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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

حـل عـُقد احلقائب السيادية.. و الـخدماتية على طـريق »التظهري«
تشكيل احلكومة على نار حامية واحتمال ان تبصر النور خالل أيام قليلة

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

البنك  املركزي يرفض اإلجابة على أكثر من 100 سؤال لشركة التدقيق اجلنائي حبجة محاية »حسابات عمالئه«

ملا  العريض  العنوان  لعل 
»مفاوضات«  اليه  وصلت 
انه  هو  احلكومة  تشكيل 
مت وضعها على نار حامية 
النور  تبصر  ان  واحتمال 
خالل أيام قليلة وذلك بعد 
حل عـُقد احلقائب السيادية 
على  اخلدماتية  تلك  فيما 

طريق »التظهري«.
الرئيس  أضفى  فقد 
املكلف سعد احلريري، عرب 
الصادر  التوضيحي  البيان 
أجواء  اإلعالمي  مكتبه  عن 
املصداقية  من  إضافية 
حول »التقدم احلاصل يف 
عملية تشكيل احلكومة، يف 
التفاهم  من  مناخات  ظل 

واالجيابية«.
متابعة  مصادر  وشددت 
احلكومة  تشكيل  لعملية 

التقدم  ان  اجلديدة 
التشكيل  بعملية  متواصل 
على  التفاهم  مت  ان  بعد 
وتركيبتها،  احلكومة  شكل 
يف  البحث  االن  ويتم 
احلقائب  توزيع  كيفية 
الوزارية ،وتوقعت ان تنجز 
االسبوع  نهاية  التشكيلة 
للبنان حكومة  يكون  حبيث 

جديدة االسبوع املقبل.
املصادر  اشارت  واذ 
معظم  ان  اىل  املذكورة 
اجناز  تستعجل  االطراف 
باسرع  احلكومية  التشكيلة 
حدوث  خشية  ممكن  وقت 
ولكن  مفاجئة،  متغريات 
هذه الرغبة مازالت تصطدم 
بتوزيع  متعلقة  بتباينات 
وهي  الوزارية،  احلقائب 
احلوار  من  مزيدا  تتطلب 

واالتصاالت لتذليلها متهيدا 
إلجناز عملية التشكيل قريبا 
،متوقعا أن تعلن التشكيلة 
االسبوع  نهاية  احلكومية 

احلالي.
الصحيح  من  كان  ولئن 
حقًا، ان املطلعني على ملف 
الرئيسان  هما  التأليف، 
واحلريري،  عون  ميشال 
منهجية  على  املتفقان 
عمل جديدة، تعتمد السرية 
سبياًل  التسريب،  وعدم 
على  يستعصي  ما  ملعاجلة 
املسار  ومحاية  التأليف، 
التوّصل  باجتاه  اجلاري 
من  جتعل  تفاهمات،  إىل 
الرئيس  اليت مست  الكتل 
املكلف، يف صلب احلكومة 
العتيدة، لتتمكن من »اجناز 
بالزمان  احملددة  املهمة« 

وباالشخاص  أشهر(   6(
واملوضوعات  )اخصائيني( 
)إصالح الكهرباء، والقطاع 
ودائع  ومعاجلة  املصريف، 
املواطنني.. ووقف االنهيار 

وإعادة اعمار بريوت(..
الوساط  وفقًا  والواضح، 
اللقاءات  فإن  مراقبة 
الرئيسني  بني  املتتالية 
التوليفة  بأن  تشي 
احلكومية بشكلها النهائي، 
هناك  ورمبا  اإلجناز،  قيد 
احلقائب  لتوزيع  غربلة 
من  واحدة  صيغتني  بني 
فيها  يتمثل  وزيرًا   18
فقط،  ودرزي  كاثوليكي 
وثانية من 20 وزيرًا يتمثل 
بوزيرين  الكاثوليكي  فيها 

وكذلك الدروز.
اليت  املعلومات  وازاء 
عرب  فيها،  التداول  جرى 
مواقع  وبعض  »التويرت« 
املداورة  جلهة  التواصل، 
النحو  على  باحلقائب، 

التالي:
من  والدفاع  الداخلية   -1

حصة رئيس اجلمهورية.
2- االشغال واخلارجية )من 

حصة املستقبل(.
حصة  )من  املالية   -3

أمل(.
4- الرتبية والتعليم العالي 

)حزب اهلل(.
5- االتصاالت )املردة(.

البحث  يزال  ما  الطاقة   -6
حيتفظ  أو  تؤول  ملن  جاٍر 

بها التيار الوطين احلر.. 

إزاء ذلك صدر عن املكتب 
اإلعالمي للرئيس احلريري، 

بيان توضيحي تضمن:
تتناقله  ما  ان   -1
واملواقع  االعالم  وسائل 
ووسائل  االلكرتونية 
من  االجتماعي  التواصل 
معلومات وتسريبات بشأن 
هو  احلكومة  تشكيل  مسار 
غري دقيق وال ميت للحقيقة 
بأي صلة ال من قريب او 

من بعيد. 
تأليف  موضوع  ان   -2
فخامة  بني  يتم  احلكومة 
ودولة  اجلمهورية  رئيس 
وهما  املكلف  الرئيس 
على  املطلعان  الوحيدان 
وهما  التشكيل  ملف 
او  تسريب  بعدم  ملتزمان 
بهذا  تتعلق  اخبار  اي  بث 
االمور  وصول  قبل  امللف 

اىل خواتيمها.
الوحيدة  االجواء  ان   -3
يعكسها  اليت  واحلقيقية 
اجلمهورية  رئيس  فخامة 
املكلف  الرئيس  ودولة 
يف  التقدم  اجواء  هي 
عملية تشكيل احلكومة يف 
التفاهم  من  مناخات  ظل 

واالجيابية.
يف  مصدر  إىل  ونسب 
تبلغ  مل  الكتلة  ان  املردة 
ستسند  اليت  باحلقيبة 
ان  تبني  وإذا  إليها، 
ستؤول  االشغال  وزارة 
فال  باملداورة  سواها  إىل 
ان  تبني  إذا  اال  مشكلة 

التتمة على الصفحة 21

ثالثة قتلى بهجوم يف مدينة نيس الفرنسية 
ومصرع رابع برصاص الشرطة

ماكرون: لن نتخلى عن قيمنا

على  خيار  من  أكثر  هناك 
هذا الصعيد.

وكانت التسريبات استمرت 
عن توزيعة لبعض احلقائب 
الطوائف  على  الوزارية 

اليت  السياسية  والقوى 
شيء  منها  يتأكد  مل 
زيارة  وسط  االن،  حتى 
املكلف  الرئيس  بها  قام 

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

التتمة على الصفحة 21

وأصيب  أشخاص   3 قتل 
آخرون جبروح، امس األول 
اخلميس، يف هجوم بسكني 
جنوبي  نيس  مدينة  يف 
فرنسا، فيما قتلت الشرطة 
من  بالقرب  رابعا  شخصا 
أن  »بعد  أفينيون  مدينة 

هدد املارة بالسالح«.

إن  نيس  شرطة  وقالت 
حميط  يف  وقع  اهلجوم 
العذراء«  »السيدة  كنيسة 
إىل  مشرية  املدينة  وسط 
أنه مت اعتقال منفذ اهلجوم 

وجيري استجوابه.
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

اآلن  كامربالند  مدينة  بلدية  افتتحت 
 Merrylands Memorial حديقة 
Park  حيث تم تجديدها حديًثا  وجرى 
تزويدها بمواد ذكية هي األوىل من نوعها 
واقية من حرارة الشمس ومن  األشعة 
من  األوالد  لحماية  البنفسجية  فوق  ما 

معدات اللعب الساخنة.

غري  لظروف  املجتمعات  مواجهة  ومع 
والجفاف وحرائق  الحرارة  مسبوقة من 
ساوث  نيو  أنحاء  جميع  يف  الغابات 
ويلز، يسعدنا أن نكون روادًا وسباقني 
يف خلق مساحة آمنة لألوالد وعائالتهم،   

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

0419 651 187
steve.christou@cumberland.nsw.

gov.au

افتتاح امللعب الذكي الفريد من نوعه والواقي من حرارة الشمس واالشعة 
)UV Smart Cool Playground( ما فوق البنفسجية

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

First of its kind UV Smart Cool Playground opens
Cumberland City Council has now opened 
a newly refurbished Merrylands Memorial 
Park, which has been retro-fitted with the 
first of its kind UV smart materials to protect 
children from heated play equipment.

With communities facing unprecedented 
heat, drought and bushfire weather 
conditions across NSW, we are delighted 
to be pioneers in creating a safe space for 
children and their families, particularly in 
Western Sydney where we can face some 
very hot days in the middle of summer.

The new UV Smart Cool Playground cleverly 
combines new technology and physical  
play in an innovative environment for  
the community.

I’d like to thank our partner for this project, 
Western Sydney University, for conducting 
research around the scale of heat in western 
Sydney, along with the softfall material and 
shade structure donors, Polysoft, Alfresco 
Shade and GALE Pacific. 

This project has been supported by Local 
Government NSW and grants funded by the 
NSW Government.

من  حيث  سيدني  غرب  يف  سيما  ال 
األيام الشديدة  أن نواجه بعض  املمكن 

الحرارة يف منتصف الصيف.

 UV Smart Cool ملعب  يجمع 
بني  بذكاء  الجديد   Playground
التكنولوجيا الجديدة واللعب البدني يف 

بيئة مبتكرة للمجتمع.

أود أن أشكر شريكنا يف هذا املشروع، 
جامعة غرب سيدني، على إجراء بحث 
حول مقياس الحرارة يف غرب سيدني، 
جنبـًا إىل جنب مع املواد الناعمة ومانحي 

 Polysoft ،Alfresco الظل،  هيكل 
.GALE Pacific و Shade

وزارة  قبل  من  املشروع  هذا  دعم  تم 
نيو  يف  )البلديات(  املحلية  الحكومات 
حكومة  من  ممولة  وبمنح  ويلز  ساوث 

نيو ساوث ويلز.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  هنأ 
ميشال عون، اللبنانيني عموما 
بعيد  خصوصا،  واملسلمني 

املولد النبوي الشريف.
وقال: »حيل العيد هذه السنة 
يف الوقت الذي ملا يزل لبنان 
اليت  الكثرية  جراحاته  يضمد 
يف  املنصرمة  األشهر  محلتها 
االقتصادية  النواحي  خمتلف 
وصوال  واملالية،  واالجتماعية 
يف  بريوت  مرفأ  انفجار  اىل 

الرابع من آب املاضي«.
اآلتية  األيام  »حتمل  أن  وأمل 
يعانيه  ما  ملعاجلة  بدايات 
مدعوون  أمل،  وهو  لبنان، 
نعمل  أن  إىل  اليوم  مجيعنا 
على حتقيقه، كل من موقعه، 
لكي تأتي أعيادنا املقبلة حاملة 
كبوته،  من  وطننا  قيامة  فرح 
وقد توثقت أكثر فأكثر عوامل 
وطن  يف  الوطنية،  وحدتنا 

احلوار والتالقي«.

الرئيس عون معايدا:
آمل أن حتمل األيام بداية 

ملعاجلة ما نعانيه

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون

تشكيل  املكلف  الرئيس  زار 
عصر  احلريري  سعد  احلكومة 
امس األول دار الفتوى، حيث 
قدم التهاني ملفيت اجلمهورية 
دريان  اللطيف  عبد  الشيخ 
الشريف،  النبوي  املولد  بعيد 
األوضاع  جممل  معه  وعرض 
مستشاره  حضور  يف  العامة، 
الدكتور  اإلسالمية  للشؤون 

علي اجلناني.
الرئيس  قال  اللقاء،  بعد 
أهنئ  أن  »أود  احلريري: 
املولد  بعيد  كافة  اللبنانيني 
النبوي الشريف، فهو يوم مهم 
املسلمني  وإىل  إلينا  بالنسبة 
أن  شك  ال  خاص.  بشكل 
األحداث اليت حتدث هذه األيام 
يف فرنسا مؤسفة، إال أننا نندد 
قيل  الذي  بالكالم  باملقابل 
الذي  الكاريكاتوري  وبالرسم 
عليه  اهلل  رسول  حبق  صدر 
الصالة والسالم. ولكن ما أود 
أن أقوله بشأن ما حصل اليوم 
يف مدينة نيس الفرنسية من 
مؤسف  أمر  هو  قتل  جرمية 
يصور  حيصل  ما  ألن  للغاية، 
بهذا  وكأنهم  املسلمني مجيعا 
االجتاه، يف حني أن هذا األمر 
غري صحيح باملطلق، وال ينبغي 
الكالم  أو  التفكري  يكون  ألن 
أو االنتقام بهذا املنطق، هذا 
وباملقابل،  جيوز.  ال  كالم 

رسوم  تصدر  أن  جيوز  ال 
صدرت  كاليت  كاريكاتورية 

وحنن نشجبها«.
أن  هو  املهم  »لكن  وأضاف: 
ندرك أن اإلسالم خبري. هناك 
مليار ومثامنئة مليون مسلم يف 
العامل. اإلسالم بألف خري، وإن 
الدين  هذا  عن  أحدهم  حتدث 
فهذا ال يعين أن اإلسالم ليس 
وكذلك  خبري  اإلسالم  خبري. 
أن  علينا  وجيب  املسلمون، 
أال  جيب  املنطق.  بهذا  نفكر 
يتبعها  اليت  بالطريقة  نفكر 
البعض أو مبنطق القتل. فمنذ 
عليه  حممد  سيدنا  أتى  أن 
واإلسالم  والسالم  الصالة 
من  سيتمكن  أحد  وال  موجود 

إلغائه من هذا العامل«.

احلريري زار دريان معايدا:
جرمية نيس أمر مؤسف ونندد 

باملقابل بالكالم الذي قيل 
وبالرسم الكاريكاتوري

الرئيس املكلف سعد الحريري

من  الثالثة  اجللسة  انتهت 
احلدود  ترسيم  مفاوضات 
البحرية غري املباشرة بني لبنان 
واليت  االسرائيلي،  والعدو 
ظهر  قبل  العاشرة  عند  عقدت 

امس االول يف الناقورة.
وغادر الوفد اللبناني عائدا على 
منت طوافة عسكرية اىل الريزة، 
العميد  الوفد  رئيس  وسيتوجه 
بعبدا  قصر  اىل  ياسني  بسام 
السري  اجللسة  حمضر  إليداع 

هلذه املفاوضات.
طريان  حلق  االجتماع،  وخالل 
فوق  االسرائيلي  العدو 
اجلوي  اجملال  خارقا  الناقورة، 
اجلنوبي اللبناني. وشهد الساحل 
البياضة وصوال اىل  املمتد من 
مكثفة  دوريات  الناقورة  رأس 
للجيش، فيما قامت عناصر من 
حبرية  بدوريات  »اليونيفيل« 

مقابل رأس الناقورة.
بيان للخارجية األمريكية 

حول  األمريكية  للخارجية  بيان 

احلدود..  ترسيم  مفاوضات 
للخارجية  فيه؟بيان  جاء  ماذا 
مفاوضات  حول  األمريكية 
جاء  ماذا  احلدود..  ترسيم 

فيه؟
األمريكية  اخلاجية  وزارة  أصدر 
على  »بناًء  التالي:  البيان 
اجتماع  يف  احملرز  التقدم 
ممثلو  عقد  األول  تشرين   14
حكوميت »إسرائيل« ولبنان يف 
28 و 29 تشرين األول حمادثات 
مثمرة بوساطة الواليات املتحدة 
واستضافها مكتب منسق األمم 
لبنان  لشؤون  اخلاص  املتحدة 

.)UNSCOL(
تزال  »ال  البيان:  وأضاف   
واجمللس  املتحدة  الواليات 
يف  املتحدة  لألمم  األعلى 
تؤدي  أن  يف  يأمالن  لبنان 
املفاوضات إىل حل طال  هذه 
الطرفان  والتزم  انتظاره. 
الشهر  املفاوضات  مبواصلة 

املقبل«.

انتهاء اجللسة الثالثة من مفاوضات 
ترسيم احلدود

أعلنت  وزارة الصحة العامة  يف تقريرها اليومي أمس االول اخلميس، »تسجيل 1933 حالة جديدة 
ُمصابة بفريوس »كورونا« املستجد ) كوفيد 19 (، لريتفع العدد الرتاكمي لإلصابات منذ 21 شباط 
الـ24  الساعات  خالل  جديدة  وفاة  حالة   8 تسجيل  »مّت  أّنه  حالة«.وأوضحت   77778 إىل  املاضي 

املاضية، لريتفع العدد اإلمجالي للوفيات إىل 610«.

تسجيل 8 وفيات و1933 إصابة جديدة بفريوس كورونا

الوطين  التيار  رئيس  غرد 
باسيل عرب  النائب جربان  احلر 
»تويرت«  موقع  على  حسابه 
قائاًل: »احرتام االديان واجب، 
من  برموزها  املس  وعدم 
املقّدسات. حرية االختالف يف 
االرض  شرائع  تصونها  الرأي 
قتل  حتّرم  اليت  والسماء 
االديان  تشّوهوا  ال  النفس. 
تدعو  بل  القتل  فهي ال حتّلل 
كل  بني  والتآخي  الرمحة  اىل 
مع  التضامن  كل  البشر. 

باسيل: ال تشّوهوا االديان 
فهي ال حتلّل القتل..

فرنسا«.
الوزير جربان باسيل

اهلل«  »حزب  من  وفد  جال   
برئاسة الشيخ زيد ضاهر، على 
الفاعليات العلمائية يف مدينة 
صيدا، مقدما التهاني مبناسبة 
الشريف  النبوي  ذكرى املولد 
اإلسالمية.  الوحدة  واسبوع 
وضم الوفد املسؤول الثقايف 
يف منطقة صيدا حسن مجول، 
عارف  صيدا  شعبة  ومسؤول 

محيد.
التوالي:  على  اجلولة  ومشلت 
عفيف  الشيخ  العالمة 
حمكمة  رئيس  النابلسي، 
اجلعفرية  الشرعية  صيدا 
الشيخ مجال  القاضي  العالمة 
املفيت  مركز  رئيس  فقيه، 
الشيخ  الثقايف  الدين  جالل 
اجلنوب  قيادة  نصار،  أمحد 
اخلريية  املشاريع  »مجعية  يف 
اإلسالمية«، عضو قيادة »جبهة 
العمل اإلسالمي« الشيخ غازي 
أمحد  الشيخ  القاضي  حنينة، 
اجلعفري  صيدا  مفيت  الزين، 
الشيخ حممد عسريان، جملس 
»اهليئة  فلسطني،  علماء 
اإلسالمية الفلسطينية للرعاية 

صيدا  مفيت  واإلرشاد«، 
سليم  الشيخ  وأقضيتها 
»االحتاد  رئيس  سوسان، 
املقاومة«  لعلماء  العاملي 

الشيخ ماهر محود.
اجلولة  »شكلت  بيان  وحبسب 
التطور  يف  للتباحث  مناسبة 
اخلطري املتمثل باإلساءة للنيب 
يف  البحث  مت  كما  )ص(. 
خمتلف القضايا اللبنانية واليت 
ملف  وخاصة  املنطقة،  تهم 

تشكيل احلكومة«.
املفيت  عن  البيان  ونقل 
حبلول  للوفد  تهنئته  سوسان 
الشريف،  النبوي  املولد 
»دور  على  وتشديده 
املقاومة يف مواجهة اسرائيل 
إىل  متوجها  وخمططاتها«، 
بالدعوة  الفلسطينية  القيادة 
تعزيز  على  »العمل  إىل 
الفلسطينية  الوطنية  الوحدة 
وانهاء حالة اإلنقسام ملواجهة 

التحديات«.
الوفد  محود  الشيخ  هنأ  كما 
شعوب  داعيا  بالذكرى، 
يف  »ينهضوا  أن  إىل  األمة 
مع  التطبيع  موجة  مواجهة 
واإلساءة  الصهيونى  الكيان 
األكرم، كما عرب  الرسول  إىل 
الذكرى  هذه  يف  تفاؤله  عن 
العظيمة، وعن فخره بإجنازات 
املقاومة يف لبنان وفلسطني 

على طريق التحرير«. 

وفد من حزب اهلل جال يف صيدا مهنئا 
بذكرى املولد النبوي

»االصالح  استنكر رئيس حركة 
والوحدة« الشيخ ماهر عربالرزاق، 
يف ذكرى املولد النبوي الشريف 
االسالمية،  الوحدة  وأسبوع 
نبينا  على  الشرسة  »اهلجمة 
التطاول  يف  متثلت  اليت  حممد 
الدين  أعداء  من  اليه  واإلساءة 
يف  ينشرون  الذين  واإلنسانية 
العامل احلقد والكراهية ويعملون 

على قتل اإلنسان«.
اىل  العامل  يف  املسلمني  ودعا 

الرسول  إساءة  على  »الرد 
بتعاليمه  بالتمسك  تتحقق  اليت 
وإرشاداته وهديه، واىل الوحدة 
اإلسالمية وحل اخلالفات باحلوار 
ذكرى  من  فلنجعل  والتالقي، 
لوحدتنا«،  منطلقا  النيب  والدة 
العدو  مع  »التطبيع  أن  معتربا 
كل  ظهر  وطعنة يف  خيانة  هي 
اىل  وإساءة  العامل  يف  مسلم 
الرسوم  تلك  من  أكثر  الرسول 

الفرنسية«. 

عبد الرزاق: الرد على إساءة الرسول 
تكون بالوحدة اإلسالمية واحلوار

املمتاز  اجلعفري  املفيت  دان 
بيان،  يف  قبالن،  أمحد  الشيخ 
ومنه  اإلرهاب،  أنواع  »كل 
والسياسي  الفكري  اإلرهاب 
وذاك  واملالي،  والعسكري 
كان  سواء  بالدين،  املقنع 
فكريا،  إرهابا  أو  دولة  إرهاب 
بشدة  ندين  اجملال  هذا  ويف 
مدينة  يف  اإلرهابي  العمل 
مع  ونقف  منه  ونتربأ  نيس، 
شعب  وكل  الفرنسي  الشعب 
يتعرض للمظلومية واالضطهاد، 
ونؤكد أن رسول اهلل)ص( نيب 
واإلنسان،  والسالم  الرمحة 
والعقل والوعي واإللفة واحملبة 
واحلقوق، ولسنا مسؤولني أبدا 

املتحجرة  العقول  طاعون  عن 
باالحنراف  املسمومة  واألفكار 

الدموي واهلوس االنتقامي«.
الرخيصة  األفكار  »بشدة  ودان 
واألفعال الشائنة اليت تتعرض 
رسل  وأعظم  اهلل  أنبياء  ألكرب 
واالبداع،  احلرية  بساتر  السماء 
أن  الفرنسية  للسلطات  بد  وال 
الكارثة،  هذه  من  جزءا  تتحمل 
تفهموا  أن  جيب  هلا:  ونقول 
هلما  واإلبداع  احلرية  أن  جيدا 
فوق  احلرية  قفزت  فإذا  قيم، 
القيم أصبح لدينا قضية خطرية 
إنساني-  صدام  وهي  جدا 
حنمي  أن  واملفروض  إنساني، 

القيم كي حنمي اإلنسان«.

قبالن: ندين العمل اإلرهابي يف نيس 
والتعرض ألنبياء اهلل

عايد الشيخ نصرالدين الغريب، 
النبوي  املولد  عيد  ملناسبة 
عموما  اللبنانيني  الشريف، 
أن  آمال  خصوصا،  واملسلمني 
أراده  وما  اهلل  حكمة  »نستشعر 
رحاب  إىل  نقلة  من  للعاملني 

العدل والرمحة«.
وقال: »بقدوم النيب، سطع نور 
احلقيقة  مشس  واشرقت  احلق 
بعد الظالم وسطوة عتمة اجلهل 
والطغيان. فبعدما كانت عالقات 
القبائل واجلماعات حمكومة بالقوة 
العصيب،  واالنتماء  واالقتتال 
حتى بات الغزو والقتل والسلب 
والسيب واالستيالء على الغنائم 
واألحكام.  األمور  طبائع  من 
وترضى  تقبل  العقول  وصارت 

األصنام.  لتماثيل  السجود 
البقعة  يف  النيب،  مولد  وكان 
إيذانا  تعاىل،  اهلل  كرمها  اليت 
ودحضا  نقضا  واخلري  باهلدى 

لكل ضالل وباطل«.
إىل  السياسية  القوى  ودعا 
رمحة  الصغائر  عن  »التعالي 
نعيش  حيث  والشعب،  بالوطن 
كافة  على  مسبوقة  غري  أزمة 
واإلقتصادية  السياسية  الصعد 
تكاتف  إىل  حتتاج  واإلجتماعية، 
احلكومة  يف  اجلميع  ومشاركة 
املزمع تشكيلها كي تباشر فورا 
املستويات  على  عمل  ورشة 
ومواجهة  التدهور  لوقف  كافة 
التحديات الكبرية، وإنقاذ لبنان 

قبل فوات اآلوان«. 

الغريب معايدا: بالتعالي عن الصغائر 
والتكاتف نواجه التحديات
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العامة يف  الصحة   رعى وزير 
محد  األعمال  تصريف  حكومة 
حسن، حفل وضع حجر األساس 
إلعادة بناء املستودع املركزي 
الكرنتينا،  يف  واللقاح  للدواء 
حبضور املدير االقليمي ملنظمة 
امحد  الدكتور  العاملية  الصحة 
املنظري، سفري اليابان أوكوبو 
الرعاية  مديرة  تاكيشي، 
الصحية يف وزارة الصحة رندا 
يابانية  صحية  ووفود  محادة 
لليونيسف  وممثلني  ولبنانية 
دولية  ومنظمات   WHOوال

أخرى.
حمادة

بداية ألقت محادة كلمة لفتت 
»يواجه  لبنان  أن  إىل  فيها 
القطاع  ويتحمل  مجة،  حتديات 
منها،  األكرب  العبء  الصحي 
ولكن بوجود فريق عمل متفان 
ودعم وقيادة حاضنة، وشركاء 
وأصدقاء مؤمنون بلبنان ودوره 
كمنظمة الصحة العاملية ودول 
الكويت  كدوليت  ماحنة شقيقة 
واليابان، تتحول التحديات إىل 
اليوم،  احلال  هو  كما  جناحات 
للدواء  املركزي  املستودع  يف 

واللقاح«.
أضافت: »هذا الصرح، وبدعم 
الصحة  منظمة  من  يوصف  ال 
العدوان  إبان  حتول  العاملية، 
يف  لبنان  على  اإلسرائيلي 
12 متوز 2006، إىل خلية حنل 
املاحنة  الدول  هبات  تستقبل 
على  توزيعها  على  وحترص 
خاصة،  اللبنانية  األراضي 
خاصة أماكن وجود أهلنا الذين 
نزحوا من جنوب لبنان. واستمر 
املوقع  هذا  لتأهيل  العمل 
وتوسيعه وحتسني ظروف عمله، 
لغاية تاريخ 4 آب 2020، حلظة 
الذي  األليم  الفاجعة  احلدث 
دمر بريوت وأوجع ناسها ودمر 
حجرها وآمل كل صاحب ضمري 
مل  لكنه  األرض،  أصقاع  يف 
على  وعزمنا  إمياننا  يدمر  ولن 
للشهداء،  تكرميا  االستمرار 
أطفاال ونساء وشبابا وشيوخا، 
يوم  كل  ويسقطون  سقطوا 
للدفاع عن كرامة أرض وشعب 

وقضية«.
وتابعت: »لبنان مل ولن ميوت، 
بأشخاص  ينبض  أنه  طاملا 
نعم  العمل.  على  مصممون 
بدون  العمل  على  مصممون 
وبدون  مطامع  وبدون  مقابل 
أو طائفية،  انتماءات سياسية 
ومبادىء  بإميان  مصممون 
ومع  معكم  بها  نلتقي  صلبة. 
فريق عملكم يف لبنان، وعلى 
رأسه الصديقة الدكتورة اميان 
منظمة  )ممثلة  الشنقيطي 
لبنان(  يف  العاملية  الصحة 
وفريق عمل عاصرنا ويعاصرنا 

منذ سنوات طوال«.
وتوجهت إىل املنظري، قائلة: 
اإلقليمي  املدير  »سعادة 
يف  العاملية،  الصحة  ملنظمة 
اللحظات األوىل بعد فاجعة مرفأ 
بدأ عملية  بريوت، هذا املوقع 
وأدوية  لقاحات  ملخزون  إنقاذ 
الصحية  للرعاية  أساسية 
مستعصية  وأدوية  األولية 

كان  وجتهيزات،  ومعدات 
معالي  باشراف  بالعمل  ردنا 
نستأنف  أن  وحرصنا  الوزير، 
األدوية  توزيع  بإعادة  عملنا 
معدودة  أيام  بعد  واللقاحات 
من الكارثة لضمان حصول أهلنا 
على احتياجاتهم، فكل التقدير 
الصحة  منظمة  عمل  لفريق 
بإدارتكم  لبنان  يف  العاملية 
ودعمكم الذي نعول عليه ليدعم 
سياسات صحية واعية وخطط 
تراعي  وجهوزية  استعداد 
وصحتهم،  الشعوب  مصاحل 
سياسات  مراعاة  حساب  على 
ومن  الدول.  لبعض  متطرفة 
هنا نشدد على دعمكم الكريم 
يف اجملاالت األساسية التالية: 
الدعم املستمر لربنامج التلقيح 
لألطفال والرتصد الوبائي. دعم 
للرعاية الصحية األولية لناحية 
االعتماد.  برنامج  استكمال 
املستمر  التدريب  برامج  دعم 
وبرنامج  الصحيني  للعاملني 
نظام  دعم  العائلي.  الطب 
 .EMRو الصحية  املعلومات 
دعم برنامج اإلحالة بني الرعاية 
واملستويات  األولية  الصحية 
الصحية.  الرعاية  يف  األخرى 
التغطية  انشطة  ومتابعة 
ما  ومواكبة  الشاملة  الصحية 
الرعاية  دائرة  حاليا  به  تقوم 
الصحية األوىل مع الشركاء يف 

هذا اإلطار«.
الدولتني  بشكر  وختمت 
واليابان  الكويت  املاحنتني 
»والشركاء احملليني والدوليني 
والردود ستكون  واليونيسف، 

دائما بالعمل ثم العمل«.

تاكيشي
الياباني  السفري  ألقى  بعدها 
»أصدق  بتقديم  بدأها  كلمة 
اللبناني  للشعب  التعازي 
ولذوي الضحايا عقب االنفجار 
االليم الذي هز بريوت بتاريخ 
4 آب«، وشدد على »استعداد 
اىل  للوقوف  الدائم  اليابان 
الوقت  هذا  يف  لبنان  جانب 

العصيب«.
وقال: »إنه من دواعي سروري 
لالحتفال  اليوم  هنا  أكون  أن 
العادة  االساس  حجر  بوضع 
بناء املستودع املركزي للدواء 
الكرنتينا،  منطقة  يف  واللقاح 
حلق  الذي  الكبري  الضرر  بعد 
باملركز جراء االنفجار املؤسف. 
ال شك أن القطاع الصحي يف 
أزمات  مبواجهة  منهك  لبنان 
االقتصادية  االزمة  منها  عدة، 
هذا  أكثر  بوضوح  تبدت  اليت 
العام، وجائحة فريوس كورونا 
االنتشار،  يف  تستمر  اليت 
بريوت  مرفأ  انفجار  وأيضا 
التداعيات  من  فاقم  الذي 
الكارثية على قطاع االستشفاء 

وباألخص على قطاع الدواء«.
الظروف  هذه  »إزاء  أضاف: 
املستجدة، تولي اليابان أهمية 
مت  فقد  القطاع.  هلذا  خاصة 
بقيمة  متويل  ختصيص  إعادة 
حواىل 360 ألف دوالر أمريكي 
من  املستودع  إعمار  إلعادة 
العاملية،  الصحة  منظمة  قبل 

وزير الصحة يف حفل وضع حجر األساس إلعادة بناء مستودع الكرنتينا:

إجناز تارخيي وننتظر وعود الدول الصديقة باالستمرار بيد املساعدة

يف  أساسية  ركيزة  باعتباره 
الصحي  االمن  لضمان  لبنان 

احمللي.
اىل  سارعت  اليابان  أن  كما 
للبنان  طارئة  منحة  تقديم 
بقيمة 5 ماليني دوالر أمريكي 
تقوم  اليت  الدولية  للمنظمات 
بأعمال تشمل أيضا االصالح يف 
باالضافة  املركزي  املستودع 
الرعاية  مراكز  إصالح  اىل 
مستشفى  فيها  مبا  الصحية 
طبية  معدات  وتوفري  الكرنتينا 

هلا«.
وتابع: »إنين على ثقة أن هذه 
تساهم  سوف  اليابانية  املنح 
يف تفعيل دور القطاع الصحي 
يف لبنان لتأمني الرعاية الطبية 
واالستشفائية، مما يعزز األمن 
بانفجار  للمتضررين  البشري 
من  وغريهم  بريوت  مرفأ 

املواطنني يف لبنان« .
مؤكدا  تاكيشي  السفري  وختم 
على  اليابانية  احلكومة  »حرص 
لبنان  لشعب  دعمها  مواصلة 
الظروف  ملساعدته على ختطي 
الصعبة، وعلى توثيق الروابط 

الوطيدة اليت جتمع البلدين«.

املنظري
وألقى املنظري كلمة قال فيها: 
»يشرفين اليوم أن أشارك يف 
وضع حجر األساس العادة بناء 
وزارة  يف  االدوية  مستودع 
تدمر  والذي  العامة،  الصحة 
بشكل كبري بسبب االنفجار يف 

مرفأ بريوت يف 4 آب«.
ودولة  الكويت  »دولة  وشكر 
عرب  السخي  لدعمهما  اليابان 
العادة  العامة  الصحة  منظمة 
احليوي«.  املستودع  بناء 
منوها ب »الشراكة مع منظمة 
اليونيسف اليت ستتوىل إعادة 
واملعدات  التربيد  نظام  تأهيل 
من  االنتهاء  عند  لذلك  الالزمة 

إعادة البناء«.
وزارة  عمل  فريق  شكر  كما 
بدعم  استطاع،  »الذي  الصحة 
يف  مكتبنا  عمل  فريق  من 
بريوت، نقل حوالي 98% من 
أخرى  مستودعات  اىل  األدوية 
بأقل من 48 ساعة بعد حدوث 

بالشكر  وخص  االنفجار«، 
الوزير حسن »لدعمه وتسهيله 
عملية التقييم وتطوير اخلرائط 

اهلندسية«.
أضاف: »بوضعنا حجر االساس 
اليوم، نأمل أن يتم االنتهاء من 
إعادة البناء خالل الثالثة أشهر 
القادمة، حبيث يكون املستودع 
من  الدولية  للمعايري  مالئما 
ناحية التخزين والتوزيع واألمن 
منظمة  أن  علما  واملأمون، 
شرعت  قد  العاملية  الصحة 
االدارة  نظام  تطوير  أيضا يف 
حبيث  للمستودع،  املمكنن 
الكرتونيا  املستودع  يربط 
االدارة  يف  املعنية  باالقسام 
الصحة،  وزارة  يف  املركزية 
االقضية  طبابة  مبراكز  كما 
ومراكز الرعاية الصحية األولية 
تستفيد  اليت  واملستوصفات 
من االدوية املدعومة من وزارة 

الصحة العامة«.
أن  »نتمنى  املنظري:  وختم 
بناء  إعادة  إطالق  عملية  تكون 
لالدوية  الكرنتينا  مستودع 
بناء  إعادة  عملية  لبدء  إشارة 
لبنان بشكل عام وتطوير نظام 

الصحة العامة بشكل خاص.
املناسبة  هذه  أستغنم  وإنين 
منظمة  دعم  تأكيد  العادة 
الصحة العاملية للنظام الصحي 
يف لبنان بهدف تطوير وحتسني 
سيما  ال  فيه  اجملتمعات  صحة 

األكثر فقرا«.

حسن
ثم حتدث حسن قائال: »برسالة 
حممد  االنسانية  رسول  وحمبة 
على  حي  وبشهادة  ص، 
الصالة، هنا تبدأ الصالة، وحي 
الفالح،  يبدأ  هنا  الفالح،  على 
إن  كلنا  العمل  على خري  وحي 
لنجدة  الصاحل  للعمل  اهلل  شاء 

االنسان«.
أضاف: »أيها احلضور الكريم، 
وصحيا  واقليميا  ديبلوماسيا 
بداية  امسحولي  ومنظمات، 
الوزارة،  عمل  فريق  أهنئ  ان 
ان  للوزير  جيوز  ما  قليال 
ولكن حبق  عمله،  فريق  ميتدح 
يف  الصاحل  النموذج  هذا  هو 

لبنان،  يف  العامة  االدارات 
الصحة  وزارة  يف  وباألخص 
الصحية  الرعاية  قسم  العامة 
حصل  الذي  االنفجار  ابان 
آسى مجيع  والذي  آب،   4 يف 
يف  احملبني  ومجيع  اللبنانيني 
جراحنا  بلسم  ما  العامل،  دول 
احملبة  هذه  هو  آالمنا،  وخفف 
والوقفة الصادقة وهذا الدعم 
غري احملدود للشعب اللبناني، 
وهذا ما نفتخر بع ونعتز، بهذه 
العالقات  من  الوطيدة  الشبكة 
الصادقة  األخوية  والصداقات 
اليت نسجها اللبنانيون املقيمون 

ويف املهجر«.
وتابع: »أبدأ بتوجيه رسالة اىل 
كل الدول الداعمة للبنان، أن 
مثال  املبادرة  هذه  من  يأخذوا 
للتعاون  به  حيتذى  ومثاال 
املاحنة  الدولية  اجلهات  بني 
املؤهلة  العامة  واالدارات 
كافة،  اللبنانية  الوزارات  يف 
وليس فقط يف وزارة الصحة 
العامة. وانين ادعو كل الدول 
تتفاعل  ان  الداعمة،  الصديقة 
مع وزارات الدولة ومع ادارات 
بهذه  للقيام  املؤهلة  الدولة 
ما  لالسف  الن  املسؤولية، 
نراه من تأخري يف إعادة ترميم 
االنفجار،  جراء  الدمار  منطقة 
ان  الدولة  على  ان  مربر.  غري 
مبدأي  مبراعاة  الشريكة  تكون 
لتحقيق  والشفافية  الفعالية 
بنجدة  سويا  وبلوغه  اهلدف 
من تضرروا وجندة كل انسان 
دوائي،  لدعم  وحباجة  موجوع 
هنا  مستودعاتنا  من  أكان 
مراكز  يف  أم  الكرنتينا،  يف 
احملافظات  يف  االدوية  توزيع 

واالقضية«.
وقال: »حنن من الكرنتينا نوزع 
االدوية على مراكز التوزيع يف 
املستعصية  لالمراض  لبنان 
واملزمنة يف احملافظات كافة، 
اليوم  تقدمه  ما  ان  وبالتالي 
مع  الصديقة  اليابان  دولة 
املاحنني،  وكل  الكويت  دولة 
منظمة  وتقدمه  قدمته  وما 
واستثمار  العاملية،  الصحة 
من  البشر  يف  اليابان  دولة 
جيعلنا  االنساني،  الدعم  خالل 

املهم  الصرح  هذا  من  نطلق 
يف  هلا  اليت  الكرنتينا  خمازن 
الكثري.  وتارخيه  لبنان  ضمري 
واننا اليوم من امام مستشفى 
الدول  وعود  ننتظر  الكرنتينا 
جزئيا  ساهمت  اليت  الصديقة 
باالستمرار  ترميمه،  بإعادة 
بيد املساعدة عرب رسالة احملبة 
واالخوة والصداقة على مستوى 

وزارة الصحة العامة«.
اليوم  ما يعنينا  »إن  وأضاف: 
التارخيي  االجناز  هذا  من 
مستودعات  اعمار  إعادة  هو 
متقدمة  بتكنولوجيا  الكرنتينا 
وبالوسائل والتقنيات الالزمة، 
احلاصل  التقدم  نواكب  لكي 
على صعيد توزيع األدوية يف 
نتكلم  عندما  العامل.  دول  كل 
دول  يف  الصحية  الرعاية  عن 
األدوية  عن  نتكلم  العامل، 
املستعصية  واألدوية  املزمنة 
األطفال  حضانة  وعن 
وعن  وتلقيحهم،  وحصانتهم 
الدبليو  لليونيسف  بارز  دور 
اتش او، الذين مل يبخلوا يوما 
ومل يرتكوا لبنان اال وكانوا يدا 
بيد الشركاء احلقيقيني لضمان 
كل  ضد  واللقاح  احلماية  هذه 
لقاح  يكون  ان  آمال  األوبئة، 

كوفيد 19 قريب املنال«.
وشكر منظمة اليونيسف »اليت 
اعتماد  بنقل  متعاونة  كانت 
مليون   4 مببلغ  االوىل  الدفعة 
حساب  من  دوالر  الف  و300 
الصحة  منظمة  اىل  يونيسف 
 covax من  اوىل  دفعة  العامة 
 covax باعتماد  facility، ونأمل 
املعتمدة  الدولية  للقاحات 
بنفس  للعمل  اتش  دبليو  مع 
اللبناني  االجتاه حلماية اجملتمع 
وحصانته. ويسعدني ايضا انه 
اللقاء مع  باالمس فرصة  كان 
 WHO املدير االقليمي ملنظمة
بدأنا  ان  اليت  إميان  الدكتورة 
بالشكر  ننتهي  اين  نعرف  لن 
على العطاء والسخاء واملؤازرة 
وعلى  دائما  املوجودة  واحملبة 
الدواء  من  كافة،  األصعدة 
واللقاح والتجهيزات واملؤازرة 
ملواجهة الوباء، والربامج الصحية 
الطبية  التحديات  كل  ومواكبة 
واملؤازرة  العامل  مستوى  على 
الفورية والبحثية، كل هذا ولنا 
ونتفاعل  نتعاون  ان  الشرف 

دائما«.
برغم  »لبنان،  حسن:  وختم 
بالطاقات  يتميز  التحديات، 
لكنه  البشرية،  والكوادر 
من  كما  دائما  يواجه  لالسف 
وما  تنتهي،  ال  اليت  املشاكل 
نبدأ  حتى  إحداها  تنتهي  ان 
بأخرى. ان ما نواجهه اآلن على 
العامة  الصحة  وزارة  مستوى 
من  بدءا  تارخيية  مواجهة  هو 
واملالية  االقتصادية  األزمة 
والسياسية  الوبائية  اىل 
ان  القدر  وشاء  واجملتمعية، 
اقول  ولكن  معا،  نواجهها 
التعاون  هذا  ان  تامة  وبثقة 
وهذه  اجلدال  وهذا  النموذجي 
التضحية لنا مجيعا هي الكفيلة 
بوصولنا كمجتمع لبناني اىل بر 

األمان«.

الوزير حسن يلقي كلمته
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أوفد 
يف  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
املرجعيات  مع  التواصل  إطار 
الروحية والقيادات السياسية، 
عماد  النائبني  ضم  وفدا 
اللمع  أبي  إيدي  وماجد  واكيم 
ريشار  السابقني  والوزيرين 
الرياشي،  وملحم  قيوجميان 
للشعب  القوات  دعم  لتأكيد 

األرميين يف ارتساخ.
مقر  بزيارة  اجلولة  استهلت 
برج  يف  الطاشناق«  »حزب 
محود، حيث كان يف استقباهلم 
النائب  للحزب  العام  األمني 
الوزير  بقرادونيان،  هاغوب 
غيدنيان،  افيديس  السابق 
وعضوا اللجنة املركزية هاغوب 

هواتيان وايلي تاشجيان.
بقرادونيان

انها  اىل  بقرادونيان  وأشار 
»ليست املرة األوىل اليت جيتمع 
فيها الطاشناق مع القوات، إن 
يف برج محود او يف معراب«، 
مع  »تضامنها  للقوات  شاكرا 
ألن  األرميين  الشعب  قضية 
هناك حربا ضده تنفذ من تركيا 
واذربيجان مبساندة اسرائيل«. 
وشدد على أن »مقاومة الشعب 
مقاومة  االحتالل  ضد  األرميين 
»ضرورة  مؤكدا  وجودية«، 
واملتمدن  احلر  العامل  وقوف 
الدميوقراطيات  من  تبقى  وما 
واملدافعني عن حقوق االنسان 
وحق تقرير املصري، اىل جانب 
أهالي  جانب  اىل  أي  العدالة 

ارتساخ«.
رياشي

عن  بدوره،  رياشي،  وأعرب 
مع  اللبنانية  القوات  »تضامن 
وخصوصا  األرميين،  الشعب 
النسيج  من  أساسي  جزء  أنه 
يشعر  وهو  اللبناني،  الوطين 
خبطر على أرض األجداد واآلباء 
عاشها  هواجس  من  ومتخوف 
منذ 100 سنة أي اإلبادة اليت 

شكلت خطرا على وجودهم«.
وقال: »بإسم القوات واحلكيم، 
تشرفنا بهذه الزيارة للتضامن 
ونؤكد  االرميين،  الشعب  مع 
مصريها  بتقرير  ارتساخ  حق 
وحنن  الشعوب،  بباقي  اسوة 
يف  االنسان  بقضية  مؤمنون 

اي زمان ومكان. وندعو االمم 
هذا  مع  التضامن  إىل  املتحدة 
اجملاورة  الدول  وندعو  احلق، 
ألرمينيا إىل أن تدرك أن كل 
حرب ستنتهي اىل سالم وحوار 
وبالتالي  سياسية،  وتسويات 
دون  من  املشكلة  حل  ميكن 
والتواصل  بالتفاهم  أي  حرب 

واحلوار«.
شعب  كل  »حق  على  وشدد 
متمنيا  مصريه«،  بتقرير 
والبيئة  ألرتساخ  »السالم 
بأنها  تتميز  اليت  األرمينية 
شعب حضاري ومتطور ومثقف 
احمليطة  البيئة  ويغين  ومثقف 

به«.
كالبكيان

رئيس  للقاء  الوفد  وانتقل 
حلزب  التنفيذية  اللجنة 
سيبوه  النائب  »هنشاك« 
كالبكيان يف املدور، يف حضور 
التنفيذية  اللجنة  من  اعضاء 
واعترب  السياسي.  واملكتب 
خيوض  األرميين  »الشعب  ان 
ارتساخ  يف  مصريية  معارك 
ضد االفواج االرهابية والقوات 
تركيا«،  من  املدعومة  االذرية 
اللبنانية  ل«القوات  شاكرا 
زال  وما  كان  الذي  ورئيسها 
األرميين والقضية  للحق  داعما 

األرمينية«.
ابي اللمع

وأشار ابي اللمع اىل انها »زيارة 
تضامنية مع األحزاب األرمينية 
هذه  ان  واملشكلة  لبنان،  يف 
موروثة  وهي  تتكرر  احلروب 
منذ زمن طويل جراء تقسيمات 
االحتاد  منذ  لألراضي  قدمية 
الشعوب،  وبني  السوفياتي 
مما ادى اىل هذه املشاكل«. 
وجدد »التأكيد ان القوات مع 
حق الشعوب يف تقرير مصريها 
وقال:  األهم«.  الفكرة  وهذه 
يعيشون  األرمن  »السكان 
ان  وجيب  معينة  أرض  على 
مع  حنن  االرض.  هذه  تسرتد 
خطوة  كل  ومع  السالم  إرساء 
تؤدي إىل حل االزمات بالسلم 
وليس باحلرب، وندفع يف هذا 

االجتاه«.
اكوبيان

الوفد  اجتمع  اجلميزة،  ويف 

وفد قواتي يزور مرجعيات أرمنية 
لتأكيد دعم الشعب األرميين يف ارتساخ
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حزب  برئيس  القواتي 
اكوبيان،  سيفاك  »رامغافار« 
حزب  لرئيس  شكر  الذي 
املبادرة،  اللبنانية«  »القوات 
وهي  »أهميتها  على  مشددا 
نابعة من حزب لبناني عريق«. 
اعضاء  االجتماع  يف  وشارك 

اهليئة التنفيذية يف احلزب.

واكيم
تدعم  »القوات  ان  واكيم  اكد 
اينما  احملقة  القضايا  دائما 
وجدت، وهي جاهزة للمساعدة 
وبتصرف االحزاب األرمنية يف 
عند  »توقفنا  وقال:  لبنان«. 
حزب  يف  واألصدقاء  احللفاء 
ان  املالحظ  ومن  الرامغافار، 
الشعب اللبناني عموما غري ملم 
ارتساخ،  يف  املشكلة  بعمق 
يف  املسألة  يضع  ومعظمهم 
وقت  يف  الديين،  اإلطار 
هي  بل  دينية  مسألة  ليست 
بتقرير  له  حيق  شعب  قضية 

مصريه«.
االذري  »الشعب  وتابع: 
االتراك  من  مدعوم  شيعي 
وتقع  واالسرائيليني،  السنة 
أذربيجان على احلدود مع ايران 
وتتميز خبطوط الغاز، وبالتالي 
ونكتفي  جيوسياسية،  القضية 
بهذا الكالم لنجدد التضامن مع 
يعيش  الذي  االرميين  الشعب 
تارخييا  واملوجود  ارتساخ  يف 
هناك، وتظهر املعامل املوجودة 

ذلك«.
بطريرك  القواتي  الوفد  وزار 
كريكور  الكاثوليك  األرمن 
بطرس العشرون غابرويان، يف 
مقر البطريركية يف اجلعيتاوي، 
مكرديتش  القس  والتقى 
الكنيسة  يف  كراكوزيان 
واختتمت  اإلجنيلية،  االرمنية 
اجلولة بلقاء كاثوليكوس األرمن 
األرثوذكس لبيت كيليكيا آرام 
مقر  يف  كيشيشيان  األول 

البطريركية يف انطلياس.
وشكرت املراجع الدينية للقوات 
»هذه املبادرة الداعمة للقضية 
االرميين،  وللشعب  االرمينية 
الطرف  القوات  ان  وخصوصا 
اللبناني الوحيد الذي اختذ مثل 

هذه املبادرة«. 

رياشي يلقي كلمته 

وجه »جتمع العلماء املسلمني«، 
النبوي  املولد  ذكرى  مبناسبة 
الوحدة  وأسبوع  الشريف 
اإلسالمية، رسالة للمسلمني يف 
خاصة،  وللبنانيني  عامة  العامل 
اإلدارية  اهليئة  رئيس  تالها 
الشيخ الدكتور حسان عبد اهلل، 

وجاء فيها:

»تأتي علينا ذكرى املولد النبوي 
واألمة  العام  هذا  الشريف 
انتكاسات  من  تعاني  اإلسالمية 
بعض  يقوم  جهة  فمن  خطرية، 
عن  باإلعالن  العرب  احلكام 
الصهيوني  بالعدو  اعرتافهم 
ومن  معه،  للعالقات  وتطبيعهم 
الشر  حمور  يسعى  أخرى  جهة 
الفنت  لنشر  الصهيوأمريكي 
بل  اإلسالمي،  عاملنا  أرجاء  يف 
هذه  ككل،  العامل  إىل  تعداها 
خمتلفة،  أشكاال  تأخذ  الفنت 
فمن جهة هي فتنة طائفية ومن 
جهة  ومن  مذهبية  أخرى  جهة 
وأبشع  وعرقية،  قومية  ثالثة 
النكسات هو قيام  ما يف هذه 
ماكرون  إميانويل  رئيس فرنسا 
الذكرى  صاحب  إىل  باإلساءة 
وآله  عليه  اهلل  صلى  حممد 
رسم  على  تشجيعه  عرب  وسلم 
هلذه  املسيئة  الكاريكاتورات 
الشخصية اليت هي خري خلق اهلل 

على اإلطالق.
إن هذا ال يعين إقرارنا لألسلوب 
املتطرفني  أحد  اعتمده  الذي 
بعرض  قام  من  رأس  بقطع 
صلى  للرسول  املسيئة  الصور 
اهلل عليه وآله وسلم، إال إننا ويف 
قام  ما  أن  نعترب  الوقت  نفس 
إميانويل  الفرنسي  الرئيس  به 
يشابه  فعل  رد  هو  ماكرون 
وهو  املتطرف،  هذا  به  قام  ما 
تصرف ال عقالني ألنه سيؤدي 
ما  العصبية،  تصاعد  إىل  حتما 
هو  الرد  هذا  بأن  نشك  جيعلنا 
ابتدأ  الذي  للمخطط  استكمال 
إىل  وصوال  الصور  هذه  بنشر 
فتنة كبرية تعم كامل أوروبا بل 

العامل وال تقتصر على فرنسا.
أن  نعترب  الوقت  نفس  يف 
يعاد  اليت  التكفريية  الدعوات 
بعض  من  جديد  من  إحياؤها 
هي  والسنة  الشيعة  من  الغالة 
بني  فتنة  إليقاع  جديدة  حماولة 
مواجهة  عن  تشغلهم  املسلمني 
هلا  يعمل  اليت  التطبيع  مؤامرة 
حمور الشر الصهيوأمريكي، لذا 
والدعوة  ذلك  إىل  التنبه  جيب 
الربانيني  الدين  علماء  قبل  من 
واألحزاب  والقوى  واملثقفني 
إىل  اإلسالمية  والشخصيات 
الوحدة وتوجيه كل اجلهود حنو 
ودعم  التطبيع  مؤامرة  إسقاط 
احلل  هو  الذي  املقاومة  نهج 
الوحيد لكل مشاكلنا اليت نعاني 

منها.
النبوي  املولد  ذكرى  إن 
مدعاة  تكون  أن  جيب  الشريف 
إلعادة االعتبار للدين اإلسالمي 
يسعى  وسطيا  دينا  باعتباره 
اهلل  طريق  إىل  اآلخرين  هلداية 

إكراه.  أي  دون  من  وجل  عز 
إكراه  )ال  قال:  وجل  عز  فاهلل 
من  الرشد  تبني  قد  الدين  يف 
املولد  ذكرى  إحياء  إن  الغي(. 
تكون بتحقيق رسالة النيب الذي 
)وما  وجل:  عز  اهلل  عنه  قال 
للعاملني(.  رمحة  إال  أرسلناك 
الدين الذي يشفق فيه املؤمن 
على من مل يهده اهلل إىل اإلميان 
للطريق  يهتدي  أن  له  ويتمنى 
القويم. ال أن تكون عدم هدايته 
سببا لقتله، وقد قال رسول اهلل 
)ص( لإلمام علي )ع(: »يا علي 
ألن يهدي اهلل بك رجال واحدا خري 

لك مما طلعت عليه الشمس«.
العلماء املسلمني  إننا يف جتمع 
اجلليلة  املناسبة  هذه  أمام 
الوحدة  أسبوع  ومبناسبة 

اإلسالمية ندعو إىل ما يلي:

االستنكار  أشد  نستنكر  أوال: 
أعلنه  الذي  الفرنسي  املوقف 
ونعتربه  ماكرون  الرئيس 
اىل  وندعوه  مقبولة  غري  وقاحة 
ألنه  املوقف  بهذا  النظر  إعادة 
تنجو  لن  مشاكل  إىل  سيؤدي 
مراعاة  وعليه  فرنسا،  منها 
هلم  الفرنسيني  املسلمني  أن 
حقوق على دولتهم أن ال يساء 
حرية  أن  كما  مقدساتهم،  إىل 
التعبري اليت يتذرع بها ال تعين 
التعدي على اآلخرين وال تسمح 
تدعو  بل  واإلهانة،  بالشتم 
األفكار  عن  التعبري  حرية  اىل 
ألراء  واحرتام  وعقالنية  مبنطق 

اآلخرين.

عليه  أقدم  ما  نستنكر  ثانيا: 
الدين  بزي  يتزي  من  بعض 
بالكفر  املسلمني  بعض  ليتهم 
هو  هذا  أن  حق  وجه  بال  مدعيا 
رأي الشيعة الذي جيمع علمائهم 
على أن كل من شهد أن ال إله 
إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل هو 
مسلم دمه وماله وعرضه حمرتم 

ومصان.

ثالثا: منذ أيام نبينا حممد )ص( 
اجلزيرة  من  اليهود  وطرده 
يبقى  هذا،  يومنا  وإىل  العربية 
الناس  أشد  الصهاينة  اليهود 
فإحياء  لذا  آمنوا،  للذين  عداوة 
الشريف  النبوي  املولد  ذكرى 
الصهيوني  العدو  بإبقاء  يكون 
على رأس أعداء أمتنا وأن نعلن 
سوى  أمتنا  يف  لنا  عدو  ال  أن 
العدو الصهيوني واخلالفات يف 
الرأي جيب أن تبقى يف دائرة 
حقيقتها  واليت هي يف  العلماء 
االستفادة  ميكن  اجتهادات 
القتتال  ال  الدين  إلغناء  منها 

املؤمنني.

رابعا: ما يدمي القلب أن بعض 
باجتاه  ذهبت  العربية  الدول 
الصهيوني  الكيان  مع  التطبيع 
اليهود  بعض  واستقبلت 
الصهاينة يف جزيرة العرب اليت 
أخرجوا منها، وتتعاون معهم يف 
ويف  األمة  أبناء  بعض  مواجهة 

جتمع العلماء املسلمني:

نستنكر املوقف الفرنسي وحرية 
التعبري ال تسمح بالشتم واإلهانة

خيانة القضية الفلسطينية وهذا 
يف حد ذاته خروج عن مفاهيم 

الدين اإلسالمي وتعاليمه.

خامسا: ما ركز ديننا على شيء 
لوحدة  الدعوة  على  ركز  مثلما 
عز  اهلل  وقال  اإلسالمية  األمة 
وجل: )إن هذه أمتكم أمة واحدة 
وأنا ربكم فاعبدون(. وقد ركز 
هذه  على  )ص(  األكرم  نبينا 
االقتتال  عن  ونهانا  الوحدة 
فقال: » ال ترجعوا بعدي كفارا 
بعض«.  رقاب  بعضكم  يضرب 
العلماء  جتمع  يف  فإننا  لذا 
تضع  وكجمعية  املسلمني 
رأس  على  واالعتصام  الوحدة 
علماء  األمة  ندعو  أولوياتها، 
ومثقفني ودعاة وطالبا من كل 
املذاهب اإلسالمية خلوض عمل 
أجل  من  موقعه  من  كل  موحد 
رفعة الدين وإعادته إىل موقعه 
الريادي الذي كان عليه والذي 
لن يكون إال من خالل الوسطية 

والوحدة اإلسالمية.

الدين  علماء  ندعو  سادسا: 
الدين  تبيان  إىل  اإلسالمي 
اإلسالمي على حقيقته والتصدي 
للدعوات التكفريية والتحريضية 
تكون  وأن  منطقي  بأسلوب 
احلكمة  من  منطلقة  الدعوة 

واملوعظة احلسنة.

سابعا: ندعو الشباب املؤمن إىل 
أهل  إىل  والرجوع  التطرف  عدم 
العلم والتقوى من علماء الدين 
للسؤال عن شؤونهم وتوسعهم 
الشريعة  أحكام  معرفة  يف 

ومفاهيم الدين اإلسالمي.

االستفادة من  ندعو إىل  ثامنا: 
االجتماعي  التواصل  وسائل 
احلديثة كي نوجه الشباب إىل ما 
واستعماهلا يف حتفيز  ينفعهم، 
الشباب إىل االخنراط يف عملية 
واإلميان  الدين  معامل  تبيان 

والتقوى والبعد عن االحنراف.

املسلم  الشباب  حنذر  تاسعا: 
من احلرب الناعمة اليت خيوضها 
أعداء أمتنا حماولني إهلاء شبابنا 
يف  األساسي  دورهم  عن 
فكرية  شعبية  مقاومة  صياغة 
وعسكرية يف وجه كل احملتلني 
العدو  رأسهم  وعلى  ألرضنا 

الصهيوني«.

وختم التجمع بيانه: »ندعو اهلل عز 
وجل أن يوفقنا لتحقيق الوحدة 
واإلخنراط يف املعركة احلقيقية 
الذي  ألمتنا  احلقيقي  العدو  مع 
هو العدو الصهيوني، خاصة أن 
وزوال  النهائي  النصر  تباشري 
الكيان الصهيوني باتت قريبة، 
املسجد  يف  مجيعا  نصلي  وأن 
رجس  من  حتريره  بعد  األقصى 
عز  اهلل  يرفع  وأن  الصهاينة، 
وينتهي  أمتنا  عن  البالء  وجل 
هذا الوباء الذي انتشر يف أرجاء 

العامل إنه مسيع جميب«. 
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يف  اإلنتشار  قطاع  استكمل 
يف  محلته  املتحدة  الواليات 
توزيع ٣٥٧ حصة من القرطاسية 
على الطالب والتالميذ يف لبنان 
املركزية  اللجنة  مع  بالتعاون 
لشؤون املرأة يف التيار الوطين 
اعضائها  مجع  لقاء  عرب  احلر 
يف  املرأة  جلان  مسؤوالت  مع 
منسقة  القت  حيث  األقضية، 
املرأة  لشؤون  املركزية  اللجنة 
جومانا سليالتي كلمة  األستاذة 
فيها  أكدت  املناسبة  بهذه 
الفاعل  ودورها  املرأة  تضامن 
ودعم  للوقوف  الدائم  وعملها 
مساحة  على  التياريني/ات 

الوطن.
اإلنتشار يف  قطاع  كما شكرت 
الواليات املتحدةLACD و هيئة 
الدائم  تعاونها  على  إنغلند  نيو 

مع جلنة املرأة.
من ثم كانت كلمة بإسم رئيسة 
 LACD New England chapter
عربت  محصي،  نتالي  السيدة 
اإلنتشار  تضامن  عن  فيها 
اهلهم  مع  الوطين  التيار  يف 
مراحل  اوىل  من  لبنان  يف 
بريوت  مرفأ  انفجار  اىل  األزمة 
كل  الصميم  يف  أصاب  الدي 
لبناني/ة مقيم/ة ومنتشر /ة .. 
من  أتت  القرطاسية  مبادرة  ان 
العامل  اىل  احلرف  انطالق  فكرة 
فلبنان وأطفاله وعلمهم هو من 
جمتمع  كل  بناء  وركن  أسس 
خاصة اجملتمع اللبناني وما هذه 
التقدمة إال اخلمرية او »البحصة 

أمل  »على  اخلابية  تسند  اليت 
جانب  اىل  بالوقوف  االستمرار 

أهلنا يف الوطن.
رئيس  لفخامة  الدائم  والدعم 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
بارشادات  الدائم  واإللتزام 
ومبادرات رئيس التيار الوطين 

النائب جربان باسيل.
كما أكدت دعم وتلبية اإلنتشار 
يف  احمللية  اهليئات  لكافة 

التيار.
على  احلصص  سلمت  بعدها 
مسؤوالت جلان املرأة احلاضرات 
األقضية  من  ميثلهن  من  او 

التالية:
بريوت  الضنيه،  املنيه  عكار، 
الغربي،  البقاع  الثانية، 
اهلرمل،جبيل،  بعبدا،بعلبك، 
الّشوف،  األوىل،  بريوت 
طرابلس،الكورة، راشّيا، جّزين، 

النبّطية، والبرتون
تضمنت احلصة:٣ دفاتر فرنسي 
عربي  دفاتر صغري   A4،٣ حجم 
فرنسي  اوراق  سطر،  سطر 
حافظة  عربي،١  اوراق   ١،
حرب،١  حرب،١  قلم  اوراق،١ 
تيباكس،4  مصحح،١،مصحح 
اقالم حرب اورق،4اقالم رصاص 
حرب  قلم  امحر،١  حرب  قلم   ١،
اخضر ،١ قلم حرب اسود،١ علبة 
مسطرة  كومباس،١  هندسية،١ 
ممحاة،١مرباة،١  سم،١   ٣٠
لون  املالحظات  لتعليم  قلم 
تلزيق،علبة  عود  فوسفوري،١ 

اقالم تلوين خشب

قطاع اإلنتشار يف التيار الوطين احلر 
يف الواليات املتحدة استكمل محلة توزيع 
القرطاسية على الطالب والتالميذ يف لبنان

الروسّي  الوفد  زيارة  ترسم 
املبعوث  برئاسة  للبنان 
الروسي  للرئيس  الشخصي 
حركيًا  إطارًا  بوتني،  فالدميري 
القائمة على  الروسية  للمقاربة 
دعوة دول املنطقة لفك ارتباط 
بدعوات  وقضايا  استحقاقاتها 
حبال  على  املعّلقة  االنتظار 
االنتخابات الرئاسية األمريكية، 
والعامل  املنطقة  تدخل  اليت 
مّت  إذا  الفراغ  من  سنة  يف 
اعتمادها خطًا فاصاًل يف رسم 
املنطقة  وأزمات  السياسات، 
ومنها لبنان ال متلك ترف الوقت 
للوقوع يف هذا الفخ. واملبادرة 
الروسّية الداعية ملشاركة لبنان 
يف مؤمتر النازحني الذي دعت 
إليه الدولة السورية تأتي ضمن 

هذا اإلطار.
مع  اجلمهورية  رئيس  وناقش 
مبعوث الرئيس الروسي اخلاص 
إىل سورية ألكسندر الفرنتييف 
الذي يزور لبنان على رأس وفد 
من الدبلوماسيني والعسكريني، 
لعودة  الروسية  املبادرة 
واملؤمتر  السوريني  النازحني 
الدولي الذي سُيعقد يف سورية 
حول هذا املوضوع يف ١١ و١2 

تشرين الثاني املقبل.
مؤمتر  انعقاد  أن  عون  وأكد 
جديد للبحث يف قضية النازحني 
السوريني ميكن أن يساعد يف 
إجياد حل مناسب هلذه املسألة 
رئيس  شكر  كما  اإلنسانية. 
دعمها  على  موسكو  اجلمهورية 
انفجار  بعد  سيما  وال  للبنان 
املرفأ، داعيًا لتقديم املساعدات 
السوريني  للنازحني  الدولية 
على  لتشجيعهم  سورية  يف 
العودة. وأكد املبعوث الروسي 
وقوف روسيا اىل جانب لبنان 
مير  اليت  الصعبة  الظروف  يف 
لبنان يف  بها، متمنيًا مشاركة 
املؤمتر الدولي املخّصص لعودة 

النازحني.

رمسية  مصادر  وحبسب 
الروسي  الوفد  فإن  لـ«البناء« 
الذين  املسؤولني  إىل  نقل 
والرئيس  روسيا  بأن  التقاهم 
يعلق  شخصيًا  بوتني  فالدميري 
املؤمتر  عقد  على  كبرية  أهمية 
السوريني  النازحني  لعودة 
لبنان  مشاركة  الوفد  ومتنى 
على مستوى رفيع نظرًا ألهميته 

بالنسبة للبنان واملنطقة.
حبسب  روسيا،  وتعترب 
عودة  ظروف  أن  املصادر، 
متوفرة  بلدهم  إىل  النازحني 
األراضي  أن  أساسي  العتبار 
لسيطرة  اخلاضعة  السورية 
آمنة،  أصبحت  السورية  الدولة 
التقديرات  فإن  الوفد  وحبسب 
بأن  تؤكد  امليدانية  الروسية 
اىل  العودة  يريدون  النازحني 

ديارهم.
وتبذل روسيا، حبسب املصادر، 
أممية  مشاركة  لضمان  جهودًا 
يف املؤمتر مستفيدة من مشهد 
ويرى  املنطقة.  يف  التهدئة 
أولوية  هناك  بأن  الروس 
عودة  الستكمال  أساسية 
تأمني  مع  بالتزامن  النازحني 
احلياة الكرمية هلم يف املناطق 
البنى  بناء  إعادة  لناحية  اآلمنة 
والرتبوية  والصحية  التحتية 
العيش  ظروف  من  وغريها 
مناقشات  حمور  ستكون  واليت 
الوفد  وسيضم  دمشق.  مؤمتر 
املصادر،  حبسب  الروسي، 
ميثلون  شخصية   ١6٠ حوالي 
حوالي 48 وزارة ومؤسسة يف 

روسيا االحتادية.
التوقيت  هذا  يف  املؤمتر  عقد 
لبنان  مشاركة  إشكالية  يطرح 
اخلالف  إحياء  يعيد  ما  فيه 
مع  اللبنانية  العالقات  حول 
احلريري  عودة  عشية  سورية 
من  السياسي  املشهد  إىل 
املرتقب  احلكومة  رئاسة  زاوية 

تأليفها.

موسكو تشّجع لبنان للتعاون مع سورية 

 روسيا: ظروف عودة النازحني 
إىل بلدهم متوفرة

العام  النائب  مكتب  أصدر 
غسان  القاضي  التمييزي 

عويدات، البيان اآلتي:
»أورد موقع إخباري بأن مصدرا 
االستئنافية  العامة  النيابة  يف 
مقال  على  علق  لبنان  جبل  يف 
اليه  املشار  املوقع  يف  سابق 
بأن ما أشري يف اإلخبار املقدم 
من النائب زياد أسود من تالعب 
اإللكرتوني  جنم«  »نظام  يف 

العائد للمديرية العامة للجمارك 
تعود صالحية النظر فيه للنيابة 
جبل  يف  اإلستئنافية  العامة 
لبنان، انطالقا من مكان ارتكاب 
عليه،  املدعى  مقام  أو  اجلرم 
املشار  املصدر  أشار  وبالتالي 
منع  كيفية  من  تعجبه  إىل  اليه 
من  التمييزي  العام  النائب 
النيابة  أن  ومن  احلقيقة  كشف 
صاحلة  ليست  التمييزية  العامة 

يف  الشعبية  اجلامعة  افتتحت   
يف  السياسية  التنشئة  جهاز 
دورة  اللبنانية«  »القوات  حزب 
بعد،  عن  األوىل  املنتسبني 
من  وذلك   ،ZOOM تطبيق  عرب 
ضمن سلسلة دورات »املستوى 
واملصاحل  املناطق  لكل  األول« 

والوحدات احلزبية.
وكانت البداية مع منطقة جزين، 
اجلامعة  رئيس  اللقاء  افتتح  اذ 
الشعبية طوني نون الذي »أشاد 
بالتزام املشاركني الذين قرروا 
بالفكر،  مقاومني  يكونوا  أن 
من  القضية  هلذه  ويشهدوا 
الدورات  يف  املشاركة  خالل 

الفكرية«.
بدوره، شدد منسق منطقة جزين 
دورة  أهمية  على  عيد  جورج 
أنها  حبيث  االول،  املستوى 
أخرى،  إىل  مرحلة  من  »ستنقلنا 
كافة  على  ستغنينا  انها  كما 
التقنية  خصوصا  املستويات 
من  طلب  وبعدما  والسياسية، 
املشاركني »املثابرة على متابعة 
جهاز  عيد  شكر  الدورة«،  هذه 
ورئيسه  السياسية  التنشئة 
الشعبية  واجلامعة  عيد  شربل 
اليت  الدورة،  هلذه  املنظمة 
»ستجعلنا من االعضاء املؤثرين 

يف اجملتمعات«.
سياسي  بلقاء  الدورة  وانطلقت 
عيد  شربل  اجلهاز  رئيس  مع 
بعنوان »القوات اللبنانية اليوم« 
باملشاركني  الرتحيب  وبعد 
والتزامهم،  جبهودهم  والتنويه 
اعترب عيد »أننا  اليوم يف صلب 
خياراتنا  ستحدد  سياسية  عملية 
اليوم  فاجملتمع  املستقبل،  يف 
للسلطة  األكثرية  أعطى  من  هو 

احلاكمة«.
اليوم  نقوم  »أننا  اىل  وأشار 
بإجراء هذا اللقاء عن بعد بسبب 
غالبية  جائحة كورونا، يف وقت 
الدول يف العامل تستطيع تأمني 
وال  ملواطنيها،  الصحية  الرعاية 
ألن  ذلك،  اللبنانيون  يستطيع 
ال عناية الزمة يف املستشفيات 
على  احملسوبني  الوزراء  بسبب 
على  تعاقبوا  الذين  اهلل  حزب 
وزارة الصحة، رافضني األموال 
اليت كان قد أمنها الوزير غسان 
حاصباني كهبة من بعض اجلهات 

املاحنة لتأهيل املستشفيات«.
القوات  حيب  »من  أن  ورأى 
يرتكها  فهو  فقط  غريزة  عن 
فالقوات  األمور،  تصعب  عندما 
اللبنانية اليوم تناضل وحيدة من 
أجل بناء الوطن، فالقوات رفعت 
شعار حماربة الفساد وحذرت مما 
انتخاب  حال  يف  اليه  نصل  قد 
هذه اجملموعة احلاكمة منذ العام 
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وقبل بداية الثورة، وخالل اللقاء 
طالب  بعبدا،  يف  االقتصادي 
اللبنانية«  رئيس حزب »القوات 
بتشكيل حكومة مستقلني إلدارة 
اليت  األوضاع  بسبب  األزمة 
وصلنا إليها، والقوات استقالت 
اندالع  لدى  احلكومة  من  فورا 
بتقديم  تتوانى  ومل  الثورة، 
الدعم هلا من دون صبغها قواتيا 

لتجنيب تسييسها«.
اللبنانية  القوات  أن  عيد  وذكر 

يف احلكومتني اليت شاركت بهما 
يف عهد الرئيس عون »رفضت 
توافق  ومل  املقدمة،  املوازنات 
املرور  دون  صرف  أي  على 
بدائرة املناقصات لو مهما كان 
املبلغ، وقد قدمت طلب تشكيل 
جلنة إلدارة مرفأ بريوت قبل سنة 
من اإلنفجار الكبري و«كلن يعين 
كلن« رفضوا اقرتاح القوات الذي 
الكارثة،  كان جنب بريوت هذه 
اجلهات  كافة  كانت  وقت  ويف 
إدارات  بكافة  بالتوظيف  تقوم 
الدولة وبعد قرار منع التوظيف، 
بشخص  اللبنانية  القوات  كانت 
بيار  االجتماعية  الشؤون  وزير 
بفسخ  تقوم  آنذاك،  عاصي  بو 
حاجة  ال  الذين  املوظفني  عقود 
خزينة  على  التوفري  بهدف  هلم 
الدولة«. كما أشار إىل اقرتاحات 
كانت  اليت  اإلصالحية  القوانني 
اجلمهورية  كتلة  بها  تقدمت  قد 
استقاللية  قانون  »من  القوية 
عن  احلصانة  رفع  إىل  القضاء 
فكيف  حملاكمتهم،  الوزراء 
للثوار حماكمة الوزراء الفاسدين 
وما  القوانني؟  هذه  إقرار  دون 
عند  سابقا،  القوات  به  قامت 
شغور موقع رئيس جملس إدارة 
يقم  مل  حيث  لبنان،  تلفزيون 
آنذاك  الرياشي  ملحم  الوزير 
مبلئ املنصب بقرار منه، بل قام 
بعملية شفافة من خالل امتحانات 
أشخاص،   ٣ جناح  إىل  أفضت 
ولكن مت رفض اآللية اليت عندما 
بها  وتقدمت  القوات  عادت 
البعض  النيابي صوت  باجمللس 
ضدها، وعندما مت إقرارها طعن 

بها رئيس اجلمهورية«.
وختم »بعض املشاركني بالثورة 
إذا مل يقفوا إىل جانب من حارب 
اإلصبع  يضعوا  ومل  الفساد 
الفاسدين لن تتمكن هذه  على 
لن  كما  النجاح،  من  الثورة 
منهم،  االقتصاص  تستطيع 
املوازنات  فمن مل يصوت على 
طرد  ومن  كمن وضعها،  ليس 
ليس  املنتجني  غري  املوظفني 
كمن وظفهم، ومن رفض عقود 
بدائرة  املرور  الرتاضي وطالب 
أبرمها،  كمن  ليس  املناقصات 
التهريب  منع  لواء  رفع  ومن 
على املعابر غري الشرعية وتقدم 
ليس  القضائية،  باإلخبارات 
ورفض  بالتهريب  قام  كمن 
بالشكاوى  تقدم  ومن  إقفاهلا، 
ليس  الفاسدين  على  اجلزائية 
الفساد  على  ثار  ومن  بفاسد، 
من  الثورة  قبل  ثورة  وكان 
أو  ضدها  يكون  أن  املستحيل 
النابض  قلبها  هو  بل  خارجها، 

ويف صلبها«.

عيد يف افتتاح دورة فكرية 
للمنتسبني يف جزين: القوات اليوم 
تناضل وحيدة من اجل بناء الوطن

مكتب القاضي عويدات: طلب إيداعه حتقيقات نظام جنم 
اإللكرتوني من صلب صالحيات التمييزية

للنظر يف هذا األمر، وبناء عليه 
نشري إىل أن:

أوال- يف عمل النيابات العامة ال 
إخباري«  »مصدر  وجود ملفهوم 
االفتقاد  على  يدل  ما  لديها، 
االعوجاج  وقيام  الشفافية  إىل 
يف األعمال وإظهار األمور بغري 

واقعها.
ثانيا- إنطالقًا من أحكام املادة 
احملاكمات  أصول  من   ١٣
النائب  سلطة  فإن  اجلزائية، 
مجيع  تشمل  التمييزي  العام 
أن  وله  العامة،  النيابة  قضاة 
تعليمات  منهم  كل  إىل  يوجه 
تسيري  يف  شفهية  أو  خطية 
الدعوى العامة كل منهم حبسب 
اختصاصه، وبالتالي فإن طلبه 
اإلستئنايف  العام  النائب  من 
يف جبل لبنان إيداعه التحقيقات 
املتعلقة ب »نظام جنم« العائد 
ضمن  يأتي  اجلمارك،  ملديرية 
حتديد  وبغية  األحكام  هذه 
وإعطاء  الصاحلة  العامة  النيابة 

التعليمات الالزمة.
أن  إىل  اإلشارة  يقتضي  ثالثا- 
النائب العام التمييزي، وسندا 
للمادة ١6 من أصول احملاكمات 
ترؤوس  اجلزائية، وسلطته يف 
النيابات العامة، لن يتوانى عن 
اختاذ أي تدبري تأدييب حبق أي 
قاض يف النيابات العامة يعمد 
إىل خمالفة التعليمات الصادرة 

وفقا لألصول القانونية.
اإلنتباه  لفت  من  بد  ال  رابعا- 
التمييزي  العام  النائب  أن  إىل 
يسهر على حسن سري العمل يف 
النيابات العامة، ملالحقة مرتكيب 
اجلرائم وإحالتهم إىل احملاكمة، 
ال  الغاية  لتلك  الوصول  وأن 
جتيز للقاضي يف أي نيابة عامة 
مالحقة  يرتكب خمالفة حبجة  أن 
اجملرمني واعتماد الطريقة اليت 
اعتمدت يف لبنان يف زمن غياب 
العابرة،  الفرتات  يف  القانون 
وفق عبارة »أوقفه واذا كنت ال 

تعرف السبب إمنا هو يعرفه«.

بيان  يف  عكار  علماء  جتمع  هنأ 
املولد  عيد  ملناسبة  أصدره 
وأسبوع  الشريف  النبوي 
اإلمام  ومولد  اإلسالمية  الوحدة 
عموما  »املسلمني  الصادق، 
مبولد نيب الرمحة السيد األعظم 

عبداهلل  بن  حممد  القاسم  أبي 
عليه وعلى مجيع األنبياء الصالة 

والسالم«.
من  األمة  »شباب  التجمع  وحذر 
احلرب الناعمة على الدين احلنيف 
وأن تكون رسالة جمتمعاتنا دائما 

جتمع علماء عكار: لتكن رسالة جمتمعاتنا رسالة 
حمبة لنكسر بأخالقنا اإلستكبار الصهيوني

بأخالقنا  لنكسر  حمبة  رسالة 
اإلستكبار الصهيوني«.

وأسف »ملا شهده وطننا العربي 
من ختاذل أعرابي خيدم اليهود 
الذين ليس هلم عرب التاريخ عهد 

ولن يكون«.
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إمدادات  يف  النسيب  االستقرار  بعد  احملّك.  على  الكهرباء  قطاع 
املعّدات  كل  ترتفع.  املتعّهدين  أصوات  بدأت  للمعامل،  الفيول 
تقبض  ال  هي  فيما  بالدوالر،  تستورد  والصيانة  الغيار  وقطع 
مستحقاتها. التهديد صار جّديًا. قد يصيب اجلمود قطاعات اإلنتاج 
سبق  الطازجة.  الدوالرات  على  حتصل  مل  إذا  والتوزيع،  والنقل 
فق مع مصرف لبنان على آلّية تضمن استمرار العمل، لكن  أن اتُّ

التنفيذ مل يدم، ما يهّدد باقرتاب الكارثة.
ال  الكهرباء  قطاع  الدوالر.  شّح  وقع  على  تهوي  القطاعات  كل 
يزال، رغم سوء أحواله، صامدًا باحلّد األدنى. لكن صرخة املوّردين 
بإمكان توّقف اخلدمات  باتت تهّدد  واملتعّهدين ومقّدمي اخلدمات 
يف القطاع، مبا يقود جمددًا إىل القلق من احتمال العتمة الكاملة. 
تلك كارثة فعلية تنتظر الناس، إذا مل يعمد املعنّيون اىل إجياد 
حلول جذرية. لكن يف ظل الواقع الراهن، يدرك اجلميع أن األمور 
تتجه حنو األسوأ. عبارة »الكارثة« ترد على كل لسان. أكثر من 
شركة تتمنى الرحيل، مدركة أن كل ما ميكن أن حتّصله من أرباح 
الكل  فإّن  ذلك،  مع  املوضوعة.  الكفاالت  حتى  يساوي  يعد  مل 
يتحدث عن الصمود، لكن على أن تالقيهم وزارة الطاقة وبعدها 
مصرف لبنان يف وسط الطريق. فهي مل تعد قادرة على العمل يف 
ظل عدم قبض مستحقاتها من جهة، واضطرارها إىل تغطية أغلب 
نفقاتها بالدوالر. مؤسسة كهرباء لبنان تغرق يف الديون. اخنفاض 
عائداتها ساهم يف زيادة عجزها، مبا جيعلها غري قادرة حتى على 
تسديد مستحقات املوّردين باللرية. حتى لو متّكنت من ذلك، فهذا 
يعين خسارة هؤالء ملا يزيد عن 500 يف املئة من أمواهلم بسبب 
الفارق بني سعر الصرف الرمسي للدوالر وسعر السوق. املعّدات 
وقطع الغيار كلها ُتستورد بالدوالر، ويف ظّل حرمانها من العملة 

الصعبة ال قدرة هلا على تأمني حاجاتها.
قبل انهيار سعر الصرف، مل يكن أّي من املتعّهدين يعرتض على 
قبض مستحقاته باللرية، بالرغم من أن العقود حتّدد الدوالر عملة 
بعد  لكن  ثابتًا،  الصرف  سعر  كان  عندما  طبيعّي  ذلك  للتعاقد. 
وصول سعره يف السوق السوداء إىل 8000 لرية، مقابل استقرار 
السعر الرمسي على 1515، مل يعد باإلمكان القبض باللرية. وألّن 
أّيًا من الشركات غري مستعد لتكّبد هكذا خسارة، بدا ذلك متهيدًا 
إلمكانية تقنني استرياد املعدات وقطع الغيار الضرورية، وبالتالي 
التوقف عن العمل تدرجييًا. احلديث يشمل هنا كل مستويات العمل: 

اإلنتاج والنقل والتوزيع واملقاوالت.
يف بداية الصيف، تنّفست تلك الشركات الصعداء. جرى االتفاق 
مع مصرف لبنان على تأمني بعض من مستحقاتها بالدوالر. االتفاق 
قضى بتقسيم الدفعات بني الدوالر النقدي والدوالر واللرية. وقد 
مشل كل املتعهدين وال سيما شركات تشغيل وصيانة املعامل، 
االتفاق  هذا  لكن  اخلدمات…  مقّدمي  وشركات  الرتكية،  البواخر 
أوقف  لبنان  أن مصرف  تأكيد  الطاقة  وزارة  طوياًل. يف  يدم  مل 
الدفع، بعد تعيني نواب احلاكم الذين طلبوا مراجعة هذه االتفاقات. 
بالنتيجة، مل حيصل مقّدمو اخلدمات على الدوالرات الطازجة سوى 
مرة أو اثنتني. البواخر الرتكية، نظرًا اىل ضخامة املبلغ املستحق 
أكثر. لكن كل  مليون دوالر( حصلت على دفعات   150 هلا )حنو 
التوقف  هذا  يربط  من  مّثة  األول.  تشرين  يف  متامًا  توّقف  ذلك 
التحويالت  مسؤولية  توىّل  من  الدعم.  توقف  عن  احلديث  بكثرة 
اخلارجية كان نائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهني. وهو كان قد 
شّكك بإمكانية حتويل الشركات ألرباحها إىل اخلارج، طالبًا ضمانات 
لعدم حدوث ذلك. أمس، ُعقد اجتماع بني ممثلي الشركات مقدمة 
املالحظات  من  عدد  عن  اإلجابة  املصرف، حملاولة  وبني  اخلدمات 
اليت أبداها، والتأكيد أن نسبة ثلث املستحقات اليت ميكن احلصول 
عليها بالدوالر بالكاد تكفي لتأمني املعّدات الضرورية للحفاظ على 

استمرارية التوزيع وتأمني خدمات الزبائن.
حيث  جدًا،  إجيابيًا  كان  االجتماع  أن  إىل  الشركات  مصادر  تشري 
استمراريته.  وعلى  القطاع  على  التام  احلرص  احلاكم  نائب  أكد 
ومقابل خشية املصرف من حتويل أرباح الشركات إىل اخلارج حبجة 
الدفع للموردين العامليني، مت االتفاق على أن يعمد املصرف إىل 
املرور  دون  ومن  مباشرة،  املوردين  إىل  املطلوبة  املبالغ  حتويل 
مبقدمي اخلدمات، علمًا بأن هذا االتفاق يغطي السنة احلالية والسنة 
املقبلة. وفيما خرج ممثلو الشركات مطمئنني إىل جمريات االجتماع، 
إال أن أحدهم اعترب أن العربة تبقى يف السرعة يف التنفيذ، ألنه 
كلما مّر الوقت ازداد عجزها عن القيام بأعمال الصيانة وتركيب 
املعدات. جتزم املصادر بأن كالمها ليس تهديدًا، بل هو تعبري عن 

أمر واقع يعانيه كل املتعاقدين مع الدولة.
االجتماعات  يف  الطاقة  وزارة  اقرتحت  فقد  تردد،  ما  حبسب 
التنسيقية ختفيض دعم البنزين مخسة يف املئة )من 90 إىل 85 يف 
املئة(، على أن تؤول األموال اليت ميكن توفريها من ختفيف الدعم، 
املتعاقدين  املتعّهدين  إىل  سنويًا،  دوالر  مليون  بـ300  واملقّدرة 
مع الدولة. ذريعة الوزارة أن هذا املبلغ ميكن أن يضمن استقرار 
قطاع الكهرباء، من دون أن تكون كلفته كبرية على الناس، حيث 

 وزارة الطاقة تقرتح زيادة سعر البنزين لتمويل متعهدي الكهرباء:

شـّح الـدوالرات يـهّدد بالعـتمة
البنزين ما بني ألف وألف و250  يفرتض أن يرتفع سعر صفيحة 

لرية فقط.
إىل  تصل  الدولة  على  متأّخرات  لديها  اليت  »كارادينز«،  شركة 
150 مليون دوالر، مبا يعادل 10.7 ماليني دوالر شهريًا، سبق أن 
راسلت الوزارة داعيًة إىل االلتزام بالعقد )الدفع بالدوالر(. تفيد 
املصادر بأن الشركة، اليت تؤّمن ٢٧ يف املئة من اإلنتاج اإلمجالي 
للكهرباء، مل تهّدد بالرحيل، لكنها حمّلت إليه. مع ذلك، تؤكد هذه 
املصادر أن الشركة باقية، وكّل ما تطلبه هو التعاون للحفاظ على 
قدرتها على تأمني اخلدمة. ولذلك، كان االتفاق على أن تتقاضى 
ثلث مستحقاتها الشهرية بالدوالر، مقابل أن حتصل على الثلثني 
الباقيني بالدوالر واللرية اللبنانية. لكّنها أسوة بغريها، مل تتقاَض 
وزارة  مصادر  تؤكد  األمريكي.  بالدوالر  مستحقاتها  الشهر  هذا 
الدوالرات  أكثر تشددًا مبراقبة  أن اجمللس املركزي صار  الطاقة 
مسار  من  بالتأكد  مرتبط  التوقف  إن  ولذلك،  لبنان.  من  اخلارجة 

هذه األموال.
ملعمَلي  املشّغلة   »Prime South« شركتا  بعد.  يأت  مل  األسوأ 
واجلّية  الزوق  ملعمَلي  املشّغلة   ،MEPو عمار،  ودير  الزهراني 
اجلديدين، تعانيان للحصول على قطع الغيار اليت تضمن استمرارية 
عمل القطاع. MEP، اليت مل تقبض مستحقاتها منذ تسعة أشهر، 
راسلت كهرباء لبنان أكثر من مرة أيضًا. الشكوى واحدة: مل نعد 
النقص يف  بسبب  املعامل،  عمل  استمرارية  تأمني  على  قادرين 
أكثر  تواجه مشكلة  املثال،  »برايم ساوث« على سبيل  السيولة. 
إال  MEP يف املعاناة نفسها،  أنها تشرتك مع  بالرغم من  جّدية. 
حّدة،  تزداد  والزهراني  عمار  دير  معمَلي  توّقف  من  اخلشية  أن 
ليس  اإلنتاج. ذلك  من  األكرب  النسبة  يؤّمنان  إىل كونهما  بالنظر 
نائَب  لربايم ساوث  التنفيذي  املدير  التقى  أن  كل شيء. سبق 
الطازجة  بالدوالرات  املال  من  مبلغ  لتحرير  لبنان،  مصرف  حاكم 
جترى  الدورية،  الصيانة  إىل  إضافة  املعامل،  يف  طارئ.  بشكل 
ومخس  أربع  )بني  ساعة  ألف   40 كل  شاملة  صيانة  للتوربينات 
سنوات(. هذا اإلجراء، حبسب العقد، ال ميكن أن تقوم به سوى 
الصيانة  موعد  هو  الثاني  تشرين  للتوربينات.  املصّنعة  الشركة 
الشاملة ألحد التوربينات يف دير عمار، فيما تتبعه صيانة توربينني 
يف الزهراني يف الربيع. عملية الصيانة تلك تكّلف ١٠ ماليني يورو 
مل  شهرين.  قبل  هلا  التحضري  جيري  أن  ويفرتض  توربني،  لكل 
حيصل ذلك، لكن الوعد بدفع األموال يف بداية الشهر احلالي مل 
ُينّفذ أيضًا. وهذا يقود إىل احتمال متديد فرتة إطفاء التوربني إىل 
أكثر من شهرين )ميكن أن يطفأ التوربني يف املوعد احملدد حتى 
لو بدأت عملية صيانته، ألن تشغيله يزيد من األضرار اليت ميكن 
أن تلحق به(. وزير الطاقة، بدوره، يؤكد أن األمر اضطراري، لكنه 

ينتظر مصرف لبنان.
متى يبدأ ترميم مبنى كهرباء لبنان؟

عمال كهرباء لبنان قلقون على مصريهم. عدم حترك املعنيني يف 
إدارة املؤسسة ووزارة الطاقة واحلكومة، يف سبيل إعادة ترميم 
لديهم  الشتاء، طرح  حلول فصل  قبل  للمؤسسة  املركزي  املبنى 
أعمال  جدول  على  كان  ولذلك،  االستفهام.  عالمات  من  الكثري 
نقابة عمال ومستخدمي املؤسسة، يف اجتماعها الدوري أمس، بند 
واحد: »مصري العمال واملستخدمني ومصري املبنى املركزي لكهرباء 
لبنان بعد انفجار ٤ آب الكارثي وما خّلفه من آثار سلبية على مبنى 
حياك  مما  »توجّسها  النقابة  أبدت  وقد  ومستخدميها«.  املؤسسة 
للعمال واملستخدمني واملؤسسة بعد مرور ما يقارب ثالثة أشهر 
على االنفجار«، سائلة عن سبب عدم وجود أي توجه لدى املعنيني 

للبدء بإعادة الرتميم.
نهاية  حتى  »فرصة  كافة  املسؤولني  النقابة  أعطت  عليه،  وبناًء 
الشهر احلالي الختاذ القرارات املناسبة للبدء باإلصالحات الالزمة 
ُيبنى  إجيابية  أي  تتلمّس  املركزي، ويف حال مل  باملبنى  املتعلقة 

على الشيء مقتضاه«.
يف املقابل، استغرب وزير الطاقة، يف حديثه إىل »األخبار« الربط 
بني مصري العمال ومصري املبنى املركزي، مؤكدًا أن دميومة العمل 
ال نقاش فيها. أما خبصوص ترميم املبنى، فأوضح أن ذلك حيتاج 
إىل آليات معقدة وكلفة باهظة، حيث ُتقّدر تكاليف الرتميم بـ١٦ 
تقع  اليت  الكهرباء  بناء حمطة  إعادة  تكاليف  مليون دوالر ومثلها 
التمويل،  مسألة  حسم  بانتظار  الوزارة  إن  وقال  املبنى.  أسفل 
إن كان سيؤمن من خالل متربعني أو من خالل قرض حتصل عليه 
الدولة. لكنه يف كلتا احلالتني أشار إىل أنه حتى لو بدأت األعمال 
عمدت  وهلذا،  لتنتهي.  سنتني  حنو  إىل  ستحتاج  فإنها  اليوم، 
»كهرباء لبنان« إىل توزيع العمال واملستخدمني بني الغرف اجلاهزة 
اليت رّكبت يف الباحة اخلارجية للمبنى وبني املعامل واحملطات... 
كما تسعى إىل استئجار مبنى جديد ليحل مكان املبنى املركزي إىل 
حني ترميمه، علمًا بأن اجتماعًا ُيعقد اليوم هلذه الغاية، دعي إليه 
املتعهدون الكبار، لتبيان مدى قدرتهم على املساهمة يف تكاليف 

جتهيز املبنى.

ايلي الفرزلي

يوحي التكّتم الذي حيوط جبهود تأليف احلكومة بوجود طريقة خمتلفة 
إلعالنها يف مدة قريبة، ال تشبه أّيًا من سابقاتها. الواقع أن ما حيدث 
اآلن خمتلف أيضًا، ورمّبا غري مسبوق. أكثر من نصف احلكومة ُأجنز سلفًا 

قبل أن ُيعطى التكليف إىل الرئيس سعد احلريري.
اجتماعني  رغم  بعد،  ينقِض  مل  التكليف  على  األول  األسبوع  أن  مع 
متتاليني بني الرئيس املكلف سعد احلريري ورئيس اجلمهورية ميشال 
أحوال  يف  حيدث  قّلما  وهذا  ــــ  التأليف  مشاورات  انتهاء  غداة  عون 
الكتمان  بني  ما  وثيقة  بعالقة  تشي  فعلية  معطيات  ال  ــــ  مشابهة 
اليت  للعجلة  أهمية  وال  املكتوم،  من  القليل  يتبّق سوى  مل  والعجلة. 

استنفدت سرعتها قبل التكليف.
كل ما يشاع عن تأليف احلكومة حتى اآلن ال يشري اىل ما خيتلف عن 
صورة حكومة الرئيس حسان دياب، سوى رأسها. كالسلف، يدور اخللف 
يف لعبة التنازالت البطيئة املتدّرجة، بعدما تيّقن من أن الشروط العالية 
السقف اليت وضعها ملوافقته على ترؤس احلكومة تصلح للتكليف ال 
للتأليف: من حكومة من 14 وزيرًا اىل حكومة من 20 وزيرًا إن مل يكن 
أكثر، من وزراء اختصاصيني فحسب اىل وزراء اختصاصيني مطّعمني 
بسياسيني أو حيّركهم سياسيون، من مداورة شاملة اىل مداورة تلحظ 
املكلف وحده صاحب  الرئيس  أن يكون  استثناءات، من إصرار على 
اختصاص تسمية الوزراء اىل تسليمه بأن تكون هذه منوطة بالكتل. ما 
باتت عليه اآلن مالمح ما بعد التكليف، أقرب ما يكون اىل خليط بني ما 
رفضه دياب قبل تأليفه حكومته ثم َقِبل به على مضض، وما اشرتطه 
من بعده الرئيس املكلف مصطفى أديب ثم اعتذر بسببه. وقد تكون 
الشطارة اليت يوحي بها متّكن احلريري من العودة اىل السرايا للمرة 

الرابعة، أنها اآلن ليست من صنعه هو، بل من صنع سواه.
تكمن هذه الشطارة يف بضع معطيات:

أّوهلا، أن رصيده عند الثنائي الشيعي أكثر مما توّقعه خصومه ومؤّيدوه 
على السواء. مل يسبق للثنائي منذ عام 2005 على األقل، أن دّلع زعيمًا 
سّنيًا على حنو ما فعل مع احلريري مرة تلو أخرى، رغم اخليبات. اختربه 
على  القادر  الوحيد  الطرف  أنه  على  الدوحة  اتفاق  بعد  ما  منذ  طوياًل 
احلؤول دون فتنة سّنية ــــ شيعية، مقدار ما يسعه افتعاهلا. سبق له 
أن افتعلها قبل الوصول اىل أحداث 7 أيار 2008، ومل يعاود مذذاك 
احملاولة. منذ وصول احلريري اىل رئاسة احلكومة عام 2009، مل يتسبب 
يف أزمة مع الثنائي الشيعي، وحزب اهلل خصوصًا، سوى مرتني فقط: 
أوىل يف كانون األول 2010 بسبب احملكمة الدولية وشهود الزور أدت 
اىل إطاحة حكومته بالثلث + 1، وثانية يف تشرين الثاني 2017 عندما 
أرغمت الرياض احلريري على مهامجة حزب اهلل بعنف وإدانته ومن ثم 
استقالته. لذا، قّلما أقلق وجود احلريري يف السرايا الثنائي الشيعي 
ــــ تعّثر حماولة تعويضه كما حصل  ــــ كّلما افرتقا  الذي أدرك أيضًا 
مع حكومة الرئيس جنيب ميقاتي عام 2011 وحكومة دياب عام 2020، 
وكالهما استثناءان يف عالقة الثنائي برئيس تيار املستقبل الذي مل 

يقطع بدوره خطوط احلوار مع حزب اهلل.
من ذلك، االعتقاد اجلازم بأن احلليف السيّن احلقيقي للثنائي الشيعي 
هو احلريري دون سواه، أّيًا تكن الشخصيات السّنية األخرى اجلالسة 
التوازن  لعبة  على  القابض  هو  يومًا،  الثنائي  ُيرد  مل  ضفافه.  على 
السياسي والعسكري يف الشارع والسلطة، منح أّي من حلفائه فرصة 

توكيد ذات سّنية جديدة ختلف احلريري أو تتصّرف كأّنها نّده.
ثانيها، مل يكن خمفّيًا الدور الذي اضطلع به رئيس اجمللس لتسهيل 
عودة احلريري اىل رئاسة احلكومة، بدءًا من مرحلة ما قبل التكليف من 
أجل حصوله على عدد الئق من األصوات. ليس خمفّيًا أيضًا أن بّري هو 
األب الفعلي إلطاحة حكومة دياب عندما دعاها اىل املثول أمام جملس 
النواب. يف املقابل، حتّقق احلريري ــــ الراغب يف العودة اىل السرايا 
بأّي مثن ــــ من أن ال سبيل إليها قبل إبرام تفاهمه مع الثنائي الشيعي 
على حصته الوزارية كشرط رئيسي لالتكاء عليه. ما رفض إعطاءه اىل 
الثنائي إبان تكليف أديب، ثم تساهل حياله جزئيًا مع حقيبة املال، ثم 
آل اىل طلبه من أديب التنّحي بعدما باَن أّن ما يف وسع الرئيس املكلف 
املعتذر إعطاءه للثنائي الشيعي يسهل على احلريري فعله. لذا، منذ ما 
قبل تكليفه، تأكد اجلميع من أن الثنائي حاز سلفًا حصته يف حكومة مل 
يصر بعد اىل تأليفها. عنى ذلك إبقاء حقيبة املال يف عهدته على أنه 

هو وحده يسّمي وزراءه.
اآلن  حتى  ــــ  احلريري  إصرار  بأّن  االعتقاد  الواقعي  غري  من  ثالثها، 
ــــ على املضّي يف قطيعته مع رئيس التيار الوطين احلر  على األقل 
خارج  نيابية، جيعله  كتلة  أكرب  باسيل وجتاهله كرئيس  النائب جربان 
من  سلفًا  إليها  موجود  الرجل  احلكومة.  تأليف  على  التفاوض  طاولة 
احلكومة  تأليف  اآلخر يف  الدستوري  الشريك  اجلمهورية،  رئيس  خالل 
وصاحب التوقيع األخري على مراسيمها. بيد أن ما حدث يف التكليف 
احلالي للحريري أنه أنشأ ُعرفًا مل يكن ملحوظًا على هذا النحو قباًل، وإن 
كان واقعًا بالفعل ومسترتًا بقشرة الصالحية الدستورية اليت يتقامسها 
تأليف حلكومة  املرة، جيري  املكلف. هذه  والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
أكثر من نصف وزرائها ُبّتوا قبل جلوس احلريري مع عون يف اجتماَعي 
االشرتاكي  التقّدمي  احلزب  ورئيس  الثنائي  حاز  بأن  واألحد،  السبت 
وليد جنبالط حّصتيهما، وسّلم هلما الرئيس املكّلف بتسميتهما وزراءهما 
بعدما أقّر هلما باحلقائب اليت طلباها أو يكاد، فيما يتوىّل هو بنفسه 

احلصة السّنية، فتعود احلصة املسيحية عندئذ اىل رئيس اجلمهورية.
املهّم يف ما جيري تداوله يف األيام األخرية، أن احلائل الوحيد حتى 
املسيحية«،  يدعى »العقدة  بات  ما  هو  احلكومة  تأليف  دون  اآلن 
اجلاري التفاوض عليها مع الرئيس مباشرة، ومع باسيل على حنو غري 
مباشر. ما يعنيه ذلك التسليم بواقع جديد مستمّد مرة أخرى من موازين 
القوى على األرض، مفاده أن تأليف احلكومة مل يعد بني يَدي الرئيس 
املكلف ــــ كما حيلو للقيادات السّنية االعتقاد ــــ وليس يف يد رئيس 
اجلمهورية أيضًا عماًل بالصالحية الدستورية، بل أضحى الثنائي الشيعي 
شريكًا أساسيًا يف تأليف احلكومة. من دونه، كان سيتعّذر على احلريري 
احلصول على أصوات تكليفه رغم اختباء حزب اهلل وراء عدم تسميته 
اليت انطوت يف الواقع على تزكية التسمية سلفًا. جنح الثنائي الشيعي 

أخريًا يف وضع احلجر األساس للمثالثة يف تأليف حكومة.

حكومة احلريري الرابعة: مثالثة... يف التأليف
نقوال ناصيف
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اسـرتاليات

قدم مطار الدوحة بيانًا توضيحيًا 
»مهني«  نساء  تفتيش  حلادثة 
من  مسافرات  نساء  طال 
قال  حيث  أسرتالية   13 بينهن 
قلق  بسبب  جرى  التفتيش  أن 
طيب »إزاء الوضع الصّحي المرأة 
بالعثور  مطالبني  للتّو،  أجنبت 

عليها قبل مغادرتها.«
قطر  من  مسافرات  وُأجربت 
نسائي،  لفحص  اخلضوع  على 
ُولد  طفل  على  العثور  بعد 
مّحام  داخل  مرتوكًا  أوانه  قبل 
يف  الدولي،  الدوحة  مطار  يف 
احلكومة  وصفتها  إجراءات 
األسرتالية بأنها »مقلقة للغاية« 

و ؟مهينة«.
عددًا  القطري  األمن  واصطحب 
بعضهّن  النساء،  من  حمّدد  غري 
على  طائرات  من  اسرتاليا،  من 
سّيارات  إىل  املطار،  مدرج 
اإلسعاف، حيث خضعن للفحص 
حديثة،  والدة  عالمات  عن  حبثا 
بعد العثور على الطفل يف محام 
يف مطار محد الدولي بالعاصمة 

القطرية.
االسرتالية  احلكومة  ودانت 
اإلثنني احلادثة اليت وقعت يف 
الثاني من تشرين األول/أكتوبر، 
واليت خرجت إىل العلن بعدما روى 
عدد من الرّكاب األسرتالّيني ما 
إبالغ  احلكومة  وأكدت  حصل. 

قلقها إىل السلطات القطرية.
ماريز  اخلارجية  وزيرة  وقالت 
باين »إنها أحداث مقلقة للغاية 
... ومهينة. مل أمسع بأمر كهذا 

يف حياتي«.
بشكل  قلقنا  »أبلغنا  وقالت 
القطرية  السلطات  إىل  واضح 
أن  مضيفة  املرحلة«  هذه  يف 
املسألة أحيلت أيضا إىل الشرطة 

الفدرالية االسرتالية.
مّطلع  الدوحة  يف  مصدر  وقال 
فرانس  لوكالة  احلادثة  على 
»أجربوا  مسؤولني  إّن  برس 
لعملّيات  اخلضوع  على  النساء 
 )...( دقيقة  جسدّية  تفتيش 

لفحص عنق الرحم باإلكراه«.
صدمة

بابيك  فولفغانغ  املسافر  وقال 
لوكالة فرانس بس إن مسافرات 
عدن إىل الطائرة اليت كان فها 
واملغادرة من الدوحة إىل سيدني 
بعدما  هائلة«  »صدمة  حالة  يف 
من  مالبسهن  نزع  منهن  طلب 
لفحص  للخضوع  السفلي  اجلزء 

أجرته طبيبة نسائية.
»مجيعهن  احملامي  هذا  وقال 
كن مستاءات وبعضهن غاضبات 
جدا، وإحداهن كانت تبكي لكن 
مجيعهن مل يصدقن ما حصل«، 
احلادثة  بأن  اعتقاده  عن  معربا 
للقانون  »انتهاكا  متثل  قد 

الدولي«.
إقالع   تأخر  إىل  األمر  وأدى 
 QR908 القطرّية  اخلطوط  رحلة 
ساعات،  أربع  سيدني  إىل  تلك 
رادار«  »فاليت  موقع  حبسب 

ملراقبة حركة الطائرات. 
محد  مطار  سلطات  تنف  ومل 
الواقعة  الدوحة  يف  الدولي 
تفاصيل  أي  تعلن  مل  لكن 
النساء  عدد  أو  اإلجراءات  حول 

والرحالت املعنية.
وجاء يف بيان ملطار محد الدولي 
اختصاصّيني  أّن  الدوحة،  يف 

إزاء  قلقهم  عن  أعربوا  طّبيني 
أجنبت  المرأة  الصّحي  الوضع 
عليها  بالعثور  مطالبني  للتّو، 

قبل مغادرتها.
من  »ُطلب  أّنه  البيان  وتابع 
أفراد تواجدوا يف املنطقة اليت 
احلديث  الطفل  على  فيها  ُعِثر 
املساعدة  املطار،  يف  الوالدة 

يف التحقيقات«.
إىل  إضافة  أنه  وُيعتقد 
الواقعة  طالت  االسرتاليات، 
أحد  حبسب  فرنسية،  امرأة 

املسؤولني.
مساعدة  النساء  بعض  وتلقت 
متضيتهن  خالل  نفسيا  ودعما 
ألسبوعني،  الصحي  احلجر  فرتة 
مبوجب تدابري تفرضها السلطات 
تفشي  من  للحد  األسرتالية 

فريوس كورونا املستجد.
من  تقريرا  أن  باين  وقالت 
احلادثة  حول  القطرية  السلطات 
أن  مؤكدة  »وشيكا«  بات 
ُأبلغت  االسرتالية  السلطات 
وقت  »يف  ركاب  من  بالواقعة 

الرحلة«.
الواقعة  تسيء  أن  وميكن 
تستعد  اليت  قطر  مسعة  إىل 
العامل  كأس  بطولة  الستضافة 
آالف  ودخول  القدم  لكرة   2022

الزوار األجانب إىل أراضيها.
األحد  ليل  الدوحة  مطار  وأطلق 
الطفل  والدة  فيه  طالب  نداًء 
بالتواصل مع سلطاته، ما يشري 
إىل أّن التفتيش الذي أجري مل 

يصل إىل نتائج حامسة.
أّن  إىل  املطار  بيان  وأشار 
الوالدة  احلديث  الطفل  هّوية 
مل ُتعرف بعد لكّنه يتلّقى رعاية 
من الطواقم الطّبية واالجتماعّية، 
معلومات  ميلك  من  كّل  داعيًا 
التواصل مع  بشأن احلادثة إىل 

السلطات. 
أسرتاليا تحتج بعد تعرض 13 

أسرتالية لتفتيش داخلي »مهني« 
يف مطار الدوحة

جرى  التفتيش  جرى  قد  وكان 
بعد احتجاز 13 مسافرة أسرتالية 
قبل صعودهن اىل طائرة متجهة 

مطار الدوحة يقدم »مربرات« لتفتيش االسرتاليات 
»املهني« الذي تركهن ب »صدمة هائلة«

 2020 األول  تـشرين   31 Saturday 31 October 2020الـسبت 

اىل سيدني.
قدمت احلكومة األسرتالية شكوى 
رمسية إىل قطر بعد تعرض نساء 
داخلي  فحص  اىل  اسرتاليات 
يف  موافقتهن  دون  »مهني« 

مطار محد الدولي.
فقد  الواردة  التقارير  وحبسب 
امرأة  عشرة  ثالث  تعرضت 
دون  من  للفحص  اسرتالية 
يستقلن  ان  قبل  موافقتهن 
اىل  الدوحة  من  متجهة  طائرة 

سيدني.
السابعة أن  للقناة  وأفاد تقرير 
عثور  خلفية  على  جاء  التفتيش 
احد  على  املطار  يف  العاملني 
احد  يف  مرتوكا  اخلدج  االطفال 

احلمامات.
أنه  الواردة  التقارير  وتقول 
 13 بينهن  من  نساء  احتجاز  مت 
اخلضوع  على  وأجربن  أسرتالية 
إسعاف  سيارة  يف  لفحص 

متوقفة على مدرج املطار.
وُطلب من النساء خلع مالبسهن 
الطيب  الفحص  إلجراء  الداخلية 
من دون موافقتهن كما مل يتم 
هذا  وراء  السبب  عن  إبالغهن 

الفحص.
إنها  األسرتالية  احلكومة  وتقول 
على علم مبا وصفته بـ »التقارير 

املقلقة«.
وزارة  باسم  متحدث  وقال 
األسرتالية،  والتجارة  اخلارجية 

إنها أثارت األمر مع قطر.
تتسلم  أن  املتوقع  ومن  هذا 
رمسيا  ردًا  االسرتالية  احلكومة 
اخلارجية  وزير  من  خطي  بشكل 
القطري حول احلادثة اليت تشري 
انها  اىل  الرمسية  املراسالت 

وقعت يف 2 تشرين أول .
اخلطوط  تعلق  مل  جانبها  من 
اجلوية القطرية على أسئلة حول 

احلادثة.
ُيذكر أن النساء اللواتي تعرضن 
الدعم  على  حصلهن  للفحص 
وصلن  عندما  والطيب  النفسي 
قضائهن  خالل  سيدني  اىل 
فنادق  يف  الصحي  احلجر  مدة 

املدينة.

ملبورن  مدينة  سكان   عانى 
لفريوس  إغالق  عمليات  أطول 
لكنهم  العامل،  يف  كورونا 
الراحة  ببعض  سيشعرون 
اعتباًرا من منتصف ليل الثالثاء 
املاضي مع انتهاء إغالق املدينة 
وإدخال تغيريات واسعة النطاق 

على القيود.
ومنحت حكومة فيكتوريا الضوء 
جلميع  املاضي  الثالثاء  األخضر 
ملبورن  يف  الضيافة  أماكن 
إلعادة افتتاح أبوابها خالل أيام 
أي  الوالية  تسجيل  عدم  بعد 
حالة إصابة أو وفاة اليوم ألول 

مرة منذ أكثر من 4 أشهر.

أسباب مغادرة املنزل
اعتباًرا من يوم االربعاء املاضي، 
مت رفع األسباب األربعة احملددة 
أن  يعين  ما  املنزل،  ملغادرة 
اآلن  ميكنهم  ملبورن  سكان 
أو  سبب  ألي  املنزل  مغادرة 

بدون سبب على اإلطالق.
ومع ذلك، ستكون هناك حدود 
مغادرتها  ميكنك  اليت  للمسافة 

من منزلك لفرتة أطول قليال.
األقصى  احلد  قاعدة  وستبقى 
سارية  كيلومرتا   25 البالغة 
 8 ليل  منتصف  حتى  املفعول 
تشرين الثاني ملنع جتمع سكان 
شبه  مثل  مواقع  يف  ملبورن 
و    Mornington Peninsula

.Dandenong Ranges
لن  الثاني،  تشرين   9 وقبل 
بالسفر  املدينة  لسكان  ُيسمح 
خارج مدينة ملبورن إىل منطقة 

فيكتوريا اإلقليمية.
ستدمر  التاريخ،  هذا  وبعد 
»احللقة الفوالذية« وستصبح 
مرة  موحدة  والوالية  املدينة 

أخرى.

الزيارات املنزلية مسموحة مجددا
فيكتوريا  والية  حكومة  أعلنت 
بزيارة  ملبورن  لسكان  السماح 

نهاية معاناة اإلغالق: هذا ما ميكنك فعله يف 
ملبورن اآلن »حان الوقت لفتح الوالية«

 أندروز يعلن ختفيف القيود وفتح أماكن الضيافة
من  ابتداء  البعض  بعضهم 
الساعة 11:59 من مساء األربعاء 
القواعد  مبوجب  املاضي، 
اجلديدة اليت أعلنت عنها حكومة 

والية فيكتوريا.
 إال أن هناك حد أقصى لزائرين 
باإلضافة  منزل،  لكل  بالغني 
إىل أي معالني ال ميكن تركهم 

مبفردهم خالل اليوم.
 وبالرغم من عدم وجود سقف 
ميكن  ال  للزيارة،  معني  زمين 
للناس السفر ألكثر من 25 كم 
من مكان إقامتهم من أجل هذه 

الزيارة.
والية  حكومة  رئيس  وقال 
أندروز  دانيال  فيكتوريا 
»هذا  إن  اليوم  للصحافيني 
زيارتك  هي  هذه  أن  يعين 
الذي  والشخص  الوحيدة 
استقبال  ميكنكما  وال  تزوره، 

زوار آخرين بعد ذلك«.
 وتابع قائال »أعلم أنه ليس 
شيئا جيدا أن يقال أو يعرتف به 
الذي  أي شخص، لكن املكان 
تشعر فيه باألمان، منزلك، هو 
النتشار  بيئة  أخطر  الواقع  يف 

هذا الفريوس.«
من  السلطات  طلبت  كما   
ملن  بسجل  االحتفاظ  السكان 
زار منازهلم ومتى، حبيث ميكن 
املعلومات يف  هذه  تساعد  أن 
يف  االتصال  مبتتبعي  االتصال 

حالة تفشي املرض.
تطبيق  بأن  أندروز  وٌأقر    
يكون صعب  قد  القواعد  هذه 
املشرتكة  املنازل  يف  التطبيق 
وسيحتاج السكان إىل املداورة 
كل  الضيوف  استقبال  يف 

مرة.
وأضاف أندروز »ميكنك النزول 
إىل احلديقة العامة، مع العديد 
من األشخاص يف البيت الواحد 
لديك  يكن  مل  طاملا  تريد  كما 

أكثر من 10 أشخاص.«
بداية  منذ  اليوم  مرة  وألول   
تسجل  مل  كورونا،  جائحة 
والية فيكتوريا وال حالة إصابة 

بالفريوس ليومني متتاليني.
املقاهي والحانات تفتح مجددا 

أبوابها
احلانات  افتتاح  إعادة  ومت 
واملطاعم واملقاهي، اليت كانت 
فقط،  خارجية  طلبات  تعمل 
للعمالء داخل املطعم اعتبارا من 
يوم االربعاء املاض، بالرغم من 
عدد  على  صارمة  قيود  فرض 

املستفيدين.
 20 خبدمة  للمرافق  وُيسمح 
أقصى  كحد  الداخل  يف  عميال 
أحناء  يف وقت واحد يف مجيع 
 10 لـ  أقصى  وحبد  املكان، 

أشخاص لكل مساحة داخلية.
اخلارجية  املقاعد  وستقتصر 

على 50 شخصا لكل مكان.
لكل  الكثافة  حدود  وستحدد 
من األماكن الداخلية واخلارجية، 
أن  إىل  حاجة  هناك  وستكون 
آمنة  األماكن خطط  لدى  يكون 
تفاصيل  وأخذ  لـكوفيد19- 

العمالء.
إعادة افتتاح متاجر التجزئة

سيتم إعادة فتح متاجر التجزئة 

فصاعًدا،  غد  يوم  من  اعتباًرا 
التجميل  خدمات  إىل  باإلضافة 

ومراكز الوشم.

التجمعات املنزلية
اهلواء  يف  بالتجمعات  يسمح 
الطلق حبد أقصى 10 أشخاص، 
لكن سيتم رفع القيود السابقة 
الذين  األشخاص  هؤالء  عن 

ينتمون إىل أسرتني فقط.
كما سيتم رفع احلظر املفروض 
على التجمعات املنزلية الداخلية، 
بالرغم من أن تفاصيل القيود 
يتم  مل  فرضها  سيتم  اليت 

اإلعالن عنها بعد.
والية  حكومة  رئيس  وقال 
إن  أندروز  دانيال  فيكتوريا 
سيتم  اليت  احلدود  تفاصيل 
املنزلية  للتجمعات  وضعها 

ستعلن اليوم.

التجمعات واالحتفاالت الدينية
ُيسمح ملا يصل بتواجد ما يصل 
إىل  باإلضافة  أشخاص   10 إىل 
يف  بالتجمع  واحد  دين  رجل 
الداخلية،  الدينية  التجمعات 
شخًصا   20 إىل  يصل  ما  مع 
واحد  دين  رجل  إىل  باإلضافة 

يف اهلواء الطلق.
الزفاف،  حفالت  خبصوص  أما 
أن  الزفاف  حبفالت  ُيسمح 
تضم 10 أشخاص، بينما ُيسمح 
املعزين  من   20 إىل  يصل  ملا 
بالتجمع يف اجلنازات اخلارجية.

الرياضة املجتمعية يف الهواء 
الطلق

اجملتمعية  الرياضة  سُتستأنف 
هم  ملن  الطلق  اهلواء  يف 
والرياضات  عاًما   18 من  أقل 
اخلارجية اليت ال تضمن احتكاكا 

بني البالغني.
ما الذي سيتغري اعتبارًا من 9 

نوفمرب؟
سيتم رفع احلظر املفروض على 
ملبورن  العاصمة  خارج  السفر 
تشرين   8 ليل  منتصف  يف 

الثاني، والقيود التالية:
الصاالت  افتتاح  إعادة 
ستسمح   واليت  الرياضية، 
بتواجد 20 شخصا كحد أقصى.

واحلانات  للمطاعم  سيسمح 
واملقاهي باستيعاب 40 شخًصا 

يف الداخل و 70 يف اخلارج.
لـ  الدينية  بالتجمعات  سيسمح 
20 شخصا باإلضافة إىل زعيم 
روحي واحد للمناسبات الداخلية 
شخصا   50 إىل  يصل  وما 

لألنشطة اخلارجية.
اجلنائر  بإقامة  السماح  سيتم 
يف الداخل مع ما يصل إىل 20 
من املعزين، مع السماح لـ 50 

بالتجمع خارجا.
سيسمح مبمارسة بعض األلعاب 
يف  مبا  الداخل،  يف  الرياضية 
ذلك الرياضات غري االحتكاكية 
عاًما   18 سن  دون  هم  ملن 
والرياضات القادرة على تطبيق 

قاعدة 1.5 مرت.
السباحة  حلمامات  سيسمح 
إىل  يصل  ملا  بتواجد  الداخلية 

20 شخًصا.
 

مت الكشف يوم اجلمعة من االسبوع 
املاضي، عن أن سلطات »مطار 
محد الدولي« يف الدوحة، عثرت 
يوم 2 تشرين االول اجلاري على 

مولود حديثا.
ترك  من  السلطات  واستنتجت 
أن  بالذات،  املطار  يف  املولود 
تكون  أن  بد  ال  عنه  ختلت  من 
اخلارج،  إىل  املسافرات  إحدى 
تابعة  طائرة  أن  وجدت  وملا 
تستعد  القطرية  اجلوية  للخطوط 
لإلقالع إىل مدينة سيدني وعلى 
اجلنسني،  من  راكبًا   34 متنها 
النساء  مجيع  وأنزلت  أسرعت 
أسرتالية،   13 وبينهن  منها، 
للقبض على اجملرم قبل أن يلوذ 

بالفرار.
وقام رجال أمن قطريون باقتياد 
على  إسعاف  سيارة  إىل  النساء 
وهن  املطار،  مدرجات  أحد 
جتريدهن  ومت  السبب،  جيهلن 
تلخص  ملا  وفقًا  مالبسها،  من 
يف  طالعته  ما  »العربية.نت« 
أسرتالية  إعالم  وسائل  مواقع 

حدث،  ما  بتغطية  مستمرة 
يوم  اخلرب  بث  من  أول  خصوصا 
اجلمعة، وهي القناة  التلفزيونية 
السابعة اليت قالت أن التفتيش 

»كان مذال«.
فيما نقلت صحيفة »الغارديان« 
امسه  طبيب  عن  الربيطانية 
بني  وكان   Wolfgang Babeck
»حاولت  الطبيبة  أن  الركاب، 
واملعدة  الرحم  منطقة  حتسس 
إذا  ما  ملعرفة  البطن  وأسفل 
كانت إحداهن ولدت حديثا« كما 

قال.
أن  أيضا  الطبيب  روى  كما 
من  أكثر  تأخرت   QR908 الرحلة 
من  الركاب  وأن  ساعات،   4
اخلروج  على  إجبارهن  مت  النساء 
)من  عدن  »وحني  الطائرة  من 
التفتيش( كانت مالمح االستياء 
فيما  وجوههن،  على  بادية 
تبكي  األقل  على  واحدة  كانت 
مع  حدث  ما  ناقشن  لقد   )..(
واعتربنه مثريا  البعض،  بعضهن 
متحدث  رفض  فيما  لالمشئزاز« 

أسرتاليات مت تفتيشهن عاريات يف مطار محد يف الدوحة
التعليق،  القطرية  اخلطوط  باسم 
وقال للصحيفة: »نقدر املخاوف 
عنها  حتدث  اليت  واالنزعاجات 
مع  بها  وسنحقق  لكم،  الركاب 
السلطات واملسؤولني املعنيني« 
فرد متحدث باسم وزارة اخلارجية 
األحد،  األسرتالية،  والتجارة 
خماوفنا  رمسيا  »سجلنا  وقال: 
مع  احلادث  بشأن  اجلادة 
التأكيد  ومت  القطرية،  السلطات 
معلومات  توفري  سيتم  أنه  على 
الواقعة  عن  وشفافة  مفصلة 

قريبا«، وفق تعبريه.
»لم أسمع مثلها بحياتي«

قالته  ما  هو  طرأ  الذي  واجلديد 
وزيرة اخلارجية األسرتالية ماريز 
للغاية  مزعج  أمر  »هذا  باين: 
وعدواني، يتعلق مبجموعة أحداث 
اإلطالق  على  مثلها  أمسع  مل 
حبياتي يف أي سياق. لقد أبلغنا 
السلطات القطرية بوجهات نظرنا 
ان  وتوقعت  الوضوح«  مبنتهى 
تصدر السلطات القطرية، تقريرا 

حبلول نهاية األسبوع.
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يس املتوّقع من الرئيس سعد احلريري 
أن يغّي جلده، وأن يقرتح حاًل ألزمة هو 
لكن،  بها.  تسّببت  اليت  املدرسة  ابن 
وقبل عودته إىل السرايا، بدأ أعضاء من 
فريق عمل احلريري التواصل مع صندوق 
النقد الدولي، للبحث يف خطة للخروج من 
األزمة. املعلومات املسّربة، اليت ينفيها 
فريق رئيس احلكومة املقبلة، أنه متمّسك 
السطو  على  تقوم  اليت  املصارف  خبّطة 

على أمالك الدولة!
امُلكّلف، سعد  لن ينتظر رئيس احلكومة 
ليبدأ  اجلديدة  احلكومة  تأليف  احلريري، 
ُيريد  »التنفيذي«.  أعماله  العمل جبدول 
االقتصادية  السياسات  تعويم  إعادة 
واملالية اليت أرسيت يف عهد والده، رغم 
إدراكه أّنها أوصلت البلد إىل االنهيار. وما 
عمليات إنعاش امُلستفيدين من النظام، 
أو  أعمال  رجال  أو  مصرفيني  كانوا  إن 
ُمتكرين،  أو  سياسيني  أو  مقاولني 
سوى تدمي ملا تبّقى من بنية اجتماعية 
واالستقرار  االقتصادي  النمّو  البلد.  يف 
يوازيان، من وجهة نظر احلريري، املزيد 
من االقرتاض وجذب »ودائع ساخنة« ال 
املصريف  القطاع  من  ُتسحب  أن  تلبث 
برناجمًا  ُيريد  ُتطلق.  »صّفارة«  أول  عند 
ممّرًا  يعتربه  الدولي،  النقد  مع صندوق 
كانت  إن  القروض  من  للمزيد  إلزاميًا 
تلك اليت ُأقّرت يف مؤمتر »باريس 4 ــــ 
سيدر«، أو أخرى ُيراهن للحصول عليها 
من دول عربية. ولكن يف الوقت عينه، 
يف  »رفاقه«  وبقية  ــــ  احلريري  خيتلف 
»عامل املال« ــــ مع صندوق النقد حول 
واملصارف،  لبنان  مصرف  خسائر  أرقام 

ومن سيتحّمل مسؤولية تعويضها.
نظر  ُوجهة  حتديدًا،  النقطة  هذه  يف 
اإلعفاء  خّطة  يف  عنها  ُعرب  »الصندوق« 
املالي اليت أقّرتها حكومة حّسان دياب، 
وشاركت فيها شركة »الزار«. اخلّطة مل 
تكن »مثالية« وفيها سيئات مّجة، أخطرها 
لتشغيل  السيادي  الصندوق  إنشاء 
ُجزء  لتسديد  وعقاراتها  الدولة  أمالك 
النقد  و«ُماكاة« صندوق  اخلسائر،  من 
تطرب  اليت  اإلجراءات  من  العديد  يف 
على  السلبية  انعكاساتها  رغم  أذناه  هلا 
برنامج  على  احلصول  لضمان  اجملتمع، 
معه. ولكن ُيسّجل هلا أّنها املّرة األوىل 
فيها  حُتّدد  اليت  اجلمهورية،  هذه  يف 
لبنان  مصرف  من  وُيطلب  املسؤوليات، 
وأصحاب املصارف التجارية وامُلساهمني 
فيها، الذين جنوا من الفوائد على الدين 
منذ  دوالر  مليار   90 بقيمة  فوائد  العام 
التسعينيات، أن ُيعّوضوا جزءًا من اخلسائر 
اليت تسّببوا بها. احلريري ــــ امُلساهم يف 
واحلامية  املصرفيني  وصديق  مصارف 
نقيض  ــــ هو  لرياض سالمة  السياسية 
رئاسة  إىل  جُمّرد وصوله  الصورة.  هذه 
»انتصار« للفريق  احلكومة، مّرة جديدة، 
الستكمال  خُيّطط  والذي  ُيّثله،  الذي 
السابق، من خالل اخلطة  عمله، كما يف 
سيجري  اليت  االقتصادية  ــــ  املالية 
ُتفيد معلومات  انطالقًا من هنا،  تبّنيها. 
مّت  رمسي  غي  تواصاًل  بأّن  »األخبار« 
عن  مُمّثلني  بني  األسبوعني  قرابة  قبل 
الدولي من جهة، وفريق  النقد  صندوق 
احلريري االقتصادي من جهة أخرى، من 
أجل البحث يف إجراءات املرحلة املقبلة. 
وتؤّكد املصادر أّن حديث فريق احلريري 
على  تعديالت  إدخال  حول  يرتّكز  كان 
»خّطة املصارف« امُلعلنة من قبل مجعية 
السطو  حول  تتمحور  واليت  املصارف، 
خسائر  لتعويض  العامة  األمالك  على 
أصحابها، وليس إعادة أموال املودعني 
من  األوىل  النسخة  يف  رت«.  »خُبّ اليت 
مع  نوقشت  واليت  املصارف«،  »خّطة 

احلريري يتواصل مع صندوق النقد:

تـعديل خـّطة املـصارف؟
ليا القزي

يومها،  و«الزار«  النقد  صندوق  وفد 
ورفضها كالهما، ُمطالبة باحلصول على 
أصول  من  دوالر  مليار   40 قيمته  ما 
أن  اشرتاط  مع  وعائداتها،  الدولة 
تكون عقارات )وكان هناك تركيز على 
ال  البحرية(  الواجهة  عقارات  تكون  أن 
يطرحه  الذي  التعديل  عامة.  مؤسسات 
حبسب  النقد،  صندوق  على  احلريري 
 40 من  املبلغ  ختفيض  هو  املصادر، 
مليار دوالر إىل 20 مليار دوالر، »وتعود 
بالعمالت  الدين  سندات  لتدفع  الدولة 
أي  ُيفرض  وال  )يوروبوندز(  األجنبية 
وُتضيف  اخلزينة«.  سندات  على  خصم 
املصادر بأّن رّد صندوق النقد مل يكن 
إجيابيًا جتاه طرح احلريري. فالصندوق 
ال يزال يشرتط االتفاق على األرقام يف 

لبنان قبل استئناف املفاوضات.
   مصادر الحريري: ربـّما تكون جمعيـّة 
املصارف قد قدّمت خّطة غري منطقيـّة 

تمامًا
بنفي  حديثها  احلريري  مصادر  تبدأ 
مع  رمسية  غي  مادثات  أّي  حصول 
ُينع  مؤسسة  »هذه  النقد:  صندوق 
يكن  مل  إن  أحد  مع  التواصل  عليها 
بني  تواصل  حيصل  قد  رمسية،  جهة 
العالقات  حبكم  الفريقني  من  أفراد 
جنح  إذا  النظر  وبغّض  الشخصية. 
سعد احلريري يف تأليف احلكومة أو مل 
ينجح، فصندوق النقد الدولي لن يقبل 
إعادة املفاوضات قبل أن ُتوّحد الدولة 
تكن  مل  السابقة  فالتجربة  أرقامها، 
حبكم  االرتباك«.  لديه  ووّلدت  إجيابية 
العالقات الشخصية، أمل تطرحوا عليهم 
تعديل »خطة املصارف«؟ جُتيب مصادر 
حول  خالف  أيضًا  »يوجد  بأّنه  احلريري 
املصارف،  مجعية  طرحتها  اليت  اخلطة 
وقد تكون جلأت عربها إىل مقاربة غي 
منطقية متامًا للوضع واحللول املطروحة. 
الكّل حُياول رمي الكرة يف ملعب الفريق 
اآلخر. جيب أن جند ُملتقى يف الوسط«. 
اليت  دياب،  حّسان  حكومة  خّطة  فحتى 
صندوق  وكان  »الزار«  عليها  وافقت 
النقد ُيفاوض الدولة اللبنانية استنادًا 
إليها، »مل تعد صاحلة بعدما تبّدل الكثي 
من األرقام يف األشهر املاضية، كسعر 
الصرف الذي يراوح بني 7000 و8000 
لية يف السوق السوداء، ومثاًل كانت 
التمويلية  االحتياجات  حتتسب  اخلطة 

بقرابة الـ 28 مليار دوالر.
  فريق الرئيس املكّلف: خّطة حكومة 

دياب لم تعد صالحة بعد تغيّر الكثري من 
األرقام

اليوم، أكيد باتت أدنى بكثي مع تغّي 
منط عيش اللبناني، وتغّيت املعطيات 
الدولة...«.  إيرادات  مستوى  على 
التصّور لـ«احلّل« بات جاهزًا لدى سعد 
احلريري وفريقه االقتصادي، والتواصل 
ُمستمر مع بقية املعنيني إلنضاج خّطة، 
لن يكون من الصعوبة تكّهن عناوينها 
بكتابة  تنحصر  ال  القصة  العريضة. 
»اخلّطة«، بل باختيار أدواتها التنفيذية. 
فبعدما رسم احلريري خّطًا عريضًا حلماية 
رياض سالمة، بدأ التسويق ألمساء يف 
معلومات  هلا.  »يرتاح«  املالية  وزارة 
»األخبار« ُتفيد بأّن ثنائي سعد احلريري 
رئيس  لدى  ُيسّوق  سالمة،  رياض  ــــ 
مدير  اسم  بّري،  نبيه  النواب،  جملس 
لبنان  مصرف  يف  املالية  العمليات 
املالية  وزير  هو  ليكون  خليل  يوسف 
العاملني  أبرز  من  كان  بعدما  اجلديد، 
 ،2016 الـ  يف  املالية  اهلندسات  على 
اخلاصة،  املصارف  أرباح  زادت  اليت 
كـ«توافقي« خالل تكليف  وُطرح امسه 

مصطفى أديب تأليف احلكومة.
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يسعى الرئيس سعد احلريري للدخول اىل السراي احلكومي 
قبل االنتخابات األميكية. أن يكون رئيسًا للحكومة مّصنًا 
حبكومة متكاملة وقوة دفع إعالمية وسياسية، جتعالنه يف موقع 
األقوى مّما هو عليه خارجها، منتظرًا ما ستؤول اليه مبادرات 
أي إدارة جديدة جتاه الشرق االوسط، من دون القفز فوقه 
عند حصول أي ترتيبات. هذا ال يعين أن واشنطن هي اليت 
وحدهم  احلقائب.  لتوزع  اهتمامًا  تعي  أو  التأليف  تستعجل 

اللبنانيون حيددون مواعيدهم وفق الروزنامة االميكية.
يف املقابل، ال يستعجل حزب اهلل والتيار الوطين احلر إعطاء 
احلريري ما يريد، إن مل يتمهال يف تأخي هذا الوصول اىل ما 
بعد 3 تشرين، من دون أن يعين ذلك أن احلزب يرغب يف 
استبعاد الرئيس املكلف، لكنه أيضًا ينظر اليه خارج السراي، 
االميكية.  االنتخابات  بنتائج  ربطًا  داخلها،  اليه  نظرته  بغي 
أي  حتتمل  وال  معروفة  العودة  يف  املزمنة  احلريري  فرغبة 
من  مزيد  تقديم  احلريري  على  لزامًا  يصبح  لذا  تأويالت، 
التنازالت، اليت يصّر الطرفان على احلصول عليها، والرئيس 
احلصص  توزيع  ما سينعكس يف  لتقديها،  مستعد  املكلف 
كان  اليت  واملطالب  الشروط  الئحة  عن  وختليه  والوزارات 
وضعها للرئيس املعتذر مصطفى أديب. كل ما سيغب فيه 
احلزب سيحصل عليه، إن لتعزيز حصته أو لضمان حصص 
حلفائه. وسيخرج احلريري حينها ليربر مواقفه كما برر إعطاء 
وزارة املالية ملرة واحدة فقط. فلماذا يريد احلريري العودة 
بأي مثن اىل احلكومة، مع أن االنهيار واقع ال مالة، كما هو 
إفالس الدولة واللبنانيني على السواء، واستحالة وجود أي 

طريق لإلنقاذ؟
يكن الكالم عن رغبة احلريري والتيار الوطين يف العودة اىل 
احلكومة على اعتبار أنها حكومة السنتني األخيتني من عهد 
اليت  أن تكون هي احلكومة  الرئيس ميشال عون، واحتمال 
تتسلم زمام البلد بعد الفراغ الرئاسي. ومع ذلك، فإن هذا 
االحتمال مل يدفع مثاًل القوات اللبنانية اىل تقديم أي تسوية 
للدخول اليها، مفضلة البقاء خارجها. وقد تكون القوات هذه 
هذه  بقاء  يضمن  من  إذ  الصحيح،  الطريق  يف  تغامر  املرة 
احلكومة سنتني، يف موازاة استمرار االنهيار الداخلي؟ ومن 
يتوقع اإلنقاذ ما دام منطلق التسوية قد ُبين على الباطل ذاته 
االقتصادية  واملناهج  احلكومية  التسويات  عليه  ُبنيت  الذي 
واملالية نفسها؟ وأي إنقاذ يكن أن حيمله احلريري اىل لبنان، 

حني تشي الوقائع العملية والسياسية الدولية بغي ذلك؟
سياسيًا، باتت باريس، حبسب دوائر مطلعة، أقرب اىل التخلي 
عن مبادرتها اليت مل يتبّق منها عمليًا أي شيء. كل ما يعين 
فرنسا، حاليًا، هو املساهمة يف تأمني بعض املساعدات، وهو 
أمر بات يف دائرة االهتمام األساسية، ومن ضمن األولويات، 
انشغال  وليس  واجتماعية.  إنسانية  ومؤسسات  كإدارة 
ثبوت  بل  موقفها،  وراء  السبب  الداخلية  بأوضاعها  فرنسا 
عقم السياسيني اللبنانيني يف مقاربة حلول بديهية لإلنقاذ، 
بعد مرور ثالثة أشهر من انفجار املرفأ، الذي أدار مركات 
التدخل الفرنسي. واشنطن من ناحيتها ليست مهتمة بأبعد 
املنطقة  خصومها يف  وبني  بينها  تسوية  ترتيب  إمكان  من 
بدءًا من ترسيم احلدود، وصواًل  ولبنان، لتحقيق مصاحلها، 
االميكي  االهتمام  أن  يعين  وهذا  إقليمي.  تفاهم  أي  اىل 
الرئيس حسان  مبجيء احلريري يعادل متامًا اهتمامها مبجيء 
دياب، ال أكثر وال أقل. أما السعودية، وخبالف كل ما حياول 
احمليطون باحلريري الرتويج له، فال تزال على موقفها املتخلي 

عن التدخل يف لبنان ويف شؤون رئاسة احلكومة حتديدًا.
عمليًا، بات احلريري خيشى حقيقة وجوده خارج احلكم، ألن 
أي انهيار مفرتض ومتوقع وهو خارج السراي من دون عدة 
الشغل، من أمن وقضاء وسلطة، يعين أنه سيكون أسي بيت 
أن وجوده داخلها معززًا  الوسط، من دون غطاء، يف حني 
بكل أدواته السلطوية، وال سيما منها األمنية، جيعله حكمًا يف 
منأى عن أي رّد فعل يطاله كما يطال غيه مّمن هم داخل 

احلكم.
قبل سنة من اآلن، رضخ احلريري لضغط الشارع، بعدما أربكه 
عنصر املفاجأة، يف احلشد الذي تدافع اىل ساحة الشهداء، 
بعد  االنتفاضة  عقد  انفراط  لكن  احلاكمة.  الطبقة  أربك  كما 
سنة، ومتوضع بعض من شارك فيها يف اصطفافات سياسية 
أنفاسه،  أعطى احلريري جرعة دعم يف استعادة  وشخصية، 
االقتصادي  الوضع  بأن  علمًا  به،  احمليطني  بعض  وتنشيط 
واملالي أصبح أكثر خطورة وحّدة مما كان عليه قبل سنة من 
اآلن. كل ذلك يرتافق مع انهيار القطاع الصحي واملعيشي، 
وغياب، بات مسلمًا به، ألي ماولة إنقاذ جدية للوضع، ال 
لبنان  مصرف  بهلوانيات  عليه  تدل  كما  متامًا،  العكس  بل 
سعر  اخنفاض  موضوع  يف  احلريري  مع  بالتنسيق  وحاكمه 
الدولة وبيع أصوهلا  الدوالر واالستمرار يف سياسة إفالس 
واحلريري  الكهرباء.  وقطع  الدعم  برفع  اليومي  والتهديد 
الفقر،  حنو  اللبنانيني  احندار  أن  مدركًا  يكون  أن  يفرتض 
وتدحرج الوضع حنو األسوأ، سينعكس على الوضع امليداني 
التدرجيي. ولن يكون مبقدوره، مهما  للتفلت األمين  املرّجح 
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استفاد من انهيار سعر اللية واإلمساك بقادة أحياء شعبية، 
كما فعل أخيًا، أن يضبط شوارع يعمل فيها الفقر ويتصاعد 
اىل  يعيده  اللبنانيني. وهذا  من  أكرب شرحية  على  انعكاسه 
شركاؤه  يتحّصن  كما  احلكومي،  بالسراي  التحّصن  ضرورة 
يف التسوية احلكومية، يف مرحلة وعي اللبنانيني حقيقة أنهم 
باتوا فقراء، وأن هناك منظومة سياسية ومصرفية متكاملة 

منذ التسعينيات أوصلتهم اىل هذه احلالة.

خص  ما  يف  املتالحقة  االجيابية  وحقن  املفرطة  االمل  جرعات 
املوضوع احلكومي، ليست من فراغ وال من نسج  اخليال ، بل 
تستند اىل واقع وحقيقة ملموسة. ولكن يف املقابل، احلديث 
عن عقبات مهمة وامكان الوصول اىل والدة قيصرية وليست 
طبيعية، يستند ايضًا اىل واقع وحقيقة ال يكن اهلروب منهما.  
اميكا  دخلت جمددًا على اخلط، هذا ما جتزم به مصادر مواكبة 
املعنية  االطراف  مواقع  من  وقريبة  تشكيل  احلكومة   لعملية 
بالتأليف يف اجلانب ال لبنان ي، حيث تؤكد ان  القطار  احلكومي 
انطلق فعاًل وبالسرعة املطلوبة، ولكن االميكيني جددوا وضع 
يف  اصروا  حيث  مباشرة،  غي  بطريقة  السّكة  على  العقبات 
احلكومة،  اهلل  يف  عدم مشاركة  حزب  على  املاضيني  اليومني 
حتت ستار متييزها عن احلكومات االخرى وكسبها ثقة  اجملتمع 
رمسية يف  جهات  عن  الصادر  االميكي  الكالم  هذا  الدولي. 
هما  عليه  واالصرار  توقيته  امنا  مبفاجأة،  ليس  واشنطن ، 
ان  اىل  تشي  اليت  املصادر  تقوله  ما  وفق  بذاتها،  املفاجأة 
لالمن  العام  واملدير  بري   النواب   نبيه  رئيس  جملس  مركات 

العام  اللواء عباس ابراهيم  عادت اىل العمل على هذا اخلط.
االميكيون ينطلقون من ثابتة مفادها انه ال بد من مترير هذه 
مباشرة،  بطريقة  احلزب فيها  تواجد  االقل دون  احلكومة على 
من  وحيّررهم  ودبلوماسيًا  سياسيًا  بالفائدة   عليهم  يعود  ملا 
من  املتوقعة  واملساعدات  املباشرة  املادّية  املساعدة  قيود 
قد  اجلميع  يكون  وبذلك  حتديدًا،  اخلليجّية  أّي  العربّية  الدول 
نالوا مرادهم، فتدّر االموال اىل لبنان بشكل سلس، ويكون 
االميكيون قد اثبتوا بالفعل ال بالقول انهم قادرون على تغيي 
االمور فياملنطقة كلها مبا فيها لبنان وحتدي نفوذ اقوى قوة 
ملية فيه اي حزب اهلل. ووفق املصادر نفسها، فإن االميكيني 
انهم لن يغّيوا من وضع الستاتيكو  أوصلوا رسائل مفادها 
اللبناني احلالي، اي انهم لن يعرقلوا جهود حلحلة بعض االمور 
احلياتية واملالّية واالقتصادّية امللّحة )اليت تربز بشكل يومي(، 
النها تبعد شبح احلرب عن لبنان، ولكنهم يف املقابل لن يقبلوا 
حبّل طويل األمد ما مل يقرتن بشرط تقليص نفوذ احلزب، حتى 
ولو مت تشكيل حكومة عكس رغبتهم ونيلها ثقة اجمللس، النها 

ستكون بالنسبة اليهم كاحلكومة احلالية املستقيلة.
ويف ما خص التوفيق بني هذا التصعيد االميكي على اخلط 
احلكومي والليونة املتبعة على خط  ترسيم احلدود  مع  اسرائيل ، 
ترّد املصادر بالتشديد على انه وفق وجهة النظر االميكية، فإن 
املفاوضات احلدودية ال تفيد فقط  الواليات املتحدة  واسرائيل، 
فهناك فائدة اساسية للبنان سيجنيها حكمًا يف فرتة الحقة، 
وبالتالي ال يكن »بيع« هذا املوقف لواشنطن والتوّقع منها 
االكتفاء به، ولو انه يعترب من املواقف املتقدمة. أّما من وجهة 
النظر اللبنانية، فيمكن  البناء  على القرار اللبناني باجللوس اىل 
طاولة واحدة مع االسرائيليني بوساطة اميكية ورعاية اممية، 
لزيادة نسبة جناح دخول بري وابراهيم على اخلطوالسعي اىل 
»تليني« املوقف االميكي املتشدد من حزب اهلل، الن جناح  
مباشرة  بطريقة  احلكومة  احلزب يف  وجود  مع  متالزم  احلريري  
احلكومة   االسراع ب تشكيل  يرغبان يف  وهما  مباشرة،  غي  او 
عميقة  دوامة  يف  الدخول  لتفادي  االميكية   قبل  االنتخابات 
تتطلبها املدة اليت سيستغرقها التعاطي اجلديد مع لبنان ايًا 
بأن  املصادر  االنتخابات. وتعرتف  الفائز يف هذه  تكن هوية 
بدليل  بالنجاح،  تتكلل  ال  وقد  بالسهلة  ليست  الرجلني  مهمة 
ابراز االصرار االميكي على تسجيل نقطة ضد حزب اهلل من 
خالل تصرحيات  وزير اخلارجية  االميكي  مايك بومبيو  ضد احلزب 
يف كل مناسبة، وما على املشككني سوى العودة اىل كالمه 
يف اليومني املاضيني والتأمل يف ما قاله عن احلزب ونشاطاته 

وترحيبه باخلطوات املتخذة ضده.
واذ ترى املصادر ان احلزب وبري فّوتا على نفسيهما فرصة 
ذهبّية من خالل اهمال عرض الرئيس الفرنسي  ايانويل ماكرون  
الذي تقّدم به خالل زيارتيه اىل لبنان يف آب وايلول الفائتني 
بتحييد وضع احلزب حتت اجملهر، فهي تدعو )أّي املصادر( اىل 
ترّقب ما ستسفر عنه حتركات رئيس جملس النّواب ومعه املدير 
املوقف  يف  خرقًا  ستحدث  كانت  اذا  وما  العام  لألمن  العام 
حيث  ال،  ام  احلكومي  التشكيل  على  اجيابًا  ينعكس  االميكي 
وهي  منها  انطلقنا  اليت  املفرغة  احللقة  اىل  للعودة  سنضطر 

الدخول يف دوامة  االنتخابات الرئاسية  االميكية.

احلكومة يف انتظار تذليل العقبات االمريكية
طوني خوري
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مـقاالت وتحقيقات

التيار »امُلرَبك« بعودة احلريري:

يـريد اإلصـالح بأدوات االنـهيار

 2020 األول  تـشرين   31 Saturday 31 October 2020الـسبت 

عودة رئيس تيار املستقبل سعد احلريري اىل 
التيار الوطين احلر. من جهة،  السراي أربكت 
ال يريد عرقلة إجيابية التأليف وتعويل رئيس 
إصالحات  برزمة  عهده  خلتم  عليها  اجلمهورية 
ومن  املفروض«،  السياسي  »الواقع  ضمن 
لطريقة  احلريري  حسم  ينتظر  أخرى  جهة 
التأليف: من منطلق الثأر أم حسب التوازنات 
تبقى يف  األساسية  العقبة  أن  على  النيابية؟ 
اليت  اإلصالح  مسألة  حول  الطرفني  اختالف 
يريدها احلريري باألدوات القدمية نفسها اليت 

تسببت يف االنهيار.
منذ تكليفه بتأليف احلكومة، جنح سعد احلريري 
يعترب  التأليف،  يف  جديدة  قاعدة  تثبيت  يف 
أنها تعيد االعتبار إىل الدستور. تشري املادة 
٥٣ إىل أن رئيس اجلمهورية يصدر باالتفاق مع 
رئيس جملس الوزراء مرسوم تأليف احلكومة. 
معين  غري  اليوم  حتى  احلريري  يبدو  لذلك، 
بشأن  للتشاور  النيابية،  الكتل  رؤساء  بلقاء 
غالبيتهم  مع  الضمين  التواطؤ  رغم  حصصهم 
يف مرحلة التكليف. هذا يقوده إىل التحرر من 

»جنح« قانون تشريع زراعة القّنب اهلندي يف زيادة إنتاج 
احلشيشة! بعد مواسم من الكساد وتراجع األسعار، ُسّجل 
هذا املوسم ارتفاع كبري يف األسعار، وزادت مساحة احلقول 
يتهافت  واليت  )؟(،  حمّرمة  تعد  مل  اليت  بالنبتة  املزروعة 
التجار على شراء حماصيلها، بعدما »اهلل جرب« ما كان مكّدسًا 

من حماصيل السنوات املاضية.
الشمالي  البقاع  احلشيشة يف  مزارعو  بدأ  أسبوع  قبل حنو 
قّص شتول حقوهلم ومجعها وجتفيفها حتت أشعة الشمس، 
املرة  وهذه  لتصنيعها.  متهيدًا  وختزينها  توضيبها  قبل 
، مع غياب اخلشية  األوىل اليت ُتقّص فيها احلشيشة بتأنٍّ
من عمليات التلف، رغم أن آخر عملية نّفذتها األجهزة األمنية 
إلتالف حقول احلشيشة يف بعلبك - اهلرمل تعود إىل عام 

.201٣
يف  النواب،  جملس  إقرار  هو  الزائد«  »االطمئنان  مصدر 
اهلندي  القنب  بزراعة  السماح  قانون  املاضي،  نيسان 
»ألغراض طبية وصناعية«. صحيح أن القانون بات نافذًا، 
إال أن الدولة مل متض يف خطة »الشرعنة« بعد. املراسيم 
آلية  وال  ناظمة  هيئة  فال  بعد،  ُتقّر  مل  للقانون  التنظيمية 
عمل وال حتى مراكز تسليم أو بنية حتتية أو آلية استصدار 

تراخيص ومنحها للمزارعني املسموح هلم بزراعتها. 
رغم ذلك، جمرد اإلقرار - على ما يبدو - كان إشارة ضمنية 
مساحة  بزيادة  ُترمجت  حبماسة  احلشيشة  مزارعو  تلّقاها 
األراضي املزروعة باحلشيشة من 20 ألف دومن يف املومسني 
املاضيني، إىل أكثر من ٣0 ألف دومن العام اجلاري، تضاف 
إليها حقول »احلشيشة اللقيسة« اليت ُزرعت يف آب املاضي 
ُيطلق  فيما  ونيسان،  آذار  شهَري  يف  احلشيشة  )ُتزرع 
»اللقيسة« على تلك اليت ُتزرع متأخرة عن أوانها(. زيادة 
نضمن  »لكي  أساسًا  جاءت  باحلشيشة  املزروعة  األراضي 
سينالون  الذين  املزارعني  لوائح  امسنا يف  بتسجيل  حقنا 

رخصًا لزراعتها بعد تشريعها«، حبسب أحد املزارعني.
 ويلفت إىل أنه زاد مساحة حقوله املزروعة بالقنب اهلندي 
من 1٥0 دومنًا العام املاضي إىل 400 دومن، فـ«طاملا ما 
أساسًا،  »أننا،  إىل  مشريًا  اخلوف؟«،  لشو  ممنوعة  عادت 
مل نتوقف عن زراعتها ألنها احلل الوحيد يف ظل ما منر به 
أطلقوا  ما  وبعد فشل كذبة  اقتصادية صعبة،  من ظروف 
عليه سياسة الزراعات البديلة، وبعد خسائر متتالية حلقت 

مبزارعي الزراعات التقليدية«.
عوامل عدة تضافرت على جعل »املوسم« هذا العام مرحبًا، 
مع ارتفاع األسعار بنسبة ٣00% عن املومسني املاضيني 
اللذين شهدا تكّدس اإلنتاج املصّنع لدى التجار بعد إقفال 
بني  التزاحم  اخلليج.  دول  إىل  خصوصًا  التهريب  منافذ 
)ُتشرتى  »خضري«  النبتة  على ضمان  كبار  مزارعني وجتار 
إىل  الصغار يشري  املزارعني  من  قبل قّصها(  أرضها  يف 
موسم واعد. فقد ارتفع سعر ضمان دومن حشيشة اخلضري 
من 400 ألف لرية العام املاضي إىل ما بني مليون ومليوَني 
بعاًل  كان  ما  وإذا  والنوعية  الدومن  إنتاجية  حبسب  لرية، 
ذو  )إنتاج  مرويًا  أو  أول(  باب   - عالية  جودة  ذو  )إنتاج 
جودة جيدة(. وسّجلت »اهلّقة« )12٥0 غرامًا( من احلشيشة 
املصّنعة )الزهرة( والنوعيات األقل جودة )الكبشة( ارتفاعًا 

كبريًا يف األسعار.
 حبسب أحد كبار التجار، وصل سعر »اهلّقة« إىل 700 ألف 
لرية يف مقابل 200 ألف املوسم املاضي. وإىل ارتفاع سعر 
صرف الدوالر، يعزو التاجر ارتفاع األسعار، أيضًا، ازدياد 
الطلب إىل اعتماد التجار البيع مقابل عقارات أو سيارات، 
األمر الذي أدى إىل تصريف كل اإلنتاج الذي كان مكّدسًا 

من املوسم املاضي.

    زادت أسعار الحشيشة بكل أنواعها بنسبة 300% عن 
املوسمني املاضيني

هذا يف الظاهر، أما فعليًا، فيؤكد عدد من جّتار النبتة أنه 
بعد انفجار املرفأ، يف الرابع من آب املاضي، واالنشغال 
االقتصادية  باألزمة  ناهيك  بتداعياته،  واألمين  السياسي 
والسياسية اليت أّدت إىل تراخي القبضة األمنية، كل ذلك 

مسح بفتح أبواب جديدة للتهريب البحري والربي.
احلالي  واملوسم  مفتوحة  والطريق  التصريف  مّت  هكذا،   
ممتاز ويعد بأرباح جيدة... والشاطر بشطارتو«. ولعل اكثر 
»تربط  التهريب اليت جيري احلديث عنها تلك اليت  ابواب 
بني الساحلني اللبناني والسوري وصوال اىل تركيا، فضال 
وقرى  وسوريا  والشمال  البقاع  بني  الربية  الطرقات  عن 
ودول  العربي  اخلليج  اىل  ومنها  تركية،  حدودية  وبلدات 

اوروبية«، حبسب ما يكشف احد التجار.

األراضي املزروعة زادت من 20 ألف دومن إىل أكثر من 30 ألفاً 

التشريع »ينجح«: الطلب على 
احلشيشة يفوق العرض!

   رامح حمية

»مّشاعة، كّل ينتشلها للجهة اليت ترحيه وتناسب مصاحله«.
 وتنفي مصادر قريبة من التيار دخول أي رجل أعمال، وحتديدًا 
عالء اخلواجة، على خط الوساطة بني باسيل واحلريري، فال تواصل 
مباشرًا أو غري مباشر بني الطرفني: التيار خارج املفاوضات حتى 
اآلن، لكن املوقف من رئيس تيار املستقبل يتحدد وفق برناجمه 
نفسه  فرض  قد  دام  ما  املطلوبة  باالصالحات  التزامه  ومدى 
الرتشح يف ظل عدم  القادرة على  الوحيدة  السنية  »الشخصية 
قدرة أي طرف سياسي على دعم أي شخصية أخرى يف وجهه«، 
علمًا بأن التيار يبدي ثقة مطلقة مبشاورات التأليف اليت يقودها 
الرئيس عون مع رئيس احلكومة وليس بوارد التشويش عليها، 
وقد فهم من أوساط احلريري أنه يرغب يف التأليف قبيل موعد 
االنتخابات األمريكية من منطلق االستفادة من انشغال واشنطن 
إجيابية  إىل  »فمرتاح  اجلمهورية  رئيس  أما  الداخلية.  بأوضاعها 

احلريري وجّديته يف العمل هذه املرة«.
أي  مشاورة  اىل  يعمد  مل  احلريري  أن  اىل  هنا  يلفت  من  مثة 
احلديث عن وعود  رغم  التيار وال غريه،  ال  بعد،  جهة سياسية 
كرد  بتمثيلهم  االجتماعي  القومي  والسوري  والطاشناق  للمردة 
مجيل لتسميته. ومثة يف قوى 14 آذار من ينقل عن احلريري نيته 
لقاء رؤساء الكتل هذا األسبوع بعد االنتهاء من قواعد التأليف 

مع رئيس اجلمهورية.
 وطاملا أن الرئيس املكلف مل يلتق مبعاون الرئيس نبيه بري، 
النائب علي حسن خليل، ومعاون السيد حسن نصر اهلل، حسني 
اخلليل، فإن أي حديث عن مقاطعة باسيل ال يعّول عليه. ال بل 
البوادر تشري اىل قبوله جبميع الشروط اليت طلب من  إن كل 
املوسعة اىل تسمية  احلكومة  بدءًا من  أديب رفضها،  مصطفى 
خص  ما  يف  املداورة  بعدم  قبوله  اىل  وصواًل  للوزراء  الكتل 
وزارة املالية. وترى هذه املصادر أن باسيل متّسك مبواقفه حتى 

الساعة، انطالقًا من ثالث نقاط:
مبدأ  على  اعرتاضه  قاعدة  من  انطالقًا  احلريري  تسمية  عدم   -1
تأليف رئيس كتلة سياسية حلكومة اختصاصيني وألنه ليس رجل 

املرحلة وغري قادر على إجناز أي إصالح.
2- جناح محلة التيار السياسية ضد ما اعتربته أوساطه »حتالفًا 
إسالميًا جديدًا يف وجه املسيحيني وعودة اىل الرتويكا احلاكمة 
يف زمن رستم غزالي«، إضافة اىل جّر البطريرك املاروني بشارة 

الراعي اىل املناداة باحرتام التمثيل املسيحي.
٣- االعرتاض على استثناء حركة أمل من املداورة يف احلقائب 
للمطالبة باالحتفاظ بالطاقة وجناح التيار يف خلق أجواء يف البلد 
السؤال  أن  على  أخرى.  دون  لطائفة  »االستثناء«  هذا  ضد 
احلريري  بني  »اإلجيابية«  مدى صحة  يكمن يف  اليوم  املطروح 
وعون، أم أنها أجواء مصطنعة إلمرار الوقت اىل حني ظهور بوادر 

دولية ما.
 فالفيتو السعودي على احلريري ال يزال على حاله، رغم انفتاح 
إماراتي حمدود، فيما ال موقف أمريكيًا جّديًا باستثناء اكتشاف 
القوى  موازين  تغيري  املدني يف  اجملتمع  فعالية  عدم  واشنطن 
أخرى  مغامرة  احلريري  خيوض  القاعدة،  هذه  على  السياسية. 
»راحبة-راحبة«: إذا فشل، فريمي فشله على رئيس اجلمهورية، 
وإن جنح يف إقرار سلة االصالحات املشروطة لرفع القيود عن 
مللملة  ويعيد  شخصي  بشكل  الربح  يرتجم  املالية،  املساعدات 
قاعدته استعدادًا لالنتخابات النيابية املقبلة. األهم أن عودته اىل 

احلياة السياسية واىل السراي جمددًا مضمونة يف احلالتني.

رىل إبراهيم

لقاءات ال حيبذها يف هذه الفرتة، وال سيما لقاء رئيس التيار 
الوطين احلر جربان باسيل. الالفت أن األخري، كما رؤساء الكتل، 
املكلف  الرئيس  يكون  أن  على  التغيري  هذا  مع  جتاوبًا  يبدون 
بني  »الربوتوكولي«  اللقاء  ففي  املرة.  هذه  مآربه  يف  واضحًا 
باسيل  متنى  امللزمة،  غري  االستشارات  خالل  واحلريري  باسيل 
القوى  ومفاوضة  مواربة  دون  من  تكنوسياسية  حكومة  تأليف 
على هذا األساس بشكل مباشر، من مبدأ عدم إعادة احملاصصة 
املقّنعة يف حكومة حسان دياب ما دامت األحزاب ستسمي الوزراء 

يف النهاية. 
على أن أي حديث عن التأليف مل حيدث بني االثنني، بل بقي 
على  ومقتصرًا  الفرنسية  املبادرة  على  التأكيد  يف  النقاش 
اللياقات املتبادلة، إذ اطمأن األول على صحة الثاني بعد إصابته 
بكورونا، فيما سأل باسيل احلريري عن سبب فقدانه الوزن وعما 
إذا كان األمر يعود اىل »محية غذائية أو عا فراقنا«. ويف انتظار 
ما ستؤول اليه مفاوضات هذا األسبوع، تشري مصادر مطلعة اىل 
أن احلريري يعمل مع رئيس اجلمهورية ميشال عون على تثبيت 
القواعد األساسية للتأليف من ناحية عدد الوزراء واملداورة يف 
احلقائب. يف هذا الصدد، مل يعارض عون املداورة، بل أكد أن 
غالبية الكتل، باستثناء حزب اهلل وحركة أمل، طالبوا بها. وعليه، 

قد يتم »استثناء« وزارَتي املالية والصحة. 
وفيما كان باسيل ينادي باملداورة الكاملة أو الالمداورة، انتهى 
اىل تأكيد موافقته على ما يوافق عليه رئيس اجلمهورية، لينتقل 
السؤال الرئيسي هنا عما اذا كانت حصة التيار ستكون مشمولة 
ضمن حصة الرئيس أم أن عون مستعجل لتأليف حكومة وتسهيل 
تأليفها حتى لو أصّر احلريري على عدم مشاورة باسيل بشكل 

مباشر؟
األمر  يتعلق  الساعة.  حتى  حمسوم  شيء  ال  التيار،  ميزان  يف 
قبل أي شيء آخر بطريقة تعامل احلريري مع األحزاب: من منظار 
شخصي، أي بإجيابية مع من مّساه يف مرحلة التكليف وثأر من 
الباقني، أم وفقًا للتوازنات النيابية وحجم كل تكتل مع احرتام 
خالل  التيار  عاد  لذلك،  ال؟  أو  تسميته  يف  الكتل  هذه  خيار 
»وحدة املعايري«  اعتماد  التذكري بضرورة  األسبوع املاضي اىل 
يف التأليف، ما يسقط فعليًا »الفيتو« العوني على دخول احلكومة 

مع احلريري.
ينادي  الشأن، فمن جهة  التكتل ضبابيًا يف هذا  يبدو موقف   
قبل  احلكومة  برنامج  على  االطالع  ويريد  تكنوسياسية  حبكومة 
املشاركة فيها، ومن جهة أخرى تشري األجواء املشاعة إىل عدم 
عون  الرئيس  أولوية  وتفهم  التأليف  إجيابية  عرقلة  يف  رغبة 
بتأليف حكومة بأسرع وقت ممكن والقيام بإصالحات جّدية ليختم 

بها عهده.
 وهنا مثة خالف بني التيار واحلريري على موضوع االصالحات، حيث 
يقول الرئيس املكلف إنه ملتزم باملبادرة الفرنسية حرفيًا ومبا 
يطلبه صندوق النقد، فيما تنسف خطوطه احلمر املوضوعة حول 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة وسياساته النقدية ادعاءاته. 
فمن جهة التيار، »األسباب نفسها ستوصل اىل النتائج نفسها. 
وال ميكن فصل االصالح عن تغيري جذري يف السياسات املالية 
واملصارف مسؤوليتها عن  لبنان  والنقدية، وعن حتمل مصرف 
االنهيار احلاصل، حبسب ما أكده الرئيس الفرنسي، وكما نصت 
واملستشار  النقد  صندوق  توصيات  ووفق  الفرنسية  املبادرة 
الفرنسية  املبادرة  باتت  لكن  الزار«.  شركة  للدولة  املالي 
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القضاء ينتصر لالستعباد!
 أصحاب مكاتب االستقدام ينتفضون 

ضّد عقد العمل املوّحد
راجانا حمية

بقراٍر قضائي، كسرت نقابة أصحاب مكاتب 
اخلدمة  يف  العمال  العامالت/  استقدام 
املنزلية قرار دخول عقد العمل املوحد موضع 
التنفيذ. مل يكن الكسر اعرتاضًا على الثغرات 
ا ألن هذا  والنواقص اليت تعرتي العقد، وإنمّ
إىل  جلأوا  وأرباحهم.  مبصاحلهم  مسمّ  األخري 
جملس شورى الدولة واختذوا صفة االدعاء، 
باألصالة عن أنفسهم وبالنيابة عن أصحاب 
العمل، يف وجه وزارة العمل وأصحاب احلقوق 

املعنيني يف العقد
قبل أن تكتمل فرحة وزيرة العمل، ملياء ميني، 
د، جاءها الرد من  بـ«إجنازها« عقد العمل املوحمّ
حيث ال حتتسب. من نقابة مكاتب استقدام 
العامالت املنزليات اليت يفرتض أنها »عضو« 
مشارك يف صياغة بنود العقد الناظم للعالقة 
العامالت املنزليات من جهة، وأصحاب  بني 
العمل وأصحاب املكاتب من جهة أخرى. قبل 
أن ختطو ميمّني خطوتها التالية بتعميم العقود 
صدر  بالتنفيذ،  للبدء  بالعدل  اب  الكتمّ على 
قرار إعدادي عن جملس شورى الدولة قضى 
بوقف تنفيذ العقد، وقرار آخر يتعلق بتحديد 
العامالت يف اخلدمة  راتب  نسب احلسم من 
املنزلية، سندًا إىل املراجعة اليت تقدمت بها 

نقابة أصحاب مكاتب االستقدام.
هكذا، بقرار قضائي، متكن أصحاب املكاتب 
يف  فشلهم  بعد  العقد،  سريان  كسر  من 
تعديل بعض بنوده. إذ يأتي القرار بعد رفض 
ني األخذ بـ«إصالحات« تقدم بها هؤالء يف  ميمّ
العمل  وزيرة  تأخذ  بنود مل  مثانية  من  ورقة 
سوى بواحد منها، فما كان منهم سوى قطع 
الشعرة اليت كانت تربطهم بالوزارة والتوجه 
اىل القضاء للمطالبة بـ«وقف تنفيذ ومن ثم 

إبطال العمل بالعقد«.
ل  هلمّ الشورى.  قرار  صدر  اجلاري،   14 يف 
وزارة  على  لـ«انتصارهم«  املكاتب  أصحاب 
معركة  خيسروا  مل  الذين  وهم  العمل... 
يومًا، ولو »بالتواطؤ« مع البعض يف الوزارة 
نفسها. لكنه، كان انتصارًا فرديًا. وال عالقة 
العامالت  أي  به،  املعادلة  اآلخر يف  للطرف 
والعمال، على عكس ما حياول هؤالء الرتويج 
مة من قبلهم، كانت  له. ففي املراجعة املقدمّ

األسباب كافية للتدليل على »النوايا«.
بغض النظر عن العقد غري »النموذجي« جلهة 
كان  ما  عكس  على  تشوبه،  اليت  الثغرات 
يصفه معظم املشاركني يف صياغته، إال أن 
تنفيذه  النقابة  أوقفت ألجلها  اليت  األسباب 
كانت »شخصية«. فقد بدا واضحًا فيها أن 
»مصاحل هؤالء تتضارب مع التقدم يف جمال 
العامالت  حقوق  تأمني  لناحية  املوحد  العقد 
إسحاق،  موهانا  تقول  ما  على  والعمال«، 
احملامية يف منظمة »كفى عنف واستغالل«.

خمالفات  النقابة  استعرضت  الشكل،  يف 
الوزيرة، لناحية أن القرارين ال يدخالن ضمن 
املنازل«  »اخلدم يف  أن  مهامها، وخصوصًا 
مستثنون   - املراجعة  يف  يرد  ما  حبسب   -
لقانون  وخيضعون  العمل  قانون  أحكام  من 
املوجبات والعقود. أما األمر اآلخر، فهو عدم 
قانونية صدور القرارين »يف مرحلة تصريف 

األعمال«.
أما يف املضمون، فقد كانت النقابة صرحية 
أصحاب  ومصاحل  مصاحلها،  عن  الدفاع  يف 
اليت تشكل ضررًا  البنود  العمل، مستعرضة 
من  بعضًا  تقرمّ  بنود  الغالب  يف  وهي  هلا، 
أول  والعمال. هكذا، كان  للعامالت  احلقوق 
سبب لوقف تنفيذ العقد »أنه يفرض التزامات 
العمل«.  وأرباب  االستقدام  مكاتب  على 
استفاض  االلتزامات،  تلك  من  وانطالقًا 
هؤالء يف سرد مالحظاتهم على العقد، لناحية 
اعرتاضهم على حتديد قيمة األجر مبا ال يقل 

ة العمل  عن احلد األدنى لألجور وحتديد ماهيمّ
احلق  له  ومن  السنوية  واإلجازات  والعطل 
الثبوتية،  العاملة  أو  العامل  أوراق  حبيازة 
وصواًل إىل النقطة األساس اليت تتعلق بفسخ 
العقد. فعلى سبيل املثال، رأت النقابة أن 
ما ينصمّ عليه العقد يف مادته الثامنة جلهة 
إبقاء األوراق الثبوتية واملستندات يف حوزة 
العاملة أمر »فيه مغامرة«، على ما يقول علي 
سكينة، مستشار الشؤون اإلدارية والعالقات 
أنها  أما االعتبار؟ فهو  النقابة.  اخلارجية يف 
املنزل  أصحاب  وتغافل  األمانة  تسيء  »قد 
السياق،  هذا  ويف  والبلد«.  املنزل  وتغادر 
شرحًا  ميمّني  الوزيرة  إىل  النقابة  أرسلت 
املطالعة،  منه يف  جزءًا  أوردت  »ضروريًا«، 
ورأت فيه أن العاملة قد تهرب بعد إقدامها 
مقتنيات  أن  املعلوم  »من  إذ  السرقة،  على 
العائالت من مال وأشياء مثينة مبتناول اليد 
يف أغلب األحيان، فما املانع من سلب بعض 
أو كل هذه االشياء واملغادرة بها خارج البالد 
كل  وخسارة  الثاني  الفريق  عطلة  يوم  يف 

شيء«.
 من هنا، طالب هؤالء »بوضع ضوابط معينة 
حبيث ال تستطيع هذه العاملة مغادرة لبنان 
إال برباءة ذمة من صاحب العمل أو إبقاء أحد 
حقوقه  لضمان  أمانته  يف  املستندات  هذه 

وعدم تعرضه لسوء األمانة«!

    لم يستطع أصحاب مكاتب االستقدام هضم 
ما يمنحه العقد للعامالت من »حقوق«

ومن مجلة االعرتاضات أيضًا، املالحظات على 
ل  تنقمّ بـ«حرية«  تتعلق  اليت  التاسعة  املادة 
والعطل  اليومية  الراحة  وساعات  العاملة 
اعتربوها  واليت  والسنوية،  األسبوعية 
»للدوران  العاملة مربرًا  تأخذها  »over«، قد 
على حلمّ شعرها«، حبسب ما توحي تعليقات 
»تلك  أن  النقابة  ورأت  املكاتب.  أصحاب 
صراع  ساحات  اىل  املنازل  ل  ستحومّ احلرية 
يومية بني الطرفني وتأثري ذلك على دميومة 
وخيمة  عواقب  هلا  وستكون  السليم،  العمل 

حنن مجيعًا أدرى بها«.
بت  هذا غيض من فيض املالحظات اليت صومّ
يفرتض  ما  على  سهامها  النقابة  خالهلا  من 
أن يكون حقوقًا للعامالت. مل تستطع النقابة 
حقوق،  من  للعامالت  العقد  مينحه  ما  هضم 
ل أيمّ مسؤولية  انطالقًا من أن العقد »مل حيممّ
للعامل، فيما كانت كلها ملقاة على أصحاب 
سكينة.  يقول  العمل«،  وأصحاب  املكاتب 
الواقفون على الطرف اآلخر  وهو ما ال يراه 
فيه  ث  ترتيمّ وقت  ففي  دقيقًا.  للمعادلة 
وزارة العمل بالرد، بانتظار ما ستؤول إليه 
املعركة، تشري إسحاق إىل أن »حترمّك النقابة 
حيفل  اليت  النواقص  على  اعرتاضًا  يأت  مل 
مصاحل  عن  دفاعًا  كان  ما  بقدر  العقد،  بها 
ترتيب  لناحية  وخصوصًا  املكاتب،  أصحاب 
أما  مسؤوليات«.  أو  معينة  مصاريف  العقد 
القشة  مبثابة  كانت  واليت  األساس  النقطة 
اليت قصمت ظهر القرار، فهي البند املتعلق 
بفسخ العقد، والذي تعرتض فيه النقابة على 
قرار إعطاء حق الفسخ للعاملة أيضًا، وهو ما 
اعتربوه »انتهاكًا ملا سار لفرتة طويلة على 

أنه أمر طبيعي«، تقول إسحاق.
العمل  يوقف  أن  القضاء  قرر  ذلك،  رغم 
بالقرار. وهو ما يعدمّ قضائيًا خطوة ناقصة، 
مكاتب  مصاحل  كبرية  »بعني  راعى  إنه  إذ 
يبقى  لكنه  إسحاق،  حبسب  االستقدام«، 
»حكم  القرار  أن  لناحية  شكليًا،  اعتبارًا 
إىل  أضف  التنفيذ«،  بوقف  القبول  بالشكل 
أنه يبقى قرارًا إعداديًا وليس نهائيًا. واحلكم 

يف املعركة املقبلة.

»الفضل« لـ»كورونا« يف تظهري املشاكل البنيوّية ألزمة التعليم:

مشاريع اجلهات املاحنة حتمل أجندات ال تشبهنا
فاتن الحاج

أزمة التعليم يف لبنان بنيوية، وليست نتيجة 
جائحة »كورونا« اليت كان هلا »الفضل« يف 
تظهري هذه األزمة. املطلوب عقد تربوي جديد 
يستند إىل حاجاتنا الوطنية، ال إىل مشاريع »ال 
تشبهنا« تفرضها اجلهات املاحنة من دون أي 
دراسة ألثر هذه املشاريع على التعليم. وقبل 
يف  الفاسدين  إقصاء  أواًل،  املطلوب،  ذلك، 

وزارة الرتبية واملركز الرتبوي وحماسبتهم.
ة حاجة إىل ثورة  »التعليم وصل إىل مأزق ومثمّ
اللبنانية  اهليئة  رئيسة  تقول  كما  تربوية«، 
أبو رجيلي. األستاذة  للعلوم الرتبوية سوزان 
يف كلية الرتبية يف اجلامعة اللبنانية تدعو إىل 
الباحثون  يكون  جديد«  تربوي  اجتماعي  »عقد 
وطنية  علمية  مرجعية  مبثابة  فيه  الرتبويون 
تضغط إىل جانب الرأي العام لتوجيه السياسات 
د  الرتبوية مبا يتالءم مع حاجات اجملتمع. وتشدمّ
الرتبوي  للملف  أخرى  مقاربة  »اعتماد  على 
تستند إىل أولوياتنا، ال إىل األجندات اخلاصة 
للجهات املاحنة كالبنك الدولي واألمم املتحدة 
الرتبية  وزارة  على  تفرض  اليت  واليونيسيف 
دون  من  تشبهنا  ال  إنقاذية  وخططًا  مشاريع 
باب  من  إال  الرتبويني  األطراف  مع  تشاور 
ألثر هذه  دراسة  أي  العتب، ومن دون  رفع 

املشاريع على التعليم«.
ضمن هذا التوجه، نشرت أبو رجيلي وزميلتها 
سهام  الرتبية،  كلية  من  املتقاعدة  األستاذة 
حرب، دراسة تناولت الواقع الرتبوي املأزوم 
اليت  اإلشكالية  اجلامعي.  قبل  ما  التعليم  يف 
يف  ة  الرتبويمّ األزمة  هل  الدراسة:  طرحتها 
التعليم العام نتيجة جلائحة كورونا وما رافقها 
رتها  أنها كانت موجودة وظهمّ أم  من مشاكل، 

األزمات املتالحقة؟
الباحثتان افرتضتا بأنمّ »أزمة التعليم العام أزمة 
ة طفت على السطح عندما تغريمّ براديغم  بنيويمّ
التعليم من حضوريمّ إىل تعليم عن ُبعد أو تعليم 
مدمج«. لذا جرى الوقوف على واقع األطراف 
نة  الرتبويني، فأجريت سلسلة مقابالت مع عيمّ
دة  ة متعدمّ من األهل )14( من مستويات علميمّ
ة متباينة، و13 تلميذًا من خمتلف  وأوضاع عائليمّ

عة. ة ومن مدارس متنومّ املراحل التعليميمّ
املعلمون وحيدون تحت املجهر

الدراسي 2020  العام  أن  لفتت إىل  الدراسة 
- 2021 انطلق على وقع الصراعات بني جلان 
إىل  نظرًا  ة،  اخلاصمّ املدارس  وإدارات  األهل 
عدم قدرة عدد متزايد من األهل على تسديد 
ة  خاصمّ مدارس  أخذت  ما  وسرعان  األقساط. 
أو  معاشاتهم،  ضت  فخفمّ رهائن،  أساتذتها 
أوقفتها كليًا، أو صرفت بعضهم. واعتمدت 
النقابات،  ة، يف ظل صمت  فيمّ ممارسات تعسمّ
من  العديد  منطق  بني  التماهي  يعكس  »ما 
ة  السياسيمّ السلطة  ومنطق  ة  الرتبويمّ السلطات 

البعيدة عن معاناة الناس«. 
مو التعليم الرمسي، فرغم أن أجورهم  ا معلمّ أممّ
إىل  نظرًا  تدهورت  قيمتها  أن  إال  حُتسم  مل 
املدارس يف  إغالق  ومع  ة.  االقتصاديمّ األزمة 
29 شباط 2020، أيقنت وزارة الرتبية ضرورة 
مت  فصممّ ة،  الرمسيمّ للمدارس  بدائل  طرح 
ة  بالتعاون مع املركز الرتبوي سيناريوهات عدمّ

من بينها التلفزيون الرتبوي.
عدد  ع  تطومّ ُبعد،  عن  التعليم  ة  خطمّ ولتنفيذ 
واخلاص  الرمسيمّ  القطاعني  املعلمني يف  من 
تلفزيونية  حلقات  وتصوير  دروس  لتحضري 
ة. وحبسب  صة لصفوف الشهادات الرمسيمّ خمصمّ
على  التلفزيونية  احللقات  أضاءت  الباحثتني، 
والتباين  ة،  غويمّ واللمّ ة  التعليميمّ املهارات  ع  تنومّ

يف ما بينها.
»يدلمّ  املتطومّعني  أداء  يف  التفاوت  هذا   
ة يف معايري التوظيف عمومًا،  على االستنسابيمّ
ر يف  وقصور جلهة متابعة من يعانون من تعسمّ
متواصل،  بشكل  وتدريبهم  ودعمهم  أدائهم 
ُيعترب من  القطاعني الرمسيمّ واخلاص، ما  يف 

أبرز إخفاقات التعليم يف لبنان«.
عة لدى التالمذة  الباحثتان رصدتا مواقف متنومّ

ة  استقالليمّ ملستا  إذ  ُبعد،  عن  التعليم  جتاه 
ة لدى بعض من استفادوا من مهاراتهم  نسبيمّ
ومثابرة  روها،  وطومّ ة  والتكنولوجيمّ ة  األكادمييمّ
ت منها أحيانًا اإلمكانيات  لدى البعض اآلخر حدمّ
سمت  ة احملدودة، فاتمّ ة واملهارات التقنيمّ املاديمّ
أكثر  األمر  وكان  والضياع.  بالقلق  رحلتهم 
إرباكًا لدى العائالت اليت ال متتلك احلدمّ األدنى 
مات. إىل ذلك، كانت هناك المباالة  من املقومّ
لدى طالب وجدوا يف التعليم عن ُبعد فرصة 
فق، فلم يبذلوا  لتمرير العام الدراسيمّ كيفما اتمّ
هواياتهم،  إىل  ا  إممّ انقطعوا  بل  ُيذكر،  جهدًا 
العائالت  يف  وخصوصًا  العمل،  إىل  ا  وإممّ
رون  متعثمّ هم  من  لدى  ر  تعثُّ وُرصد  الفقرية. 
أصاًل، إذ قضى بعض األهل نهارات بكاملها 
إىل  واإلصغاء  التعليم  ة  مادمّ ف  تلقمّ حياولون 
بعدها  ليعودوا  املتوفرة  الضئيلة  الشروحات 
والتدريب  الشرح  يف  ميعنون  أوالدهم،  إىل 
هؤالء  بني  ومن  راتهم.  وتصومّ طاقاتهم  وفق 
ة الذين غالبًا  رين ذوو االحتياجات اخلاصمّ املتعثمّ
وعلى  عليهم  ة  مشقمّ ُبعد  عن  التعليم  كان  ما 
الروضات  تالمذة  وكذلك  ميهم،  ومعلمّ أهلهم 
غري  »متعلمّمني  األهل  بعض  اعتربهم  الذين 
لوح  أمام  ضبطهم  ميكن  و«ال  مستقلمّني«، 
مون  معلمّ ة  مثمّ أيضًا،  األهل  وبني  إلكرتوني«. 
ة  بات املدرسة الرمسيمّ عانوا األمرمّين لتلبية متطلمّ
ة فمارسوا التعليم عن ُبعد، لكن مل  أو اخلاصمّ
أوالدهم،  الوقت ملتابعة مسارات  يتسنمّ هلم 

دة األوالد. خصوصًا يف العائالت املتعدمّ
تعليم لتمرير الوقت

مفردات  هي  »قلق«  »غضب«،  »ضياع«، 
وحبسب  عهم.  تنومّ على  األهل  بني  مشرتكة 
بأنمّ  ًا  ضمنيمّ شعورًا  هناك  أن  بدا  الباحثتني، 
التعليم عن ُبعد ال يعدو كونه »متريرًا للوقت« 
وطريقة غري جمدية الحتواء األوالد وضبطهم. 
اليتها.  ة مشكوك يف فعمّ فيما املخرجات الرتبويمّ
)متابعة،  فاعل  حضور  بني  األهل  ع  توزمّ وقد 
وحضور  تذكري...(  دعم،  شرح،  مساندة، 
والتأنيب.  والتنبيه  باملراقبة  اكتفى  صوريمّ 
لها  ومل تكن أي من فئات األهل يف وضع يؤهمّ
الصعد  على  »الالمدرسة«  نظام  تعومّض  أن 

ة. ة - الرتبويمّ ة والتعليميمّ ة والعالئقيمّ النفسيمّ

    شعور عام بني األهل بأّن التعليم عن بُعد ال 
يعدو كونه تمريرًا للوقت فيما املخرجات الرتبويّة 

مشكوك يف فعّاليّتها
اللبناني  اجملتمع  ب  ترقمّ  ،2020 صيف  خالل 
األزمات  إلدارة  ة  وطنيمّ ة  تربويمّ ة  خطمّ صدور 
 ،2021-2020 الدراسي  العام  خالل  عة  املتوقمّ
ر 241 منشأة  خصوصًا بعد انفجار املرفأ وتضرمّ
ة، مع تقدير اخلسائر واألضرار مبا يفوق  تعليميمّ
الـ 100 مليون دوالر، وبعد انتقال حنو 60 ألف 
طالب من القطاع اخلاص اىل الرمسي. غري أن 
ما صدر حتى اآلن، كما أشارت الباحثتان، مل 
ة املتكاملة،  يرَق إىل مستوى الرؤية االسرتاتيجيمّ
من  عدد  تدريب  على  اإلجراءات  اقتصرت  إذ 
الفرقاء الرتبويني يف املؤسستني، إضافة إىل 
مي القطاع الرمسي على  عدد من مديري ومعلمّ
وعلى  ة  تكنولوجيمّ وموارد  ات  منصمّ استخدام 

ة. ة من األمراض الوبائيمّ اإلجراءات الوقائيمّ
يف املقابل، مل تنشر وزارة الرتبية أيمّ تقرير 
اًل ألضرار القطاع الرتبوي  ن مسحًا مفصمّ يتضممّ
ة عمل إلعادة إعمار  اء انفجار بريوت، أو خطمّ جرمّ
املديرين  ولدعم  جهة،  من  املدارس  وترميم 
العام  ملواجهة  واألهل  التالمذة  مني  واملعلمّ
الباحثتان  أخرى.  جهة  من  الصعب  الدراسي 
ة لتأمني  ة وطنيمّ أوصتا بالركون إىل اسرتاتيجيمّ
ة ودعم مهين يف القطاعني الرمسي  رقابة تربويمّ
»إقصاء  ذلك،  قبل  املهم  لكن  واخلاص. 
الفاسدين  فني  واملوظمّ املسؤولني  وحماسبة 
للبحوث  الرتبوي  واملركز  الرتبية  وزارة  يف 
سمون بالنزاهة  واإلناء، وتعيني مسؤولني يتمّ
العام، مع  إدارة الشأن  واملعرفة واخلربة يف 

تفعيل مهاممّ املفتمّشني الرتبويني«.
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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

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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املعروف  بايدن  جو  فوز  احتماالت  من  قلقها  أنقرة  ختفي  ال 
مبواقفه السلبية جتاه تركيا، وخصوصًا يف خالفاتها مع اليونان 
وقربص، على الرغم من تضامنه مع إسالميي »الربيع العربي« 

عندما كان نائبًا ألوباما.
تنظيمًا  املسلمني  اإلخوان  بإعالن  د  وتوعَّ ترامب  هّدد  أن  بعد 
إرهابيًا خالل محلته االنتخابية السابقة، وهو ما تراجع عنه الحقًا 
التقليدية، استمرت واشنطن يف  بسبب السياسات األمريكية 
املد  سياسات  من  الرغم  على  أنقرة،  مع  »املميزة«  عالقاتها 

واجلزر بني الطرفني، أي ترامب و«اإلسالمي« إردوغان.
بتقديم  لواشنطن  إردوغان  الرئيس  اتهامات  من  الرغم  وعلى 
سوريا،  يف  الكردية  الشعب  محاية  لوحدات  الدعم  أنواع  كّل 
أنقرة من توتري العالقة مع حليفتها االسرتاتيجية  فقد تهّربت 
الواليات املتحدة األمريكية، رغم تغريدات الرئيس ترامب على 
إردوغان وتوّعده يف حال  موقع تويرت، واليت هّدد من خالهلا 
اعتدى على كرد سوريا، ثم الرسالة اليت أرسلها، وفيها الكثري 

خصية له. من اإلهانات الشَّ
إردوغان من  واإلهانات  التهديدات  املقابل، مل متنع هذه  يف 
االستمرار يف عالقاته مع بوتني، واليت شهدت بدورها الكثري 
من حاالت املد واجلزر اليت استفاد منها ترامب، إذ عمل على 
أن  بعد  الفرات،  شرق  األمريكي  العسكري  الوجود  ترسيخ 
أضاء الضوء األخضر إلردوغان كي تسيطر قواته على املنطقة 
املمتدة بني تل أبيض ورأس العني بعرض 110 كم من احلدود 
ق لألخري بفضل  السورية مع تركيا شرق الفرات، وهو ما حتقَّ
)آب 2016(، ملا  البداية  منذ  فلواله  الروسي،  األخضر  الضوء 
أو  إدلب  تركية يف   - روسية  خالفات  عن  اآلن  احلديث  كان 

ليبيا، وأخريًا القوقاز حيث احلرب األذربيجانية األرمينية.
التعاون  يف  االستمرار  من  الطرفني  اخلالفات  هذه  متنع  ومل 
وبناء  الطبيعي  الغاز  ومنها  اجملاالت،  من  العديد  يف  الواسع 
»أس  صواريخ  موضوع  وأخريًا  تركيا،  جنوب  النووي  املفاعل 
الفتور  يف  األهم  املوضوع  زالت،  وما  كانت،  اليت   ،»400
والتوتر بني واشنطن وأنقرة، من دون أن يتحول هذا التوتر 
تهديدات  من  الرغم  على  الطرفني،  بني  ساخنة  مواجهة  إىل 
وكأّن  إلردوغان،  املستمرة  األمريكيني  واملسؤولني  ترامب 
اجلميع ميثل، ليس فقط يف هذا املوضوع، بل يف كل األمور 
اليت حتولت إىل قاسم مشرتك يف عالقات تركيا مع كل من 

روسيا وأمريكا.
املواقف  على  الكثريون  يراهن  الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
أي  القادمة،  القريبة  املرحلة  خالل  إردوغان  للرئيس  احملتملة 
بعد االنتخابات األمريكية اليت ستنعكس بنتائجها على سياسات 
إردوغان  حتركات  خاص  وبشكل  واخلارجية،  الداخلية  تركيا 
اإلقليمية، أي يف الساحات اليت هلا عالقة مباشرة وغري مباشرة 
فأنقرة  الروسية،   - الرتكية  اخلالفات  أو  والتعاون  بالتنسيق 
بايدن املعروف مبواقفه  احتماالت فوز جو  ال ختفي قلقها من 
السلبية جتاه تركيا، وخصوصًا يف خالفاتها مع اليونان وقربص، 
على الرغم من تضامنه مع إسالميي »الربيع العربي« عندما كان 

نائبًا للرئيس أوباما.
ومل تهمل أنقرة حسابات التأقلم سريعًا مع تبعات هذا االحتمال 
الرأي األمريكية. يف املقابل، تتخذ  الذي تتوقعه استطالعات 
أنقرة كل التدابري ملواجهة مفاجآت املرحلة القادمة يف حال بقاء 
الرئيس ترامب يف البيت األبيض، ألنه سيستمر يف سياساته 
احلالية اليت يريد هلا أن حتقق انتصارًا حامسًا ومطلقًا لتل أبيب، 
لقطر  تتوقع  اليت  املعلومات  بعد  إردوغان،  حيرج  قد  ما  وهو 
املصاحلة  احتماالت  عن  احلديث  مع  التطبيع،  بركب  تلحق  أن 
السعودية - القطرية قبل املصاحلة السعودية مع »إسرائيل« 
أو بعدها. وقد تسبقها مصاحلة أو استسالم سوداني وعماني 
ومغربي وجيبوتي لـ«إسرائيل«، إن صحَّ التعبري، يف حال فوز 
حسم  يف  االستعجال  إىل  ترامب  ذلك  كل  وسيدفع  ترامب. 
مساوماته السياسية وحربه النفسية مع إردوغان، ليقول له: 
طاتي العاجلة، وأثبت لي ولنا  »اخرت لنفسك موقعًا ما يف خمطَّ

مجيعًا أنك حليف صادق وموثوق به دائمًا«.
وقد يدفع ذلك إردوغان إىل التفكري يف تقرير مصري عالقاته 
مع الرئيس بوتني بعد وعود واضحة من الرئيس ترامب بتقديم 
ليساعده  واالسرتاتيجّي،  واملالي  السياسي  الدعم  أنواع  كل 
سوريا  يف  الرتكي  الدور  ومضمون  إطار  حتديد  على  ذلك 
وليبيا والعراق والقوقاز، بل والعديد من دول البلقان والدول 

األفريقية، وأهمها الصومال.
ويف هذه احلالة، هل سيستمّر إردوغان يف حتالفاته التقليدّية 
األكرب  حليفه  رضوخ  حال  يف  املنطقة،  يف  اإلسالميني  مع 
ستعين  اليت  اخلليجية  املصاحلة  وشروط  ملطالب  متيم  الشيخ 
وهي مجيعًا ضّد  »إسرائيل«،  مع  املصاحلة  نفسه  الوقت  يف 
املزاج الشخصي للرئيس إردوغان، الذي ال خيفي عرب مقوالته 
يف الداخل واخلارج احلديث عن مشاريعه العقائدية على طريق 
ع  اليت تشجَّ الرتكية  العثمانية  بنكهتها  اإلسالمية  الدولة  إقامة 

إردوغان بني بايدن وترامب.. أحالهما مّر
    حسني محلي

آل سعود  التقليدي  العدو  هلا إسالميو املنطقة، وبايعوه ضد 
وأمريهم الشاب حممد املتهم جبرمية مجال خاشقجي الشنيعة؟! 

وكيف سيحصل ذلك؟
ث املعلومات هنا، ولو كانت شحيحة، عن احتماالت االنفراج  وتتحدَّ
التحركات  على  الطريق  لسّد  مصر،  مع  الرتكية  العالقات  يف 
السعودية واإلماراتية، وهو ما قد يعين جتميدًا مرحليًا يف الدعم 
من  ختّوفهم  السوريون  خيفي  وال  املسلمني.  لإلخوان  الرتكي 
مثل هذا االحتمال، وخصوصًا بعد االنسحاب من نقاط املراقبة 
عن  أنقرة،  تراقب  الذي  الوقت  إدلب، يف  جوار  الرتكية يف 
األمريكي، وبشكل مقصود، عن  اإلعالم  عنه  ما كشف  كثب، 
خفايا زيارة مسؤولني من البيت األبيض إىل دمشق، وصادف 
ذلك عودة الرحالت اجلوية بني دمشق وكل من قطر واإلمارات، 

فاألوىل حليفة إردوغان، والثانية من ألد أعدائه.
حيسد  ال  وضع  يف  نفسه  سيجد  إردوغان  أن  واضحًا  وبات 
عليه، أيًا كانت صحة االحتماالت والتوقعات، أي بفوز ترامب 
أنه  أمام الدميوقراطي جو بايدن، الذي ال شك يف  أو هزميته 
سيتحرك وفق توصيات هيالري كلينتون، صديقة أمحد داوود 
بايدن  كما سيضع  إردوغان.  أعداء  ألّد  من  اآلن  وهو  أوغلو، 
توصيات نائبه كاماال هاريس وزوجها اليهودي بعني االعتبار 
وغري  املباشرة  العالقة  ذات  امللفات  كل  مع  تعامله  خالل 
عالقة  أيضًا  هلا  وهي  اخلارجّية،  إردوغان  بسياسات  املباشرة 

مباشرة مبجمل احلسابات اإلسرائيلية.
صعبة  خيارات  أمام  نفسه  إردوغان  الرئيس  سيجد  وحينها، 
دة جدًا، ما سيضطره إىل وضع النقاط على احلروف يف  ومعقَّ
سياساته  على  احملتملة  بانعكاساتها  اخلارجية  سياساته  جممل 
تطبيق  يف  بفشله  املاضي  األسبوع  اعرتف  أن  بعد  الداخلية، 

مشروعه الفكري العقائدي، أي أسلمة األمة والدولة الرتكية.
امتحان  أمام  ستضعه  التناقضات  هذه  كّل  أّن  يف  شكَّ  وال 
اجلديدة لسياساته  املسارات  إىل حتديد  جدًا، سيدفعه  صعب 
الرئيس  مع  عالقاته  تقرير مصري  منه  ب  اليت ستتطلَّ اخلارجية 
بوتني يف سوريا يف الدرجة األوىل، لينتقل منها إىل ملفات 
أبسط بكثري يف ليبيا والقوقاز، فاجلميع يعرف أن سوريا كانت 
حيث  العربي،  العامل  باجتاه  الرتكي  والتدخل  االنفتاح  بوابة 
أصبحت تركيا طرفًا مباشرًا وأساسيًا يف مجيع ملفاته، مبا يف 
ذلك مساوماته مع الرئيس بوتني حول كل العناوين الرئيسية، 
ليس يف سوريا فقط، بل الحقًا يف ليبيا، واآلن يف القوقاز، 
األوروبية  للدول  إردوغان حتدياته  يهمل  ذي مل  الَّ الوقت  يف 
معها  التوتر  إىل  حباجة  وهو  واليونان،  لقربص  دعمها  بسبب 
والدولة  األمة  أعداء  »ضد  والدينية  القومية  املشاعر  لتحريك 

الرتكية«!.
من  جزءًا  احلالية  املعطيات  هذه  كّل  تكن  مل  إن  بالطبع  هذا 
وهو  وإردوغان،  بوتني  بني  مسبقًا  عليها  متفق  سيناريوهات 
احتمال ضعيف، إن مل نقل مستحياًل، إال يف حالة واحدة، وهي 
خانة  من  تركيا  انتقال  احلالة  هذه  ألنها ستعين يف  املعجزة، 
اخلندق  إىل   1946 العام  منذ  الغرب  مع  االسرتاتيجي  التحالف 
املعطيات  من  الكثري  بسبب  مستحيل  أيضًا  وهو  املعادي، 
وآخر  االحتمال.  هذا  مثل  ستعرقل  اليت  والسياسية  التارخيية 
مثال على ذلك حرص أنقرة على التحالف السياسي والعسكري 
زاالنسكي،  »اليهودي«  األوكراني  الرئيس  مع  واالسرتاتيجي 
عواصم  واشنطن ومعظم  واملدعوم من  األكرب ملوسكو،  العدو 

االحتاد األوروبي.
وقد أثبتت معظمها، رغم خالفاتها مع إردوغان، أنها ما زالت يف 
عقلية احلرب الباردة ضد روسيا بعد 30 سنة من متزق االحتاد 
السوفياتي الذي كان العدو األخطر بالنسبة إىل تركيا بسبب 
ست تركيا  العداءات التارخيية واخلطر الشيوعي. وبسقوطه، تنفَّ
الصعداء، ومل ختِف فرحتها الستقالل اجلمهوريات اإلسالمية يف 
حال  حاهلا  تركي،  أصل  ذات  وهي  الوسطى،  وآسيا  القوقاز 
وكانت  احلالية،  روسيا  حدود  داخل  الذاتي  احلكم  مجهوريات 
مجيعًا جزءًا من نظرية احلزام األخضر للثنائي األمريكي اليهودي 

كيسنجر وبرجينسكي.
ويف مجيع احلاالت، وأيًا كانت حسابات كل األطراف يف ما يتعلق 
سواء  القادمة،  القليلة  األيام  أن  واضحًا  بات  فقد  باملنطقة، 
مع ترامب أو بايدن، ستحمل يف طياتها الكثري من املفاجآت 
املثرية بالنسبة إىل املنطقة عمومًا، كما ستضع إردوغان وجهًا 
معًا  وسنرى  اخلارجية،  األكرب يف سياساته  اختباره  أمام  لوجه 
وقريبًا مؤشراتها اجلديدة يف سوريا، ألنها قفل املرحلة القادمة 

ومفتاحه بالنسبة إىل اجلميع!
فهل دمشق مستعدة وقادرة مع حليفاتها على مواجهة مفاجآت 
هذه املرحلة بكل معطياتها الصعبة واملعقدة؟ وهل استخلصت 
وأخطائها، حتى  والضرورية من مجيع حمنها  الكافية  الدروس 
يتسنى هلا االنتصار على مجيع أعدائها أم أنها ستبقى ورقة يف 
مهب الرياح اإلقليمية والدولية، كما هي عليه منذ 9 سنوات، 

والسبب يف ذلك هو حسابات إردوغان يف سوريا؟

يف 3 تشرين الثاني تنتهي زوبعة التدقيق اجلنائي. تلك مزحة مل متّر 
على رياض سالمة، الذي أفشلها بالتضامن والتعاون مع »القانون« 
اجملال  فاحتة  سُتغادر،  مارسال«  اند  »ألفاريز  السياسية.  واحلماية 
من  جزءًا  سيكون  سالمة  هل  الفرنسية.  الطريقة  على  تدقيق  أمام 
احلل كما كان جزءًا من االنهيار، على شاكلة سعد احلريري؟ أم أنه 

سيتخلى عن منصبه بعد حصوله على ضمانات بعدم مالحقته؟
التفاهم  أن  يؤكد  وجيزة،  فرتة  يف  احلكومة  ُتشّكل  بأن  التفاؤل 
السياسي املدعوم باملبادرة الفرنسية يسلك طريقه حنو اإلجناز. لكّن 
اتفاقًا من هذا النوع، جيمع أهل السلطة وخالفاتهم، ال ميكن أن يكون 
إال على قاعدة: عفا اهلل عما مضى. التطبيق العملي هلذه القاعدة، 
يبدأ من مصرف لبنان. التحقيق اجلنائي يشارف على االنتهاء، قبل 
أن يبدأ. رياض سالمة ليس من النوع الذي يستسلم حتى يف ظل 
»حكومة معادية«. بوجود احلريري على رأس احلكومة، صار بإمكانه 
أن يطمئن. يف مقابلته األخرية مع برنامج »صار الوقت«، مل يوارب 

الرئيس املكّلف بقوله إنه يريد رياض سالمة إىل جانبه.
هذا يتطلب أن ال تكون رقبة حاكم املصرف املركزي مرهونة لتدقيق 
جنائي من البديهي أن يدينه، كما يدين أشخاصًا ومؤسسات. حبسب 
العقد املوّقع بني وزارة املالية وشركة »ألفاريز آند مارسال«، فإن 
املصرف املركزي كان مطالبًا باإلجابة على طلبات الشركة خالل مهلة 
بدء  من  للتمكن  كافية  غري  البيانات  أن  هلا  تبنّي  وإذا  أسبوعني، 
حدود  معقولة يف  خطوات  اختاذ  املال  وزارة  على  وجب  مراجعتها، 
اليت  البيانات  إتاحة  ضمان  بهدف  احلالي  اللبناني  القانوني  اإلطار 
تطلبها الشركة يف غضون فرتة ال تزيد عن أسبوعني، ومبا يناسب 

الشركة متامًا.
مهلة األسبوعني اجملّددة تنتهي يف الثالث من تشرين الثاني. كل 
املعطيات تشري إىل أن مصرف لبنان لن يستجيب ملطالب الشركة. 
وبناًء عليه، يتوقع أن تطلب األخرية، حبسب العقد، إنهاء االتفاقية 
»بسبب عدم قدرتها على اختاذ قرار بدء التدقيق نتيجة لقصور إتاحة 

املعلومات«. حتصل حينها على 1٥0 ألف دوالر وترحل.
يف املهلة األوىل املعطاة ملصرف لبنان لتسليم املستندات املطلوبة، 
بأمرين:  متحّججًا  واستفسار،  سؤال   100 حنو  على  اإلجابة  رفض 
السرية املصرفية، وعدم وجود أي عالقة تعاقدية جتمعه بـ«ألفاريز 
اند مارسال« اليت وّقعت العقد مع وزارة املالية ال معه. استخفافه 
بالتدقيق مل يقتصر على رفض تسليم أغلب البيانات املطلوبة. حتى 
ما سّلمه من معلومات كان يف أغلبه بيانات منشورة وعامة. وملزيد 
التدقيق اجلنائي، سّلم املصرف  من االستهزاء بقرار احلكومة إجراء 
املركزي وزارة املالية آالف املستندات الورقية، اليت حولتها بدورها 
أنه  األطراف  كل  إدراك  من  بالرغم  دبي،  يف  الشركة  مركز  إىل 

يستحيل التدقيق فيها.
عندما تسأل مصادر وزارة املالية، جتيب بأنها ال ميكنها إلزام املصرف 
النقد  قانون  إن  تقول  املطلوبة.  املستندات  كل  تسليم  املركزي 
والتسليف يعطي مفّوض احلكومة لدى املصرف املركزي احلق بطلب 
مبعلومات حممية  تزويدها  يلزمه  ال  لكنه  للمصرف،  املالية  البيانات 
من  أبعد  تذهب  املعنية  املصادر  املصرفية.  السرية  قانون  مبوجب 
ذلك: حنن نعرف القانون وال ميكننا أن نطلب من املصرف خمالفته! 
ذلك يقود، حبسب مصادر مطلعة، إىل السؤال عن مرّبر توقيع العقد 
حيصل؟  لن  التدقيق  أن  سلفًا  مقتنعة  األطراف  كل  أن  طاملا  إذًا 
مصادر متحّمسة للتدقيق ترفض بشدة هذا التربير الذي »يتناسب 
مع احلماية السياسية املؤّمنة لسالمة«. تؤكد أن أموال مصرف لبنان 
هي أموال عامة، وحتى احلسابات املفتوحة فيه هي إما ملؤسسات أو 
إدارات عامة، وبالتالي ال ميكن إخضاعها لقانون السرية املصرفية 
السرية املصرفية هو حبسب  قانون  منها.  ال هي وال من يستفيد 
بأموال املودعني ال  املتعلقة  املعلومات  املصدر معيّن حبماية سرية 
األموال العامة. لكن لسالمة وجهة نظر أخرى. وهو مبمارسته يعترب أن 

الدولة ال حيق هلا أن تتحقق من أمواهلا وكيفية صرفها!
إذا كان ذلك موقف سالمة أيام حكومة حسان دياب، فكيف سيكون 
أن  إىل  يطمئن  أن  بإمكانه  عمليًا صار  احلريري؟  حكومة  مع  موقفه 
التدقيق اجلنائي صار خلف ظهره. ليس فقط باهلامش الذي يعطيه 
لنفسه إلفشال التدقيق، بل بسبب احلماية السياسية اليت تضاعفت 

مع عودة احلريري إىل الرئاسة الثالثة.
ببساطة يبدو أن اعتذار »ألفاريز اند مارسال«، بقدر ما هو مرتبط 
بأسباب تقنية، بقدر ما يشّكل خمرجًا ملن يريد أن يسري باملبادرة 
الفرنسية. البديل عن »ألفاريز« لن يكون سوى املصرف املركزي 
الفرنسي، الذي ال ميانع سالمة أن جيري تدقيقًا يف حسابات املصرف. 
األولوية بالنسبة إليه هي الضمانات بأن ال ُيالحق. وهذه ال ميكن أن 
حيصل عليها يف ظل حتقيق جنائي أو قضائي يسّهل الوصول إىل 
خمالفات ارتكبها. وجود وثيقة تتضّمن قرائن وأدلة تدين أشخاصًا 
ومؤسسات يكفي إلبقاء السيف ُمْصلتًا على رقاب املرتكبني. ذلك ال 
أحد يريده من السياسيني والنافذين. »عفا اهلل عما مضى« هو احلل. 
كل  ضبضبة  يتطلبان  احلكومة  وتأليف  احلريري  عودة  فإن  ولذلك، 
امللفات، مقابل إعطاء األولوية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
وإحياء ما أمكن من التزامات »سيدر«. هل سيكون سالمة جزءًا من 
عدة الشغل؟ يكثر احلديث عن أن صندوق النقد الدولي ال جيد فيه 
شريكًا موثوقًا للعمل معه. وإذا صّح ما يتم تناقله، فإن سالمة قد ال 
ميانع التخلي عن منصبه. يريد حصرًا أن خيرج بهدوء و«بال بهدلة«.

التدقـيق اجلـنائي يـسقط
إيلي الفرزلي
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حليازة  مرعبة  كثافة  إىل  تشري  العاملية  الرمسية  البيانات 
األمريكيني أسلحة فردية، مبعدل »120 قطعة سالح لكل 100 
فرد«، ما يرتجم إىل استحواذ األمريكيني على 47% من جمموع 

األسلحة الفردية يف العامل بأكمله.
أضحت التحذيرات من اندالع اشتباكات مسلحة قد تتطور إىل ما 
هو أسوأ مادة شبه دائمة يف األروقة وبني النخب السياسية 
والفكرية األمريكية، كمحصلة صراع موازين القوى الراهنة بني 
الرئاسية، وامتدادهما يف املؤسسة احلاكمة  طريف االنتخابات 
بكل تشعباتها، ويف ظل حالة استقطاب حادة تهّز أركان النظام 

السياسي برمته.
 جتاوزت خطورة املسألة رفض الرئيس ترامب« اإلقرار مسبقًا 
بنتائج ما تفرزه االنتخابات«، وُرصد أحد مسؤولي إدارته مغردًا 
»شراء  عن  حبرية  متحدثًا  االجتماعي،  التواصل  وسائل  يف 
الذخرية وختزينها، استعدادًا ألعمال عنف« تعقب اإلعالن عن 

نتائج االنتخابات أو يف فرتة انتظارها وإبطاء اإلعالن عنها.
تهيئة  يف  منخرطان  والدميوقراطي،  اجلمهوري  الطرفان،   
االستعدادات للتوجه إىل احملكمة العليا، كل من وجهة نظره، 
راحبًا أو خاسرًا، علمًا أن قرارها شبه حمسوم سلفًا لصاحل احلزب 

اجلمهوري، حبكم توازن القوى الراهن للقضاة.
األمريكية  العاصمة  يف  واملراقبني«  »احملللني  بعض  ذهب   
احلادي  القرن  طراز  من  أهلية«  »حرب  ملخاطر  الرتويج  إىل 
والعشرين، الذي ميّيزه انتشار واسع ومنظم جملموعات مدربة 
العداء  ُتِكّن  وهي  مدرعة،  ميدانية  بأسلحة  بعضها  ومسلحة، 
للمؤسسة احلاكمة، وتتسلح حبقها الدستوري يف اقتناء السالح 

املرّخص.
حليازة  مرعبة  كثافة  إىل  تشري  العاملية  الرمسية  البيانات 
األمريكيني أسلحة فردية، مبعدل »120 قطعة سالح لكل 100 
فرد«، ما يرتجم إىل استحواذ األمريكيني على 47% من جمموع 

األسلحة الفردية يف العامل بأكمله.
وقد تعاظم إقبال األمريكيني على اقتناء األسلحة يف العقدين 
واليته  مهام  ترامب  الرئيس  تسلم  منذ  وخصوصًا  األخريين، 
العام 2016. ويعد جزء ال بأس به منها أسلحة  الرئاسية يف 
عسكرية ميدانية، وبعضها معزز بدقة تصويب بالليزر. ويقدر 
امليدانية  والرشاشات  الفردية  لألسلحة  املخزنة  الذخائر  حجم 

مبئات املليارات من الطلقات.
البعض يذهب إىل القول إن األسلحة املتاحة لدى »امليليشيات 
أجهزة  لدى  يتوفر  ما  بنوعيتها  تفوق  رمبا  اليمينية  اخلاصة« 
أمام  التحديات  ما يضاعف حجم  الدول،  الشرطة يف عدد من 
بني  مباشر  صدام  نشوب  حال  يف  األمريكية  الشرطة  أجهزة 

الطرفني.
يف اجلانب املؤّسساتي، أعربت املؤسسة العسكرية األمريكية 
مرارًا عن عدم نيتها االخنراط يف مهام ميدانية داخلية، »خبالف 
ضد  الوطن  سيادة  عن  الدفاع  أجل  من  العسكرية  عقيدتها 
ال  املتعددة  املسلحة  امليليشيات  أن  بيد  اخلارجية«،  األطماع 
إىل  مطمئنة  مسلحة،  الشتبكات  االستعداد  يف  مراميها  ختفي 
قسط وفري من ازدواجية والء عناصر أجهزة الشرطة يف مناطق 
متعددة، أقلها يف توفري معلومات استخباراتية استباقية ألي 

حتركات معادية هلا.
تقول  األمريكي  القرار  يف  املؤثرة  السياسية  النخب  بعض   
صراحة إنها »تستبعد استكمال عملية انتخابية سلسة، وخصوصًا 
بعد حدوث صدامات مسلحة مع أجهزة الشرطة منذ شهر أيار« 
غري  العتداءات  رمسية  حكومية  مباٍن  فيها  تعرضت  املاضي، 
مسبوقة، »ومن الصعب تصّور نهاية لتلك اإلضرابات واختفائها 
عن املشهد فجأة يوم االنتخابات«، وفق وصف مؤسسة »راند« 

يف7  تشرين األول 2020.
أمجعت األطراف املتنافسة على عدم قدرة أي طرف »التحكم« 
»احتجاجات  اندالع  مرّجحة  االنتخابات،  يوم  أنصاره  بتصرف 
غاضبة« عفوية، وخصوصًا عند شعور أي منهما حبرمانه من حق 
التصويت، وهي مسألة تتجدد يف كل دورة انتخابية، ألسباب 
عدة أبرزها تباين استيفاء الشروط االنتخابية بني كل الواليات، 
وحتى يف بعض املقاطعات داخل الوالية الواحدة، إذ ال يزال 
مشسية  بصورة  مرفقة  الناخب  ُهوية  بإثبات  متمسكًا  بعضها 
إما  للكثريين،  تتوفر  ال  اليت  السيارة  قيادة  كرخصة  رمسية، 

بسبب الفقر وإما عوامل أخرى.
 »التهديد بوجود مواد متفجرة ومفرقعات« يف مراكز االنتخاب 
للحيلولة دون استكمال عملية التصويت ليس مسألة مستبعدة، 
بل تتضاعف احتماالته طردًا مع حالة االنقسام والتجاذب الراهنة 
يف اجملتمع بأكمله، مع إدراك األجهزة األمنية جدية املسألة، 
نظرًا إىل توفر تلك املواد يف السوق التجارية. كما أن املشاعر 

العدائية والتصرف من وحيها ال حتتاج إىل إدارة مركزية.
وسائل  لدى  استباقية  دعائية  محلة  توفر  هو  بالذكر  واجلدير 
العنف  أعمال  توصيف  إىل  »التطرق  بعدم  املختلفة،  اإلعالم 
باإلرهاب«، استنادًا إىل توجيهات مشددة من مكتب التحقيقات 

حرب أهلية أمريكية.. السيناريو احملتمل واألدوات
منذر سليمان ومنذر سليمان

»التهديدات  مع  يتعامل  إنه  قائاًل  آي(،  بي  )أف  الفيدرالي 
وليس  عدوانية،  نزعة  لديهم  ألفراد  مالزمة  كظاهرة  الداخلية 
كمنظمات«، بيد أن الواقع يناقض تلك التوجيهات، وال سيما 
حني يتعلق األمر بتوصيف املكتب لكل من له صلة باجملموعات 
حقبة  من  املستنسخة  املنظمات  وبعض  واليسارية  الليربالية 

عقدي الستينيات والسبعينيات من القرن املنصرم.
اجلهاز األمين األبرز، أف بي آي، لديه سجل حافل برصد كل 
التحركات الفردية واجلماهريية وتصنيف املعلومات اخلاصة بها، 
أفرادًا ومجاعات. وقد سّجل حنو »50 إىل 60 حالة تفجري إرهابي 
سنويًا« يف الواليات املتحدة يف عقد السبعينيات، وهو يشتهر 
الشعبية،  للتحركات  السياسية  بالدوافع  اإلقرار  عن  بعزوفه 
وحصرها يف قوالب »اضطرابات خمّلة باألمن العام« تستدعي 

تقديم مرتكبيها للقضاء.
املؤسسات  بعض  لدى  رشحت  اليت  األخرية  التوجيهات  وما 
اإلعالمية سوى دليل على إصرار املؤسسة األمنية على جتاهل 
األبعاد واملطالب السياسية العامة اليت اشتدت وتشعبت منذ 
بدء والية الرئيس ترامب بشكل خاص، باتساع رقعة املهمشني، 
وارتفاع معدالت البطالة، وانسداد آفاق االحتفاظ ببيوت ومنازل 

أو شقق مؤجرة.
املنظمات اليمينية والعنصرية، حبسب تقييم جهاز »األف بي آي«، 
استفادت من التجارب واملواجهات السابقة للتيارات الليربالية 
مناهضة  »جمموعات  بروز  أسلوب  على  واعتمدت  واليسارية، 

مبهمة القيادة«، كي تعّقد سبل مالحقتها واستهدافها.
االسرتاتيجية  »لتلك  املتطرف  اليمني  تبين  أن  اجلهاز  وأضاف 
أسهم يف محاية قياداته من االنكشاف والتعقب، وكذلك كحاجز 
إضايف أمام حماوالت االخرتاق«، ما جعلها تتقن آليات حتركها 
يف  حقها  أبرزها  السارية،  القوانني  حدود  ضمن  ونشاطاتها 

التجمهر والتدرب على محل السالح.
 يف معرض مقارنة اجلهاز املذكور لطبيعة املصاحل املستهدفة 
من قبل اجملموعات املسلحة املتباينة يف توجهاتها، أكد اجلهاز 
أن »املتطرفني اليساريني مييلون إىل مهامجة رموز االستغالل 
الرأمسالي واضطهاد مؤّسساته، بينما مييل اليمني املتشدد إىل 
استهداف األقليات العرقية واإلثنية، واملهاجرين ذوي البشرة 
يساند  أنه  يعتربون  من  وكل  واملسلمني،  واليهود  الداكنة، 

مصاحل األقليات«.
تتعدد هوية القوى واجملموعات احملتمل اخنراطها يف صدامات 
مسلحة بني بعضها البعض ومع قوى األمن الرمسية، وانزالق 

األوضاع إىل ساحات مواجهة مستمرة تقارب احلروب األهلية.
قوى األمن الرمسية، باستثناء القوات املسلحة النظامية، تشمل 
»األف بي آي«،  املختلفة وعناصر مسلحة من  الشرطة  أجهزة 
وقوات احلرس الوطين اليت ختضع لسلطة حكام الواليات بالدرجة 
التنفيذية  السلطة  كرأس  الرئيس،  باستطاعة  لكن  األوىل، 
مدينة  أو  ساحة  أي  إىل  استدعاؤها  للقوات،  األعلى  والقائد 

يراها ضرورية.
القوات املسلحة بكل أفرعها، الربية والبحرية واجلوية، ستلجأ 
األراضي  عموم  يف  املنتشرة  وقواعدها  منشآتها  محاية  إىل 
احلماية  وتأمني  النووية،  األسلحة  قواعد  األمريكية، وخصوصًا 
التامة ملراكز السلطة السياسية يف العاصمة واشنطن وحميطها 
مواجهة  يف  الفعلي  االخنراط  دون  من  لكن  عنها،  والدفاع 

»االحتجاجات واالضطرابات السريعة االشتعال«.
االنتخابية  احلملة  تنافس  اشتداد  خالل  األخرية  اآلونة  برز يف 
األبيض  البيت  من  تأمتر  مسلحة«  »فيدرالية  عناصر  دخول 
جهاز  من  باألسلحة  مدججة  جمموعات  أنها  الحقًا  ثبت  مباشرة، 
حرس احلدود الضخم، دخلت مدينيت بورتالند وسياتل يف أقصى 
الغرب األمريكي من دون موافقة مسبقة من سلطات املدينتني 
أو حكام الواليتني، واشتهرت باستخدام القوة املفرطة واحتجاز 
احملتجني من دون تقدميهم إىل احملاكمة. ويرّجح أن تؤدي دورًا 
حموريًا يف قمع احملتجني املناهضني للرئيس ترامب، سواء فاز 

يف االنتخابات أو خسرها.
ازدواجية السلطة صاحبة القرار يف نشر قوات احلرس الوطين، 
من مشاة وقوات حممولة، ختضع حلكام الواليات بالدرجة األوىل، 
لكن الرئيس ترامب لديه متسع من الصالحية لتوظيفها حبسب 
ما يراه مناسبًا، ما يؤشر على تصادم السلطتني، وخصوصًا يف 
والية كاليفورنيا املناوئة بأغلبيتها للرئيس ترامب، ورمبا يلجأ 
حاكم الوالية الدميوقراطي إىل إصدار أوامره هلا بإعاقة تقدم 
قوات مسلحة رمسية، سواء من قوات سالح الرب أو حرس احلدود، 

مع إمكانية تدحرج املسألة إىل مواجهة حمدودة بينهما.
الواليات، قد  أمنية رمسية، وهي شرطة  يتبقى من قوات  ما 
الرغم  على  املتطرف،  اليمني  مليليشيات  بالتصدي  هلا  يعهد 
من ميل ميزان التسلح لصاحل تلك امليليشيات، وخصوصًا يف 
مسلحة  مبجموعها  الشرطة  للطرفني:  املتوفرة  األسلحة  نوعية 
بأسلحة فردية ورشاشة، مقابل أسلحة ميدانية تتوفر لدى عدد 

كبري من امليليشيات.

ما تستخدم  نادرًا  أمنية  فئة  إىل  األنظار  لفت بعض احملللني 
يف الصراعات مع األجهزة األمنية، وهي قوات الشرطة، حلماية 
مراكز السكان األصليني، اهلنود احلمر، واليت من املرجح أن 
تستغل األوضاع إلقصاء األجهزة الرمسية عن مناطقها، ورمبا 
إعالن بعضها االستقالل الذاتي عن الكيان السياسي األمريكي، 
املتدنية ال تشري  تدريبها  أن طبيعة تسليحها ومستويات  بيد 

بشدة إىل مسألة االنفصال.
يف الطرف املقابل، تقف امليليشيات اليمينية املسلحة املتعددة، 
مكتب  بيانات  وفق  جمموعة،   370 على  أعدادها  تزيد  واليت 
بالتأهل  عناصرها  ويتميز   ،2018 للعام  الفيدرالي  التحقيقات 
لتدريبات عسكرية تكتيكية ازدادت وتريتها يف اآلونة األخرية، 

وهي تنتشر يف معظم الواليات األمريكية.
وقد برزت إحداها إىل العلن قبل بضعة أيام عقب إعالن عناصر 
»األف بي آي« اعتقال عناصر من »حراس الذئب« يف والية 
األجهزة  )استطاعت  داخلها  بعد وشاية من عنصرين  مشيغني 
الوالية  حاكمة  خلطف  التخطيط  بتهمة  بأقرانهما،  جتنيدهما( 

غريتشني ويتمر.
من  قلة  األمنية،  األجهزة  تصنيفات  حبسب  أخطرها،  ويعد   
معظمهم  ألعضائها،  واسع  انتشار  ذات  املسلحة  امليليشيات 
الرمسية،  األمن  أجهزة  يف  عمله  رأس  على  يزال  ال  أو  عمل 
وهم يتمتعون بالتدريب العسكري وحيازتهم لألسلحة الرمسية. 
خالل  أنشئت  اليت  القسم«،  »حراس  جمموعة  تصدرتها  وقد 
والية الرئيس السابق باراك اوباما، ودشنت حضورها بالصدام 
املسلح مع قوى »األف بي آي« يف العام 2014 خالل أزمة ذاك 
كاليفن  الفيدرالية  األراضي  على  املعتدي  املزارع  مع  اجلهاز 

بندي.
يوازيها يف االنتشار الواسع ألعضائها ميليشيا تدعى »%3« ، 
تضم عناصر أمريكية وكندية تكّن عداًء مزمنًا للكيان السياسي 
الدعائها  الصفة  تلك  نفسها  على  أطلقت  وقد  األمريكي. 
بأن«3%«  من املستعمرين البيض األوائل محلوا السالح ضد 
يف  ظهورهم  خالل  حربيًا  زيًا  عناصرها  وارتدى  الربيطانيني، 
البيض يف مدينة شارلوتسفيل يف والية  للعنصريني  مسرية 

فرجينيا يف العام 2017.
 مثة جمموعة أخرى مسلحة هي ميليشيا مشاة البحرية االستعماري، 
»مشيغني  األوسط  الغرب  واليات  على  حضورها  ويقتصر 
مدججة  عناصرها  نشرت  وقد  وبنسلفانيا«.  وأوهايو  وإنديانا 
آي«  بي  »األف  الستهداف  أيام، حتسبًا  بضعة  قبل  باألسلحة 
لعناصرها بعد اعتقاهلا عناصر جمموعة »حراس الذئب« املشار 

إليها أعاله.
 تزعم اجملموعة أعاله امتالكها »سالح جو، وقدرات جوية متحركة، 
ووحدات مؤللة، ونظامًا لوجستيًا متطورًا«، وباستطاعتها نشر 

عناصرها على وجه السرعة يف أي ساحة تريد.
تشري بيانات »األف بي آي« أيضًا إىل جمموعة حمرتفة حديثة 
النشأة تتوزع يف واليات »سلسلة جبال الروكي«، تدعى »قوة 
الدفاع األمريكية« املوحدة، تزعم أن بعض عناصرها أتى من 
صفوف »القوات اخلاصة األمريكية«، وشارك يف اهلجوم الذي 
العام  يف  بنغازي  مدينة  يف  األمريكية  القنصلية  له  تعرضت 

.2012
مبوازاة امليليشيات اليمينية والعنصرية، أدت املواجهات األخرية 
مع أجهزة الشرطة احمللية منذ اغتياهلا املواطن األسود جورج 
نشرت   ،NFAC السود،  من  مسلحة  بروز جمموعة  إىل  فلويد، 
املتطرف  خلصمها  موازية  مسرية  يف  مسلح  عنصر   500 حنو 
يف مدينة أتالنتا يف والية جورجيا مطلع العام اجلاري، بيد أن 
األمريكي،  السياسي  والكيان  للسلطة  بوالئها  تتميز  اجملموعة 
حيملون  أعضائها  بعض  أن  رغم  اليمني،  ميليشيات  خبالف 
بالسود )من أصول  نزعات استقاللية لتشكيل واليات خاصة 

أفريقية(.
والسلم  لألمن  اخلطر  مكامن  أن  على  الرمسية  األجهزة  جتمع 
االجتماعي هي يف اجملموعات املسلحة اليت مل تعلن عن هويتها 
بعد، واليت يتم رفدها بعناصر مدربة أنهت خدمتها العسكرية 
املقبلة،  املسلحة  املواجهات  يف  بشدة  تنخرط  وقد  الرمسية. 
والقاسم املشرتك بينها هو عدم خشيتها من نشوب حرب أهلية 

جديدة.
يف  واملصابني  الوفيات  أعداد  وتنامي  كورونا  جائحة  تفشي 
من  مضاد سيعزز  لقاح  إىل  بالتوصل  يقني  دون  من  أمريكا 
خماطر الصدامات املسلحة، يواكبها انتشار خيبة أمل عامة من 
فعالية القادة السياسيني للبالد، بصرف النظر عن هوية الفائز 
النموذج  »لنشر  العام  احلماس  وفتور  املقبلة،  االنتخابات  يف 

الدميوقراطي« األمريكي أو االعتزاز به.
تضاريس اللوحة السياسية األمريكية ال تبشر خريًا يف األيام 
املقبلة، ويعّول كل طرف على قواه الذاتية ومناصريه للسيطرة 
على دفة القيادة السياسية للبالد، واستعداده للصدام املسلح 

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

 
 

 
 

JODI MCKAY MP 
NSW LABOR LEADER 

SHADOW MINISTER FOR MULTICULTURALISM 
 

JIHAD DIB MP 
MEMBER FOR LAKEMBA 

SHADOW MINISTER ASSISTING ON MULTICULTURALISM 
 

LYNDA VOLTZ MP 
MEMBER FOR AUBURN 

 
 

STATEMENT: AUBURN GALLIPOLI MOSQUE ATTACK 
 
 
NSW Labor condemns the attack on the Auburn Gallipoli Mosque. 
 
The Gallipoli Mosque is an important part of Sydney’s religious and cultural 
landscape. Its community regularly welcomes people of all faiths and backgrounds 
and is well known for its outreach in Western Sydney.  
 
Our Labor MPs are regular visitors to the Mosque, particularly during the holy month 
of Ramadan.  
 
The attack, which took place late on Sunday afternoon, should offend all Australians. 
 
NSW Labor has always supported people of faith to practice their religion in their 
respective places of worship.  
 
We stand with the Muslim community in Auburn and across NSW, and all 
communities of faith. Our thoughts are with all those who worship at the Mosque.  
 
 
 
 
DATE: 26/10/2020  
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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
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Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

Bankstown Paceway 
is set for an upgrade 
after being allocated 
more than $70,000 
under the NSW Gov-
ernment’s COVID-19 
stimulus program.

Local State Member 
for East Hills Wendy 
Lindsay said it was 
fantastic to see the 
program go towards 
improvement works 
at the paceway while 
supporting jobs and 
the economy. 

“This funding will im-
prove the Paceway’s 
entry road and service 
lanes and install remov-
able bollards to assist 
with access and traffic 
control, ultimately mak-
ing it better equipped 
to host events,” Mrs 
Lindsay said.

“Bankstown Pace-

FUNDING BLITZ FOR BANKSTOWN PACEWAY
way is a multi-use 
facility which is used 
for other functions, 
events and markets, 
so this investment 
means it can contin-
ue to serve the com-
munity for genera-
tions to come.

“The NSW Govern-
ment values the cen-
tral role of show-
grounds and we want 
to ensure they’re 
supported and mod-
ernised.”

Bankstown Paceway, 
Vice President, Rob 
Cutrie said on behalf 
of the Bankstown 
Paceway I would like 
to thank our local 
State Member Wendy 
Lindsay MP for her 
support along with 
the NSW Government 
for their help in ac-
quiring this COVID-19 

Stimulus Grant.

“The Bankstown Pace-
way is an integral part 
of the area and has a 
wide number of us-
ages for support ser-
vices within the area. 
COVID-19 has had a 
significant impact on 

Wendy Lindsay MP with Bankstown Paceway Vice President Rob Cutrie

our operations and 
this grant has been vi-
tal to get us through”, 
Mr Cutrie said.

As many showgrounds 
served as emergency 
centres for residents 
and their animals, 
firefighters and other 

support services dur-
ing recent bushfires 
and floods, the NSW 
Government wants to 
ensure they are well 
maintained.
Minister for Planning 
and Public Spaces 
Rob Stokes said the 
COVID-19 stimulus 

program has now al-
located more than $35 
million to showground 
improvement projects 
across the state.

“The COVID-19 pan-
demic has highlighted 
the need for better 
public spaces across 
our state. This pro-
gram not only provides 
a short-term economic 
stimulus, but also 
leaves a lasting lega-
cy across 228 of the 
state’s showgrounds,” 
Mr Stokes said.

“This program has 
supported more than 
1,330 jobs on show-
ground projects 
across the state pro-
viding work for trades-
people, suppliers and 
fabricators.”

MEDIA: Jennifer Me-
hanna | 9772 2774 
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بــارغـن وايــرهـاوس

APCO أجود أنواع الدهان بأسـعار ال تـنافس
لـصاحبه عـبدو جـاد

Bargain Warehouse

Unit 4, 1350, Canterbury Rd, Punchbowl NSW 2196 Tel: 9759 3835
Follow us on Facebook

نوعية ممتازة باسعار منافسة
خربة طويلة ومعاملة أخوية

APCO Celebrating 15 Years

Matt Low Sheen

Anti Mould, Int Ext, Self Primig, 
100% Acrylic, 15 L ($79)

100% Acrylic, 
15 L ($69)

Sealer, Primer, Undercoat 
15 L ($78)

Int Ext

Clear + Assorted Color, 
20 L (From $99)

Oil Base, Undercoat, 
Int Ext, 10 L ($75)

Rapid Pave, Quick Dry, 
20 L ($200)

Line Marking

Road Marking Paint, 
Fast Dry, 20 L ($200)

Self Priming, 100% Acrylic,  
20 L (From $120)

Roof Paint

2 Pack,  Epoxy Pool Paint 
4 L ($175)

100 % Acrylic 
15 L ($110)

Zinsser, Primer,  Undercoat, 4 L (From $25) Zinsser, Anti Mould, 
10 L ($ 99)

Water Proof Bitumen,
20 L ($145)

Water Proof
15 L ($90)

2 Pack,  Epoxy Floor
8 L ($180)

3 Pack,  
270 ML ($27)

Christmas Special 
While Stock Lasts
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 2020 األول  تـشرين   31 Saturday 31 October 2020الـسبت 

كل  يف  حتقق  إذ  ذهبت،  أينما  النجاح  يالحقها 
خطوة فنية ختطوها ردود أفعال مجاهريية واسعة، 
إنها الفنانة آينت عامر اليت تعيش حالة من التوهج 
الفين، حيُث شاركت يف املوسم الرمضاني الفائت 
مبسلسلي »فرصة ثانية«، و«رجالة البيت«، حتى 
يف  للنظر  والالفت  املتميز  أدائها  بفضل  باتت 
العملني حديث »السوشيال ميديا«. يف السطور 
لـ«سيدتي«  للزميلة  قلبها  آينت  تفتح  التالية، 
يامسني  الفنانة  مع  العمل  كواليس  عن  لتكشف 
صربي، وأكرم حسين وأمحد فهمي، وكيف تواجه 

كورونا وأمور أخرى.

شخصية ريهام اليت قمِت بتجسيدها يف مسلسل 
واسعًا.  مجاهرييًا  جناحًا  حققت  ثانية«  »فرصة 

حدثينا عن ردود األفعال اليت جاءتك؟
ردود فعل اجلمهور »خّضتين«، وهذه الردود تعترب 
حتديًا جديدًا لي، وسعيدة أن الدور وصل لعدد 
كبري جدًا من اجلمهور الذين تفاعلوا مع تفاصيل 
أن  دائمًا  وأمتنى  املسلسل.  وأحداث  الشخصية 

أكون عند ثقة اجلمهور بي.
تفاجئني اجلمهور كل عام بدور خمتلف عن اآلخر. 
هل تريدين أن تثبيت للجمهور أنِك فنانة من طراز 

ثقيل قادرة على التلون يف أكثر من شخصية؟
بشكل  لتقدميها  وأسعى  املختلفة،  األدوار  أحب 
تفاصيل  بأدق  وأهتم  العادة،  عن  خمتلف 
الشخصية، ولكن »ريهام« يف »فرصة ثانية« حالة 
خاصة، وأوجه شكرًا خاصًا لفريق عمل املسلسل 
الذي أتاح لي الفرصة لتقدميها. وسعيدة بالتنوع 
الذي قدمته، فقد قدمت أدوار الشر والرومانسية 

والكوميديا.

وكيف حضرِت لشخصية ريهام خاصة أنها مركبة 
وصعبة وبها تناقضات كثرية؟

قدمتها،  اليت  الشخصيات  أصعب  من  ريهام 
فأنا أعتربها مريضة نفسيًا، وهذه األدوار تضع 
الفنان أمام اختبار صعب مع اجلمهور؛ ألن عليه 
واألمل  وانفعاالتها  الشخصية  تطورات  جيسد  أن 
النفسي واجلسدي الذي تشعر به، وهذا ما فعلته 
جيد،  بشكل  للشخصية  حضرت  فقد  ريهام  مع 
يف  النفسية  األبعاد  عن  العمل  مؤلف  وحاورت 
نفسيني  استشاريني  مع  وتواصلت  الشخصية، 
معها،  وأتعايش  الشخصية  طبيعة  أفهم  حتى 
روحها  اجلمال يف  مواطن  أن أحبث عن  وحاولت 

حتى أتقبلها وأستطيع تقدميها بشكل صادق.
أنا امرأة قوية

ريهام يف »فرصة ثانية« على أمت االستعداد أن 
تضحي بكرامتها يف سبيل حبها. هل أنت كذلك 

يف احلقيقة؟
شخصييت  عن  البعد  كل  بعيدة  ريهام  شخصية 
احلقيقية، أنا أقوى منها ال أبكي على رحيل رجل، 
رجل  حياة  يف  مؤقتًا  عالجًا  أكون  أن  أمسح  وال 
ينسى بها امرأة أخرى، هلذا السبب تعاطفت مع 
ريهام، فهي شخصية مثرية للشفقة، وزياد الذي 
جيسد دوره الفنان أمحد جمدي، قهرها وكسرها 
ألنه ببساطة تعامل معها على أنها آلة أو وسيلة 

تساعده على نسيان حبه األول ملك اليت جتسد 
»يامسني صربي«. حبها وتعلقها  الفنانة  دورها 
الزائد بزياد حّوهلا ملريضة نفسية جتد يف قربه 

طوق جناة هلا.

ما التحديات اليت واجهتك يف الشخصية؟
ال  أنها  خاصة  صعبة،  جمملها  يف  الشخصية 

تشبهين وبعيدة متامًا عن تفاصيلي الشخصية.

كيف جاء ترشيحك للدور؟
حتدث إلي خمرج العمل مرقس عادل، وقال لي 
ثقة  ولدينا  خاصة،  قدرات  ذات  ملمثلة  حنتاج 
ومحسين  شجعين  كالمه  بالتأكيد  فيِك،  كبرية 
بشكل  مكتوبًا  وجدته  الذي  الورق  على  لالطالع 

حمرتف وثريًا يف التفاصيل واألحداث.

وما أصعب املشاهد يف املسلسل؟
مجيع مشاهدي يف املسلسل كانت صعبة بالنسبة 
نفسيًا وغري  أنها شخصية مضطربة  خاصة  إلي، 

متزنة، فال أستثين مشهدًا معينًا.

كيف جاء ترشيحك للدور؟
كلمين خمرج العمل مرقس عادل، وقال لي حنتاج 
كبرية  ثقة  ولدينا  خاصة،  قدرات  ذات  ملمثلة 
بالتأكيد كالمهم شجعين ومحسين لالطالع  فيِك، 
حمرتف  بشكل  مكتوبًا  وجدته  الذي  الورق  على 

وثري يف التفاصيل واألحداث.
لم أتعرض للخيانة
هل تعرضت آينت عامر للخيانة؟
مل أتعرض للخيانة يف حياتي.

ضجت مواقع التواصل االجتماعي برسائل متبادلة 
تتبادالن  الشربيين  رضوى  اإلعالمية  وبني  بينك 
فيها السباب بسبب مسلسل »فرصة ثانية«، ما 

حقيقة ذلك؟
من  الرسائل،  بهذه  تفاجأت  أنا  احلقيقة،  يف 
الفتيات  مواجهة  أنصار  من  أن رضوى  املعروف 
ذلك،  يف  معها  وأتفق  هلن،  االنصياع  وعدم 
على  صفحاتها  عرب  ببثه  قامت  الذي  الفيديو 
»السوشيال ميديا« جمرد مزاح والكالم فيه موجه 
لريهام وليس لّي شخصيًا، فهي تعاتب ريهام 
على  واحلفاظ  زياد  مالحقة  عن  بالكّف  وتطالبها 
كرامتها، ومل أقم بالرد عليها، فما تداوله البعض 
عن ردي املسيء هلا على »الفيسبوك« مفربك ال 
عالقة لي به، فهو حساب مزيف وليس حسابي 

احلقيقي.

هل تسمح آينت بفرصة ثانية ملن أخطأ حبقها؟
أرفض أن أكون فرصة ثانية.

ولكن التسامح يف احلب مطلوب؟
أمور  فهناك  والتساهل،  التسامح  بني  فرق  مثة 

وأخطاء ال ميكن التهاون معها مثل اخليانة.

على اجلانب اآلخر، جسدِت شخصية كوميدية أمام 

وأمحد فهمي يف مسلسل  أكرم حسين  الفنانني 
»رجالة البيت«. حدثينا عن التجربة؟

مع  بالعمل  سعادتي  أبدي  أن  أحب  البداية،  يف 
النجمني أمحد فهمي وأكرم حسين، ألنهما »غول 
مجهورهما،  من  أنين  إىل  باإلضافة  كوميديا«، 
وأحبهما على املستوى الشخصي واملهين، التجربة 

ثرية خاصة أنين أحب األعمال الكوميدية.

حيث  العملني  بني  التوفيق  استطعِت  وكيف 
جائحة  بسبب  صعبة  ظروف  يف  مت  التصوير  أن 
الشخصيتني  أن  جانب  إىل  كورونا  فريوس 

خمتلفتان متامًا؟
عندما عرض علّي االشرتاك يف مسلسل »رجالة 
البيت« كنت منشغلة بتصوير »فرصة ثانية«، ومل 
أكن متحمسة لالرتباط بعملني يف نفس التوقيت، 
أمين  املؤلف  كتبه  الذي  املتميز  السيناريو  لكن 
ووافقت  الرتدد،  فكرة  عن  أتراجع  جعلين  وتار 
على الفور بأن أشرتك يف املسلسل، خاصة أن 
فالسيناريو مكتوب  ليست كبرية،  الدور  مساحة 
باحرتافية عالية، والتنفيذ مع شركة إنتاج مهمة 
أعماهلا،  بتفاصيل  اليت تهتم  »سينرجي«،  وهي 
مواعيد  بتنسيق  وقمت  الفور  على  وافقت  لذا 
التصوير بني العملني، كي ال أتسبب يف إحداث 

ارتباك جبداول التصوير خالل الفرتة املاضية.

وأي منهما كانت األصعب يف التحضري؟
الشخصيتان أصعب من بعضهما، ريهام شخصية 
مريضة نفسيًا فكان علّي أن أتعمق يف تفاصيلها 
»رجالة  أما  بصدق،  عنها  التعبري  أستطيع  حتى 
البيت« فيعتقد البعض أن األعمال الكوميدية ال 
تتطلب حتضريًا قويًا باملقارنة مع الثيمات األخرى، 
وهذا خطأ. الكوميديا من أصعب ألوان الفنون، 
الصعب  من  لكن  اجلمهور  تبكي  أن  السهل  من 

إضحاكهم.

كيف ترين مستقبل األعمال الكوميدية؟
لدينا أزمة يف األعمال الكوميدية؛ ألن سقف الرقابة 
عاٍل، فهناك رقابة مشددة على اإلفيهات، وهذا 
يضعنا حتت ضغط كبري ويصعب من املسؤولية 
امُللقاه على عاتقنا، فنحاول بقدر األمكان إضحاك 

اجلمهور بإفيهات خفيفة وحمددة.

شاركت يف السباق الرمضاني وخارجه من خالل 
كيف  رجب  للفنان حممد  الكبري«  »األخ  مسلسل 

ترين التواجد على مدار العام مع اجلمهور؟
الوضع اآلن تغري بشكل كامل ومل يعد املوسم 
وهذا  الرمضاني،  السباق  على  حكرًا  الدرامي 
السنوات األخرية على وجه  األمر ظهر بشدة يف 
جناحًا  حققت  كثرية  أعمال  وهناك  اخلصوص، 
كبريًا خارج شهر رمضان، وكل موسم أصبح له 
مزاياه، فالعرض خارج رمضان مينح العمل فرصة 
أن  كما  الزحام،  عن  بعيدًا  واملتابعة  املشاهدة 
األعمال اليت تعرض على مدار العام مجعت األسر 
جمددًا حول شاشة التلفزيون، كما كان حيدث يف 
املاضي، وحيكمين دائمًا العمل اجليد بغض النظر 

الرمضاني  املوسم  يف  سواء  عرضه  توقيت  عن 
أو خارجه.

عن  جاءتك  اليت  األفعال  ردود  استقبلِت  وكيف 
»األخ الكبري«؟

»األخ الكبري« حقق جناحًا كبريًا فاق كل التوقعات، 
وسعيدة بالعمل مع حممد رجب؛ ألنه إنسان على 
طبيعته دون أي تصنع أو تقليد، وباإلضافة إىل 

أنه »جدع« فهو جمتهد جدًا يف عمله.

تأثري كورونا
هذا  رمضان  مسلسالت  تكون  أن  توقعِت  هل 
املاضية من حيث  السنوات  أكثر حظًا من  العام 
بسبب  التجوال  حظر  بعد فرض  املشاهدة  نسب 

فريوس كورونا؟
اليت  املواسم  من  الرمضاني،  الدرامي  املوسم 
يف  حقها  وتأخذ  بشغف،  اجلمهور  ينتظرها 
املشاهدة؛ ألن اجلمهور حينها يتخلى عن األعمال 
على  تركيزه  كامل  ويصب  والرتكية  األمريكية 

الدراما العربية املقدمة له.

حدثينا عن أجواء التصوير يف ظل انتشار فريوس 
مشاهد  على  الظروف  تلك  أثرت  وهل  كورونا، 

التجمعات بالعمل؟
فكان  التجمعات،  مشاهد  على  يؤثر  مل  كورونا 
داخل  التصوير  فرتة  طوال  طبيب خمتص  هناك 
االستديو، لقياس درجة حرارتنا، كما أن املكان 
كان يتم تعقيمه بشكل جيد، والتزمنا بالتوصيات 
بغسل  العاملية  الصحة  منظمة  بها  أوصت  اليت 

األيدي والتطهري والتعقيم.

إىل أي مدى أّثرت كورونا على القطاع الفين؟
القطاع الفين من القطاعات اليت تأذت وتضررت 
كثريًا من وراء كورونا، لدي أمل أن نتخطى هذه 
احملنة قريبًا، وأن يعود الفن كما كان، ومنارس 

حياتنا بشكل طبيعي دون خوف وقلق.

بيتي أواًل..
مشاعر  بعد  عامر  آينت  حياة  يف  تغري  الذي  ما 

األمومة؟
ال أستطيع أن أصف شعوري عندما ُرزقت مبولودي 
الثاني يوسف، هم حياتي وعلى رأس أولوياتي. 

بييت أواًل وعملي ثانيًا.

هل تأخذين برأي زوجك يف أعمالك؟
املهنة،  أهل  من  أنه  خاصة  أستشريه،  بالتأكيد 
العرب، باإلضافة  زوجي مدير التصوير حممد عز 

إىل أنه يثق يف اختياراتي، ومؤمن مبوهبيت.

وماذا عن أعمالك السينمائية اجلديدة؟
هناك مشروع سينمائي عرض علّي، لكن مل أبِد 
جتربيت  وأن  خاصة  اآلن،  حتى  عليه  موافقة  أي 
الفعل  وردود  بابا«  »علي  فيلم  السينمائية يف 
على  املوافقة  قبل  جيدًا  أفكر  جعلتين  عليها 

االشرتاك يف أي جتربة جديدة.
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نايات مسكونة بريح البدء
إليـــك...

نايات مسكونة بريح البدء

أيها العابرون أجساَدهم..
باملوت !!

أكفاُف صيامكم؟
ما أثقَل جعبَة الرحيل..

أيها العاشقون ..
و ما رّدكم عن مثالِة ارحتالكم بديل !

خذوني معكم..
خذوني جمازا..
كسرَة توٍق ..
حفنَة صرب ..

أو رمبا بعَض متتماٍت.. 
مسكونًة بعناوينِكُم الشموس.

خذوني معكم..
عّلين أفرتُش ظالَلكم أجنحًة

وار للجهاِت.. يؤّذن فيها النُّ
مبسماًل على َوحشيت

فتبايعكم  أضالعي غدرانا
و تعوُد البالُد خضراَء يف دمي.

خذوني معكم ...
رحالًة يتزّمُل أصفاَد الفقد

و يتوضُأ مبهِل احلنني
يتوّضُا باملهِل منتظرا مواسَم لقاٍء ..

ما سّد جوَع مناجلها
إال ثجيج طيوفكم يف الذاكرِة.

يا من !
عّلَم موُتكم

عقارَب الزمِن اإلحنناء..
التكوُثَر  الرتاَب  عّلَم  ذوباُنكم  و 

بالدماء!
قصائَد  طواكم   إذ  شهَق  تراٌب 

نعمان.. 
قد أبْت فصوُله ..

عن مواقيِتُكم أن حتيد

ليتين.. بينكم
أتكّوُر عالمَة سكوٍت

يف مهبِّ ريٍح..
أثارتها قوافُل هسيسكم ..

تسجد على أنغامها
عتباُت السماء.

يا َمْن ..
تنحين لكم معاجُم األصواِت

أناشيُد  صمتكم  جتاعيِد  يف  وتعرُج 
اإليثار

صمٌت ..
أوقَد أنفاَسكم سراجا للعشاق

خذوني ..
صدًى يغيُم عند مباخِركم درويشا ..

يبرتُد ..
ثرًى زمزمْتُه  أجداُثكم

ليغدو العتُق ..
آيَة هطوٍل

والغياُب ..
أحجيَة أعياد ..

مــسقط األنـبياء والرسـل.. وسـبب احلروب الطاحـنة!
ما سبب احلروب الطاحنة  ماضيا وحاضرًا 

يف بالد االنبياء  واملرسلني؟ 
من املعروف ان البالد العربية موطن 
رأس  ومسقط  السماوية  االديان 
االنبياء واملرسلني، ويقال عن بعض 
الدول العربية االرض املقدسة وارض 
وباألخص  التجلي  وارض  السالم 
تعانق  واليت  اهلل  من  القريبة  اجلبال 
اهلل  بني  الصلة  كانت  اليت  السماء 
واالنبياء.ولكن ملاذا مل يوجد السالم 
من  وحكومات؟  شعبًا  بينها  ما  يف 
املعروف عن العامل العربي انه متعدد 
الدينية وان شعوبه متدينة  الطوائف 
جدًا يف الطقوس وممارسات العبادة 
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ال  ثانيًا،  الناس  ويرضي  اواًل  اهلل  يرضي 
نعطف على األخرين بل أننا نتكرب عليهم يف 
أكثر األحيان. نتكلم يف اجملتمع من غري اي 
فعل منتج للمجتمع. حنب ان نعيش شعبا 
فضوليا على حساب االفاضل واملغرتبني. 
حنب الديون من الغري، نريد ان نكون أفضل 
من الغري بكثري.. إن بعض االثرياء ينظرون 
اىل بعض الناس الفقراء بسخرية وقلة أدب 
وملاذا  الدين  أصبح  فأين  احرتام..  وعدم 
نتعصب ونتّدين  والبعض منا ينّفذ صفات 
املثقف  وغري  الراقي  غري  القديم  اإلنسان 
وال ينفذ مبا اوصانا به اهلل وما علمنا  إياه 
اهلل  من  نريد  حنن  املقدسة؟  الكتب  يف 
أعظم عطايا لنا وألوالدنا وأحفادنا ونطلب 
منه لياًل نهارًا أن يعطينا ومينحنا كل شيء 
وعيوبنا،   أخطائنا  على  يساحمنا  وان  مجيل 
ولكن يف املقابل حنن ال نتبادل هذا كله 
مع اآلخرين ألننا ال نسامح وال نصفح وال 
الطريق  على  ننصحهم  وال  اخلطأة  نساعد 
اخلالص  اىل  أي  واحلياة..  واحلق  الصحيح 
إنسان  لكل  األفضل  هو  الذي  اهلل  وكالم 
يعيش يف ظلمة اخلطيئة واألعمال الشريرة. 
املشكلة الكربى اليت جتتاح اجملتمع والعامل 
من أقصاه اىل أقصاه هي األنانية الظاملة 
اليت هي أكرب صفة معادية هلل، ألن اجملتمع 
يعاني وينازع من مرض األنانية القاتلة اليت 
وتدهورا  وجماعة  وقهرًا  فقرًا  العامل  تزيد 
أخالقيا، فهي ال ترحم وال تسامح وال تغفر 

النها صفة من صفات إبليس الشرير.
اهلل وكيف  عطايا  عن  نعلم  ان  أحببنا  فإن 
يستجيب لكل انسان مؤمن، فان اهلل دائمًا 
يسمع الدعاء لكن مل يعِط أحدا من السماء 
او يرسل له سّلة مملوءة باملال وكل شيء 
هذا  يعطي  وتعاىل  سبحانه  لكنه  يريده.. 
اإلنسان وحيقق له طلباته وأمنياته بواسطة 
على حسب  اهلل  من  مؤمنني خمتارين  بشر 
اميانهم لكي ينًفذوا مشيئة اهلل على االرض 
ويعاينوا اهلل يف كل شيء عاملني يف حقل 
الرب  لعمل  شيء  كل  يف  مطيعني  الرب 

الكامل. 
يعطوا  ان  اجلميع  على  جيب  هذا  أجل  من 
بأقل تعديل مثل فلس األرملة، ألن العطاء 
لكي  وهدفه  نوعه  كان  مهما  اهلل  من  هبة 
بني  ومشردون  ومعوزون  فقراء  يوجد  ال 
الناس. وهنا أردد ما قاله الرب للمرأة: اه 

لو تعلمني ما هي عطية اهلل..
إن عطايا اهلل اخلالص واحلياة بسالم وكل 
يوم مجيل أعيشه يف حياتي من دون جتارب 
أمتنى  وحروب..  وأوجاع  وأمراض  شريرة 
لكم مجيعًا أن يعطيكم مجيع عطاياه احلسنة 
وقيامته  العظيم  وجمده  املبارك  وخالصه 
املقدسة، حمروسني يف معيته وبعيدين كل 
واحلروب  املميتة  التجارب  مجيع  عن  البعد 

الفتاكة واألمراض القاتلة، امني. 

بها.  تؤمن  اليت  الطريقة  على  طائفة  كل 
إزدواجية  توجد  انه  نراه هناك  الذي  لكننا 
العملي  والتطبيق  الشفهية  العبادة  بني 
حنصي  ان  نستطيع  ال  حنن  وفعاًل.  قوال 
على  باملاليني  قتلوا  الذين  الناس  عدد 
يد املتعبدين خالل ٢٠٠٠ عام مضت حيث 
واجملازر  املذابح  من  العديد  التاريخ  يذكر 
اليت ارتكبوها حبق بعضهم البعض من اجل 
هناك  والطائفة.  واهلوية  والتعبد  الدين 
اللغة  يف  واالنسان  اهلل  بني  كبري  فراغ 
غري  ألنها  اهلل  عند  املقبولة  غري  الكالمية 
مقرونة بالعمل الذي اراده اهلل الن اإلميان 
تطّبق  ان  جيب  املباشر  والعمل  والصالة 
على حسب اإلميان مع مجيع الناس الفقراء 
واملرضى واملعاقني وكبار السن  من دون 

استثناء.
إن الفراغ املتطرف يف املمارسات الدينية 
غري املنتجة يبعد االنسان عن اهلل اواًل وعن 
اخيه اإلنسان ثانيًا. حنن نصعد اىل القمة 
الناحية  من  او  الدنيوية  الناحية  من  علميًا 
عن  بعيدون  فإننا  عمليًا  ولكن  الفلسفية، 
االميان  حنول  مل  حيث  واالصول  الواقع 
اآلخرين..  خلدمة  مباشر  عمل  اىل  والدين 
فلماذا نؤمن بالدين الذي يبعدنا عن بعضنا 
لكي ننتهي حبروب ومآٍس ودمار وانقراض 
لالنسانية واحلياة ويف الوقت نفسه جيب 
ان حنّول العلم  اىل صناعة وعمل تطبيقي  
جديدة  واشياء  سلع  وإنتاج  وتصنيع 
للرفاهية؟ ملاذا نتعلم وماذا ينفعنا الكالم 
املكتوب حربا على ورق ان نقلناه ونسخناه 
غري  وعقولنا  افكارنا  اىل  الورق  على  من 

املنتجة ان كان دينيا او اجتماعيًا؟
من هذا املنطلق  قد تصبح احلياة روتينا 
روايات  مثل  باجملهول  وإدعاء  كالميا 
حياتنا  نكمل  لكي  واقعية  غري  وقصص 
كالما بكالم وفراغا بفراغ ال غري ومن غري 
اي جدوى او نتيجة او منفعة ألحد.. فأين 
هي خشبة اخلالص وما هو األفضل؟ وهل 
سنبقى يف هذه الدوامة العقيمة ويف هذا 
الروتني الفاشل دينيًا واجتماعيًا نسبح يف 
او  سليمة  نهاية  اي  دون  من  الدماء  حبر 
وضعنا  اذا  مثاًل،  لنعِط  منشود؟  مستقبل 
احلنطة والبقول والبذور يف مستودع فان 
السوس سيأكلها والعفن سينخرها ان مل 
نزرعها يف االرض لتنمو وتكثر..  فما  هي 
اجلامعية  او  اهلندسية  علومنا  من  املنفعة 
فيها  وننتج  معامل  وندير  نؤسس  مل  ان 

صناعات متعددة ومتطورة وحديثة  جدًا؟ 
الكالم  لغة  من  خنفف  ان  علينا  جيب 
الفاشلة  اجملتمعات  يف  التحريضي 
ونزيد  والرذائل  والقبائح  البطالة  وحنارب 
يربهن  الذي  واإلنتاج  العمل  ساعات  من 
غريها.  عن  املتقدمة  الشعوب  حيوية  عن 
لدى   او  العربي،  جمتمعنا  يف  املشكلة 
للقتل  التحريض  هو  الساحقة،  األكثرية 
واحلروب واجلدل البيزنطي.. حنن اتكاليون 
نتكلم ونتضرع يف الصالة من غري اي  فعل 

أمسكت قلمي ألكتب مرثييت
فضاع القلم وزاَد االمُل

رمحاكم ال حتكموا على عشٍق
عاَش دهرًا ودهرًا على االمِل

فكم من مصاعب تهُت بها
لكن شوقي ما زال يزدهُر

وحكاياتي منذ سنني
تزين أيامي البائسات

فاتعثر بذكرياتي املقدساِت
احببت احلياة من كل وجهاتها
وزينْت ُصورُتَك ضباَب خيالي

وانهمرْت أحاسيسي كحباِت مطٍر
لتمحي البؤَس من خيالي

تصورُت عند لقياك اسرتجع حكايٍة
انتظرتها سننَي طويلٍة
لكنها فرصٌة ضاعْت

ككل الفرص العقيمات
يف الزمِن العقيم

ودارت بي الدنيا لتمحو كل الساعات
فتمسكُت بها كي ال اضيْع

ذكرياُت طريقي خينقها الرماد
وما حنمله من وهيج

سارميها يف حبر العناد
لتصبَح قصُصنا الُف حكاية
والُف قنديل يضيء الطريق

لكل التائهني
وادفنها حتت السابع من الطبقات

بكل عناد
ونصبُح انا وانت بقايا ملحمٍة

او اشالٌء من ُسهاد
قابلتك ويف القلِب هلفًة

فأصابين الياُس يف عز الظالم
وعاد اهلوُس اجلميل ينتحب

فاحلب لدينا اصبح معزوفَة الياِس
يف زمحة االحزان

وفوضى الرمال والعواصِف
فضاع كل شئ من بني يدينا
وأحبرت اشرعتنا بدون اجتاه

وعدت خائرة القوى
أبيع للحزن احلانًا من اخلياِل

والضياع
فان سالوني يف زمحِة الدهِر

اجنحة  فوق  حزنه  ألقى  عاشٍق  عن 
الطيور

اسرح  السنني  قضيت  هلم  ساقول 
باحملال

فلم اجد يف احمُلاِل حقيقًة
غدًا عند فجٍر جديد

سأرحل كالغجر احبُث
عن ارٍض جديدٍة

تلقي بّي االقداُر فيها بالليل الكئيب
وعندما يسألونين مِلَ التغيري؟!

ساقوُل هلم لقد مات حيب كاجلنني
النه جاَء يف الزمن احلزين

 الدكتورة خولة الزبيدي  - إيالف

سيّدُة الظالل
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تـتمات

ثالثة قتلى بهجوم...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

ونقلت وكالة األنباء الفرنسية عن شرطة نيس قوهلا إن واحدا 
من الضحايا على األقل قتل ذحبا.

وأوضحت أن رجال وامرأة قتال يف كنيسة »نوتردام«، يف حني 
تويف ثالث بعد إصابته جبروح خطرية يف حانة قريبة كان قد 

جلأ إليها.
إن  الفرنسية  بالشرطة  ومصدر  تونسي  أمين  مصدر  واعلن 
يدعى  نيس،  مدينة  يف  كنيسة  على  اهلجوم  يف  به  املشتبه 
إبراهيم العيساوي - او العويساوي كما ذكرت بعض وسائل 

االعالم- )21 عاما( وهو تونسي اجلنسية.

تعليق ماكرون من مكان االعتداء
وقصد الرئيس الفرنسي، إميانويل ماكرون، مكان االعتداء حيث 
اعلن إن بالده لن تتخلى عن القيم الفرنسية، وذلك يف أعقاب 

احلادث اإلرهابي اخلميس يف مدينة نيس.
معلنا  إسالمي«،  إرهابي  »هجوم  بأنه  احلادث  ماكرون  ووصف 
يف نفس الوقت نشر وحدات اجليش يف بعض املناطق بالبالد، 

خاصة عند دور العبادة.
من 3  وقال ماكرون »قررنا زيادة عدد جنود وحدة 'سانتينيل' 
إىل 7 آالف جندي لتأمني دور العبادة والسيما الكنائس مبناسبة 

عيد مجيع القديسني«.
وكان رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، قد أعلن يف 
يف  اجلهوزية  حال  رفع  اخلميس،  االول  امس  من  مبكر  وقت 
بعد  اعتداء«  وقوع   « درجة  وهي  األقصى  الدرجة  إىل  فرنسا 

هجوم مدينة نيس.
من جانبه طلب وزير الداخلية الفرنسية، جريار دارمانني، تعزيز 

اإلجراءات حول دور العبادة والسيما الكنائس فورا.
وتويف اثنان من الضحايا يف كنيسة نوتردام يف قلب املدينة 
بعد  الثالث  تويف  فيما  املتوسط،  البحر  على  املطلة  الساحلية 
إصابته جبروح خطرية يف حانة قريبة كان قد جلأ اليها، حبسب 

مصدر يف الشرطة.
من جهته، شدد كريستيان إسرتوسي عمدة مدينة نيس على أن 

املعطيات األوىل تشري إىل أن اهلجوم إرهابي.
االجتماعي  التواصل  مواقع  على  فيديو وصور  مقاطع  وأظهرت 

تطويق قوات الشرطة الفرنسية حميط اهلجوم.
وقال وزير الداخلية الفرنسي إن عملية أمنية جارية يف مدينة 

نيس.
ونقلت وكالة رويرتز عن رئيس البلدية أن املشتبه به ظل يردد 

»اهلل أكرب«، حتى بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.
ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  إن  البلدية  رئيس  وقال 

سيصل قريبا إىل املدينة.
وأعلنت نيابة مكافحة اإلرهاب فتح حتقيق يف »عملية قتل وحماولة 

قتل مرتبطة مبنظمة إرهابية وعصابة أشرار إرهابية إجرامية«.
وقالت املتحدثة باسم الشرطة فلورنس غافيلو إن »الوضع اآلن 

حتت السيطرة«.
يف ذات السياق، قالت الشرطة الفرنسية إنها قتلت بالرصاص 
شخصا يف مونتفافيه بالقرب من مدينة أفينيون )جنوب فرنسا( 
بعدما هدد املارة بسالح.وذكرت إذاعة )Europe 1( الفرنسية أن 

الرجل كان يردد »اهلل أكرب«
فرنسا ويف خمتلف  املسلمني يف  اهلجوم وسط غضب  ويأتي 
عن  ماكرون  إميانويل  الفرنسي  الرئيس  دفاع  بعد  العامل  أحناء 
نشر رسوم مسيئة للنيب حممد صلى اهلل عليه وسلم، وتصرحيه 
يف وقت سابق بأن الدين اإلسالمي يعيش أزمة يف كل مكان.

ويف أول ردود الفعل على اهلجوم، قال الكرملني إنه من »غري 
قتل  أيضا  املقبول  غري  ومن  الدينية،  املشاعر  إيذاء  املقبول 

الناس«.
ساسولي  ديفيد  األوروبي  الربملان  رئيس  دعا  جانبه،  من 
إىل  يسعون  الذين  وضد  العنف  ضد  »االحتاد  إىل  األوروبيني 

التحريض ونشر الكراهية«.
وحزن  بصدمة  »أشعر  تويرت  على  تغريدة  يف  ساسولي  وقال 
كلنا يف  األمل  بهذا  نشعر  املروع،  نيس  هجوم  ألخبار  عميقني 

أوروبا«.
إن  وقالت  نيس،  هجوم  الكاثوليكية  الكنيسة  أدانت  وقد 

»املسيحيني جيب أال يكونوا رمزا جيب قتله«.
الفرنسي..  الشعب  مع  له:«قلوبنا  تغريدة  يف  ترامب  وقال 
املعركة.  هذه  يف  لنا  حليف  أقدم  مع  تقف  املتحدة  الواليات 
أن  جيب  إسالميون  متطرفون  ينفذها  اليت  اإلرهابية  اهلجمات 
هذه  من  املزيد  تتحمل  أن  دولة  ألي  ميكن  ال  فورا.  تتوقف 

اإلعتداءات«.

تشكيل احلكومة على نار ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

سعد احلريري اىل قصر بعبدا عصر امس االول هي الرابعة له 
خالل ايام قليلة، حيث افادت معلومات رمسية من قصر بعبدا 
امللف  درس  احلريري  الرئيس  مع  استكمل  عون  الرئيس  »ان 
احلكومي يف اجواء من التقدم والتأني«... ما يعين ان البحث 
ال زال قائمًا حول امور كثرية لكنه يسري بوترية اجيابية اىل حد 

كبري، لكن بقيت بعض القضايا عالقة ال سيما عدد الوزراء 20 أو 
أقل، وحول التمثيل الدرزي وهل ُتعطى حقيبة ملن يسميه رئيس 
احلزب الدميوقراطي النائب طالل ارسالن ام ال.فيما اآلمال معلقة 
على ان تبصراحلكومة النور يف الذكرى الرابعة لتولي الرئيس 
ميشال عون سدة الرئاسة اليت تصادف السبت املقبل يف 31 

تشرين اول.
ويف حني ذكرت قناة ام تي يف مساء ان احلريري محل مسودة 
بعض  فإن  التسريبات  حسب  لكن  وزيرا،   14 من  تشكيلة 
احلقائب بات حمسوما لبعض القوى السياسية، ال سيما حقيبة 
الدفاع  حقيبيت  ايضا ضم  يفّضل  الذي  عون  للرئيس  الداخلية 
للحريري،  واخلارجية  االمنية،  احلقائب  عقد  ليكتمل  والعدل 
واملالية للرئيس بري، اما بقية احلقائب فرهن مبا يؤول اليه أمر 
املداورة، وإن كان املرجح ان تبقى حقيبة الصحة ملن يسّميه 
حزب اهلل. علما ان حقيبة االقتصاد ال تقل اهمية االن عن حقيبة 
املال بل هي مكّملة هلا يف هذه الظروف اليت تستدعي اجراءات 

اصالحية اقتصادية يف العمق، ومل يأِت أحد على ذكرها.
القديس  النيابي وفدا طالبيًا من جامعة  وحاور رئيس اجمللس 
يوسف كشف فيه بأن احلكومة العتيدة قد تبصر النور يف غضون 
أربعة او مخسة أيام اذا ما بقيت االجواء اجيابية تسري على النحو 
القائم حاليًا. وجدد الرئيس بري التأكيد على ان املفاوضات 
اليت جيريها لبنان يف الناقورة هي حصرًا من أجل تثبيت حقوق 
لبنان باالستثمار على ثرواته كاملة من دون زيادة او نقصان 
قائاًل: ليس واردًا ال من قريب وال من بعيد القبول بأن تفضي 
مفاوضات الرتسيم اىل تطبيع مع العدو االسرائيلي الذي يتم 
التفاوض معه وفقًا آلليات واضحة هي مندرجات تفاهم نيسان 

وبطريقة غري مباشرة حتت علم االمم املتحدة.
وحول رؤيته ملستقبل لبنان، جدد الرئيس بري التأكيد على أن 
لبنان ال ميكن ان يستمر اذا ما أمعن السياسيون يف مقارباتهم 
ملختلف العناوين من خالل املعايري الطائفية واملذهبية قائاًل : 
آن االوان ان يكون اللبناني منتميًا لوطنه قبل ان يكون منتميًا 

ملذهبه، نعم الطوائف نعمة لكن الطائفية نقمة.
يتم  قد  مرحلة  اىل  الوصول  من  خشيته  بري  الرئيس  وأبدى 
فيها الرتحم على سايكس بيكو قياسًا مع ما خيطط للمنطقة من 

سيناريوهات تقسيمية.
إىل ذلك، أحملت مصادر على صلة بتكتل لبنان القوي ان التدقيق 
اجلنائي يواجه حماوالت إعاقة مشرية إىل حرص بعبدا على عدم 

التهاون يف هذا املوضوع، الذي وصفته »باالصالحي«.
اللطيف دريان يف  الشيخ عبد  إىل ذلك، دعا مفيت اجلمهورية 
رسالة اىل اللبنانيني مبناسبة ذكرى املولد النبوي الشريف، اىل 
»ان التعاون البّناء واملخلص مع الرئيس املكلف سعد احلريري، 
ُيسّهل مهمته يف تشكيل حكومة تنقذنا مما حنن فيه، من انهيار 
على  احلرصاء  اللبنانيني  مجيع  مطلب  وهو  كافة،  الصعد  على 
وطنهم. وتقديم التسهيالت، والتعاون إلجناح مهمته، مسؤولية 
أغرق  اليت  األزمات  براثن  من  لبنان  إلنقاذ  السياسية،  القوى 
فيها. واملناخ السائد يف البالد، يّتجه حنو اإلجيابية واملرونة، 
لوالدة حكومة تشّكل فريق عمل متجانسا، بعيدًا من املناكفات 

السياسية، وتبدأ حبل مشاكل املواطنني املرتاكمة«.

املكزي والتدقيق الجنائي
تتناقل وسائل اإلعالم منذ يومني أخبارا مؤّكدة عن أّن أكثر من 
على  التدقيق ومل حتصل  املكّلفة  الشركة  وجهتها  100 سؤال 
البنك  باسم  متحدث  عن  رويرتز  وكالة  ونقلت  عليها،  إجابات 
أضاف  لكنه  للتدقيق،  قّدم مجيع حساباته  البنك  إن  املركزي، 
ال  القانون  مبوجب  عمالئه،  حسابات  تقديم  يستطيع  »ال  أنه 
باختياره«.. مشريا اىل أن »ال مفاجأة« يف عدم إمكانية الكشف 
ووزارة  الشركة  بني  املوقع  العقد  ألّن  املعلومات،  بعض  عن 

املالية خيضع للقانون اللبناني.
تشري املعلومات املتداولة يف لبنان إىل أّن إخضاع العقد للقوانني 
األساسي  العقد  يف  واردا  يكن  مل  لبنان  يف  االجراء  املرعية 
الذي مّت التوافق عليه يف جملس الوزراء، وأّن التعديل مّت من 
قبل وزير املال قبل التوقيع، فيما اعترب »تفخيخا« للعقد الذي 

استغرق املضي فيه حنو 6 أسابيع بعد قرار جملس الوزراء.
يتيح الدستور اللبناني ألي وزير أن يتّخذ القرارات اليت يراها 
مناسبة ضمن نطاق وزارته من دون العودة اىل مرجعية رئيس 

احلكومة أو جملس الوزراء.
يف هذا السياق، يقول مرجع حكومي لبناني أّن تعديل االتفاق 
كما أقّر يف جملس الوزراء وكما وافقت على نّصه هيئة التشريع 
واالستشارات يف وزارة العدل اللبنانّية جاء بعد أن كان الوزير 
املعين )وزير املال، وهو حمسوب على رئيس اجمللس النيابي 
إجراء  بأّن مرجعيته ال تريد  الوزراء  أبلغ جملس  نبيه بري(، قد 

التدقيق اجلنائي.

ماذا تتضّمن األسئلة اليت طرحتها »ألفاريز أند مارسال« على 
مصرف لبنان؟

فوربس الشرق األوسط حصلت على وثيقة تظهر أسئلة الشركة 
بالقبول  عليها  إجابات  من  تلقته  وما  التدقيق،  بعملّية  املوجلة 
بال  بقيت  اليت  واألسئلة  جزئية  باجابات  أو  الكاملة  واالجابة 

إجابات.
اجلنائي،  بالتدقيق  تتعّلق  أسئلة  بني  األسئلة  الوثيقة  تقسم 
وأخرى تتعّلق باحلوكمة والضوابط، وأسئلة مرتبطة بالبنية التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات )وهذه االسئلة تلقت عليها الشركة كل 

اإلجابات من املصرف املركزي(، أّما األسئلة املتعّلقة مبا مّسي 
طلب إعداد البنية التحتية Infrastructure setup request، فتّمت 
اإلشارة اليها بـ »غري متوافر«، فيما الرابط األخري يتعّلق بالتسميات 
وذلك بهدف عدم جتاوز عقدة قانون السرّية املصرفية الذي مينع 

اإلفصاح عن حسابات وأمساء تتعّلق بطرف ثالث.

كان املرجع احلكومي الذي حتّدثت إليه فوربس الشرق األوسط 
ذكر أّن شركة »ألفاريز اند مارسال« سبق هلا أن قامت بعملّيات 
تدقيق جنائي ناجحة يف دول تعتمد السرّية املصرفية، من دون 
ما  أّن  الشركة، غري  عمل  أمام  عائقا  القوانني  هذه  تشّكل  أن 
حصل معها يف لبنان سببه رفض التعاون واخلروج بنتائج من 
التدقيق قد تفضح كل املمارسات اليت أّدت إىل خسائر كبرية 

يف ميزانية املصرف املركزي قد تتجاوز 45 مليار دوالر.
كما تقول املعلومات اليت حصلت عليها فوربس الشرق األوسط 
أّن حاكم مصرف لبنان رياض سالمة اعرتف قبل أّيام بأّن البنك 
مل يعط شركة التدقيق إاّل نسبة 43% من املعلومات اليت طلبتها 

الستكمال عملها.
هل سيتم وقف أو جتميد العقد؟

وحتّمل مصادر حكومّية لبنانّية يف هذا اجملال وزير املال كامل 
املسؤولية عن عدم السري يف العقد لعّدة أسباب أبرزها:

بعملّية  الشروع  قبل  اشهر  أربعة  وزني  غازي  الوزير  ترّدد   -1
التدقيق.

التشريع  هيئة  برأي  األخذ  الوزير  خّول  كان  الوزراء  2- جملس 
واالستشارات كامال واعتباره ملزما له، لكّن الوزير وزني مل يأخذ 

إاّل بأجزاء من رأي اهليئة.
الذي وّقع كان سيؤدي إىل االصطدام بعقد  3- نص االتفاق 
التشريعات لعدم إمتام عملّية التدقيق، فلماذا وّقع الوزير يف 

األساس عقدا وهو يعرف مسبقا أّنه غري قابل للتطبيق؟
مارسال«  أند  »ألفاريز  أختار شركة  الذي  هو  وزني  الوزير   -4
مع أّن قيمة العقد تصل إىل مليوني دوالر يف حني أّن شركة 
»كرول« طلبت حنو 500 ألف دوالر للمهمة نفسها. فلماذا مل 
يقدم الوزير على وقف العقد؟ وهل سيقوم بايقافه خالل مهلة 

الشهرين حّتى ال يكّبد اخلزينة مصاريف إضافية؟
وتتوّقع املصادر توّقف عملّيات التدقيق اجلنائي وعدم السري يف 
هذه اخلطط يف ظل عدم محاسة الرئيس املكّلف سعد احلريري 

هلذا املوضوع، مثله مثل رئيس اجمللس النيابي نبيه بري.
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أعلنت الواليات املتحدة األمريكية، امس االول اخلميس، 
يف  كانت  إيرانية  أسلحة  العرب  حبر  يف  صادرت  أنها 

طريقها للحوثيني.
أتى ذلك بعد ساعات من إدانة وزير اخلارجية األمريكي، 
احلوثيني  ميليشيات  حملاوالت  اخلميس،  بومبيو،  مايك 
قال يف  حيث  السعودية،  استهداف  اليمن  االنقالبية يف 
تغريدة عرب تويرت، إن هجمات امليليشيا املدعومة من إيران 

تهدد أمن املنطقة، وعليهم وقفها فورًا.
وقف  احلوثيني  على  أن  األمريكي  املسؤول  شدد  كما 
تعاملهم مع إيران، مؤكدًا أن هجماتهم تهدد أمن املدنيني 

األبرياء وحياة األمريكيني أيضا.

ردع السلوك اإليراني
يف  األمريكي  السفري  تأكيد  بعد  بومبيو،  تصريح  وأتى 
السالم  تعزيز  أهمية  على  زيد،  أبي  جون  السعودية، 
السلوك  لردع  والعمل جبهد  األوسط،  الشرق  منطقة  يف 
اإليراني املخرب يف املنطقة، مؤكدًا أن تدخالت إيران يف 

اليمن تزيد من صعوبة إجياد مسار للسالم واحلل.
كما شدد خالل لقاء افرتاضي األربعاء، مع عدد من وسائل 
اإلعالم، على العالقات التارخيية بني أمريكا والسعودية يف 

السنوات الـ75 املاضية.
مواطنني  سراح  إطالق  يف  اململكة  جهود  عن  وحتدث 
أمريكيني كانوا رهائن لدى ميليشيا احلوثي، مشريًا إىل 
أن بالده تعمل إىل جانب السعودية واملبعوث األممي إىل 
اليمن، مارتن غريفثس، من أجل إعادة السالم إىل اليمن، 
مشريًا إىل أن التدخالت اإليرانية يف اليمن تزيد من صعوبة 

إجياد حل.

تدمري 6 طائرات حوثية
يذكر أن حتالف دعم الشرعية يف اليمن، كان قد أعلن يف 
مفخخة  حوثية  طائرات   6 تدمري  األربعاء،  من  وقت سابق 

كانت باجتاه السعودية.
احلوثية  امليليشيات  حماوالت  أن  التحالف  أكد  ذلك،  إىل 
أن  على  مؤكدًا  يأس،  حالة  متثل  املدنيني  استهداف 
مأرب  يف  األرض  على  يومية  خسائر  تتكبد  امليليشيات 

واجلوف.

واشنطن تصادر أسلحة أرسلها 
احلرس الثوري للحوثيني
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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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تـكنولوجيا وعـلوم
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قصة جناح عربي اقتحم الفضاء بصور مذهلة وكرمته ناسا
ترتيب  يف  أيوب  وسام  يبدأ  املساء،  حلول  مع 
من  عادية  غري  رحلة  يف  سيحتاجها  اليت  أغراضه 
كيلومرتا   130 تبعد  منطقة  إىل  أبوظيب  يف  منزله 
على األقل يف جوف الصحراء، واهلدف هو الظالم 

الدامس.
رحلته،  موعد  عاما(   48( اللبناني  أيوب  حيدد  وال 
اإلذن  له  ستعطي  اليت  للطبيعة  مرتوك  فاألمر 
بيانات  الشغوف  املصور  يتتبع  حيث  باالنطالق، 
من  يتأكد  حتى  أيام،  مدار  على  اجلوية  األرصاد 
خاليا  أي  مالئما،  اجلو  فيه  سيكون  الذي  الوقت 
من الغيوم بينما يكون اهلواء ساكنا والقمر غائبا 

بشكل كامل.
وبعد أن يضع أيوب التليسكوب وكامريا تصوير 
خاصة باألجرام السماوية وملحقات تقنية حيتاجها، 
صحراء  يف  رزين  منطقة  إىل  االنطالق  يف  يبدأ 

أبوظيب.
الظالم  هلا  يوفر  الذي  املكان  إىل  يصل  وعندما 
الدامس الذي يبحث عنه، يبدأ أيوب املرحلة الثانية 
واألكثر شغفا يف رحلته، حيث سينطلق بعدسته 
يف فضاء الكون الفسيح، متتبعا األجرام السماوية، 

حتى حيصل على أفضل لقطة ممكنة.

تكريم من ناسا
وجنح وسام أيوب يف حفر امسه على الئحة وكالة 
اختارت  عندما   ،  NASA »ناسا«  الدولية  الفضاء 
اليوم«  »صورة  فئة  ضمن  صوره  من  واحدة 
أكتوبر   17 يوم  الرمسي  اإللكرتوني  موقعها  على 

اجلاري.
املذهلة سحبا  اهلالل«  »سديم  وتظهر يف صورة 
من الغاز والغبار املنتشرة يف جمرة درب التبانة 

باجتاه كوكبة الدجاجة.
»شعر  إنه  عربية«  نيوز  لـ«سكاي  أيوب  يقول 
ناسا«،  طرف  من  صورته  اختيار  بعد  باجلنون 
مضيفا »عرض صورتي على موقع ناسا يعين أنها 

أفضل صورة يف العامل يف ذلك اليوم«.
ومتثل الصورة قيمة معنوية كبرية أليوب حيث أنها 

مثرة جهد ومتابعة ومثابرة لوقت طويل.
»ابين علي )27 عاما( الذي يعد أقرب أصدقائي 

كان سعيدا جدا.. كان شعوره ال يوصف«.

من الظالم إىل اجلمال
يبدأ  املناسبة،  النقطة  يف  معداته  تركيب  بعد 
أيوب يف توجيه التلسكوب إىل »النجم القطيب«، 
األجرام  ملتابعة  النقطة  هذه  من  سينطلق  حيث 

السماوية.
متحركة  بطريقة  يتم  »التصوير  إن  أيوب  ويقول 
وباالعتماد على تقنية التعريض الطويل«، مشريا 
إىل أن العملية تستغرق 10 ساعات على األقل قبل 

بزوغ الفجر يف الليلة الواحدة.
صورة  على  احلصول  أجل  من  أنه  أيوب  ويوضح 
دقيقة، يتطلب التصوير الفضائي »مساء صافية 
على  تؤثر  ال  حتى  الرياح  وغياب  دامسا  وظالما 

حركة التلسكوب والكامريا«. 

هابل امللهم
ولعبت الصدفة البحتة دورا كبريا يف تعرف أيوب 
الفضائي، فقد كان يتصفح  التصوير  على جمال 
هابل  التليسكوب  يتيحها  اليت  احلصرية  الصور 
الكون الفسيح  عرب موقع ناسا، متسائال عن هذا 

واجلميل املليئ بأسرار متوهجة.
أفقه  أكن  مل  ونصف  سنة  قبل  أيوب:«  ويقول 
شيئا يف اجملال.. كنت أتابع الصور اليت ترسلها 
اجنذبت  ثم  ناسا،  موقع  عرب   1 فوياجر  املركبة 
للصور اهلائلة للتليسكوب هابل الذي أوقعين يف 

حب الفضاء.. كان له الفضل يف ذلك«.
ويضيف: »بدأت أفكر يف التقاط الصور الفضائية 
للقيام  أفعله  أن  علي  يتوجب  وما  بنفسي 
تصفح  عرب  مبجهود شخصي  ذلك  تعلمت  بذلك.. 

اإلنرتنت«.
الفضائي  التصوير  معدات  أن  إىل  أيوب  ويشري 
متاحة للجميع، وقد تكلف املبتدئني ما يقرب من 

3 آالف دوالر.

عندما توقف الزمن
كان أيوب صابرا، فالتصوير الفضائي حيتاج إىل 
احلصول  حتى  والصرب،  الرتقب  من  طويل  وقت 

اختارت ناسا صورة سديم الهالل للمصور وسام إيوب خالل عملية التصوير الفضائي

نفس الصورة جرى اختيارها من شركة ZWO لكامريات التليسكوب)أفضل صورة لليوم( من موقع »أسرتوبن الشهري«

على مشهد مجيل.
أن  شعرت  فضائية  صورة  أول  التقطت  »عندما 
الزمن توقف، ال ميكن أن تتخيل الشعور عندما ترى 

الفضاء بعينك أنت«.
لـ  كانت  أيوب  التقطها  صورة  فأول  ال،  وملا 
اجلبار«، وهو مشهد ال  أو سديم  أوراين  »سديم 

ميكن وصف ختيله بالكلمات، حبسب أيوب.

»حياتي تغريت«
وبدا أن حياة أيوب قد تغريت منذ ذلك الوقت، 
فعيناه اليت تطلعت للنجوم أبصرت أمورا أبعد من 

ذلك وأثرت يف نفسه.
صغر  وأدركت  جدا  هادئا  أيوب:«أصبحت  يقول 
ال  على  تتصارع  الناس  وأن  األرضية  الكرة  حجم 
شيء.. الكرة األرضية متثل نقطة رمل يف صحراء 

واسعة غري متناهية«.
وتابع: »ساعدني التصوير الفضائي يف احلصول 
كما  بتواضع..  لألمور  والنظر  نفسي  سالم  على 
علمين يف حياتي املهنية التعامل الدقيق مع عملي 

وإتقانه على أحسن وجه«.
من  الفضائية  بالصور  مليئا  سجال  أيوب  وميتلك 
اليت تستغرق منه جهدا  ُسُدم وجمرات وكواكب، 

وتركيزا كبريين إلظهارها يف حلة مدهشة ومتميزة 
أثارت إعجابا واسعا على الصعيد الدولي.

العاملية  اجلوائز  من  بعدد  أيوب  وسام  وفاز 
األخرى منها جائزة )أفضل صورة لليوم 19 أكتوبر 
 »AstroBin« الشهري«  2020( من موقع »أسرتوبن 

املتخصص بالصور الفضائية.
أكتوبر   19 لألسبوع  صورة  )أفضل  جائزة  وأحرز 
2020( من موقع الشركة اخلاصة لتصنيع كامريات 

 .»ZWO Astronomy Cameras« التليسكوب
ويعرض وسام أيوب صوره الفضائية الرائعة على 

مواقع عدة منها صفحته على إنستغرام.

اكتشاف خمزون مائي »مذهل« حتت سطح الكوكب القزم
سرى االعتقاد لفرتة طويلة بأن كوكب »سرييس« 
بعثة  لكن  نفعا،  جتدي  ال  فضائية  صخرة  جمرد 
علمية مرموقة، كشفت، مؤخرا، أن الكوكب القزم 

حيتوي على خمزون مائي هائل حتت سطحه.
فإن  الربيطانية،  »الغارديان«  صحيفة  وحبسب 
كوكب »سرييس« القزم يشكل أضخم جسم يف 

»حزام الكويكبات« بني املشرتي واملريخ.
األمريكية  الفضاء  لوكالة  تابعة  مركبة  ومتكنت 
»ناسا« من التقاط صور عالية الدقة لسطح هذا 

الكوكب القزم.
وقام علماء من الواليات املتحدة وأوروبا بتحليل 
 35 بعد  عن  عليها  احلصول  جرى  اليت  الصور 

كيلومرتا فقط من اجلسم الفضائي.
وأظهرت النتائج أن هذا الكوكب الذي يصل عمره 
إىل 20 مليون سنة، حيتوي على خمزون هائل من 

املياه حتت سطحه.
الصحف  كبرية يف  مبتابعة  االكتشاف  هذا  وحظي 
جديدة  معلومات  ظهرت  بعدما  املختصة،  العلمية 
بشأن الكوكب الذي ُرصد أول مرة من قبل عامل 
سنة  يف  بيازي،  جيوسييب  اإليطالي،  احلساب 

.1801
 واستخدام الباحثون تقنيات التصوير حتت احلمراء، 
فالحظوا وجود مكون يعرف بـ«اهليدروهاليت« وهو 
حملول مألوف يف »جليد البحر« ومل يعثر عليه يف 

خارج  مكان  أي 
حتى  األرض، 

اآلن.
الباحثة  وقالت 
روما  معهد  يف 
لعلم  الوطين 
ماريا  فلك، 
 ، يستينا كر
وجود  إن 
»اهليدروهاليت« 
مؤشر واضح على 
يف  البحر  مياه 

الكوكب القزم.
الفريق  وقال 
العلمي إن كميات 
جرى  اليت  امللح 
رصدها تبدو كما 
تكونت  أنها  لو 

الدراسات  تكشف  بأن  آمال  وسط  الكوكب، 
املستقبلية مزيدا من التفاصيل.

كاليفورنيا  معهد  يف  الباحثة  قالت  ناحيتها،  من 
إن اكتشاف  للتكنولوجيا، جولي كاستيلو روجيز، 

»اهليدروهاليت« مؤشر على وجود نشاط مائي.

خالل مليوني سنة املاضيتني، وهي مدة قصرية 
جدا مبعايري الكون.

الباحثة اإليطالية »كلنا نعرف أن كافة  وأوضحت 
هذه املعادن ضرورية لنشوء احلياة«.

ويرجح العلماء أن يكون امللح قد خرج من باطن 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

ال حيتوي البيض على قيمة غذائية عالية فحسب، بل يتميز أيًضا 
بتكلفة منخفضة نسبًيا. باإلضافة إىل ذلك، فإنه دائًما ما يكون 
لذيذ، بغض النظر عن طريقة التحضري. يبدو أن البيض هو املنتج 

املثالي. ومع ذلك يوجد أنواع بيض أسوأ من السم.

ويعدد موقع »وي تشات« الصيين ستة أنواع سيئة للبيض.

البيض الينء
على  يؤثر  مما  وأنتيرتيبسني،  أفيدين  على  الينء  البيض  حيتوي 

هضم وامتصاص بياض البيض من قبل اجلسم.

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن حيمل البيض البكترييا اليت ميكن أن 
تسبب اإلسهال. تقتل هذه البكترييا فقط يف درجات حرارة عالية، 

لذلك ينصح بطهي البيض قبل تناوله.

بيض مع صفار وبياض خملوط
حيدث هذا عندما تنكسر قشرة صفار البيض أثناء النقل أو تلف 
ميكانيكي. أيًضا، إذا مت ختزينها لفرتة طويلة جًدا، ميكن للبكترييا 
بنية  القشرة ويدمر  البويضة من خالل مسام  العفن أن يدخل  أو 

الربوتني، مما يؤدي إىل اختالطه بالصفار.

تناوهلا  أو مظهر معني، فيمكن  رائحة  البويضة  إذا مل يكن هلذه 
بعد املعاجلة احلرارية، على سبيل املثال، الغليان. ومع ذلك، إذا 
كان بياض البيض عكًرا، فهذا يعين أن البكترييا تنمو يف الداخل. 
مثل هذه البيضة ممنوعة متاًما من األكل، خاصة إذا كانت هلا رائحة 

كريهة.

البيض مع صفار جاف
تضعف قوة قشرة الصفار عند ختزين البيض على املدى الطويل، 
ونتيجة لذلك جيف الصفار. إذا كان الصفار يف هذه احلالة ذا لون 
التصق  إذا كان الصفار قد  البيضة. ولكن  طبيعي، فيمكن أكل 
التخلص من هذه  متاًما بالقشرة، باإلضافة إىل اسوداده، فيجب 

البيضة.

بيض مكسر
ميكن أن تتسبب التأثريات أثناء النقل أو التخزين أو التعبئة يف 
حدوث تشققات يف قشر البيض. تصبح البيضة عرضة للبكترييا 

اليت ستؤثر على العمر االفرتاضي للبيضة.

بيض متعفن
عندما يتم ختزين البيض يف بيئة رطبة أو مبللة، تتضرر القشرة 
الواقية على سطح القشرة، مما يؤدي الحًقا إىل تغلغل البكترييا 
وتكاثرها داخل البيضة. ظاهرًيا، يتجلى ذلك يف البقع السوداء أو 

العفن. مثل هذه البيضة ممنوع منعا باتا أكلها.

بيض جنني الدجاج
جلنني  اجلنيين  التطور  يتوقف  أن  ميكن  البويضة،  حضانة  أثناء 
الصيصان بسبب تأثري درجة احلرارة أو الرطوبة أو الساملونيال أو 

الطفيليات.

ال حيتوي هذا البيض على أي مواد مغذية فقط )ألنه مت استخدامه 
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سـتة أنـواع مـن البيـض أسـوأ مـن الـسم

والفيتامينات  األكسدة  مضادات  على  حتتوي  اليت  األطعمة  تعترب 
والدهون الصحية واملعادن األساسية خياًرا جيًدا إذا كنت ترغب 

يف تعزيز صحة جهازك العصيب.

وأهم هذه املنتجات هي:
 

األفوكادو
واليت   ،»К« وفيتامني  الفوليك  حبمض  غنية  الفاكهة  هذه  تعد 
بدورها تقوي اجلهاز العصيب املركزي، مما يقلل من خطر اإلصابة 

بالسكتة الدماغية وحيسن الوظيفة اإلدراكية.

بروكلي
مستويات  على  احتوائه  بسبب  العصيب  للجهاز  مفيد  الربوكلي 
املغذية  األساسية  املواد  )من  والكولني   »К« فيتامني  من  عالية 
للجسم واليت متتاز خباصية الذوبان يف املاء وهي عادة ترتكب من 
فيتامني ب املركب(، كما أن الربوكلي يساعد على احلفاظ على 

معدل الذكاء.

املكسرات
حيتوي اللوز والكاجو والبندق واجلوز على كميات ال بأس بها من 
املغنيسيوم، كما أن اجلوز الربازيلي حيتوي على عنصر السيلينيوم، 

ومجيع هذه العناصر تعمل على تهدئة اجلهاز العصيب.

الشوفان
يساعد تناول وعاء من دقيق الشوفان يوميا على استقرار اجلهاز 
موقع  حسب  العامة،  للصحة  مفيد  أنه  كما  املركزي،  العصيب 

.»thehealthsite«

الشاي األخضر
وجود مضادات األكسدة يف الشاي األخضر جيعل منه منتج مفيد 
للجهاز العصيب، وإن احتواءه على الكاتيكني مينع شيخوخة الدماغ 

املرتبطة بالتوتر.

أفضل 5 منتجات للجهاز العصيب املركزي

لتطوير جنني الدجاج(، ولكن ميكن أن يصبح أيًضا حامال لبكترييا 
العنقودية،  واملكورات  القولونية،  اإلشريكية  مثل  خمتلفة، 
والتيفوئيد، وبكترييا بروتيوس وغريها، مما قد يؤدي إىل التسمم. 

لذلك، توقف عن تناول هذه األنواع من البيض.

قداس وجناز السنة

يقام قداس وجناز السنة لراحة نفس املرحومة

ماري جاجي غصني
 - صليبي  أبو  بيت  من  غصني  فهد  السيد  زوجة 

بعلبك.
وذلك يوم األحد املوافق يف 22 تشرين الثاني الساعة 

5،30 مساء يف كنيسة مار شربل - بانشبول.
الداعون:

زوجها السيد فهد غصني والعائلة.
والدتها السيدة جورجيت جاجي وأوالدها وعيالهم.

ورعيدي  ووهبة  وجاجي  غصني  عائالت  وعموم 
لبنان  يف  واالقارب  األهل  وكافة  وحايك  وقطريب 

واملهجر.
الدعوة عامة
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Premier Gladys Berejik-
lian is confident police 
will identify the sender of 
threatening emails which 
caused 20 Sydney high 
schools to be evacuated 
while some students were 
completing their HSC ex-
ams.
The cybercrime squad are 
investigating after anony-
mous emails, which police 
understand are linked, 
were sent to the schools 
about 11am on Tuesday.
 Schools understood to 
have received the emails 
include Willoughby Girls 
High, Castle Hill High, 
Thomas Reddall High, 
Mount Annan High, Eliza-
beth Macarthur High, Pic-
nic Point High, Baulkham 
Hills High, Bossley 
Park High, Ravenswood 
School for Girls, Crest-
wood High and Jamison 

High. Willoughby Public 
School, adjacent to the 
high school, was also 
evacuated.
As the member for Wil-
loughby, Ms Berejiklian 
told Ben Fordham on 2GB 
on Wednesday morning 
she knew the disruption 
to the community the 
scam emails had caused.
“I know from my own local 
school how that affected 
the local community; it 
was a stressful time and 
that happened 20 times 
across NSW,” she said.
After completing their fi-
nal year of school amid a 
range of adverse circum-
stances – including weeks 
of remote learning and re-
stricted celebrations due 
to social distancing re-
quirements – the Premier 
said she sympathised 
with the year 12 students 

‘The kids didn’t need that’: Premier con-
fident school email culprit will be found

affected by the emails, 
some of whom were un-
able to complete their le-
gal studies exam.
“It’s a very stressful time, 
in 2020, to be doing the 
HSC anyway and the kids 
didn’t need that,” she 
said.
The Premier said “it was 
a very scary thing, but I 
know police are onto it”, 
adding it was necessary 
to evacuate the schools.
“The police have to do the 
right thing which is as-
sume the threat is real,” 
she said.
Speaking on Today, Edu-
cation Minister Sarah 
Mitchell said she was 
“devastated” for the Year 
12 students who had their 
exams disrupted.
“I’m devastated for them 
and I’m angry,” she said.
“Yesterday, as soon as 
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Students from Willoughby Public School return to school on Tuesday afternoon after being evacu-
ated when the adjacent high school received threatening emails.Credit:Janie Barrett

Willoughby Girls High was among the schools affected.Credit:Janie Barrett

we knew all of the kids 
were safe, there was that 
sense of relief – but I’m 
really cranky at whoever 
is behind this.
“It has been tough 
enough for Year 12. It is 
a disgrace: not a funny 
prank.”
Ms Mitchell reiterated that 
students will be able to 
apply for misadventure 
provisions if they believe 
their exams were impact-
ed.
The subjects most likely 
to have been impacted 
were legal studies in the 
morning and visual arts 
in the afternoon, although 
Ms Mitchell said most ex-
ams had returned to nor-
mal after lunch.
“Some schools moved to 
alternative locations we 
had as a back-up plan in 
case there was a COVID 
impact on a school,” she 
explained, stressing the 
varying impacts of the 
evacuations will be taken 
into account when exams 
are marked and “students 
won’t be disadvantaged 
in any way”.

The government has 
copped criticism for giv-
ing thousands of dollars 
in support to private jet 
owners, such as billion-
aire Clive Palmer. 
Deputy Prime Minister 
Michael McCormack has 
defended a decision to 
waive thousands of dol-
lars worth of aviation fees 
for private jets. 
Labor has this week grilled 
Mr McCormack over the 
support for the aviation in-
dustry, which it says has 
given concessions to bil-
lionaire Clive Palmer to fly 
around in luxury jets.
The line of attack follows 
new documents – released 
during estimates on Tues-
day – that show Mr Palm-
er’s company Mineralogy 
had $40,377 in air service 
charges waived under a 
support package for strug-
gling airlines.
“The Deputy Prime Min-
ister justified giving tens 
of thousands of dollars to 
the owners of private jets 
because they helped en-
sure frontline medical per-
sonnel could get around 
the country,” Labor MP 
Catherine King said dur-
ing Question Time.
“How many frontline med-

ical personnel did billion-
aire Clive Palmer carry on 
his luxury private jet?”
But Mr McCormack backed 
his aviation support pack-
age saying it “did not dis-
criminate”.
“The shadow minister 
supported that … but does 
not obviously support it 
now,” he said. 
“The Royal Flying Doctor 
Service is also a benefi-
ciary.
“I am asked about the im-
portance and what has 
transpired with charter 
flights, and I have said 
all along, repeatedly, ad 
nauseam that planes in 
the air means jobs on the 
ground.”
Mr McCormack said every 
commercial flight required 
at least one pilot, one 
cabin crew, one ground 
crew, an airport reporting 
officer, an air traffic con-
troller, a firefighter, one 
airline operations worker 
and someone to refuel.
“I am proud of the fact we 
have put in place $2.7 bil-
lion to help the aviation 
sector,” Mr McCormack 
said.
“I’m proud of all the mea-
sures that were put in 
place in the budget for 
regional Australia and 
to help those transport 
links.”
Royal Flying Doctor Ser-
vices in South Australia, 
Western Australia, NSW 
and Queensland had more 
than $1.2 million worth 
of combined air services 
charges waived.
However, Ms King said 
when Labor called for the 
Morrison Government to 
come up with a plan for 
aviation, it didn’t mean a 
plan for private jets.
“Through the Morrison 
Government’s aviation 
support package, tens of 
thousands of dollars have 
been delivered through air 
services charge rebates 
to Crown Casino, Clive 
Palmer’s Mineralogy, Lep-
pington Pastoral Compa-
ny and other members of 
Australia’s business and 
financial elite,” Ms King 
said on Tuesday. 

Question Time: Private jet 
concessions defended

A man has been arrested 
and charged with gross 
indecency and indecent 
behaviour after allegedly 
being seen naked at a 
cemetery.
A South Australian man 
has been arrested after 
he was allegedly found 
naked at a cemetery.
The nude 67-year-old was 
spotted by undercover 
police officers inside the 
Stirling Cemetery in the 
Adelaide Hills – a short 
distance from the Aldgate 
Primary School – about 
2.30pm on Tuesday.
Cordons were set up in 
the area and police dog 
Havoc tracked the naked 
man through scrub near 
Cumberland Road, which 

was where the suspect 
was detained and arrest-
ed.
The Bridgewater man was 
charged with two counts 
of gross indecency and 
one count of indecent be-
haviour.
Police first received re-
ports from two women 
on Friday after they saw 
a man acting inappropri-
ately at the cemetery.
Officers went undercover 
at the cemetery on Friday 
and Tuesday to try to find 
the suspect.
The man has since been 
bailed with strict condi-
tions and is due to appear 
in the Mount Barker Mag-
istrates Court on Novem-
ber 18.

Man found naked at cemetery 
charged with gross indecency 
and indecent behaviour
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business to operate,” 
he said.
In line with industry 
trends, customer de-
posits climbed to $329 
billion compared with 
$295 billion in the 
same month last year, 
as people spent less 
money due to lock-don 
restrictions and the 
poor economic out-
look.
Mr Elliott said many of 
the bank’s customers 
were behaving “like 
CFOs” by hoarding 
cash, bolstering rainy 
day funds and paying 
off the most expensive 
debt, with credit card 
lending down 18 per 
cent.
“To me, this says a lot 
about the rational and 
realistic approach cus-
tomers are taking,” Mr 
Elliott said.
ANZ exits coal
ANZ used its results 
announcement to re-
lease a new climate 
policy, vowing to exit 
thermal coal by 2030 
and stop funding new 
coal mines and power 
stations immediately.
The policy caused a 
backlash from the Fed-
eral Resources Min-
ister Keith Pitt who 
described ANZ as an 
“eco-warrior”. “At a 
time when the rest of 
Australia is focused on 
economic recovery and 
getting back to work, it 
is extraordinary that 
ANZ’s priority is to 
play environmental ac-
tivist,” Mr Pitt said.
Mr Elliott said the 
bank’s decision was 
not caused by pressure 
from activists rather an 
economic calculation 
of risk.
“We’ve ... had a very ra-
tional discussion and 
analysis about risk and 
looking at the econo-
my,” he said. “And ba-
sically we see there is 
a transition happening 
globally and in Austra-

lia towards a more re-
newable, sustainable 
energy future.”
Australia’s largest 
trading partners – Chi-
na, Japan, Britain and 
South Korea – have 
committed to net-zero 
targets within the next 
few decades, under-
mining the future vi-
ability of Australia’s 
fossil fuel industry.
“We’ve seen an-
nouncements from 
some of our biggest 
coal markets, for ex-
ample, Japan,” Mr El-
liott said. “We can’t 
just sit and ignore that 
… We need to position 
our business for the 
future.”
Activist group Market 
Forces said ANZ’s new 
policy meant that now 
no major Australian 
bank or insurer was 
“willing to back ther-
mal coal beyond 2020, 
except for NAB” and 
called for exclusions 
to other fossil fuels.
Campaigner Jack Ber-
tolus said ANZ ranked 
behind other big four 
banks in its commit-
ments to oil and gas, 
with the Common-
wealth Bank of Austra-
lia last year pledging 
to only provide finance 
to new oil, gas or met-
allurgical coal projects 
that were supported by 
environmental assess-
ments and aligned with 
the goals of the Paris 
climate agreement.
“There is no room for 
expansion of the fos-
sil fuel industry in a 
Paris-aligned decar-
bonisation pathway,” 
Mr Bertolus said.
However, Mr Elliott said 
the bank did not have 
ambitions to grow its 
“small exposure” to oil 
but that ANZ support-
ed gas as a transition 
fuel. “We’re not walk-
ing away from gas.”
ANZ’s share price fell 
over the course of the 
day by 3 per cent.
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Melburnians can finally 
“get on the beers” with 
pubs, restaurants and 
retail allowed to reopen. 
Here’s everything you can 
do after the lockdown was 
lifted.
Melburnians can finally 
“get on the beers” with 
pubs and restaurants al-
lowed to reopen after the 
city’s strict lockdown was 
lifted Wednesday night.
Some venues, such as 
Prahran steakhouse An-
gus & Bon, were even that 
eager to get back trading 
after 112 days to lock-
down that they reopened 
at Wednesday  midnight.
Retailers Kmart and Spot-
light also opened for busi-
ness at Wednesday night 
with lines of customers 
stretching down hundreds 
of metres down the street.
Melbourne’s long-awaited 
reopening means resi-
dents can now do the fol-
lowing things.
Melbourne has moved 
from “stay home” to “stay 
safe”, meaning the four 
reasons to leave home no 
longer apply. However, 
the 25km travel limit and 
metropolitan and regional 
“ring of steel” border will 
remain in place until No-
vember 8.
Pubs, cafes and restau-
rants have reopened 
across the city with lim-
its of up to 50 patrons 
outdoors and 20 indoors. 
Density limits, record 
keeping and COVID Safe 
plans will apply at ven-
ues.
Retail stores, beauty and 
personal care services 
can resume trading.
Friends and family can 
now visit your home but 
visits are limited to two 
adults and their depen-
dants once per day.
Outdoor contact sport 
for those aged 18 and 
under can start again, as 
can non-contact sport for 
adults.
Victorian Premier Daniel 

Andrews explains how the 
new visiting restrictions 
will work as Victoria come 
out of…
Personal training, fitness 
and dance classes can 
also be held outdoors with 
up to ten people and the 
number of people at out-
door pools can increase 
to 50.
Libraries and community 
venues will be able to 
open for outdoor events 
and outdoor entertain-
ment venues can also be-
gin hosting visitors.
Religious ceremonies 
can host up to 20 people 
outdoors, in addition to 

Everything you can do as Mel-
bourne lockdown ends

those required for the 
service and indoor ser-
vices can be held with up 
to 10 parishioners. Wed-
dings can increase to ten 
people and funerals up to 
20 mourners.
Workplaces will no longer 
need to be on the permit-
ted work list to open and 
the ability to work will 
change to “if you can 
work from home you must 
work from home”.
And social gathering out-
doors will remain at 10 
people for now, but the 
restriction on the number 
of households has been 
removed.

Masks will still need to be 
worn and social distanc-
ing maintained.
Mr Andrews said he was 
“proud and deeply grate-
ful” for every Victorian 
who played their part in 
helping to defeat the sec-
ond wave and end the 
lockdown.
“What we, all of us as 
Victorians, have built is 
a precious thing, but it is 
fragile. These next steps 
that we’ll continue to take 
as we work towards a 
COVID normal will all be 
dependent upon people 
following the rules,” he 
said.

The NSW Premier has re-
vealed where the threats 
to schools have come 
from as another Sydney 
school is shut down by a 
suspected copycat.
The NSW Premier has 
said bomb threats that 
shut down scores of 
Sydney schools earlier 
this week came from 
eastern Europe.
The revelation comes 
as a suspected local 
copycat made a threat-
ening phone call that 
shut down a north Syd-
ney school on Thursday 
morning.
Premier Gladys Berejik-
lian said she was told by 
the NSW Police commis-
sioner that Tuesday and 
Wednesday’s threats, 
which were received via 
email and led to some 30 
schools being evacuat-
ed, originated in Europe.
The Premier said state 
police were co-operating 
with their federal coun-
terparts and agencies 
abroad to investigate the 
threats.
“Police will come down 
on you heavily if anybody 
poses any threat at all to 

the safety of wellbeing of 
our students,” Ms Bere-
jiklian told reporters.
“Gosh, haven’t the stu-
dents of 2020 been 
through enough? The 
last thing they need is 
this. I’m just devastated 
that people would think 
it’s OK to do this.”
The Premier spoke as 
a police operation was 
under way at North Syd-
ney Boys High School in 
Crows Nest, where stu-
dents were rushed out of 
classrooms on Thursday 
morning and made to 
gather at nearby grand-
stands after a threat was 
made to the school.
It is understood police 
believe the latest threat 
is the work of a copycat.
NCA NewsWire under-
stands North Sydney 
Boys High School was 
the only school affected 
by Thursday’s threat in 
which a person is said to 
have made a phone call 
referring to a bomb.
Police officers at North 
Sydney Boys High 
School on Thursday. Pic-
ture John Grainger
The suspected foreign 

threats shut down 20 
schools in Sydney on 
Tuesday and 10 schools 
on Wednesday.
Detective Superintendent 
Matt Craft told reporters 
on Wednesday that the 
police approach would 
change from Thursday 
in order to ensure stu-
dents could complete 
their final exams without 
disruption.
“Those email threats that 
have been received will 
no longer disrupt the ex-
ams that are undertaken 
by the student,” he said.
When questioned further 
on the announcement, 
Superintendent Craft 
declined to go into de-
tail but said there were 
“new protocols to miti-
gate against and reduce 
the impact of this type of 
activity”.
NCA NewsWire under-
stands that while police 
will be called to every 
instance of a threat re-
ceived, an exam hall may 
not be evacuated if it can 
be determined safe by 
another measure, such 
as a police search of the 
building.

North Sydney Boys High School 
evacuated after threat
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Embattled Australia Post 
boss Christine Holgate 
claims there are no le-
gal grounds for standing 
her aside as chief execu-
tive and has accused the 
Prime Minister of humili-
ating her in Parliament.
In a statement released 
by her lawyers, Ms Hol-
gate said she supported 
a “fair investigation”, but 
that she had not been 
formally notified by the 
Australia Post board 
that she had been stood 
down.
“Ms Holgate has not had 
any proper notification 
that she has been stood 
down from her role, nor 
has she been informed 
as to why she should be 
stood down,” the state-
ment from Bryan Belling, 
partner at employment 
law firm Kingston Reid, 
said.
“Legally, in my opinion 
there are no grounds for 
Ms Holgate to be stood 
down, and ‘optics’ [is] 
not a legally-valid de-
fence.”
Mr Belling said Ms Hol-
gate had also received 
no communication from 
either the government or 
the Australia Post board 
regarding the investiga-
tion launched last week 

into her decision to re-
ward employees with 
Cartier watches worth 
$20,000.
But Australia Post dis-
puted this version of 
events in a statement 
on Thursday, saying it 
had been “communicat-
ing frequently with Ms 
Holgate regarding the 
current situation and en-
suring the appropriate 
support has been pro-
vided”.
“The chair stands by his 
previously made state-
ment on Thursday 22 Oc-
tober that Ms Holgate will 
stand aside and this was 
agreed to by both parties 
in a telephone conversa-
tion,” the statement said.
The relationship between 
Ms Holgate and Austra-
lia Post chair Lucio Di 
Bartolomeo was set on 
a collision course last 
week, after he released 
a statement correcting 
her evidence to a Senate 
estimates hearing where 
she disclosed the watch 
purchases.
Mr Di Bartolomeo said the 
watches had cost a total 
of $19,950, not $12,000 
as she had stated, and 
said the board had not 
formally approved the 
gifts.

‘Humiliating’: Christine Holgate says she has not 
been told to stand down from Australia Post

Mr Belling, in his state-
ment, also referenced 
Prime Minister Scott Mor-
rison’s comments in Par-
liament last Thursday, 
saying it was “now exact-
ly seven days since Ms 
Holgate was the subject 
of a humiliating answer 
during Question Time”.
Announcing the federal 
government would inves-
tigate the watch purchas-
es, Mr Morrison told Par-
liament he was “shocked 
and appalled” and indi-
cated Ms Holgate faced 
the sack if she did not 
stand aside, telling Par-
liament “if she doesn’t 
wish to do that, she can 
go”.
The Prime Minister’s of-
fice has been contacted 
for comment.
A spokesman for Commu-
nications Minister Paul 
Fletcher said, “Questions 
about Ms Holgate’s posi-
tion are a matter for the 
board of Australia Post.”
Mr Belling, an employ-
ment lawyer of 25 years’ 
experience, said he re-
leased the statement be-
cause he had failed to re-
ceive a response to these 
matters after writing sep-
arately to the board and 
to Mr Di Bartolomeo.
He said general employ-
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ment law required the 
board to formally notify 
Ms Holgate that she has 
been stood down, and the 
grounds for doing so.
Australia Post has re-
vealed the Cartier watch-
es at the centre of an 
expenses scandal cost 
nearly double the amount 
reported to Parliament.
“This is the case under 
general employment law, 
as well as the specifics 
of Australia Post’s own 
employment regulations. 
The board has failed to 
do so,” Mr Belling said in 
the statement.
One source with knowl-
edge of the situation, who 
spoke on the condition 
of anonymity, said Ms 
Holgate received a letter 
from Mr Di Bartolomeo 
on Sunday thanking her 
for standing aside during 
the investigation.
However, the source 
said Ms Holgate had not 
agreed at any point to 
stand aside, but instead 
offered to go on annual 
leave on Thursday af-
ter her appearance at 
Senate estimates. The 
source said this had 
been laid out in legal 
correspondence sent 
from Ms Holgate’s team 
to the board.

Christine Holgate giving evidence about the purchase of four Cartier watches, worth $19,950 in total, at a Senate estimates hearing 
last week.Credit:Alex Ellinghausen

ANZ chief executive 
Shayne Elliott has pre-
dicted the real economic 
pain from the coronavi-
rus pandemic will be felt 
by customers towards 
the middle of next year, 
as the lender put aside 
an additional $1.1 billion 
for bad loans.
The big four bank re-
ported a 42 per cent fall 
in cash profit caused by 
credit losses and loan 
impairments at its full-
year results on Thurs-
day. It committed to pay-
ing shareholders a final 
dividend of 35 cents per 
share, down from 80 
cents last year.
Mr Elliott said ANZ was 
“building its war chest” 
by expanding the loan 
impairment provision to 
protect the bank from 
small businesses and 
individuals that could 
go bust once govern-
ment support packages 
that are “buying time” 
are cut off.
“We would expect the 
real pain, the real losses 
are more likely to come 
in the middle of next 
year. Why? Because 
there’s always a lag,” 
Mr Elliott said. “The dif-
ficulty will be in what 
happens when some of 
those support packages 
get removed. Inevitably 
they will.”
Advertisement
Velocity Trade senior 
banking analyst Brett 
Le Mesurier said the 
$1.1 billion provision for 
bad loans was smaller 

than predicted. “I hope 
they’re right, I’d like to 
think they’re right,” he 
said. “But it’s less than 
I had expected.”
ANZ said 42 per cent of 
its 95,000 home loan 
deferrals were still being 
deferred. Of the 55,000 
borrowers whose initial 
deferral periods had ex-
pired, 20 per cent had 
requested a further de-
ferral (half from Victo-
ria), 79 per cent had re-
turned to full payments 
and 1 per cent had re-
structured or transferred 
to hardship payments.
The hospitality and re-
tail industries continued 
to be the most affected 
business sectors, mak-
ing up a combined 41 
per cent of business 
loan deferrals, the bank 
said.
The bank’s internal data 
revealed about 10 per 
cent of borrowers with 
deferred home loans 
were receiving Job-
Keeper or JobSeeker 
payments and 80 per 
cent now had stable or 
improved incomes.
Mr Elliott said ANZ had 
developed its own form 
of contact tracing used 
“micro-level, real time 
data” to approach cus-
tomers facing the most 
difficulty. “Rather than 
impose lockdowns on 
huge parts of our [loan] 
book, we’re able to track 
hotspots in our portfolio 
and manage them while 
allowing the rest of our 

ANZ chief says ‘real 
pain’ to come mid-
2021, exits coal

ANZ chief executive Shayne Elliott
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Premier Gladys Berejik-
lian said she will be issu-
ing invoices next week to 
all states and territories 
for the cost of process-
ing their citizens in NSW 
hotel quarantine, the cost 
of which is expected to hit 
$140 million by the end of 
the year.
Ms Berejiklian said the re-
cent spike in the number of 
people coming back from 
overseas with COVID-19 
was putting pressure on 
the NSW health system 
and “enough is enough.”
“With Victoria out of ac-
tion and the other states 
not willing to take on their 
fair share, we’re process-
ing 45 per cent of the 
3000 [returning travellers] 
every week from other 
states,” she said.
“The other states aren’t 
lifting their weight. I mean, 
why can’t Queensland and 
WA take on more Aussies 
coming home? No, there 
is no excuse. We’re doing 
3000 a week, I think they’re 
doing 500 a week.”
NSW recorded one new 
local case of COVID-19 
overnight, in a household 
contact of an existing 
case linked to the Lakem-
ba GPs cluster.
Seven cases were also 
reported in overseas trav-
ellers in hotel quarantine, 
bringing the total number 
of cases in NSW to 4,217.
Health Minister Brad Haz-
zard said an increasing 
number of travellers re-
turning with COVID-19 
was putting extra pres-

sure on health hotels, 
adding that a review was 
underway into whether 
additional hotels were 
needed.
“NSW has always been 
the gateway to the rest 
of Australia and we’re 
doing more than our fair 
share of work now in wel-
coming back people from 
overseas. Unfortunately, 
many of those are coming 
back, a far greater propor-
tion now, are coming back 
with positive results.”
NSW is the only state that 
has both police hotels 
and health hotels. Some-
body with symptoms will 
go straight to a hotel man-
aged by health staff, while 
returned travellers with 
no symptoms go into a 
police hotel.
More than 80,000 people 
have now been in NSW 
government hotel quaran-
tine.
Ms Berejiklian said it was 
“a matter of principle” 
that other states and ter-
ritories paid for the cost 
of quarantining their own 
citizens in NSW, after last 
week issuing Queensland 
with a $35 million bill.
“I get really frustrated 
and annoyed when WA 
and Queensland just ex-
pect us to process all of 
[their] citizens, which we 
do gladly, but then just 
think of all these excuses 
as to why NSW residents 
can’t move freely to their 
states.”
Ms Berejiklian issued a 
stern warning that Trea-

NSW hotel quarantine cost to hit $140 million, 
Premier calls on other states to pay up

surer Dominic Perrottet 
will be calling on his state 
and territory counterparts 
to pay up when they meet 
next week.
“Enough is enough, and 
I’m normally a tolerant 
and patient person but we 
will be issuing those in-
voices,” she said.
Premier Gladys Berejik-
lian says her state plans 
to charge other states 
who have been largely 
processing their returned 
residents through NSW’s 
hotel quarantine pro-
gram.
She added that the state 
would be taking a com-
passionate approach to 
individuals from NSW who 
have been unable to pay 
their hotel quarantine bill. 
The government stopped 
covering the cost of hotel 
quarantine in September.
“The cohort of Aussies 
coming back now is very 
vulnerable, some have 
been very ill overseas, 
some have been waiting 
a long time to get home,” 
Ms Berejiklian said.
Chief Health Officer Dr 
Kerry Chant on Wednes-
day said NSW was still 
facing three clusters of 
infection: with 25 cases 
in the Oran Park cluster, 
17 cases in the Lakemba 
GP cluster and the Liver-
pool Private Clinic cluster 
of 13 cases.
“We know that if this vi-
rus gets a foothold in the 
community. It can go off 
like a wildfire, particularly 
as we ease restrictions.”

“Enough is enough:” Premier Gladys Berejikian is expecting all states and territories to pay up 
for hotel quarantine.Credit:Nick Moir

Just two days in to Mel-
bourne’s eased restric-
tions and a trend is al-
ready emerging among 
businesses that some fear 
could spark a surge in 
cases. 
Businesses across Vic-
toria are required to take 
down the contact details 
of anyone who is in the 
venue for more than 15 
minutes but there have al-
ready been cases of busi-
nesses failing to comply 
with this simple rule.
There have been reports 
of cafes, hairdressers 
and beauty salons failing 
to take down customer’s 
details for contact tracing 
purposes.
Victoria recorded three 
new  COVID-19 cases and 
zero 
The Premier was asked 
about why Victoria doesn’t 
have a QR code system set 
up to trace and track visi-
tors to pubs, restaurants, 
bars and hairdressers.
“We have had weeks to 
prepare for reopening 
yesterday … why could we 
not make sure we had a 
QR code system that was 
ready to run?” reporter 
Rachel Baxendale asked 
him.
“If there is an implied criti-
cism in the question, I do 
not accept it,” the Premier 
said.
“Getting it right does not 
mean simply getting some-
thing off the shelf.
“You have to get it right 
and this process, I think, 
if you were to compare the 
two pathways I think we 
will finish up with a univer-
sal QR product ahead of, 
well ahead of the equiva-
lent point on the NSW.”
Victorian Premier Daniel 
Andrews rejected com-
ments from NSW Premier 
Gladys Berejiklian that it is 
“easy” to have zero cases 
in lockdown.
Mr Andrews was asked 
about comments from Ms 
Berejiklian today.
“She had a swipe at Victo-
ria saying it is easy to have 
zero cases when there is 
such a big lockdown,” a 

reporter told Mr Andrews.
“With the greatest respect 
to Gladys, there is nothing 
easy about lockdown and 
what Victorians have been 
through,” he shot back.
“I’m not interested in hav-
ing a debate with anybody 
else from this party to be 
frank. I’m grateful for the 
support of NSW whether 
it is during bushfires or 
pandemics, we are always 
our best when we work to-
gether.”
There were three new cas-
es recorded overnight. Of 
those, one is a child who 
attended a Goodstart Early 
Learning Centre in Bun-
doora.
Victorian Premier Daniel 
Andrews is addressing the 
three new cases of COVID-
19 recorded overnight.
He says there are now 76 
active cases in Victoria. Of 
the three new cases, one 
is linked to the cluster in 
Melbourne’s north. 
Five new cases in NSW
NSW has recorded five 
new COVID-19 cases in 
the 24 hours to 8pm last 
night.
Of the new cases, four 
were acquired locally and 
one was a traveller in hotel 
quarantine.
Victorian virus spreader 
fined $1652
The truck driver who 
sparked a fresh COVID-19 
cluster in regional Victoria 
has copped a hefty fine 
for breaching coronavirus 
safety directions.
The Melbourne truck driver 
had obtained a work permit 
to leave the metropolitan 
area but was not permit-
ted to dine in restaurants 
or cafes while in regional 
Victoria.
Despite this, the man, 
who didn’t know he was 
infected, dined at Oddfel-
lows Cafe in the town of 
Kilmore.
Six people in the town 
tested positive to the virus 
following his visit.
After this he then travelled 
to the Shepparton, spark-
ing another three cases.
Chief Commissioner Shane 
Patton told 3AW that the 

Coronavirus Australia live: Fears restriction de-
tail could spark a surge in cases (on Thursday)

man was fined $1652 fol-
lowing an investigation by 
police.
“We allocated some detec-
tives to go interview that 
person and we issued him 
a fine for breaching CHO 
directions,” Mr Patton 
said.
“We looked at his conduct 
and investigators found 
that was the most appro-
priate outcome in the cir-
cumstances.
It is only the second day of 
Melbourne’s lockdown be-
ing eased but already re-
tail, hospitality and beauty 
businesses dealing with 
waves of people looking 
to make up for all they 
missed in lockdown.
However, one unsettling 
trend has already emerged 
among some businesses, 
with fears it could lead to 
another surge in cases.
Businesses across Vic-
toria are required to take 
down the contact details 
of anyone who is in the 
venue for more than 15 
minutes but there have al-
ready been cases of busi-
nesses failing to comply 
with this simple rule.
Katey Randall, who works 
for a company that helps 
businesses become 
COVID-compliant, told The 
Age that she visited a hair-
dresser and beauty salon 
yesterday morning and 
wasn’t asked to provide 
her contact details.
“I think it’s one thing that 
should be highlighted [to 
the government]. Where’s 
the contact tracing? What 
do you make of this?” she 
told the publication.
The Age claimed they have 
also received reports of 
similar incidents at nail sa-
lons and cafes across the 
city.
It comes as queues of peo-
ple were pictures outside 
stores as restrictions lifted 
at 11.59 on Tuesday.
Pictures taken at 24 Kmart 
stores across Melbourne 
showed people ignoring 
social distancing as they 
lined up and then rushing 
through the doors as they 
opened.



Page 31صفحة 31     

NEWS

Failed Macron unites Mus-
lims in condemnation of 
French Islamophobia 26 
October 2020 
Failed French president 
Emmanuel Macron has 
empowered barbaric right 
wing extremists and is  
responsible for the se-
curity failure in France. 
Macron’s failed leader-
ship has turned citizens 
against  each other and 
intensified the aggression 
of right wing extremists. In 
dividing his own nation,  
Macron has managed to 
inadvertently unite Mus-
lims all around the world 
in our rejection of French  
intellectual colonialism 
that followed centuries 
of French crimes against 
people all over the world. 
France has a brutal his-
tory of pillage and mas-
sacre. France continues 
to thrive on the wealth of  
African countries as it fills 
its coffers with half a tril-
lion dollars from the sweat 
and tears of people in  na-
tions that are amongst 
the poorest on earth. Yet 
despite this grand scale 
wholesale pillaging of  
natural resources, wealth, 
skilled labour and profes-
sionals that is bleeding 
the most needy nations  
on the planet, France 
is failing in allaying the 

Failed Macron unites Muslims in con-
demnation of French Islamophobia

greed of its wealthy elites 
that have propped up its  
expansionist murderous 
regimes over the centu-
ries. It took, by conserva-
tive estimates, 1.5 million  
Algerian martyrs to gain 
partial independence for 
Algeria from the French 
occupation. 
France’s expansionist 
colonial drive into Africa 
has killed millions of in-
nocent Africans and bled 
North  Africa of wealth and 
people to serve those very 
French elites who would 
continue to kill those  op-
pressed nationals under 
the wildest of pretexts. 
President Macron’s hypo-
critical selective license 
to free speech is now 
exposed as a continua-
tion of  French colonial 
oppression, not only in 
third world countries, but 
in “democratic” France it-
self.  
Misguided individuals 
might celebrate the op-
pression of Muslims in 
France and claim that Ma-
cron is  confronting “Is-
lamic extremism”. What 
Macron has done is to in 
fact give a green light to 
barbaric  right wing ex-
tremism, xenophobia and 
Islamophobia. This is the 
last refuge of failed poli-
ticians as  they appeal to 

the ill-informed and stoke 
false patriotic fervour. 
The tragic slaying of 
Samuel Patty has been 
exploited by the French 
establishment to create 
more  tragic attacks on 
innocent people with Mus-
lim women being knifed, 
mosques being vanda-
lised,  worshippers being 
beaten inside their places 
of worship and innocent 
citizens being assaulted 
in the  streets. It is clear 
that Macron has lost con-
trol and must step down. 
It appears that Marcon’s  
madness has spread to 
Australia with one mosque 
vandalised in a copy cat 
attack this past weekend. 
AFIC supports the boy-
cott of French products 
that has gained traction 
in many countries. AFIC 
calls  on all decent people 
including nation leaders to 
condemn the violence and 
provocations in France  
and boycott all French 
products until such time 
that France returns to 
genuine democracy, ceas-
es its  Islamophobia, gives 
complete freedom to its 
former colonies and stops 
meddling in their affairs.  
Authorised by:
 Dr. Rateb Jneid
President
26 October 2020

Hatem Electrical Contracting

الكـهربائية كانت  للـتعهدات والـتمديدات  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

 2020 األول  تـشرين   31 Saturday 31 October 2020الـسبت 



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

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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
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