُيستغرب كذلك اتكال املدعي العام 
على حمقق ال جييد املعايري املهنية والقانونية لتحديد الشاهد هلوية 

شخص آخر.
الخبرية االسرائيلية

اىل  عمله  يف  بلبنان(  اخلاصة  احملكمة  )يف  العام  املدعي  استند 
134 خبريًا، لكنه »مل يقم بتلخيص سريهم الذاتية ملعرفة كفاءاتهم 
)الصفحة  صفحة«   8700 حجمها  بلغ  واليت  قدموها  اليت  والتقارير 
إىل  العام  املدعي  استند  النهاية  2279 الفقرة 190(. ولكن »يف 
دالئل قدمها عشرون خبريًا. يعين ذلك أن الدالئل اليت قدمها 114 
خبريًا من أصل 134 خبريًا مقرتحًا وردت أمساؤهم يف قائمة القرائن 
يف تشرين الثاني 2012، ال صلة هلا بهذه احملكمة« )الصفحة 2279 
الفقرة 191(. علمًا أن مكتب املدعي العام كان قد سّدد أتعاب مجيع 
»اخلرباء« مبن يف ذلك أولئك الذين قال رئيس غرفة احملاكمة بأن 
ال صلة لشهاداتهم باحملكمة. وال بد من التساؤل عن جدوى عمل 

هؤالء »اخلرباء« مبا أن عملهم مل يؤخذ به يف القضية.
إسرائيلية  »خبرية«  العام  املدعي  اعتمدهم  الذين  اخلرباء  بني  من 
 1877 )الصفحة  كاتز  ريتا  تدعى  اإلسرائيلي(  اجليش  يف  )خدمت 
جيش  يف  التسعينيات  يف  خدمت   )10606 املرجع   -  5714 الفقرة 
عائلتها  مع  املتحدة  الواليات  اىل  انتقلت  ثم  اإلسرائيلي  العدو 
حيث أسست معهد »سايت« عام 2002 وهو متخّصص باملعلومات 
االستخبارية عن اجملموعات اإلرهابية. وجاء يف نص احلكم أن مجيع 
احملامني املكلفني الدفاع عن حقوق املتهمني ومصاحلهم كانوا قد 
اعرتضوا على شهادتها. وجاءت موافقة القضاة على تقديم شهادة 
بينهم.  بريدي  ميشلني  اللبنانية  القاضية  وجود  من  بالرغم  كاتز 
واألكثر استغرابًا هو أن القاضية جويس تابت كانت تشغل منصب 
واالستعانة  االتصال  زمالؤها  قّرر  يوم  الدولي  العام  املدعي  نائبة 
اللبناني  للقانون  واضحًا  جتاوزًا  ذلك  ويشكل  كاتز.  باإلسرائيلية 
بضابطة  هنا  املتمثل  اإلسرائيلي  العدو  مع  مشروع  غري  وتواصاًل 
احتياط سابقة يف جيشه. على أي حال جاء يف نص احلكم أن موعدًا 
)الصفحة  اإلنرتنت  عرب  حماكمة  جلسة  كاتز  حلضور  ُحدد  قد  كان 
هذه  تقدم شهادتها يف  مل  الشاهدة  1878 الفقرة 5715( غري »أن 
القضية« )الصفحة 1878 الفقرة 5716( ومل يرد أي تفسري إضايف 
يشرح أسباب عدم التمكن من االستماع اىل شهادتها بينما كانت قد 
تقاضت بدل أتعابها من احملكمة. يعين أن الدولة اللبنانية سّددت 

نصف ما تقاضته اإلسرائيلية.
تعاون لبنان مع الدفاع غري كافٍ

خاص  وبشكل  اللبنانية  الرمسية  السلطات  تعاون  أن  واضحًا  بدا 
تعاون االدعاء العام وقوى األمن الداخلي وسائر الدوائر احلكومية 
مع احملكمة اخلاصة بلبنان كان قائمًا باستمرار منذ انطالق عملها عام 
2009. غري أن هذا التعاون كان مع احملققني الدوليني واملوظفني 
تعاون  هناك  يكن  بينما مل  الدولي  العام  املدعي  التابعني ملكتب 
كاف مع فرق الدفاع. وكأّن القضاء اللبناني وقوى األمن الداخلي 
اختذوا موقفًا حيبذ مزاعم فريق االدعاء وال حيرتمون مبدأ قرينة الرباءة 
بوضوح  احلكم  ورد يف  وقد  والدفاع.  االدعاء  بني  التوازن  ومبدأ 
»رفض لبنان االستجابة لطلبات الدفاع يف احلصول على معلومات« 

)الصفحة 2276 الفقرة 178(.
عكس ما أشيع

- حسم احلكم بأن قرار جملس األمن الدولي 2004/1559 الذي »يدعو 
إىل حل مجيع امليليشيات اللبنانية ونزع سالحها« مل يكن للرئيس 
أشار نص  بل  تأييده  أو  إقراره  أو  احلريري عالقة بصياغته  رفيق 
احلكم اىل أن »وزير خارجية إسرائيل سيلفان شالوم كان قد أعلن 
ان اإلسرائيليني يقفون خلف هذا القرار« )الصفحة 168 الفقرة 564( 
وبالتالي أقرت احملكمة أن هذا القرار مل يكن من دوافع هجوم 14 

شباط 2005 كما كان شائعًا يف لبنان.
مسرح  من  واآلليات  السيارات  نقل  أن  إىل  كذلك  احلكم  أشار   -
جرمية 14 شباط 2005 يف حميط السان جورج اىل ثكنة احللو مل يكن 
له تأثري على مسار التحقيقات ومل يكن مضّلاًل هلا كما كان أيضًا 
شائعًا يف لبنان خالل السنوات املاضية. فاحملقق اخلبري اإلسباني 
الذي عمل مع فريق التحقيقات العلمية يف القضية قدم إفادته أمام 
احملكمة مؤكدًا أن »نقل السيارات من مسرح اجلرمية اىل ثكنة احللو 
فقدان  لعدم  ذت  اختخُّ إجراءات  بسبب  مشكلة  يكن  مل  فحصها  قبل 

الدالئل« )الصفحة 338 الفقرة 1049(.
- إن الفيديو الذي تظهر فيه شاحنة امليتسوبيشي يف النفق املؤدي 
اىل مسرح اجلرمية والذي انتشر بشكل واسع يف لبنان، مل يثبت أن 
له عالقة باجلرمية. إذ »مل تقتنع غرفة احملاكمة بأن امليتسوبيشي 
شوهدت بالقرب من مكان اهلجوم قبل وقوعه« )الصفحة 423 الفقرة 

.)1295
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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

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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مـقاالت وتـحقيقات

للرياض.  يقّدمها  سلوك  حسن  شهادة  عن  احلريري  سعد  يبحث 
يتحدث بلسان األمريكيني حتى تسمعه اململكة. وقد وجد السبيل 
الوحيد إىل ذِلك، هو أن يقود مواجهة ضد حزب اهلل يف الداِخل، 

معتربًا أن الظروف احلالية مؤاتية لنجاحه.
الرئيس سعد احلريري - يقول امُلطلعون على أحواله - مزهّو بنفسه 
كثريًا هذه األيام. وحنَي تأخذه ذروة الزهو، يسأل املقرّبني منه 
عن إعجابهم بأدائه ضد »الثنائي الشيعي«، خاصة حزب اهلل. على 
الوسط  »أصدقاء« يف  مع  اتصاالت  أجرى  املاضية،  األيام  مدى 
اإلعالمي كي يسَمع إطراًء بقدرته على »حشر احلزب يف الزاوية«. 
َمن ُيراِقب أداءه منذ تكليف الرئيس مصطفى أديب، يعتِقد بأنه 
اليمن،  إىل  سوريا  من  متتّد  عظيمة  إقليمية  انتصارات  من  عائد 
ليفرض شروطه. فإىل ماذا يستِند احلريري يف معركته اجلديدة؟ 

عينه على َمن؟ وما الذي يؤّسس له؟
منُذ انتفاضة »تشرين«، وعنَد كل مفصل سياسي، حتضر عالمات 
استفهام، ُيكن تلخيصها باآلتي: ما الذي يتهّيبه احلريري، أو من 
الذي يتهّيبه؟ هناك دومًا طرف خفي خلَف رئيس تيار »املستقبل«، 
هو السبب األساسي الذي يدفعه إىل إعطاء كلمة ومن ثم الرتاجع 
عنها، أو سبب آخر جيعله يرّتدد يف اختاذ قرار ما، كأن يرفض 
الفرضيات  تكثر  بشدة.  يريدها  وهو  احلكومة  رئاسة  إىل  العودة 

واالقتناعات، من دون إجابة واضحة لدى احلريري.
من املفارقات اليت ُيكن ذكرها يف سياق االنقالب الذي ينفذه 
رئيس تيار املستقبل ضد الثنائي حزب واهلل وحركة أمل، أن عالقته 
بالطرفني حافظت على »ثبات« ما، يف مقابل تضرر عالقته حبلفائه 
بعَد اختطافه يف اململكة العربية السعودية عام 2017، وتزعزعها 
مع التيار الوطين احلّر منذ إبطال مفعول التسوية الرئاسية. استمّر 
وصاحب  لطائفته،  االول  »املمثل  بصفته  احلريري  مع  التعامل 
األغلبية فيها نيابيًا وشعبيًا«، وكونه »صلة وصل سواء مع اإلقليم 
أم دوليًا«، والقناة الداخلية لتجّنب أي شكل من أشكال الفتنة. 
وليَس سّرًا - وهو ما جِيب التذكري به دومًا - أن احلريري طيلة 
القوى  غالبية  مع  اشتباكات سياسية  دخَل يف  املاضية  السنوات 
وأبرز جتليات إصراره على عدم خوض  إال حزب اهلل.  السياسية، 
نزاع معه، هو قوله من على باب احملكمة الدولية يف الهاي عند 
إصدار حكمها يوم 18 آب املاضي يف جرية اغتيال الرئيس رفيق 

احلريري. ، إنه »ال يريد نزاعًا«.
حنَي اخُتِطف مثاًل يف الرياض، وُأجرب على االستقالة، كاَن الثنائي 
أول من متّسك بعودته اىل البلد وإىل رئاسة احلكومة، وجرى إقناع 
رئيس اجلمهورية بعدم قبوهلا. كانَت يومها إرادة الفاِعل اإلقليمي 
)الرياض( إغالق بيت احلريري السياسي، وكاَن بإمكان حزب اهلل 
والرئيس نبيه بري التصرف وفَق هذه القاعدة من دون أي اعتبار 
آخر... لكن ذلك مل حيَصل. وحنَي استقال بعد انتفاضة تشرين، 
مل تنقطع العالقة بينه وبنَي الثنائي. كاَن هناك إصرار من ِقبلهما 
على عودته أو تكليف من ُيسّميه، قبَل حكومة الرئيس حسان دياب 
بينهما  االتصاالت  وظّلت  أديب،  مصطفى  تكليف  وقبَل  وبعدها، 

قائمة.
آخر، يف  اىل شخص  احلريري حتّول  أن سعد  ذِلك  بعَد  ما حصَل 
تعامله مع الثنائي. وقّرر - لسبب ما - أن يكون هو رأس حربة 
املواجهة مع احلزب، معتربًا أنها الورقة الوحيدة الراحبة يف اململكة 
العربية السعودية، وأن السبيل الوحيد للخروج من دائرة املغضوب 
عليهم هو عرَب وضع حزب اهلل أمام أمر واِقع ُيرجه من احلكومة، 
عرَب ما ُيسّمى حكومة اختصاصيني. الالِفت هنا، أن احلريري حتى 
اللحظة مرفوض سعوديًا، فيما هو طالب الرضى دومًا. والدليل أن 
احلريري، قْبَل تسمية أديب، بعث برسالة موافقة على العودة اىل 
العدول  الفرنسيني  لبنان من  الداخل يف  احلكومة، قبَل أن يتبّلغ 
عن دعمه، بعَد أن حاولوا إقناع الرياض وواشنطن وفشلوا. منُذ 
تلَك اللحظة، ُدِفع احلريري إىل اإلستدارة حنو ضفة جديدة، بعنوان 
املداورة واسرتجاع وزارة املالية، علمًا بأن احلريري نفسه مل يعلن 
مع  اللقاءات  أثناء  الصنوبر،  قصر  طاولة  على  كهذه  طروحات 
على  مداخالته  اقتصرت  بل  ماكرون،  إيانويل  الفرنسي  الرئيس 
وال  قريب  من  الوزارات  ذكر  على  يأِت  اإلصالحات، ومل  موضوع 

من بعيد.
    الحريري يريد تقديم شهادة حسن سلوك للسعوديني والفرنسيني 

واألمريكيني
أكثر ما يثري االستغراب هو تصرفه كأنه طرف منتِصر. وبينما يؤّكد 
مقّربون منه أنه مرتاح جدًا ملا يفعله، ويعترب أن موضوع املداورة 
مدخل جدّي لإلصالح، وال يعنيه إن كاَن ذِلك سيؤثر على العالقة 

مع الثنائي، لكنه »مستمر يف املواجهة حتى النهاية«.
ويبدو أن احلريري يرُكن اىل عناِصر ثالثة ويّظن أنها ستقوده اىل 

النجاح:
واليت  وماليًا،  اقتصاديًا  البلد،  اليت يعيشها  اخلانقة  األزمة  أواًل، 
تطال مجهور الثنائي كما باقي اللبنانيني، مع كل احلملة اليت ُتقاد 
لتحميل احلزب وحلفائه الفساد يف »املالية« و«الطاقة« وغريهما.

ُرغم  بانفتاح  احلزب  معها  يتعامل  اليت  الفرنسية  املبادرة  ثانيًا، 
كل التحفظات، مع التسويق هلا باعتبارها الفرصة األخرية إلنقاذ 

لبنان.
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 احلريري مزهّواً: حزب اهلل مضطر اىل التنازل

يبدو أن »التفكري بالتمين« لدى واشنطن وتل أبيب مشبع باآلمال 
جتاه الساحة اللبنانية، ليس يف ما يتعلق بتأليف احلكومة اجلديدة 
ما  يف  أيضا  بل  فحسب،  العدو  مصلحة  مع  متساوقة  تأتي  كي 
فيهما.  حقًا  إسرائيل  تدعي  مّما  وغازه  لبنان  نفط  بانتزاع  يتعلق 
التمنيات لدى الطرفني وصلت إىل حد »االعتقاد املشرتك« بإمكان 
بدء مفاوضات مباشرة بني لبنان واالحتالل، قبل موعد االنتخابات 

األمريكية.
بني  مباشرة  تفاوض  قناة  إجياد  على  األمريكي  املسعى  يرتكز 
اجلانبني، للتوافق على حدود املياه االقتصادية اخلالصة، وتقاسم 
»املنطقة املتنازع« عليها، إذ إن »الظروف يف لبنان باتت مؤاتية«، 

خالفا ملًا كانت عليه يف السابق.
يف  املستوى،  رفيعو  وأمريكيون  إسرائيليون  مسؤولون  وقال 
أحاديث منفصلة ملوقع »والال« العربي، االحد املاضي، إن هدف 
االدارة األمريكية هو حتقيق التفاوض املباشر قبل موعد االنتخابات 
الرئاسية يف تشرين الثاني املقبل، »األمر الذي يعد إجنازًا سياسيًا 
على  اخلالف  حل  إىل  فإضافة  ترامب.  دونالد  للرئيس  جدًا  كبريًا 
احلدود البحرية، مل جتر أي مفاوضات سياسية مباشرة بني اجلانبني 

منذ 30 عامًا«.
لكن ما الذي يدفع االدارة األمريكية إىل األمل هذه املرة بإمكان 
فرض اإلرادة السياسية على اجلانب اللبناني؟ يشري التقرير إىل 
أن الظروف باتت مؤاتية يف األسابيع األخرية حتديدًا بعد االنفجار 
الكارثي يف مرفأ بريوت، وربطًا بتداعيات األزمة االقتصادية يف 
لبنان، إضافة إىل االنتقادات الداخلية من األطراف اللبنانيني حلزب 
اهلل، وهي عوامل دفعت اإلدارة األمريكية إىل استئناف مساعيها 

لبدء مفاوضات بني البلدين.
هلذه الغاية، تشري املصادر االسرائيلية، زار مساعد وزير اخلارجية 
األمريكي ديفيد شنكر »إسرائيل األسبوع املاضي، والتقى وزير 
الطاقة يوفال شتاينتس، املسؤول عن ملف احلدود البحرية نيابة 
غابي  اجلديد  اخلارجية  وزير  التقى  كما  اإلسرائيلية،  احلكومة  عن 

أشكنازي، الذي يعترب مكتبه شريكًا يف االتصاالت اجلارية«.
»والال« إن زيارة  وقال مسؤول إسرائيلي رفيع املستوى ملوقع 
شنكر األخرية للبنان خّصصت إلجراء حمادثات مع وزراء ومسؤولني 
رفيعني يف احلكومة االنتقالية هناك، للتوصل لتفاهم على صيغة 

تسمح ببدء مفاوضات مع إسرائيل.
وفقًا للمصادر نفسها، أطلع شنكر الوزيرين شتاينتس وأشكنازي 
بعد عودته من بريوت على مضمون حمادثاته مع اجلانب اللبناني، 
وقدم هلما مسودة حمدثة لوثيقة مبادئ لبدء املفاوضات. وأشار 
مسؤولون إسرائيليون إىل أن »االنطباع املتكّون يف إسرائيل بعد 
عودة شنكر، أن هناك مرونة من اجلانب اللبناني، وأنهم باتوا أكثر 
استعدادًا مما كانوا عليه يف املاضي، لبدء التفاوض حول املوضوع 

مع إسرائيل«.
»والال«  موقع  مع  حديث  يف  أشار  اإلسرائيليني  املسؤولني  أحد 
رغبة  اللبناني  اجلانب  أن لدى  »نرى  »حتقيق تقّدم«، وقال:  إىل 
لتسوية  حان  الوقت  أن  يدركون  أنهم  ونرى  قدمًا،  املضّي  يف 
مفاوضات  إجراء  لبدء  جاهزة  »إسرائيل  أن  إىل  ولفت  القضية«. 

جادة، وهي تأمل أن حيدث ذلك قبل نهاية عام 2020«.

يحيى دبوق

إدارة ترامب تضغط على لبنان:
مفاوضات مباشرة مع »إسرائيل« قبل االنتخابات

املقاومة،  حلفاء  تطال  بدأت  واليت  األمريكية،  العقوبات  ثالثًا، 
واستهدفت أخريًا النائب علي حسن خليل، أي صلة الوصل بني 
احلزب والرئيس بري، والوزير السابق يوسف فنيانوس، يف ظل 
احلديث عن أن »هّز العصا« األمريكية هذه سيطال حلفاء آخرين، 
كالنائب جربان باسيل. وعليه، فإن ذِلك يكن أن يؤدي اىل تفكيك 
التحالف املؤيد للمقاومة وخسارة الغالبية النيابية. كل ذِلك جيعل 
احلزب - يف نظر احلريري - حمشورًا يف الزاوية ومضطرًا اىل تقديم 

التنازالت!
الفرنسيون  باَت  املعطيات،  حبسب  ذِلك؟  احلريري  يفعل  ملاذا 
مقتنعون بأن قرار احلريري ومعه الرئيس فؤاد السنيورة هو عند 
األمريكيني. الرئيس جنيب ميقاتي حّيد نفسه، فيما الرئيس متام 
سالم يكتفي بإعطاء مالحظاته. لكن العنصر املهّم يف كل ذِلك، أن 
احلريري يتصّرف على أن حكومة أديب لن تكون حكومة إنقاذية، 
بل حكومة انتقالية، ُيثّبت من خالهلا قواعد حكم جديدة )بالنسبة اىل 
شكل احلكومة والوزارات وتوزيعها(، فُتصِبح مقبولة حني يعود هو 
لتأليف حكومة جديدة، مقدمًا بذلك شهادة حسن سلوك للسعوديني 
والفرنسيني واألمريكيني، تصحيحًا ألدائه يف كل الفرتة املاضية. 
يّظن احلريري أن الفرصة مؤاتية والطريق اىل ما يتطّلع اليه سهلة. 
ما  »أعلى  للحريري  ليبقى  للمعنيني،  الثنائي فقد قال كلمته  أما 

يف خيله...«!

خْضَت حرب التحّرر و الّتحرير، فحرب توحيد البندقّية، و اآلن 
حرب اإلصالح و الّتغيري. و كان هدفك الوحيد و األخري من هذه 

. ا مستقالاًّّ املعارك » لبنان« كما أردته سّيًدا حراًّ

صالبتك دائمة التوّثب والسطوع، فتتجّلى بها فريًدا، فال حيّدها 
ال  والصخور  اجلبال  إذ  والثمانني،  السادسة  يف  وأنت  عمر 
تشيخ وال تعيقها الطوارئ، فيما أنت مصمّم إلعادة إحياء وطن 
، ظّن الفاسدون و عمالء الداخل و املهّرجون الّسياسييون أنهم 
يستطيعون أن يبيعوه متى أرادت جيوبهم و أجندات حمّركيهم 
اخلارجّية. فبقيَت الصخرة اليت عليها سريسخ الوطن من جديد 

وأبواب اجلحيم لن تقوى عليه.

فخامة الرئيس
يف حرب الّتحرر و الّتحرير خضت حروًبا وجودّية وكيانّية بوجه 
اإلسرائيلّي،  االحتالل  وبوجه  وسواها،  سورية  من  الوصايات 
وبوجه الفساد والفاسدين، وبوجه طبقة سياسية تعالت على 
الشعب واستكربت حتى الثمالة والبطر، ثّم عّلمتنا بأّن األوطان 
واملكّبلون  امُلستعبدون  ال حيررها  واألرض  باألطماع،  ُتبنى  ال 
من  و  األحرار  حيّررها  بل  بالية.  بأنظمة  واملقّيدون  باخلوف 
يشعرون مبعاني الفخر و العّزة و الكرامة. وأدركنا معك بأّن 
فقد  والرجاء  األمل  فقد  فمن  والرجاء  باألمل  مقرون  التحرر 

إمكانية صناعة احلياة اجلديدة له وألمته ووطنه.

و يف توحيد البندقّية عّلمتنا أّن ال شرعية لسالح موّجه للداخل 
واألعداء  اإلسرائيلّي  للعدّو  مواجهتها  يف  املقاومة  خال  ما 
التكفرييني. و أّن سيادة الّدولة و شرفها ال يّسها من تعامل 
مع العدّو حّتى يف أحلك الظروف ، و قّرر توجيه بندقّيته لقصر 

الشرف و الّسيادة و الّشرعّية ، قصر بعبدا.

سيدي  معك  ولكنها  فطويلة،  اإلصالح  و  الّتغيري  معركة  أّما 
غري مستحيلة. حنن يف مواجهة مع اهلالك والباطل كما الفاقة 
واجلوع، كما الدجل والفساد. فتعلمنا منك بأن املواجهة تبدأ 
بثورة على الذات العفنة، لتعّم يف ذاتية الوطن، فالنور إذا 
انفجر منا أباد الظلمات واحلق إذا ما سطع وتوّهج أذاب عرش 
الباطل وحّطمه. فيفرتض أن خنتار من يبين الوطن ويطّهر الدولة 
ويعيد املؤسسات إىل انتظامها ويعيد للتشريع قيمه. لن يواجه 
يا سيدي إاّل بهذا التعليم الذي سكبته علينا فأدمّنا عليه. فال 
جمال لزعماء مرتهنني يضحكون على شعوبهم ويكذبون عليهم 
ويعطونهم من طرف اللسان حالوة ثّم يروغون منهم كما يروغ 
الثعلب. معك نتعّلم أّن املدى ليس للثعالب بل ألبطال احلّق 
انتخاباتنا جيب أن تعرب عيًنا عن هذا احلّق، الي به أو بواسطته 

ا للتدحرج واالنهيار. نقضي على الفساد ونضع حداًّ

باإلصالح والتغيري نزيل الفساد و نعيد األمور لصوابها، وهذا 
رحم توقنا ورؤيتنا. وها أنت يا سيدي الرئيس ال تزال فيك 
ا بالعزم و الّصالبة. ال أعرف  ثورة الشباب وفطنة احلكمة، متحلياًّ
كيف يكن للبنان أن يقف بوجه الكوارث لو مل تكن على سّدة 
الرئاسة، وأنت ختوض معركة شرشة ودقيقة من أجل وضع حّد 
جلموح الّسارقني و غلمان اخلارج و أطماع العدّو على رجاء أن 

يتحقق حلمنا لوالدة وطن رائع لنا.

فخامة الّريس ، مل يأت مثلك أحد. أعطيت من عمرك أعمارًا لبلد 
صغري جدًا و أعطيَته من صّحتك 8٦ عامًا.

خلفك جيش ال ُيهزم، و شعب حيمل آماال ال حُتصى، ومواطنون 
كسروا العبودية و الطاعة و الطاغية معا.

كنت وستبقى رمز املسيحية املشرقية، على الرغم من محالتهم 
الشعواء، الفارغة من األخالق و املبادئ، واملليئة باحلقد الّدفني 

، و القبح السياسي املقيت.

الّتاريخ  ينصفك  سوف  يوما،  الشعب  هذا  ينصفك  مل  إن 
والتاريخ ليس حكايا بل حقائق ممهورة بالدم واملاء.

العامل مجيعها، حنن  لغات  حروف  خانتك  لو  الّرئيس،  سّيدي 
معك حّتى نهاية الطريق... و لو طالت.

إىل فخامة رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال 

عون مع فائق احلّب
بقلم ميشااّل حاتم
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»السنيورة بّرهن أن رئاسة احلكومة بوسعها أن حتكم البلد منفردة«

كيف جّنب الرئيس عون البالد فتنة »جمموعة األربعة«؟

 ،1989 العام  يف  الطائف  إتفاق  إقرار  منذ 
السعودي يف  الفريق  اليزال  الساعة،  حتى 
إلغاء  حماولة  على  جهوده،  يركز  لبنان، 
أن  على  اللبنانية،  اجلمهورية  رئاسة  سلطة 
ال يتجاوز دورها، حق إصدار بعض املراسم 

الربوتوكولية، إن مل نقل »الفولكورية«.
الرئاسة  إلغاء صالحيات  أي  أعاله،  وللغاية 
األوىل، بعدما أفقدها »الطائف«، دور احلكم 
املكونات  وخمتلف  الدولة،  مؤسسات  بني 
اللبنانية، سخر الفريق املذكور، كل ما أوتي 
منها،  املادية  خصوصًا  إمكانات،  من  له 
كما  الرئاسة،  هذه  دور  تهميش  الستكمال 
الرئاستني األوىل  العالقة قائمة بني  كانت 
الياس  الراحل  الرئيس  عهد  يف  والثالثة، 
اهلرواي، بعدما رفض قائد اجليش يف حينه 
من  شهريًا  راتبًا  تلقي  حلود،  إميل  العماد 
رئيس احلكومة األسبق الشهيد رفيق احلريري، 
ذلك،  أثر  شهريًا،  دوالر  ألف   500 بقيمة 
حساباته،  اىل  املبلغ  حتويل  اهلرواي  طلب 
فجاءت املوافقة احلريرية، مقابل إحنسار دور 
اهلراوي، يف االستقباالت، والتقاط الصور 
بروتوكوليًا،  املراسيم،  وتوقيع  التذكارية، 
الذي  احلريري،  اىل  احلكم  وترك  أكثر،  ال 
مل يكن يوم توليه رئاسة الوزراء يف لبنان 
يف العام 1992، رئيسًا لكتلة نيابية وازنة، 
بل رجل أعمال دعمت سورية، حتديدًا نائب 
الرئيس اجلمهورية األسبق فيها، الراحل عبد 

احلليم خدام، وصوله اىل السلطة.
احلريري عالقاته مع  وباألسلوب عينه، عّمق 
أي  لبنان،  على  السورية  الوصاية  سلطة 
األمنيني  للقادة  واهلدايا،  الرشى  تقديم 
يف هذه السلطة، الستحصال احلريري على 
مزيد من النفوذ، لتعزيز موقعه السياسي، 
وتتوجت  دوره.  وتقوية  سلطته،  وتعميق 
هذه العالقة، بإقرار قانون إنتخابي يف العام 
2000، عرف بـ »قانون غازي كنعان«، أنتج 
كتلة نيابية وازنة للحريري، من خالل التحالف 
عينه،  العام  يف  النيابية  االنتخابات  يف 
كالنواب  دمشق،  من  مقربة  شخصيات  مع 
ميوت،  باسم  قنديل،  ناصر   : السابقني 
واملرحوم عندنان عرقجي، وغريهم... وأدى 
ذلك اىل إعادة احلريري اىل السلطة بقوة، 
ووصل   .1998 العام  يف  منها  خروجه  بعد 
األمر باحلريري األب، إىل منح مفتاح بريوت 
اىل اللواء غازي كنعان، حزنا على مغادرته 

لبنان وردًا جلميل الرجل عليه.
وما أشبه األمس باليوم، ويف ضوء التدخل 
الفرنسي الراهن يف لبنان، ليس جبديد، على 
عالقاتها  إستغالل  السياسية«،  »احلريرية 
اللبناني،  الداخل  يف  وتوظيفها  اخلارجية، 
سياسية  مكاسب  على  احلصول  أجل  من 
احلريري  استغل  كما  املنافع.  وبعض  آنية، 
جاك  الراحل  الفرنسي  بالرئيس  عالقته 
شريك لتوظيفها يف الداخل. وهلذه الغاية، 
أي مساعدة احلريري يف حتقيق غايته، حاول 
شرياك التقرب من حلود، واستمالته، لكنه 
خصوصًا  الفرنسي،  للطلب  جتاوبًا  يبد  مل 
بعدما رفض حلود إعادة االستشارات النيابية 
امللزمة، العادة تسمية احلريري رئيسًا مكلفًا 
يومها   .1998 العام  يف  احلكومة  لتشكيل 
دعا حلود اىل إستشارات أخرى، كلف أثرها، 

الرئيس سليم احلص، بتشكيل احلكومة.
واجلديد اليوم، يف ضوء املبادرة الفرنسية، 
رؤساء  ونادي  »احلريرية«،  إستغالل  هو 
فؤاد  الرئيس  بقيادة  السابقني،  احلكومات 
السنيورة، للمبادرة املذكورة، لفرض أجندة 
سعودية، ترمي اىل إقصاء حتالف  أمريكية – 
حركة أمل- التيار الوطين احلر،  ح ز ب اهلل – 

عن السلطة يف لبنان.
واستند السنيورة يف ذلك، اىل جتربته يف 
باحلكم،  استأثر  يوم   ،2006 العام  أواخر 
وتفرد يف السلطة، على رأس حكومة مبتورٍة، 
وفاقدة للميثاقية، بعد خروج الوزراء الشيعة 

حسان الحسن
والوزير يعقوب الصراف من حكومة السنيورة 
 11 صرف  من  األخري  متكن  يومها  األوىل. 
مليار، مل يعرف مصريها حتى اليوم، كذلك 
األمن  جملس  إصدار  يف  إسهام  له  كان 
الدولي القرار 1757، الذي أفضى اىل إنشاء 
حمكمة خاصة للنظر يف جرمية اغتيال الرئيس 

احلريري.
السنيورة،  وفقًا حلسابات  األهم  اإلجناز  أما 
هي  احلكومة،  رئاسة  أن  بّرهن  أنه،  هو 
سلطة قائمة بذاتها، وبوسعها أن حتكم البلد 
ويعترب  شيعي.  مرجع  رأي  حبسب  منفردة، 
أن السنيورة اليوم، يراوده حنني اىل إعادة 
جتربة العام 2006، ولكن من خالل استغالل 
موافقة  بعد  خصوصًا  الفرنسية،  املبادرة 
الثنائي الشيعي على تكليف الدكتور مصطفى 
بعدما  املرتقبة،  احلكومة  بتشكيل  أديب، 
حظي بدعم رؤساء احلكومات السابقني. وقد 
»الثنائي«  من  حرصًا  املوافقة،  هذه  جاءت 
التوازن الوطين يف السلطات، ودائمًا  على 

حبسب املرجع.
كانوا يف صدد  احلكومة  رؤساء  أن  ويؤكد 
اجلمهورية،  رئاسة  على  إنقالب  تنفيذ 
وحتالف التيار- أمل- احلزب، بطلب أمريكي 
أديب  فرض  حماولة  خالل  من  سعودي،   -
حكومية  تشكيلة  من مساه(،  على  )املنقلب 
، ال تراعي »تركيبة البلد«، عرب التلطي خلف 
املبادرة الفرنسية، واالستقواء بالفرنسيني، 
كذلك استغالل إجيابية النائب جربان باسيل، 
الذي أبدى استعداده لتقديم كل التسهيالت 
يف  أصال  يشارك  ومل  أديب،  مهمة  لنجاج 
جرمية إسقاط حكومة الرئيس حسان دياب، 
املوقف.  هذا  إختاذ  باسيل  حق  من  بالتالي 

على حد قول املرجع.
عندما  أنه  املرجع  يروي  التفاصيل،  ويف 
لعرض  بعبدا،  قصر  املكلف،  الرئيس  زار 
اجلمهورية  رئيس  على   ، الوزارية  تشكيلته 
يف بداية األسبوع، للتوقيع عليها، ثم إعالن 
لكنه  عون،  الرئيس  ميانع  ،فلم  والدتها 
واستمهل  الدستورية،  صالحياته  استخدم 
الالزمة،  املشاورات  إلجراء  يوقع،  أن  قبل 
العتيدة  احلكومة  حصول  إمكان  من  للتحقق 

على ثقة جملس النواب.
أن  على  يوافق،  اال  عون،  العماد  حق  ومن 
حملها  لتحل  أعمال،  تصريف  حكومة  تذهب 
حكومة تصريف أعمال أخرى، برئاسة أديب، 
احلكومات من  يتمكن من خالهلا رؤساء  كي 
التحكم مبفاصل السلطة، حتى لو مل حتصل 
على ثقة الربملان. هلذه الغاية، أجرى الرئيس 
وتبني  النيابية،  الكتل  مع  مشاورات  عون 
تنال  لن  أديب،  حكومة  أن  حصيلتها،  يف 
ثقة أكثر من 56 نائبًا، هذا يف حال أعطته 
كتلة »القوات اللبنانية«، الثقة يف الربملان، 
نكاية »باحلزب« و«التيار«. وهو يف حاجة، 
اي أديب اىل ثقة 61 نائبًا، كي تنال حكومته 
ثقة اجمللس النيابي، وهذا األمر، غري متوافر، 
مكلفا،  رئيسًا  مساه،  من  على  إنقالبه  بعد 
املال،  حقيبة  إسناد  رفضه  بعد  خصوصًا 
من  تأكدوا  الفرنسيني  أن  علمًا  للشيعة. 
الرئيس حسني احلسيين، أنه مت االتفاق، يف 
الطائف، على اسناد حقيبة املال، للشيعة، 
احلريري،  رفيق  الرئيس  عليها  استوىل  ثم 
»بقبة باط« من الرئيس تبيه بري، كما ينقل 

املرجع.
أمام هذا الواقع، مت متديد املهلة الفرنسية 
افساحًا  اجلديدة،  احلكومة  لتأليف  املعطاة، 
املشاورات،  من  املزيد  أمام  اجملال  يف 
الربملان،  ثقة  على  حتصل  حكومة،  لوالدة 
تالفيًا لسقوط مبادرة ماكرون، اليت فقدت 
إنقالب  حماولة  إسقاط  مت  وهكذا  زمخها... 
الدستور ومؤسسات  السنيورة ورفاقه على 
الدولة، وجّنب رئيس اجلمهورية البالد أتون 
حكمة  لوال  حتصل  أن  كادت  كبرية،  فتنة 

عون، خيتم املرجع.

 جيش العدو يعرتف: إسرائيل مردوعة عن احلرب
االستنفار على  توقيت مدروس، ويف ذروة  يف 
الشمالية  املنطقة  قائد  عمد  لبنان،  مع  احلدود 
توجيه  اىل  برعام  أمري  اللواء  العدو  جيش  يف 
دة ومضبوطة اىل حزب اهلل، متحورت  رسائل حمدَّ
حول التهديد بالرد على رد حزب اهلل، مع إظهار 
حرب، يف  اىل  التدحرج  على جتّنب  حرص شديد 
موقف يكشف عن قرار قيادي بأن تكون الرسائل 
وحتاول  وحدودها،  مضمونها  يف  بدقة  مدروسة 
اجلمع بني تعزيز صورة الردع واحلؤول دون رفع 

مستوى االستفزاز والتحدي.
لذلك، ُتظهر القراءة اهلادئة والدقيقة للمقابلة مع 
صحيفة »اسرائيل هايوم«، أن برعام حرص على 
البقاء من دون سقف اللغة اليت كنا نشهدها يف 
سنوات ماضية حول تدمري لبنان وإعادته عشرات 
السنوات اىل الوراء. ومن الواضح أن ذلك يعود 
اىل حرص القيادة االسرائيلية على عدم استفزاز 
حزب اهلل، إلدراكها أن ذلك سيؤدي اىل رسائل 
مماثلة مقرونة بتوفر االرادة والقدرة على تنفيذ 

ذلك.
مع ذلك، وبهدف التوازن، حاول برعام أيضًا أن 
بالتلويح برد قد  الردع االسرائيلي،  ز صورة  ُيعزِّ
يؤدي اىل »أيام قتالية« وليس اىل حرب. وعندما 
العام  األمني  له احملاِور سيناريو استهداف  د  حدَّ
حلزب اهلل، السيد حسن نصر اهلل، أجاب بأن ذلك 
يتم يف ظروف ُمعينة! وباملناسبة، مل ُيظهر تبّجحًا 
عادة  هي  ما  خبالف  األمر،  هذا  عن  احلديث  يف 
جتّنب  سقف  بقي ضمن  بل  العسكريني،  القادة 
االستفزاز والتحدي. لذلك، ردًا على سؤال »هل 
جيب أن يكون )السيد نصر اهلل( هدفًا للتصفية؟ 
و«حاليًا  معينة«،  ظروٍف  يف  »نعم،  جوابه:  كان 

هذا غري مناسب، لكن ميكن أن تتغري األمور«.
مع ذلك، وبعيدًا عن الدخول يف مناقشة هذا اخليار 
ومدى القدرة على تنفيذه، الالفت أيضًا أن القيود 
دها برعام ردًا على سؤال آخر للمحاِور  نفسها حدَّ
اسرتاتيجية«  »قدرات  استهداف  سيناريو  حول 
حلزب اهلل تضعها القيادة االسرائيلية العليا على 

رأس أولوياتها. 
»هناك  أن  يفهم  أن  اهلل  حزب  على  أن  فاعترب 
منزَلق«،  وأن هذا  إسرائيليني قتلى،  مثنًا جلنود 
حنو  يتدحرج  قد  املسار  هذا  أن  اىل  إشارة  يف 
سيناريو يؤدي اىل هذا االستهداف. وهكذا يصبح 
جليًا أنه يف ما يتعلق باملفاصل احلساسة، حرص 
برعام على ربطها بالتدحرج واالنزالق، أي بنشوب 
احلرب، اليت أعلن يف املقابلة أيضًا، أن إسرائيل 

وحزب اهلل ال يريدانها.
قائد املنطقة الشمالية ال يرتك فرصة إال وحياول 
احلد من تعاظم صورة حزب اهلل يف وعي جنوده، 
مناسبات  ويف  معنوياتهم،  على  احلفاظ  بهدف 
يف  ورد  مما  أشد  التهديدية  لغته  كانت  سابقة 
القائد  هذا  لكن  هايوم«.  »إسرائيل  مع  املقابلة 
على  اهلل  بأن تصميم حزب  أقّر  نفسه  العسكري 
الرد - على قتل املقاِوم، علي حمسن، يف غارة 
قرب مطار دمشق الدولي - ليس وليد مستجدات 
إىل  سنوات  ست  اىل  تعود  بل  حديثًا،  تبلورت 
اهلل،  حلزب  العام  األمني  أعلن  عندما  الوراء، 
بأنه ردًا على قتل أي من  »املعادالت« وثّبتها، 
املقاومة  سوريا،  أو  لبنان  اهلل يف  حزب  عناصر 
اىل  عمد  ما  وهو  إسرائيلي،  جندي  بقتل  سرتد 
على  الرد  من  بدءًا  حمطة،  من  أكثر  يف  تنفيذه 
 ،2015 عام  الثاني  كانون  يف  القنيطرة  اعتداء 

وصواًل اىل عملية »أفيفيم« يف أيلول 2019.
اهلدف  أن  أيضًا  برعام  د  حدَّ نفسه،  السياق  يف 
معادلة  على  احلفاظ  املرتقب،  اهلل  حزب  رد  من 
الردع القائمة مع إسرائيل. وبالنص، أوضح قائد 
نبالغ،  أال  »يريد  اهلل  حزب  أن  الشمالية  املنطقة 
أن  من  والتأكد  اللعبة،  قواعد  على  حنافظ  وأن 
رجاله لن ُيقتلوا«. وهو بذلك أقّر ضمنيًا بأن أبعاد 
هذا الرد تتصل مباشرة باحلفاظ على املعادلة اليت 

حتمي لبنان واملقاومة.
مه قائد املنطقة  األهم يف هذا التوصيف الذي قدَّ
اسرائيلي  إدراك  ايضًا عن  أنه كشف  الشمالية، 
القرار يف  عقل صانع  الذي حيضر يف  للمفهوم 
حزب اهلل، وميّثل عاماًل اساسيًا يف تصميمه على 
الرد، أنه لن يسمح باهتزاز معادلة الردع لكونها 
لدى  والرهانات  االوهام  تغذية  يف  ستسهم 

املؤسستني االمنية والسياسية يف تل ابيب.

علي حيدر
أن يسهم  نظريًا  باحلرب يفرتض  التلويح  أن  مع 
منسوب  ورفع  اسرائيل،  ردع  صورة  تعزيز  يف 
املخاوف من تداعيات رد حزب اهلل، لوحظ أن قائد 
ومباشر:  صريح  بشكل  أعلن  الشمالية،  املنطقة 
»حلد اآلن أنا أعتقد بأن الطرفني عاقالن، وكالهما 
ال يريد احلرب. وأنا أقول على رؤوس األشهاد، 
حنن ال نريد حربًا. وليس من احلكمة الوصول اىل 
هناك، وما هو أكثر حكمة يكمن يف جتّنب الوصول 

اىل هناك، وهو )حزب اهلل( أيضًا ال يريد«.
الشروحات  من  الكثري  برعام  موقف  خيتصر 
واالستدالالت لكونه يؤشر بشكل مباشر اىل مدى 
وعي  يف  عميقًا  وقدراته  اهلل  حزب  إرادة  تأثري 
ارتداع  عن  ويكشف  االسرائيليني.  القادة  كبار 
»دولة« حبجم »إسرائيل«، ليس حصرًا، عن شّن 
حرب على لبنان واملقاومة، بل أيضًا عن التلويح 
بذلك يف هذه احملطة. وهو أمر يعترب استثنائيًا يف 
هذا التوقيت، ليس جلهة اهلوة اهلائلة يف املزايا 
ايضًا يف  البلدين وحسب، بل  االسرتاتيجية بني 
ظل ما يواجهه لبنان على املستوى الداخلي. وهنا 
تتجلى حقيقة مغايرة متامًا ملا جيري الرتويج له، 
االسرتاتيجي  الصمود  مقومات  ضعفت  كلما  أنه 
نوعية  عسكرية  قدرات  اىل  احلاجة  معها  ارتفعت 
حتاول ردم اهلوة مع االعداء املرتبصني، ملنع - أو 

للحد من - استغالل أعداء لبنان ذلك.
شرحه  يف  أسهب  الذي  املفهوم  هذا  ضوء  يف 
قدمها  اليت  الشروحات  خلفية  تصبح  برعام، 
المتناع جيش العدو، حبسب الرواية االسرائيلية، 
عن قتل جمموعة من عناصر حزب اهلل يف شبعا، 
»معضلة« استهداف  أن  د  أكثر وضوحًا. فهو حدَّ
واالمنية  السياسية  القيادتني  »شغلت  اجملموعة 

لساعات«.
لتقديرات  خضع  االمر  هذا  أن  ذلك  ويعين   
وجتاذبات وعرض سيناريوات خلصت يف النهاية، 
حبسب ما ورد حرفيًا على لسانه، اىل »التقدير أنه 
إذ ُصّفيت )اجملموعة(، حزب اهلل سيضطر إىل الرد 
بشدة، مبا يف ذلك إطالق قذائف صاروخية على 
اجلليل واجلوالن، ما كان ميكن أن يتدهور بسرعة 

إىل أيام قتالية، بل ورمبا حرب«.
حزب  أن  صريح  وبشكل  برعام  يكشف  وهكذا 
القادة  كبار  وعي  يف  خ  ُيرسِّ أن  يف  جنح  اهلل 
يف  الداخلي  الوضع  مستجدات  أن  االسرائيليني 
لبنان، لن تردع املقاومة عن الرد القاسي، وصواًل 
اىل الرد املتدحرج الذي يشمل حبسب تعبري برعام 

»اجلليل واجلوالن«.
ز بني  يالَحظ ايضًا أن قائد املنطقة الشمالية مُييِّ
مواجهة »أيام قتالية« واحلرب. وهو ما ينبغي أن 
قائم.  أي وضع  آفاق  مقاربة  لدى  حاضرًا  يكون 
لكن السؤال االهم هو عّما يدفع القيادة العسكرية 
اإلسرائيلية إىل التلويح خبوض »أيام قتالية« بداًل 
من احلرب؟ وأي سقوف تفصل بني السيناريوين؟ 
وما هي القيود اليت حتضر لدى الطرفني، وتدفع 
وأي  احلرب؟  جتّنب  على  احلرص  إىل  منهما  كاًل 
القيود يف فهم املعادالت  دور يلعبه فهم هذه 
االسرتاتيجية القائمة بني حزب اهلل والعدو؟ وأي 
استشراف  يف  القيود  هذه  اليها  تؤشر  رسائل 

آفاق هذا الصراع املفتوح على مستوى املنطقة؟
على  اهلل  حزب  فرضها  اليت  القيود  هذه  نتيجة 
تل  يف  واألمين  السياسي  القرار  مؤسسات 
مضطرة  نفسها  العدو  جيش  قيادة  جتد  أبيب، 
على  دة،  وحمدَّ ضيقة  خيارات  بني  االختيار  إىل 
وعلى  اجليش  صورة  على  ضررًا  األقل  قاعدة 
األمن القومي االسرائيلي. من جهة، أدى امتناعه 
عن استهداف جمموعة حزب اهلل يف حينه، حبسب 
انتقادات داخل اجليش  الرواية االسرائيلية، اىل 
والرأي العام واملؤسستني السياسية واالعالمية، 
اهلل  حزب  ردع  قوة  جلي  بشكل  ر  ظهَّ ذلك  لكون 
تدرك  مقابلة،  جهة  ومن  لذلك.  اجليش  ورضوخ 
اىل  بادرت  حال  يف  أنها  االحتالل  جيش  قيادة 
قتل جمموعة حزب اهلل، فسيتلقى أصحاب القرار 
نتيجة  وقاسية،  اضافية  انتقادات  أبيب  تل  يف 
املواجهة اليت ستنشب. وحبسب تعبري برعام »يف 
تندلع  أن  ميكن  اليت  احلرب  من  اخلامس  اليوم 
فيهم  إلّي مجيعًا، مبن  ما، سيأتون  حادثة  نتيجة 
كل الذين ينتقدونين اآلن لعدم قتلي هذه اخللية، 
أصحاب  كانوا  الذين  هؤالء  من  وسيسألونين 
الرؤوس احلامية وعملوا بقوة وليس بأدمغتهم«.
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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نتعهد مجيع أنواع املشاريع السكنية والتجارية
من املباني العادية اىل البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية يف صناعة األملنيوم

خـدماتنا تـشمل سـائر أنـحاء سـيدني
نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 



Page 17صفحة 17     

اعـالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 

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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إعــالن
Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

 2020 أيـلول   26 Saturday 26 September 2020الـسبت 
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هالة صدقي بعد استقباهلا 134 ألف 
طـلب زواج: حبـبكم كلـكم

هالة  الفنانة  تفاعلت 
رقم  وصول  مع  صدقي 
املقدمة  الزواج  طلبات 
إليها عرب حساباتها مبواقع 
إىل  االجتماعي  التواصل 
134 ألف طلب، ووضعت 
أي  لقبول  واحدا  شرطا 
ردت  ثم  مبدأيا،  طلب 
كل  حتب  بأنها  ضاحكة 
ولكنها  إليها،  تقدم  من 
يضاعف  لعمر  ستحتاج 
عمرها حتى تفرز كل هذه 
ساخرة،  وقالت  الطلبات 
اللي  هما  الورثة  غالبا 

حيتجوزوا.

على  زالت  ال  اليت  هالة 
األزمات  رغم  زوجها  ذمة 
وتواجه  األخرية،  العائلية 
صعوبة يف احلصول على 
دينية،  ألسباب  الطالق 
عن  خرب  مشاركة  أعادت 
طلب  ألف   134 تلقيها 
عرب  عليه  وعلقت  زواج، 
إنستقرام  مبوقع  حسابها 
قائلة: تزايد عدد الطلبات 
وسيلغي الطلب اللي من 
أفرز  ما  وعلى  دمغة  غري 
هكون  دى  الطلبات  كل 
الورثة  ان  واعتقد  ميتة 
هما اللي هيتجوزوا حببكم 

جبد.

 وسبق أن أكدت الفنانة 
أغلب  أن  صدقي  هالة 
فاشلة  الفنانات  زجيات 
مهما كان املستوى املادي 
ألنه  للزوج،  واالجتماعي 
لو كان أقل منها ستكون 
الستغالل  حماولة  الزجية 
ثريا،  ولو كان  شهرتها، 
شهرتها،  من  فسيغار 
حاالت  توجد  إنه  وقالت 
ال  ولكنها  ناجحة  قليلة 

تعترب قاعدة.
أن  إىل  هالة  وأشارت 

ملده  احلجم  بهذا  عصيب  استحمل ضغط  أنى  الغباء  قمة  وكنت 
مخس سنوات للحفاظ على منوذج االب، ولألسف والدي دفعوا 

متن شهرتي.

يذكر أن القضاء املصري اعتمد دعوى احملامي سامح سامي ضد 
زوجته الفنانة هالة صدقي، املتعلقة بنسب طفليهما، بعد ادعائه 
أن هالة ليست والدتهما احلقيقية، وتقرر إحالة امللف برمته إىل 
 22 املوافق  الثالثاء  يوم  األوىل  اجللسة  تعقد  أن  على  القضاء، 
فيها  يتقدم  أن  املقرر  من  إجرائية،  جلسة  وهي   ،2020 سبتمرب 
سامح بطلباته ومن أبرزها خضوع هالة صدقي وطفليها لتحليل 

البصمة الوراثية.
اجللسة نفسها ستشهد تقديم املستندات اليت تؤكد صحة ادعاء 
سامح سامي بأن زوجته هالة صدقى استعانت ببويضات من امرأة 
جمهولة يف عملية جراحية أجريت يف لندن دون علمه، كما سيطلب 
حتليل بصمة صوت هالة صدقي على الفيديو املتداول هلا وهي 
تسب الوسط الفين، بعدما أكدت أنه مفربك بواسطة زوجها بهدف 

اإلساءة إليها والوقيعة بينها وبني جنوم الفن.

وبالوقت نفسه تقدمت هالة صدقي ببالغ رمسي إىل النائب العام 
ضد أحد املواقع اليت نشرت مقطع فيديو للمحامي صاحل السقا 
بسمعتها  بالتشهري  وزوجها  احملامي  اتهمت  كما  زوجها،  حمامي 

واالضرار مبكانتها كشخصية عامة.

عمرو رضا - سيدتي

هالة صدقي: أغلب زيجات الفنانات فاشلة

قضية زواج الفنانات جيب مناقشتها على خلفية أزمتها املتصاعدة 
مع زوجها واليت وصلت حد الشك يف نسب طفليه منها، وقالت: 
هناك قضية جيب مناقشتها، هل الفنانات هلم احلق يف الزواج، 

اعتقد ان اغلب زجيات الفنانات فاشلة.
هالة صدقي كشفت سبب فشل زجيات الفنانات

أضافت: لو تزوجت انسان حمدود االمكانيات وليس على مستواها 
واالبتزاز، الن  والتشهري  للتهديد  املادي واالدبي تكون عرضه 

اغلب هذه الزجيات تكون الستغالل شهره الزوجة وامكانيتها.
تابعت قائلة: وإذا تزوجت من زميل هلا وحصل وتفوقت عليه 
يف عملها وشهرتها تتحول القصة لغريه وحقد، وإذا تزوجت من 
رجل اعمال ثري يكرهها مجهورها، واكيد تزوجته لثرائه وليس 
للحب، وحتى هذا الثري عندما جيد معجبني وشهره لزوجته ايضا 

يغري منها ومن شهرتها.
 

وقالت: اكيد يف مناذج متصاحلة مع نفسها وتنجح ولكن لألسف 
قليله جدا، ويفيِ قضييت لألسف اللي دفع فاتورة شهرتي وكانوا 
الضحية بكل املعاني اطفالي اللي ابوهم فتح عليهم باب الشارع 
للمتسولني واحلشرات ان يدخلوا على مراته واليت ما زلت حتمل 

امسه وعلى اطفاله لينالوا من مسعتهم وشرفهم.

والكثري  الكثري  على  صميت  احلقيقة  قائلة:  منشورها  واختتمت 
فشلت  أنى  اعرتف  ولكين  اطفالي  اما  االب  شكل  على  حفاظا 

والد اطفالي فتح الباب للنيل من سمعتهم وشرفهم

أحيت الفنانة نانسي عجرم حفلة أونالين جديدة هلا عرب تطبيق »تيك 
بالتدابري  التزاًما  وذلك  سبتمرب/أيلول،   18 يف  اجلمعة  ليل  توك« 
من  العديد  أوقف  والذي   19 كوفيد  لفريوس  املرافقة  الوقائية 

احلفالت الغنائية حول العامل.
نانسي تعترب أول فنانة عربية تقدم عمال غنائًيا على هذا التطبيق، 
اليت  احلرفية  ناحية  من  كان  ان  التوقعات  احلفل  ختطى  حيث 
العديد  الذي شهده، وأيًضا كان هناك  العالي  قدمت واملستوى 
قامت  أن  بعد  املباشر،  للبث  نانسي  تركتها  اليت  املفاجآت  من 
بتشويق مجهورها من خالل عدة فيديوهات نشرتها عرب حساباتها 

يف »السوشيال ميديا«.
نانسي حتتل الرتند العاملي

حتت  »تويرت«  موقع  عرب  لبنان  يف  األول  الرتند  نانسي  واحتلت 
هاشتاغ #حفل_نانسي_تيكتوك، كذلك الوسم نفسه تصدّر »تويرت« 
السعودية بأكثر من 5 آالف تغريدة يف أقل من ساعة بعد انتهاء 

احلفل.
وبالعودة اىل تفاصيل احلفل، وكون احلفل ُبث مباشرة على »تيك 
توك«، التطبيق الذي يعترب املالذ الوحيد للهروب من املّلل والضجر، 
فاختيار نانسي كأول فنانة عربية حتيي حفال غنائًيا عليه وينجح بهذا 
الشكل، فهو خطوة حتسب للقيمني على التطبيق، حيث استطاعت 
نانسي أن تكتسح بهذا احلفل كل األخبار السياسية املتداولة يف 
عدد من الدول العربية وتتصدر الرتند العربي والعاملي يف موقع 

»تويرت«.
ديكور عاملي

ديكور احلفل كان على مستوى عال، فقد مّت تقسيم احلفل اىل أكثر 
 ،»Break« من 5 حماور أو باألحرى أطلق »تيك توك« عليهم تسمية
وكانت نانسي يف كل فاصل تقوم بتغيري مالبسها وتطّل بلوك 
جديد يف كل مرة، اذ اختارت مجيع اطالالتها من املصمم اللبناني 

حسني بظاظا.
األلوان اليت اعتمدت كانت زاهية ومليئة بالفرح واحلب، وكانت 
نانسي سعيدة وتضحك وترقص بكل حيوية كالفراشة على املسرح 
العاصمة  للحفل والذي صور يف منطقة قريبة من  الذي خصص 
وطبًعا  أغنياتها،  لبعض  ميدلي  نانسي  قدمت  كذلك  بريوت. 
طبطب«  و«يا  باحلب«  و«كيفك  قليب«  يا  »قليب  اىل  باالضافة 
أغانيها  من  بعض  نانسي  قدمت  كذاللك  الشباب«،  و«شيخ 

الرومانسية مثل »يف حاجات« واليت مت توزيعها بطريقة جديدة.

نانسي عجرم تتصّدر الرتند 
العاملي بعد عرض أول حفل 

هلا على »تيك توك«
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شــعر

محمد عامر األحمد - سورية
بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي 

-  سدني اوسرتاليا

جــسد
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جسٌد ألوقات احلداء املّر
يا وجع األعالي وهي تهبُط

للبكاْء
جسٌد تأّمل يف الفجيعة ..

وارتدى سرب الّتجاعيد اليت
رمسْت دخان الليل ..

يف مّحى الّنساْء

يا شهوُة انتظري سرابك يف
الغياِب ..

ويا مياُه خلودك املزعوم أوىل
بالفناْء

ما كان صبحًا من غناٍء أوجعتُه
أصابٌع ..

مّرْت على جسد الكمان بألف تاريٍخ
متّخط عن مواٍت

عن سقوٍط..
عن عماْء

يا شهقة اختلفي مبوتك فالّنداُء
حليب ما نذر الّتذّكُر من

ثقوب الّناهد املطعون يف
حال الّسماْء

هذي مواريث الوجوه .. وجهُر
جسد  يف  اخلضراء  الفطرة  موت  

احلياة..
فأدر عبورك خلف وجهك يا جماز

العشق يا كذب املرايا .. يا نقاْء...

بهدي كتابي لكل أحبابي
هدية وحي من ربنا الفادي 
ما همين حرب القلم شو قال 

همين آمن وإفهمو زيادي 
ما همين هم الدني وال مال  

بإمياني غين وبالعمر راضي
خلي كالمو بالقلب رمسال 
روحي حبب اخلري منقادي 
عظمة كالمو  جمد وكمال 
ثروة حمبة وشعر انشادي

شو نفع العمر والشغل واملال
وكرت العمر وسنني عالفاضي 

وليش  اهلم وشغل هالبال 
وكرت احلياة وما يف افادي
سر احلياة اميان يهز جبال

واحلب قوة سحقت عنادي 
مسحين الرب بكالمو وقال 

صرت اليوم واحد من والدي
كتب امسي  وقّلي محال

جمدي  وكالمي وصون املبادي
وطوف  الدني ميني ومشال 

وانشر كالمي وحيب واجتهادي
وللعدو ابليس ال تعطي جمال   

امسع كالمي ال تغري العادي
عرفنا ابليس املاكر اجلوال 

ما عاد بدي آخد شهادي 
شبعنا كالم من حضرة الدجال   

اخلدعنا كل العمر  عالفاضي 
رجعت تا أكتب ربنا شو قال 

عن لسان الرسل باملاضي 
وأكتب حقيقة روعة ومجال   

عن احملبة وروح فياضي
املصلوب للخاطي بيعطي جمال

يرجع يآمن بربنا الفادي  
ما نزل عاالرض تا ينقل جبال  

نزل خّلص شعب ضاع باملاضي 
اآلمن بإمسو من جهنم شال 

 والكافر مصريو املوت ما منو افادي 

اخلالص مش باملاء واملريون
وال بكرت الصال وكرت العبادي 

اإلهـداء

اخلالص باالميان يزيد الشجون 
ودم احملبه شعار يف كتابي 
طاع املوت والعذاب جنون 
أنطعن بسيوف بيد جالدي

إنصلب تا نؤمن والصلب ملعون  
انتصر عاملوت وكل  االعادي  
خبمس جروح بشفرة املسنون 
يشفي  جروح الكون وزيادي 
حب اخلطاة ويف حبو حنون   
طال الزمان ما غرّي العادي 
خلصك بال مثن وال رعبون 

بايدو كتبلك أمجل شهادي 
وهبك مسا مع حبو احلنون 
اركع وآمن ال بقا تعادي 

إبليس انهزم مع فكر ملعون  
وما عاد  الناس بعضها تعادي 

سحق بيناتنا البغض واملفتون   
كسر  إبليس تا نعيش بسعادي  

يسوع عالروح والقلب بتمون
العيلة الك وأنا وكل أوالدي.

مع الشكر اجلزيل جلميع األحباء واألعزاء الكرام 
ومجيع اإلخوة األفاضل الذين قبلوا الكلمة من 
اخلطيئة  من  أوالدهم  وخالص  خالصهم  أجل 
الذين  مجيع  يبارك  والرب  األبدي  واهلالك 
شجعوني ألكتب هلم هذا الكتاب يف عدة مقاالت 
شرحت يف مضمونها عن البشارة احلسنى أي 

كلمة اهلل االزلية. 
املخلص  الرب  مع  جديدة  حياة  للجميع  أمتنى 
معيته  يف  وحمروسني  مباركني  دائما  وفرحا 

ورحابه االزلي إىل األبد أمني. 
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تـتمات

الفروف وظريف..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

أي حماوالت لالعبني اخلارجيني بالوجود يف سوريا، من دون موافقة 
السلطات يعترب خرقًا للقانون الدولي.

وأضاف الفروف أن لدى روسيا وإيران فهم واضح لكيفية التقدم 
يف تنفيذ املشاريع املشرتكة، وتنفيذ خطة العمل الشاملة، الفتًا 
نا عن موقفنا أكثر من مرة بالنسبة إىل موضوع خطة  إىل أنه »عربرّ

العمل املشرتكة«.
كما أشار إىل أنهم حاولوا إقناع األمريكيني بالعودة إىل االلتزام 
ذلك  حول  أوروبية  حماوالت  هناك  أن  موضحًا  الدولي،  بالقانون 

حاليًا.
ولفت الفروف إىل أن صيغة أستانة استطاعت تنظيم احلوار يف 
سوتشي وروسيا وتركيا، مضيفًا أن إيران تعمل بشكل وثيق مع 

اللجنة الدستورية.
من جهته، قال وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف: »عالقتنا 
الشاملة  العمل  خطة  وناقشنا  كافة،  اجملاالت  يف  جيدة  الثنائية 

املشرتكة رغم الضغوطات األمريكية«.
السياسية  والتسوية  أستانة  مسار  إىل  »تطرقنا  ظريف،  وتابع 
روسيا  أن  إىل  الفتًا  ذلك«،  تركيا يف  ودور  السورية،  للمسألة 
تلعب دورًا إجيابيًا خصوصًا يف حماربة اإلرهاب ويف احلفاظ على 

سيادة الدول.
ورأى ظريف  أن »واشنطن تلجأ دائمًا إىل العقوبات غري القانونية، 
وهذا أمر يرفضه اجملتمع الدولي«، قائاًل إن »صيغة أستانة هي 

الصيغة األنسب اليت ختفض مستوى التصعيد يف سوريا«.
كما قال إن اللجنة الدستورية لن تكون بدياًل لصيغة أستانة بالنسبة 

إىل امللف السوري.
وأعرب وزير اخلارجية اإليراني عن أمله يف أنه بعد اجتماع اللجنة 
يف  أوثق  بشكل  العمل  املمكن  من  سيكون  الدولية،  احلكومية 

املشاريع الروسية اإليرانية املشرتكة.
وقال خالل احملادثات مع نظريه الروسي الفروف: إن »املشاريع 
املشرتكة القائمة بني بلدينا متضي قدمًا رغم الضغوط«، آماًل أن 
يعقد اجتماع اللجنة احلكومية الدولية يف تشرين األول »ونتمكن من 
نقل هذه املشاريع إىل موضع التنفيذ للتعامل معهم عن كثب«، 

حبسب تعبريه.
الروسي  واالحتاد  إيران  بني  العالقات  أن  على  ظريف  وشدد 
اجلانب  األحادية  اإلجراءات  الدولتان  بها  تعارض  اليت  والطريقة 
أحادية  إجراءات  تنفيذ  منع  على  مثال  »هي  املتحدة،  للواليات 

اجلانب من قبل دول أخرى«.
دورها  على  لروسيا  إيران ممتنة  فإن  اإليراني،  الوزير  =وحبسب 
البناء اجلاد يف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وكذلك يف جملس 

األمن الدولي. 
يشار إىل أن مدير دائرة آسيا الثانية يف وزارة اخلارجية الروسية 
زامري كابولوف، أعلن يف وقت سابق أن وزير اخلارجية اإليراني 

حممد جواد ظريف يزور موسكو يف الـ24 من أيلول اجلاري. 
 وأشار إىل أن املوضوعات اليت ستبحث »تقليدية، وهي العالقات 
إقليمية  الشاملة املشرتكة وقضايا  العمل  الثنائية وسوريا وخطة 

أخرى«.

ترامب يرفض االلتزام..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

الثاني  تشرين   3 يف  إجراؤها  ُيرتقب  اليت  االنتخابات  خسر  اذا 
املقبل، أمام منافسه الدميقراطيرّ جو بايدن. 

وقال، خالل مؤمتر صحايفرّ يف البيت األبيض، »سنرى ما سيحدث«، 
ا إذا كان سيلتزم بانتقال سلميرّ  ه على سؤال عمرّ يف معرض ردرّ

للسلطة.
أن  »جيب  قائاًل:  الصحفي،  املؤمتر  مفاجئ  بشكل  ترامب  وغادر 
أغادر بسبب اتصال هاتفي طارئ، لكنين سأعود وسأراكم غدًا«.

ومل يوضح الرئيس األمريكي مع من ستجري املكاملة، مضيفًا ردًا 
على سؤال بهذا الصدد، »لديرّ اتصال كبري«. 

من جهته يستمر بايدن مبهامجة ترامب خاصة فيما يتعلق باستجابته 
ة الشرطة األمريكية،  ة ووحشيرّ لفريوس كورونا، وملوضوع العنصريرّ

. باإلضافة إىل الوضع االقتصاديرّ
وقال بايدن يف تغريدة له على »تويرت«: »لقد تعاملت مع رجال 
إليك  ينظرون  الذين  الرجال  حياتي.  طوال  ترامب  دونالد  مثل 
يعتقدون  الذين  الرجال  املال.  من  الكثري  لديهم  ألن  باستخفاف 
يف  عليه  حصلوا  ما  كل  ورثوا  الذين  الرجال  منك.  أفضل  أنهم 

احلياة - ثم بددوه«.
ة بني املرشحني، مع حتديد مواعيد املناظرات  وتشتعل املنافسة بقورّ
وتشمل  اجلاري،  أيلول   29 يف  ستنطلق  اليت  بينهما،  املباشرة 
كورونا،  وباء  العليا،  للرئاسة، احملكمة  املرشحني  مواضيع سجلرّ 
ة،  األمريكيرّ املدن  يف  والعنف  ة  العرقيرّ املواجهات  االقتصاد، 

باإلضافة إىل نزاهة االنتخابات.

عقوبات أمريكية جديدة..
على  عقوبات  اخلميس،  االول  امس  املتحدة،  الواليات  فرضت 
حلقوق  جسيمة  انتهاكات  بسبب  إيرانية  وكيانات  مسؤولني  عدة 
اإلنسان، مشلت قاضيا قالت إنه ضالع يف قضية املصارع إيراني 

ُأعدم حبكم حمكمة.

وقال وزير اخلارجية األمريكي مايك بومبيو يف بيان إن الواليات 
املتحدة فرضت عقوبات على القاضي سيد حممود سادتي والقاضي 
حممد سلطاني والفرع األول من حمكمة شرياز الثورية وسجون عادل 

أباد وأرومية ووكيل أباد، نقال عن رويرتز .
وأكدت واشنطن على التزامها »مبحاسبة من حيرم الشعب اإليراني 

من العدالة واحلرية«.
وأوضحت أن املصارع الضحية، نويد أفكاري، مت تعذيبه من قبل 

املسؤولني اإليرانيني.
ويف وقت سابق، املمثل األمريكي اخلاص إليران وفنزويال، إليوت 
الشيوخ،  جملس  يف  اخلارجية  العالقات  بلجنة  جلسة  يف  أبرامز، 
اخلميس، إن الواليات املتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد 
باإلعدام  حكم  قاض  منهم  اإليرانيني،  واملسؤولني  الكيانات  من 

على املصارع اإليراني، أفكاري.
وذكرت وسائل إعالم رمسية إيرانية أن أفكاري ُأعدم هذا الشهر 
بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنا خالل احتجاجات مناهضة للحكومة 
يف 2018، يف قضية أثارت غضبا دوليا. ورفضت احملكمة العليا 

اإليرانية إعادة النظر يف القضية أواخر آب.
مائدة  إىل  أن طهران ستأتي  تعتقد  واشنطن  أن  أبرامز  وأضاف 

التفاوض إثر انتهاء انتخابات 3 نوفمرب.
واستثنت واشنطن العراق من العقوبات على إيران ملدة 60 يوما 
العراق  إن  األمريكية  اخلارجية  لتسديد مستحقات كهرباء، وقالت 

قادر على تقليص اعتماده على الطاقة اإليرانية خالل 60 يوما.
وكانت إدارة الرئيس األمريكي، دونالد ترمب، قد أعلنت االثنني 
املاضي، فرض عقوبات جديدة على وزارة الدفاع اإليرانية وآخرين 
هلم دور يف برنامج األسلحة النووية اإليراني، لدعم تأكيد الواليات 

املتحدة بإعادة فرض كل عقوبات األمم املتحدة على طهران.
جبواره  وقف  وقد  بومبيو،  األمريكي،  اخلارجية  وزير  أيضا  وقال 
كبار أعضاء فريق األمن القومي األمريكي، للصحافيني إن واشنطن 
الفنزويلي، نيكوالس  الرئيس  أيضا عقوبات جديدة على  فرضت 

مادورو، الذي أقام عالقات وثيقة بني كركاس وطهران.

وأكد بومبيو، خالل مؤمتر صحايف بشأن العقوبات على إيران، أن 
بالده ستواصل منع إيران من حيازة السالح التقليدي والنووي، 
مشريًا إىل أن إيران تبدد أموال شعبها على اإلرهاب بدل التنمية، 
بصواريخ  دولة  أي  بتزويد  لطهران  تسمح  لن  واشنطن  وأن 

باليستية.

بومبيو: 720 مليون...
بالده  أن  تويرت  على  بومبيو  مايك  األمريكي  اخلارجية  وزير  أعلن 
بالصراع يف  املتأثرين  املدنيني  لدعم  إنسانية  ستقدم مساعدات 

سوريا بأكثر من 720 مليون دوالر.
وأفاد أن القرار يأتي ملعاجلة األزمة اليت سببتها »احلملة الوحشية« 

لنظام األسد وروسيا وإيران.
»املساعدات  أن  بومبيو  عن  بيان  يف  األمريكية  اخلارجية  ونقلت 
واألردن  تركيا  تستضيفهم  الذين  السوريني  الالجئني  ستشمل 

ولبنان والعراق«.
االحتياجات  بتلبية  االلتزام  على  الدولي  »اجملتمع  اخلارجية  وحثت 
محلته  على  األسد  نظام  و«حماسبة  السوري«،  للشعب  املتزايدة 

العسكرية املدمرة وجتاهله الوحشي حلقوق اإلنسان«.
وشددت واشنطن على »دعم العودة اآلمنة والطوعية للنازحني«، 

و »االلتزام حبل سياسي شامل يقوده السوريون«.
وكشف نائب وزير اخلارجية األمريكي ستيفن بيجون، ويف وقت 
اجلمعية  هامش  على  فعالية  خالل  املساعدات  تلك  عن  سابق، 
ستذهب  األموال  أن  موضحا  نيويورك،  يف  املتحدة  لألمم  العامة 
»للسوريني داخل البالد وملن هم يف أمس احلاجة إليها يف مجيع 

أحناء املنطقة«.
وذكر أن املبلغ سريفع إمجالي الدعم األمريكي منذ بداية األزمة إىل 

ما يربو على 12 مليار دوالر.
على  األسد  بشار  السوري  الرئيس  شنها  قمع  محلة  وأدت 
إيران  وتدعم  أهلية.  حرب  اندالع  إىل   2011 عام  املتظاهرين يف 

وروسيا احلكومة
السورية بينما تدعم الواليات املتحدة املعارضة. وفر املاليني من 

سوريا كما نزح املاليني عن ديارهم يف الداخل.
ويف متوز، فرضت الواليات املتحدة عقوبات جديدة تهدف إىل قطع 

األموال عن حكومة األسد.
معاناة  الغربية يف  العقوبات  على  باللوم  السوري  النظام  ويلقي 
املدنيني على نطاق واسع إذ أدى انهيار العملة إىل ارتفاع األسعار 

ويكافح الناس لشراء املواد الغذائية واإلمدادات األساسية.
إىل  تهدف  ال  سوريا  على  عقوباتها  أن  املتحدة  الواليات  وتؤكد 

اإلضرار بالشعب السوري وال تستهدف املساعدات اإلنسانية.

صوان يتحدث عما..
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

التشكيل.  وما تسرب عنه من معلومات افادت ان اخلليلني سلما 
نفت  بينهم،  من  ليختار  الشيعة  للوزراء  مرشحني  الئحة  اديب 
مل  املكلف  الرئيس  ان  واكدت  املعلومات  هذه  سياسية  مصادر 
يتناول هذا املوضوع او يغوص فيه.،يف حني اكدت املصادر ان 
اللقاء الذي سيعقد اليوم يف بعبدا بني الرئيس املكلف ورئيس 
اجلمهورية ميشال عون لن يتخلله عرض اي تشكيلة حكومية منجزة، 

بل سيتناول مزيدا من التشاور حول عملية التشكيل عموما.

فبعد اتصال اجراه اديب امس االول بالرئيس عون، يعقد بينهما 
طرحه  ما  جو  يف  عون  الرئيس  اديب  خالله  سيضع  لقاء  اليوم 

اخلليالن عن الثنائي الشيعي.
وقالت مصادر مطلعة ان الوقت بدأ يضيق واملهلة غري مفتوحة وال 
بد من تشكيل احلكومة مؤكدة ان الضغط الفرنسي هو يف األجتاه 

الصحيح.
والدولي  األقليمي  الصعيد  على  مساعدة  عوامل  ال  ان  رأت  واذ 
األمور  فأن  احلكومة سريعا  تؤلف  ما مل  انه  استشعر  الكل  ولكن 

تتعقد حنو األسوأ. وهذا ما ال يرغب به احد.
واعربت عن اعتقادها أن هناك سعيا فرنسيا من اجل قيام حكومة 
مهمة وقالت ان هناك امكانية لتجاوز العراقيل لتأليف احلكومة وان 
زيارة اديب اىل قصر بعبدا هي اخلامسة وقد تكون اإلخرية قبل 

عرض التشكيلة احلكومية يف وقت الحق.
وكشف زوار رئيس اجلمهورية انه مستعجل تأليف احلكومة واحلؤول 
بتمسكه  انه  واكدوا  اهدر  األصل  يف  الذي  الوقت  هدر  دون 

باملبادرة الفرنسية يريد ان يقول انها أساس احلل.
ويتحدث الزوار عن ان البيان الرئاسي الذي صدر منذ يومني رسم 
سقفا يف موضوع صالحيات رئيس اجلمهورية يف تأليف احلكومة 

وفق املسار الدستوري.
موضوع  على  عون  الرئيس  موقف  على  مطلعة  مصادر  وشددت 
الشراكة يف موضوع تاليف احلكومة وفق ما هو منصوص عنها يف 
الدستور ال سيما كلمة باالتفاق بالنسبة اىل اتفاق رئيس اجلمهورية 

ورئيس احلكومة يف عملية التشكيل. 
وتأتي زيارة بعبدا بعد:

 1 - لقاء دام ساعة بني الرئيس املكلف اديب، وكل من املعاون 
واملعاون  خليل،  علي حسن  النائب  بري  نبيه  للرئيس  السياسي 
ان  تردد  خليل،  حسني  احلاج  اهلل  حلزب  العام  لألمني  السياسي 
»اخلليلني« سلما اديب عشرة امساء من املرشحني لتولي الوزارات 

املخصصة للشيعة، ومن بينها وزراء املالية.
اللقاء مل حيسم شيئًا،  وقالت مصادر قريبة من فريق احلكم ان 

رغم اجيابيته.
2- زيارة وفد من كتلة »التنمية والتحرير« ضم النواب  علي حسن 
اجلمهورية  مفيت  خواجا،  وحممد  بزي  وعلي  زعيرت  وغازي  خليل 
مصادره-  حسب  الوفد–  نقل  حيث  دريان،  اللطيف  عبد  الشيخ 
حتيات وتقدير الرئيس بري ملواقف املفيت الوطنية اجلامعة، وقالت 
املصادر ان زيارة املفيت ضرورة وواجبة خاصة يف هذه الظروف 
وبعد التطورات االجيابية اليت حصلت على صعيد اتصاالت تشكيل 
احلكومة واليت جيري البناء عليها للوصول اىل نهاية سعيدة. ونقل 
الوفد للمفيت مسعى الرئيس بري الدؤوب لتقريب وجهات النظر 
اىل  وداعيًا  بًا  ُمرحرّ املفيت  موقف  وكان  احلكومة.  وتسريع تشكيل 

التعاون بني مجيع االطراف من اجل تشكيل احلكومة. 
واكد خليل بعد اللقاء »التزام الكتلة مبا أكد عليه الرئيس بري، 
بكامل  الفرنسية  املبادرة  اجناح  ودعمنا  التزامنا  على  شدد  حيث 
مندرجاتها، بدءا بتشكيل حكومة سريعًا وصوال لعقد مؤمتر للبنان 

إلطالق اإلصالحات«.
ويف اليوميات، وبعد تفاقم ازمة املغادرة غري الشرعية للبنانيني 
الرئيس عون، وحضور  برئاسة  بعبدا،  اجتماع يف  البحر، عقد  عرب 
املعنيني  والوزراء  دياب  حسان  االعمال  تصريف  حكومة  رئيس 
للبحث يف حوادث نقل اشخاص  االمنية، خصص  االجهزة  وقادة 
باجتاه  اللبناني،  الشاطئ  من  شرعية  غري  بصورة  املراكب  عرب 
قربص بعدما تزايدت هذه احلوادث، ووقع فيها ضحايا من خمتلف 

االعمار.
العسكرية  األجهزة  املتوافرة لدى  التقارير  واطلع اجملتمعون على 
واألمنية والسبل اآليلة اىل ضبط هذه املخالفات. وبعد النقاش 
السلطات  بالتواصل مع  العام  العامة لألمن  املديرية  تقرر تكليف 
ومعاجلة  املهاجرين  السرتداد  الالزمة  اإلجراءات  لوضع  القربصية 
قضية هجرة األشخاص، وتكثيف العمل املخابراتي واالستقصائي 
غري  بطريقة  األشخاص  تهريب  على  تعمل  اليت  الشبكات  لكشف 
اإلمكانات  ضمن  البحرية  الدوريات  تكثيف  تقرر  كذلك  شرعية. 
الزوارق  ورصد  لكشف  اليونيفيل  قيادة  مع  والتنسيق  املتوافرة 

ووضع اطار للتعاون يف هذا الصدد.
ولياًل، قال الرئيس سعد احلريري انه لن »يتأخر عن مساعدة ابناء 

طرابلس، وحماسبة من يقومون خبداع الناس ورميهم يف البحر«.
هيل

على صعيد آخر أعلن وكيل وزارة اخلارجية األمريكية ديفيد هيل 
ملواجهة  اسرتاتيجيتنا  ضمن  يأتي  اللبناني  للجيش  »دعمنا  أن 
إرهاب حزب اهلل. أما وجودنا العسكري يف العراق هو ملواجهة 

نفوذ إيران إضافة اىل مهمة القضاء على تنظيم داعش«.
وقال إن إيران تقدم 70 مليار من واردتها من النفط حلزب اهلل 

الذي يهدد أمن لبنان.
وتابع هيل: عندما يلتزم قادة لبنان بالتغيري فإن أمريكا ستقدم 

املساعدات الالزمة.. 
التحقيقات

وألول مرة، منذ مباشرة التحقيقات العدلية يف 17 آب املاضي يف 
عرب  فادي صوان،  القاضي  العدلي  احملقق  املرفأ، كشف  انفجار 
بيان صدر عن جملس القضاء االعلى انه ماٍض بتحقيقاته للوصول 
اىل حتديد املسؤوليات املالئمة حبق املرتكبني، وحتدث عما جرى 
اجنازه على هذا الصعيد، جلهة توقيف 29 شخصًا، فيما بلغ عدد 
رئيس  من  بدءًا  شاهدًا،   23 اىل  واالستماع   ،28 عليهم  املدعى 
احلكومة اىل وزراء وقضاة ومدراء عامني ورؤساء أجهزة امنية، مبا 

يساهم يف حتديد املسؤوليات على املستويات كافة.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
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سـيارات
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 هيونداي تطلق توسان الديناميكية 
اجلديدة

توسان  هيونداي  سيارة  اليوم  موتور  هيونداي  شركة  أطلقت 
الرابع من سيارات  اجليل  تعد  اليت  كلًيا،  اجلديدة   2021 Tucson
الدفع الرباعي املدجمة C-SUV من الشركة واملصممة لتكون منوذًجا 
العمالء  احتياجات  لتلبية  أو قصرية  عجالت طويلة  بقاعدة  عاملًيا، 

املختلفة.

أهمية خاصة لشركة هيونداي،  الطراز اجلديد من توسان  وجيسد 
حيث تعترب توسان واحدة من أكثر سيارات الشركة شهرة وانتشارا، 
وحققت مبيعات عاملية كبرية بلغت أكثر من 7 ماليني سيارة منذ 

إطالق أول طراز منها يف عام 2004. 

مبا  العمالء  من  املزيد  اجلديد  الطراز  جيذب  أن  هيونداي  وتتوقع 
رائدة يف  رقمية  وإمكانيات  ورحابة  متطور  تصميم  من  به  يتميز 
فئتها، فضال على ما يوفره من قيادة ديناميكية وكفاءة ممتازة 

يف استهالك الوقود.

ومبناسبة إطالق توسان 2021، قال توماس شيمريا، رئيس قسم 
نقدم سيارة  أن  »يسعدنا  موتور:  املنتجات يف جمموعة هيونداي 
توسان اجلديدة كلًيا، واليت تعكس التحول الذي تقوده هيونداي 
يف جمال تصنيع السيارات الرياضية متعددة االستخدامات، فقد 
حرصنا يف اجليل الرابع أن نقدم فيها كافة اخلصائص اليت جتعلها 
معياًرا جديًدا لالبتكار وتتصدر فئتها، حيث تقدم مزجًيا رائًعا من 

التصميم والتكنولوجيا واألداء.«

وسيبدأ بيع توسان اجلديدة بالكامل يف كوريا يف سبتمرب كموديل 
2021، وسيتم طرحها للبيع يف الواليات املتحدة واألسواق العاملية 

األخرى كموديل 2022 بدًءا من النصف األول من عام 2021.

وكشفت هيونداي عن سيارة توسان اجلديدة عرب اإلنرتنت، بسبب 
الظرف الذي سببته اجلائحة العاملية، داعية كل من يهتم باستكشاف 
ملطالعة  اإلطالق  على  هيونداي  من  تقدًما  األكثر   SUV السيارة 
النموذج اونالين، يف استجابة من الشركة لالجتاه العام للبقاء يف 
لتوسان  األول  العاملي  الصحفي  املؤمتر  مشاهدة  وميكن  املنزل. 
التواصل  قنوات  وعلى   Hyundai.com موقع  على  كلًيا  اجلديد 
وهي  هيونداي،  قناة  إىل  باإلضافة  بالشركة،  اخلاصة  االجتماعي 
والتطبيق  مؤخًرا  الشركة  أطلقتها  اليت  العاملية  احملتويات  منصة 

التفاعلي. ألجهزة التلفاز الذكية.

 S-Class اجلديدة من مرسيدس-
بنز مفهوم جديد لالبتكار

تعكس سيارة S-Class اسم مرسيدس-بنز من خالل ما تقدمه من 
السيارات.  عامل  يف  الفخامة  معايري  ترسي  عريقة  هندسية  خربة 
وتوفر سيارة S-Class اجلديدة متعًة استثنائيًة جلميع احلواس: النظر 
واللمس والسمع والشم، حيث تقدم العديد من االبتكارات يف أنظمة 
مساعدة السائق ومحاية الركاب واالرتقاء مبستوى التفاعل معهم. 
وتضع مرسيدس-بنز معايري اجليل القادم من سيارات التنقل من 
 S-Class خالل االبتكارات اليت تركز على الركاب. وتتضمن سيارة
اجلديدة أحدث االبتكارات الرقمية اليت تعمل على توفري االستجابة 

ملتطلبات السائق والركاب بصورة استباقية.

جديد  مستوى  إىل  العصرية  بالفخامة   S-Class سيارة  وترتقي 
على  تبعث  داخلية  أجواًء  املصممون  ابتكر  فقد  املقصورة،  داخل 
الفائقة  واجلودة  باألناقة  يتميز  طابعًا  السيارة  ومنحوا  الراحة 
اهلندسي  بتصميمها  العدادات  لوحة  وتعترب  العالية.  واإلضاءة 
إحدى املميزات  األداء  اجلديد واملعاصر وجمموعة شاشاتها فائقة 
 S-Class البارزة. ولكن تعزيز أجواء الراحة ختطى ذلك: تهتم سيارة
القيادة وخفض مستويات  برفاهية ركابها من خالل تعزيز جودة 
الضوضاء داخل السيارة، باإلضافة إىل جمموعة واسعة من برامج 
صحة  على  السيارة  حتافظ  كما   .ENERGIZING Comfort نظام 
 ENERGIZING اجلديد  الفعال  اهلواء  تنقية  نظام  بفضل  الركاب 

.AIR CONTROL

توفري  يف  مرسيدس-بنز  من  اجلديدة   S-Class سيارة  جنحت  و 
استثنائية  جتربة  يقودها  من  لكل  لتقدم  االبتكارات  من  العديد 
بفضل تقنياتها الذكية. فقد مت تطوير األنظمة الرقمية يف نظام 
متعة  تعزز  جديدة  خصائص  لتشمل   MBUX املتعددة  الوسائط 
القيادة ومستويات األمان، مثل نظام التوجيه على احملور اخللفي 
الوسادة  مثل  املبتكرة  األمان  وأنظمة  الكبرية  التوجيه  زاوية  مع 
اهلوائية اخللفية. كما أضافت مرسيدس-بنز وظيفة جديدة لنظام 
)من  السيارة  هيكل  رفع  على  تعمل   PRE-SAFE® Impulse Side
كال اجلانبني( قبل التصادم اجلانيب مباشرًة بفضل نظام التعليق 
مساعدة  أنظمة  متثل  بينما   ،E-ACTIVE Body Control النشط 
القيادة خطوة مهمة حنو القيادة الذاتية بعدما شهدت قفزة كبرية. 
وبفضل التقنيات املتطورة لكشف حميط السيارة، باتت أنظمة ركن 
منخفضة،  بسرعات  املناورة  أثناء  السائق  مهمة  تسّهل  السيارة 
بينما بلغ الوضوح أعلى مستوياته بفضل دمج هذه األنظمة مع نظام 

.MBUX الوسائط املتعددة

 قدامى مالكي سيارات رولز-رويس 
يرّحبون جبوست

حضر مؤخرًا أعضاء أقدم ناٍد لسيارات رولز-رويس يف العامل جتّمعًا 
حصريًا يف دار رولز-رويس يف جودوود. ومت عرض 20 سيارة 
الفناء  يف   1936 العام  قبل  مجيعها  عت  ُصنِّ قدمية  رولز-رويس 
الضيوف  اجلديد. وحظي  الثوري  بطراز جوست  للرتحيب  املركزي 
بفرصة مشاهدة طراز جوست اجلديد بعد ثالثة أيام من طرحه يف 

السوق العاملي.

وشّكلت الزيارة جزءًا من فعالية حصرية ألعضاء نادي 20-جوست، 
حصريًا  مكّرس  العامل  يف  رولز-رويس  لسيارات  ناٍد  أقدم  وهو 
كما   .1940 العام  قبل  املصّنعة  رولز-رويس  سيارات  ملالكي 
أمام  قيادتها  العالمةعرب  دار  إىل  رولز-رويس  سيارات  وصلت 
كل سيارات رولز-رويس املصّنعة منذ تأسيس العالمة يف العام 
اليوم.  حتى  ممتازة  حالة  يف  السيارات  معظم  تزال  وال   .1904
ومشلت الطرازات املعروضة رولز-رويس 25/20، سيلفر جوست، 
العام  أقدمها يف  تصنيع  مّت  حيث  والثاني،  األول  اجليل  فانتوم 

.1911

 جيب راجنلر 4xe اجلديدة تنضّم 
إىل العائلة الكهربائية

وصول  معلنة  اجلديدة،   4xe راجنلر  سيارتها  جيب  عالمة  طرحت 
سيارتها طراز راجنلر األقوى واألكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية 
متوافرة يف   4xe راجنلر  للبيئة. وتصبح طرازات جيب  والصديقة 
أوروبا، والصني، والواليات املّتحدة األمريكية أوائل عام 2021. 
وقد بدأ طرازا جيب رينيجيد 4xe وكومباس 4xe، اللذين مّت طرحهما 
العام املاضي يف جنيف، بالوصول إىل أوروبا هذا الصيف. يأتي 
 PHEV 4 اجلديدة عقب طرح جيب جراند كوماندرxe طرح طرازات

يف الصني العام املاضي.

وجمموعة نقل احلركة يف راجنلر 4xe اهلجينة القابلة للشحن اخلارجي 
املصداق  الدورة  )حبسب  مياًل   25 يبلغ  مدى  تقديم  على  قادرة 
عليها أمريكيًا( من الدفع الكهربائي شبه الصامت بدون انبعاثات، 
مما جيعلها صديقة للمتنقلني اليوميني بصفتها سيارة لالستخدام 
اليومي كهربائية بالكامل بدون أّي داٍع للقلق حيال املدى كما أّنها 
السيارة األقوى واألكثر صداقة للبيئة بني السيارات رباعية الدفع 
اهلواء  باحلرية يف  الشعور  بدون املساومة على  من جيب، وذلك 

الطلق اليت ال منازع هلا يف طرازات جيب راجنلر.

وستقّدم جيب خيارات كهربائية عرب خمتلف طرازاتها خالل السنوات 
القليلة املقبلة حيث تسعى لتصبح رائدة يف التكنولوجيا املمتازة 
 .4xe الصديقة للبيئة. وستحمل سيارات اجليب الكهربائية شارة
كفاءة  جيب  سيارات  أكثر  الكهربائية  جيب  سيارات  وستكون 
الدفع  وقدرات  باألداء  سرتتقي  حيث  اإلطالق،  على  ومسؤولية 

الرباعي وثقة السائق إىل مستويات جديدة.
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صــحة ومـجتمع

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

منها عدم اإلفطار... خرافات شائعة عن 
األطعمة جيب التوقف عن تصديقها

متنوعة  جمموعة  يتضمن  الذي  الصحي  الغذائي  النظام  يوفر 
وواسعة من األطعمة مجيع العناصر الغذائية اليت حيتاجها اجلسم، 

وميده بالطاقة أيضا.

شائعة  خرافات  هناك  سايت«،  هيلث  »ذا  موقع  وحبسب 
الذي هو  اإلنرتنت  على  األطعمة، خصوصا  عن  بكثرة  ومتداولة 

مليء باآلراء املختلفة حول ما جيب، وما ال جيب أن تتناوله.

الغذائي  بالنظام  يوجد شيء يسمى  ال  بأنه  تقول  احلقيقة  لكن 
مثالية  غذائي  نظام  توجد خطة  إىل ذلك، ال  باإلضافة  املثالي، 

تناسب اجلميع.

وحبسب رأي خرباء التغذية، أفضل نظام غذائي لك هو ذلك الذي 
يوفر جمموعة متنوعة من العناصر الغذائية جلسمك وال يسبب لك 

أي أذية أو ضرر.

بصحة  والبقاء  صحيح  بشكل  الطعام  تناول  على  وملساعدتك 
جيدة، إليك أبرز الشائعات واخلرافات اليت عليك جتاهلها وعدم 

األخذ بها:

اخلرافة األوىل: الكربوهيدرات ضارة بالصحة:

تساهم  أن  ميكن  ولكن  متشابهة،  الكربوهيدرات  كل  ليست   
األبيض  واألرز  األبيض  اخلبز  من  تأتي  اليت  الكربوهيدرات 
واألطعمة العالية املعاجلة، يف زيادة الوزن وزيادة خطر التعرض 

ملشاكل صحية خطرية.

باأللياف  الغنية  الكاملة  باألطعمة  املوجودة  الكربوهيدرات  لكن 
والفاكهة واخلضروات، تساعد  والبقوليات  الكاملة  احلبوب  مثل 

يف تقليل خماطر اإلصابة باألمراض املزمنة.

اخلرافة الثانية: ال تتخطى وجبة اإلفطار:

اإلفطار وجبة أساسية، لكن ختطيها ليس بهذا احلجم من الضرر 
الذي يقال عنه، ميكنك ختطي هذه الوجبة إذا مل تكن جائعا يف 
حينها  احرص  لكن  مباشرة،  الغداء  وجبة  إىل  واالنتقال  الصباح 

على تناول وجبة غنية بالعناصر الغذائية لتقوية اجلسم ودعمه.

اخلرافة الثالثة: تناول املنتجات الطازجة دائما:

يف بعض األحيان، قد يكون الطعام اجملمد أكثر صحة من األطعمة 
الطازجة، وذلك ألنه يتم جتميد األطعمة يف ذروة نضجها، بينما 

يتم قطف بعض املنتجات الطازجة قبل نضجها واكتماهلا.

اخلرافة الرابعة: جتنب الغلوتني:

الغلوتني هو بروتني موجود يف القمح والشعري وبعض احلبوب 
األخرى، وميكن أن يسبب مشاكل يف اجلهاز اهلضمي نتيجة عدم 

قدرة اجلسم على هضم أو تكسري هذا الربوتني.
لكن معظم الناس ال يعانون من هذه املشكلة، لذا ميكنهم تناوله 

دون خوف أو قلق.
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اجلهاز  أمراض  أخصائي  بويفريوف،  أليكسي  الربوفيسور  كشف 
اهلضمي جبامعة سيتشينوف الطبية، املواد الغذائية اليت تسبب تلف 

الكبد املزمن عند اإلفراط بتناوهلا .
وأشار الربوفيسور، إىل أن الكثريين يعانون من مرض الكبد الدهين 
غري الكحولي، الذي ينجم عن اإلفراط بتناول الدهون والسكريات. 
ولكن األخطر يف هذا األمر هو سكر الفركتوز، الذي يتحول إىل دهون 

ترتاكم بالدرجة األوىل يف الكبد، ما يؤدي إىل التهابه.
وأضاف األخصائي، يتناول الكثريون املواد الغذائية احملتوية على 

نسبة عالية من سكر الفركتوز، ألنهم يعتربونها مفيدة للصحة.
ويقول، “على سبيل املثال العصائر. اليت حتتوي على شكل سكر 
ومباشرة  االمتصاص،  سريع  ألنه  للصحة،  ضررا  األكثر  الفركتوز 

يعاجل ويتحول إىل دهون”.
وأشار الدكتور، إىل أنه عند اإلفراط بتناول هذه املواد، قد تصبح 
اإلفراط  من  احلذر  بتوخي  وينصح  بالكبد.  ضارة  الفواكه  بعض 
بتناول العسل، ألنه “البطل املطلق” يف نسبة احتوائه على سكر 

الفركتوز.

مواد غذائية مضرة بالكبد

يوجد العديد من عوامل منط احلياة اليت جتعلنا نعيش حياة أطول 
وأكثر سعادة، ومن أهمها عدد ساعات النوم كل ليلة.

وميكن جتنب معظم األمراض املزمنة، اليت تقصر من العمر، باتباع 
بانتظام واتباع  الرياضة  منط حياة صحي. وهذا يشمل ممارسة 

نظام غذائي جيد ونوم كاف.
كان  إذا  عما  الصني،  يف  بكني  جامعة  من  الباحثون  وتساءل 
الدموية.  واألوعية  القلب  مشكالت  على  تأثري  النوم  ألمناط 
ودرسوا بيانات 52599 مشاركا يتمتعون بصحة جيدة على مدى 
أربع سنوات وحددوا أربعة »مسارات خمتلفة لفرتات النوم«.

طبيعية  طبيعية،  بأنها: »مستقرة  املسارات  العلماء  ووصفها 
متناقصة، منخفضة الزيادة، ومستقرة منخفضة«.

وُحددت ساعات النوم كالتالي:
• االستقرار الطبيعي: من 7.4 إىل 7.5 ساعات من النوم

• تناقص طبيعي: من 5.5 إىل 7 ساعات من النوم
• زيادة منخفضة: من 4.9 إىل 6.9 ساعة من النوم

• استقرار منخفض: من 4.2 إىل 4.9 ساعة من النوم
وأثناء املتابعة، تويف 2361 مشاركا وأصيب 2406 »باحلادث 

األول من مرض قليب وعائي«.
األذيين  »الرجفان   )CVE( الوعائية  القلبية  األمراض  وتشمل 

واحتشاء عضلة القلب )النوبة القلبية( والسكتة الدماغية«.
وباملقارنة مع »النمط العادي املستقر« )احلصول على ما يقرب 
من سبع ساعات ونصف من النوم يف الليلة(، فإن احلصول على 

سبع ساعات من النوم أو أقل كان مزعجا.
وأولئك الذين حصلوا على ما بني 4.9 ساعات و6.9 ساعات من 

النوم ارتبطوا بزيادة خطر اإلصابة باألمراض القلبية الوعائية.
يف حني أن احلصول على ما يصل إىل سبع ساعات من النوم 
خطر  بزيادة  »مرتبطا  كان  الطبيعي«(  »التناقص  )جمموعة 

الوفيات جلميع األسباب«.
وتشري هذه البيانات إىل أن سبع ساعات فقط من النوم كل ليلة 

تزيد من فرص الوفاة املبكرة.
وكان األعلى خطرا لإلصابة باألمراض القلبية الوعائية واملوت، 
يف  فقط  ساعات  أربع  حنو  النوم  من  متكنوا  الذين  أولئك  هو 

الليلة.
وباإلضافة إىل ذلك، الحظ الباحثون أيضا أن أمناط النوم »غري 
املستقرة«، ترتبط »ارتباطا وثيقا بزيادة خطر اإلصابة بالتطرف 

العنيف والوفيات النامجة عن مجيع األسباب«.
ويشري هذا إىل أنه ليس فقط عدد ساعات نومك هو الذي يؤثر 

على صحتك، ولكن أيضا عادات النوم.
نفس  والنوم يف  االستيقاظ  إىل  للنوم  اجليدة  العادات  وتشري 
الوقت كل يوم. ولكن ماذا لو كنت تنام مثاني ساعات أو أكثر، 

فهل سيعزز ذلك متوسط   العمر املتوقع؟
كاليفورنيا،  جامعة  من  الباحث  كريب،  دانيال  الدكتور  قام 
بالتحقيق يف هذه النظرية، واستند حبثه إىل دراسة استقصائية 

وطنية مشلت 1.1 مليون أمريكي بالغ.

وتراوحت أعمار املشاركني من 30 عاما إىل 102 عاما، مع اإلبالغ 
عن نوبات من األرق، وعدم القدرة على النوم بسهولة.

ناموا مثاني ساعات يف  الذين  أولئك  وبناء على دراسته، كان 
الليلة أكثر عرضة للوفاة بنسبة 12% يف غضون 6 سنوات من 

ساعات النوم »السحرية« اليت حتتاجها حلياة 
مديدة وأكثر سعادة!

أولئك الذين ينامون ما يصل إىل 7.5 ساعة.

ومت تضخيم هذا اخلطر املتزايد بنسبة 15% لدى أولئك الذين 
أبلغوا عن حصوهلم على أكثر من 8.5 ساعة من النوم يف الليلة، 

أو أولئك الذين ناموا أقل من 4 ساعات.

وبدمج البيانات من هاتني الدراستني، يبدو أن 7.5 ساعة من 
النوم يف الليلة هو الرقم السحري لطول العمر.

وأي زيادة أو نقصان يف هذا العدد، تزيد من فرص الوفاة جنبا 
إىل جنب مع ارتفاع معدالت اإلصابة بالنوبات القلبية والسكتات 

الدماغية أو الرجفان الشرياني.

وستحتاج املزيد من الدراسات إىل الكشف عن نفس النتائج من 
أجل إثبات صحة الفرضية.

ومع ذلك، فهذه النتائج واعدة، وقد تساعد يف زيادة متوسط   
العمر املتوقع إذا مت اتباع نفس النهج.
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Scott Morrison has all but 
confirmed that the govern-
ment will bring forward tax 
cuts that will be worth up 
to $2565-a-year for some 
Aussies.
Scott Morrison has all but 
confirmed income tax cuts 
will be brought forward in 
the budget after slamming 
a new advertising cam-
paign arguing against the 
move as “taking money 
out of people’s pockets”.
The Prime Minister’s blunt 
response was triggered by 
a new national campaign 
to be launched by the left-
wing think tank the Austra-
lia Institute today urging 
the Morrison Government 
not to fast-track income 
tax cuts in the October 6 
budget.
The campaign, which will 
be rolled out on television 
screens from tonight, is 
arguing against the early 
introduction of legislat-
ed tax cuts worth up to 
$2565-a-year.
The tax cuts, worth $20 
billion, were scheduled to 
come into force in 2022.
The campaign against the 
early introduction of tax 
cuts is being supported by 
40 prominent Australians, 
including: Bernie Fraser, 
former governor of the 
Reserve Bank, Stephen 
Grenville, former deputy 
governor of the Reserve 
Bank and Professor Peter 
Doherty, Nobel Laureate 
in Medicine
“Cutting taxes for already 
wealthy Australians will 
undermine the long-term 
strength of our public ser-
vices, like healthcare and 

education, while doing 
very little to stimulate eco-
nomic growth,” said Ben 
Oquist, executive director 
of The Australia Institute.
“Tax is an investment in 
our society. Those calling 
for tax cuts today will be 
calling for service cuts in 
the future.”
But a government spokes-
man for the Prime Minister 
has told news.com.au that 
he won’t be influenced by 
the new campaign.
 “At a time of recession 
the Australia Institute 
want to take money out 
of people’s pockets,’’ he 
said.
“We’re always focused on 
how we can give it back to 
them and lower taxes.
“The Australia Institute 
and the Labor Party have 
never met a tax increase 
they didn’t like.”
However, it’s the involve-
ment of the former Liberal 
leader John Hewson in the 
campaign against tax cuts 
that is set to raise eye-
brows.
Dr Hewson has released 
a statement to back the 
Australia Institute’s tele-
vision ad where he warns 
tax cuts alone won’t help 
the nation exit the reces-
sion.
“The Liberal National Par-
ty naively hope tax cuts 
are good politics, but they 
won’t be as they increase 
inequality and fail to en-
sure job security and in-
creasing wages with our 
economy still struggling to 
exit recession,’’ he said.
Dr Hewson famously cam-
paigned to introduce a 

Big tax cuts all but confirmed by Scott Morrison

Former Liberal leader John Hewson has come out against the proposed tax cuts.Source:AAP
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GST at the 1993 election, 
giving rambling answers 
on how the tax would ap-
ply to birthday cakes be-
fore “losing the unlosable 
election”.
In June, Mr Hewson con-
ceded that going to an 
election calling for tax in-
creases was a crazy brave 
decision.
“Sure, I also helped with 
answers about the price of 
birthday cakes, attempt-
ing to demonstrate the 
complexity of the sales tax 
system to be replaced by a 
simpler GST,’’ he wrote.
“But this emphasised 
the need for a wide and 
informed public debate 
to overcome scare cam-
paigns and to convince 
the electorate of the need 
for tax reform as a precon-
dition to an effective over-
all reform agenda.”
However, Dr Hewson has 
also argued for a more 
comprehensive overhaul 
of the tax and transfer 
system that he argued 
was too complex, ineffi-
cient, unfair.
One option, he argued, 
was to increase the GST 
which is 10 per cent to 15 
per cent.
“Unfortunately, the Mor-
rison government seems 
incapable of recognising 
the opportunity. Can the 
states, emboldened, step 
up?,’’ he said.
“There is no doubt that in-
creasing the rate to about 
15 per cent, and extending 
its coverage as broadly as 
possible, could produce 
$90 billion to 100 billion a 
year (when the economy 

recovers), with about a 
third required to compen-
sate the bottom 40 per 
cent of income earners. 
This is a lot of financial 
capacity to start to reform 
the rest of the tax and 
transfer system.”
“However, perhaps it 
would be better to be more 
innovative by ditching the 
GST and replacing it with 
a business cashflow tax, 
in the style proposed by 
former Treasury secretary 
Ken Henry.”
Treasurer Josh Fryden-
berg first confirmed in 
July that bringing forward 
the 2022 income tax cuts 
was a live option.
“There are three stages to 
those legislated income 
tax cuts and, you know, 
the benefit was very clear. 
We’re creating one big tax 
bracket between $45,000 
and $200,000 where peo-
ple pay a marginal rate of 
no more than 30 cents in 
the dollar,’’ Mr Frydenberg 
said.
“So we are looking at that 
issue and the timing of 
those tax cuts because we 
want to boost aggregate 
demand, boost consump-
tion, put more money into 
people’s pockets and that 
is one way to do it.”
The Australia Institute’s 
campaign against the fast-
tracking of those tax cuts 
also being backed by the 
Australian Council of So-
cial Services that warned 
more tax cuts now means 
cuts to hospitals and 
schools later.
“More tax cuts today mean 

service cuts tomorrow,’’ 
Cassandra Goldie, CEO of 
ACROSS, said.
“The next stage of legis-
lated tax cuts costs $12 
billion a year and reduces 
tax for people on $130,000 
or more by $47 per week. 
Most low and middle in-
come earners get nothing. 
Yet it’s only low income-
earners that will spend 
most of any Government 
stimulus. Instead, it’s time 
to #RaisetheRateforGood 
by permanently increas-

Scott Morrison says the tax cuts will provide money in people’s pockets when it is needed the most.
Source:News Corp Australia

ing Jobseeker payments.”
Former deputy governor of 
the Reserve Bank Stephen 
Grenville, said the answer 
was more government 
spending, not tax cuts.
“We’ll need substantial 
stimulus for an extended 
period. Cutting top-rate 
income tax would be a 
weak stimulus which un-
dermines the equitable 
and progressive tax struc-
ture we‘ll need when the 
COVID crisis is over,’’ he 
warned.

The federal coalition has 
taken a two-party preferred 
lead of 51:49 over Labor 
in the latest Newspoll.
The poll published in The 
Australian on Monday 
shows a two-point rise for 
the Liberal-Nationals’ pri-
mary vote, to 43 per cent, 
compared to Labor’s 34 
per cent.
It separates the parties 
from their deadlocked 
50:50 two-party preferred 
standings at the end of 
August.
Major issues impacting 
voter sentiment over the 
past month have included 
Australia’s border clo-
sures and economic pres-
sures linked to COVID-19 
and, most recently, the 
government’s gas-led en-
ergy policy.
Prime Minister Scott Morri-
son maintains a clear mar-
gin as ‘better PM’ - 57 per 
cent - and in the ‘leaders’ 

satisfaction’ stakes.
The survey of 2000 people 
taken from Wednesday 
to Saturday found 65 per 
cent were satisfied with Mr 
Morrison’s performance, 
up one point since Au-
gust. Dissatisfaction with 
the prime minister fell by a 
point to 31 per cent.
More people were dissat-
isfied than satisfied with 
Opposition Leader An-
thony Albanese, who re-
corded 40 per cent and 39 
per cent respectively, with 
both levels moving in the 
wrong direction for Labor.
The poll shows Labor los-
ing votes to both the coali-
tion and the Greens.
The minor party saw a one-
point uptick to 12 per cent 
since August.
The coalition posted its 
greatest Newspoll lead 
over Labor in mid-July at 
53:47.

Latest Newspoll shows two-
point rise for coalition
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Just as Australia starts 
to breathe a sigh of re-
lief over coronavirus 
cases, researchers say 
we need to be prepared 
for a frightening “silent 
wave”.
Hidden behind the cur-
rent worldwide COVID-
19 pandemic is another 
potential pandemic few 
comprehend.
As scientists are still 
learning about how the 
coronavirus invades 
the brain and the long-
term neurological con-
sequences that poses, 
some fear we’re headed 
for a “silent” third wave, 
this time combined with 
Parkinson’s disease.
In a research paper pub-
lished on Wednesday, 
experts pose the ques-
tion: Parkinsonism as a 
Third Wave of the COVID-
19 Pandemic?
It comes as cases of Par-
kinson’s disease are set 
to double in the next 20 
years, even before the 
potential COVID-19 ef-
fects.
“We’re living through 
two pandemics,” Profes-
sor Kevin Barnham, from 
Australia’s Florey Insti-
tute of Neuroscience and 
Mental Health, said.
“We are talking about 
an insidious disease af-
fecting 80,000 people in 
Australia, which is set to 
double by 2040 before 
even considering the 
potential consequences 
of COVID, and we cur-
rently have no available 
disease modifying thera-
pies.
“It is very worrying in-
deed to consider the po-
tential global increase of 
neurological diseases 
that could unfold down 
the track.”
Researchers are calling 
for urgent action to be 
taken to have more ac-
curate diagnostic tools 
available to identify neu-
rodegeneration early, 
and a long-term monitor-
ing approach for people 

who have recovered 
from the SARS-CoV-2 
virus.
Inspired by Australia’s 
National Bowel Cancer 
Screening Program, they 
hope to set up a national 
screening program for 
Parkinson’s to get to the 
disease early.
Florey researcher Leah 
Beauchamp said there 
was increasing evidence 
the SARS-CoV-2 virus 
was getting into the 
brain, although its entry 
mechanism was unclear.
She said when it first 
emerged that one of the 
symptoms of the virus 
was a loss of smell, her 
interest was piqued.
Ms Beauchamp said 
while a loss of smell 
might seem minor, it was 
an indicator of inflamma-
tion, which was a major 
“red flag”.
“Inflammation in the 
brain greatly increases 
the risk of neurodegen-
erative diseases, includ-
ing Parkinson’s dis-
ease,” she said.
“We believe that loss of 
smell presents a new 
way forward in detecting 
someone’s risk of
developing Parkinson’s 
disease early. Armed 
with the knowledge that 
loss of smell presents in
around 90 per cent of 
people in the early stag-
es of Parkinson’s dis-
ease and a decade ahead 
of motor symptoms, we 
feel we are on the right 
track.”
Ms Beauchamp said 
neurological symptoms 
were also associated 
with the Spanish flu 100 
years ago and five years 
later, three was a two to 
three-fold increase in the 
incidence of Parkinson’s 
worldwide.
“This is really concern-
ing to us given 30 mil-
lion people have been 
infected with COVID-19 
worldwide,” she said.
“We’re concerned about 
the implications this will 

The third wave of the COVID-19 pandem-
ic we need to be concerned about
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The Victorian Liberal 
Nationals welcome the 
Federal Liberal Gov-
ernment’s recent an-
nouncement to invest 
$1.9 billion dollars in in-
novative low emissions 
technology that actually 
works.
This clear plan, which 
emphasises real invest-
ment in technologies 
like hydrogen power, 
will help Victoria and 
Australia achieve our 
considered clean ener-
gy transition.
Victoria’s La Trobe Val-
ley is also in the run-
ning to host the Federal 
Liberal Government’s 
pioneering $70 million 
hydrogen hub, as well 
as a new carbon cap-
ture and storage trial 
which will have access 
to funding of up to $193 
million.
This is a welcome in-
vestment to the region, 
after the Andrews Labor 
Government presided 
over the closure of the 
Hazelwood Power Sta-
tion, costing 850 jobs. 
The ABC estimated 
only 306 of those work-
ers (36 per cent) found 
full-time employment 2 
years later.
Furthermore, the Fed-
eral Liberal Govern-
ment’s real plans to 
lower emissions stands 
in stark contrast to the 
empty promises of the 
Andrews Labor Govern-
ment.
As the Victorian Liberal 
Nationals exposed ear-
lier this year, the follow-
ing failures exist with 
Victorian Labor’s empty 
renewables promises:
Just 13 out of 82 an-
nounced solar projects 
are operational. So only 
8.4 per cent of promised 
solar power is really en-
tering the grid, assum-
ing all projects operate 

at maximal capacity.
The same is true of wind 
power. Only 28 of the 
55 announced are oper-
ational. So, at most, just 
37 per cent of promised 
wind power is really en-
tering the grid.
Failures to invest in 
essential network up-
grades means up to 22 
per cent, or over a fifth, 
of the power created by 
some Victorian renew-
ables projects is lost in 
transmission.
 The Victorian Liberal 
Nationals will reduce 
emissions with a con-
sidered clean energy 
transition.
We welcome the Feder-
al Liberal Government’s 
leadership on this is-
sue, with $1.9 billion 
of real, job-creating in-
vestment.
Scott Morrison has put 
his money where his 
mouth is. Unfortunately, 
Labor’s Energy Minister 
D’Ambrosio keeps is-
suing glossy press re-
leases, then forgetting 
to deliver her promises.
Victorians have lost 
confidence in Labor’s 
ability to govern our 
state and deliver on the 
promises they love to 
spruik but fail to fulfil.
Comments attributable 
to Shadow Minister for 
Energy and Renew-
ables, Ryan Smith:
“The Federal Govern-
ment is reducing our 
emissions, while the 
Andrews Labor Govern-
ment has failed to de-
liver over 90 per cent of 
its promised large-scale 
solar power projects.
“Federal Liberal Invest-
ment in La Trobe Valley 
green jobs would help 
the 850 people who lost 
their jobs when Hazel-
wood closed because 
of the Victorian Labor 
Government.”

Victorian Liberal Nationals welcome 
Federal Liberals $1.9 billion invest-
ment in low emissions technologyhave on the Parkinson’s 

pandemic.”
Ms Beauchamp said 
while the world wasn’t 
prepared 100 years ago, 
we could take action this 
time to avoid history re-
peating itself.
SILENT SYMPTOMS CAN 
HIT EARLY
Professor Barnham said 
while Parkinson’s was 
usually associated with 
the ageing and elderly, 
the disease most likely 
started in middle age.
“We have to shift com-
munity thinking that Par-
kinson’s is not a disease 
of old age. As we’ve been 
hearing time and time 
again, the coronavirus 
does not discriminate – 
and neither does
Parkinson’s,” he said.
Clinical diagnosis of 
Parkinson’s disease cur-
rently relies on presenta-
tion of motor dysfunc-
tion, but research shows 
that by this time 50-70 
per cent of dopamine 

cell loss in the brain has 
already occurred.
Professor Barnham said 
neurodegeneration start-
ed 10 to 20 years before 
the movement disorder, 
creating a challenge and 
an opportunity.
The challenge is there 
are little to no symptoms 
but the opportunity is 
early intervention could 
prevent onset.
Minor symptoms include 
loss of smell, sleep dis-
order, anxiety, depres-
sion and constipation.
“Any one of those on 
their own are no big 
deal but collectively they 
paint a picture of a dis-
eased state,” he said.
“It’s the ideal time to 
intervene with treat-
ments. By waiting until 
this stage of Parkinson’s 
disease to diagnose and 
treat, you’ve already 
missed the window for 
neuroprotective thera-
pies to have their intend-
ed effect.”

One of Australia’s 
most outspoken lead-
ers is taking on mining 
magnate Clive Palmer, 
launching a lawsuit to 
defend his name.
West Australian Premier 
Mark McGowan has 
launched a defamation 
lawsuit against mining 
magnate Clive Palmer, 
adding to the legal saga 
between the pair.
The Premier has al-
leged in his Federal 
Court counterclaim he 
was defamed on at least 
seven occasions by Mr 
Palmer in interviews, 
online posts and news-
paper ads, causing Mr 
McGowan hurt and em-
barrassment.
NCA NewsWire un-
derstands the Premier 
was given legal advice 
ahead of launching the 
claim, and believes he 

has a strong case.
If successful, the pro-
ceeds will be used to 
offset the costs of an ex-
isting defamation case 
from Mr Palmer against 
Mr McGowan, and any 
remaining funds will 
remain with the state 
– meaning the Premier 
will not profit.
The legal drama be-
tween Clive Palmer and 
the WA Government has 
gone on for months.
The mining magnate is 
already suing the Pre-
mier for defamation, 
he is challenging the 
state’s allegedly “un-
constitutional” border 
closure, and he has pre-
viously launched a civil 
claim over the state’s 
refusal to approve an 
application to develop 
his Balmoral South iron 
ore project.

WA Premier Mark McGowan sues 
Clive Palmer for defamation
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Daniel Andrews was 
riding high on monday 
morning amid more good 
news for Victoria, but 
one question at the end 
of his press conference 
made him cranky.    
Despite a small jump in 
new cases on Tuesday to 
28, Victoria is seeing it’s 
rolling 14 day average 
continuing to drop and 
the Victorian Premier 
has seen a boost to his 
popularity in the latest 
polling.
But as his daily press 
conference drew to a 
close, he was asked a 
tough question that led 
to a tense exchange with 
the reporter who asked it. 
He was asked whether he 
would wreck his state’s 
economy to save lives.
He began by not answer-
ing the question directly.
“Well, that’s a choice 
that we have made as a 
National Cabinet from 
day one…” he began.
The reporter butted in, 
saying: “That doesn’t an-
swer the question.”
Mr Andrews reacted by 
saying the same answer 
again before he was in-
terrupted. The reporter 
asked him to answer the 
question with a yes or 
no.
Mr Andrews hit back 
saying; “How I choose to 
answer your questions 
is, with respect, a matter 
for me.
“And the National Cabi-
net has made a decision 
that instead of allow-
ing this virus to spread 
throughout the entire 
Australian community, 
much like it is in Eu-
rope, killing many tens 
of thousands of people,” 
he said.
“We would fix the health 
problem first, and then 
we would all, in a unified 
way, set about repairing 
the economic damage 
this pandemic has done. 
No-one is denying that.
“That is a feature of this 
virus. That’s perhaps an-
other wicked part of the 

virus. You can do very 
little for livelihoods un-
til you prioritise saving 
lives and defeating this 
virus.
“That’s the path we’re 
on. Six weeks ago, there 
were 725 cases. 725 
cases. on monday we are 
at a much lower num-
ber. We can be pleased 
that this – this strategy 
is working and the only 
steps to take, are safe 
and steady ones.
“Yes, we acknowledge 
there is significant eco-
nomic impact, but we 
just can’t get to repair-
ing that. We can’t repair 
that in a meaningful and 
lasting way until we have 
dealt with the health 
challenge. This is a pub-
lic health emergency. It’s 
called that for a reason.”
Western Australia has re-
corded three new cases, 
but they’re all interna-
tional arrivals.
One person has been ad-
mitted to hospital, while 
the other two remain in 
hotel quarantine.
The travellers, including 
two West Australians and 
one person from NSW, 
arrived from the UK, the 
Middle East and India.
WA currently accepts up 
to 525 international ar-
rivals each week.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has welcomed 
the decision from Queen-
sland and South Austra-
lia to open their borders.
Queensland will throw 
open its borders to five 
additional New South 
Wales Shires from next 
weekend.
South Australia opened 
officially its borders to 
NSW.
Ms Berejiklian says she 
is feeling “more opti-
mistic every day” about 
reopening the Victorian 
border.
However, she said she 
will wait to see the effect 
of eased restrictions in 
Melbourne first.
“We do want to see what 
happens in Melbourne 

after restrictions are 
eased, and that will de-
termine how quickly we 
can bring down that bor-
der,” she said.
At the end of his press 
conference Daniel An-
drews was asked wheth-
er he would wreck his 
state’s economy to save 
lives.
He began by not answer-
ing the question directly, 
leading to a tense ex-
change with the reporter.
“Well, that’s a choice 
that we have made as a 
National Cabinet from 
day one,” he said.
The reporter responded; 
“That doesn’t answer the 
question.”
Mr Andrews reacted by 
saying the same answer 
again before he was in-
terrupted.
The reporter asked him 
to answer the question 
with a yes or no.
Mr Andrews hit back 
saying; “How I choose to 
answer your questions 
is, with respect, a matter 
for me.
“And the National Cabi-
net has made a decision 
that instead of allow-
ing this virus to spread 
throughout the entire 
Australian community, 
much like it is in Eu-
rope, killing many tens 
of thousands of people,” 
he said.
“We would fix the health 
problem first, and then 
we would all, in a unified 
way, set about repairing 
the economic damage 
this pandemic has done. 
No-one is denying that.
“That is a feature of this 
virus. That’s perhaps an-
other wicked part of the 
virus. You can do very 
little for livelihoods un-
til you prioritise saving 
lives and defeating this 
virus.
“That’s the path we’re 
on. Six weeks ago, there 
were 725 cases. 725 
cases. Today we are at a 
much lower number. We 
can be pleased that this 
– this strategy is work-

 Question that saw Andrews lose his cool
ing and the only steps 
to take, the only steps to 
take, are safe and steady 
ones.
“Yes, we acknowledge 
there is significant eco-
nomic impact, but we 
just can’t get to repairing 
that.
“We can’t repair that in 
a meaningful and lasting 
way until we have dealt 
with the health challenge. 
This is a public health 
emergency. It’s called 
that for a reason.
“And that’s what is driv-
ing all of our response. 
There is an economic cri-
sis out there as well, of 
course. But you have got 
to deal with the health 
one first.”
Both are returned travel-
lers in hotel quarantine.
Back in Victoria, Mr An-
drews isn’t giving much 
away about the restric-
tions he will ease on 
Sunday.
“I don’t want to be coy 
in any way. Sunday is – 
some days off,” he said. 
“That isn’t settled. That 
is a matter that will be in-
formed by the data I have 
just reported, plus to-
morrow’s numbers, and 
so on and so forth.
“We will have – accom-
panying every that, on 
every conceivable plat-
form we will have as 
much information out 
there as possible.”
Following the state’s 
Transition Committee 
meeting on Tuesday, 
Premier Steven Marshall 
said the decision was 
subject to no community 
transmission being re-
corded up until midnight 
tonight.
“They (the committee) 
were furnished with all 
necessary information 
from NSW to make the 
decision,” he said.
Victoria’s Deputy Chief 
Health Officer Professor 
Cheng says there have 
been no new cases in 
a cluster that had been 
causing authorities con-
cern.

More than half a billion 
dollars in unpaid superan-
nuation will be repaid to 
almost 400,000 Australian 
workers.
Under the Federal Gov-
ernment’s superannua-
tion guarantee amnesty, 
24,000 businesses con-
fessed to failing to pay em-
ployees their entitlements 
before the September 7 
deadline.
New Australian Taxation 
Office figures show at 
least 393,000 employees 
will have money paid into 
their super funds, or their 
bank accounts if they are 
no longer working.
Assistant Superannuation 
Jane Hume said employ-
ers had disclosed and 
repaid $588 million in un-
paid contributions, includ-
ing 10 per cent interest for 
each year the money was 
outstanding.
“The superannuation am-
nesty has been a very 
successful initiative, re-
uniting Australians with 
money that in many cases 
they didn’t even know 
they were owed,” Senator 
Hume said.
About 55 per cent of busi-
nesses that confessed not 
to making compulsory 
payments dating back to 
July 1992 applied in the 
last week of the amnesty.
This included 7000 on 
the final day, as payments 
made before the cut-off 
were tax deductible.
A further $33 million in 
contributions are subject 
to payment plans estab-
lished to help businesses 
struggling during the cor-
onavirus pandemic.
Meanwhile, Australian 
Prudential Regulation Au-
thority figures released on 
Monday reveal $33.3 bil-
lion has been withdrawn 
from the country’s retire-
ment pool as part of coro-
navirus support.
As of September 13, 4.5 
million applications had 
been lodged with the Aus-
tralian Taxation Office for 
early release of super, 
equating to $34.2 billion, 
and 1.3 million applica-

tions are from people who 
have made a repeat claim.
The federal government 
implemented the early re-
lease scheme in April to 
support Australians who 
have experienced finan-
cial hardship due to the 
pandemic.
It allows fund members to 
access up to $20,000 in 
both the 2020 and 2021 
financial years.
Major industry funds are 
experiencing the largest 
haemorrhage from the 
scheme, with five major 
funds collectively paying 
out $16.2 billion to mem-
bers.
AustralianSuper has been 
sapped of $4.6 billion, the 
hardest hit of any other 
super fund. It has paid 
out 587,763 applications 
at an average payment of 
$7679.
Sunsuper has dished out 
$3.4 billion to more than 
330,000 members, while 
retail workers fund REST 
has been siphoned of 
more than $3.1 billion.
Hostplus and Cbus have 
paid out $2.9 billion and 
$2.1 billion respectively.
Industry Super Australia 
(ISA), which represents 
15 funds, said previously 
close to 500,000 Austra-
lians had wiped their re-
tirement balances to zero 
through the scheme.
In early September, ISA 
said the early release 
scheme would lead to ris-
ing aged pension costs if 
accounts accessed were 
not replenished with new 
contribution payments.
“People know that by up-
ending the whole purpose 
of super and then cutting 
contributions, the govern-
ment is thinking about the 
short term and ignoring 
how it will lumber people 
with tax hikes to support 
millions more scraping by 
on the pension,” ISA chief 
executive Bernie Dean 
said.
“Rebuilding balances now 
is critical to avoiding the 
worst impacts of higher 
taxes, less in retirement 
and a slower economy.”

Stolen super returned to workers
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Fury over the nation’s 
COVID border closures is 
mounting and experts say 
the brutal strategy is not 
only “unsustainable”, but 
wrong. 
Australia’s brutal bor-
der wars have dominated 
headlines as the corona-
virus crises raged on, with 
the NSW and Queensland 
Premiers repeatedly lock-
ing horns over the contro-
versial issue.
Queensland’s Annastacia 
Palaszczuk and NSW’s 
Gladys Berejiklian have 
clashed again and again 
after the northern state 
barred NSW residents 
from entering for months 
on end, with similar divi-
sive border closures also 
in place in other states 
during the COVID-19 pan-
demic. 
While restrictions have 
slowly started to ease in 
recent days as the nation’s 
virus case numbers con-
tinue to drop, there are still 
many limits on movement 
in place, with Ms Berejik-
lian arguing there was no 
medical reason for them to 
remain at all.
“Apart from the Victo-
rian situation, which I’m 
pleased to say is looking 
better and better every 
day, the rest of Australia 
has absolutely no reason 
to have any borders be-
tween us,” Ms Berejiklian 
said recently.
Scott Morrison previously 
weighed in to the border 
issue between the pair, 
telling reporters that if Ms 
Berejiklian did not open 
her borders to people from 
NSW, she could not have 

Why COVID border closures were Australia’s biggest strategic mistake

access to international 
students crossing the 
mainland border.
And it seems the nation’s 
leading virus experts 
agree.
Six academics and medi-
cal experts from the coun-
try’s top universities and 
health institutions told the 
Australian Financial Re-
view this week there was 
no public health benefit to 
state border closures, with 
some labelling the policy 
“politically driven”.
Peter Collignon, a profes-
sor of infectious diseases 
at Australian National Uni-
versity’s Medical School, 
was one of them, and he 
told news.com.au the un-
official elimination strat-
egy adopted by some 
states – and the border 
closures which arose as a 
result – were a “strategic 
mistake”.
He explained the border 
lockdowns weren’t “sus-
tainable” in the medium 
to longer term as a safe 
and effective coronavirus 
vaccine was still at least a 
year away.
“I think we are going to 
have to live with this vi-
rus for the next couple of 
years – it’s not going to go 
away any time soon,” he 
said.
“This elimination strategy 
that seems to have taken 
hold in different states is 
not sustainable – we can 
achieve it, but it’s not sus-
tainable.
“This is a respiratory virus 
and the only respiratory in-
fection that has ever been 
eliminated and had that 
elimination maintained … 

is measles and German 
measles, and we only did 
that when there was a vac-
cine that was 90 per cent 
effective.”
Prof Collignon pointed 
out that influenza had not 
been wiped out despite 
the availability of a vac-
cine which was 30 to 50 
per cent effective, and that 
swine flu continued to cir-
culate.
He said Australia had ini-
tially adopted a “flatten the 
curve” strategy which was 
so successful we recorded 
“very low levels” of infec-
tions in most parts of the 
country.
“New Zealand is the only 
country that expressed an 
elimination strategy and 
in my view, it didn’t work, 
because they had an out-
break there,” he said.
“The problem with an 
elimination strategy is that 
people want to get their 
lives back to how it was a 
year ago, but I don’t think 
that’s going to happen for 
quite a while.
“We’re going to have to 
live with restrictions like 
lower numbers of crowds 
indoors until we have a 
vaccine … The worry is 
that elimination strategies 
mean harder and longer 
lockdowns.”
He said Victoria’s road 
map out of virus lockdown 
indicated an elimination 
strategy had been adopt-
ed, even though it was not 
explicitly stated – and that 
it would likely take even 
longer to hit the low case 
number targets than pre-
dicted under the state’s 
plan.
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And even if those ambi-
tious targets were met, he 
warned it was “so easy for 
(the virus) to come back 
again”.
“The problem with an elim-
ination strategy is that peo-
ple think it will get things 
back to normal, but I think 
it’s a strategic mistake and 
that we will have to live 
with restrictions for the 
next two or three years,” 
Prof Collignon said.
“However, we have re-
strictions in NSW at the 
moment – things like res-
taurant tables having to be 
two metres apart – so they 
can be quite liveable and 
you can get on with an al-
most normal life.”
He said Australia needed 
to be flexible enough to 
change its restrictions 
based on the fluctuating 
levels of community trans-
mission – and that the 
most crucial figure was 
not daily case numbers, 
but mystery cases with no 
known source of infection.
“It’s the smallest number, 
but the most important 
one – the ones we find in 
the community with no 
obvious contact,” he ex-
plained.
 “With every one of those, 
there’s at least one other 
we haven’t found already, 
so how many people 
are walking around with 
COVID that we don’t know 
about?
“In NSW it’s much less 
than one in 100,000 which 
means there are some re-
strictions but not a lock-
down, because we can 
live with those sorts of low 
numbers.”
Prof Collignon said Aus-

Queensland’s Annastacia Palaszczuk and NSW’s Gladys Berejiklian have repeatedly clashed over the thorny 
border closure issue.Source:Supplied tralians needed to remain 

vigilant about the COVID-
19 risk but that at the 
same time, we “don’t have 
to live like hermits and 
be locked down … which 
comes with huge costs 
socially, economically and 
healthwise”.
“Even if we have a vaccine 
that is 50 per cent effec-
tive, if (the virus) is reintro-
duced it can spread again, 
not as markedly as with 
no vaccine, but it won’t be 
eliminated,” he cautioned,
Prof Collignon said we 
needed to “pick some num-
ber we think is low risk” 
and once it is achieved, 

start allowing movement 
and reopening borders.
“The decision shouldn’t 
be made by one state, it 
needs to be a combined 
decision between the 
Commonwealth and the 
states together, based on 
risk level,” he said.
“At the moment, every-
body probably wants zero 
risk, which is what border 
shutdowns are all about, 
but then why not take it to 
the extreme – why not lock 
down towns or cities? A 
zero risk strategy is not a 
sustainable policy.
“We need national con-
sensus.”

Professor Peter Collignon says an elimination strategy is not sustainable.Source:News Corp Australia

There have been six new 
cases of coronavirus 
diagnosed across New 
South Wales up to 8pm 
on Tuesday night, but no 
cases with community 
transmission.
There have been six new 
cases of coronavirus 
diagnosed across New 
South Wales up to 8pm 
on Tuesday night.
No community transmis-
sion was recorded, out of 
more than 16,500 tests 
- a marked improvement 
on the past few days 
where numbers have sat 
below 8,000.
Premier Gladys Berejik-
lian said the increased 
rate of testing was 
“okay”, but she wanted 
to see it much higher, es-
pecially heading into the 
school holidays.
“Our population will be 
more mobile (during the 
holidays) than we have 

been since February,” 
she said.
Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant said she 
was “pleased to be giv-
ing a shorter report” on 
Wednesday morning, 
and announced all mys-
tery cases of coronavirus 
from September 7 on-
wards had been linked to 
existing clusters.
Wednesday’s announce-
ment confirms South 
Australia will open its 
borders to all of NSW 
from midnight, meaning 
residents will not have 
to undergo a two-week 
quarantine to visit the 
state.
NSW will increase its 
weekly arrivals cap by 
another 500 people from 
next Monday, allowing 
about 3,000 returned 
travellers to enter the 
state from overseas each 
week.

6 new cases of COVID in NSW
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Planning is underway to pro-
vide additional commuter car 
parking at Revesby Station, 
providing more convenient 
access to public transport 
and helping to ease road con-
gestion.
The proposed facility will cre-
ate around 385 additional 
car parking spaces for public 
transport customers, thanks 
to the NSW Government’s 
Commuter Car Park Program.

PLANNING UNDERWAY FOR ADDITIONAL COM-
MUTER CAR SPACES AT REVESBY STATION

“The Commuter Car Park 
program is designed to make 
it easier for customers who 
need to drive part of their jour-
ney to access public transport 
hubs and will be welcomed by 
the people in my electorate of 
East Hills,” Wendy Lindsay 
MP said.
“This project will not only 
provide more access to park-
ing for the community but 
employ dozens of people per 

day in a range of fields includ-
ing engineering, construction 
and administration roles.”
Key features of the proposal 
include:
-    Extension of the exist-
ing multi-storey car park at 
Revesby Station with two new 
storeys on the west and three 
new storeys on the east side
-   Extension of the two exist-
ing lifts to service the new 
levels
-      Approximately 385 ad-
ditional car spaces, including 
eight additional accessible 
car spaces
-    New CCTV, lighting and 
wayfinding
-    Solar panels on the rooftop 
level.
Subject to planning approval, 
construction is planned to 
begin in early 2021 and is 
expected to be completed by 
early 2022.
More information about the 
Commuter Car Park Program 
is available on the Transport 
for NSW website: https://
www.transport.nsw.gov.au/
commuter-car-park-program

 MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774
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Wendy Lindsay MP and Andrew Constance MP  at Revesby Commuter 
Car Park

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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



Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
روحانية وفلكية

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف:
0400 449 000

مـطلوب للـعمل
مزيـّنون / مزينات لتصفيف الشعر 
نسائي.. الخـربة ضرورية.. أجـر 

جيد..للعمل يف منطقة بانشبول.
على الراغبني يرجى االتصال على الرقم:

0413 682 366
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طـريقة 
بـروك

للـتدريـس.

امـكانية  يـحقق  الـطموح  حـيث 
الـحصول على شـهادة جامعـية.

لبنانية تصبح الرقم 16 يف فرقة »Now UNited« العاملية
 Now United أضافت    
التي  البوب   العاملية  فرقة 
 American« شكلها مبتكر
Idol« سيمون فولر، موهبة 
جديدة من لبنان تدعى نور 
العمر  من  وتبلغ  أردكاني 
العضو  لتصبح  عامًا،   18

الـ 16 يف الفرقة.
بعد  اإلختيار  هذا  وجاء 
شركة  رعته  الذي  البحث 
Pepsi عن عضو جديد من 
وشمال  األوسط  الشرق 
العام  بدأ  والذي  إفريقيا 

املاضي.
بشعبية  الفرقة  تتمتع 
أكثر  يتابعها  حيث  واسعة 
على  معجب  مليون  من 
اإلجتماعي  التواصل  مواقع 
العالم،  أنحاء  جميع  من 
أفضل  على  وحصلت 
خالل  جماعي  ترشيح 

 MTV Video جوائز  حفل 
يف   Music Awards

نيويورك الشهر املاضي.
آالف  ضمن  من  نور  وكانت 
أنحاء  جميع  من  املرشحني 
األوسط  الشرق  منطقة 
مع  وصلت  إفريقيا،  وشمال 
يف  للمشاركة  مرشحًا   13
األسبوع  افرتاضي  إختبار 
فولر،  إشراف  املاضي تحت 
 ،Now United لبيان  وفًقا 
لتنحصر املنافسة يف النهاية 
إماراتية  بني نور ومتسابقة 
بعدها  قرّر  علياء،  تدعى 
سايمون  الفرقة  مؤسس 
فولر باإلشرتاك مع مصمم 
هانغامي  كايل  الرقص 
كريي  املواهب  ومسؤولة 
نور  اللبنانية  إختيار  مايلي 
يف  تميّزها  بعد  أردكاني 
 Now United أغنية  أداء 

الجديدة »حبيبي«.
تكون  ان  املقرر  ومن 
أردكاني، التي تعيش حاليـا 
إىل  بريوت،  يف  عائلتها  مع 
 Now من  آخرين  أعضاء 
هذا  انضمت  قد   ،United
لتسجيل  دبي  يف  األسبوع 
بعد  جديدة  أغنية  وتصوير 

 Feel It« الناجحة  أغنيتهم 
.»Now

»يف  البيان  يف  فولر  وقال 
شابة  فنانة  وجدت  نور، 
رائعة«، حيث أشاد بها على 
ونقية  رائعة  »مغنية  أنها 
ذات عاطفة لطيفة ودفء«.

وأضافت فولر: »ومع ذلك، 

التي  هي  شخصيتها  فإن 
أكثر.. لديها  إعجابي  أثارت 
وذكاء  ونضج  هادئة  ثقة 

يسبق سنها بكثري.«
»أنا  فقالت:  أردكاني  اما 
الفرصة  لهذه  جدًا  ممتنة 
 Now إىل  لالنضمام 
أحبه  ما  ألفعل   ،  United

وأمثل الدولة التي أحبها«.
والرقص  »الغناء  وأضافت: 
هو شغفي، وإتاحة الفرصة 
لي للقيام بذلك مع العديد 
من  الرائعة  املواهب  من 
والثقافات  البلدان  مختلف 
بالنسبة  يتحقق  حلم  هو 

لي«.
الفرقة  وكان قد شكل فولر 
ويمثل   ،  2017 عام  يف 
 Now مجموعة  أعضاء 
United الحاليون 15 دولة 
أنحاء  جميع  من  مختلفة 
العالم: املكسيك، الربازيل، 
روسيا،  الجنوبية،  كوريا 
املتحدة،  اململكة  الصني، 
الواليات  الفيليبني،  الهند، 
فنلندا،  أملانيا،  املتحدة، 
السنغال  كندا،  اليابان، 

وأسرتاليا.
ايالف
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