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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

سـبت كـل   e-mail: info@meherald.com.au  تـصدر 
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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الرئيس عون: التزام احلكومة التدقيق 
اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان ضروري
جنم : على مصرف لبنان تسليم التحقيق كل املستندات املطلوبة

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

احلكومة يف »ثالجة« املطالب واملطالب املضادة

»بالتحقيق  تتحّصن  بعبدا 
خيارات  حلماية  اجلنائي« 

باسيل
يكشفان  وفرجنية  جنبالط 

أوهام العروض.. 
     

املالي  التدقيق  تقدم 
حسابات  يف  اجلنائي 
ما  على  لبنان  مصرف 
انشغلت  وقت  يف  عداه، 
بتأليف  املعنية  االوساط 
عن  بالتساؤل  احلكومة، 
اليت  »الغيبوية«  حقيقة 
املساعي،  بها  اصيبت 
ما  األكمة  وراء  ان  ام 
بتأليف  يوحي  مبا  وراءها، 
»معجزة«،  بانتظار  طويل، 
او  الدالئل  واضحة  غري 

املالمح.
متابعة  مصادر  واكدت 
لالتصاالت اجلارية لتشكيل 
عملية  أن  اجلديدة  احلكومة 
تزال  ما  احلكومة  تشكيل 
بني  »العقدة«  عند  عالقة 
ورئيس  املكلف  الرئيس 
التيار العوني النائب جربان 
باسيل الذي يسعى اىل ان 
يكون التمثيل املسيحي يف 
وحقيقيا..  فاعال  احلكومة 
يف  احلكومة  تبقى  وهكذا 
»ثالجة« املطالب واملطالب 

املضادة.
فقد اكد رئيس اجلمهورية 
عون  ميشال  العماد 
احلكومة  التزام  »ضرورة 
اجلنائي  التدقيق  اجراء 

حسابات  يف  املالي 
واهمية  لبنان،  مصرف 
جمال  يف  اخلطوة  هذه 
الضرورية  اإلصالحات 
املالية  األوضاع  ملعاجلة 
واالقتصادية يف البالد«.

كالم الرئيس عون جاء يف 
خالل ترؤسه اجتماعا قبل 
ظهر امس االول اخلميس 
يف قصر بعبدا، تقرر فيه 
املطلوبة  املهلة  »متديد 
املستندات  لتسليم 
شركة  اىل  الالزمة 
»الفاريز ومارسال« ثالثة 
ان  على  إضافية،  اشهر 
الفرتة احملددة  يتم خالل 
املستندات  بعض  تسليم 

اليت مل تسلم بعد«.

وزير  االجتماع  حضر 
وزني،  غازي  املالية 
سليم  السابق  الوزير 
العام  املدير  جريصاتي، 
اجلمهورية  لرئاسة 
شقري  أنطوان  الدكتور 
التدقيق  فريق  ورئيس 
شركة  من  اجلنائي 
ومارسال«  »الفاريز 

جيمس دانيال.
وعرضت يف خالل االجتماع 
رافقت  اليت  املالبسات 
عملية  يف  القرار  تنفيذ 
)التفاصيل  التدقيق. 

على الصفحة 3(
حكومة  رئيس  ترأس  كما 
الدكتور  األعمال  تصريف 
اجتماعا  دياب  حسان 
خمصصا للبحث يف موضوع 

التتمة على الصفحة 21

صب جميع أنواع 
املفاتيح

Security Keys
 Digital Locks إختصاصيون برتكيب

(Locks) وسائر أنواع السكاكر
خدماتنا تشمل سائر أنحاء سيدني

ظريف من كراكاس: الواليات 
املتحدة فقدت السيطرة

التتمة على الصفحة 21

أعلن وزير اخلارجية اإليران 
اإليراني  اخلارجية  وزير 
إن  ظريف  جواد  حممد 
تعد  مل  األمريكية  احلكومة 
على  السيطرة  على  قادرة 
جمريات األحداث يف العامل، 
ومل يعد بإمكانها أن تظهر 
حتمي  كيف  األخرى  للدول 

حقوق املواطنني.

وأضاف خالل لقائه نظريه 
أريسا  خورخي  الفنزويلي 
أن  اخلميس،  االول  امس 
قد  الغربية  »اهليمنة  زمن 
وىل«، وأثنى على الرئيس 
نيكوالس  الفنزويلي 
محلة  ملقاومته  مادورو 
لإلطاحة  املتحدة  الواليات 

الفريقان يستعدان ملعارك قضائية والشارع يستعد ملسريات احتجاجية

ساعات قليلة وتنكشف هوية »فارس« البيت األبيض

التتمة على الصفحة 21

فيما جدد الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب جيدد مطالبته 
األصوات،  فرز  بوقف 
األمريكي  القضاء  رفض 
حلملته  قضائّية  دعوى 
لوقف إحصاء األصوات يف 
حتسم  مل  فيما  ميشيغن، 
حتى  التصويت  نتيجة 

الساعة يف 6 واليات.
الدميقراطي  املرشح  حصل 
جو بايدن، حتى ظهر أمس 
اسرتاليا،  بتوقيت  اجلمعة 
يف  صوت   253 على 
فيما  االنتخابّية«،  »الكلّية 

األمريكي  الرئيس  يزال  ال 
دونالد ترامب مستقرًا على 
مركز  حبسب  صوتًا،   214
»أديسون« لألحباث وشبكة 

»سي.ان.ان«.
ومل حتسم نتيجة التصويت 
 6 يف  أمس،  ظهر  حتى 
واليات، وهي أريزونا )11 
صوتًا يف الكلّية االنتخابّية(، 
جورجيا )16 صوتًا(، نيفادا 
كاروالينا  أصوات(،   6(
صوتًا(،   15( الشمالية 

صوتًا(،   20( بنسيلفانيا 
وأالسكا )3 أصوات(. 

»أديسون«  مركز  وأعلن 
لألحباث، تقّدم ترامب على 
بايدن يف 3 واليات مهمة، 
وجورجيا  بنسلفانيا  هي 
بعد  كاروالينا،  ونورث 
من   %90 من  أكثر  فرز 

األصوات. 
املركز أشار إىل أن ترامب 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

كان عام 2020 صعبـًا للغاية، أواًل مع 
حرائق الغابات ثم مع الوباء. لقد تأثر 
الجميع بطريقة ما، لذا مع وضع هذا 
مدينة  بلدية  االعتبار،  ستواصل  يف 
كامربالند حدث عيد امليالد لهذا العام 
 Auburn( النباتية  أوبرن  حدائق  يف 
يتماشى  بما   )Botanic Gardens

مع قوانني كوفيد 19.

أحداث  عن  مختلًفا  الحدث  سيكون 
التي  السابقة  والرتانيم  امليالد  عيد 
تستضيفها بلديتنا. على سبيل املثال ، 
سيتم تخصيص مقاعد لضمان الحفاظ 
على التباعد االجتماعي؛ سيـُطلب من 
الحضور التسجيل ألهداف االتصال،  
السيطرة  وقواعد  تدابري  وستكون 
الصحيح  مكانها  يف  الحشود  على 
األهم  واالمكانيات.  القدرات  إلدارة 
اليدين  معقمات  ستتوفر  ذلك،  من 

واألقنعة.

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

على الرقم:
0419 651 187 

steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

عيد امليالد يف مدينة كامربالند

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

Christmas in Cumberland City  
2020 has been an extremely difficult year, 
first with the bushfires and then with the 
pandemic. Everyone has been affected in 
some way, so with this in mind Cumberland 
City Council will be proceeding with this 
year’s Christmas event in Auburn Botanic 
Gardens in line with COVID-19 regulations.  

The event will be different to previous 
Christmas and carols events, hosted by our 
Council.  For example, there will be allocated 
seating to ensure physical distancing is 
maintained; attendees will be required 
to register on arrival for contact-tracing 
purposes and crowd control measures will 
be in place to manage capacity. Importantly, 
hand sanitisers and masks will be available.  

For residents who are unable to make the 
event, we’ll also be live streaming festivities. 

Not all Councils are proceeding with 
Christmas events this year, however, we 
hope that our residents take the opportunity 
to engage with our event and that it brings 
them some Christmas cheer.

If your local Council has cancelled its annual 
Christmas event, you’re very welcome to 
participate in our activities at Cumberland City.

Meet your Mayor sessions
Our Council will be resuming Meet Your Mayor 
sessions, where residents can come and talk to 
me and Council staff about issues of interest.  

We’re here to service ratepayers and to be 
accessible. I’m looking forward to meeting more 
people in our community and listening to their 
concerns and ideas about Council services, 
policies and proposals.  

The sessions will take place at Stockland Mall in 
Merrylands on the ground floor near Gloria Jeans. 
No appointment is necessary, just drop in.  

Sessions details:  
• Thursday, 5 November (10am to 1pm)   

• Thursday, 19 November (10am to 1pm)

Christmas in the Gardens 2019 

Previous Meet your Mayor sessions.

بالنسبة للمقيمني غري القادرين على 
ببث  أيضـًا  سنقوم  املناسبة،   إحياء 
جميع  تمضي  ال  لالحتفاالت.  مباشر 
مناسبات  إحياء  يف  قدما   البلديات 
عيد امليالد هذا العام، ومع ذلك، نأمل 
أن ينتهز مواطنونا الفرصة للمشاركة 
يف مناسبتنا امليالدية وأن تجلب لهم 

بعض بهجة عيد امليالد.

إقامة  املحلية  بلديتكم  ألغت  إذا 
فنحن  السنوية،  امليالد  عيد  مناسبة 
نرحب بكم ترحيبا حارا للمشاركة يف 

أنشطتنا يف مدينة كامربالند.
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 اكد رئيس اجلمهورية العماد 
التزام  »ضرورة  عون  ميشال 
احلكومة اجراء التدقيق اجلنائي 
مصرف  حسابات  يف  املالي 
لبنان، واهمية هذه اخلطوة يف 
الضرورية  اإلصالحات  جمال 
املالية  األوضاع  ملعاجلة 

واالقتصادية يف البالد«.
يف  جاء  عون  الرئيس  كالم 
خالل ترؤسه اجتماعا قبل ظهر 
امس االول اخلميس يف قصر 
بعبدا، تقرر فيه »متديد املهلة 
املستندات  لتسليم  املطلوبة 
»الفاريز  شركة  اىل  الالزمة 
اشهر  ثالثة  ومارسال« 
خالل  يتم  ان  على  إضافية، 
بعض  تسليم  احملددة  الفرتة 
تسلم  مل  اليت  املستندات 

بعد«.
املالية  وزير  االجتماع  حضر 
السابق  الوزير  وزني،  غازي 
سليم جريصاتي، املدير العام 
الدكتور  اجلمهورية  لرئاسة 
فريق  ورئيس  شقري  أنطوان 
شركة  من  اجلنائي  التدقيق 
جيمس  ومارسال«  »الفاريز 

دانيال.
االجتماع  خالل  يف  وعرضت 
تنفيذ  رافقت  اليت  املالبسات 

القرار يف عملية التدقيق.
وزني

بعد االجتماع ادىل الوزير وزني 
بالبيان االتي: »ترأس رئيس 
اجلمهورية العماد ميشال عون 
يف  اليوم  ظهر  قبل  اجتماعا 
قصر بعبدا، حضره وزير املالية 
مصرف  حاكم  وزني،  غازي 
الوزير  سالمة،  رياض  لبنان 
جريصاتي،  سليم  السابق 
املدير العام لرئاسة اجلمهورية 
الدكتور أنطوان شقري ورئيس 
يف  اجلنائي  التدقيق  فريق 
ومارسال«  »الفاريز  شركة 
جيمس دانيال. خصص للبحث 
حالت  اليت  املالبسات  يف 
»الفاريز  شركة  متكن  دون 
مباشرة  من  ومارسال« 
يف  واملالي  اجلنائي  التدقيق 

حسابات مصرف لبنان.
ومت االتفاق على اجراء الالزم 
لتمديد املهلة املطلوبة لتسليم 

لشركة  املستندات  مجيع 
حبيث  ومارسال«،  »الفاريز 
تصبح ثالثة اشهر بعدما كانت 
مع  املوقع  العقد  يف  حمددة 
الشركة كي تنتهي يف تاريخ 
ان  على   ،2020/11/3 أقصاه 
أعاله  الفرتة املمدة  يتم خالل 
تسليم بعض املستندات اليت 
ظل  يف  تسلمها  دون  حالت 
املرعية  واألنظمة  القوانني 

االجراء.
الرئيس  وخالل االجتماع شدد 
واهمية  ضرورة  على  عون 
التدقيق  اجراء  احلكومة  التزام 
املصلحة  فيه خري  اجلنائي ملا 
العامة، فيما اكد الوزير وزني 
إصالحية  خطوة  التدقيق  ان 

بامتياز«.
حوار

ثم دار حوار بني الوزير وزني 
انه  اكد  حيث  واالعالميني، 
كان  املوقع  العقد  »وحبسب 
من املفرتض ان تنتهي مهلة 
لشركة  املستندات  تسليم 
يف  ومارسال«  »الفاريز 
2020/11/3 كي تباشر الشركة 
مهمتها يف التدقيق، وطاملا ان 
املستندات  ان  تعترب  الشركة 
كافية  غري  حتصيلها  مت  اليت 
باملهمة  القيام  هلا  تسمح  وال 
املوكلة اليها، كان هذا اللقاء 
والذي  الرئيس  فخامة  مع 
افضى اىل متديد املهلة اىل 3 
اشهر، حتاول احلكومة اللبنانية 
يف خالهلا توفري املستندات ما 
للشركة  السماح  اىل  يؤدي 
ينص  اليت  باملهمات  القيام 
خص  ما  يف  العقد  عليها 

التدقيق اجلنائي«.
عن  وزني  الوزير  وسئل 
السرية  مسألة  ختطي  كيفية 
»يف  فأجاب:  املصرفية، 
السرية  مبوضوع  يتعلق  ما 
املصرفية، ميكن االستناد اىل 
مواضيع متعددة، كرأي هيئة 
اليت  واالستشارات  التشريع 
تقدمت  املالية  وزارة  كانت 
توضيح  اجل  من  اليها  بطلب 
وحتديد وتفسري هذا املوضوع، 
ما شكل امرا مساعدا. كما ان 
لبنان  مصرف  مع  التواصل 

رئيس اجلمهورية: التزام احلكومة التدقيق 
اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان ضروري 

 UNDP وزني: اتفاق على تأمني حقوق متعاقدي
مبوافقة عون ودياب

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا االجتماع
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فأكثر  اكثر  استعداده  اظهر 
املوضوع.  هذا  يف  للتعاطي 
من  فريقا  وضع  واملصرف 
األمور  لتسهيل  احلاكمية 
للشركة.  املستندات  وتأمني 
إجيابية،  كانت  واألجواء 
كافية  الثالث  األشهر  ومهلة 
الضرورية  املستندات  لتأمني 
فخامة  ان  خصوصا  للتدقيق، 
الرئيس يعترب مسألة التدقيق 
ويف  وضرورية  أولية  خطوة 
هذا  ملستقبل  األهمية  غاية 
اخلطوات  اىل  وبالنسبة  البلد، 
تبنيها  جيب  اليت  اإلصالحية 

يف املرحلة املقبلة«.
وأشار اىل ان »هناك قوانني 
ترعى مسألة إعطاء املستندات 
بالسرية  يتعلق  ما  يف 
من   151 واملادة  املصرفية 
من  والتسليف.  النقد  قانون 
يتقيد  ان  الطبيعي  من  هنا 
بالقوانني  لبنان  مصرف 
املصرف  وحاكم  ويطبقها، 
لتسهيل  االستعداد  ابدى 
املهمة وإعطاء املستندات قدر 
عمل  فريق  ووضع  اإلمكان 
من  وهذه  املطالب.  لتلبية 

اخلطوات اإلجيابية«.

تعويضات املتعاقدين السابقني مع 
»UNDP«

ترأس  آخر،  صعيد  على 
ضم  اجتماعا  عون  الرئيس 
السابق  والوزير  وزني  الوزير 
العام  واملدير  جريصاتي 
خصص  اجلمهورية،  لرئاسة 
تعويضات  قضية  يف  للبحث 
مع  السابقني  املتعاقدين 
اإلمنائي  املتحدة  األمم  برنامج 

.»UNDP«
وزني

انه »مت  الوزير وزني  وأوضح 
اليت  اإلجراءات  على  االتفاق 
حقوقهم  للمتعاقدين  ستؤمن 
املوافقة  ضوء  يف  كاملعتاد، 
من  أعطيت  اليت  االستثنائية 
واحلكومة  اجلمهورية  رئيسي 
من  انطالقا   2020/9/14 يف 
مبدأ ضمان استمرارية املرفق 
الوزارات  من  عدد  يف  العام 

واملؤسسات العامة«.

تصريف  حكومة  رئيس  رأس 
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
يف  للبحث  خمصصا  اجتماعا 
يف  اجلنائي  التدقيق  موضوع 
حضره  لبنان،  مصرف  حسابات 
الوزراء: زينة عكر، غازي وزني 
وماري كلود جنم، حاكم مصرف 
الوزير  سالمة،  رياض  لبنان 
السابق ناجي البستاني، رئيس 
فريق التدقيق اجلنائي من شركة 
جيمس  ومارسال«  »الفاريز 
جمللس  العام  األمني  دانيال، 
مكية  حممود  القاضي  الوزراء 
احلكومة  رئيس  مكتب  ومدير 

القاضي خالد عكاري.
الوزيرة  صرحت  اللقاء  وبعد 
خالل  »سألنا  فقالت:  جنم، 
»الفاريز  شركة  االجتماع 
بالتدقيق  املكلفة  ومارسال« 
مصرف  حسابات  على  اجلنائي 
العمليات  طبيعة  عن  لبنان، 
لكي  تطلبها  اليت  واملستندات 
التدقيق.  القيام بهذا  تستطيع 
بالتدقيق  تتعلق  أسئلة  هناك 
شق  وهناك  ذاته  حبد  اجلنائي 
متعلق  وآخر  باحلوكمة  متعلق 
بالشق اللوجسيت وهناك أسئلة 

متعلقة باألسس احملاسبية.
التدقيق  وقد فهمنا من شركة 
اجلنائي أن مصرف لبنان زودها 
مبعظم اإلجابات املتعلقة بالشق 
الرابع، أما يف األقسام الثالثة 
قليلة  اإلجابات  فكانت  األخرى 
جدا، حيث رفض مصرف لبنان 
باملستندات  الشركة  تزويد 
وسألنا  املطلوبة.  واملعطيات 
هذه  تسليم  رفض  عن  احلاكم 
املستندات فأجاب بأن املشكلة 
ليست يف العقد بل يف قانون 
السرية املصرفية وبالتالي جيب 
تعديله ألن مصرف لبنان ملزم 

التقيد به.
قرارا  هناك  بأن  موقفنا  كررنا 
اختذ يف جملس الوزراء باإلمجاع 
تدقيق  إلجراء  مرحلتني  وعلى 
مالي جنائي يف حسابات مصرف 
لبنان وقرار آخر بتكليف شركة 
القيام  ومارسال«  »الفاريز 
القرار  وهذا  التدقيق  بهذا 
مصرف  وعلى  للجميع.  ملزم 

اجلنائي  التحقيق  تسليم  لبنان 
املطلوبة ضمن  املستندات  كل 
ألن  العقد  يف  احملددة  املهلة 
الدولة  خارج  ليس  املصرف 
موظف  هو  واحلاكم  اللبنانية 
معني من جملس الوزراء وعليه 
إن  اجمللس.  بقرارات  التقيد 
سبب التدقيق اجلنائي هو وجود 
فجوة كبرية يف حسابات مصرف 
ذهبت  أين  معرفة  نريد  لبنان. 
ودائع اللبنانيني يف املصارف. 
كررنا موقفنا بأال سرية مصرفية 
على  وال  اجلنائي  التدقيق  يف 
وال  اللبنانية  الدولة  حسابات 
لبنان  مصرف  حسابات  على 
وإذا تناولت املعطيات املطلوبة 
أشخاص  إىل  توصل  عمليات 
إليهم  اإلشارة  إىل  يصار 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا االجتماع

بالرتميز لتفادي إفشاء السرية 
مصرف  حاكم  على  املصرفية. 
احلكومة  قرار  ينفذ  بأن  لبنان 
وإذا رفض فعليه تقديم تربير 
العام  وللرأي  للحكومة  رمسي 
إىل  تدفعه  اليت  األسباب  حول 

ذلك«.
حول  سؤال  على  ردها  ويف 
حقيقة االتفاق بني وزارة املال 
وشركة التدقيق على مهلة ثالث 
لبنان  مصرف  لتسليم  أشهر 
للشركة  املطلوبة  املستندات 
متمسكون  »حنن  جنم:  قالت 
بقرار جملس الوزراء ومل حيصل 
متديد للعقد بل هناك أفكار يتم 
التداول بها، هناك عقد وقرار 
جملس وزراء اختذ ال يتغري بهذه 

السهولة«.

دياب ترأس اجتماعا للبحث يف موضوع 
التدقيق اجلنائي

 جنم : على مصرف لبنان تسليم 
التحقيق كل املستندات املطلوبة

يف  عون  ماريو  النائب  اعترب   
حديث الذاعة »صوت كل لبنان » 
»أن التيار الوطين احلر يتهم زورا 
احلكومة«،  تشكيل  يف  بالعرقلة 
بني  جتري  »العملية  أن  مؤكدا 
والرئيس  اجلمهورية  رئيس 
املكلف من دون تدخل من أحد«.

ورأى »أن اخلالف على احلصص 
قد يكون سببه عدم قدرة الرئيس 
الوفاء بوعود  سعد احلريري على 
الكتل  جتاه  بها  قام  قد  كان 

اىل  مشريا  لتسميته«،  النيابية 
تسمية  يف  تكمن  »العقدة  ان 
احلريري وزيرا مسيحيا من حصة 

عون«.
جدد  الطاقة،  وزارة  وعن 
إخضاعها  التيار  »رفض  عون 
من  غريها  دون  املداورة  ملبدأ 
إن:«العقدة  قائال  الوزارات«، 
التيار  يطلبه  ما  وكل  ستحل 
احرتام  هو  ورئيسه  احلر  الوطين 

املعايري«.

ماريو عون: الوطين احلر يتهم زورا 
بالعرقلة يف التشكيل

»التنمية  كتلة  عضو  قال   
الدكتور  النائب  والتحرير« 
قاسم هاشم يف تصريح، »مل 
بالشراكة  لبنان  مصرف  يكتف 
باحتجاز  املصارف  مافيا  مع 
املودعني  اموال  وسرقة 
لتمتد  االجنبية  العمالت  من 
تبقى  ما  اىل  جمددا  ايديهم 
الوطنية،  وبالعملة  ودائع  من 
الشهرية  الرواتب  توفر  ومل 
لتستبيح  املودعني  وحركة 

الناس  اموال  املنظومة  هذه 
وحقوقهم ومنعهم من احلصول 

عليها حتت ذرائع واهية«.
اضاف:«مل يعد جائزا االستهتار 
حبقوق الناس ويكفي كل هذا 
بعد  يوما  جيرف  الذي  االنهيار 
هذا  ركائز  من  تبقى  ما  يوم 
جيب  الناس  حقوق  الوطن، 
حقهم  ومن  مقدسة،  تبقى  ان 
ومتى  كاملة  عليها  احلصول 

شاءوا«.

هاشم: حقوق الناس مقدسة ومن حقهم 
احلصول عليها كاملة متى شاءوا
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والتجارة  االقتصاد  وزير  اعلن 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
عقده  مؤمتر  يف  نعمه،  راوول 
يف  االول  امس  ظهر  قبل 
الوزارة، يف حضور املدير العام 
السكري  والشمندر  للحبوب 
جريس برباري، ان اهراء احلبوب 
هدمه  سيتم  بريوت  مرفأ  يف 
وفقا  متصدعة،  اساساته  الن 
درسوا  الذين  للخرباء  تبني  ملا 

وضعه«.
كان  االنفجار،  »بعد  وقال: 
سقطوا  الذين  الشهداء  همنا 
يف االهراء، وعملنا مع املعنيني 
 15 ويف  اجلراح،  مللمة  على 
مدير  من  اتصال  وردني  ايلول 
خطر  هناك  ان  يبلغين  االهراء 
حصول انفجار يف االهراء بسبب 
اليت  واحلبوب  والذرة  القمح 
فورا  واتصلت  غازات،  تبعث 
فادي  القاضي  العدلي  باحملقق 
لفريق  السماح  طالبا  صوان 
باالنتقال  االهراء  من  العمل 
كثب  عن  لالطالع  املوقع  اىل 
على واقع االمور. كذلك، طلبت 
من رئاسة احلكومة ان يساعدنا 
جملس االمناء واالعمار على ازالة 
ليس  ان  ابلغنا  االنفجار.  خطر 
هذا  يف  خرباء  اجمللس  لدى 

الشأن.
اجريت  الرد،  هذا  ضوء  ويف 
االمريكية  اجلامعة  مبدير  اتصاال 
يف بريوت فضلو خوري ومبدير 
سليم  االب  اليسوعية  اجلامعة 
»خطيب  وبشركة  الدكاش 
الفرنسي  وبالسفري  وعلمي«، 
آنذاك رينو فوشيه، طالبا منهم 
قليلة  وبفرتة  جمانا،  املساعدة 
فرنسي  اختصاصي  وصل  جدا 
من باريس وفريق عمل متكامل 
بها،  اتصلت  اليت  اجلهات  من 
واهلدف كان تقويم الوضع يف 
االهراء؟ ويف اول اجتماع بينت 
دراسة اعدها احد اخلرباء اكدت 
حلصول  اساسية  عوامل  ثالثة 
االنفجار: الغازات ، الغرباء من 
عالية،  وحرارة  احلبوب وغريها، 
الدراسة  هذه  يف  طمأننا  مما 
اىل ان احلرارة من جهة الشمس 
درجة،  اخلمسني  على  تزيد  ال 
حاجة  االنفجار يف  ان  حني  يف 
النسبة  هذه  تفوق  حرارة  اىل 

بكثري«.
على  حصولنا  »بعد  واضاف: 

واقع  لدرس  اجليش  من  اذن 
ان  لنا  تبني  االهراء،  مبنى 
االهراء متضرر وبدقة اكرب فهو 
يشكل خطرا على السالمة العامة 
للذين يقرتبون منه، وتركز حبثنا 
على طريقة افراغ القمح والذرة 
واحلبوب من دون تعريض احد 
للخطر الن امكان االنهيار وارد 
ان  وخصوصا  حلظة  كل  يف 
االساسات متضررة وبات هدمه 
مشكلة  اي  لتفادي  ضرورة 
ايضا  وتبني  تطرأ.  قد  اخرى 
انه ال ميكن تفريغ إال قسم من 
الصوامع الغربية وتلك املوجودة 
يف النصف، وأكد اخلرباء ان كل 
لالستهالك  صاحلة  غري  احلبوب 
لن  وانا  واحليواني،  البشري 
احلبوب  هذه  بادخال  امسح 
وزيري  من  كل  معي  وتوافق 
عدم  على  والبيئة  الزراعة 

استعمال هذه احلبوب«.
حلوال  »هناك  ان  ايضا  واكدوا 
كثرية جيري تداوهلا بني اخلرباء 
وستكون وفقا للمعايري الدولية 
اجلهات  كل  مبشاركة  ستعتمد 
املدني  واجملتمع  املعنية، 
يكون  لن  القرار  الن  سيواكبنا 
سهال وهناك حنو 45الف طن من 

احلبوب عند االنفجار«.
حجم  نعرف  ال  »حاليا  وتابع: 
وجيب  املوجودة  الكميات 
العمل  فريق  ان  علما  تفريغها، 
يتابع عمله على ان يصل بنهاية 
مع  اخلرباء  احد  االسبوع  هذا 
البيئة  حلماية  جديدة  تقنيات 
االرض،  على  يعملون  والذين 
الذي  اجليش  مع  بالتعاون 
مبواكبة  االهراء  هدم  سيتوىل 
من اخلرباء. ونشكر اجلميع على 
ما يقومون به ونأمل ان يكون 

املستقبل افضل«.
حبياة  خناطر  »لن  اننا  واوضح 
ودراية  بسرعة  وسنعمل  احد 
متضررة  الصوامع  الن  متأنية 
مبشكلة،  ليس  والشتاء  جدا 
الصوامع  لتفريغ  وسنعمل 
دون  ومن  ميكننا  ما  اسرع  يف 
اخلرباء  ان  وخصوصا  خماطرة، 
كل  حلماية  الوضع  يدرسون 

العاملني على االرض«.
وأكد ان شركة »خطيب وعلمي« 
من  مهندسني  وان  لبنانية 
واليسوعية  االمريكية  اجلامعات 
وسويسرا وفرنسا يعملون على 

نعمة: اهراء احلبوب يف مرفأ بريوت سيهدم 
الن اساساته متصدعة وسنفرغ الصوامع يف 

اسرع ما ميكن ومن دون خماطرة

درس هذا املوضوع«.
ابدت  »الكويت  ان  واعلن 
استعدادها العادة بناء االهراء ، 
ولكن اعدننا دراسة اسرتاتيجية 
للمخزون االسرتاتيجي للبنان من 
القمح مما يتطلب بنا اهراء يف 
بريوت يسع ل175 الف طن من 
طرابلس  من  كل  ويف  احلبوب 
والبقاع بسعة 120 الف طن لكل 

منها .
وعن كميات الطحني املخزن يف 
ان  اوضح  الرياضية،  املدينة 
تتعدى  ال  املتضررة  »الكميات 
الثالثة اكياس وهي اىل جانب 
مصابة  النها  الكبرية  الكميات 

باضرار جزئية«.
وقال: »بعد االنفجار، تسارعت 
وقلنا  لبنان  اىل  املساعدات 
حيتاج  ال  لبنان  ان  حينه  يف 
خمزونا  لديه  الن  الطحني  اىل 
لدى  اشهر   3 يكفي  القمح  من 
القمح  تستورد  وهي  املطاحن 
كميات  وصلتنا  ولكن  دوريا، 
صالحية  ان  علما  الطحني،  من 
وهذا  حمددة،  مدة  هلا  الطحني 
ال يصلح لصناعة اخلبز اللبناني 
اال بعد مزجه مع الطحني املصنع 
و25  املئة  بنسبة 75 يف  حمليا 
املستورد،  الطحني  من  باملئة 
تسليم  عملية  برجمة  من  ومتكنا 
االفران،  اىل  الطحني  هذا 
 10 على  تزيد  ال  مدة  وبقيت 

ايام لتنتهي هذه العملية«.
واشار اىل اننا »اجرينا اتصاالت 
مع اجليش الجياد مكان لتخزين 
آالف   10 البالغة  العراقية  اهلبة 
طن، علما اننا وزعنا حنو 3000 
واملطاحن،  االفران  على  طن 
خزنت  طن   7000 كمية  وبقيت 
بعدما  الرياضية  املدينة  يف 
وفرنا طبالي لرفعها عن االرض 
وادوية ضد  لتغطيتها  وشوادر 
القوارض حلمايتها. وما اثري عن 
هو  الكمية  بهذه  حلقت  اضرار 
جدا  حمدودة  االضرار  الن  خطأ 
 3 تتعدى  ال  املتضررة  والكمية 

اكياس وستسحب تدرجيا«.
وختم قائال :«ان سعر طن القمح 
دوالرا   280 اىل  ارتفع  عامليا 
ترتفع،  املطاحن  لدى  واالكالف 
املطاحن  مع  سأجتمع  لذلك 
ولكن  الكلفة،  لدرس  واالفران 
لبنان اليوم يف حاجة اىل حكومة 
الدارة االمور يف أسرع وقت«.

الوزير نعمة يلقي كلمته
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العام  لالمن  العام  املدير  اكد 
حوار  يف  ابراهيم،  عباس  اللواء 
ان  العام«،  »االمن  جملة  مع 
تشرين   14 واشنطن يف  زيارته 
بكل  ناجحة  »كانت  االول، 

املقاييس شكال ومضمونا«.
االعالمي  االهتمام  »ان  واعترب 
مبستوى  عالقة  له  بالزيارة، 
من  التقيتها  اليت  الشخصيات 
االهمية  ثانية  ناحية  ناحية، ومن 
للمرة  انسانية«  »جائزة  ان متنح 
حمرتمة  مؤسسة  من  االوىل 
الشعب  لدى  ومعروفة  ومرموقة 
ما  امريكي،  غري  اىل  االمريكي 
جيعل للموضوع بعدا دوليا اكثر 
منه داخليا، اضافة اىل أهمية ملف 
وتأثريه  االمريكيني  املفقودين 
الرئاسية  االنتخابات  جمرى  على 
اعتقد  ما  وهو  حاليا،  االمريكية 

كثريون انه سبب الزيارة«.
اليت  احملادثات  »ان  وأعلن 
بلبنان  يتعلق  ما  يف  اجراها 
وجرت  وواضحة  صرحية  كانت 
بشفافية مطلقة«. وقال: »لبنان 
ومصاحله  االساسي،  اهلم  هو 
كانت االولوية كما يف كل مكان 
ان  القول  املهم  من  قصدته. 
كل من التقيتهم كانوا مهتمني 
للوضع  تقييمنا  اىل  باالستماع 
بشكل عام يف لبنان واملنطقة. 
الوضع  عن  احلديث  كان 
انعكاس  من  له  ملا  السياسي، 
بشكل  االمين  الوضع  على 
مباشر. هناك اهتمام حول الدفع 
وحيد  كسبيل  احلوار  اجتاه  يف 
حلل مشاكل املنطقة ولبنان، ألن 
عنهما  ينتج  لن  والضغط  القوة 
يف  االهتزازات  من  مزيد  اال 
املنطقة. وقد ملست كل احلرص 
على االستقرار االمين يف لبنان 

من مجيع من التقيتهم«.
املتحدة  »الواليات  ان  وأوضح 
استعدادها  تبدي  االمريكية 
باالستقرار يف  ربطا  للمساعدة، 
اىل  باحرتام  تنظر  وهي  لبنان، 
اجلهد املبذول من القوى املسلحة 
اللبنانية يف هذا املضمار، وهذا 
التعاون  على  ما جيعلها مصممة 

االمين«.
زيارته  ارتباط  عن  نشر  وعما 
بني  العالقات  خبط  امريكا  اىل 
اللواء  قال  ودمشق،  واشنطن 
جزءا  تشكل  »سوريا  ابراهيم: 
جيري  وما  املنطقة،  من  مهما 
حد  اىل  لبنان  به  يتأثر  فيها 
ناقشنا  اننا  وقلت  سبق  كبري. 
الوضع غري املستقر يف املنطقة 
وانعكاسه على لبنان وعلى كل 
اىل  بالنسبة  اما  املستويات. 
السورية،   - االمريكية  العالقة 
وليس  الدولتني  شأن  فهذا 
لكن  لبناني.  مسؤول  اي  شأن 
ليس سرا اننا كجهاز أمين رمسي 
االمريكيني  الرعايا  ساعدنا 
القاطنني يف سوريا اخريا، بناء 
العودة  يف  امريكية،  رغبة  على 
اىل بالدهم عرب لبنان بشكل آمن 
موضوع  اىل  باالضافة  ومريح، 
عليه  نعمل  الذي  املفقودين 
تارخييا ويف كل االجتاهات، مع 

الكثري من الدول«.
جانب  من  تكرميه  ان  وأكد 
فولي«،  جيمس  »مؤسسة 
يأتي  وانه  خصوصا  لي  »شرف 
تعين  انسانية  مؤسسة  من 
من  بعيدا  انسانية  مبواضيع 
وقال:  ومنزلقاتها«.  السياسة 

اليت  الكرمية  املؤسسة  »هذه 
يدل امسها على توجهاتها، واليت 
حتمل عنوان شخص نستطيع ان 
نقول انه شهيد كونه قدم روحه 
احلقيقة  نقل  حياول  كان  بينما 
وارهابها.  عن ممارسات داعش 
هذا الشخص هو جيمس فولي. 
تضع  اليت  والدته  التقيت  وقد 
عنوانا كبريا ملؤسسة حتمل اسم 
ابنها. هذا العنوان هو االنسانية 

ابراهيم عن زيارته واشنطن: ناجحة بكل املقاييس وملست احلرص 
على االستقرار االمين يف لبنان واحلوار حلل مشاكل املنطقة

واالنسانية فقط . من هنا أرى 
تكريم  هي  اجلائزة  هذه  ان 
احلوار،  لبنان  االنسان،  للبنان 
لبنان احملبة، لبنان الذين نشأنا 
وترعرعنا، يف ظل هذه املبادئ، 
اجلائزة  هلذه  كان  سقفه.  حتت 
ان تعيد اىل لبنان على مستوى 
الذي يليق به  الدور  العامل هذا 
تنوعا وتفاعال مع خمتلف حضارات 

العامل. فلبنان يستحق«.

أبرق رئيس جملس النواب نبيه 
ساحل  مجهورية  لرئيس  بري 
مهنئا  واتارا،  احلسن  العاج 
رئاسية  لوالية  انتخابه  ملناسبة 

جديدة.
وجاء يف الربقية :

الشخصي  بامسي  »يسعدني 
وباسم  النيابي  اجمللس  وباسم 
يف  املقيمني  خاصة  اللبنانيني 
مجهورية ساحل العاج الصديقة، 
أن اتوجه من سيادتكم بأصدق 
الثقة  على  والتهاني  االمنيات 

الكبرية اليت منحكم اياها الشعب 
العاجي الصديق وحسن اختياره 
شخصكم الكريم ملنصب رئاسة 

اجلمهورية لوالية ثالثة.
اننا اذ نتمنى لفخامتكم التوفيق 
مجهورية  قيادة  يف  والنجاح 
ساحل العاج حنو املزيد من التقدم 
واالزدهار، نتطلع من خاللكم حنو 
املزيد من تعزيز أواصر عالقات 
التارخيية  والتعاون  الصداقة 
يف  والشعبني  البلدين  بني 

خمتلف اجملاالت«.

أبرق اىل رئيس مجهورية ساحل العاج مهنئا

بري: نتطلع ملزيد من تعزيز أواصر عالقات 
الصداقة والتعاون بني بلدينا وشعبينا

الشيخ  اجلمهورية  مفيت  استقبل 
دار  يف  دريان،  اللطيف  عبد 
الفتوى، رئيس الطائفة القبطية 
وسوريا  لبنان  األرثوذكسية يف 
تيمون  القمص  الراهب  األب 
الكنيسة  من  موفدا  السرياني، 
القبطية األرثوذكسية يف مصر، 
اللجنة  عن  املسؤول  يرافقه 
مسري  القبطية  بالطائفة  املالية 

كفوري.
بعد اللقاء، قال األب السرياني: 
»محلت لسماحته توصيات وحمبة 
الثاني  تواضروس  البابا  قداسة 
بطرك الكنيسة وبابا اإلسكندرية 
مصر  يف  االورثوذكس  لألقباط 
باحلوار  سررت  وكم  واملهجر، 
الذي  اللطيف  املمتع  والكالم 
األحداث  كل  عن  مساحته  قدمه 
والتطورات اليت تسري يف العامل 
ويف منطقتنا العربية، وكم يشعر 
عندما  والسالم  باألمان  اإلنسان 
املتماسك  اجملتمع  على  يطمئن 
الطائفي  التعدد  رغم  القوي 
لكن  لبنان،  مثل  فيه  املوجود 
األديان،  مساحة  مييزه  ما 
البعض،  الناس لبعضها  وقبول 
والفكر  السلمي،  والتعايش 
الناس  يعيشه  الذي  األهلي 
اليومية،  احلياة  مستوى  على 
الشوارع  ويف  الوظائف  يف 
ويف البيوت ويف البنايات ويف 

املواقع ويف كل ربوع لبنان«.
هذه  ان  اعترب  انا   « اضاف: 
نعمة غنية جدا من ربنا حباها اهلل 
هلذا الوطن العظيم من اجل أن 
لقلوب  واطمئنانا  سالما  يعطي 
مع  كلها  تعيش  كي  الناس 

بعضها يف جمتمع متميز، وتقدم 
األديان  بأن  أمجع  للعامل  صورة 
واحدة  نهاية  واحد وهلا  هلا رب 
لكل األرض، فمن اجل ذلك من 
وقتنا  نستثمر  ان  لنا  األفضل 
اسم  متجد  بطريقة  األرض  على 
اهلل يف كل دياناتنا ويف حياتنا 
ويف معامالتنا وأيضا يف أسلوب 
معايشتنا مع بعضنا البعض يف 

كل األرض«.
اهالي شهداء فوج االطفاء

يف  اجلمهورية،  مفيت  واستقبل 
لصندوق  العام  املدير  حضور 
زهري  الشيخ  لبنان  يف  الزكاة 
إطفاء  فوج  أهالي شهداء  كيب، 

بريوت.
تقديره  لألهالي  دريان  وأبدى 
اإلطفاء  فوج  عناصر  لتضحيات 
إلنقاذ  حبياتهم  ضحوا  »الذين 
الذين  املواطنني  إخوانهم 
الذين  وهم  بالنريان،  حوصروا 
بأرقى  الوطنية  الوحدة  ترمجوا 
العاصمة  أبناء  فهم  معانيها 
شبابا  اللبنانية  املناطق  وخمتلف 

وصبايا«.
وقال: »حنن اليوم بأمس احلاجة 
واحدا  فريقا  تشكل  حكومة  اىل 
والتدهور  للبطالة  حد  لوضع 
واالجتماعي  االقتصادي 
منه  يعاني  الذي  واملعيشي 
الساحقة  بأكثريتهم  اللبنانيون 
ألبسط  وفقدان  وأمل  جوع  من 
ان  جيوز  فال  احلياة،  مقومات 
يومهم  قوت  اىل  الناس  حيتاج 
والكهرباء،  واملاء  الدواء  واىل 
وهذا كله يقع على كاهل القوى 

السياسية مجيعها«.

دريان التقى االب السرياني واهالي 
شهداء فوج االطفاء: حلكومة تشكل 

فريقا واحدا لوضع حد للتدهور
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يف  بريوت  منطقة  عقدت 
اللبنانية«  »القوات  حزب 
»تكتل  لعضو  صحافيا  مؤمترا 
اجلمهورية القوية« النائب عماد 
واكيم، يف مركز »القوات« - 
ثالثة  مرور  بذكرى  الرميل، 

أشهر على انفجار املرفأ.
»القوات«  منسق  املؤمتر  حضر 
سبريو،  دانيال  بريوت  يف 
انفجار  شهداء  ألهالي  ممثل 
املرفأ أخ الشهيد رالف مالحي 
ملصابي  ممثل  مالحي،  دافيد 
ممثلو  غفري،  جوزيف  االنفجار 
بريوت  يف  التجار  للجان 
قواتيون  ومسؤولون  وخماتري 

يف املنطقة.
سبريو

 90« فقال:  سبريو  وحتدث 
بريوت  انفجار  على  مرت  يوما 
عن  أساسي  معطى  من  وما 
املتسبب أو املسؤول عن هذه 
اجلرمية اليت راح ضحيتها مئات 
الشهداء وآالف اجلرحى، إضافة 
املشردين  آالف  مئات  إىل 
وأشغاهلم  منازهلم  املتضررة 
ومؤسساتهم. 90 يوما وقسم 
يرمم  مل  املنازل  من  كبري 
البنى  بشكل كامل، وما زالت 
تعب  لقد  متضررة.  التحتية 
املتضررون من إهمال السلطة 
آخر ال  اليت تعيش يف كوكب 
وأهلها  وتارخيها  بريوت  يشبه 
الذين يلملمون جراحهم بتصميم 
وإرادة صلبة، وجزء كبري منهم 
ما زال من دون أي مساعدة أو 

تعويض«.
أضاف: »يف ظل غياب الدولة 
وعلى قدر اإلمكانات املتوافرة، 
استطعنا تأمني قسم كبري من 
إىل  إضافة  الرتميم،  أعمال 
وطبية،  اجتماعية  مساعدات 
وما زال هذا النشاط مستمرا. 
والدمار  الوجع  من  أشهر   3
األشرفية  وتبقى  والتعب، 
والصيفي  والرميل  قوية، 
لالنتفاض  صامدة  واملدور 
على الدمار ولتعود منارة تشع 
يف  لبنانية  ومقاومة  حبرية 
سبيل الدولة القوية ولبنان«.

واكيم
من  »اهلدف  أن  واكيم  وأكد 
لكن  شعبويا،  ليس  املؤمتر، 
فالدولة  كثريا،  ترتاكم  األمور 
غائبة متاما«، مشددا على »حق 
وأهلهم  والضحايا  املتضررين 
ومسبب  احلق  معرفة  يف 
»بعد  وقال:  االنفجار«، 
غرينا،  كما  طالبنا،  االنفجار، 
وشهدنا عرائض كثرية تطالب 
دولية،  حقائق  تقصي  بلجنة 
املوضوع  على  االعرتاض  ومت 
 5 بعد  ستظهر  النتيجة  ألن 
منذ شهر  سألنا  وعندما  أيام. 
عن التحقيق قيل لنا إنه حتقيق 

إداري«.
وسأل: »أين التحقيق اإلداري 
إذا؟«، الفتا إىل »ثابتة وحيدة 
األمونيوم  من  كمية  هناك  أن 
هائلة موجودة منذ سنوات يف 
مرفق حيوي تابع للدولة ضمن 
العاصمة«، وقال: »علينا معرفة 
من أتى بها ووضعها وأين بات 

التحقيق يف املوضوع؟«.
أمر  »التحقيق  أن  على  وشدد 

أولوية،  واحلقيقة  أساسي، 
رغم أن الدولة تتحمل مسؤولية 
»اإلصرار  مؤكدا  جرى«،  ما 
من  ملعرفة  املسألة  هذه  على 
أهالي  من  احلياة  انتزاع  أراد 
ألن  »نأسف  وقال:  بريوت«، 
ما من أحد يشعر بوجود الدولة، 
كأن  املوضوع  عن  غائبة  فهي 
االنفجار حصل يف بلد آخر، يف 
وقت حجم االنفجار والضرر كبري 
جدا، وال قدرة اال لدولة ذات 
ولذا،  حتمله.  على  جيدة  بنية 
أن  ضعفها  رغم  دولتنا،  على 

تتحمل هذه املسؤولية«.
وإذ أثنى على دور اجلمعيات«، 

قال: »لكنها ليست الدولة«.
وحدة   85000« إىل  وأشار 
منها سكنية   60000 متضررة، 
جتارية  حمالت  تبقى  وما 
 170 إىل  إضافة  ومؤسسات، 
انهار  باالنهيار،  مهددا  مبنى 
»مع كل  منها«، وقال:  اثنان 
اجلمعيات  حتركت  الضرر،  هذا 
وبعض  األرض،  على  فقط 
اللبنانية  كالقوات  األحزاب 
ساعد من خالل مجعياته، ولكن 
ال8000  يتخطى  ال  هذا  كل 
العائالت  إىل  إضافة  وحدة. 
تأهيل  بإعادة  قامت  اليت 
اخلاصة،  نفقتها  على  منازهلا 
يتخطى  ال  هذا  أيضا  ولكن 
ال8000 وحدة. ورغم كل هذا، 
ليست سوى نسبة بسيطة من 

حجم الضرر«.
ولفت إىل أن »ما مت رصده من 
الدولة 100 مليار لرية فقط منذ 
االسبوع االول، إال أن التنفيذ 
قبل  من  املاضي  األسبوع  بدأ 
اجليش«، موجها له التحية على 
جهوده، وقال: »هذا امللغ غري 

كاف«.
أضاف: »اجليش من املؤسسات 
وهو  جيد،  بعمل  تقوم  اليت 
ال  هذا  أن  إال  ثقة،  موضع 
إىل  حاجة  يف  فنحن  يكفي، 

دولة بوحداتها ومؤسساتها«.
ولفت إىل أن »صندوق النقد 
مليارات   8 عن  حتدث  الدولي 
فإن  وبالتالي،  خسائر.  دوالر 
زهيد  مبلغ  لرية  مليار  ال100 

جدا«.
تطبيق  »ضرورة  على  وشدد 
يف  الصادر   194 القانون 
به  تقدم  الذي   2020/10/16
مع  ونسق  اللبنانية  القوات 

خالل مؤمتر صحايف عقدته منطقة بريوت يف القوات بذكرى مرور 3 أشهرعلى انفجار املرفأ

واكيم: الدولة غائبة وتتحمل مسؤولية ما جرى

متوقفا  حوله«،  االخرى  الكتل 
عند بندين: »األول رصد 1500 
تشكيل  والثاني  لرية،  مليار 
جلنة تضم كل اهليئات اإلدارية 
تتعلق  اليت  والوزارات  املعنية 
ممثل  يرتأسها  االعمار  بإعادة 
عن اجليش اللبناني، نظرا إىل 

اجلهود اليت يقوم بها«.
وحتدث عن »أهمية هذه اللجنة 
وتسهيله  العمل  تنظيم  يف 
مؤكدا  سريعا«،  لينتهي 
منصوص  اللجنة  »هذه  ان 
املنشور  القانون  يف  عليها 
يعد  والذي  الرمسية،  باجلريدة 

ضرورة«.
اليت  »األموال  عند  وتوقف 
إلعادة  بريوت  بلدية  رصدتها 
لالبنية  وحتديدا  اإلعمار، 
املهددة باالنهيار، واليت حكي 
يبدأ  ومل  أشهر   3 منذ  عنها 
يف  كثرية،  حلجج  بها  العمل 
سوى  املواطن  يهم  ال  وقت 
االجراءات  كل  يف  اإلسراع 
التنفيذ  يف  للبدء  االدارية 
مؤكدا  الالزمة«،  اآللية  ووضع 
بشفافية«،  العمل  »أهمية 
معتربا أن »اإلسراع يف التنفيذ 
مهمان  أمران  املماطلة  وعدم 

يف هذه الظروف«.
الردم  »مشكلة  عن  وحتدث 
وتقدم  االنفجار  من  الناتج 
لنقله  مببادرة   0-Ground جلنة 
يعاد  أن  على  آخر،  موقع  إىل 
كان  بعدما  املكان  تشجري 
هيئات  مع  بالتعاون  كسارة، 
اجلامعة  مع  وبالتنسيق  بيئية 
دولية  ومنظمات  األمريكية 
واحملافظ  بريوت  وبلدية 

النائب  عماد واكيم

القاضي مروان عبود«.
»عراقيل  عن  حتدث  كما 
السبب«،  جمهولة  ومماطالت 
بريوت  »حمافظ  أن  إىل  الفتا 
بريوت  بلدية  جملس  ورئيس 
جهدا  يبذالن  عيتاني  مجال 
ما  اآلن  حتى  لكن  كبريا، 
يف  املرونة  رغم  نتيجة،  من 

املوضوع«.
إىل  التوصل  »ضرورة  وأكد 
باالنهيار  املهددة  لالبنية  حل 
سكنية،  أحياء  يف  واملوجودة 
الطرق  إقفال  ميكن  ال  إذ 
وعرقلة حياة الناس يف انتظار 
يشهد  الذي  بالعمل،  البدء 
مماطلة وروتينا إداريا وتقاذف 

مسؤوليات«.
يعاني  »مشاكل  عند  وتوقف 
منها املتضررون كمسألة عدم 
الضمان  فارق  الوزارة  تغطية 
للمصابني، األمر الذي يتوجب 
هو  املتضرر  هذا  ألن  تعديال 
شبيه مبصابي احلرب«، متسائال 
الشؤون  وزارة  »دور  عن 

الغائبة يف هذا امللف«.
االقتصاد،  »وزارة  عن  وسأل 
إجياد  مسؤولية  تتحمل  اليت 
التأمني  شركات  بني  حل 
واملتضررين لدفع التعويضات 
املتعلقة سواء أكان باالستشفاء 
أن  معتربا  بالسيارات«،  أم 
عليهم  ما  يدفعون  »األهالي 
واجب  وبالتالي،  منذ سنوات. 

الشركات التعويض عليهم«.
»التعويضات  على  وعلق 
اجليش  قبل  من  متنح  اليت 
أن  إىل  مشريا  األهالي«،  إىل 
مينحون  ال  متضررين  »هناك 
قامت  مجعيات  ألن  التعويض 
وتصليحها،  منازهلم  بتأهيل 
إليها  حيتاجون  أنهم  رغم 
ملتابعة تزويد منازهلم باألدوات 
األساسية،  واألمور  املنزلية 
اليت فقدت«، مؤكدا »ضرورة 
يف  وأخذ  امللف  هذا  تنظيم 
االعتبار كل هذه املواضيع اليت 

حيلها القانون 194«.
املسألة  »إن  واكيم:  وختم 
فال  مسؤوليات،  حتمل  مسألة 
منها  التهرب  للدولة  ميكن 
غريها،  على  املسؤولية  ورمي 
خصوصا بعد االنفجار. إذا، ال 
حنن  تستسلموا،  وال  تيأسوا 
باقون جبانبكم، فنحن أصحاب 
سلطان،  احلق  وصاحب  حق، 
حتى  املسائل  هذه  وسنتابع 

النهاية«. 

اإلتهامية  اهليئة  أصدرت 
من  املؤلفة  بريوت  يف 
شعيتو  ماهر  الرئيس  القضاة: 
واملستشارين جوزف بو سليمان 
ردت  قرارا  بدر،  عدنان  وبالل 
مبوجبه اإلستئناف املقدم بتاريخ 
عليه  املدعى  من   2020/11/3
مدير عام اجلمارك بدري ضاهر، 
جورج  احملامي  وكيله  بواسطة 
العام  املال  اخلوري، جبرم هدر 
يف ما اصطلح على تسميته مبلف 
وصادقت  الكبتاغون«،  »أمري 

إتهامية بريوت صادقت على مذكرة التوقيف يف 
حق بدري ضاهر يف ملف الكبتاغون

على القرار الصادر يف التاريخ 
عينه عن قاضي التحقيق األول 
بو  شربل  بريوت  يف  باإلنابة 
انتهى اىل إصدار  مسرا والذي 
مذكرة توقيف وجاهية يف حقه.

يشار اىل أن اهليئة اعتربت أن 
ومتكني  باإلستجواب  املباشرة 
املدعى عليه من ممارسة حقوقه 
يسمحان بإصدار مذكرة توقيف 
بدفوٍع  تقدم  وإن  حقه  يف 
شكلية، لتحقق الغاية من املادة 

107 أ.م.ج.

اجلمهورية  مفيت  عن  صدر 
اللطيف  عبد  الشيخ  اللبنانية 
اجمللس  ورئيس  دريان 
عبد  األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
األمري قبالن وشيخ عقل طائفة 
نعيم  الشيخ  الدروز  املوحدين 

حسن البيان اآلتي:
االرهابية  العمليات  »توالت 
اليت استهدفت مواطنني آمنني 
وأبرياء يف باريس ونيس يف 
ما  النمسا،  يف  وفيينا  فرنسا 
يرسم عالمات استفهام كبرية 
حول هوية احملرض واملخطط، 
وراء  احلقيقية  األسباب  وحول 
اليت  املدانة  العمليات  هذه 
كل  ويستهجنها  يرفضها 
انسان عاقل أيا كانت عقيدته 

أو جنسه أو لونه.
بأنهم  اجملرمني  إدعاءات  إن 
يرتكبون هذه اجلرائم الوحشية 
بإسم الدين، تتناقض مع الدين 
مجلة وتفصيال، األمر الذي جيعل 
ومن  اجلرائم  هذه  منفذي  من 
احملرضني عليها، أعداء للدين 
الذي يدعون الدفاع عنه. فهم 
ويف  اإلجرامي،  سلوكهم  يف 
اعتداءاتهم على األبرياء وعلى 
ترويعهم  ويف  العبادة،  دور 
يرتكبون  االبرياء،  اآلمنني 
وأبشعها  اجلرائم  أنواع  أفظع 
وأشدها إدانة واستنكارا وهي 
جرمية إثارة الفتنة والفساد يف 

األرض.
السلطات  نطالب  اذ  اننا 
احرتام  على  التأكيد  املعنية 
الشعائر والرموز الدينية، ندين 
اإلجرامية.  األعمال  هذه  بشدة 
اجملرمني  مبحاكمة  نطالب  وإذ 
وإنزال  والقتلة  احملرضني 
من  حنذر  بهم،  العقاب  أشد 
الكربى  اجلرمية  فخ  الوقوع يف 
جرمية  وهي  يرتكبونها،  اليت 

بالدين.  املتعمد  القتل  ربط 
فالقانون الفرنسي الذي صدر 
يف عام 1905 حول العلمنة قرر 
ومل  الدولة  عن  الدين  فصل 
اإلميان  أو  األديان  إلغاء  يقرر 

بها.
السالم،  دين  اإلسالم،  إن 
اهلل  أمساء  من  اسم  والسالم 
مكرم  واإلنسان  احلسنى، 
االنسانية،  لذاته  اإلسالم  يف 
واالعتداء عليه هو مبثابة اعتداء 

على االنسانية مجعاء.
الناس  يعترب  الذي  واالسالم، 
بتعددها  واحدة  أسرة  مجيعا 
حقيقة  يؤكد  واختالفاتها، 
االختالف  ان  وهي  جوهرية 
أبد  ومستمر  قائم  الناس  بني 
الدهر بإرادة إهلية حكيمة، وان 
الدعوة اىل التعارف اليت يقول 
بها اإلسالم هي دعوة الحرتام 
كرامة  والحرتام  االختالف 
أو   - عنه  املختلف  اإلنسان 

معهم.
إذ  السماحة،  اصحاب  إن 
اليت  اجلرائم  بشدة  يدينون 
لنا  أخوان  أبرياء،  أودت حبياة 
بقوة  يدينون  اإلنسانية،  يف 
اجلرائم  هذه  لربط  حماولة  أي 
باالسالم،  املقذعة  الدموية 
عن  بالكشف  يطالبون  وهم 
واملمولني  احملرضني  هوية 
الذين  اجملرمني  والفاعلني 
يعيثون يف األرض فسادا وهم 
يعتقدون انهم حيسنون صنعا. 

فالدين منهم براء.
السماحة يتقدمون  إن اصحاب 
األبرياء،  الضحايا  عائالت  من 
بأمسى  الصديقة  دوهلم  ومن 
وأصدق  التعاطف  مشاعر 
املواساة، آملني أن يكون يف 
جديدة  حياة  اجملرمني  عقاب 

لألخوة االنسانية اجلامعة«.

دريان وقبالن وحسن دانوا العمليات االرهابية يف 
باريس ونيس وفيينا:

النزال اشد العقوبات بالقتلة وحنذر من الوقوع 
يف فخ جرمية ربط القتل املتعمد بالدين

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى العالمة 
مقر  يف  اخلطيب  علي  الشيخ 
مجعية  اهالي  من  وفدا  اجمللس 
الطالب اللبنانيني يف اخلارج، يف 
حضور االمني العام للمجلس نزيه 
الطالب  معاناة  على  أطلعه  مجول 
ظل  يف  اخلارج  يف  اللبنانيني 
صرف  عن  لبنان  مصرف  امتناع 

الدوالر الطالبي.
»تضامنه  عن  اخلطيب  وأعرب 
ودعمه ملطالب االهالي احملقة، وال 
سيما ان الطالب يشكلون الثروة 
احلقيقية للوطن وال جيوز ان حيرم 

اخلطيب استقبل وفد أهالي مجعية الطالب 
اللبنانيني يف اخلارج معلنا تأييده ملطالبهم احملقة

طالب لبنان من متابعة دراستهم، 
احملقة  املطالب  كل  ندعم  وحنن 
الظروف  تسهم يف حتسني  اليت 
والرتبوية  والصحية  املعيشية 
من  يعانون  الذين  للمواطنني 
وتردي  االقتصادي  االنهيار 

االوضاع املعيشية«.
اللبنانية ب«حتمل  وطالب الدولة 
االهتمام  يف  مسؤولياتها 
الصعد،  خمتلف  على  مبواطنيها 
الطاليب  الدوالر  قانون  وتطبيق 
الصحابه،  قانونيا  حقا  باعتباره 
فضال عن كونه واجبا على مصرف 

لبنان تنفيذه«.

العماد  اجليش  قائد  استقبل   
جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، 
السفرية اليونانية يف لبنان السيدة 
 Catherine FOUNTOULAKI
العقيد  العسكري  يرافقها امللحق 
 .Konstantinos ANTONATOS

قائد اجليش استقبل السفرية اليونانية
التعاون  عالقات  يف  البحث  ومت 

بني جيشي البلدين.
اللقاء  من  وفدا  استقبل  كما 
الروحي يف لبنان برئاسة الشيخ 
عامر زين الدين، ومت التداول يف 

شؤون خمتلفة.



Page 6صفحة 6     

لــبنانيات

 2020 الـثاني  تـشرين   7 Saturday 7 November 2020الـسبت 

ذكر جتمع العلماء املسلمني، يف 
بيان، بأننا »كنا قد دعونا مرارا 
اىل اإلسراع يف تأليف احلكومة، 
وكنا قد حذرنا من أن هناك من 
االنتخابات  نتيجة  انتظار  يريد 
األمريكية  املتحدة  الواليات  يف 
لكي تكون احلكومة متناسبة مع 
ولكن  هناك،  املقبل  الرئيس 
الذي ظهر أن بعض السياسيني 
يف هذا البلد ال ميتلكون اجلرأة 
أي  على  لبنان  مصلحة  لتقديم 
مصاحل أخرى، ولو كانت مصلحة 
األكرب  والشيطان  الطاغوت 

أمريكا«.
لألزمة  ربطا  األمر  »هذا  واعترب 
السياسية  بالتطورات  اللبنانية 
زيف  ويبني  والدولية  اإلقليمية 
تطلق  كانت  اليت  الشعارات 
كلبنان أوال، وعدم ربط الوضع 
بلبنان مبشاكل املنطقة والدعوة 

اىل احلياد«.
الوطنية  »املسؤولية  أن  ورأى 
وقت  أي  قبل  اليوم،  تفرض 
آخر، تأليف حكومة وطنية حتظى 
وتتبنى  السياسية  القوى  بدعم 
خيرجنا  إنقاذيا  إصالحيا  برناجما 
على  نعانيه  الذي  املأزق  من 
ترف  منتلك  وال  كافة،  الصعد 
الوقت كي نؤجل التأليف وسط 
ألسعار  العشوائي  االرتفاع 
وسط  والدواء  الغذائية  املواد 
انهيار واسع يف الوضع الصحي 

وتفاقم أزمة وباء كورونا«.
يف  »االنتخابات  ان  وأكد 
ال  األمريكية  املتحدة  الواليات 
أم  ترامب  رجع  وسواء  تعنينا 
بالنسبة  األمر  فإن  بايدن،  فاز 
إلينا لن يتغري وستبقى اإلدارة 
األمريكية تكيل مبكيالني وتدعم 
على  وتعمل  الصهيوني  الكيان 
الشعب  على  العقوبات  زيادة 
املقاومة  حتاصر  كي  اللبناني 
سالحها  إلقاء  عليها  وتفرض 

وهذا لن حيصل أبدا«.
املوقف  مطلقا  »رفضا  ورفض 

الذي يتخذه حاكم مصرف لبنان 
املستندات  تقديم  عدم  من 
املكلفة  اجلنة  اىل  املطلوبة 

التدقيق اجلنائي«.
على  يدل  »ذلك  أن  واعترب 
إرتكابات ال يريد أن تفتضح«.

وطالب »فخامة رئيس اجلمهورية 
ورئيس  عون  ميشال  العماد 
حسان  األعمال  تصريف  حكومة 
هذه  تقديم  على  بإجباره  دياب 
اإلجراءات  واختاذ  املستندات 
ودستوريا  قانونيا  الالزمة 

لتوفري ذلك«.
وزير  بـ«حماكمة  طالب  كذلك، 
و)التجارة يف حكومة  االقتصاد 
نعمة  راوول  االعمال(  تصريف 
العراقي  الطحني  فضيحة  على 
داخل  مستودعات  يف  املخزن 
إىل  أدى  ما  الرياضية  املدينة 

تلفها«.
»حتويل  على  اصراره  وابدى 
األمر اىل لقضاء كي يلزمه وكل 
مسؤول عن هذه الفضيحة على 
دفع قيمة الطحني التالف وعدم 
املواطنني  اىل  بنقله  السماح 
أذى  من  ذلك  على  يرتتب  ملا 
على صحتهم وتعريض حياتهم 

للخطر«.
املؤسسات  التجمع  ودعا 
اإلنسانية العاملية ومنظمة األمم 
اإلنسان  حقوق  وجلان  املتحدة 
الكيان  على  »الضغط  اىل 
إطالق  إللزامه  الصهيوني 
املضرب  األخرس  ماهر  األسري 
عن الطعام يف سجون االحتالل 
يوم،   102 منذ  الصهيوني 
وخصوصا بعد حتذير األطباء من 
أن حياته باتت مهددة باخلطر وهو 
يقرتب بسرعة يف اجتاه املوت، 
وحّنمل الكيان الصهيوني نتيجة 
هذا األمر، ونطالب املقاومة يف 
فلسطني، يف حال حصوله، برد 
ليتحمل  ومدمر  وسريع  حاسم 
مسؤولية  الصهيوني  الكيان 

أعماله اإلجرامية«. 

جتمع العلماء:املسؤولية تفرض تأليف 
حكومة وطنية حتظى بدعم القوى 

السياسية وتتبنى برناجما إصالحيا إنقاذيا
»اجلمهورية  تكتل  عضو  اكد 
القوية« النائب بيار بو عاصي 
أن« تضحيات شهداء املقاومة 
يف  وهم  مقدسة  اللبنانية 
ويشكلون  والوجدان  القلب 
البوصلة يف كل القرارات اليت 
»القوات  مسرية  ويف  يتخذها 

اللبنانية«.
نصبًا  إفتتاحه  خالل  واعترب 
املقاومة  لشهداء  تذكارًيا 
الشباك  فرن  يف  اللبنانية 
يسوع  لقلب  متثال  عن  عبارة 
ولوحة لتخليد ذكراهم، أن »من 
»القوات  ختتار  ان  الطبيعي 
املسيح  السيد  رمز  اللبنانية« 
لتخليد ذكرى شهدائها وحتديدا 
الشباك«،  فرن  منطقة  يف 
»شهداء  قائال:  السبب  وشرح 
من  تعلموا  اللبنانية  املقاومة 
الصليب،  حتى  احملبة  املسيح 
حمبة  هناك  يكن  مل  ان  ألنه 
نفسه  االنسان  يبذل  ال  كافية 
يف سبيل من حيب شعبَا ووطنًا. 
تعّلموا منه قيم التسامح الن من 
ال يعرف ان يسامح ال يستطيع 

كاليت  أليمة  حرب  صفحة  طي 
لكل  وطن  بناء  بهدف  عشناها 

اللبنانيني«.
لكل  كان  »املسيح   : وتابع 
التباعه  فقط  وليس  البشرية 
تعلم  ومنه  املسيحيني، 
سبيل  يف  التضحية  شهداؤنا 
دعانا  املسيح  اللبنانيني.  كل 
و«ليكن  احلق  كلمة  نقول  أن 
بال  ال«  وال  نعم  نعم  كالمكم 
دعانا  كما  مساومة.  او  مواربة 
وحياته  االنسان  احرتام  اىل 
علمنا  لكّنه  وكرامته.  وحريته 
ونطرد  السوط  أن حنمل  ايضًا 
التجار والفاسدين من اهليكل، 
هيكل الوطن كما هيكل العبادة 
الذي هو ملك املؤمنني ال التجار 

والفاسدين«.
ان  مؤكدا  عاصي  بو  وختم 
اعطت  الشباك  فرن  »منطقة 
الكثري للوطن وارست مداميكه 
وهي  سبيله،  يف  وضحت 
يبقى  كي  بعطاءاتها  ستستمر 
لبنان وطن السيادة والتعددية 

والدميقراطية للجميع«.

بو عاصي: فرن الشباك ستستمر بعطاءاتها كي يبقى 
لبنان وطن السيادة والتعددية والدميقراطية

مفيت  مقام  قائم  استقبل 
الشيخ حممد  طرابلس والشمال 
إمام يف مكتبه بدار الفتوى يف 
طرابلس، سفرية كندا يف لبنان 
ترافقها  تشاستيناي،  شانتال 
بواسكالري،  مانون  املستشارة 
يف حضور رئيس دائرة أوقاف 
الرزاق  عبد  الشيخ  طرابلس 
حسام  الدكتور  اإلسالمبولي، 
سباط وعدد من العلماء ورؤساء 
اوقاف  دائرة  يف  األقسام 

طرابلس.
أن  الكندية  السفرية  وأكدت 
زيارتها لدار الفتوى هي »لتهنئة 
وفرصة  إمام،  املفيت  مساحة 
للتعارف ملا هلذه الدار من دور 
فاعل على الصعيد الوطين ويف 

إطار الطائفة السنية الكرمية«.
إمام

بالدور  إمام  أشاد  بدوره، 
تقوم  الذي  االغاثي  »الريادي 

اللبناني  الشعب  جتاه  كندا  به 
اليت  املشاريع  وتقدميها 
مواجهة  على  اللبنانيني  تساعد 
أزماتهم املتالحقة«. وقال: »إن 
طرابلس والشمال عموما يتمتع 
تنل  مل  مهمة  ومرافق  مبقومات 
مما  املطلوبة  التنمية  من  حظها 
هذه  يف  الراهنة  األزمة  فاقم 
املنطقة، خصوصا على الصعيد 
االقتصادي الذي يهم املواطن 
بشكل مباشر سواء بالنسبة إىل 
البطالة أو التعليم أو الصحة«.

يكمن  »احلل  أن  على  وشدد 
وفرض  الفساد  مكافحة  يف 
الدولة«،  عمل  يف  الشفافية 
حتتضن  »طرابلس  أن  مؤكدا 
مجيع الطوائف اليت تعيش فيها 
بأمان وحرية وعالقات أكثر من 
ممتازة، وأن االجتاهات العنفية 
الفردية ال جتد هلا بيئة حاضنة 

يف طرابلس والشمال«. 

إمام استقبل سفرية كندا:
االجتاهات العنفية الفردية ال بيئة 

حاضنة هلا يف طرابلس والشمال

خربًا  الغبريي   نشرت  بلدية   
البلدّية  الشرطة  بأّن  يقول 
»مستودعات  على  كشفت 
الرياضية   حيث عثرت  املدينة 
على آالف األطنان من   الطحني   
املساعدات  ضمن  من  وهي 
دولة   العراق،  من  املرسلة 
أسفل  سيئ  بشكل  خمّزنة 
القاعات  ويف  املدّرجات 
للمياه  ومعّرضة  السفلّية 

والرطوبة واهلواء«.
بإعالن  كفياًل  اخلرب  هذا  كان 
الدولة  أجهزة  على  احلرب 
اللبنانّية وعلى  وزارة اإلقتصاد  
حتديدًا، كونها املعنّية باستالم 
دولة  من  املقّدم  الطحني 
الكامريات  انتشرت  العراق. 
وقيل  املشهد،  لُتصّور 
الطحني  أغرقت  املياه  أّن 
عن  حتّدثت  املدّرجات،  حتت 
إىل  وصلت  اليت  الرطوبة 
الذي  األمر  الطحني،  أكياس 
مل يشاهده مدير عام مديرّية 
السكري  والشمندر  احلبوب 
جريس برباري، والذي يكشف 
الكاملة  القصة  »النشرة«  عرب 

للطحني يف ذلك املكان.

خمازن ملدة قصرية...
البعض  أن  برباري إىل  يشري 
فتح النار على وزارة اإلقتصاد 
عدم  رغم  املوضوع  وضّخم 
على  أو  قيل،  ما  كل  دّقة 
الصورة  عرض  عدم  األقّل، 
ما  أن  على  مشّددًا  كاملة، 
حصل هو أّن الدولة اللبنانّية 
حصلت على هدية من الدولة 
آالف   10 عن  عبارة  العراقية 
تتمكن  الطحني، ومل  من  طّن 
الباخرة اليت نقلته من إنتظار 
توزع  لكي  الوقت  من  الكثري 
الكمّيات، فكانت الوزارة أمام 
خيار واحد وهو تفريغ احلمولة 
إىل  ُيصار  أن  قبل  وختزينها 
وزير  موافقة  بعد  توزيعها 

اإلقتصاد.
ويضيف برباري: »ال ميكن أن 
كلفة  اللبنانية   تتحّمل  الدولة 
ال  وهي  املخازن،  إجيارات 
متلك خمازن خاصة بها، لذلك 
أصحاب  من  املساعدة  طلبت 
و  واملطاحن  الكربى  األفران 
اجليش اللبناني  و بلدية بريوت 
أماكن  تأمني  كان  واهلدف   ،
العاصمة  الّطحني يف  لتخزين 
اللبنانية  الدولة  تتكبد  ال  كي 
وهكذا  مرتفعة،  نقل  كلفة 
حصل«، مشريًا إىل أن اجليش 
موقع  مشكورًا  قّدم  اللبناني 

املدينة الرياضية للتخزين.
إىل  النظر  برباري  ويلفت 
كّلف  اإلقتصاد  وزير  أّن 
حّداد  أسعد  اإلهراءات  مدير 
التفريغ  تفاصيل  كل  متابعة 
قام  وبالفعل  والتخزين، 
بالكشف على املخازن باملدينة 
وتفريغ  وجتهيزها،  الرياضية 
عن  كاشفًا  فيها،  الطحني 
ختزين حوالي 7 آالف طّن فيها 
والباقي مت وضعه يف أماكن 
اخرى بالعاصمة، وذلك متهيدًا 
كحّد  أسبوعني  خالل  لتوزيعه 
أقصى، وبالتالي هذه النقاط 
طويل،  لوقت  خمازن  ليست 
بل هي أماكن موقتة إىل حني 

القصة الكاملة هلدّية الطحني 
العراقي املقّدم للبنان

عرب  مطلعة  مصادر  أشارت 
 « »شركة  أن  اىل  »النشرة« 
 1994 عام  تأسست  سوليدير « 
وملدة مخسة وعشرين عامًا وكان 
تنتهي عام 2019«،  أن  يفرتض 
الفتة اىل أنه »ويف العام 2005 
السابق   احلكومة  رئيس  اصدر 
حينها  يف  السنيورة   فؤاد 
مبوجبه  مدد  حكوميا  مرسوما 
لشركة  اضافية  سنوات  عشر 
العام  يف  لتنتهي  »سوليدير« 
طعن  »آنذاك  مضيفة:   ،»2029
خوري   جورج  فادي  السان  مالك 
بالقضية وخسر أول دعوى وعاد 
اعادة حماكمة يف  جملس  وطلب 

شورى الدولة «.
»جملس  أن  املصادر  وشرحت 
شورى الدولة يضم هيئة حاكمة 
وهذه اهليئة وقبل أن حتكم تعني 
من اعضائها مستشار مقرر وهو 
الذي يتضّمن  تقرير  قاض يضع 
ما جيب أن حيدث يف امللف فهل 
يتم قبوله أم رفضه«، الفتة اىل 

القاضية  املقرر  »املستشار  أن 
ريتا كرم وضعت تقريرها والذي 
قضى بابطال املرسوم رقم 15909 
املتضمن   2005/12/09 تاريخ 
النظام  الرابعة من  املادة  تعديل 
اي  سوليدير،  لشركة  االساسي 
غري  املرسوم  اعتربت  كرم  ان 
قانوني ومدة سوليدير تنتهي يف 

العام 2019«.
»يعود  املصادر:  واضافت 
جملس  لدى  احلكومة  ملفوض 
أو  يوافق  أن  الدولة  شورى 
عن  الصادر  التقرير  يرفض 
حالة  ويف  املقرر،  املستشار 
مفوض  وافق  كرم  القاضية 
شورى  جملس  لدى  احلكومة 
وتبقى  تقريرها،  على  الدولة 
خطوة أخرية وهي مصادقة اهليئة 
احلاكمة يف جملس شورى الدولة 
على املوضوع وينتهي امللف وتتم 
تصفية شركة »سوليدير« وتعود 
والصحاب  فيها  للمساهمني 

احلقوق«.

تقرير املستشار املقرر مبجلس شورى الدولة يرى إبطال 
مرسوم »السنيورة« للتمديد لسوليدير للعام 2029

إستغرب النائب  مجيل السيد  يف 
التواصل  وسائل  على  تصريح 
»التحقيق  مصطلح  اإلجتماعي، 
اجلنائي«، معتربا أن »مؤسسات 
فيها  خيضع  الفساد   الدولة 
و ديوان  لتحقيقات  القضاء  
باملقابل   والتفتيش،  احملاسبة  

السيد: مصرف لبنان مسؤول عن مال 
اللبنانيني املتبخر وعن اللرية املتدهورة

لتلك  خيضع  ال  لبنان   مصرف 
عن  مسؤول  وهو  التحقيقات، 
تبخرت  اليت  اللبنانيني  أموال 
وعن  تدهورت  اليت  اللرية  وعن 
ولذلك  ُفقدت،  اليت  الدوالرات 
قررت احلكومة إخضاعه للتحقيق 
من قبل شركة خمتصة أجنبية«.

العامة يف  الصحة   أعلنت  وزارة 
اليومي، تسجيل 2089  تقريرها 
بفريوس  كورونا   جديدة  إصابة 
املستجد، لريتفع العدد الرتاكمي 
لإلصابات منذ 21 شباط املاضي 

إىل 89186 حالة.
الوزارة عن تسجيل  أفادت  كما 
خالل  جديدة  وفاة  7  حاالت  
الساعات الـ24 املاضية، لريتفع 

إىل  للوفيات  اإلمجالي  العدد 
»عدد  أّن  إىل  مشريًة   ،683
الـ24  خالل  االستشفاء  حاالت 
من   ،788 بلغ  املاضية  ساعة 
بينها 271 يف العناية املرّكزة، 
الفتًة إىل أّن »عدد الفحوصات 
ُأجريت  اّليت  احمللّية  املخربّية 
فيما  14465فحًصا،  إىل  وصل 

ُأجري 944 فحًصا يف املطار.

تسجيل 2089 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

التوزيع.

التفريغ والتخزين...
تكشف مصادر عملت يف ملف 
اهلبة  أّن  العراقي  الطحني 
الدولة  كانت  اليت  العراقية، 
تكون  أن  تفّضل  اللبنانية 
القمح،  من  كّميات  عن  عبارة 
ال الطحني، وذلك بسبب توافر 
وإمكانّية  التخزين،  وسائل 
»احلياة« لوقت أطول، وصلت 
على منت باخرة يف 16 تشرين 
العمل  وبدأ  املاضي،  اأّلول 
اليت  الكميات  تفريغ  على 
الف   200 حوالي  إىل  تصل 

كيس من الطحني.
عرب  املصادر  وتضيف 
»النشرة«: »إنتهينا من عملية 
 31 يف  السبت  نهار  التفريغ 
الشهر املاضي، وحّددنا نقاط 
للدولة  ُقدمت  اليت  التخزين 
إىل  ومنها  جمانًا،  اللبنانية 
اليت  الرياضية  املدينة  جانب 
لبلدية  خمازن  اجليش،  قّدمها 
الكرنتينا،  منطقة  يف  بريوت 
»إل  بأفران  اخلاصة  املخازن 
وخمازن  خلدة،  يف  فورنو« 
أفران »مشسني«، مشرية إىل 
أننا »نقلنا الطحني إىل املدينة 
الرياضية، وهو عبارة عّما يزيد 
أن  بعد  كيس،  ألف   80 عن 
ملكافحة  خاصة  شركة  قامت 
القوارض برش املكان بشكل 
واشرتينا  وتنظيفه،  كامل 
حوالي 6 آالف »طبلّية« خشبّية 
كي  عليها،  الطحني  لوضع 
لألرض،  مالصقًا  يكون  ال 
من  مربع  مرت   1000 وحوالي 
كل  غّطت  اليت  »الشوادر« 
وصول  ومنعت  األكياس 

املياه إليها«.
وتلفت املصادر النظر إىل أن 
حتّدثت  اليت  األكياس  بعض 
هي  الغبريي،  بلدية  عنها 
أكياس طاهلا العفن، وعددها 
كيس،   200 إىل  يصل  ال 
عن  بعيدا  جانبًا  ووضعناها 
باقي األكياس، مشّددة على 
أّن كل كميات الطحني ال تزال 
صاحلة، وغري صحيح ما ُيقال 

عن تلف كميات منها.
ُصور تلف بعض األكياس

على  اللبناني  الشعب  شعر 
بالغضب  التواصل  وسائل 
إذ  رآها،  اليت  املشاهد  جّراء 
شعر بأّن كل املساعدات اليت 
وصلت إىل لبنان بعد انفجار 
كذلك  سدًى.  ذهبت  املرفأ 
فإّن كل الكالم الرمسي الذي 
يلغي  ال  املعنيني،  عن  صدر 
ُأخذت  اليت  الصور  أّن  حقيقة 
وجود  أظهرت  املكان  من 
الكّميات خمّزنة بطريقة  بعض 
جيب  وبالتالي  سليمة،  غري 
نقلها بأسرع وقت ممكن قبل 
أن تتعّرض للتلف، وكان جيدر 
بالقائمني على التخزين التنّبه 
إذ  السّيء،  الطقس  حالة  من 
أن  اللبنانية  للدولة  مُيكن  ال 
الغذائي  باملخزون  تستهرت 
أن  علمًا  اللبناني،  للشعب 
هذه »اهلدايا« ختّفف الضغط 
عن  مصرف لبنان  الذي يقوم 
العمالت  بواسطة  القمح  بدعم 

الصعبة.
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مصرف  حبسابات  اجلنائي  التدقيق 
لبنان يف أيامه األخرية. ال أحد يتوقع 
التمرد  عن  سالمة  رياض  يكّف  أن 
على قرار السلطة السياسية، حتى 
تؤكد  قضائية  استشارة  وجود  مع 
بصفته  ملزم،  لبنان  مصرف  أن 
بتطبيق  العام،  القطاع  مصرف 
قرارات احلكومة، وبالتالي التعاون 
هيئة  رأي  التدقيق.  شركة  مع 
أيضًا  يؤكد  واالستشارات  التشريع 
سالمة  بها  يتذرع  اليت  السرية  أن 
لشركة  املعلومات  تسليم  لعدم 
املالية  اجلرائم  تدخل  ال  التدقيق، 
وخمالفات املصارف ضمن نطاقها، 
لكن ذلك لن يغرّي شيئًا يف الواقع. 
حاضرة  تزال  ال  السياسية  احلماية 
مغارة  لكشف  حماولة  أي  إلحباط 
أن  يعين  وهذا  املصريف.  القطاع 
تصاعدًا  ستشهد  املقبلة  الفرتة 
للصراع السياسي، وخاصة يف ظّل 
إصرار رئاسة اجلمهورية على إجناز 

التدقيق.
نظريًا، مل ُيقفل ملف التدقيق اجلنائي 
بعد، وإن كانت كل املؤشرات تؤّكد 
أن اإلعالن عن فشله لن يتأخر. يوم 
نهاية  موعد  كان   املاضي  الثالثاء 
لبنان  ملصرف  احملّددة  املهلة 
»الفاريز  شركة  أسئلة  عن  لإلجابة 
أند مارسال«، اليت أعادت إرساهلا 
املالية.  وزارة  عرب  املصرف  إىل 
»هذه  عبارة  متوقعة.  مفاجآت  ال 
وفقًا  طبيعة سرية  ذات  املعلومات 
اليت  والتسليف«،  النقد  لقانون 
األوىل،  املرة  يف  اخلانات  مألت 
املرافقة  اخلانات  لتمأل  ستعود 
وهذا  ثانية.  مرة  املطلوبة  لألسئلة 
سيقود، كما ُأبلغت أكثر من جهة، 
إىل إعالن شركة التدقيق توّقفها عن 
العمل، هي اليت كانت قد أوضحت 
عند إرساهلا األسئلة مرة أخرى أنها 
بعملها يف  القيام  من  تتمكن  »لن 

حال عدم توفر هذه املعلومات«.
أن  الفتًا  كان  الواقع،  هذا  أمام 
املشكلة،  أساس  يناقش  مل  أحدًا 
أي امتناع مصرف لبنان عن تسليم 
معلومات ال ختضع للسرية املصرفية 
والتسليف  النقد  قانون  يعيق  وال 
على  أحد  يعرتض  مل  تسليمها. 
اعتماد سالمة على هذين القانونني 
معلومات  تسليم  لرفض  كشّماعة 
قبل  عليها،  االطالع  للمجتمع  حيق 
حق  أو  احلكومة  حق  عن  احلديث 

شركة التدقيق املكّلفة من ِقبلها.
الالفت أن كثرًا، ومنهم »مفوضية 
احلكومة لدى مصرف لبنان«، ذهبوا 
إىل التسليم بأن السرية املصرفية 
مصرف  متنعان  املهنية  والسرية 
لبنان من إعطاء كل الداتا املطلوبة. 
لكن على سبيل املثال، مل يسأل أحد 
ملاذا تكون معامالت اهلندسة املالية 
مشمولة بالسرية؟ وملاذا يكون حتى 
طلب وثيقة تتضمن »وصفًا ألنظمة 
سريًا؟  املتبعة«  واحملاسبة  الدفع 
هكذا قرر سالمة، مدركًا أن ال جهة 
أو أّي نص قانوني ميكنه إلزامه مبا 
ال يريد، طاملا أنه ال يزال مشمواًل 
عليه،  وبناًء  السياسية.  بالرعاية 
الشركة  لطلبات  سالمة  يكرتث  مل 
ووزارة املالية. وبعدما استهزأ حاكم 
مصرف لبنان بكل األسئلة املرسلة 
إليه، عاد وزير املالية غازي وزني 
إىل هيئة االستشارات جمددًا، طالبًا 
إبداء الرأي مبدى تالؤم مهمة شركة 
التدقيق اجلنائي مع قانوَني السرية 

املصرفية والنقد والتسليف.
األسماء محميّة بالسرية
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البداية، تفّوقت دولة  كما كان متوّقعًا منذ 
رياض سالمة على الدولة، أو ما تبّقى منها. 
اجلنائي،  التدقيق  مشوار  انتهى  االربعاء 
بعدما مل يسّلم املصرف املركزي املعلومات 
اليت كانت قد طلبتها شركة »ألفاريس أند 
مارسال«. لكّن مشوارًا جديدًا يتوّقع أن يبدأ. 
على  قانوني  صراع  من  ستتحول  املعركة 
صراع  إىل  والتسليف  النقد  قانون  تفسري 
مصرف  ُيلزم  قانون  إقرار  عنوانه  سياسي 
تقّره  جنائي  تدقيق  أي  مع  بالتعاون  لبنان 
احلكومة. حينها ستّتضح حقيقة مواقف الكتل 
النيابية: من يؤّيد اإلصالح ومكافحة الفساد، 

ومن يريد قيادة البالد إىل قعر اهلاوية.
جنح  اجلمهورية،  يف  األقوى  الرجل  بصفته 
مل  نظره.  وجهة  فرض  يف  سالمة  رياض 
يهتّم لرأي هيئة االستشارات والتشريع، وال 
الوزراء  اهتّم للكتب اليت تلّقاها من رئاسة 
ووزارَتي املالية والعدل. بالنسبة إليه قانون 
النقد والتسليف، يف املادة ١٥١، مينعه من 
إفشاء السر املهين، وأي كالم آخر ال يعنيه. 
وبناًء عليه، مّر اليوم األخري من املهلة املعطاة 
»ألفاريز  شركة  إىل  املعلومات  لتسليم  له 
وزارة  تتسّلم  أن  دون  من  مارسال«  أند 
املالية من املصرف املركزي أي مستند من 

املستندات اليت أعادت طلبها.
الشركة  من  وفدًا  فإن  املعلومات،  وحبسب 
ان يكون  املقرر  )من  املالية  سيلتقي وزير 
التقاه األربعاء(، للتباحث يف اخلطوة الالحقة، 
على  ُقدرتها  عدم  تعلن  بأن  توّقعات  وسط 
دون  من  الوزارة،  مع  املوّقع  العقد  تنفيذ 
املستندات املطلوبة. قد يكون ذلك فوريًا، 
يتغرّي يف  لن  شيئًا  لكّن  أليام،  يتأخر  وقد 
الوقائع اليت فرضها مصرف لبنان على كل 

اجلهات.
إىل  أقرب  بدت  األخرية  الساعات  حماوالت 
وردت  اليت  بّلغت«،  قد  أّني  اشهد  »اللهم 
طرف  كل  احلكومة.  رئاسة  بيان  يف  حرفيًا 
سعى إىل رفع مسؤوليته عن فشل التدقيق. 
مّحلت  أن  سبق  اجلمهورية  رئاسة  مصادر 
املسؤولية لوزارة املالية ألنها مل تأخذ بكل 
مالحظات هيئة االستشارات على العقد املوّقع 
مع الشركة. مصادر يف وزارة املالية أكدت 
أنها تفاهمت مع رئاسة اجلمهورية على كل 
»إيغمونت«  جمموعة  إدخال  باستثناء  املواد 
إىل العقد، مشرية إىل أن ما أطاح هذا العقد 
اليت  السياسية  احلماية  بل  مضمونه،  ليس 
يتمّتع بها حاكم مصرف لبنان، واليت طاملا 
حماولة  أي  تطيح  أن  ميكن  موجودة  ستبقى 
تكن  مل  احلكومة،  رئاسة  مصادر  لإلصالح. 
بعيدة عن رأي رئاسة اجلمهورية، مشرية إىل 
هيئة  برأي  األخذ  برفضها  املالية  وزارة  أن 
أمام  الباب  فتح  إمنا  كاماًل،  االستشارات 
مصرف لبنان لعدم األخذ باالستشارة، اليت 
أكدت أن املصرف ملزم بتنفيذ قرار جملس 
الوزراء بصفته مصرف الدولة، وأن السرية 

ال تشمل التدقيق يف حساباته وعملياته.
نجم: املجلس املركزي مسؤول

كررت وزيرة العدل يف حكومة  تصريف األعمال   
القائمة  القوانني  ماري كلود جنم  قوهلا إن 
تسمح بالتدقيق املالي اجلنائي، مشرية إىل 
أن »السمسرات القائمة هي اليت ال تسمح 
املركزي يف   اجمللس  أعضاء  ودعت  به«. 
مصرف لبنان  اىل حتكيم ضمائرهم والتزام 
أمام   املسؤولية  يتحّملون  و«هم  القانون، 

احلكومة  والشعب والتاريخ«.
مل يعد مهمًا أين تقع املسؤولية. لكن يف 
أن  املواقف  كل  أوحت  األخريين،  اليومني 
إليها  اليت وصل  بالنتيجة  فوجئوا  أصحابها 
التدقيق اجلنائي، متجاهلني أن هذا املصري 
كان متوقعًا منذ حلظة توقيع العقد: رياض 
التدقيق،  شركة  مع  يتعاون  لن  سالمة 
املادة  سيما  وال  اللبنانية،  القوانني  حبجة 
النقد والتسليف )على كل  ١٥١ من قانون 

شخص ينتمي أو كان انتمى اىل املصرف 
املركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر 
 .)...1956 سنة  أيلول   3 بقانون  املنشأ 
إحياء النقاش جمددًا لن يغرّي الواقع. دولة 
الدولة.  من  أقوى  تزال  ال  سالمة  رياض 
لذلك، كان بديهيًا أن ال تنجح كل الكتب 
الرمسية اليت أرسلت إىل مصرف لبنان يف 
االستشارة  تنفع  مل  كما  قراره،  عن  ثنيه 
تعديل  يف  االستشارات،  هليئة  احلامسة 
كل  ختّطي  يف  جنح  بذلك،  وهو  موقفه. 
من  والقانونية،  الدستورية  املؤسسات 
إىل  احلكومة  رئاسة  إىل  اجلمهورية  رئاسة 
وزارَتي املالية والعدل، مستفيدًا من دعم 
المؤسساتي يؤّمنه له اخلائفون من التدقيق 

اجلنائي.
آخر الكتب، كانت قد أرسلتها وزارة املالية 
أمس،  ظهر  بعد  املركزي،  املصرف  إىل 
متضّمنة كتاب رئاسة جملس الوزراء الرقم 
مبوجب  العمل  فيه  يطلب  الذي  ٢١٧٢/م، 
والذي  واالستشارات،  التشريع  هيئة  رأي 
رئاسة  إىل  العدل  وزيرة  بكتاب  أرفقه 
على  تسري  ال  املصرفية  )السرية  احلكومة 
لبنان(.  مصرف  وحسابات  الدولة  حسابات 
رّد مصرف لبنان كان مبزيد من االستخفاف. 
مصادر املصرف سّربت، عرب »ام تي يف«، 
دوريًا  جيتمع  الذي  املركزي،  اجمللس  أن 
املختلفة  اآلراء  »سيناقش  األربعاء،  يوم 
الطروحات«!  كما  اجلنائي،  التدقيق  حول 
املصادر نفسها مل ترتّدد يف اإلشارة إىل 
أن »املركزي سّلم حساباته كاّفًة إىل شركة 
التدقيق اجلنائي عن طريق وزارة املالّية«، 
علمًا بأن رئاسة احلكومة أعلنت بنفسها أنه 
هذه  من   42% سوى  الشركة  يسّلم  »مل 
السرية  بقانون  ذلك  معّلال  فقط،  امللفات 

املصرفية«.
يف ظل العجز الكلي ملؤسسات الدولة أمام 
سطوة سالمة، مل جيد رئيس احلكومة سوى 
التحذير من خطورة إفشال التدقيق. قال إن 
أي إصالح ال ينطلق من التدقيق اجلنائي يف 
مصرف لبنان، يكون إصالحًا صَوريًا لتغطية 
ما  إىل  البلد  أوصل  الذي  النهج  استمرار 
وصل إليه على املستوى املالي. وأكد أن 
ذلك سيؤدي إىل منع اللبنانيني من معرفة 
وأسباب  ودائعهم،  اختفاء  خلفيات  حقيقة 
بسعر  املدروس  والتالعب  املالي  االنهيار 

العملة الوطنية.
يف  انتصر  قد  سالمة  كان  إذا  بالنتيجة، 
هذه املرحلة، حبجة القانون، فإن اخليارات 
ضاقت إىل حدود، مل يعد ينفع معها سوى 
خيار وحيد، حبسب مصادر حكومية رفيعة. 
السري بإقرار قانون يشري صراحة إىل »منع 
العامة  واملؤسسات  اإلدارات  العاملني يف 
من التذرع بالسرية املصرفية أو السر املهين 
الفرصة  هو  اجلنائي«  التدقيق  حالة  يف 
األخرية إلنقاذ التدقيق. حبسب املعلومات، 
لألخذ  سالمة  دفع  حماوالت  فشل  وبعد 
املصرفية،  للسرية  التشريع  هيئة  بتفسري 
ومن  اجلمهورية،  رئاسة  تنتقل  أن  ُيتوقع 
باء،  اخلّطة  إىل  القوي،  لبنان  تكّتل  خلفها 
أي إىل تقديم اقرتاح قانون بهذا املعنى. 
إىل  قانوني  خالف  من  اخلالف  ينقل  ذلك 
مواقف  خالف سياسي، يكشف معه حقيقة 
يف  اجلنائي.  التدقيق  من  النيابية  الكتل 
من  أوضح.  الفرز  سيكون  النواب  جملس 
يؤيد اإلصالح ومكافحة الفساد، ومن يريد 
أن يوصل البالد إىل قعر اهلاوية. سيكون 
باألمساء.  رافضو اإلصالح معروفني  حينها 
وهذا قد يشكل فرصة جدية إلمرار القانون 
بعدما حتّول،  اجلنائي،  التدقيق  حيّرر  الذي 
جنم،  كلود  ماري  العدل  وزيرة  حبسب 
وحبسب رئيس جلنة اإلدارة والعدل جورج 
على  للحصول  إلزامي  ممّر  إىل  عدوان، 

املساعدات الدولية.

هل يعيد جملس النواب إحياء التدقيق اجلنائي؟ 
دولة رياض سالمة تنتصر!  ،2020/881 الرقم  االستشارة  يف 

جويل  اهليئة  رئيسة  عن  الصادرة 
فواز، يف 22 تشرين األول املاضي، 
 26 يف  املالية  وزارة  إىل  واحملالة 
املصرفية  »السرية  أن  تأكيد  منه، 
أمساء  إفشاء  بعدم  فقط  تنحصر 
املتعّلقة  واألمور  وأمواهلم  الزبائن 
بهم، وال يدخل ضمن نطاقها ضبط 
املالية  واجلرائم  املصارف  خمالفات 
من  األموال  إدارة  يف  ترتكب  اليت 
كما  املصرفية«.  املؤسسات  جانب 
هلذه  كان  حال  »يف  بأنه  أفادت 
اجلرائم ارتباط وثيق بأمساء الزبائن، 
حفاظًا  بأرقام  أمسائهم  إىل  فيشار 

على السرية بالنسبة إليهم«.
قرار  أن  إىل  االستشارة  ختلص 
شركة  مع  التعاقد  الوزراء  جملس 
»ألفاريز اند مارسال« للقيام بعملية 
تطبيق  إال  هو  ما  اجلنائي  التدقيق 
أناطت  الدستور اليت  للمادة 65 من 
مبجلس الوزراء رسم السياسة العامة 
واختاذ  اجملاالت  مجيع  يف  للدولة 
ويف  لتطبيقها.  الالزمة  القرارات 
احلالة الراهنة، فإن قرار التعاقد مع 
شركة التدقيق يكون ملزمًا للجميع، 
وال سّيما األشخاص املعنّيني بتطبيقه 
القيام  من  الشركة  متكني  أجل  من 
مبهمتها و«منهم طبعًا ومن دون أي 
شك حاكمية مصرف لبنان واألجهزة 
التابعة له أو املرتبطة به أو املنشأة 

لديه«.
تنطلق فواز من املادة 25 من قانون 
واليت  اجلزائية،  احملاكمات  أصول 
األمن  على  اعتداء  شاهد  من  تلزم 
على  أو  حياة شخص  على  أو  العام 
لتشري  العام،  املدعي  بإعالم  ماله، 
إىل أنه »ال يدخل ضمن نطاق السرية 
املصارف  خمالفات  ضبط  املصرفية 
يف  ُترتكب  اليت  املالية  واجلرائم 
املؤسسات  جانب  األموال من  إدارة 
دون  ضمنها  من  اليت  املصرفية 
الذي  املركزي  املصرف  شك  أدنى 
هو مصرف القطاع العام، وإال لكان 
العادية  اجلرائم  املشرع قصد محاية 
اليت ميكن أن ترتكبها املصارف يف 
ممارستها حتت غطاء السرية وليس 
فقط الزبائن«. أما بالنسبة إىل وجوب 
واملهنية،  املصرفية  السرية  حفظ 
أمام  يسقط  أنه  االستشارة  فتؤكد 
موجب اإلبالغ عن اجلرائم، مستطردًة 
ال  املصرفية  السرية  خمالفة  أن 
ُتشّكل يف كل حال جرمًا ُيعاقب عليه 
القانون، إال إذا مت إفشاء السّر عن 

قصد »بنّية اإلضرار بالغري«.
إىل مجلس النواب؟

أن  »األخبار«  الزميلة  علمت  وفيما 
وزارة املالية حّولت هذه االستشارة 
إىل املصرف املركزي، فإن مصادر 
من  تغرّي  لن  أنها  تؤكد  مطلعة 
وأخريًا  أواًل  املستند  سالمة،  سلوك 
حتميه  تزال  ال  سياسية  حصانة  إىل 
القرار  بأن  يذّكر  مبا  املساءلة،  من 
إيصال  على  قادر  وحده  السياسي 

التدقيق إىل بّر األمان.
ويف هذا السياق، تؤكد املصادر أن 
اجتاهًا من ثالثة ُيفرتض أن يسلكه 
عن  النظر  بصرف  اجلنائي،  التدقيق 

بقاء »ألفاريز« أو انسحابها:
محايته  قبل  من  سالمة  إلزام 
باالستشارة  بااللتزام  السياسية 
هيئة  عن  الصادرة  القانونية 
التزام  تفرض  واليت  االستشارات، 
املعلومات  عن  بالتصريح  املصرف 
ألي جهة تقررها احلكومة، علمًا بأن 
مرادفًا  تكون  أن  ميكن  كهذه  خطوة 

لرفع الغطاء عن سالمة.

التئام جملس النواب لتفسري قانوَني 
املصرفية،  والسرية  والتسليف  النقد 
الرئيس  موافقة  إىل  حيتاج  أمر  وهو 

نبيه بري.
  هيئة االستشارات: ال يمكن للمشرّع 

أن يحمي الجرائم بالسريّة املصرفيّة
القانون  القرتاح  النواب  إقرار جملس 
القوي«،  لبنان  »تكتل  يقرتحه  الذي 
والذي يشري إىل إضافة فقرة جديدة 
سرية  قانون  من  الثانية  للمادة 
املصارف، تنص على عدم جواز التذرع 
بالسرية املصرفية وبالسّر املهين يف 
بإجراء  األصول  حسب  التكليف  حال 

تدقيق حماسيّب مرّكز.
ترجيحًا،  األكثر  يبدو  الثالث  االحتمال 
لكنه حيمل يف طياته صراعًا سياسيًا 
فالعودة  بسهولة.  نتيجته  ُتعرف  لن 
إىل جملس النواب ال تتطلب احلصول 
على األكثرية فقط. ويف ظل احلماية 
وسعد  بري  )نبيه  لسالمة  الثالثية 
تكون  لن  جنبالط(  ووليد  احلريري 
رئاسة  أن  وخاصة  بسيطة،  املعركة 
اجلنائي  التدقيق  تضع  اجلمهورية 
لبنان، والحقًا يف خمتلف  يف مصرف 
من  كواحدة  احلكومية،  املؤسسات 
من  املتبقيتني  السنتني  أولويات 

الوالية الرئاسية.
تربئة سالمة!

شركة  بانسحاب  التوقعات  بعد 
»ألفاريز أند مارسال«، ذهب النقاش 
بالسياسة،  املسؤوليات  باجتاه حتميل 
من  نصيب  من  األكرب  احلصة  فكانت 
ينّفذه. حتميل  مل  من  ال  العقد،  وّقع 
املسؤولية لوزارة املالية، يقود تلقائيًا 
إىل تربئة سالمة، واإلحياء بأن املشكلة 
القانون  على  حتايل  من  عند  ليست 
لعدم تنفيذ طلبات شركة التدقيق، بل 
عند من »فّخخ« العقد بعبارة »التقّيد 
بالقوانني اللبنانية«، اليت أكدت عليها 

هيئة االستشارات والتشريع أيضًا.
حبسب  يلغي،  ال  النقاش  ذلك  لكن 
هو  العقد  أن  حقيقة  معنية،  مصادر 
خالصة توافق رئيس اجلمهورية ووزير 
البنود.  املالية على ٩٩ يف املئة من 
لوزير  السياسية  املرجعية  أن  صحيح 
السياسيني  الرعاة  من  هي  املالية 
رئاسة  جناح  بعد  أنه  إال  لسالمة، 
إقرار جملس  باجتاه  بالدفع  اجلمهورية 
الوزراء، يف 28 متوز املاضي، التعاقد 
مع شركة »ألفاريز أند مارسال« حتديدًا 
كان  املالية  وزير  أن  حينها  )تردد 
يقرتح اسم شركة Baker Tilly للتدقيق 
اجلنائي(، مل يكن قد بقي سوى توقيع 
على  االتفاق  استدعى  وقد  العقد. 
البنود النهائية عقد سلسلة اجتماعات 
اجلمهورية  ورئيس  املالية  وزير  بني 
ومستشاريه. وبالنتيجة وافق الطرفان 
على النص النهائي، مبا يف ذلك عدم 
بالسماح  املتعّلقة  املادة  إىل  احلاجة 
نظام  إىل  بالوصول  التدقيق  لشركة 
هذا  )اعترب  املصرف  لدى  املعلوماتية 
للمصرف  مربر  إعطاء  مبثابة  اإلجراء 
حبجة  املعلومات  تسليم  عن  لالمتناع 
العقد  يكون  أن  ووجوب  السرية( 
خاضعًا للقوانني اللبنانية. ما مل يلتزم 
به وزني هو اقرتاح هيئة االستشارات 
إدخال جمموعة »إيغمونت« يف العقد. 
اجلمهورية  رئاسة  أن  من  وبالرغم 
أساسي،  اإلجراء  هذا  أن  تعترب  كانت 
على  قادرة  اجملموعة  أن  من  انطالقًا 
بالتقّيد  اخلاصة  التحقيق  هيئة  إلزام 
أن  إال  لعملها،  اإللزامية  بالقواعد 
وزير املالية وجد )حبسب رسالته إىل 
هيئة االستشارات( أن األمر خارج عن 
تكليف جملس الوزراء، الذي دعاه إىل 

التفاوض والتوقيع مع »ألفاريز«.

إ. ف.
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اسـرتاليات

حثت السلطات الصحية يف نيو 
10 ضواحي  ساوث ويلز سكان 
على  سيدني  غرب  جنوب  يف 
حيث  كورونا،  لفحص  اخلضوع 
الصحية  السلطات  تواصل 
االصابة  حاالت  عن  الكشف 

بالفريوس يف املنطقة.
الذي  الوقت  يف  ذلك  يأتي 
ويلز  ساوث  نيو  فيه  سجلت 
جديدة  إصابة  املاضي  الثالثاء 
بفريوس كورونا مكتسبة حملًيا، 
احلجر  يف  حالتني  جانب  إىل 

السلطات الصحية حتث سكان 10 ضواحي يف سيدني الجراء فحص كورونا

 2020 الـثاني  تـشرين   7 Saturday 7 November 2020الـسبت 

التشريعي  اجمللس  عضو  عاد 
ويلز  ساوث  نيو  برملان  يف 
إىل  مسلماني  شوكت  السيد 
بعد  املاضي،  األسبوع  الربملان 
برأته  وبعدما  اجلدل،  من  أشهر 
تصرفات  أي  من  برملانية  جلنة 
متس به أو بسمعته كنائب يف 

الربملان.
أن  مسلماني  النائب  أكد 
بقرار  جاءت  للربملان  عودته 
منه شخصيا ألنه كان قد طلب 
إلفساح  الربملان  من  إجازة 
تأخذ  لكي  للتحقيقات  اجملال 
التحقيقات  بعد  وذلك  جمراها 
برملانية  جلنة  قبل  من  األولية 
أنتجت  وقد  االحزاب،  كل  متثل 

تقريرا أظهر براءته. 
 SBS Arabic24 مع  حديث  ويف 
مسلماني  شوكت  النائب  قال 
التحقيقات  حمور  يكن  مل  إنه 
اليت جتريها الشرطة وأنه تعرض 
إعدام سياسية« وكان  »لضربة 
امُلراد من ذلك أن يكون »كبش 

حمرقة«. 
مسلماني  النائب  يكشف  ومل 
عمن يقف وراء تلك الضربة لكنه 
أشار إىل أنه يف السياسة هناك 
دائما أصدقاء كما هناك أعداء. 
وحول التحقيق الذي أجرته اللجنة 
أصدرته  الذي  التقرير  إن  قال 
»كشف عن احلقيقة ألنين مل أكن 
أبدا حمور التحقيقات اليت جتريها 
ال  بأن  قلته  ما  وهذا  الشرطة، 
أن  غري  بالتحقيقات  لي   عالقة 
كانوا على صلة معي  املتهمني 
من خالل وي تشات وأن واحدا 
يف  املوظفني  أحد  كان  منهم 

مكتيب«.
وكان النائب مسلماني أكد مرارا 
أبدا حمط حتقيقات  يكن  أنه مل 
وقال  له،  أجنبية  دولة  باخرتاق 
يف كلمته أمام الربملان األسبوع 
املاضي »بعد مرور قرابة أربعة 
الشرطة  مداهمة  على  أشهر 
الفدرالية ملنزلي، مل ُتطرح عليه 
خطأ،  بأي  أتهم  ومل  أسئلة  أي 
تهمة،  أي  إلي  توجه  ومل  كما 

خمالفة  بارتكاب  مزاعم  أي  أو 
جنائية«. 

وكانت الشرطة الفدرالية داهمت 
منزل النائب مسلماني يف شهر 
عدسات  حتت  املاضي  حزيران 
وسائل االعالم كجزء من حتقيق 
النظام  يف  األجنيب  التدخل  يف 
السياسي األسرتالي. وقال يف 
إن   SBS Arabic24 مع  حديثه 
وتواجد  اإلعالم  وسائل  حضور 
منزله  أمام  التصوير  عدسات 
حتى قبل وصول الشرطة صباح 
يوم اجلمعة يف 26 يونيو حزيران 
هو دليل على تسريبات من قبل 
وأن  العملية.  عن  املسؤولني 
التشهري  كان  ذلك  من  اهلدف 

به. 
وكان السيد مسلماني قال يف 
فيه  مشتبها  يكن  مل  إنه  حينها 
يف حتقيق التجسس الذي جتريه 
الفدرالية  االسرتالية  الشرطة 
خاصة ما يتعلق بالتأثري الصيين 
على السياسيني األسرتاليني. 

سكرتري  أن  مسلماني  وكشف 
العمال اتصل به من أجل  حزب 
تسوية األمور مع املسؤولني يف 
احلزب، بعدما كانت زعيمة احلزب 
أعلنت عن تعليق عضويته فيه، 
وسوف  حيصل  اخلطأ  أن  معتربا 

يصار إىل تصحيح هذا اخلطأ. 
بالقول  حديثه  مسلماني  وختم 
املستضعفني  دائما  يدعم  إنه 
وإنه مستعد لتحمل تبعات ذلك  
املستضعفني  مع  أتضامن  »أنا 
وهذا  كانوا  أينما  والضطهدين 
العمال،  حزب  مبادئ  من  ينبع 
يوجد  وال  بشفافية،  وأعمل 
الشعب  مع  وموقفي  تناقض، 
ومع  مضطهد،  ألنه  الفلسطيين 
الشعب األبورجييين، ومع حقوق 
العمال، وهذا شوكت مسلماني، 
أناسا  يفرح  هذا  أن  شك  وال 
هذا  ولألسف  آخرين،  ويزعج 
العمل السياسي، فإن كان أحد 
فليجلس  العمل،  هذا  من  خياف 
العمل  يف  يعمل  وال  بيته  يف 

السياسي«.  

كشف ظروف عودته إىل مقاعد الربملان
النائب شوكت مسلماني: تعرضت 

لضربة إعدام سياسية
أعلنت قطر أن املسؤولني عن 
اخلضوع  على  مسافرات  إجبار 
مطار  يف  نسائية  لفحوص 
الدوحة أحيلوا على النيابة العامة 
على خلفية هذه »التجاوزات«.

وخضعت نساء على منت عشر 
الدوحة  من  مغادرة  رحالت 
لفحوص يف إطار حبث السلطات 
عن والدة طفلة مولودة حديثا 
مياه يف  دورة  عليها يف  ُعثر 
املطار بتاريخ 2 تشرين األول.

»متت  أنه  احلكومة  وأفادت 
إحالة الواقعة واملسؤولني عن 
هذه التجاوزات واإلجراءات غري 
العامة  النيابة  إىل  القانونية 
اإلجراءات  حبسب  املختصة 

املتبعة«.
جملس  رئيس  أن  وأضافت 
الشيخ  الداخلية  ووزير  الوزراء 
خالد بن خليفة آل ثاني »أبدى 
أسف حكومة دولة قطر العميق 
واعتذارها عما تعرضت له بعض 
مؤملة  جتربة  من  املسافرات 
أسفرت عنها تلك اإلجراءات«، 

حبسب البيان.
بتوترات  احلادث  وتسبب 
دول  ثالث  مع  دبلوماسية 
اسرتاليا  هي  لقطر  صديقة 
ثم  ونيوزيلندا،  وبريطانيا 
بعدما  الحقا  حدة  ازدادت 
القطرية  السلطات  رفضت 
ردود  استدعى  ما  االعتذار، 
وسائل  على  غاضبة  فعل 
التواصل االجتماعي ضد شركة 
أبرز  من  تعد  اليت  الطريان 

شركات اإلمارة الغنية.
إحدى  أن  نيوزيلندا  وأعلنت 
النساء  بني  كانت  مواطناتها 
اللواتي مت إخضاعهن للفحوص، 
»غري  بأنها  اإلجراءات  واصفة 

مقبولة بتاتا«.
يف  خارجيتها  وزارة  وقالت 
»علمنا بقلق شديد )…(  بيان 
على  نيوزيلندية  مواطنة  أن 
الذي  املروع  باحلادث  عالقة 
مسافرات  نساء  له  تعرضت 
للخطوط  رحالت  عدة  على 
اجلوية القطرية«، واصفة األمر 

بأنه »غري مقبول بتاتا«.
وعادت االضواء لتسلط على 
بعدما  االسبوع  هذا  احلادث 
اسرتاليات  راكبات  حتدثت 
عن  للفحص  تعرضن 

القضية.
اآلن  حنى  اسرتاليا  وكشفت 
خضعن  مواطناتها  من   13 أن 

بينما  »املروعة«،  للفحوص 
أشارت بريطانيا اىل أنها تقّدم 
خلفية  على  المرأتني  الدعم 

احلادثة.
كذلك  برس  فرانس  وعلمت   
النساء  بني  كانت  فرنسية  أن 

اللواتي خضعن للفحص.
الطفلة  ان  قطر  وقالت 
تزال  ال  اليت  حديثا  املولودة 
حية كانت موضوعة يف كيس 
يف  لتموت  ومرمية  بالستيكي 
مياه،  دورة  يف  مهمالت  سلة 
ما أدى وفق مصادر اىل إغالق 

مطار محد الدولي.

– »أسف شديد« –
ومت اقتياد النساء من الطائرة 
متوقفة  اسعاف  سيارات  اىل 
خضعن  حيث  املدرج،  على 
قد  كن  ان  ملعرفة  لفحوص 

ولدن حديثا.
وقال وولفغانغ بابيك الذي كان 
اىل  متوجهة  طائرة  منت  على 
بالقضية،  عالقة  على  سيدني 
أخضعن  الذين  النساء  إن 
للفحوص كن »مصدومات جدا« 

بعد احملنة اليت مررن بها.
حمافظة  اسالمية  إمارة  وقطر 
العالقات  بالسجن على  تعاقب 
خارج  والوالدة  الشرعية  غري 

إطار الزواج.
وقبل مونديال قطر 2022، بذلت 
اإلمارة جهودا لطمأنة منتقديها 
الوعود اليت قطعتها حول  بأن 
العمل  وقوانني  املرأة  حقوق 
والدميوقراطية ذات مصداقية.

جتارية  أضرار  مواجهة  ويف 
حمتملة وأخرى تتعلق بسمعتها، 
بضمان  تعهدات  قطر  كررت 
يف  الركاب  وأمن«  »سالمة 

املستقبل.
االنتقادات  وتصاعدت 
األسرتالية لقطر بشكل متزايد 
يف ظل غياب اعتذار واضح من 
تلت  اليت  األيام  يف  الدوحة 

الفضيحة.
التحقيق  كانبريا  ووصفت 

الوشيك بأنه »خطوة هامة«.
اخلارجية  وزيرة  وقالت 
إن  باين  ماريز  االسرتالية 
مع  يتوافق  قطر  حكومة  »بيان 
توقعاتنا الظهار االسف الشديد 
على  والتصميم  واملساءلة 

جتنب أي تكرار ملا حدث«.
فرق  إن  اجلمعة  قطر  وقالت 
العمل تبحث عن »ثغرات حمتملة 

يف اإلجراءات« يف املطار.
»هذا  القطري  البيان  وأضاف 
احلادث هو األول من نوعه يف 
خدم  الذي  الدولي  محد  مطار 
الركاب  من  املاليني  عشرات 
دون حدوث أي مشاكل كهذه 

من قبل«.
يتعارض  حدث  »ما  أن  وأكد 
كليا مع ثقافة قطر وقيمها«.

ووزير  الوزراء  رئيس  وأعرب 
الداخلية الشيخ خالد بن خليفة 
يف  ثاني  آل  العزيز  عبد  بن 
دولة  حكومة  »أسف  عن  بيان 
ملا  واعتذارها  العميق  قطر 
املسافرات  بعض  له  تعرضت 

يف مطار محد الدولي«.

قطر حتيل على النيابة العامة 
املسؤولني عن إجبار مسافرات 

على اخلضوع لفحص نسائي الثالثاء  صدر  تقرير  كشف 
عن  احلالي  االسبوع  من 
واالستخبارات  اجلرمية  مفوضية 
سيدني  مدينة  أن  األسرتالية، 
يف  الكوكايني  عاصمة  تعترب 
فيه  كان  وقت  يف  أسرتاليا، 
اإلكستاسي  خمدر  استهالك 
األعلى.  كوينزالند  والية  يف 
فيفضلون  ملبورن  سكان  أما 

استهالك مادة األفيون.
ملراقبة  الوطين  التقرير  ويظهر 
الصرف  مياه  يف  املخدرات 
أمس  صدر  الذي  الصحي 
يف  كبريا  ارتفاعا  هناك  أن 
استهالك الكوكايني واحلشيش 
العواصم  يف  والنيكوتني 

األسرتالية خالل الوباء.
قبل   من  البحثية  العينة  وغطت 
واالستخبارات  اجلرمية  مفوضية 
األسرتالية حوالي 56 باملئة من 
السكان، أو أكثر من 13 مليون 

شخص.
قال  املوضوع،  هذا  وحول 
ملفوضية  التنفيذي  الرئيس 
اجلرمية واالستخبارات األسرتالية  
مايكل فيالن إن هناك “بعض 
خاصة  األسعار،  يف  الزيادات 
باجلملة”  البيع  مستوى  على 
يقلل  مل  هذا  أن  إىل  الفتا 

الطلب.
املواقع  يف  “حتى  وأضاف 
عن  فيها  اإلبالغ  مت  اليت 
زيادات كبرية يف األسعار، زاد 

استهالك بعض املخدرات.”
استهالك  نستعرض  وهنا 

املخدرات حسب كل والية.

سيدني
عاصمة  سيدني  تزال  ال 
الكوكايني يف أسرتاليا ، حيث 
مستوياتها  أعلى  ثاني  سجلت 
هذا  من  يونيو  يف  املسجلة 
العام. إال أنه كان هناك اخنفاضا 
كبريا يف تعاطي الكوكايني بني 
ديسمرب 2019 وأبريل 2020 يف 

مناطق الوالية.
وبالرغم من هذا شهدت مناطق 
كبريا  اخنفاضا  الريفية  الوالية 
بني  الكوكايني  تعاطي  يف 

ديسمرب 2019 وأبريل 2020.
كما سجل سكان سيدني ارتفاًعا 
القنب يف  استهالك  كبرًيا يف 
يونيو على الرغم من االخنفاض 
املستمر يف الطلب منذ أكتوبر 

.2019
وخبصوص الكحوليات، اخنفض 
استهالكها الكحول يف كل من 
سيدني واملناطق اإلقليمية يف 
أبريل حيث أغلق جائحة كورونا 

احلانات والنوادي. وعندما أعيد 
ارتفع  شهر،  بعد  احلانات  فتح 
دون  ما  إىل  الكحول  استهالك 

مستويات ما قبل اجلائحة.
فزاد  السجائر،  استهالك  أما 
بشكل  النيكوتني  استخدام 
فرباير  شهري  خالل  ملحوظ 

ويونيو يف سيدني.
وبعد ارتفاع كبري يف استهالك 
تراجع  فرباير،  يف  اهلريوين 
الطلب على املخدر يف سيدني 

منذ ذلك احلني.

ملبورن
بشكل  ملبورن  سكان  استهلك 
حزيران  يف  الكوكايني  كبري 
للمدينة  الصارم  اإلغالق  أثناء 
املخدر  استهالك  اخنفض  بينما 
يف مناطق فيكتوريا اإلقليمية.

أيضا  املدينة  شهدت  كما 
استخدام  يف  طفيفا  ارتفاعا 
نيسان  بني  اإلكستاسي  خمدر 

وحزيران.
األخرى،  الواليات  عكس  وعلى 
يف  زيادة  فيكتوريا  سجلت 
بداية  يف  اهلريوين  استهالك 
جائحة كوفيد19-، عند اخنفاض 
العواصم  استهالكه   يف 

األخرى.
ويتشارك سكان مناطق فيكتوريا 
تسمانيا   سكان  مع  اإلقليمية 

باستهالك األوكسيكودون.

باقي الواليات واملقاطعات
فسجلت  كانربا  العاصمة  أما   
أعلى مستوى لتعاطي احلشيش 

والكوكايني يف شهر يونيو.
أعلى  سجلت  تزمانيا  ويف 
للحشيش  استهالك  مستويات 
والفنتانيل  واألوكسيكودون 
مرتفع  واستهالك  البالد  يف 
لإلكستاسي إىل جانب بريزبن.

فشهدت  الشمال  مقاطعة  أما 
استهالك  يف  قياسيا  ارتفاعا 
احلشيش خالل شهرب شباط تاله 
يف  االستهالك  يف  آخر  ارتفاع 
املستويات  ظلت  بينما  يونيو 
املناطق  يف  أيًضا  مرتفعة 

اإلقليمية.
عرش  على  أدياليد  وتربعت 
استخدام  من  مستوى  أعلى 
العواصم  بني  امليتامفيتامني 
األسرتالية، يف حني كان لدى 
بريث أعلى مستويات استخدام 
امليثيلون يف البالد. وامليثيلون 
يسبب  اصطناعي  عقار  هو 
تأثريات  وله  بشدة  اإلدمان 

مشابهة ملادة اإلكستاسي.
SBS :املصدر

سيدني عاصمة الكوكايني يف أسرتاليا 
واهلريوين األكثر استهالكا يف ملبورن

الصحي بالفنادق.
وقال جريميي ماكنوليت من صحة 
نيو ساوث ويلز إن حالة االصابة 
يف  لعامل  هي  اجلديدة  احمللية 
 )Jasmin1( يامسني  مطعم 
مت  وقد  ليفربول،  يف  اللبناني 
ربطها مبجموعة هوكستون بارك 
من  املكونة   )Hoxton Park(

سبعة أفراد.
ويست  ضواحي  سكان  وحث 
بارك،  وهوكستون  هوكستون، 
هورنينغسي  غرانغ،  ميدلتون 

بارك، كارنز هيل، إدموندسون 
بارك، دينهام كورت، بريستونز، 
بسيب وميلر على اخلضوع الختبار 
يعانون  كانوا  إذا   COVID-19

من أبسط األعراض.
هذا سيتم إغالق مطعم يامسني 
إىل  سيدني  غرب  جنوب  يف   1
أن واصل  بعد  أجل غري مسمى 
من  الرغم  على  العمل  الشخص 
اتصال  على  كان  بأنه  إخباره 

وثيق حبالة اصابة بكورونا.
املصدر: اس بي اس
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اللبنانيني  وأحوال  اللرية  سعر  انهار  أن  منذ 
حنو  تتجه  ويومياتهم  عاداتهم  بسرعة.  تتغريرّ 
الفقر السريع. كلرّ ذلك بصمت ومن دون كلمة 
نفسها  السياسية  القوى  تعود  فيما  احتجاج، 
هم  باألزمة  تأثرًا  األكثر  إذالهلم.  يف  لتمعن 
تتقاضى  اليت  الوسطى،  الطبقة  لكنرّ  الفقراء. 
رواتبها باللرية، مل تنُج. مثة عادات تالشت، أو 
لت قسرًا.  هي على طريق التالشي، وأخرى تبدرّ
«، يعود إىل زمن احلرب  لبنان، »بال ضربة كفرّ

األهلية، زمن »الروداج«.
يف أرض صغرية، حفرة كبرية فيها »غالونات« 
أة بالبنزين. حممية  حديدية، يأكلها الصدأ، معبرّ
خترج  ال  لكنها  حريقًا،  تشعل  ال  كي  بالرتاب 
على  منها.  البديل  ن  يؤمَّ حني  إال  مكانها  من 
ها  طريق بريوت دمشق، سيارة تاكسي تستقلرّ
عائلة وجهتها السفارة األسرتالية يف دمشق، 
والوقوف  املشقات  كل  مع  لبنانيون  يقصدها 
على  للحصول  الليل  ساعات  منذ  الصف  يف 
الفيزا. مشهد مماثل للواقفني فجرًا يف الصف 
املصانع  تهدد  مازوت  أزمة  األفران.  أمام 
بة  واملستشفيات. »بداعي السفر« إعالنات مبورّ
وإرجاء  للبيع،  وأراض  وشقق  سيارات  عن 
باملساعدات  للتربع  ودعوات  الزفاف،  حفالت 
يف  مكاتبها  غربية  شركات  وإقفال  الغذائية، 
باريس،  يف  لشقق  العروضات  وبدء  بريوت، 
قبل أن تصبح قربص الوجهة. إنها بريوت عام 

1975 وما بعدها يف احلرب األهلية.
غالونات بنزين بالستيكية، طالبو اهلجرة يقفون 
الوقود،  حمطات  على  كما  السفارات،  أمام 
يشحذ  لبنان  أونالين،  صارت  البيع  إعالنات 
املأساة   ،2020 عام  بريوت  إنها  املساعدات. 
حينها  احلياة  كانت  وإن  عامًا،   45 منذ  واحدة 
بعدما  األوجه،  من  كثري  اليوم يف  من  أفضل 
أضيف انهيار اللرية، وانقطاع الكهرباء واملياه 
ثة والنفايات واألموال املسروقة وسنوات  امللورّ

اهلدر والفساد.
درست  والثانية،  األوىل  العاملية  احلربني  بعد 
ات االجتماعية  مراكز األحباث واجلامعات املتغريرّ
ُكتب  غابت.  أو  ت  استجدرّ اليت  والسلوكيات 
ومنو  االجتماعية،  الطبقات  انهيار  عن  الكثري 
تغري  السوداء،  والسوق  احلرب  أثرياء  طبقة 
العادات الغذائية واحلياتية، العالقات اجلنسية 
واملقاهي  ر،  املتعثرّ العمل  وسوق  والعائلية، 
عكست  اليت  األغاني  السجائر،  ورق  ونوعية 
دول  منها  خرجت  اليت  السوداوية  بكلماتها 
الراهنة  السنة  توازي  لبنان،  يف  احلرب.  من 
ات  املتغريرّ كثافة  يف  الدول،  هذه  عاشته  ما 
اليت أطاحت بأسلوب حياة اللبنانيني وأمواهلم 

وحتتاج إىل دراسة كل تفاصيلها.
ماذا تغري من أحوال اللبنانيني منذ ارتفاع سعر 
الدوالر حتى اليوم؟ ببساطة كل شيء. تتغري 
األسعار  وضع  الغذائية:  اللبنانيني  عادات 
مأساة  يعكس  ال  علمي،  جدول  يف  املرتفعة 
اللحوم  تأمني  على  قادرين  غري  باتوا  الذين 
والدجاج واألمساك واأللبان واألجبان والفاكهة. 
مرغمني خبالف  املستوَرد،  عن  لبنانيون  يبتعد 
للبضائع  رين  املنظرّ السياسيني  بعض  نظريات 
االسترياد  حمالرّ  لدى  واملعروفني  احمللية 
مرتفعًا  كان  راتبها  مهندسة  تقول  الفخمة. 
حقها  انتفى  حني  بالعجز  شعرت  إنها  نسبيًا، 
املربرّدة  اللحوم  أو  األوروبية  اجلبنة  اختيار  يف 
الشعبية  حكاياتنا  الشوكوال.  أو  املستوردة 
تتغري  أن  الشتوية جيب  السهرات  أطايب  عن 
ومعها فخر اللبنانيني مبأكوالتهم، ألن احلمص 
بطحينة غدًا سيصبح كالكافيار سابقًا مع ارتفاع 
عن  فريوز  أغنية  انقطاعه.  أو  السمسم  سعر 
متاشي  تعد  مل  ختبيلي«  وجوز  »وزبيب  جدتها 
ما قررّره حاكم مصرف لبنان، وأسعار الصنوبر 
أطاحت  بات  واملطيرّ رات  واملكسرّ واجلوز  واللوز 
مبستلزمات الرببارة وامليالد والفطر واألضحى 
وباقي األعياد. قدميًا كانت صناعة »القورمة« 
املطبوخة  اللحوم  لتخزين  الفقر  على  احتيااًل 
منه،  سيدة  ختزن  اليوم  السنة.  فصول  لكل 
ال  قد  واملضمونة  اجليدة  اللحوم  شراء  ألن 
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يبقى متاحًا يف األشهر املقبلة لعائلة من أربعة 
أشخاص يعمل األب وحده فيها. مل نشهد ذلك 
اللرية  يف احلرب إال يف مرحلة اخنفاض قيمة 
يف الثمانينيات واملعارك القاسية. ستجد حاليًا 
ل هواية صيد السمك والعصافري إىل  موظفًا حورّ

جتارة تكفيه وعائلته ألسبوع إىل جانب راتبه.
يقول  اخُلضر،  على  يقتصر  ال  الغذائي  األمن 
الدوالر للبذور  صاحب مشروع زراعي: »ندفع 
واملبيدات واألدوية والسماد واخليم، لذا أوقفنا 
تنهار  الزهور  مشاتل  منتجاتنا«.  نصف  زراعة 
تباعًا، واحلبرّ مكلف مع باقة ورد بـ70 ألف لرية. 
مل تعد النوادي الرياضية من الروتني الذي منا 
البديل  املشي  رياضة  األخرية.  السنوات  يف 
البحرية  والواجهة  املنارة  شاطئ  كلفة،  األقل 
مثااًل. الرياضة ليست ترفًا، تقول فتاة متارس 
باملشي  النادي  »فاستبدال  بانتظام،  الرياضة 
يعوض شتاء،  وال  يكفي  ال  والسباحة،  صيفًا 
الرياضية  اآلالت  أسعار  ارتفاع  بعد  وخصوصًا 
ى  تتعدرّ فيها  العطل  تصليح  وكلفة  املنزلية، 
بالرياضة  فقط  يتعلق  ال  األمر  دوالر«.  املئة 
يف  رياضيًا  حذاًء  أحد  اشرتى  )هل  وألبستها 
بالفيتامينات  »أيضًا  بل  األخرية؟(  األشهر 
والربوتينات اليت تضاعفت أسعارها، وباحلمية 
تها وصار الرياضي جمربًا على  الغذائية اليت ختطرّ
االكتفاء بطعام املنزل من دون شروط«. حبسب 
مل  الضرورية  الفيتامينات  أسعار  فإن  طبيب، 
تعد مالئمة للمرضى، بلغ سعر أحدها مئة ألف 
تعزيز  يفرتض  مثاًل  »كورونا«  أن  علمًا  لرية، 
ويقول   .c بالفيتامني  سيما  وال  املناعة  جهاز 
طبيب أسنان إن مشاكل صحية ستظهر تباعًا، 
ارتفاع جنوني ألسعار  بدءًا من األسنان، )عدا 
عالجات  إىل  حيتاج  ومن  والفرشاة(  املعجون 
أرجأ  األقل  على  لرية  مليوَني  بكلفة  خمتربية 
مواعيده، وكذلك بالنسبة إىل الكشف الدوري.
رنا مصاريف الدفن«. ليست  »بسبب كورونا وفرّ
املأمت  تكاليف  ألن  سوداء،  كوميديا  العبارة 
ارتفعت تلقائيًا، والبعض خشي من عدم قدرته 
على سحب أمواله من املصارف لدفع تكلفته. 
والزهور،  الشموع  بإضاءة  أيضًا  حلق  التقنني 
يف  املوتى  أضرحة  على  سعرها،  ارتفع  اليت 

ذكراهم.
تبدو النساء أكثر تأثرًا يف يومياتهن. نساء ال 
خيضعن لفحوص طبية الرتفاع فاتورة الطبيب. 
حني يصبح اإلجهاض، أو استخدام وسائل منع 
احلمل النسائية والرجالية )علمًا أن كلفة علبة 
الواقي الذكري ارتفعت خياليًا، ما يساهم يف 
كلفة  أقل  ارتفاعها،  رغم  األمراض(  انتشار 
السرطانية  والفحوصات  والوالدة،  احلمل  من 
أننا  بال عمل، يعين  ى قدرة من أصبحت  تتخطرّ
أمام حالة جديدة من املعاناة. يف رواية »ابنة 
تقول  فنزويال،  يف  االنهيار  عن  اإلسبانية« 
اوية إنها تستغين عن شراء القهوة والسكر  الرَّ
الفوط  عن  التخلي  ميكن  كيف  لكن  والزيت، 
الصحية اليت صارت تباع يف السوق السوداء؟ 
تقول موظفة يف لبنان إنها ختصص موازنة من 
راتبها )هلا وألختها ووالدتها اللواتي ال يعملن( 
أسعارها،  ارتفاع  بعد  الصحية احمللية،  للفوط 
سعر  ارتفع  فيما  مرات،  أربع  إىل  ثالث  من 
األمر  ينطبق  أضعاف.  مخسة  إىل  املستوردة 
إذا  )إال  املاكياج  وأدوات  العطور  على  ذاته 
كان البديل ماء الورد ودلوك البيض( ومزيل 
لرية(  ألف   60 بلغ سعره   ، )أحدها طبرّ العرق 
التجميل  يعد  مل  الشعر.  وأصباغ  والشامبو 
متاحًا، كما تقول سيدة أعمال تراجعت أعماهلا، 
مل يعد ممكنًا اللجوء إىل البوتوكس إذا وجد، أو 
الفيلر بعدما باتت األسعار ال تقل عن 700 ألف 
لرية، إذا احتسب الدوالر بألفي لرية فقط. حق 
النساء يف االهتمام بنظافتهن ومظهرهن ومن 
أمواهلن اخلاصة، مهما انُتقدن بسبب املبالغة، 
تهريب  يف  هي  املنظمة  اجلرمية  جرمية.  ليس 
على  املصارف  وإطباق  اخلارج  إىل  األموال 
فن وعملن بعد  الودائع. فنساء أوروبا حني تقشرّ
احلرب فألنهن كنرّ سواسية مع دولة تنهض من 

ع بقدر من احلياء. الركام وتتمترّ

    االنهيار يفوق قدرة الجامعات على تعزيز 
مكتباتها، والطالب ال يستطيعون تأمني 
مستلزمات األبحاث يف اختصاصات علمية

اليونان  بها  مرت  اليت  االقتصادية  األزمة  يف 
قبل سنوات قليلة، أظهرت دراسة ارتفاع نسبة 
الشباب بني 20 و29 سنة الذين اضطروا إىل 
العيش يف منازل أهلهم إىل 70 يف املئة. يف 
لبنان خرجت هذه الفئة من منزل العائلة بفضل 
أو جلأت  سياسة اإلسكان إىل منازهلا اخلاصة 

إىل استئجار شقق صغرية. 
ثها،  ويؤثرّ يشرتيها،  أن  ميكن  منازل  أي 
عسكريون وموظفون ال تتعدى رواتبهم مليونًا 
حني  ماليني،  ثالثة  أو  لرية،  مليون  ونصف 
يعرض حمل جتاري سعر املنشفة الواحدة بـ350 
ألف لرية، والكرسي الواحد بـ900 ألف لرية بعد 

حسم 50 يف املئة؟
الفرنسيني  أخريًا قانون إلجبار  ُأقر  يف فرنسا 
إطارات  استخدام  على  اجلبلية  املناطق  يف 
لسالمتهم.  معدنية  سالسل  أو  للثلج  خاصة 
احلرب:  أيام  مشهد  تدرجيًا  نستعيد  عندنا 
ثان  مستوى  من  مستوردة  مستعملة  سيارات 
وثالث، سيارات بال أضواء أو إشارات أو لون، 
فشركات استرياد السيارات اجلديدة مل تنهض 
فعليًا إال بعد التسعينيات مع سياسة التقسيط. 
الواجهة،  إىل  »روداج«  كلمة  ستعود  اليوم 
على  ُتلَصق  ورقة  على  ُتكتب  كانت  اليت  هي 
الزجاج اخللفي للسيارة، ليتنبه السائقون بأن 
السيارة اليت أمامهم »ُفِرط« حمركها للصيانة 
يف كاراج امليكانيك، والسيارة مضطرة للسري 
ببطء شديد ملدة من الزمن، من أجل »مترينها« 
قبل العودة إىل حالتها السابقة. حمالرّ احلدادة 
والبويا والدواليب املستعملة ستعود إىل عزها، 
عندما يتعذر على اللبناني أن يدفع سعر اإلطار 
مئة دوالر، من دون احتساب ضرورات تغيري 

الزيت واملكابح وغريها. 
وهذا ينطبق على اآلالت الكهربائية، ألن أبسط 
أو  حنفية،  تغيري  أو  براد  أو  غسالة  عطل يف 
أزمة مالية  شراء مواد تنظيف موثوقة، يوازي 

ختنق الراتب.

    مشاتل الزهور تنهار تباعًا، والحبّ مكلف مع 
باقة ورد بـ70 ألف لرية

األسبوع،  هذا  كورونا  بسبب  اإلقفال  قبل 
احتشد الفرنسيون أمام املكتبات لشراء الكتب 
رة واجملالت. يقول مدير إحدى  والقصص املصورّ
الكليات اهلندسية إنه »مل يعد ممكنًا شراء كتب 
علمية وال أدبية. االنهيار يفوق قدرة اجلامعات 
يستطيعون  ال  والطالب  مكتباتها،  تعزيز  على 
اختصاصات  يف  األحباث  مستلزمات  تأمني 
واهلندسة  الرسم  ة  عدرّ شراء  كما  علمية، 
اخلاصة«.  الرصاص  وأقالم  اللوحات  وقماش 
فرنسية  لبنانية  جمموعة  ابتدعت  احلرب  يف 
بأسعار  لبنان  الفرنسية يف  الكتب  فكرة طبع 
مالئمة. اليوم ال تنجح مثل هذه التجربة بسبب 
سعر الورق وكلفة املطابع. اجملالت والصحف 
الغربية باتت حلمًا، والكتاب املستورد ال يقل 

عن 150 ألف لرية.
عطلة  مشوار  كما  حلمًا  السفر  صار  سنة  منذ 
األسبوع والسهرات الليلية، شراء املالبس حتى 
املسافرين  حقائب  مكلف،  التجزئة  حمالرّ  من 
والضرورات  واملأكوالت  باألدوية  لة  تصل حممرّ
اليومية... هدايا األطفال ولعبهم القدمية تباع 

»أونالين« بعدما كانت حُتفظ للذكرى.
العام  رجل  إىل  حتتاج  والذل،  االنهيار  سنة 
ومصرفية  سياسية  كثرية  أمساء  لتتوجيه، 
ليس  الباهر  لنجاحها  بامتياز،  ُتتوج  وأمنية 
بل  فحسب،  احلرب  عنه  عجزت  ما  حتقيق  يف 
لقدرتها أيضًا على تطويع اللبنانيني وإسكاتهم 
رغم اجلوع والفقر، فيما ال نزال يف أوىل مراحل 
االنهيار قبل رفع الدعم. البالد حاليًا يف حالة 
»روداج«، لكن ليس لتعود إىل حالتها السابقة، 
بل يف طريقها إىل رفع الدعم متامًا، حينذاك، 
م الفعلية حيث »البكاء وصريف  سنكون يف جهنرّ

األسنان«.

على  االعتماد  ونظامه  وشعبه  أدَمَن  لبنان  
اخلارج..

يف االقتصاد  ومراكمة الثروات
العاصمة  يف  تبادلي  اقتصاد  من  لبنان  انتقل 
والداخل  حبرية  وصل  همزة  كانت  اليت  بريوت  
السوري و العراقي، وزراعية حيث كانت األراضي 
تنتج  طبيعيا  مروية  والسهول  اجلبلية  اللبنانية 
الصعب  من  كان  واخلضار  من  الفواكه   انواعًا 
على  اعتمد  الذي  السوري  الداخل  يف  انتاجها 
مركز  اىل  والقطن،  من  القمح   شاسعة  زراعات 
الستقبال اموال الجئني من نكسة  فلسطني ، اىل 
موجة االنقالبات العربية املتتالية بدًءا مبصر .ثم 
تالحقت االنقالبات السورية والعراقية و السودانية 
ثم  وحروب  اليمن ..  ليبيا   ننسى  ان  دون  من 
ازدهار  اخلليج  والثروة البرتولية حيث بات لبنان 
مالذ استقطاب االموال اهلاربة من نار السياسة  
والزراعة   التجارية  التبادلية  تالشت  واحلروب. 

وحلت مكانهما التبادليُة املالية.
يف السياسة

ومت  وامواهلم  مجاهري  الالجئني   لبنان  استقبل 
توزيع التجنيس حسب امللل و الطوائف  واملناطق 
حبيث يزيد العدد االمجالي دون املساس بالنسب 

الطائفية السائدة وتوازناتها.
مصادر  اىل  اللبنانية  الطائفية  االحزاب  احنازت 
كل  وختصصت  االموال،  مصادر  وهي  رزقها 
طائفة  وحزب بعالقة مميزة مع اخلارج ، واخلارج 
كان عالقة من عتبتني االوىل حملية اقليمية عربية 
العاملي.  الطرف  وهو  االساس  عالقة  والثانية 
وكانت هذه العتبة إما امريكية غربية او روسية 

سوفياتية.
ان اإلرتباط العضوي  االقتصاد ي االجتماعي مع 
السياسة  من  جعل  والدولي  االقليمي  الطرف 
بينما  فولكلورًيا  تفصياًل  اللبنانية  الداخلية 
االساس يف التوجه يأتي من اخلارج. فاالحزاب 
التارخيية اليت تنادي بالقومية اللبنانية تناقضت 
العربي  العمق  عن  دعوتها  االستقالل ية  مع 
واملناقضة  الطاغية  الغربية  بعالقتها  والسوري 

الدعاء االستقاللية املطلقة .
القومية  اىل  الداعية  االحزاب  تتمكن  مل  كذلك 
مساحة  على  هلا  مرحيًا  مكانًا  ختلق  ان  العربية 
االقليمية  اإلمالءات  ظل  يف  اللبنانية  القومية 
املتناقضة بني مصر و سوريا  والعراق واالمالءات 

الدولية من حلف  وارسو  والسوفيات.
دخل لبنان منذ سيكس بيكو و نكسة فلسطني 
اىل الصراع الدولي على سوريا والوطن العربي 
وسياسته  اقتصاده  واصبح  البرتولي  وخليجه 
مرهوَننينْ باملشيئة الدولية خصوصًا بعد سقوط 
العربية يف حدودها  االحتاد السوفياتي  و الدولة  
وجيوشها وسياساتها .وكان غزو العراق و احلرب 
السورية  وحرب اليمن وليبيا وانفصال السودان 
تعبريات واضحة وبليغة عن تدهور الكيانات اليت 
مت تركيبها يف معاهدات دولية اتت بعد احلرب 
العاملية الثانية عرب قرارات دولية صارمة اخذت 
مبصاحل القوى الدولية ومل تكرتث لطبيعة املنطقة 

او سكانها.
املعضلة اللبنانية باتت معضلة اقليمية- سورية- 
عراقية- خليجية- عربية ال جمال حللها اال مبن فيها 
وليس بغريها من البدائل كما هو متبع منذ بداية 

القرن اآلفل.
الكيان  :توحيد  مسارين  نسلك  ان  اليوم  علينا 
اللبناني وتوحيد املسار العربي االقليمي بالرتكيز 
دينامية  ختلق  فعلية  اقتصادية  وحدة  على  اوال 
انتاجية جديدة ميتاز فيها لبنان بصناعات ريادية 
عقليًا ومعرفيًا، والصناعات الزراعية املتخصصة 
ميدان  مع سوريا يف  احلديث  العلمي  بالتنسيق 
والقطن  احلبوب  من  الوفري  الزراعي  النتاج 
يف  والعراق  الكبرية.  الزراعية  والصناعات 
البرتوكيماويات، ومصر يف الصناعات التحويلية، 
والصناعات  البرتوكيماويات  يف  و السعودية  

امليكانيكية واجلوية.
دينامية  خلق  بإمكانه  االقتصادي  التوجه  هذا 
التبعية  مسار  عن  منفصلة  اجتماعية  سياسية 
احمللي  االمناء  مصاحل  على  املقتصرة  السياسية 
ذلك  نقول  الغرب.  عن  النسب  واالستقالل 
جديدة  تنموية  معادلة  تثبيت  بضرورة  إقتناعًا 
اصبحت حاجة تارخيية يف مواجهة التفكك احلاصل 

واالحندار اخلطري.

املعضلة اللبنانية البنيوية
نقوال تويني
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سرقة موصوفة ألموال املكّلفني اليت يدفعونها لبلدية بريوت، 
متارسها مافيا تضّم مساسرة وحمامني وموظفني بلديني. وفق 
عملية نصب ممنهجة يعمل هؤالء على تشجيع أصحاب عقارات 
خاصة سبق أن تقاضوا تعويضات عن استمالك البلدية هلا، 
إخفاء  جيري  فيما  جمددًا،  بالتعويض  تطالب  دعاوى  برفع 
بلدية  بالنتيجة،  االّدعاءات.  هذه  زور  تثبت  اليت  املستندات 
بريوت مهّددة باإلفالس مع جتاوز قيمة الدعاوى ما متلكه يف 

حساباتها!
 33 قضائي،  حبكم  بريوت،  بلدية  دفعت   ،2016 عام  مطلع 
مليون دوالر لشركة متلك عقارًا على تقاطع مار خمايل - برج 
أنشأ  بعدما  للعقار،  مباشر  استمالك غري  عن  تعويضًا  محود، 
جملس اإلمناء واإلعمار وصلة طرق فوقه. األمر يبدو عاديًا. 
أّما غري العادي فهو أن الشركة قبضت مثن عقارها من البلدية 
مّرتني! إذ سبق أن تقاضت تعويضًا عن االستمالك مع بداية 
تقاذف  لكن  بلدية.  مصادر  تؤكد  ما  على  املشروع  تنفيذ 
املسؤوليات بني دوائر البلدية و«اإلمناء واإلعمار« حول املهاّم 
واألدوار والصالحيات »ضّيع الطاسة«، وحال دون إبراز أي 
مستند يثبت تقاضي الشركة بدل االستمالك يف املرة األوىل. 
والالفت أن اجمللس البلدي السابق، وألسباب جمهولة، تنازل 
عن حقه باستئناف احلكم، فطارت 33 مليون دوالر من حسابات 

البلدية.
مل تكن تلك »قضية ومّرت«. مّثة دعوى أخرى صدر فيها حكم 
ُيلزم البلدية بتسديد تعويض يفوق الثالثة ماليني دوالر ملالك 
عقار يف منطقة املزرعة، من دون أن تستأنف اإلدارة القرار 
ومن دون الرجوع إىل اجمللس. ورغم أن دفع التعويضات يف 
قضايا مماثلة يستغرق شهورًا، كان الفتًا أن التعويض يف 
أيام،  العشرة  تتعدى  ال  قياسية  بسرعة  ُقبض  الدعوى  هذه 

لكون أحد »أبطاهلا« عضوًا يف اجمللس البلدي.
هذه، وغريها من عشرات من القضايا املماثلة، تقف وراءها 
يف  ومسؤولني  وموظفني  وحمامني  مساسرة  تضّم  مافيا 
عملية  عرب  املباشرة،  غري  باالستمالكات  و«تهتم«  البلدية، 

نصب موصوفة وممنهجة، كاآلتي:
1( احلصول على »داتا« كاملة حول االستمالكات، القديم منها 
واجلديد، والتواصل مع أصحاب العقارات اخلاصة املستملكة، 
إىل  فيها  األرض  اليت يصل سعر مرت  املناطق  خصوصًا يف 
مبالغ خيالية، إلقناعهم بتقديم دعاوى تعويضات تصل قيمتها 
إىل عشرات ماليني الدوالرات أمام احملكمة املدنية يف بريوت 
)الغرفة الناظرة يف القضايا اإلدارية(، ضد بلدية بريوت بتهمة 
التعدي على عقاراتهم، حتى ولو كانوا قد تقاضوا تعويضات 

سابقًا.
»املافيا«  حمامي  دور  يأتي  بالدعوى،  البلدية  تبّلغ  بعد   )2
إلجياد أسس للدعاوى اليت تفتقر إىل أي أساس واقعي أو 

قانوني.
3( تواطؤ بعض الدوائر اإلدارية البلدية يؤدي إىل عدم إبراز 
أي مستندات تدحض االّدعاءات وصواًل إىل إخفائها واالدعاء 

باحرتاقها خالل احلرب األهلية.
4( تعنّي احملكمة خبريًا لتخمني قيمة العقارات. جيري التخمني، 
البلدية  بإلزام  حكم  فيصدر  املرتفعة،  لألسعار  وفقًا  عادة، 

بدفع ماليني الدوالرات تتقامسها األطراف املتواطئة.
البلدية  بوضع  تأتي  املباشرة  غري  االستمالكات  أن  ومعلوم 
يدها على ملك خاص عن طريق شّق طريق أو بناء أرصفة أو 
استعمال هذا امللك أو جزء منه ملنفعة عامة، مقابل التعويض 

على املالك ونشر مرسوم االستمالك مع إبالغ املعنيني به.
به  يتبّلغ  قضائي  حبكم  تصدر  اليت  القضايا  من  النوع  هذا 
احملافظ  إىل  األمر  فريفع  البلدية  يف  القضايا  دائرة  رئيس 
الذي يوافق على الدفع، من دون احلاجة إىل موافقة اجمللس 
البلدي أو وزارة الداخلية أو ديوان احملاسبة أو أي جهاز رقابي 
آخر. وُتدرج املبالغ املدفوعة يف املوازنة حتت بند االستمالكات 
من دون أن ُيعرف إذا ما كانت استمالكات قدمية أم جديدة. 
هذه »السالسة« أدت اليوم إىل حنو 25 دعوى رفعها مالكو 
عقارات جرى استمالكها، والالفت أن حماميني اثنني يتوّكالن 
عن كل املّدعني الذين يطالبون بتعويضات تصل قيمتها إىل 

77 مليون دوالر!
يف كل هذه العملية، يبدو اجمللس البلدي كالزوج املخدوع: 
آخر من يعلم، إذ أن حمافظ بريوت السابق زياد شبيب امتنع 
املرفوعة  بالقضايا  الئحة  بتزويدها  البلدية  طلب  تلبية  عن 
ضدها، على ما يؤكد رئيس اللجنة القانونية يف البلدية عضو 
اجمللس احملامي أنطوان سرياني. بقي األمر كذلك حتى تسّلم 
احملافظ احلالي مروان عبود ملنصبه، فاستجاب لطلب اجمللس 
»وأصبح بإمكان اللجنة القانونية االطالع على ملفات الدعاوى 
اجمللس  أن  أّكد  سرياني  سابقًا«.  عليها  كانت ممنوعة  اليت 
صدور  دون  احلؤول  بهدف  حدة  على  ملف  كل  »سيدرس 

أحكام ضد البلدية نتيجة تقاعس بعض الدوائر فيها. وسنتخذ 
القرارات الالزمة كما حصل يف موضوع العقار 358 - املدور 

األسبوع املاضي«.
فيما  منه  قسمًا  سوكلني  تشغل  كانت  إليه  املشار  والعقار 
ميال  وشركة  الفحل  عمر  )شركة  أخرى  شركات   4 تشغل 
صحناوي وشركة مستودعات الشرق والشركة األهلية للمخازن 
تتقاض  منه. ومنذ سنوات، مل  مربع  ألف مرت  العمومية( 88 
البلدية إجيار العقار من شركتني مل تعودا تشغالنه وعمدتا إىل 
تأجريه. يف 2019/4/10، صدر قرار بلدي يوصي شبيب بالطلب 
من الشركات إخالء العقار ورفع الدعاوى الالزمة لتحقيق ذلك. 
وقد أحال احملافظ السابق امللف إىل دائرة القضايا ومت تكليف 
أحد احملامني مبتابعة املوضوع. وحبسب كتاب رفعه سرياني 
إىل حمافظ بريوت احلالي يف 2020/10/12، فإن شبيب طلب 
من احملامي املكلف »اسرتداد املآجري لعلة اهلدم خالفًا ملضمون 
القرار 190، وهو ما حدا احملامي نفسه إىل تنبيه رئيس الدائرة 
القانونية إىل أن إقامة دعوى اإلخالء يف مقابل اهلدم سرتتب 
مبالغ مالية وتعويضات لكّل املستأجرين«، ويف حال مل تباشر 
البلدية اهلدم وإعادة البناء خالل 18 شهرًا، »سيرتتب عليها 
تعويض إضايف للمستأجرين فوق التعويض األساسي تعادل 

قيمته نصف قيمة التعويض األول«.
  محاميان اثنان يتوّكالن عن عشرات املدّعني يف دعاوى تفوق قيمتها 

ما تملكه البلدية يف حساباتها
إال أن رئيس دائرة القضايا حممد األسعد أصّر على املضي 
بهذه اإلجراءات من دون إعالم اجمللس البلدي. ومع حصول 
األخري على الئحة الدعاوى، تبني أن البلدية مل تكن تتقاضى 
إجيارًا من إحدى الشركات )األهلية للمخازن العمومية( ألسباب 
قانونية، وأن األخرية أودعت بدالت اإلجيار اليت بلغت قيمتها 
الدعاوى  أن  العدل. ومع  الكاتب  لدى  مليون لرية  حنو 400 
مرفوعة ضد 4 شركات، إال أن »شركة املخازن« كانت الوحيدة 
آخر  قّدمت  أنها  والالفت  بها،  اخلاصة  الدعوى  حتركت  اليت 
العام املاضي، وقبل حنو 20 يومًا من تبلغها الدعوى بشكل 
اّطالع اجمللس  مرفقة مبستندات!  أوىل  جوابية  الئحة  رمسي، 
البلدي على هذه التفاصيل بعد حصوله على الئحة القضايا، 
دفعه إىل اختاذ قرار بالرجوع عن دعوى االسرتداد حبجة اهلدم 
تقضي  كانت  اليت  الصفقة  أحبط  ما  األربع،  الشركات  ضد 
إىل ختمني  إضافة  اثنني،  تعويضني  الشركات  إحدى  بقبض 
ونيل  الغلة  بتقاسم  لتنتهي  الواقعي،  السعر  تفوق  بأسعار 
كل مستفيد 20 مليون دوالر على األقل وفق مصادر بلدية 
مطلعة. ويف املقابل، تؤكد مصادر إدارية أن اجمللس البلدي 
هو الذي اختذ قرار اإلخالء، فحّوله شبيب إىل دائرة القضايا 
اليت كلفت حماميًا للمرافعة عن البلدية وفقًا للحجة القانونية 
اليت يراها مناسبة لالسرتداد. وعزت تراجع اجمللس عن قرار 
»وإذا  للنفايات،  حمرقة  لبناء  مشروعه  فشل  إىل  االسرتداد 
كان هناك من احتيال فهو احتيال اجمللس على املستأجرين 

ال العكس«.
هذا واحد من حنو 25 ملفًا حتمل كلها العنوان نفسه: تعويض 
على استمالكات غري مباشرة، وكلها تسري بنجاح وفق الذرائع 
نفسها: عدم وجود مستندات تثبت كذب هذه الطلبات حبجة 
اختفائها أو احرتاقها. من بني الدعاوى واحدة ملصلحة أوقاف 
املطرانية املارونية تصل قيمتها إىل 25 مليون دوالر، وتتعلق 
باستمالك طريق فؤاد بطرس الذي جيزم أعضاء يف البلدية أن 
تعويضات استمالكه ُدفعت سابقًا! ولكن، مبا أن االستمالك مل 
ُينفذ، تطالب املطرانية باسرتداد ما ُيسمى »الربع اجملاني«، 
مالك  من  ثانية  ودعوى  قانوني.  غري  املطلب  هذا  أن  رغم 
العقار 1453 - الباشورة يطالب فيها بتعويض قيمته مليون 
املصيطبة   -  20 العقار  مالك  من  وثالثة  دوالر،  ألف  و500 
يطالب فيها بـ 16 مليون دوالر تعويضًا، وثالثة يف األشرفية 
بقيمة مليوَني دوالر، ورابعة يف راس بريوت بقيمة 4 ماليني 

دوالر... والالئحة تطول.
التعويض بالدوالر

املشكلة الرئيسية يف دعاوى االستمالك غري املباشر املقامة 
ضد البلدية أن القضاة ُيصدرون أحكامهم بدفع التعويضات 
الرمسي  بالدوالر األمريكي وليس على أساس سعر الصرف 
خيّمنون  اخلرباء  أن  كما  لبنانية.  لرية   1515 يوازي  الذي 
املّدعون  يطلبها  اليت  املبالغ  أن  علمًا  بالدوالر.  التعويضات 
ليست نهائية بل تأتي مذّيلة بعبارة »مع االحتفاظ حبق زيادة 
التخمني  التعويض عند ورود تقرير اخلبري«. وغالبًا ما يأتي 
»أعلى بأضعاف مما يطلبه املّدعي نفسه«، ما يعين أن قيمة 
الدعاوى املرفوعة ضد البلدية والبالغة 74 مليون دوالر ليست 
الـ  وتتخّطى  ثالثًا  أو  مرتني  تتضاعف  أن  ُيرجح  بل  نهائية، 
800 مليار لرية اليت متلكها البلدية يف حساباتها لدى مصرف 

لبنان!

دعاوى تعويض بقيمة 77 مليون دوالر عن استمالكات مّت دفعها سابقاً!

مافيا عقارية تهّدد بلدية بريوت باإلفالس
رىل إبراهيم

حّلت ذكرى  وعد بلفور  االستعماري الذي مّكن احلركة الصهيونية 
من احتالل  فلسطني  وإقامة دولة صهيونية استيطانية عنصرية 
حّلت  وتشريد مئات آالف  الفلسطينيني  من أرضهم وديارهم… 
الغربية،  االستعمارية  املؤامرة  هذه  استمرار  ظّل  يف  الذكرى 

واليت تتجّسد اليوم يف ما يلي…

أواًل، استشراس املشروع الصهيوني االستعماري يف فلسطني 
يف احتالله وتوسعه االستيطاني يف أرض  فلسطني احملتلة  و 
اجلوالن  السوري احملتّل، من خالل مواصلة ارتكاب املزيد من 
بدعم  االحتاللي  الواقع  األمر  اإلرهابية وفرض  سياسة   اجلرائم 
غري حمدود من الدول االستعمارية الغربية، ويف املقدمة دعم  
الواليات املتحدة  األمريكية، اليت توفر لكيان العدو الصهيوني 
القوة العسكرية واالقتصادية واملالية والسياسية  كّل عوامل 

والدبلوماسية إخل…

األيام  بقيادة  أمريكا  يعمل هذه  الغربي،  اّن االستعمار  ثانيًا، 
على دعم الكيان الصهيوني يف خمططه الستكمال تنفيذ أهداف 
وعد بلفور، عرب منحه وعدًا ثانيًا من الرئيس األمريكي  دونالد 

ترامب  يقوم على اآلتي…

ب  العدو  متكني  حكومة   إىل  اهلادفة  القرن  خطة  فرض  ـ   1
رئاسة  بنيامني  نتنياهو  من تهويد كامل مدينة  القدس  و الضفة 
على  الصهيونية  العنصرية   الدولة  إعالن  إىل  وصواًل  الغربية  
أرض فلسطني التارخيية وعاصمتها القدس متهيدًا لبناء اهليكل 

املزعوم يف  املسجد األقصى  وحتويله إىل كنيس يهودي.

2ـ  إجبار احلكومات العربية التابعة للغرب على توفري الغطاء هلذه 
اتفاقيات  توقيع  عرب  بلفور،  لوعد  املكّملة  االستعمارية  اخلطة 
صلح واعرتاف بالدولة الصهيونية، وإعالن ختليهم عما التزموا 
وطنه  إىل  العودة  الفلسطيين  يف  حقوق  الشعب  دعم  من  به 
وآخر  وإقامة  الدولة الفلسطينية  املستقلة وعاصمتها القدس… 
االتفاقيات اليت وقعت، يف هذا السياق، مع كيان العدو، كانت 
من قبل حكومات،  اإلمارات العربية املتحدة  و البحرين  و السودان 
.. بضغط وإمالء مباشر من إدارة ترامب اليت هدفت من هذه 
من  أهدافه  يف  حتقيق   الصهيوني  املشروع  دعم  االتفاقيات 
ناحية، وكسب املزيد من تأييد اجلماعات الصهيونية واليمينية 

احملافظة يف الواليات املتحدة يف محلة ترامب االنتخابية…

3 ـ مواصلة احلروب اإلرهابية واحلصار االقتصادي ضّد  الدول 
العربية  واالسالمية، ال سيما سورية و إيران ، الرافضة للمشروع 
يف  الفلسطيين  الشعب  حلق  والداعمة  األمريكي،  الصهيوني 

أرضه والعودة إليها.

غري أنه من الواضح أّن هذا التصعيد من قبل إدارة ترامب يف 
دعم كيان العدو الصهيوني ومتكينه من حتقيق مكاسب طاملا 
حلم يف حتقيقها لناحية إقامة العالقات مع الدول العربية وعدم 
ربط ذلك بإجياد حّل للقضية الفلسطينية، ال بل القفز فوق هذه 
القضية املركزية يف صراع األمة العربية مع العدو الصهيوني، 
كان اهلدف منه وال يزال حماولة إخراج الكيان الصهيوني من 
مأزقه نتيجة هزائمه املتتالية أمام املقاومة يف  لبنان  و قطاع غزة  
وجناح املقاومة يف فرض معادالت الردع والرعب يف مواجهته، 
وجعلها  العسكرية  قوتها  الصهيونية وشّل  العدوانية  مما جلم 

عاجزة وغري قادرة على فرض املشيئة الصهيونية…
احلكومات  ومعهما  أبيب   و تل  من  واشنطن   كّل  جنحت  فهل 

الرجعية يف إخراج »إسرائيل« من مأزقها؟

وعد بلفور االستعماري 
املستمر… والطريق الوحيد 

إلسقاطه وحترير فلسطني 
حسن حردان



Page 11صفحة 11     

مـقاالت وتحقيقات

 قضاة ال يكرتثون للتعذيب: احلصانة أواًل
لينا فخر الدين

فتح عدد من القضاة الّنار على كّل من شارك وخّطط وأقّر القانون 
وبدأت  للموقوفني.  األساسّية  الضمانات  تعزيز  إىل  الرامي   191
فع إىل رئيس اجلمهورّية بهدف  محلة مجع التواقيع على عريضة سترُ
رفع  هو  األسود«  الثوب  »أصحاب  يستفّز  ما  بالقانون.  الّطعن 
تطبيق  عدم  حال  يف  والغرامة  للسجن  وتعّرضهم  عنهم  احلصانة 

القانون.
استفاق القضاة من كبوتهم، ال للمطالبة باستقاللّية القضاء، وال 
للضغط إلصدار الّتشكيالت القضائّية، وال حّتى ملواجهة من يعيق 
االنتفاضة،  إىل  العدالة«  بـ«حراس  يدفع  مل  هذا  كّل  احملاسبة. 
الضمانات  تعزيز  يرمي إىل  الصميم هو قانون  ما مّسهم يف  بل 
شر يف اجلريدة  األساسّية للموقوف وتفعيل حقوق الّدفاع، الذي نرُ

الرمسّية يف 22 تشرين األّول املاضي. 
وجه  يف  أسلحتها  األمنّية  األجهزة  شهر  ترُ أن  املفتض  من  كان 
ممارسة  من  منعها  يعين  تطبيقه  أّن  اعتبار  على   ،191 القانون 
الضغط والتعذيب على املوقوفني واّتباع األساليب التقنّية للبحث 

عن األدّلة.  
ستغرب أّن الضربة أتت مّمن نّص قانون تنظيم القضاء  ولكن املرُ
يكون ضامنًا  أن  على  اجلزائّية  احملاكمات  أصول  وقانون  العدلي 
للحرّيات العامة وحاميًا حلقوق املواطنني يف احلصول على حماكمات 

عادلة.
هكذا انقلبت األدوار بني األجهزة األمنّية اليت باتت تؤّكد، ولو فوق 
الّطاولة، أّنها ستنّفذ القانون، وبني القضاة الذين خيوضون معركة 
علنّية على قاعدة »يا قاتل يا مقتول«، على اعتبار أّن احلصانة اليت 
تنفيذ  آهلة« ستزول حكمًا مع  »أنصاف  القضاة إىل  لت بعض  حوَّ
ليس  أّنه  علمًا  احملاسبة.  خارج  اليوم  بعد  يكونوا  ولن  القانون، 

القانون األّول الذي جيّرم القضاة. 
القضاة: هذه مرّبراتنا

جياهر القضاة أّن ما استفّزهم هو النقطة األخرية من املاّدة الثالثة 
من  أكان  بالتحقيق، سواء  القائم  »يتعّرض  أّنه  إىل  أشارت  اليت 
قضاة النيابة العاّمة أم من عناصر الضابطة العدلّية، لعقوبة احلبس 
ملّدة تتاوح بني ثالثة أشهر إىل سنة وبغرامة تتاوح بني مليوني 
راِع أيًا من الضمانات  لرية لبنانّية إىل 10 ماليني لرية يف حال مل يرُ

املنصوص عليها يف القانون«.
هنا جوهر اخلالف، إذ يعّد القضاة املعارضون أّن هذه املادة »غري 
مقبولة«. ولكّنهم حياولون إضافة اعتاضات أرُخرى حلفظ ماء الوجه، 
ومنها خشيتهم من أن يكون حلضور احملامي يف التحقيقات األّولية 
اليت يراها مناسبة،  اإلفادة  دور سليب من خالل تلقني املوقوف 
وكشف  باالستجواب  اإلسراع  من  العدلّية  الضابطة  متّكن  وعدم 
والسرعة،  واخلطف  والقتل  اإلرهاب  جرائم  يف  خصوصًا  اخلاليا، 
أن  ميكن  احملامي  حلضور  عطاة  املرُ ساعة  الـ24  مهلة  أّن  معتربين 
تكون سببًا هلرب باقي أفراد العصابة اليت ينتمي إليها موقوف أو 

قتل خمطوف مثاًل. 
كما يشري هؤالء إىل أّن املخافر واملفارز غري جمّهزة بأبسط األدوات، 
ما  والصورة، حبسب  بالصوت  التحقيقات مصّورة  فكيف ستكون 
ظهر هذا التساؤل أّن القضاة حياولون لعب  ينص عليه القانون؟ يرُ
أّنها  دور امللك أكثر من امللك نفسه، مع تأكيد األجهزة األمنّية 
تعمل على جتهيز مراكز التحقيق باألجهزة الالزمة لتطبيق القانون!  

»القضاء األعلى« غاضب على عون
وإىل جانب هذه االعتاضات، يتذّرع القضاة بأّن جلنة اإلدارة والعدل 
النيابية مل تستطلع رأي جملس القضاء األعلى )رأيه استئناسي( 

بالقانون قبل إحالته إىل اهليئة العامة جمللس النواب.
األعلى«  »القضاء  أّن استطالع رأي  القانونيني إىل  ويشري بعض 
ليس إلزاميًا يف هذا القانون وال تنطبق عليه أحكام املادة 5 من 
قانون تنظيم القضاء العدلي، على اعتبار أّنه تعديل لقانون أصول 

احملاكمات اجلزائّية. 
اجمللس  أّن  على  مشّددين  ذلك،  من  أبعد  إىل  البعض  ويذهب 
النيابي سّيد نفسه، سندًا إىل املادتنينْ 8 و20 من الدستور اللبناني 
اللتني تنّصان على أن »شروط الضمانة القضائّية وحدودها يتّم 
تلك  لتحديد  مستقّلة  املشتعة  السلطة  وتكون  بقانون  تعيينها 

الضمانات ومحايتها وتكريسها«. 
عارضني لوجود ثغرة قانونّية  ومهما يكن من أمر، فإّن القضاة املرُ
من  أنفسهم  هم  األعلى،  القضاء  جملس  رأي  عن  التغاضي  يف 

قفزوا فوق صالحّيات اجمللس وجتاهلوا وجوده. 
العامة  النائبة  على  غضبه  يصّب  األعلى«  »القضاء  فإّن  ولذلك، 
عن  عربت  اليت  عون  غادة  القاضية  لبنان  جبل  يف  االستئنافّية 
املرور  دون  من  اجلمهورّية،  لرئيس  القانون  من  استيائها 

باجمللس. 
    حصلت غادة عون على تواقيع أكثر من 170 قاضيًا على العريضة 

الرافضة للقانون 191
هذا العتب بدا جليًا يف البيان الذي أصدره جملس القضاء السبت، 
حينما شّدد على أّنه »ليس هناك ما حيول دون حق القضاة يف 
التقّدم باقتاحات يف هذا اخلصوص إىل اجمللس عماًل بنص املاّدة 
لزامًا  بها  التقّيد  الواجب  من  اليت  العدلي  القضاء  قانون  من   44
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كسبيل قانونّي وحيد ال ميكن احلياد عنه أو جتاوزه«.
ال تأبه عون هلذا الغضب، بل تسأل أمام زوارها: »هل يريدون 
القضاء  إىل جملس  جلأت  أنها  إىل  الفتًة  الزيارات؟«،  من  منعي 
فعلت  أّنها  آخرون  يؤّكد  فيما  بعبدا،  إىل  توجهها  قبل  األعلى، 

العكس. 
ويف إطار، تشكيل »لوبي« للضغط على رئيس اجلمهورّية وحّثه 
على الّطعن بالقانون، تشري عون أمام زمالئها إىل أّن القانون 191 
هو نسخة طبق األصل عن أحد مشاريع األمم املتحدة. وتوضح أّنها 
قامت ببحث مفّصل عن قانوٍن شبيه للقانون 191 يف فرنسا، إاّل 
اليت  القوانني  بذلك عن جمموعة من  أّنها مل جتد ذلك، متغاضيًة 
بالضمانات  اإلخالل  عن  القضائي  اجلسم  وأعضاء  القضاة  عاقب  ترُ

األساسّية للموقوفني وإنكار العدالة.
اليوم، تبدو عون مشغولة بتجميع تواقيع القضاة، منذ أن همس 
أحد مستشاري رئيس اجلمهورّية ميشال عون يف أذن »الرّيسة« 
أّن توقيع القضاة على عريضة تفّصل الثغرات يف القانون 191، 
للقانون ونشره يف  توقيعه  بعد  إحراج عون  لعدم  سيكون خمرجًا 

اجلريدة الرمسّية.
وهلذا اهلدف، جنحت عون مبؤازرة عدد من القضاة والنّواب العامني 
يف احلصول على 170 توقيعًا، غالبّيتهم من القضاة العاملني يف 
القضاء اجلزائي. وانضّم هؤالء إىل جمموعة على »واتساب« حتمل 
اسم »جمموعة الطعن«، بهدف تنسيق خطواتهم املقبلة. مع العلم 
وال  سلبًا  ال  العريضة  هذه  مع  يتفاعل  مل  القضاة«  »نادي  أّن 

إجيابًا! 
يف املقابل، يبدو القضاة املدافعون عن القانون يف حالة صدمة، 
عّد ربع عدد القضاة العاملني.  إذ أّن حجم االعتاضات »خميف« ويرُ
تغيري  إىل  احلاجة  حجم  تعكس  النسبة  هذه  أّن  إىل  هؤالء  ويشري 
ذهنّية القضاة وثقافتهم، وختّليهم عن الّنظرة بدونية جتاه الضابطة 
العدلّية واحملامني واملواطنني، مؤّكدين أّن هذا القانون هو »إجناز 

بالنسبة إىل من يعترب نفسه خادمًا للمواطنني وحتقيق العدالة«. 
يف احملّصلة، تبدو كالعادة أكثرّية القضاة هي األكثرّية الصامتة، 
إذ مل يتفاعل على جمموعة »واتساب« إال حواىل 70 قاضيًا، مع 
العلم أن أمساء املوّقعني مبعظمها ما زالت سرّية. وبالتالي، ينقسم 
القضاة بني رافض لتطبيق هذا القانون بأي طريقة ممكنة، وبني 
عليه سيجعله  تعدياًل طفيفًا  أّن  إىل  يلفتون  آخرين  مدافع، وبني 
مقبواًل »ولكننا لن نعمل على مواجهته أو منع تنفيذه، خصوصًا أّنه 

صار موضع التنفيذ إثر نشره يف اجلريدة الرمسّية«. 
ولكن هل سيصل املعارضون إىل نتيجة؟ ميلك هؤالء 5 أّيام قبل 
انقضاء مهلة تقديم الطعن )تنتهي يوم اجلمعة(، فيما يؤّكد متابعون 
اول القاضية  قدم على اخلطوات اليت حترُ أّن رئيس اجلمهورّية لن يرُ
عون تسويقها عرب »الواتساب«. وبالتالي، ستعود »الريسة« بسّلة 
حتويل  يتم  ولن  املقبلة  األّيام  يف  بعبدا  إىل  زيارتها  من  فارغة 

القانون إىل اجمللس الدستوري لوقف تنفيذه.
الذي  اخليار  أيضًا  وهو  املرّجح.  اخليار  هو  القانون  تعديل  وحده 
أوحى به »القضاء األعلى« يف بيانه. ميلك القضاة املعتضون يف 
جعبتهم »اخلّطة ب« من خالل حّث أحد النّواب على تقديم قانون 
كّرر يتم حتويله مباشرًة إىل جلنة اإلدارة والعدل يتضّمن  معّجل مرُ
مادة وحيدًة هي إلغاء بند سجن القضاة يف حال خمالفتهم القانون 

191، وإمكانّية االكتفاء بتغرميهم. 
أهداف  لن حتّقق  اخلّطة  هذه  أّن  على  آخرون  يشّدد  املقابل،  يف 
املعتضني أيضًا بسبب سري بعض أعضاء جلنة اإلدارة والعدل يف 

كمل ما بدأه القانون 191!  اقتاحات قوانني أخرى ترُ
القضاة vs املحامني

لبنان  جبل  يف  االستئنافية  العامة  للنائبة  مسّرب  حديٌث  استفّز 
عددًا  »واتساب«  على  القضاة  جمموعة  عرب  عون  غادة  القاضية 
كبريًا من احملامني، وتشري فيه إىل أّن القانون 191 خيدم احملامي 
الذي ال يهتم إاّل ملصلحته املادّية، الفتًة إىل أن حضور احملامي 

للتحقيقات األّولية سيزيد من ثروات احملامني.
ويشّدد نقيب احملامني يف الشمال حمّمد املراد على أّن »احملامني 
ليسوا مكسر عصا«، ويقول لـ«األخبار«: »لسترُ مهامجًا وال متحّديًا 
ولكنين ال أقبل مبا يصدر عن بعض القضاة من مّس  باحملامني«.

املدقق يف تطّورات الصراع وما آلت إليه الرهانات على التسوية 
وسياسية،  عسكرية  نتائج  من  اإلرهابية  واحلروب  نتائج،  من 

ميكن حصرها بأربع… يصل إىل خالصات مغايرة… 
اخلالصة األوىل، تنامي مأزق املشروع الصهيوني نتيجة فشل 
الدولة  إسقاط  يف  أمريكا،  بقيادة  الكونية،  اإلرهابية  احلرب 
الوطنية السورية املقاومة، وجناح سورية يف الصمود وحتقيق 
االنتصارات اهلامة اليت أفشلت أهداف هذه احلرب، بدعم من 
حلفائها يف حمور املقاومة وروسيا، مما أحبط هدف وعد ترامب 
لنتنياهو لتصفية احلقوق الفلسطينية وفرض االستسالم على 

الفلسطينيني والعرب…
اخلالصة الثانية، ترافقت انتصارات حمور املقاومة يف مواجهة 
مواجهة  املقاومة  اليمن ية يف  انتصارات  مع  اإلرهابية،  احلرب 
املقاومة    قوة  فصائل  وتنامي  األمريكية  السعودية ،  احلرب 
العراق ية، األمر الذي عزز قوة حمور املقاومة وادى إىل اتساع 
قوى  موازين  وأوجد  الفلسطينية..  للمقاومة  الداعمة  جبهته 
األمريكي  املعسكر  مواجهة  املقاومة يف  جبهة  جديدة ملصلحة 
الغربي الصهيوني العربي الرجعي، وفاقم من مأزق وأزمة كيان 
العدو الصهيوني، النابع من انتصارات قوى املقاومة وتعاظم 
عليه  كانت  ملا  بالقياس  جبهته،  واتساع  املقاومة  حمور  قوة 

عشية بدء احلرب اإلرهابية على سورية…
املنطقة  يف  جديدة  استاتيجية  بيئة  تشكل  الثالثة،  اخلالصة 
ملصلحة قوى املقاومة، بيئة حتاصر كيان االحتالل يف فلسطني 
ومتنع  ومقاومته،  الفلسطيين  الشعب  نضال  وتسند  احملتلة 
حماوالت استفراده وحصاره من قبل حتالف احلكومات العربية 
الرجعية مع كيان العدو الصهيوني، وهو التحالف الذي اضطرت 
عن  العدو  كيان  تعويض  حملاولة  للعلن  تظهريه  إىل  أمريكا 
ين بها املشروع األمريكي الصهيوني يف مواجهة  اهلزائم اليت مرُ
وإعادة  املنطقة  إخضاع  يف  إخفاقه  وبالتالي  املقاومة،  حمور 
األمريكية  االستعمارية  املصاحل  منظور  وفق  خريطتها  رسم 
املواتية  الظروف  توفري  يف  إخفاقه  واستطرادًا  الصهيونية، 
الفلسطينية وفرض االستسالم على  الوطنية  احلقوق  لتصفية 
املنطقة  خريطة  ترسم  أن  ميكن  فال  الفلسطيين..  الشعب 
وفق املشاريع االستعمارية الغربية، وأن تتّم تصفية  القضية 
الفلسطينية ، يف ظّل وجود حمور للمقاومة حيقق االنتصارات، 
وميلك القدرات على ردع العدوانية الصهيونية، ودعم مقاومة 

وإحباط مشاريع اهليمنة االستعمارية… الشعب الفلسطيين… 

اخلالصة الرابعة، تعزيز خيار وثقافة املقاومة نتيجة عوامل عدة، 
وهي:

وسورية  وغزة  لبنان  يف  املقاومة  انتصارات  األول،  العامل 
والعراق واليمن واليت برهنت بأّن  املقاومة الشعبية  املسلحة، 
املستندة إىل احلق، تستطيع أن تهزم قوى االحتالل واالستعمار 
قدرات  من  اجليوش  تلك  امتلكت  مهما  اإلرهابية،  وجيوشهم 

وإمكانيات وأسلحة دمار شامل وارتكبت من جمازر إرهابية…

العامل الثاني، توافر  القيادة  الثورية الشجاعة واحلازمة والصلبة 
اليت تقود هذه املقاومة، واليت متتلك مشروعًا حتّرريًا، والرؤية 
وبعد النظر والقدرة على إدارة املعركة وخوض الصراع مع عتاة 
الذين  التكفرييني  احملتلني واملستعمرين وأشرس اإلرهابيني 

جندوهم.

الذي طاملا  التسوية واملساومة،  الثالث، سقوط خيار  العامل 
القبول،  ان  بالقول،  املقاومة  خيار  عن  التخلي  يربر  كان 
جزء  على  احلصول  مقابل  احلقوق،  على  واملساومة  بالتسوية 
من هذه احلقوق، هو أفضل املمكن والسبيل الوحيد إلنقاذ ما 
العدو  تهزم  أن  املسلحة ال ميكن  املقاومة  وأّن  إنقاذه،  ميكن 
لقد  العامل…  أقوى دولة يف  أمريكا،  املدعوم من  الصهيوني 
سقط هذا املنطق املساوم، عندما وجه العدو الصهيوني وبدعم 
أمريكي الطعنة القاتلة لنهج  أوسلو ، وأعلن نهاية هذا النهج، 
ملصلحة العمل على فرض خطة القرن والقول لكّل الذين نّظروا 
إال  أمامكم  انه ليس  »أوسلو« ودافعوا عنه وراهنوا عليه،  لـ 
القبول باألمر الواقع الصهيوني واالستسالم للحّل الصهيوني 
فلسطني،  بوطنهم  الفلسطينيني  حق  نفي  على  يقوم  الذي 
والتسليم بالرواية الصهيونية للصراع اليت تزعم اّن فلسطني 

إمنا هي ملك للصهاينة  اليهود ، وال حق للفلسطينيني فيها…

انطالقًا مما تقّدم ميكن القول، بعد أكثر من مئة عام على وعد 
املسلحة ضّد احملتًل واملستعمر  املقاومة  إّن  املشؤوم،  بلفور 
أن جنحت يف حتقيق  بعد  تزداد جتذرًا وقوة وقدرة وشعبية، 
االنتصارات، وتبديد ثقافة اهلزمية واالستسالم و العجز ، وتأكيد 
والتمسك  االحتالل،  جمابهة  يف  املقاومة  بنهج  االلتزام  أّن 
باحلقوق ورفض املساومة عليها، هو السبيل لصنع االنتصار 

وحترير األرض، والتحّرر من االستعمار بكّل أشكاله…

وعد بلفور...



Page 12صفحة 12     

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

 2020 الـثاني  تـشرين   7 Saturday 7 November 2020الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

ترّشح املعطيات أن تشهد األيام املقبلة تطورات مثرية يف 
أنها دخلت مسارًا  الروسية- الرتكية، اليت يبدو  العالقات 
جديدًا بعد العملية اجلوية اليت استهدفت مركزًا لفيلق الشام 

املوالي إلردوغان قرب احلدود مع تركيا.
تستمر احلمالت واملضايقات األمريكية اليت تستهدف روسيا 
عرب روسيا البيضاء وقرغيزيا واحلرب يف ناغورنو كاراباخ، 
ما ينعكس بشكل سليب على األمن الداخلي ملوسكو وعلى 
بوتني  فالدميري  وجد  السياق  هذا  الوطين. يف  اقتصادها 
حواره  حزمًا وحسمًا يف  أكثر  يكون  أن  إىل  نفسه مضطرًا 
مع »صديقه وحليفه« رجب طيب إردوغان، وهو ما كان 
واضحًا يف مضمون االتصال اهلاتفي بينهما مساء الثالثاء 
)من االسبوع ( املاضي، إذ عرب بوتني »عن قلقه البالغ من 
األوسط  الشرق  من  لإلرهابيني  املتزايد  االخنراط  استمرار 

يف احلرب يف ناغورنو كاراباخ«، وفق بيان الكرملني.
والّشرق األوسط هنا تسمية شاملة قد يكون بوتني قصدها 
بعد  وذلك  سوريا،  عن  بالتحديد  يتحدث  أن  دون  من 
ث عن نقل املرتزقة السوريني  يت بدأت تتحدَّ املعلومات الَّ
وغري السوريني من ليبيا وأماكن أخرى إىل أذربيجان، وهو 
أحاديث بعض  مع  منه،  أيضًا عن قلقها  ت طهران  ما عربَّ
األوساط القومية الرتكية عن ضرورة حتريض اآلذريني يف 

إيران، حبجة أنهم من أصل تركي.
سوريا  بتطورات  العالقة  ذات  بوتني  حتذيرات  وتكتسب 
بعد  جاء  الذي  الزمين  توقيتها  إىل  نظرًا  إضافية،  أهمية 
مؤخرًا،  موسكو  أزعجت  اليت  الرتكية  املواقف  من  سلسلة 
إردوغان  الرئيس  من  ضغوط  عن  املعلومات  حتدثت  فقد 
على فايز السراج والفصائل املسّلحة اليت تدعمه، لرفض 
ق بوقف االقتتال  املبادرات األمريكية - األملانية يف ما يتعلَّ
واخلرباء  القوات  إخراج  ستعين  اليت  النهائية  واملصاحلة 

األتراك واملرتزقة السوريني املوالني ألنقرة من ليبيا.
كما حتدثت هذه املعلومات عن ضغوط تركية على الرئيس 
األذربيجاني إهلام عالييف، حتى ال يقبل بأّي هدنة بوساطة 
روسية أو أمريكية أو إيرانية، إال إذا وافقت أرمينيا وهذه 
ألزمة  املستقبلي  املسار  يف  تركيا  مشاركة  على  الدول 

كاراباخ، كما هو احلال يف سوريا وليبيا.
أوساط إعالمية يف موسكو تنظر إىل أسلوب بوتني باعتباره 
يدل على »مؤشرات مهمة تثبت نفاد صربه، بعد أن اقتنع 
أخريًا بأن إردوغان لن يلتزم بأيٍّ من وعوده وتعهداته له 
يف سوتشي يف 17 أيلول 2018، ويف اتفاق موسكو يف 5 
آذار  حول إدلب«، فقد تصدى األخري طيلة الفرتة املاضية 
ز وجوده العسكري يف إدلب،  لكلِّ الضغوط الروسية، وعزَّ
ومنع اجليش السوري من االقرتاب منها، وزاد مساعداته 

العسكرية الضخمة لكل الفصائل املسلحة يف املنطقة.
كما استغّل تواجده العسكري املدعوم بعشرات اآلالف من 
الفرات  وغرب  إدلب  يف  واألجانب  السوريني  املسلحني 
شرق  بدخول  له  السماح  يف  بوتني  بإقناع  فنجح  عمومًا، 
د إردوغان يف أكثر من خطاب »أنه لن  الفرات أيضًا. وأكَّ
بعد  إال  السوري عمومًا،  الشمال  إدلب، ومن  ينسحب من 
الشعب  يطلب  أن  وشرط  السورية،  لألزمة  النهائي  احلل 

السوري منه ذلك«. 
إردوغان مل ينس يف خطابه املوّجه ألعضاء الكتلة الربملانية 
اليت  الروسية  بالغارات  يندد  أن  املاضي(  )األربعاء  حلزبه 
مهامجة  »إن  وقال  الشام  فيلق  تدريب  مركز  استهدفت 
منطقة  السوري يف  الوطين  للجيش  تدريب  ملركز  روسيا 
إدلب هي مؤشر واضح على أنها ال تريد سالمًا واستقرارًا 

دائمني يف سوريا«.  
املعطيات األولية ترّشح األيام القليلة القادمة إىل تطورات 
أنها  يبدو  اليت  الرتكية،   - الروسية  العالقات  يف  مثرية 
دخلت مسارًا جديدًا بعد العملية اجلوية اليت استهدفت مركزًا 
لتدريب مسلحي فيلق الشام املوالي إلردوغان قرب احلدود 
مع تركيا، اليت تتبنى هذا الفصيل وكل الفصائل املوجودة 
يف املنطقة. وقد حشدت فيها تركيا قوات إضافية بكل 
استمرار  مع  االحتماالت،  كل  ملواجهة  الثقيلة  األسلحة 
الضغوط الروسية لسحب ثالث نقاط مراقبة تركية حماصرة 
من قبل اجليش السوري يف جوار إدلب »بأسرع ما ميكن«.
ويبدو واضحًا أنَّ إردوغان يرفض مثل هذه الضغوط، بعد 
املسلحة  الفصائل  بعض  من  عنيفة  النتقادات  تعرَّض  أن 
اليت اتهمته »باخليانة والتخّلي عن قضيتها« بعد االنسحاب 
من مورك، وهو ما أدى إىل اقتتال الفصائل املوالية لرتكيا 

يف ما بينها.
ذي سيعتربه البعض  كما أنه لن يقبل مبثل هذا الوضع الَّ
بداية هزميته يف سوريا، مع استمرار الضغوط الروسية عليه 
حلسم قضية إدلب وضمان مستقبل العالقات الروسية - 
الرتكية بكّل عناصرها املهمة، واليت بدأت باعتذار إردوغان 
بإسقاط  يتعلق  ما  يف   2016 حزيران   27 يف  بوتني  من 
الطائرة الروسية يف 24 تشرين الثاني 2015، وذلك بعد 

روسيا وتركيا.. هل نفد صرب بوتني؟
    حسني محلي

شهرين من دخول القوات الروسية إىل سوريا.
املواجهة  احتماالت  العسكرية  األوساط  بعض  ختفي  وال 
بات  أن  بعد  سوريا،  يف  الطرفني  بني  اجلديدة  الساخنة 
إردوغان  لسياسات  اآلن  بعد  يرتاح  لن  بوتني  أن  واضحًا 
يف القوقاز، وهي أخطر بكثري بالنسبة إىل روسيا اليت جتاور 
أذربيجان.  حتّد  واليت  اإلسالمية،  الذاتي  احلكم  مجهوريات 
وقد قال بوتني يف اتصاله اهلاتفي األخري حول هذه املنطقة 
»إن تركيا تنقل إليها املسلحني من الشرق األوسط«، وقد 

يكون بينهم الشيشانيون واإليغور، وهم كثر يف سوريا.
وهنا يبدأ الرهان على موقف الرئيس بوتني احملتمل عمليًا 
يف حال استمرار إردوغان يف موقفه احلالي الرافض ملطالبه 
موعد  اقرتاب  مع  القوقاز،  يف  واألهم  وسوريا،  ليبيا  يف 
الرئيس  ينتظرها  اليت  مفاجآتها  بكل  األمريكية  االنتخابات 
الرتكي، الذي سيفّكر بعدها يف صيغة جديدة يف حتركاته 
اإلقليمية والدولية، لتساعده على مواجهة الضغوط الروسية، 
ومعها األوروبية، بعد أزمته مع الرئيس ماكرون املدعوم من 
الدول األوروبية، وخصوصًا أملانيا، اليت ال ختفي انزعاجها 
واألمم  واشنطن  مع  مبادرتها  لعرقلة  إردوغان  مساعي  من 
املتحدة يف ليبيا، وهو ما قد يتطلَّب من األخري العودة إىل 
احلضن األمريكي، ملواجهة كل هذه املضايقات اليت يبدو أنه 
غري مباٍل بها، ألنه يعتقد أنه ميلك املزيد من أوراق املساومة 
يف حتدياته مع اجلميع، وبشكل خاص روسيا، العدو التارخيي 
د بعد يوم من  والتقليدي لرتكيا العثمانية واجلمهورية، إذ أكَّ
قدمًا خبطى  املضي  على  بالده  »تصميم  بوتني  إىل  حديثه 
ثابتة وفق رؤيتها وأجندتها اخلاصة، بغض النظر عما تقوله 

األطراف األخرى وتفعله«.
روسيا  على  إلردوغان  املوالي  اإلعالم  هجوم  ذلك  ويفّسر 
وإيران معًا، متهمًا إياهما بدعم األرمن ضد تركيا وأذربيجان، 
وهو ما يتحدث عنه إردوغان بني احلني واحلني، يف حماولة 
والعثمانية  الرتكية  القومية  املشاعر  منه الستفزاز  تقليدية 

والدينية لدى الشعب الرتكي. 
كما أنه يسعى حلشد تضامن كّل اإلسالميني يف العامل معه، 
بعد أن اخّتذ موقفًا عنيفًا ضد الرئيس الفرنسي ماكرون يف 
موضوع عدائه لإلسالم ونبيه حممد )عليه الصالة والسالم(. 
األوىل  السنوات  يف  التضامن  هذا  مثل  إردوغان  ق  وحقَّ
املسلمني  عن  املدافع  نفسه  أعلن  إذ  العربي«،  لـ«الربيع 
ضد إيران »الشيعية« وروسيا »الكافرة«، وكان معه آنذاك 

الغرب املسيحي، وهو اآلن عدو لدود له.
أسلوب  من  قلقها  اآلن  األوروبية  األوساط  ختفي  وال 
إردوغان، وهي ترى فيه حتريضًا لكل اإلسالميني، وخصوصًا 
املتطرفني منهم الذين يعيشون يف أوروبا، وهو ما يتأّثر 
اليت  روسيا،  ذلك  يف  مبا  العامل،  يف  اإلسالميني  كّل  به 
تركية،  أصول  من  مسلم  مليون   25 حواىل  فيها  يعيش 
احلال  هو  كما  علنًا،  أو  كان  سرًا  أنقرة،  باهتمام  وحيظون 
يف دعم إردوغان لألقلية املسلمة يف شبه جزيرة القرم اّليت 
استعادتها روسيا، ورفضه املتكّرر لذلك، ومساعيه لتطوير 

عالقات عسكرية اسرتاتيجية مع أوكرانيا. 
وال شكَّ يف أنَّ هذا املوقف يزعج موسكو اليت بات واضحًا 
أنها تستعّد ملرحلة جديدة يف عالقاتها مع أنقرة، يف حال 
استمرارها يف تكتيكاتها اليت باتت حترج بوتني يف عالقاته 
أيضًا  صربه  نفد  ذي  الَّ األسد،  بشار  السوري  الرئيس  مع 
من املوقف الرتكي الذي »كان وما زال سبب كل مشاكل 

سوريا«. 
ع أوساط مقّربة من الكرملني أن يتحنّي بوتني الفرصة  وتتوقَّ
التحركات  كّل  ضّد  مهّم«  عملي  »بشيء  للقيام  املالئمة 
ساحة  باعتبارها  سوريا،  يف  الرتكية  واحلسابات  واملصاحل 
ه  التالقي الروسي - الرتكي منذ العام 2016، وهو ما استغلَّ
لكّل  انطالق  نقطة  الساحة  هذه  لتكون  إردوغان،  الرئيس 
والعقائدية،  واالسرتاتيجية  والتارخيية  السياسية  مشاريعه 
اليت لوال الرئيس بوتني والضوء األخضر املمنوح منه، ملا 

حالفه احلّظ يف حتقيق أّي من أهدافه هذه.
يبقى الرهان على الضوء األمحر اّلذي قد يضيئه بوتني يف 
 80 )مقتل  األخري  األصفر  ضوئه  بعد  إلردوغان  حلظة  أي 
عنصرًا من فيلق الشام(. وبات واضحًا أنه سيتكرر أكثر من 
مرة خالل الفرتة القريبة القادمة، قبل أن ينفد صرب بوتني 
نهائيًا، ويقتنع بأن إردوغان بات يف وضع ال يساعده على 
املزيد من املناورات لعرقلة احلل النهائي لألزمة السورية، 
وهو االحتمال الذي يراهن عليه الكثريون مع استمرار عناد 
الرئيس الرتكي يف حتديهم مجيعًا، ما دام يعتقد أنه أقوى 
أعدائه  رغم كل  عامًا،   18 تركيا  حكم  ملا  وإال  اجلميع،  من 
بعد  الداخل،  يف  أعدائه  مجيع  من  ختلَّص  إذ  اخلارج،  يف 
االنقالب  )بعد حماولة  السياسي  النظام  تغيري  أن جنح يف 
الدولة  الفاشل يف متوز 2006(، فسيطر على مجيع مرافق 
وأجهزتها، وأصبح احلاكم املطلق للبالد، ويقول إعالمه إن 
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احُلكومة  اجلديدة  تشكيل  احلريري   النائب  سعد  امُلستقبل  تّيار  رئيس  ُمنذ  تكليف  
، يتعّمد امَلعنّيون بعملّية التأليف الصمت وعدم تسريب َمضمون احمُلادثات، على 
أمل عدم التشويش على ُجهود التشكيل. لكن إذا كان صحيًحا أّن هذا األسلوب 
ناجح على املدى  القصري ، فإّن األصّح أّنه كّلما طالت والدة احُلكومة، كّلما زادت 
اإلشاعات وكثرت األقاويل، علًما أّن من حّق الرأي العام ال لبنان ي أن يطلع على 
ُمريات ما حيدث أصاًل، وهو الذي صار كالغريق الذي يتعّلق بقّشة!يف كّل األحوال، 
يف ظّل عدم ُصدور سوى بيانات ُمقتضبة وُعمومّية عن ُمريات عملّية التأليف، ما 

هي امَلعلومات امُلتوّفرة عن مسار امللّف احُلكومي؟.
أّواًل: على الرغم من التأثري اخلارجي على الوضع الداخلي اللبناني، إن جلهة الُضغوط 
ملنع تسليم » حزب اهلل « وزارات حُمّددة–بغّض النظر عن هوّية احلزب احلاكم وعن 
اللبناني  للملّف  الفرنسّية  امُلتابعة  تراجع  أو جلهة  الفائز،  األمريكي  الرئيس  هوّية 
الداخلّية  األمنّية  مبشاكل  فرنسا   إميانيول  ماكرون   الفرنسي  الرئيس  غرق  بسبب 
والتوّترات الكالمية مع بعض الدول، من الواضح أّن العراقيل الداخلّية هي اليت 
أّثرت سلًبا بشكل أساسي على والدة احُلكومة اليت كانت َموعودة يف نهاية األسبوع 
اجلهات  بعض  أّن  عينه  الوقت  اإلقرار يف  مع  احلالي،  األسبوع  مطلع  أو  املاضي 

السياسّية يف لبنانتنتظر نتائج تصويت األمريكّيني لتبين على الشيء ُمقتضاه.
ثانًيا: اخلالف على شكل احُلكومة ال يرتبط خبفض تكاليف رواتب الوزراء إذا كانت 
على  تعميمه  جيري  ُموّسعة-كما  كانت  إذا  حقيبة  وزير  كل  منح  إىل  وال  ُمصّغرة، 
الُبسطاء، بل هو ُمرتبط بتوازنات سياسّية وطائفية ومذهبّية دقيقة، وُمرتبط بالثلث 
امُلعّطل أو الضامن، وُمرتبط كذلك األمر باجلهات السياسّية واحلزبّية اليت ستتمّثل 
احُلكومة  رئيس  ُيطالب  وزيًرا–كما   18 من  ُحكومة  إّن  وبالتالي،  احُلكومة.  داخل 
امُلكّلف، تعين ُحصول كل من  الشيعة  والسّنة على 4 وزراء إضافة إىل وزير درزي 
واحد، وتعين عدم متّتع أّي فريق سياسي واحد بالُقدرة على إسقاط احُلكومة وحده، 
احُلكومة. من  تؤّثر على ميثاقّية  الوحيد  الُدرزي  الوزير  إستقالة  أّن  إعتربنا  إذا  إال 
جهة أخرى، إّن ُحكومة من 20 وزيًرا تعين إضافة وزير لكل من الُدروز والكاثوليك، 
وُحكومة من 22 وزيًرا تعين إمكان توسيع التمثيل السياسي واملذهيب أكثر فأكثر. 
هذا نظرًيا، أّما عملًيا، فإّن توسيع احُلكومة لتضم وزيرين ُدرزّيني يعين عدم حصر 
التمثيل الدرزي ب احلزب التقدمي اإلشرتاكي ، ويعين توّسع ُحّصة  رئيس اجلمهورية  
العماد  ميشال عون  والتّيار الوطين احُلّر إىل سبعة وزراء، أي إمتالك ورقة الثلث 
زائد واحد من دون اإلستعانة بأي حليف. وحبسب آخر امَلعلومات، فإّن اإلجّتاه بات 
مييل إىل ُحكومة من 18 وزيًرا، ألّن توسيع احُلكومة أكثر، سيفتح الباب أمام مزيد 

من املشاكل والعراقيل.
ثالًثا: ُيريد احلزب التقّدمي اإلشرتاكي أن مُيّثل الطائفة الدرزّية وحده، كونه األكثر 
متثياًل نيابًيا وشعبًيا، ُمتحّجًجا بباقي  الطوائف ، خاصة وأّن رئيس  حزب التوحيد   وئام 
وهاب  مل ينجح يف اإلنتخابات النيابّية، ورئيس  احلزب الدميقراطي اللبناني   طالل 
أرسالن  جنح وحيًدا وكتلته تضّم ثالثة نواب مسيحّيني. وبالتالي ويف حني ُيطالب 
النائب أرسالن–َمدعوًما من قبل بعض القوى احلليفة، بأن يتمّثل بوزير درزي يف  
احلكومة ، يدعوه احلزب التقّدمي للتمّثل بوزير مسيحي. من جهة أخرى، إّن متّثل احلزب 
الدميقراطي اللبناني بنفس حجم متثيل احلزب اإلشرتاكي يف وزارة من 20 وزيًرا، 
سيدفع  تيار املردة  إىل امُلطالبة بدوره بان يتمّثل بوزيرين من أصل الوزراء العشرة 
من حّصة املسيحّيني يف هذه احلال. كما مُيكن أن يفتح متثيل النائب أرسالن الذي 
رفض منح رئيس احُلكومة امُلكّلف ثقته،ومل حيضر أساًسا إىل اإلستشارات امُللزمة، 
الباب أمام متثيل » اللقاء التشاوري « وغريه من القوى اليت مل ُتصّوت لصاحل تكليف 
احلريري. وبالتالي، من هذا امُلنطلق، بات البحث مييل إىل إعتماد ُحكومة من 18 

وزيًرا فقط، لتجّنب كل هذه املطّبات.
رابًعا: بالنسبة إىل موضوع امُلداورة، وإضافة إىل إستثناء » الثنائي الشيعي « من 
هذا املبدأ، عرب منحه  وزارة املال  ُمّدًدا، ال توافق بعد على توزيع احلقائب امُلصّنفة 
سيادّية وخدماتّية، علًما أّن امُلنافسة حُمتدمة يف هذا السياق، حيث يرتّدد أّن فريق 
رئيس اجُلمهورّية يريد اإلمساك بالوزارات األمنّية والقضائّية، بينما تيار امُلستقبل 
يريد تطبيق مبدأ امُلداورة، وهو أيًضا يريد نيل وزارة سيادّية يف حال ختّليه عن 
الداخلّية، بشرط أال تؤول إىل نفس الفريق الذي سيحصل على وزارة الدفاع،وعني 
امُلستقبل على وزارة اخلارجّية مثاًل، ليكون وزير اخلارجّية عندها سفري رئيس احُلكومة 
يف  العامل  لتأمني الدعم الَدولي امَلطلوب للبنان. وليس بسّر أّن املعركة حُمتدمة 
على وزارة الداخلّية، كونها وزارة ُمؤثرة جًدا على صعيد تنظيم اإلنتخابات النيابّية 
وإدارتها، حيث يعتقد أكثر من طرف أّن احُلكومة اليت ستتشّكل ستبقى حتى موعد 
فقط  أشهر  لفرتة ستة  وليس   ،2022 العام  ربيع  امُلقبلة يف  النيابّية  اإلنتخابات 

ومبهّمة إقتصادّية حصًرا–كما يرتّدد.
 ومن غري امُلستبعد أن تبقى الوزارات السيادّية ُموّزعة بنفس الشكل الذي كانت 
عليه يف ُحكومة احلريري األخرية، جتّنًبا لفتح املزيد من األبواب امُلغلقة! إىل ذلك، 
يشمل الصراع  وزارة األشغال  أيًضا، ملا هلا من تأثري على امُلستوى اخلدماتي عشّية 
اإلنتخابات النيابّية. كما أّن اخلالف ال يزال قائًما على  وزارة الطاقة  يف ظّل امُلستقبل 
الواعد هلذه الوزارة، يف حال إمتام ُمفاوضات  ترسيم احلدود  مع  إسرائيل ، ويف حال 
تلّقي لبنان أّي ُمساعدات خارجّية مُلعاجلة ُمشكلة حمّطات توليد  الكهرباء . ويطال شّد 
احلبال أيًضا وزارة الصّحة وغريها من الوزارات، األمر الذي ينفي مسألة التوافق 

على امُلداورة او على توزيع احلقائب حتى هذه اللحظة.
النقمة  يزيد  ميّر  يوم  القائمة ليس سهاًل، وكل  العقبات  تذليل  إّن  اخُلالصة،  يف 
التأخري  أسباب  عن  النظر  بغّض  كّلها،  السياسّية  الطبقة  على  امُلتعاظمة  الشعبّية 
خلف  حالًيا  كثيفة جتري  إتصاالت  أّن  األكيد  لكّن  األساسي،  امُلعرقل  هوّية  وعن 
الكواليس، يف حُماولة جديدة لتذليل العقبات، مع اإلشارة إىل أّن التواصل بني 
رئيس اجُلمهورّية ورئيس احُلكومة امُلكّلف َمفتوٌح، مع توّقع أن يلتقيا ُمّدًدا خالل 
الساعات  امُلقبلة، علًما أّن رئيس ملس النّواب  نبيه بّري  دخل بدوره على خط حّل 
العقبات. ويف كّل األحوال، صار واضًحا أّن جناح عملّية التشكيل يعين والدة ُحكومة 
ُمشابهة من حيث الشكل واملضمون حلكومة  تصريف األعمال  احلالّية، مع إستبدال 

هوّية رئيسها فقط ال غري!.

إتصاالت كثيفة لتذليل العراقيل أمام والدة 
احُلكومة!

ناجي س. البستاني
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مـقاالت وتـحقيقات

حرب كثيف وغزير سال حول العالقة بني اإلسالم وأوروبا يف 
بني  العالقة  ضمن  من  وبلورتها،  وتقييمها  قراءتها  معرض 
الكتاب  أبرز  أحد  أركون  حممد  كان  ككّل.  والغرب  اإلسالم 
التقييميني الصاقني الذين غاصوا يف حبر تلك القراءة متحّرًرا 
من العقائد احلروفّية، أو من حروفّية العقائد، من دون نسيان 
العالقة  نوعية  على  البليغة  اإلضاءة  يف  سعيد  إدوارد  دور 

وتطورها.
املغامرة البليغة اليت خاضها أركون وقد كان أستاًذا يف جامعة 
السوربون، جتّلت يف املقاربة احلضارّية بني اإلسالم والغرب 
إسالًما  إحشائها  يف  تتقبل  ان  ألوروبا  ميكن  كيف  وأوروبا. 
قد يبدو غريًبا بعض الشيء عن تراثها، وكيف ميكن لإلسالم 
رؤيته  يف  احلروفّية  يعرف  مل  حضارّي  قالب  يف  يتأقلم  أن 
وسلوكياته؟ أهمّية حممد أركون أّنه حاول إجياد صيغة حديثة 
توازن بني املعنى اإلسالمّي يف كلّيته ويف تراثه، وشاءه مطالًّ 
على حداثة قد يستفيد منها يف مبدأ التحّرر من النظم اجلامدة 
اليت ال خترجه من كلّية املعنى إمنا بإمكانها أن حتّرف املعنى إذا 
ما تشّددت، ومل تعتمد مبدأ التناضح، ليقبلها اآلخرون كمعطى 
مرن ومتأقلم مع رؤى قد جتد احلجاب غريًبا عنها يف جوهره 
واإليطالية  الفرنسّية  األرياف  يف  املسيحيات  فيما  الدييّن، 
والسورية  اللبنانّية  األرياف  يف  كما  والروسّية  واليونانّية 
والفلسطينّية كّن يضعَن غطاء على رؤوسهّن، إىل أن تالشى 

ذلك بالكلّية.
يف الزمن احلاضر، حنن أمام مقابلة حتدث يف أوروبا ال يفرتض 
املتصادمة.  الدينّية  القوالب  يف  حشرها  واملراقبني  بالعلماء 
ذلك أّن أوروبا تعيش أزمة هوية دينّية منذ بداية التسعينات 
العلمانوّي  التحّرر  باجتاه  كثريون  حنا  أن  بعد  من  اآلن،  إىل 
البليغ، كما يف أملانيا والنمسا وبريطانيا واجتهوا يف التحرر 

حنو تشريع الزواج املثلّي. 
ولكّن  نواحيه،  بعض  فرنسا خمتلًفا يف  الوضع يف  يبدو  قد 
االشرتاكّية فيها مل تعد هامشّية. املسيحّية فيها سياسّية عند 
اليمينيني، وحني حيشر احلّكام يف قضايا كثرية حيولونها إىل 

حركة صاخبة وأداة فاعلة وذراع خادمة للتوجهات السياسّية.
ليس محيًدا رصف هجوم الرئيس الفرنسّي إميانويل ماكرون على 

نيّب املسلمني كناطق باسم املسيحيني يف الغرب والشرق.
 وليس مقبواًل بالتالي، على رئيس فرنسا استهالك اخلطاب 
مع  ناحية  من  انتخابّية  سياسّية  مواجهة  يف  ورصفه  الدييّن 
املتطرفة،  واملسيحية  اليمينّية  لوين  ماري  السيدة  منافسته 

ويف مواجهته الدولّية واإلقليمية مع تركيا. 
بدأت  اآلن  اخلطورة  التوّجه،  هذا  على  الشديد  التحّفظ  ومع 
تنكشف باستغالل إسالموّي مقيت لكالم من هذا النوع للشروع 
بقتل الناس كما يف مدينة نيس أو ترهيبهم كما حيدث يف 

فلسطني احملتّلة.
 ماذا يعين ان حيمل شاب يف فلسطني يدعى سامي الديك سبًفا 
وحيّطم به أقدس شعار عند املسيحيني وهو الصليب احمليي، 
الذي رفع عليه إهلنا؟ وما دخل املسيحيني يف أوروبا واملشرق 
بكالم إميانويل ماكرون ليتّم االنتقام منهم، فهل ماكرون ناطق 
باسم املسيحيني؟ ويف مرحلة سابقة نظر بعضهم إىل جورج 
بوش االبن يف أمريكا كصلييّب جديد، وناطق باسم املسيحّية 
الغربّية مقابل أسامة بن الدن الناطق باسم اإلسالم إىل أن مّت 

القضاء عليه.
عام،  بشكل  السياسّي  اإلسالم  أو  اإلسالميني  بأّن  لي  يزّين 
مل يشف من آثام التاريخ الصلييّب، وال يزال يظّن بأّن احلملة 
الصليبّية ال تزال سارية املفعول إىل تارخينا احلاضر، واملسيحية 
املشرقّية كما املسيحية الغربّية متورطة بها. يبدو باّن بعضهم 
الصليبّية سحقت  احلملة  لكون  املنهجّي،  الفصل  عدم  يستلّذ 
املشارقة، وقد ساندت بشكل أو بآخر سقوط القسطنطينّية، 
أي سقوط احلضارة البيزنطّية اليت وصفها رجب طيب أردوغان 
بالسوداء، كما سلبت القدس من تراثها املشرقّي قبل حلول 
إسرائيل دولة وكياًنا غاصبني، وساهمت بليتنة مقدساتهم إىل 

جانب الوجود اليونانّي.
إميانويل  كالم  أغاظهم  الذين  اإلسالميني  أن  الكربى  املأساة 
من  يغتاظوا  مل  حّق،  على  وهم  املسلمني  نيّب  حبّق  ماكرون 
سيب األتراك لألرمن والسريان واألروام وارتكاب أفظع اجملازر 
املسيحية  بني  حقيقّية  مصاحلة  كعالمة  ويستنكروها  حبّقهم 
أكثر  يستهجنوا  مل  واملسلمني،  املسيحيني  وبني  واإلسالم، 
باستثناء حزب  عديدة  أماكن  التعّرض ملقدساتنا يف  مّرة  من 
اهلل الذي حافظ عليها باحرتام شديد وتقديس بليغ يف سوريا، 
ومل يرفضوا على اإلطالق تصّرف أردوغان املشني واملستفّز 
حني قّرر حتويل آجية صوفيا من متحف حضن التبادع املسيحّي-

إىل  جدرانياتها  على  البّينات  واآليات  باأليقونات  اإلسالمّي، 
مسجد مع كنيسة أخرى حوهلا بدورها إىل مسجد، كان متحف 
أجية صوفيا كنيسة عظيمة كشفت جانًبا من حضارة بيزنطية، 
سيسمح  املنتهج  السلوك  هذا  بأن  األسف  مع  يفهموا  ومل 

ليس الصراع يف فرنسا دينيًّا بل سياسّي بوشاح دييّن
جـورج عـبيد

هيكل  إىل  وحتويله  األقصى  املسجد  بهدم  نتنياهو  لبنيامني 
سليمان، وسيضّر كثرًيا مبقدساتنا املسيحّية واإلسالمّية.

فاإلسالم  االستهجان.  بعدم  استغراب  من  ليس  هذا  وعلى 
يصري  أن  اإلسالميني  توق  ودنيا،  دين  وجتلياته  مبنطلقاته 
أياديهم سعوا  ملكت  ومبا  كّلها، وهم،  األرض  اإلسالم دين 
الناحية،  األوروبيون مهجوسون من هذه  إىل ذلك.  ويسعون 
بأن تكون قارتهم هدًفا للسيطرة اإلسالمية عليها. ال يعين هذا 
بأّن األوروبي غري متسامح، غري أّنه مؤمن إمياًنا شديًدا مبركزية 
ا عن الكثلكة، حتى لو وصلت  ا وجذوريًّ قاّرة مل تنفصل تارخييًّ

إىل اّتشاح العلمانوية Secularity وشاًحا هلا. 
حنن أمام مقابلة عنيفة للغاية بني مركزّية أوروبا إن بصيغتها 
ا أو العلمانوّية يف حداثتها، وإسالم سياسّي  الكاثوليكّية جذوريًّ
التسعينات  أواخر  يف  مسي  ما  جوهر  وهو  التمّلك  إىل  يرنو 
الدماء  املغتذية من  باإلسالموفوبيا  اللحظات  وصواًل إىل هذه 

املهراقة.
من هنا القضّية اليت بدأت فرنسا تواجهها مع إميانويل ماكرون 
وماري لوبن تتمحور يف تلك املقابلة واملقاربة. وبرأي خرباء لن 

تكون أوروبا كقارة مبنأى عنها.
خطورة املوضوع، أّن املقابلة بامتدادها حتوي البعد السياسّي 
الصهيو-أمريكّية  بالصيغة  احلضارات  صدام  ملسألة  املتّمم 
كسينجر  وهنري  هانتنغتون  صموييل  فلسفة  من  الظاهرة 

وبرنارد لويس وفرانسيس فوكوياما يف امريكا.
أردوغان  طيب  رجب  االحرتابية  بإطالقّيته  البعد  هذا  جيّسد   
واملصّمم  أوروبا،  من  عزيًزا«  »جزًءا  ليكون  الطامح  اإلخوانّي 
على اعتالء الزعامة اإلسالمّية يف املدى العربّي واملشرقّي حتى 

حدود روسيا.
يستطيع  هل  اللجج،  تلك  انفجار  ظّل  يف  يطرح  سؤال  مّثة   
فالدميري بوتني ترويض الذئب إىل ما ال نهاية، وهل يستطيع 
إميانويل ماكرون املضّي بصراعه معه حتى اإلبادة من فرنسا 

إىل اليونان وصواًل إىل املشرق؟
طّيب  رجب  أن  إيرادها،  عن  حياد  ال  اليت  اجلوهرّية  املالحظة 
الفرنسّي  وخباّصة  األوروبّي  املدى  اخرتاق  استطاع  أردوغان 
بتحالفه مع قطر من خالل عدد من التكفرييني السوريني، ومن 
خالل فرنسيني وإيطاليني دخلوا إىل سوريا حتت راية داعش 
تكفرييني  إرهابيني  عادوا  منهم  بقي  ومن  النصرة،  وجبهة 
بهدف ضرب االستقرار األوروبّي. مبعنى أن فرنسا وعدًدا من 
الدول األوروبّية حتت خطر انفالش اميّن خطري يتقولب بأشكال 
خمتلفة ومتنّوعة. وقد تبنّي بأن مّثة خمّطًطا مت إعداده يف بعض 
فرتكيا  أوروبا،  إضعاف  إىل  هادف  الكربى  األمريكّية  الدوائر 
والقوى التكفريّية جتيئان من حاضرتها وإن مّت اإلنكار، فهذا 

ا. ظاهر جليًّ
لذلك فإن االمتداد الرتكّي بوسائل وآليات وأذرع عديدة سيغرّي 
حتًما خريطة التحالفات، وعلى هذا فسنشهد محاوة ظاهرة يف 
هذا  إىل  إيران  تنضّم  وقد  وروسيا  فرنسا  بني  ما  التقارب 
التقارب يف معانيه يف املواجهة مع تركيا وقطر من فرنسا إىل 
لبنان وسوريا وصواًل إىل كاراباخ. والظاهرة األساسّية يف هذا 
وتقول  األسد،  بشار  الرئيس  مع  االصطفاف ستكون دمشق 
معلومات بأّن مّثة جهًدا يبذل من أطراف كثريين من أجل حتقيق 
ليكون  ماكرون  إلميانويل  يتيح  فّعال  سورّي-فرنسّي  تقارب 
وبرعاية  وسوريا،  لبنان  بني  السياسّية  اخليارات  يف  شريًكا 

روسّية يف املواجهة مع احملور الرتكّي-القطرّي. 
واإلسالم السياسّي اخلليجّي املتمّثل بدول اإلمارات والبحرين 
اإلرهاب  من  أياديهم  سيغسلون  عمان  وسلطنة  والكويت 
املنساب يف فرنسا وأوروبا وسيدينون التغطية الرتكية هلذا 
االندراج الواضح، وحجر الزاوية لذلك إعادة املياه إىل جماريها 
يف العالقة مع سوريا، لتبدو دمشق مع رئيسها حجر زاوية لبناء 

العمارة اجلديدة يف مواجهة األطماع الرتكية.
خطاب  يف  يندرج  ال  ماكرون  إميانويل  كالم  اخلالصة،  ويف 
دييّن ميّثل املسيحّية، وال التكفرييون باملطلق املصممني على 
األعمال اإلرهابّية ميّثلون اإلسالم. لكن، ومع ذلك، ماذا نفعل 
بالتفاسري اليت من شأنها حتريف املعاني الدينية لتصّب يف 

خانة الصدام؟
اهلل،  رمحه  أركون  حممد  إىل  وبالعودة  القراءة،  هلذه  ختاًما 
فقد شكا يف مؤلفاته غري مّرة من حتريف النصوص القرآنية 
الكلّي.  وتراثه  الكامل  معناه  من  اإلسالم  فتخرج  بتفاسريها 
فمتى خرجت النصوص من جوهرها فحينئذ نكون أمام مطّبات 
خطرية حتّول الدين إىل شرطّي قابض على حياتنا، أو إىل سيف 
يبيح إزهاق األرواح وإراقة الدماء. فحاذروا من متّزق اهلل حتى 

ال ننتهي إىل موت عبثّي وطيد.
وأخرًيا إن الرصاصات اليت أطلقت على الكاهن اليونانّي، وهو 
آن  وقطر.  تركيا  بصمات  عليها  واملوت،  احلياة  بني  مرتّجح 
أردوغان  إليها  الوقت ليفهم اجلميع أن املدرسة اليت ينتمي 

هي من حتّرف اإلسالم عن كلّية املعنى وبهاء الرتاث.
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باتت يف  املتفشية  العبث  حالة  يعد شيء يف  لبنان  مستغربًا؛  مل 
صميم  احلياة  السياسية اليومية، ويف القلب منها »أجواء إجيابية« 
لة،  ال تنتج حكومة جديدة، برغم االمجاع الوطين على سردية باتت ممُ
متامًا كاملشهد العام، بأّن التشكيل احلكومي ميّثل الفرصة األخرية 

لالنقاذ.
أحدث فصول العبث الوطين وجدت يف احلدث االنتخابي األمريكي 
نقطة مفصلية تتوّقف عليها كل مناحي حياة اللبنانيني، إبتداًء من 
أالعيب سوق الصرف اليت بات سعر  الدوالر  فيه جمرد رقم ال جيد 
ترمجة يف نريان أسعار السلع االستهالكية، متامًا كما هي حال  أموال 

املودعني  احملجوزة يف  املصارف .
 االنتخابات األمريكية  باتت عنوانًا لكل شيء. رمبا يكون طبيعيًا أن 
لتحديد هوّية ساكن  َترّقبًا  األمريكي،  االستحقاق  اىل  االنظار  تتجه 
البيت األبيض ، أسوة حبالة الرتقب السائدة عامليًا، إاّل أّن الغريب 
نظرة بعض اللبنانيني إىل احلدث نفسه، كما لو أّن  دونالد ترامب  

وجو بايدن  خيوضان السباق على أرض لبنان.
هكذا يفرتض البعض أّن ليلة الثالث من تشرين الثاني ستمّثل نقطة 
حتّول تنتج مفاعيلها املباشرة على كل  تفاصيل  السياسية اللبنانية 
طريقة  إىل  ووصواًل  بالدوالر،  ومرورًا  باحلكومة ،  إبتداًء  املأزومة… 
نذر بكارثة. التعامل مع املوجة الثانية من جائحة كورونا اليت باتت تمُ

يتجاهل جهابذة  السياسة  اللبنانية، من مسؤولني وحمللني، حقائق 
تندرج يف ألف باء احلياة السياسية يف  الواليات املتحدة .

أوىل تلك احلقائق أّن املعركة االنتخابية األمريكية داخلية - اقتصادية 
يف األساس، وأّن السياسة اخلارجية، على أهميتها، ال تشكل سوى 
أّن لبنان ليس يف  عنصر ثانوي، ال بل ميكن التأكيد، بكّل َجزم، 

صلبها كما يتوّهم البعض.
السياسات  اخلارجية  يف  حمتمل  تغيري  أي  أّن  احلقائق  تلك  ثاني 
األمريكية  لن حيدث بني ليلة وضحاها، سواء كان الفائز جو بايدن 
او  الرئاسية  اجلديدة   الوالية  أّن  احلال  فواقع  ترامب،  دونالد  أو 
اجملددة، تبدأ عمليًا يف شباط املقبل، ومن الثابت، حبسب التجربة، 
أّن العام األول من العهد الرئاسي االمريكي غالبًا ما َيّتِسم بنزعة 
أكثر تشددًا من العام الذي يسبقه، ال سيما حني حياول املرشحون 
ِلرَتؤس املناصب املتعددة، وال سيما يف جمال السياسة اخلارجية، 

أن يكونوا صقورًا أكثر من الصقور أنفسهم.
أما ثالث تلك احلقائق فهي أّن لبنان مل َيعن شيئًا يف االنتخابات 
األمريكية، ال بل أنه مل يكن يومًا ضمن قائمة االولويات يف السياسة 
اخلارجية األمريكية إال يف حمطات نادرة، كأحداث العام 1958 )مبدأ 
أيزنهاور(، أو أحداث العامني 1982 - 1983 )االجتياح االسرائيلي 
و تفجري  مقر املارينز( أو خالل عداون متوز العام 2006. فإذا كانت 
حتتّل  اخلارجية  السياسة  كانت  حقبات  يف  النحو  هذا  على  احلال 
أهمية نسبية يف احلياة السياسية األمريكية، فما احلال يف املرحلة 
الراهنة حني ترتاكم األزمات الداخلية األمريكية لتشكل حمور  احلمالت 

االنتخابية  من  االقتصاد  إىل ثنائية البيض-السود؟
االنتخابات  يف  والعباد،  بالبالد  املتحكمون  َوجد  سبق،  ما  وبرغم 
األمريكية، فرصة ملمارسة هواية العبث، فجاء َترّقب نتائج التصويت 

يف الواليات املتحدة ليعّطل عملية  تشكيل احلكومة  احلريرية.
عوامل  استمرار  ظل  مطمئنة يف  تبدو  ال  املزعومة  االجيابية  االجواء 
كانت  وإن  املضادة،  والشروط  الشروط  بِفعل  املتعددة  التعقيد 
أكدت  رئاسة  بعدما  سيما  ال  املكشوف،  على  حاليًا  باتت  اللعبة 
اجلمهورية  أّن التشاور يف شأن تشكيل احلكومة يتّم حصرًا ووفقًا 
للدستور بني  رئيس اجلمهورية  والرئيس املكّلف وال يوجد أي طرف 
ثالث يف املشاورات، يف ما َيتماهى مع َنفي مكتب  جربان باسيل  

َتدّخله يف عملية التشكيل.
هكذا وجد اجلميع يف »الثالثاء األمريكي الكبري« حّجة جديدة لضرب 
السر  تنتظر كلمة  التأليف  عملية  أّن  لو  احلكومة ، كما  موعد  تأجيل 
أّن التصويت  الواردة من صناديق الواليات األمريكية، أو كما لو 
بقي عملية التأليف  َقد اليت تمُ األمريكي نفسه هو استفتاء على حل العمُ
احلكومي يف دائرة مفرغة بني أجواء اجيابية وأجواء سلبية، كأن خيتار 
الناخبون األمريكيون بني حكومة من 18 أو 20 وزيرًا، وأن يصّوتوا 
على مبدأ املداورة، أو الثلث املعّطل، أو رمبا على حل معادلة احلصة 

الدرزية!
كل هذا الوهم حياول البعض يف لبنان اليوم َجعله حقيقة مّرة، جتعل 
الرهانات على تغيري ما يف السياسات االمريكية جمّرد مقامرة خاسرة 

قاس ب الساعات  ال باأليام. يف بلد بات االنهيار فيه يمُ
على  القائمون  يقّرر  حني  املرء  يتعّجب  ال  قد  األساس،  هذا  على 
»أشقائهم«  مع  واجبًا«  »ميسكوا  أن  غدًا  اللبنانية  احلكومة  تشكيل 
األمريكيني يف حال َجنحت  االنتخابات الرئاسية  إىل فوضى عارمة، 
يتوقعها الكثري من احملللني، يف حال مّت التشكيك بنتائج التصويت، 
فريبطون أمر لبنان باالستقرار املنشود يف الواليات املتحدة، ليجدوا 
بالتالي َضاّلتهم يف أوهام جديدة متضي بالفراغ إىل ما ال نهاية، 
ما  ظل  يف  اقتصادي  أحدهما  انفجارين  شفري  على  البالد  وجتعل 
لقمة عيش  الصعب عن  يوميًا يف معركة حبثهم  يعانيه  اللبنانيون  
أبنائهم، وثانيهما صّحي يف ظل األرقام املخيفة النتشار  فريوس 

كورونا ، الذي خرجت معه األمور عن السيطرة.
راد أن يبقى أفق الوضع اللبناني مغلقًا بانتظار حسم املعركة  هكذا يمُ
بني دونالد ترامب وجو بايدن، ويف الوقت ذاته مشّرعًا على كل 

املخاطر ضمن مشهدية عبثية من فيلم أمريكي انتخابي طويل!

أين لبنان يف االنتخابات األمريكية؟
نبيل هيثم
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52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321,  M: 0414 22 55 77                  
Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com 

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

أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء
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املقيم عزيزي 
الكثري  السن  كبار  حقق  التاريخ،  مر  على 
الواقع،  يف  وبلدنا.  ومجتمعاتنا  لعائالتنا 
يلعبه  الذي  بالدور  االستهانة  ينبغي  ال 

مجتمعاتنا. يف  الكرام  األشخاص  هؤالء 

أحيانـًا  يشعرون  قد  الحظ،  لسوء  لكن 
لهذا  منسيون.  لنا  وأخوات  إخوة  بأنهم 
كبار  ألشكر  الفرصة  هذه  أغتنم  السبب 
الهامة  املساهمات  على  لدينا  املقيمني 
بانكستاون.  كانرتبري-  إىل  قدموها  التي 
والتحية  بالشكر  لهم  مدينون  نحن 
ولكل  الحياة  طوال  حققوه  ما  لكل  القلبية 

تحقيقه.  واصلوا  ما 

حول  بالتواجد  دائمـًا  استمتعت  لقد 
الحكمة  من  كبري  قدر  لديهم  السن.  كبار 
حياتهم.  يف  الكثري  أنجزوا  وقد  والفهم 
مع  العمل  مطلقان  وامتياز  لشرف  إنه 
لالهتمام  املثريين  السن  كبار  من  العديد 

وااللهام.

امتناننا  ــار  إظــه طــرق  إحـــدى  تتمثل 
مجتمعاتنا  أن  من  التأكد  يف  وتقديرنا 
املشاركة  السن  لكبار  يمكن  جيد  مكان 
على  العثور  ويمكنهم  وجه  أكمل  على  فيه 
التي  والخدمات  واملساعدة  التشجيع 
حياة  عيش  يف  لالستمرار  يحتاجونها 

والكرامة. باالستقاللية  تتسم 

نستضيف  بانكستاون،   - كانرتبري  يف 
العام،  مدار  على  الفعاليات  من  مجموعة 
 ، الــســن  كــبــار  مــهــرجــان  ــك  ذل يف  بما 

لتقديرنا. صغري  كعربون 

السن  لكبار  جزياًل  شكرًا   ، أخرى  مرة 
ملجتمعكم  تفعلونه  ما  كل  على  لدينا 
كبارا  لستم  أنكم  دائمـًا  تذكروا  املحلي. 
أن  أو  ــر  آخ ــدف  ه لتحديد  الــســن  يف 

جديد! بحلم  تحلموا 
Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

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
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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 25 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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منى زكي 7 وجوه لنجومية سفرية النوايا احلسنة
مجلة سيدتي

عبد العزيز وهي األقرب هلا من بني كل جنمات 
شلتها  على  وتطلق  جالل  رامز  تضم  كما  الفن، 
بالنجمة  خاصة  وتربطها صداقة  العمر«،  »عشرة 
الشابة مجيلة عوض، والفنان أمحد السقا، والنجمة 
منى شليب ويسرا وتامر حبيب ودنيا مسري غامن، 
عودتها  بعد  شيحا  حال  باحتواء  منى  اهتمت  كما 
اثناء تكرميها،  الفن ودعم غادة عادل  إىل عامل 
والالفت أن منى ال جتد حرجا يف الرتويج إلعمال 
منافساتها فنيا، مثلما فعلت مع فيلم يامسني عبد 

العزيز »أبلة طم طم«.
 مت تعيني منى زكي سفرية للنوايا احلسنة ملنظمة 
والنجمة  حلمي،  أمحد  زوجها  برفقة  اليونيسيف 
األكثر محاسة ملنصبها  ولكنها  غامن،  دنيا مسري 
الدولي، وتشارك متابعيها كل جديد يبذل حلماية 
حقوق األطفال وعند حدوث أية مأساة يف الشرق 
األطفال  حقوق  عن  للبحث  منى  تبادر  األوسط، 
وسبل محايتهم، مثلما حدث مع أطفال لبنان بعد 

انفجار بريوت األخري.
مبادرات منى زكي اخلريية ليست متعلقة مبنصبها 
باهتمامها  وإمنا  فقط،  احلسنة  للنوايا  كسفرية 
املرأة،  الفقر والصحة يف حياة  اخلاص بقضييت 
فهي الداعمة الدائمة ملستشفى بهية املتخصصة 
تدعم  كما  باجملان،  الثدي  سرطان  عالج  يف 
املشاركة  يف  متانع  وال  املصري،  الطعام  بنك 
باملبادرات املتعلقة بتشجيع الصناعات الصغرية 
محلة  دعم  يف  شاركت  كما  للفتيات،  وخاصة 

ملواجهة التنمر عرب مواقع التواصل االجتماعي.
األضواء  عن  بعيدا  بأطفاهلا  احتفظت  زكي  منى 
لسنوات طويلة، ولكنها خففت احلظر فور استقالل 
إنستقرام،  على  خاص  حبساب  لي  لي  ابنتها 
الفنية، وبدأت منى يف الظهور  لتسويق أعماهلا 
ويونس  سليم  ابنيها  وخاصة  أطفاهلا  مع  قليال 
دون الكشف عن وجهيهما، وظهرت مرة وحيدة 

برفقة والدتها.
 انضمت منى زكي إىل انستقرام يف اليوم األخري 
عن  كثرية  تفاصيل  جتد  ولن   ،2013 العام  من 
السفر  هواية  عدا  هواياتها،  أو  اخلاصة  حياتها 
جللسات  واخلضوع  الساحرة،  الشواطيء  إىل 
أليف  حيوان  برفقة  واحدة  مرة  وظهرت  تصوير، 
أنه ملك البنتها  »محص« وأوضحت  الكلب  وهو 
ظهوره يف  يتكرر  الذي  الوحيد  واألكل  لي،  لي 
منشورات منى هو احللويات الغربية »الكب كيك« 

والشوكوالتة.

منى زكي تقدم سبعة وجوه الهتمامتها عرب حسابها بانستقرام
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حال  البحرينية  الفنانة  والدة  السابر  منى  أثارت 
الرتك اجلدل من جديد، من خالل نشرها لصورة 
جتمعها  »إنستغرام«،  على  الرمسي  حسابها  عرب 
بابنتها حال يف طفولتها، أرفقتها بتعليق غريب: 
ربي  وقل  الرمحة  من  الذل  جناح  »واخفض هلما 
ارمحهما كما ربياني صغريا« مع إرفاقها لومسي 

»حال الرتك«  و«منى السابر«. 

وبالرغم من أن الصورة عادية وهي ألم مع ابنتها 
الباب  فتح  التعليق  أن  غري  الطفولة،  مرحلة  من 
قامت  وأنها  خصوصا  التساؤالت،  من  للكثري 
اليت  لالنتقادات  تفاديا  التعليقات  خانة  باغالق 

ممكن أن تتعرض هلا. 

رأى  من  فمنهم  قسمني  اىل  اجلمهور  وانقسم 
أن منى تتهم ابنتها بشكل غري مباشر بالعقوق، 
خصوصا وأن التعليق الذي كتبته، هو آية قرآنية 

األبناء، وضرورة  حياة  الوالدين يف  دور  توضح 
عندما  آلبائهم  اجلميل  هذا  برد  األبناء  قيام 

يكربون. 

فيما رأى قسٌم آخر أن ما تقوم به السابر ما هو 
إال ابتزاز عاطفي البنتها من أجل التصاحل معها، 
ألنها  األفعال  هذه  عن  تكف  بأن  إياها  مطالبني 
منفّرة لألبناء، وكل ما عليها فعله هو أن تطلب 

الصلح منها دون عتاب.
ُيذكر أن هذه الصورة تأتي بعد أكثر من شهرين 
على تأكيدات السابر بأن عالقتها بابنتها أفضل، 
حيث قالت يف لقاٍء تلفزيوني: »مهما صار زعل 
من  أحسن  األمور  اآلن  لكن  ابنيت..  بتضل  حال 
قبل بشوفها وبنتكلم مع بعض.. لسه من أسبوع 
الفرتة  طيلة  بينهما  األمور  لتهدأ  شايفاها«، 
املاضية، حيث مل تنشر أي من منى أو حال أي 

شيٍء يثري اجلدل حول عالقتهما.

بالكامل لرعاية أطفاهلا، وزوجة  أم تبدو متفرغة 
أكرب  بفرحة  جناحه  وتوثق  زوجها  مبوهبة  تؤمن 
فرصة  تفوت  ال  وصديقة  بنفسها،  فرحتها  من 
االقرتاب  دون  ودعمهم  العمر«  »بشلة  لالحتفاء 
بنات  تساند  وامرأة  اخلاصة،  حياتهم  من  بشدة 
اللواتي  وخاصة  قوة  من  أوتيت  ما  بكل  جنسها 
يعانني الفقر واملرض، وفنانة من جنمات الصف 
عارضة  ولدت  وكأنها  للموضة  وعاشقة  األول، 
أزياء، وسفرية النوايا احلسنة لليونيسيف، كلها 
وجوه للنجمة منى زكي ميكنك أن تراها عرب حسابها 
جوهرها،  بصدق  يعكس  الذي  إنستقرام،  مبوقع 
ويتابعه أكثر من 5.6 مليون من مجهورها، قامت 
منشورا  فيهم  جتد  لن  منشورا   368 مبشاركتهم 

واحدا خيلو من التسامح.
مبوقع  حسابها  عرب  زكي  منى  منشورات  أحدث 
إنستقرام، هو الرتويج لفيلمها اجلديد »الصندوق 
عامل  إىل  هلا  عودة  أول  ميثل  والذي  األسود« 
البحث  مهمة  يف  سنوات   3 غياب  بعد  السينما 
عن فيلم يالئم موهبتها، وبدا واضحا حرص منى 
خاطر  مصطفى  العمل  بطلي  مشاركة  على  زكي 
وحممد فراج األضواء، فلم تنشر البوسرت اخلاص 

بها مبفردها وإمنا نشرت البوسرت اجلماعي.
منى  قدمت  املاضية،  الثالث  السنوات  طوال 
ستحرتف  وكأنها  باملوضة،  خاصا  اهتماما  زكي 
عروض األزياء، ومل يتوقف اهتمامها عند املالبس 
فقط، وإمنا تنوعت منشوراتها لتشمل اجملوهرات 
ومساحيق التجميل والعناية بالشعر، وهي تقدم 
االهتمام  مع  العاملية  لألناقة  املقبول  النموذج 
بقواعد وأعراف اجملتمعات الشرقية، فلن جتد ميال 
الستعراض مفاتنها بقدر رغبتها يف منح النساء 

املزيد من احلرية »املسئولة.
أمحد حلمي النجم املهيمن على حساب منى زكي، 
ولكنه مثل حياته اخلاصة يظهر حبساب، فغالبا ما 
إما ملشاركته فرحة صدور  تنشر منى صورة له 
عمل فين جديد له، أو االحتفال بتكرميه، كما حدث 
القاهرة  مهرجان  يف  للتكريم  اختياره  مت  عندما 
لقطات  نشر  على  منى  وحترص  السينمائي، 
أنه كان وال يزال »حبيب  رومانسية هلما لتؤكد 

العمر«.
منى زكي »احلضن الكبري« لصديقاتها من داخل 
احرتام  عالقة  على  أنها  ورغم  الفين،  الوسط 
متبادل مع أغلب العاملني يف الوسط الفين، إال 
أنها متتلك »شلة صغرية« تضم النجمة يامسني 

من  صورها  دياب  مايا  النجمة  مجهور  استغرب 
بدت  حيث  إطالالتها  أحدث  يف  ماكياج  دون 
برأيهم خمتلفة متامًا عن تلك اليت اعتادوها. وجاء 
هذا بعدما مت تناقل جمموعة صور هلا نشرتها على 

حسابها يف »إنستغرام« . 

أخبار  بنشر  تهتم  اليت  املواقع  بعض  وذكرت 
انه  اال  قامت حبذف صورها،  مايا  أن  املشاهري 
يف احلقيقة مل تفعل مايا ذلك، والصور الزالت 

منى سابر والدة حال الرتك تثري اجلدل 
بصورة قدمية مع ابنتها

مايا دياب مل حتذف صورها األخرية اليت 
ظهرت من خالهلا بدون مكياج

مجلة سيدتي

موجودة يف حسابها. 

ومن خالهلا ظهرت بإطاللة حبرية عفوية من دون 
مكياج إال أن الكثري من الناشطني أشاروا إىل أن 

مالحمها تغريت وأنهم كادوا ال يعرفونها.

 ومما جاء يف التعليقات: »كنت بتجنين شو صاير 
معك؟« و«إنت مني؟« وحتدث بعضهم عن علميات 

التجميل فيما أثنى الكثريون على مجاهلا املميز.

مجلة سيدتي
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بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي محمد عامر األحمد - سورية
واجتماعي -  سدني اوسرتاليا

القصيدة شرفة لفضائي

أبين القصيدة شرفًة 

لفضائي
وأطلُّ 

من لغيت على أمدائي
أصل  البعيد   

 إذا أثرت قصيدًة
بيضاء 

أقرب من مدى إصغائي
وأعود  

قيد غمامٍة  صوفّيٍة
موشومٍة ... 

مأهولٍة بغنائي
تبتّل يفََّ  فراشٌة 

يف سعيها
لشهادٍة 

سلمية  

 اإلحياِء
ويطيب حرٌف  

يف زفاف فنائِه
سندًا  

ملوٍت يف سرير مسائي
بي شاعٌر 

إن غبُت يف ظلماته
يتقّمص الومضات  

بعد  فنائي..

بارك يا رب مجيع 
الذين يؤمنون 
بامسك القدوس

والروح  واالبن  االب  باسم 
القدس

بارك يا رب مجيع الذين يؤمنون 
ان  وأحفظهم  القدوس  بأمسك 
وعدلك  رمحتك  حتت  يكونوا 
طرق  مجيع  عنهم  أبعد  األهلي.. 
ال  الشريرة،  وخزعبالته  إبليس 
عدو  شبكة  يف  يقعون   تدعهم 
وأحفظهم  بهم   املرتبص  اخلري 

يف حمبتك ومعيتك.
ألنك  ومندحك  منجدك  نشكرك، 
القدوس  القادر  الوحيد  اهلنا 
احمليي واملعطي احلياة ارفعنا ان 
نكون فوق كل رئاسة وسالطني.

حنن نؤمن مبا  قرأنا يف الكتاب 
االصحاح  من  وعرفنا  املقدس 
قال  اخلالدة  أقوالك  عن  املدون 
الرب لربي أجلس عن مييين لكي 

اجعل أعداءك موطئ لقدميك .
ها حنن نسجد ونّصلي امام عرشك 
بالروح  منك  ونطلب  القدوس 
احلياة  مجيعًا  متنحنا  أن  واحلق 
األبدي  واخلالص  األهلية  والنعمة 
احيث اننا نؤمن بأسم وعمل أبنك 
عن  مات  وانه  البار  القدوس 
ألنه  الباطلة  ومعاصينا  خطايانا 
مثلث االقانيم فادي البشرية له 

احلمد والشكر والسجود.
واحلياة  والسالم  اجملد  كل  لك 
احلي  وابانا  اهلنا  والقداسة 
القدوس.. عظيم هو سر التقوى 
خلالص  باجلسد  ظهر  الذي  اهلل 
على  الطاهر  بدمه  أمجع  العامل 

خشبة الصليب امني.

جورج حبش، نايف حوامتة، كمال ناصر، وديع 
إميل  حداد، حنان عشراوي، ميشيل صباح، 
شنودة،  البابا  زيادين،  يعقوب  الغوري، 
عطااهلل حنا، املطران كبوتشي، األب مانويل، 
حنا  هيالنة،  سالم  مجال،  جول  عّياد،  األب 
صافية،  عفيف  ردينة،  أبو  نبيل  ميخائيل، 
إمسيح،  حنان  نصار،  مها  الرتزي،  زهدي 
وليم نصار، جورج عسل، نعيم خضر، كريم 
ناصر،  حنا  علوش،  ناجي  مقبل،  حنا  خلف، 
حمجوب عمر، مسري غطاس.. إدوارد سعيد، 
قسطنطني  عفلق،  ميشيل  نعيمة،  ميخائيل 
سعادة،  أنطون  البستاني،  بطرس  زريق، 
جورج أنطونيوس.. جربان خليل جربان، خليل 
حبييب،  إميل  ماضي،  أبو  إيليا  السكاكيين، 
الرحياني،  أمني  طوبي،  توفيق  توما،  إميل 
إميل معلوف، جورجي زيدان، أنيس الصايغ، 
صربي جريس، إلياس خوري، مسري قصري، 
مي زيادة، حنا مينة، جنيب عازوري، إلياس 
بشارة،  عزمي  اليازجي،  ناصيف  شوفاني، 
غالب هلسا، نزيه أبو نضال، فخري قعوار.. 
فارس اخلوري، جورج حاوي، يوسف بيدس، 

منيب يونان، مرتي الراهب.
فريوز، وديع الصايف، زياد الرحباني، مارسيل 
خليفة، ماجدة الرومي، صباح، مسرية توفيق، 
عاصي الرحباني، جوليا بطرس، أمل مرقص، 
جربان..  الثالثي  البنا،  ريم  تلحمي،  ريم 
يوسف شاهني، جنيب الرحياني، هاني رمزي، 
هالة صدقي.. جورج قرداحي، طوني خليفة، 
جنوى  إليسا،  إيلي صعب..  وهيب،  فيلمون 
نانسي  وسوف،  جورج  كفوري،  وائل  كرم، 
عجرم، نوال الزغيب، ملحم بركات، ديانا حداد، 
إلياس كرم.. سلوم حداد، عابد فهد، باسم 
مجيل  عيسى،  عبري  اخلولي،  قصي  ياخور، 
أسامة  املشيين،  نبيل  عواد،  جولييت  عواد، 
بهجوري،  جورج  أنضوني..  رائد  املشيين، 
سليمان منصور، إيليا سليمان.. غادة شعاع، 

عمو بابا..وآخرون آخرون كثر....
قادة،  مسيحية..  لعائالت  ولدوا  هؤالء  كل 
وإعالميني،  وشعراء،  ومفكرين،  ومناضلني، 
برزوا  واقتصاديني..  وفنانني،  وأدباء 
كان  من  منهم  اجملاالت،  شتى  يف  وأبدعوا 
مؤسسي  من  أو  العربية،  النهضة  رواد  من 
القومية العربية، ومن قادة الفصائل الوطنية 
السياسية  األحزاب  قادة  ومن  الفلسطينية، 
ومن  وسورية..  ولبنان  ومصر  األردن  يف 
وضد  االستعمار  ضد  الكفاح  يف  شاركوا 
الثقافة  أثروا  ومن  الصهيوني،  االحتالل 
العربية بالفكر التنويري والتقدمي والعروبي، 
والرواية،  والشعر،  باألدب،  وأغنوها 
والتمثيل،  والغناء،  والسينما،  واملسرح، 

والرسم.. وحتى الرياضة واألزياء ..
بل  مسيحيني؛  بصفتهم  هؤالء  يبدع  مل 
تسمو  واليت  أواًل،  اإلنسانية  بصفتهم 
ميقتون  أنهم  أجزم  أكاد  بل  الطائفية،  على 
التصنيف الطائفي، وأغلبهم بالعموم قوميون 
والفكر..  باالنتماء  ويساريون  ووطنيون 
وبطبيعة احلال، أتوا من خلفيات عديدة، ومن 
ميادين وجماالت متباينة، وشديدة االختالف.. 
منهم الشهيد، والعامل، والريادي، والشاعر.. 
جتنبُت  وقد  املثقف..  غري  املطرب  وحتى 
يف  تورطت  مسيحية  لشخصيات  أمساء  ذكر 
مشاريع معادية لألمة، أو تشبعت بالطائفية، 

أو تلطخت أيديها بالدماء..
قبل  واحدة؟  بقائمة  حشرهم  ملاذا  إذن، 
اإلجابة، جيدر التأكيد على وجود مئات األمساء 
لشخصيات قيادية وريادية متيزت يف شتى 
احلقول والفضاءات من املسلمني، ومن بقية 
لذكرهم،  حاجة  وال  واإلثنيات..  الطوائف 
فهم كثريون.. ولسنا هنا يف وارد تصنيف 
الناس مبعايري طائفية.. فهذا نهج مرفوض 

مجلة وتفصيال..
بقلم عبد الغني سالمة
كاتب وباحث فلسطيني

املسيحيون العرب.. منهم مـَن شارك يف الكفاح ضد االستعمار 
واالحتالل الصهيوني ومنهم مـَن أثرى الثقافة العربية 
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يف حقيقة األمر، ما دفعين لذكر هذه الكوكبة 
الكرمية هو تصاعد مشاريع تهجري املسيحيني 
العقدين  يف  خاصة  العربية،  البلدان  من 
األخريين.. حتى صار واضحا أن جهات متعددة 
تعمل بشكل ممنهج ومنظم على تفريغ املشرق 
العربي من التواجد املسيحي.. يف فلسطني 
اخنفضت نسبتهم من 20% إىل 2%، والسبب 

الرئيس هو االحتالل اإلسرائيلي.
يف العراق اخنفض العدد من مليون وأربعمائة 
ألف، إىل أقل من أربعمائة ألف، بسبب االحتالل 
يف  وداعش..  الطائفية  واحلرب  األمريكي 
إىل   %55 حنو  من  نسبتهم  اخنفضت  لبنان 
أقل من 40% بسبب احلرب األهلية اللبنانية 

.)1990 - 1975(
من حنو %20  نسبتهم  اخنفضت  يف سورية 
اليوم،   %10 إىل  عشر،  التاسع  القرن  يف 
داعش  وممارسات  األهلية،  احلرب  بسبب 

والنصرة.
يف عموم املنطقة هاجر من املسيحيني العرب 
ماليني،  األربعة  حواىل  املاضية  الفرتة  خالل 
الوطن  أي ما يقرب من ربع املسيحيني يف 
العربي، وإذا استمرت نفس الظروف، خاصة 
فإن  املسيحيني،  ضد  التحريضي  اخلطاب 
إىل  سنوات  عشر  بعد  ستتقلص  أعدادهم 

نصف العدد احلالي.
التذكري  تسرتعي  املفزعة  األرقام  وهذه 

بالنقاط اآلتية:
التعددية  بأن  التذكري  األوىل:  املسألة 
الطائفية واإلثنية والثقافية، وبالتالي الفكرية 
والسياسية وكل ما ينشأ عنها من تنويعات.. 
هي أهم مقومات بناء حضارة إنسانية مزدهرة 
هذا  بني  السلمي  التعايش  وأن  ومتطورة، 
اجملتمع،  استقرار  هو ضمان  الواسع  الطيف 
ذلك  وخالف  الدولة..  ومنعة  قوة  وضمان 
يعين تفرد طائفة أو إثنية بالسلطة، وبالتالي 
هيمنتها على اجملتمع بروح اإلقصاء والعداء.. 
كل  يف  التدمريية  آثاره  ملسنا  ما  وهذا 

اجملتمعات اليت ابتليت بالطائفية..
بني  التعايش  هذا  أن  الثانية،  املسألة 
ُيبنى عل مفهوم  أفراد اجملتمع ال ينبغي أن 
»التسامح«، بل على مفهوم »املواَطنة«.. 
ألن التسامح يعين تنازل الفئة القوية وتكرمها 
بالسماح لغريها بالعيش.. أي عالقة من هو 
أعلى مبن هو أدنى منه.. بينما املواَطنة تعطي 
اجلميع حقوقا متساوية دون مّنة أو تفّضل من 
أحد. بقوة القانون والدستور.. دون أن نقلل 

من أهمية التسامح كقيمة أخالقية راقية.
يف  املسيحي  الوجود  أن  الثالثة  واملسألة 
فاملسيحية  أصيل؛  وجود  العربية  البلدان 
ليسوا  واملسيحيون  هنا،  ونشأت  ُولدت 
ضيوفا وال طارئني على هذه البالد.. هم من 
تربة هذه األرض حتى قبل املسيحية نفسها.. 
وقبل الديانات.. وهم ليسوا جمرد أرقام، بل 
هم مواطنون أوال، هلم كافة احلقوق اإلنسانية 
أفراد  كل  وكذلك  والثقافية،  واالجتماعية 

ومكونات اجملتمع..
وهذه الكوكبة من األمساء الالمعة دليل دامغ 
ضروريا  يكن  مل  املسيحي  الوجود  أن  على 
املميزة  النكهة  أعطى  الذي  هو  بل  وحسب؛ 
أحد  زال  وما  كان  وأنه  الشرق،  لسحر 
العربية اإلسالمية، ومن بني  ركائز احلضارة 
جتلياتها  بكل  العربية  الثقافة  مكونات  أهم 
الش  فاكهة  هم  ُأخرى:  بعبارة  وأشكاهلا.. 

رق، إذا جاز التعبري..
يا  لكم:  نقول  كثرية..  وألسباب  لذلك، 
تغادرونا..حفاظاعلى  ال  الشرق..  مسيحيي 
والسياسي  والفكري  الديين  التنوع 

والثقايف..
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تـتمات

ساعات قليلة وتنكشف...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

»حصل على 50.3% من األصوات مقابل 48.4% لبايدن بعد إحصاء 
92% من أصوات بنسيلفانيا«، فيما جاءت النسبة يف والية جورجيا 
التالي: ترامب 49.5% من األصوات مقابل %49.2  احلامسة على 

لبايدن، بعد فرز 98% من األصوات.
وحبسب املركز، حصل ترامب على 50% من األصوات مقابل %48.6 

لبايدن، بعد فرز 95% من أصوات والية نورث كاروالينا احلامسة.
أّما يف أريزونا، فيتقدم بايدن على ترامب، حيث حصل مع فرز %86 

من األصوات على 50.5% مقابل 48.1% لرتامب. 
ويف والية نيفادا، يتقدم املرشح الدميقراطي بعد فرز 88% بنسبة 

49.4% مقابل 48.5% ملنافسه اجلمهورّي.
بتوقيت  امس  ظهر  حتى  بايدن،  جو  الدميقراطي  املرشح  وحصل 
الرئيس  حصل  فيما  األصوات،  من   72.096.563 على  اسرتاليا، 

األمريكي على 68.339.815. 
لكن حبسب قناة »فوكس نيوز« األمريكّية، حصل بايدن على 264 
فقط  أصوات   6 له  لتتبّقى  االنتخابّية،  الكلّية  أصوات  من  صوتًا 
أصوات   6 متّثل  اليت  »نيفادا«  بوالية  الفوز  يكفيه  حيث  للحسم، 
ليصبح  املطلوبة  الـ270 صوتًا  على  للحصول  االنتخابّية  الكلّية  يف 
رئيسًا للبالد، علمًا أن رصيد الرئيس دونالد ترامب توقف عند 214 

صوتًا. 
وبينما تستمّر عملّيات فرز األصوات يف عدٍد من الواليات األمريكّية، 
جدد الرئيس األمريكي دونالد ترامب، مطالبته بوقف فرز أصوات 

االنتخابات عرب الربيد.
ترامب:  كتب  »تويرت«،  على  الرمسّي  حسابه  على  تغريدٍة  ويف 

»أوقفوا فرز األصوات«.
وقال الرئيس األمريكي يف تغريدة أخرى: »أوقفوا االحتيال«.

إىل ذلك، قالت محلة ترامب إنها تعتزم الشروع يف إجراءاٍت قانونّية 
إضافّية يف والييت بنسلفانيا ونيفادا، وتوقعت أن يفوز الرئيس 
اجلمهوري يف االنتخابات حبلول مساء اجلمعة )أمس بتوقيت الواليات 

املتحدة( على أقرب تقدير. 
والية  يف  األصوات  إحصاء  إعادة  إىل  ترامب  محلة  دعت  كما 

ويسكونسن.
محلة  رفعتها  دعوى  أمريكّية  قاضية  رفضت  متصل،  سياق  ويف 
ترامب لوقف إحصاء األصوات بوالية ميشيغن. وأصدرت القاضية 
سينثيا ستيفنز احلكم شفهيًا خالل جلسة اليوم اخلميس، وقالت إنها 

تعتزم إصدار حكم مكتوب غدًا اجلمعة.
الرئيس  أّن  ترامب،  مستشاري  أحد  عن  نقلت  »سي.إن.إن« 
»حبث مع مساعديه االستعداد خلوض السباق عام 2024 إذا خسر 

االنتخابات«. 
على  حسابه  على  فيديو  فنشر  بايدن،  جو  الدميقراطي  املرشح  أّما 
»تويرت« امس االول اخلميس، يطالب من خالله بعّد كل صوت يف 
االنتخابات، مضيفًا يف تغريدة أخرى: »حتّلوا بالصرب يا رفاق. يتّم 

عد األصوات، وحنن نشعر بالرضا عن مكاننا«. 
وكان بايدن فاز بوالية ويسكونسن بنسبة 49.4% مقابل %48.8 
ويسكونسن  وُتعّد  األصوات.  من   %99 فرز  بعد  ترامب  ملنافسه 
والية متأرجحة، وكان ترامب فاز بها يف انتخابات العام 2016 ضد 

منافسته هيالري كلينتون. 
كما فاز بايدن بواليات أخرى، مثل ميشيغني وكاليفورنيا وواشنطن 
على  عادة  حتسب  اليت  الواليات  من  وغريها  ومونتانا  ونيويورك 

»الدميقراطيني«.
أّما ترامب ففاز بفلوريدا وتكساس، اللتني كان خصمه بايدن يأمل 

انتزاعهما منه، وفق اإلعالم األمريكي.
أنه  األربعاء،  مساء  ديالوير  والية  من  له  كلمة  يف  بايدن  وقال 
بالرئاسة«،  للفوز  الواليات  من  يكفي  مبا  فزنا  أننا  الواضح  »من 
مضيفًا: »ال أعلن أنين فزت بل عندما ينتهي فرز األصوات سنكون 

الفائزون«.
املتظاهرون  فيها  طالب  تظاهرات   أمريكّية   مدن  عدة  وشهدت 
بفرز األصوات من دون عوائق يف مدن متعددة، مبا يف ذلك أتالنتا 

وديرتويت وأوكالند. 
الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي  يف ديرتويت طالب أنصار 
تظاهرة  مقابل  األصوات،  فرز  بوقف  االنتخابات  يف  فوزه  أعلن 
ملناصري جو بايدن يف نيويورك للمطالبة بفرز كافة بطاقات االقرتاع 

يف االنتخابات.
يف سياق متصل، اعتقلت الشرطة األمريكّية عشرات األشخاص يف 
كّل من بورتالند ونيويورك، بينما استدعت حاكمة والية »أوريغون« 
التصويت يف  أعقبت  عنٍف  أعمال  للوالية، ملواجهة  الوطيّن  احلرس 

االنتخابات الرئاسّية.
فيها  يطعن  دعاوى قضائية  بتقديم  الفريقني  تلويح  فمع  وهكذا، 
بالنتيجة ويطالب باعادة فرز االصوات جتري مظاهرات احتجاجية يف 
بعض الواليات النصار الفريقني يتخوف من ان تتحول اىل مظاهرات 

عنفية.
يف  تظاهرات  اندلعت  األمريكية،  االنتخابات  نتائج  ترقب  فوسط 
عدد من املدن األمريكية، إذ اعتقلت الشرطة عشرات املتظاهرين 

املنددين بالعنصرية وعنف الشرطة يف نيويورك.
ليل  بايدن  جو  الدميوقراطي  املرشح  أنصار  من  اآلالف  تظاهر  كما 
االربعاء املاضي يف نيويورك وعدد من املدن األمريكية، للمطالبة 

باحتساب كل األصوات.
ويف ديرتويت، تظاهر أنصار الرئيس دونالد ترامب للمطالبة بوقف 

إىل  السباق  يف  األساسية  ميشيغن  والية  يف  األصوات  احتساب 
البيت األبيض، وقابلتهم تظاهرة ملؤيدي بايدن، ما أدى إىل توتر 

يف الشارع استدعى تدخل الشرطة.
ويف مدينة بورتالند يف والية أوريغون، اعتقلت الشرطة عددًا من 
األشخاص، وصادرت مفرقعات وآالت حادة وبندقية، بعد تظاهرات 
وقعت يف ساعة متأخرة يوم أمس األربعاء، بعد عملية التصويت يف 

انتخابات الرئاسة.
ونفذت شرطة بورتالند عمليات االعتقال، بعدما أعلنت حدوث أعمال 

شغب وسط املدينة.
أتالنتا  منها  األخرى،  املدن  من  عدد  تظاهرات يف  اندلعت  كذلك، 
دون  من  األصوات  فرز  مبواصلة  ناشطون  طالب  حيث  وأوكالند، 

عوائق.
ترامب  أنصار  يظهر  فيديو  بوست«  »واشنطن  صحيفة  ونشرت 
مجيع  أن  واملالحظ  مشيغني.  يف  األصوات  فرز  بوقف  يطالبون 

احملتجني كانوا من الفتيان البيض.
ويف السياق، حتدثت شرطة واشنطن عن عملية طعن أربعة أشخاص 
قرب البيت األبيض، من دون حتديد هوية األشخاص الثالثة الذين 

قاموا بالعملية، مشرية إىل أن التحقيقات ال تزال أولية.
الرئيس  على  احتّجوا  1000 شخص  من  أكثر  جتمع  الثالثاء،  ويوم 
دونالد ترامب يف ساحة Black Lives Matter Plaza، على بعد مبنى 
أجزاء  آخرون يف  مئات  سار  بينما  األبيض،  البيت  من  فقط  واحد 
من وسط واشنطن، وأحيانًا عرقلوا حركة املرور، وأطلقوا األلعاب 

النارية.
ويف آخر املعلومات حول االنتخابات الرئاسية األمريكية ومع اقرتاب 
احلسم، تقدم املرشح جو بايدن يف أريزونا ونيفادا والرئيس دونالد 

ترامب يف جورجيا.
ومع صدور هذا العدد من املرجح ان اسم قد عرف اسم »الفارس« 

الذي »سيقتحم« البيت األبيض.

الرئيس عون: التزام ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

زينة  الوزراء:  لبنان، حضره  اجلنائي يف حسابات مصرف  التدقيق 
رياض  لبنان  مصرف  حاكم  جنم،  كلود  وماري  وزني  غازي  عكر، 
سالمة، الوزير السابق ناجي البستاني، رئيس فريق التدقيق اجلنائي 
من شركة »الفاريز ومارسال« جيمس دانيال، األمني العام جمللس 
الوزراء القاضي حممود مكية ومدير مكتب رئيس احلكومة القاضي 

خالد عكاري.
االجتماع  خالل  »سألنا  فقالت:  جنم،  الوزيرة  صرحت  اللقاء  وبعد 
شركة »الفاريز ومارسال« املكلفة بالتدقيق اجلنائي على حسابات 
تطلبها لكي  اليت  العمليات واملستندات  لبنان، عن طبيعة  مصرف 
تستطيع القيام بهذا التدقيق. هناك أسئلة تتعلق بالتدقيق اجلنائي 
حبد ذاته وهناك شق متعلق باحلوكمة وآخر متعلق بالشق اللوجسيت 

وهناك أسئلة متعلقة باألسس احملاسبية.
وقد فهمنا من شركة التدقيق اجلنائي أن مصرف لبنان زودها مبعظم 
األخرى  الثالثة  األقسام  يف  أما  الرابع،  بالشق  املتعلقة  اإلجابات 
فكانت اإلجابات قليلة جدا، حيث رفض مصرف لبنان تزويد الشركة 
باملستندات واملعطيات املطلوبة. وسألنا احلاكم عن رفض تسليم 
هذه املستندات فأجاب بأن املشكلة ليست يف العقد بل يف قانون 
ملزم  لبنان  مصرف  ألن  تعديله  جيب  وبالتالي  املصرفية  السرية 

التقيد به.
كررنا موقفنا بأن هناك قرارا اختذ يف جملس الوزراء باإلمجاع وعلى 
مرحلتني إلجراء تدقيق مالي جنائي يف حسابات مصرف لبنان وقرار 
التدقيق وهذا  القيام بهذا  آخر بتكليف شركة »الفاريز ومارسال« 
القرار ملزم للجميع. وعلى مصرف لبنان تسليم التحقيق اجلنائي كل 
املصرف  العقد ألن  املهلة احملددة يف  املطلوبة ضمن  املستندات 
جملس  من  معني  موظف  هو  واحلاكم  اللبنانية  الدولة  خارج  ليس 
الوزراء وعليه التقيد بقرارات اجمللس. إن سبب التدقيق اجلنائي هو 
وجود فجوة كبرية يف حسابات مصرف لبنان. نريد معرفة أين ذهبت 
ودائع اللبنانيني يف املصارف. كررنا موقفنا بأال سرية مصرفية يف 
التدقيق اجلنائي وال على حسابات الدولة اللبنانية وال على حسابات 
تناولت املعطيات املطلوبة عمليات توصل إىل  وإذا  لبنان  مصرف 
السرية  إفشاء  لتفادي  بالرتميز  إليهم  اإلشارة  أشخاص يصار إىل 
وإذا  احلكومة  قرار  ينفذ  بأن  لبنان  مصرف  حاكم  على  املصرفية. 
رفض فعليه تقديم تربير رمسي للحكومة وللرأي العام حول األسباب 

اليت تدفعه إىل ذلك«. )التفاصيل على الصفحة 3(
مراوحة

الوضع  راوح  التكليف،  من  الثاني  االسبوع  انتهاء  بعد  وهكذا، 
احلكومي مكانه ومل حيصل حسب مصادر رمسية اي جديد أو تقدم 
االساسية  احلقائب  توزيع  خّص  فيما  حاهلا  على  االمور  زالت  وال 
الثالث، االتصاالت والصحة واالشغال، فيما ذكرت بعض املعلومات 
ان حقيبة الطاقة ايضا ال زالت ختضع للنقاش، باعتبار ان إسنادها 
اىل وزير ارمين يسميه الطاشناق يعين انها ال زالت بيد تكتل لبنان 
يتأكد  مل  بينما  للمداورة،  ختضع  ومل  احلر  الوطين  والتيار  القوي 
التقدمي  او سواها ملن يسميه احلزب  الرتبية  نهائيًا إسناد حقيبة 

االشرتاكي.
وذكرت املصادراملتابعة لالتصاالت، ان هناك على ما يبدو »خلطة« 
جديدة للحكومة جيري البحث بها اّخرت االتفاق على التشكيلة، حيث 
حقيبة  لتولي  قبله  من  شخصية  تسمية  »املستقبل«  تيار  يطلب 

الداخلية، ما يؤثر على توزيع معظم احلقائب االخرى. 

ولكن حسب مصادر مسؤولة يف احلزب االشرتاكي، فإن وليد جنبالط 
مل يطلب اي حقيبة وقالت املصادر: ُعِرضت علينا اول مرة حقيبيت 
الصحة والشؤون االجتماعية ومل نرفض، ثم عرضت حقيبيت الرتبية 
والشؤون ومل نرفض، ثم عرضت حقيبة الصحة ومل نرفض، وحنن 
قررنا ان ال نسمي اي حزبي ألي حقيبة بل سنقرتح شخصية كفؤة 
غري حزبية، ألننا نريد ان ُنسّهل تشكيل احلكومة و«ان النرتك الشيخ 
وكأن  ومرتبكة  خاطئة  احلكومة  تشكيل  طريقة  لكن  وحيدًا«،  سعد 
نراها معقدة ألن اخلالف الزال مرتكزًا حول  بألف خري، لذلك  البلد 
احملاصصة، فكيف تكون احلكومة منتجة ولن تنجح ولن وتنال ثقة 
الناس واجملتمع الدولي، وقدغبنا عن هذه االهداف، لذلك نصحنا 

الرئيس احلريري حبكومة مستقلني.
ويف السياق، غرد رئيس احلزب »التقدمي االشرتاكي« وليد جنبالط 
عرب حسابه على »تويرت«: »وزارة االخصائيني تزداد وضوحا يف كل 

يوم«.
قدغّرد  الصايغ  فيصل  النائب  الدميقراطي«  »اللقاء  عضو  وكان 
صباحًا عرب »تويرت« قائاًل: »يعَتربُ املتحاصصون أّن حكومة »املهّمة« 
املزمع تشكيلها قد تعيش لتدير االنتخابات النيابية املقبلة! فكيف 
ميكن أن يستوي وضع هكذا حكومة مع سعي تيار العهد للحصول 
وحده على الثلث املعّطل، ووزارات العدل والداخلية والدفاع ليواجه 
بها خصومه«؟ واضاف: »مع هذه الذهنية السياسية الكيدية، نصبح 

أمام حكومة »املهمة املستحيلة«!
»أن  عون،  ماريو  النائب  القوي  لبنان  تكتل  عضو  أكد  باملقابل، 
التيار الوطين احلر ُيّتهم زورا بعرقلة تشكيل احلكومة، مشددا على 
أن العملية جتري بني رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون والرئيس 

املكلف سعد احلريري من دون تدخل من أحد«.
وعن متسك التيار احلر بوزارة الطاقة، قال النائب ماريو عون: رفض 
التيار إخضاعها ملبدأ املداورة دون غريها من الوزارات ُمطمِئنًا إىل 
أن العقدة ستحل وكل ما يطلبه التيار الوطين احلر ورئيسه يكمن 

يف احرتام املعايري«.
كذلك غّرد رئيس تيار »املردة »سليمان فرجنّية عرب تويرت قائاًل: 
»كّل ما ُينسب اىل تيار املردة يف الصحف ووسائل االعالم، حول 
مطالبته حبقائب وزارية هو كالم ال أساس له من الصحة، فنحن مل 

نطلب وحني يتّم التواصل معنا نبين على الشيء مقتضاه«.
تأليف  ملف  أن  احلكومة  تأليف  لعملية  مواكبة  مصادر  وأوضحت 
احلكومي جممد يف الوقت الراهن لكن االتصاالت غري مقطوعة وميكن 
احلريري  سعد  املكلف  الرئيس  زيارة  عند  بتحرك  أن  اجلمود  هلذا 
اليومني  يف  بينهما  لقاءات  ترصد  مل  انه  علما  اجلمهورية  رئيس 
وابدى  عون سبق  الرئيس  أن  إىل  املصادر  وأشارت  املاضيني.  
احلكومة.  تأليف  أجل  من  املكلف  الرئيس  مع  للتعاون  استعداده 
وفهم أنه بعد توزيع احلقائب الوزارية  على الطوائف وانتظار إسقاط  
على  الرتكيز  إىل  هدفت  اجواء  وبثت  اجلمود  حصل  عليها  األمساء 
األمور السلبية يف العالقة بني عون واحلريري مع العلم ان ال حكومة 
الشرط األساسي إلطالق احلكومة هو  من دون تفاهمهما وبالتالي 
التفاهم. وهنا ذكرت أن االجتماعات السابقة بينهما خرجت بنتائج 

مشجعة وكان يصدر عن بعبدا الكالم اإلجيابي. 
وأشارت املصادر إىل أن خربطة اتت من مكان معني وبرز حديث 
عن أن ما اعطي لفئات يف تسميات ممثليها داخل احلكومة ال يراد 
اعطاؤه لفئات أخرى من أجل تسمية ممثليهم وهذا األمر يتناقض 
مع املناخ التوافقي فإذا كان على فريق أن يسمي ال بد اآلخر أن 

يفعل األمر نفسه.
وأفادت أن وزارة املال هلا وضع خاص اما بالنسبة إىل باقي الوزارات 
فرتاعى فيها األصول.  وكشفت أن املداورة سائرة وكذلك عدد 
احلكومة الذي حدد بـ الـ18 وزيرا وكانت هناك 3 حقائب وزارية يف 

طريقها إىل احلل وهي الصحة واالشغال العامة واالتصاالت.
وحتدثت املصادر إن هناك من الكتل  نيابية اليت  كانت تشتكي 
من عدم التواصل معها من بينها املردة كما أن هناك أطرافا تريد 

تسمية وزراءها يف احلكومة.
إىل ذلك سألت مصادر يف تكتل لبنان القوي عن سبب احلملة على 
رئيس التكتل  النائب جربان باسيل  يف امللف احلكومي واتهامه 
بالتدخل  يف الوقت الذي اكد عدم تدخله يف البيانات اليت صدرت 
عنه وانه ال يريد االشرتاك يف احلكومة كما سألت ملاذا مينع على 

باسيل ما هو مسموح لآلخرين؟

ظريف من كاراكاس: الواليات ...
تتمة املنشور على الصفحة األوىل

به.
وقال ظريف »اليوم، ال تستطيع الواليات املتحدة وحلفاؤها التحكم 

يف جمريات األحداث يف العامل. لقد فقدوا السيطرة«.
من جهته، وصف وزير اخلارجية الفنزويلي خورخي أريسا عالقة بالده 
وإيران بأنها بلغت »الذروة«، وقال إن إدارة مادورو قد حتصل يف 

املستقبل على أسلحة إيرانية إذا اقتضت احلاجة.
ووصل ظريف إىل العاصمة الفنزويلية األربعاء، لتكون احملطة األوىل 

يف إطار جولة التينية تشمل كوبا وبوليفيا وفنزويال.
وكان الرئيس الفنزويلّي أّكد  اليوم أيضًا رفضه أن تعطي واشنطن 

دروسًا يف الدميقراطية لشعوب العامل.
مادورو لفت إىل رفض كراكاس تدخل اآلخرين يف شؤونها الداخلية، 
االقتصاديَة  مشاكلها  تعاجل  كيف  تعرف  بالده  أّن  على  مشّددًا 

والسياسيَة بطريقة متحّضرة.
االنتخابات  يرافق  ما  على  التعليق  معرض  يف  مادورو  كالم  وجاء 
الرئاسية األمريكية من اعرتاضات واتهامات متباَدلة بني املرشحني 

ترامب وبايدن.
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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

توصل علماء فلك إىل اكتشاف جديد مذهل، وهو أن طبقة من اجلليد 
أقمار  أحد  »إنسيالدوس«،  تغطي  حديثا،  إنتاجه  مت  الذي  اجلديد، 

كوكب زحل.
فإن  العميقة،  والوديان  بالصدوع  مليء  سطحه  أن  من  وبالرغم 
بيضاء  جليدية  مع قشرة  ما،  حد  إىل  متماثال  يبدو  »إنسيالدوس« 

متأللئة، ليبدو وكأنه كرة ثلجية عمالقة يف الفضاء.
لكن مع استخدام األطوال املوجية لألشعة حتت احلمراء، اكتشف علماء 
الفلك أن الكثري من طبقة اجلليد املوجودة فوق القمر »طازجة«، مما 
يشري إىل أنها نامجة عن نشاط داخلي يف القمر، وذلك بفضل بعثة 

املركبة »كاسيين -هويغنز«.
وُأطلقت تلك البعثة عام 1982، ضمن مشروع مشرتك لـناسا ووكالة 
الفضاء األوروبية ووكالة الفضاء اإليطالية، وهي أول بعثة تدور يف 
مدار زحل وتستكشف حميطه بالتفصيل، وفق ما ذكر موقع »ناسا« 

باللغة العربية.
املاحلة  املياه  من  أعمدة  كاسيين  مسبار  اكتشف   ،2005 عام  ويف 
تتصاعد من 4 فجوات ضخمة متوازية يف القطب اجلنوبي للقمر، الذي 
أطلق عليه اسم »خطوط النمر«. وواصل كاسيين رسم خريطة ألكثر 

من 100 ينبوع ماء حار يف كسور خطوط النمر.
تتولد هذه الكسور بفعل قوى املد واجلزر على القمر، اليت تتولد أثناء 
دورانه الالمركزي حول زحل، إذ يسحب الكوكب »إنسيالدوس«، 
احلراري  والنشاط  الداخلية  احلرارة  درجة  ارتفاع  إىل  يؤدي  مما 
األرضي يف القمر، وخلق شقوق يف اجلليد املوجود على سطح قطبه 

اجلنوبي.
نتيجة  السائلة  حالته  على  بقي  الذي  املاء،  تنفث  الشقوق  هذه 
تدفئته داخل القمر، ثم يتجمد هذا املاء عندما يتم نفثه إىل سطح 
القمر، مكونا طبقة جديدة من اجلليد، حسب ما ذكر موقع »ساينس 

ألريت«.
مركبة  عضوية  جزيئات  اكتشاف  مت  إنه  باحثون  قال   ،2018 ويف 

منشأها القمر إنسيالدوس، فيما يعزز احتماالت وجود حياة عليه.

املستخدمون يشتكون من عيوب 
يف هواتف آيفون اجلديدة

أن  آبل  شركة  وتقنيات  بأخبار  املهتم   MacRumors موقع  ذكر 
بعض مستخدمي هواتف iPhone 12 اجلديدة اشتكوا من عيوب يف 

أجهزتهم.
هواتف  مالكي  »بعض  فإن  املوقع  أوردها  اليت  للمعلومات  وتبعا 
اهلواتف  بني  كبريا  فرقا  يلحظوا  مل  أنهم  إىل  أشاروا   iPhone 12
اجلديدة وهواتف آيفون اليت طرحتها آبل العام املاضي، خاصة عند 
مل  أنهم  إىل  أشاروا  كما  الفيديو،  مقاطع  وتصوير  الصور  التقاط 
 Face ID جيدوا تغريات يف عمل املستعر البيومرتي، وأن حساس
يف اهلواتف اجلديدة يعمل بنفس السرعة اليت كان يعمل بها يف هواتف 

آيفون اليت طرحت السنة املاضية«.
كما أشار املستخدمون تبعا للموقع إىل »أن عملية تثبيت الشاحن 
اجلديد الذي أعلنت عنه آبل خالل حدثها التقيت، والذي يوضع على 

ظهر هواتف آيفون اجلديدة ليست بتلك السهولة«.
ومن جهة أخرى أشار مقال نشرته صحيفة Verge إىل أن »العيب 
السريع  التفريغ  اجلديدة هو   iPhone 12 Pro األساسي يف هواتف 
فتبعا   ،»5G بشبكات  االتصال  عند  وخصوصا  البطارية،  لشحن 
للمقال »بعد استعمال هذ اهلواتف ملدة ساعتني ونصف الساعة يف 
حال كانت شاشتها تعمل أيضا، كان معدل الشحن ينقص مبقدار 
%18«، األمر الذي أشار أليه اخلرباء يف موقع Engadget أيضا، حيث 
 iPhone ذكروا أن األشخاص الذين اعتادوا على مدة عمل هواتف
11 »سيشعرون خبيبة األمل قليال« من مؤشرات عمل البطارية يف 

الطراز اجلديد.
وكانت آبل قد أعلنت يف 13 أكتوبر اجلاري عن 4 مناذج جديدة من 
هواتفها هي iPhone 12 و min 12وPro 12 وPro Max 12، وامللفت 
للنظر أن هذه اهلواتف طرحت للمستخدمني يف بعض البلدان بعلب 

خالية من الشواحن والسماعات.
وحصلت هذه األجهزة على معاجلات A14 Bionic اجلديدة اليت قالت 
آبل »إنها أقوى معاجلات طورتها للهواتف حتى اآلن«، كما حصلت 
كامريا هواتف iPhone 12 على تقنية HDR 3، وتقنية حتسني دقة 

التصوير من االجتاه املقابل للضوء.

يعاني العديد من مستخدمي اهلواتف الذكية من مشكالت يف البصر 
بسبب إدمانهم على استعمال هذه األجهزة لفرتات طويلة يوميا، فما 

هي أفضل الطرق لتجنب هذه املشكالت؟
ويف مقابلة صحفية حول هذا املوضوع قال، سريغي بودروف، اخلبري 
»روسكاتشيستفو«  هيئة  الرقمية يف  اخلربة  مركز  ورئيس  التقين 
الروسية للرقابة على جودة املنتجات الروسية: »يف وقتنا احلالي 
ونصف  ساعتني  ملدة  الذكية  هواتفهم  العاديون  الناس  يستخدم 
الساعة يف اليوم تقريبا، وهذا األمر كاف لرتك تأثريات سلبية على 
صحة العني وخلق اضطرابات يف النوم، الضوء الساطع لشاشات 

اهلواتف ميكن أن يسرع مشكالت ضعف أو فقدان البصر«.
وأضاف »من أجل التقليل من ضرر اهلواتف على البصر جيب ضبط 
سطوع الشاشة مبا يتناسب مع اإلضاءة احمليطة، وهلذا ميكن االعتماد 
التلقائي( املوجودة يف اهلواتف احلديثة، كما  )السطوع  على ميزة 
ينصح بتغيري حجم اخلط أثناء القراءة من شاشة اهلاتف حبيث تكون 

الكلمات مقروءة بوضوح من مسافة 30 سم.
أثناء  العني  من  اهلاتف  تقريب  جتنب  ضرورة  إىل  اخلبري  وأشار 
استعماله للقراءة وتصفح املواقع اإللكرتونية وخصوصا يف األماكن 
حدقة  تكون  احلالة  هذه  ففي  ضعيفة،  اإلضاءة  فيها  تكون  اليت 
العني متوسعة بشكل كبري ويتسرب إىل العني قدر كبري من األشعة 

الضارة النامجة عن الشاشة.
كما حذر بودروف من استعمال اهلواتف يف فرتة ما قبل النوم، كون 
أشعة الضوء الزرقاء النامجة عن شاشات اهلواتف واليت متلك موجات 
ترددية طويلة ترتاوح ما بني 450 و480 ناتومرت ترتك تأثريات سلبية 
للجسم  البيولوجية  الساعة  على  وتؤثر  العصيب  اجلهاز  صحة  على 
وعلى عملية إفراز هرمون امليالتونني الذي يساهم يف ضبط النوم، 

والذي يفرزه اجلسم يف الظالم.

أصبح بإمكان مستخدمي تطبيق »واتساب« جتّنب الدردشات املزعجة 
إىل األبد، بعد أن كان التطبيق يتيح هذه امليزة ملدة أقصاها عام 

واحد فقط.
بنظام  العاملة  لألجهزة  التجرييب  إصداره  يف  »واتساب«  ويتيح 
الدردشة  صوت  كتم  إمكانية   ،2.20.201.10 الرقم  وحيمل  أندرويد 
إىل األبد، من أجل جتنب الرسائل املزعجة من بعض األشخاص أو 

اجملموعات.
واستبدلت شركة »واتساب« خيار الكتم ملدة عام بـ«دائم«، األمر 
املستخدم  على  يتعني  كان  إذ  ذكيا،  خيارا  كثريون  اعتربه  الذي 

إعادة تفعيل هذه اخلاصية كل عام.
تطبيق  افتح  أوال،  املزعجة:  الدردشات  كتم  تفعيل  طريقة  وإليك 
واتساب، ثانيا، انتقل إىل الدردشة اليت تريد كتمها، ثالثا، اضغط 
على اسم اجملموعة أو جهة االتصال، رابعا، اضغط على خيار كتم 

الصوت وحدده دائًما )أو خيارات أخرى(.
أجهزة  على  »واتساب«  تطبيق  يف  اخلطوات  نفس  اتباع  وميكنك 

احلاسوب العادية.
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وأخريا عثر اإلنسان على املاء خارج األرض، ويف القمر بالذات، وهو 
اخرتاق فلكي مذهل، أكدته NASA الفضائية يف مؤمتر صحايف عقدته 
»أونالين« االثنني املاضي، وملخص ما ورد فيه أن مرصدا معروفا 
بأحرف SOFIA اختصارا المسه، عثر على جتمع جلزيئات مائية مقدارها 
100 إىل 412 جزءا من املليون، أي ما يعادل ثلث ليرت من املاء يف 
مرت مكعب من سطح فوهة Clavius املعتربة واحدة من األكرب يف القمر، 
إىل درجة أن باالمكان رؤيتها من األرض بالعني اجملردة يف النصف 

اجلنوبي من سطحه املرئي واملضاء دائما بأشعة الشمس.
هذه املعلومات، وغريها الكثري عن ماء القمر، واردة أيضا يف دراسة 
نشرتها دورية Nature Astronomy العلمية املرموقة بعددها احلالي، 
وأعدها علماء من »ناسا« عربوا فيها عن اعتقادهم بأن املاء برتكيبته 
اليت نعرفها، خمزن يف اجلرم األقرب اىل األرض داخل فقاعات من 
الزجاج القمري، أو بني حبيبات على األديم، حتميه من البيئة املعادية، 
فيما ورد على لسان Paul Hertz مدير قسم الفيزياء الفلكية يف مقر 
الوكالة األمريكية بواشنطن، أن االكتشاف »سيثري الكثري من األسئلة 
حول ما نعرفه عن سطح القمر، وحيث على إعادة التفكري بكيفية تكوين 

املياه واستمرار وجودها على سطحه اخلالي من اهلواء« كما قال.
غري  اجلليد  برك  من  مليارات  رؤية  باالمكان  أن  أيضا،  هرتز  ذكر 
املكتشفة سابقا، وهذا يوفر فرصة الستخراجه بسهولة أكرب، يف تطور 
ميكن اعتباره ثورة فيما يتعلق مبا سيحتاجه رواد الفضاء على القمر، 
وهو ما أملح اليه أيضا مدير »ناسا« جيم بريدنستني، عرب تغريدات 
كتبها يف حسابه »التويرتي« عن املياه على القمر، وقال يف احداها: 
ما  لكن  استخدامه كمورد،  بإمكاننا  إذا كان  ما  اآلن  نعرف حتى  »ال 
تعلمناه عنه هو أنه مفتاح لربنامج أرمتيس« أي مشروع Artemis الذي 
غياب،  طول  بعد  القمر  اىل   2024 يف  املتحدة  الواليات  به  ستعود 

ويهدف اىل ارسال أول امرأة تهبط على سطحه.
ويبدو أن يف بال القّيمني على NASA اليت استبعدت كليا وجود أي 
نوع من احلياة يف املياه اليت عثروا عليها يف مناطق حرارتها 163 درجة 
حتت الصفر، بناء قاعدة فضائية ثابتة على سطح القمر، ويتوقعون أن 
يتم اختيار موقعها قريبا من األماكن اليت مت العثور فيها على املاء، 
وهي أماكن يقدرون مساحتها بأكثر من 40 ألف كيلومرت مربع يف قطيب 
 Hannah Sargeant من مساحته، وفقا العتقاد الباحثة القمر، أي 0.1 % 

املتخصصة يف »ناسا« بالفيزياء الفلكية.
أما تلسكوب SOFIA الذي يعود اليه فضل العثور على »سائل احلياة« 
يف القمر، فمثبت على منت طائرة بوينغ تقوم بعشر طلعات يوميا، 
وحتلق على ارتفاع 11 كيلومرتا، لريصد منها السدم واجملرات والنجوم 
وكواكب النظام الشمسي وأقمارها، حبسب ما كتبت عنه »العربية.

نت« يف تقرير نشرته السبت املاضي، وفيه ذكرت أيضا أنه يستخدم 
األشعة حتت احلمراء للبحث عن آثار طيفية تشري اىل وجود املاء خارج 
األرض، فيما املعروف عن برنامج »أرمتيس« البالغة موازنته 28 مليارا 
من الدوالرات، منها 16 كلفة اهلبوط على القمر بعد 4 أعوام، أن العمل 
بثالثينات  رواد  فيه جيري على أسس تعتربه خطوة متهيدية الرسال 

هذا القرن اىل املريخ.

املياه اليت اكتشفوها يف القمر منتشرة يف 
40 ألف كلم مربع

صور تظهر وجود جليد طازج على 
سطح »إنسيالدوس« قمر زحل

كيف نقلل من ضرر اهلواتف على البصر؟

ميزة جديدة يف »واتساب«
آلية ترمجة جديدة »ال تعتمد على 

اإلنكليزية« من »فيسبوك«
على  قائمة  جديدة  آلية  برجمية  عن  »فيسبوك«  شركة  كشفت 
لغة   100 ترمجة  على  القادرة  األوىل  ستكون  االصطناعي،  الذكاء 
الربجمية  تطوير هذه  جرى  وقد  اإلنكليزية.  على  االعتماد  من دون 
مفتوحة املصدر املعتمدة على الذكاء االصطناعي، ملساعدة الشبكة 
االجتماعية الرائدة عامليا يف حتسني احملتوى الذي تقدمه بـ160 لغة، 

ملستخدميها الذين يفوق عددهم ملياري شخص حول العامل.
يف  فان،  أجنيال  الشبكة،  يف  البحث  جمال  يف  املساعدة  وقالت 
رسالة عرب مدونة: »هذا اإلجناز هو نتيجة تراكم سنوات من العمل 
األساسي لفيسبوك على صعيد الرتمجة اآللية القائمة على الذكاء 

االصطناعي«، حسب ما ذكرت وكالة »فرانس برس«.
وأشارت فان إىل أن النموذج اجلديد، »يتمتع بدقة أكرب من األنظمة 

األخرى، ألنه ال يعتمد على اإلنكليزية كلغة وسيطة للرتمجة«.
سبيل  على  الفرنسية  إىل  الصينية  من  الرتمجة  »عند  وأضافت: 
املثال، تعمل معظم النماذج املتمحورة على اإلجنليزية على الرتمجة 
أوال من الصينية إىل اإلجنليزية، ثم من اإلجنليزية إىل الفرنسية، ألن 

بيانات التدريب باإلنكليزية هي األكثر توافرا حول العامل«.

عوامل تؤثر يف بقاء الفريوس التاجي 
حيا على اهلواتف الذكية

أعلن الربوفيسور أناتولي ألتشتاين، عامل الفريوسات الروسي، أن 
فرتة بقاء الفريوس التاجي على اهلواتف الذكية تعتمد على جرعة 

الفريوس، ووجود األشعة فوق البنفسجية والوسط احمليط.
لألنباء،  الروسية  نوفوسيت  لوكالة  تصريح  يف  الربوفيسور  وقال 
يف معرض تعليقه على ما نشرته جملة Virology Journal عن نتائج 
الدراسة اليت أجراها علماء املركز األسرتالي للتأهب لألمراض، اليت 
تفيد بأن األوراق النقدية والشاشات اليت تعمل باللمس واألقالم 
شهر.  ملدة  التاجي  الفريوس  حتمل  أن  ميكن  والدرابزين  املعدنية 
وقال، »جيب أن نعلم أن نتائج االختبارات اليت أجريت على خمتلف 
األشخاص خمتلفة جدا، وتعتمد بالدرجة األوىل على جرعة الفريوس 
اليت تنقل، فكلما كانت أكرب، تزداد فرتة اكتشاف الفريوس. كما 
الظالم أم يف  إجراء االختبار، هل كانت يف  أنها تعتمد على فرتة 
ألنه  للتغري،  قابلية  أكثر  يكون  الضوء  الفريوس يف  ألن  الضوء. 
حساس لألشعة فوق البنفسجية. وباإلضافة إىل هذا يلعب الوسط 

الذي متت العملية فيه دورا مهما أيضا«.
النتائج، وقال »كقاعدة  ويضيف، ومع ذلك جيب االهتمام بهذه 
أي  الفريوس  من  جلرعة صغرية  تكون  لن  أيام  بضعة  بعد  عامة، 
خطورة. ولكن مع ذلك جيب مسح سطح التلفون واألسطح األخرى، 

ولكن مع األوراق النقدية املسألة صعبة«.
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أعراض  من  يعانون  الذين  األشخاص  أن  حديثة  دراسة  كشفت 
بالسكتة  لإلصابة  متزايدة  خماطر  لديهم  متعددة  اكتئاب 

الدماغية.
 Neurology: Clinical وأظهرت الدراسة اليت ُنشرت مؤخرا يف جملة
أالباما يف برمنغهام،  Practice، واليت قادها باحثون يف جامعة 
أن الذين سجلوا درجات أعلى يف اختبار مصمم لقياس أعراض 
االكتئاب، لديهم خماطر أعلى للسكتة الدماغية من أولئك الذين 

حصلوا على درجات أقل.
و14516  السود  من  مشاركا   9529 على  الدراسة  واشتملت 
الدماغية،  بالسكتة  مصابني  غري  مجيعهم  البيض،  من  مشاركا 
 ،REGARDS وتبلغ أعمارهم 45 عاما أو أكثر. مسجلني يف دراسة
وهي دراسة طولية األمد قائمة على السكان ومصممة لفحص 
عوامل اخلطر املرتبطة بالتفاوتات العرقية واإلقليمية يف حدوث 

السكتة الدماغية والوفيات.
ومت تقييم أعراض االكتئاب باستخدام االختبار املكون من أربعة 

.4-CES-D عناصر ملقياس االكتئاب، املعروف باسم
ويعمل املقياس املكون من أربعة عناصر على تقييم جمموعة فرعية 
املستجيبون  فيها  اليت شعر  املرات  عدد  وتقييم  األعراض  من 

باالكتئاب أو احلزن أو الوحدة أو نوبات البكاء.
متوسطها  متابعة  مدى  على  دماغية  سكتة  حالة   1262 وسجلت 
تسع سنوات بني جمموعة الدراسة. ومقارنة باملشاركني الذين ال 
يعانون من أعراض االكتئاب، فإن املشاركني الذين حصلوا على 
درجات  من 1 إىل 3 ضمن اختبار CES-D-4، زاد لديهم خطر 

اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة %39.
 ،4 تفوق   4-CES-D درجات  على  حصلوا  الذين  واملشاركون 
تعرضوا خلطر اإلصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 54%. ومل يكن 

هناك دليل على وجود تأثري تفاضلي حسب العرق.
وقالت الدكتورة فرجينيا هوارد، األستاذة يف قسم علم األوبئة 
يف كلية الصحة العامة جبامعة أبهاوس، وكبرية مؤلفي الدراسة: 
مثل  الدماغية،  للسكتة  املعروفة  اخلطر  عوامل  من  عدد  »هناك 
ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب، لكننا بدأنا نفهم 
أعراض  ظهور  وأن  أيضا،  تقليدية  غري  خطر  عوامل  هناك  أن 

االكتئاب يلوح يف األفق يف تلك القائمة«.
وكان أحد أهداف الدراسة هو معرفة ما إذا كانت أعراض االكتئاب 
لدى  الدماغية  بالسكتة  اإلصابة  خطر  زيادة  تفسري  يف  تساعد 

السكان السود، خاصة يف جنوب الواليات املتحدة.
كابستون  كلية  من  فورد،  ألكاساندرا  الدكتورة  وأوضحت 
الدراسة:  يف  املشاركة  واملؤلفة  أالباما  جامعة  يف  للتمريض 
»عوامل اخلطر التقليدية ال تفسر كل االختالف يف خماطر السكتة 
الدراسات  بني  خمتلطة  النتائج  كانت  األجناس.  بني  الدماغية 
القليلة اليت سجلت مشاركني من السود وفحصت أعراض العرق 
واالكتئاب فيما يتعلق بالسكتة الدماغية. وغالبا ال يتم اكتشاف 
أقل  كونهم  السود،  املرضى  لدى  يتم تشخيصه  وال  االكتئاب 

عرضة لتلقي رعاية وإدارة فعالة«.
وأضافت: »تشري هذه النتائج إىل أنه جيب إجراء مزيد من األحباث 
الستكشاف عوامل اخلطر غري التقليدية للسكتة الدماغية. وتؤكد 
اآلثار املرتتبة على نتائجنا أهمية تقييم عامل اخلطر هذا يف كال 

اجملموعتني«.

أعراض االكتئاب املتعددة تزيد من 
قداس وجناز السنةخطر اإلصابة بالسكتة الدماغية

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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ميكن أن يؤدي تساقط الشعر، املعروف باسم الثعلبة، إىل تدمري 
الصحة العقلية للفرد، حيث أن الشعر يعد درعا خيتبئ وراءه الكثري 

ليكون حاجزا ضد انعدام األمن.
وقد يبدو تساقط الشعر أمرا ال مفر منه، لكن األحباث تشري إىل 
أن مثل هذه القدرية غري حتمية، حيث حددت جمموعة من العالجات 

الطبيعية اليت تستهدف آليات تساقط الشعر.
واألكثر من ذلك، أن هذه احللول ال تأتي عادة بآثار جانبية سيئة 

وهي أقل تكلفة من اإلجراءات اجلراحية.
قد  كونه  أهمية،  الواعدة  العالجات  أكثر  أحد  األخضر  الشاي  ويعد 

يدعم منو الشعر الصحي وإعادة منوه.
 EGCG ويف إحدى الدراسات الصغرية، أضاف الباحثون مستخلص
لثالثة  الرأس  فروة  إىل  األخضر  الشاي  من  املشتق  املوضعي 
املشاركون  شهد  أيام،  أربعة  وبعد  بالثعلبة.  مصابني  مشاركني 

زيادات كبرية يف نشاط منو الشعر.
ويعرف EGCG بأنه مركب نباتي طبيعي موجود يف الشاي األخضر 

وقد ثبت أنه يوفر جمموعة من الفوائد الصحية.
وعالوة على ذلك، يف دراسة عن تساقط الشعر على الفئران، وجد 
الشاي  مستخلص  تناولت  اليت  احليوانات  من   %33 أن  الباحثون 
مل  بينما  أشهر،  ستة  بعد  الشعر  منو  إعادة  على  حصلت  األخضر 

تتحسن أي فئران يف اجملموعة اليت حصلت على دواء وهمي.
وهناك تفسريات أخرى مقرتحة للدور الذي يلعبه الشاي األخضر يف 
منو الشعر، واليت تقول إن منو الشعر يرتبط إىل حد كبري باألكسجني 
وتوصيل املغذيات إىل اجللد. ويف الواقع، ميكن أن يؤدي ضعف 
الدورة الدموية إىل تساقط الشعر. لذلك، يرى الباحثون أن شرب 
الشاي األخضر قد يزيد من إمداد فروة رأسك بهذه العناصر الغذائية 

وحيسن منو الشعر.

مستخلص طبيعي يزيد من منو الشعر 
يف أيام بتحفيز بصيالت الشعر

يلجأ بعض األشخاص إىل تناول الفاكهة كبديل صحي لوجبة اإلفطار 
اليت قد حتتوي على دهون ضارة أو سعرات حرارية زائدة، إال أن خرباء 
التغذية أفادوا بأن ليس كل أنواع الفاكهة ميكن تناوهلا على معدة 

فارغة صباحا.
ونصحت خبرية التغذية األمريكية، داريل جيوفر، بعدم تناول املوز يف 
الصباح على معدة فارغة، فإن كان وال بد من تناول الفاكهة، فتنصح 

.»birdie« اخلبرية بتناول تفاحة أو كمثرى مثال، حسبما ذكر موقع
وأرجعت اخلبرية حتذيرها من تناول املوز، إىل احتوائه على كمية كبرية 
ميكن  حيث  والكمثرى،  التفاح  مثل  أخرى  بفاكهة  مقارنة  السكر  من 

وصف املوز بـ«قنبلة سكر«.
وأوضحت أن املوز يزِود اجلسم بالطاقة بسرعة، ما يؤدي إىل ارتفاع 
نسبة السكر يف الدم أيضا بسرعة، لكنه يعاود االخنفاض بسرعة أيضا، 
لكن بالنسبة للرياضيني الذين حيتاجون للطاقة بسرعة فإن تناول املوز 

يف الصباح يكون مفيدا وميكن أن ميدهم بالطاقة الالزمة.
ورأى خرباء الصحة أنه بعد ذلك يشعر املرء من جديد باجلوع قبل أن 
حيني موعد وجبة الغداء، ويرتافق اجلوع مع الشعور بالتعب، لذلك ليس 

من املناسب تناول املوز وسد اجلوع حتى موعد وجبة الغداء.
يشار إىل أن ذلك التحذير ال يعين االستغناء متاما عن تناول املوز، لكن 
فقط جتنب تناوهلا على معدة فارغة، حيث حيتوي على مواد غذائية 
واملغنيزيوم،  والبوتاسيوم   B6 فيتامني  مثل  اجلسم،  حيتاجها  مهمة 
بتناول املوز مع أشياء  وهذه املواد الضرورية يستفيد منها اجلسم 

أخرى مثل املكسرات والزبادي.

فاكهة لذيذة ينصح بعدم تناوهلا على 
معدة فارغة
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NSW HITS THREE MIL-
LION TESTS AS COM-
MUNITY URGED TO 
REMAIN VIGILANT
-    As the state marks 
three million COVID-19 
tests since January, 
the NSW Government 
is calling on the com-
munity to continue to 
work together to fight 
the deadly virus.
-    Premier Gladys Be-
rejiklian said reaching 
three million tests was 
a major milestone in 
the State’s fight against 
COVID-19.
-    I want to thank ev-
eryone in NSW who 
has come forward to be 
tested – three million 
COVID-19 tests is an 
incredible result,” Ms 
Berejiklian said.
-     “As we ease restric-
tions, it is critical that 
we maintain our high 
rates of testing which 
has been central to our 
success in limiting the 
spread of the virus and 
keeping NSW open.”

NSW WELCOMES ROY-
AL COMMISSION RE-
PORT INTO NATIONAL 
NATURAL DISASTER 
ARRANGEMENTS
-    The NSW Govern-
ment has welcomed 
the Final Report of the 
Royal Commission into 
National Natural Disas-
ter Arrangements, fol-
lowing the devastating 
2019-2020 bushfire 
season.
-    The NSW Govern-
ment will work closely 
with the Federal Gov-
ernment to respond to 
the Royal Commission’s 
recommendations, in a 
way that complements 
the work already under-
way following the NSW 
Government’s Bushfire 
Inquiry.
-    In August, the NSW 
Government accepted 
all 76 recommenda-
tions from the NSW 
Bushfire Inquiry. The 
implementation of a 
number of those rec-

ommendations has al-
ready begun including 
a $192 million funding 
package and suite of 
legislative changes.

 1 BILLION NEPEAN 
HOSPITAL REDE-
VELOPMENT FAST-
TRACKED
-    The $1 billion Ne-
pean Hospital redevel-
opment has marked a 
major milestone, as the 
NSW Government an-
nounced Stage 2 of the 
project will be brought 
forward by two years.
-    The fast-tracking 
of the project was an-
nounced at a topping 
out ceremony of Ne-
pean Hospital’s 14-
storey tower, which 
reached its highest 
point of construction 
today.
-   Premier Gladys Be-
rejiklian said the NSW 
Government’s $1 billion 
investment in Nepean 
Hospital will future-
proof health services 
in Western Sydney and 
the Blue Mountains for 
decades to come.

TOP UP FOR REGION-
AL SCHOOL PROJ-
ECTS
-    Hundreds of building 
projects will commence 
at schools across re-
gional NSW with the 
announcement of the 
Regional Renewal Pro-
gram.
-    The new $120 million 
stimulus program, part 
of the State’s COVID-
19 Recovery Plan, will 
provide a government 
co-contribution of be-
tween 50 per cent to 
80 per cent for regional 
school capital improve-
ment projects includ-
ing covered outdoor 
learning areas, science 
facilities, toilet blocks, 
administration build-
ings and canteens.
-    Eligible schools will 
be contacted by the De-
partment of Education 
about the program.

FW: NSW Government Weekly Update - 30 October 2020

***********

From: NSW Government

Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and

ElectorateOffice EastHills 
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

NEW STATE-WIDE SUP-
PORT FOR PEOPLE IM-
PACTED BY SUICIDE
-   The NSW Govern-
ment is investing $4.54 
million in post-suicide 
care to provide a range 
of practical and psycho-
logical services to NSW 
residents bereaved or 
impacted by suicide.
-   Minister for Mental 
Health Bronnie Taylor 
said the state-wide ser-
vices will range from 
one-to-one counselling 
and family therapy, to 
supporting grieving 
loved ones to liaise 
with police, the coro-
ners and media.

WORKING TOGETHER 
FOR A BRIGHTER BE-
GINNING
-    The NSW Gov-
ernment has today 
launched a whole-of-
government initiative to 
better support families 
that are navigating the 
first 2000 days of their 
child’s life.
-  Minister for Education 
and Early Childhood 
Learning Sarah Mitchell 
said the Brighter Begin-
nings initiative focuses 
on this crucial period 
from conception to age 
5, across the breadth of 
government services.

CHECK-IN THROUGH 
SERVICE NSW APP 
GOES LIVE FOR TAXIS
-     Taxi drivers and pas-
sengers can now enjoy 
a safer journey, thanks 
to the Service NSW 
app’s QR code check-
in going live across the 
taxi industry.
-     Minister for Custom-
er Service Victor Dom-
inello said the rollout of 
the technology among 
Premier, Legion, GM 
Cabs and some region-
al operators is a big win 
for the community and 
follows a successful 
trial.

STRICT NEW LAWS TO 
REGULATE SHORT-
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TERM RENTALS
-    Short-term rental 
accommodation hosts, 
guests, letting agents 
and online booking 
platform operators 
will soon be subject 
to strict new laws with 
a mandatory Code of 
Conduct for the indus-
try to begin in Decem-
ber.
-   Minister for Better 
Regulation and Inno-
vation Kevin Anderson 
said the new Code, 
which was released 
today, includes clear 
guidance and obliga-
tions for hosts and 
guests centred on 
minimum standards of 
good behaviour.
-    The Code of Con-
duct, which can be 
viewed here, will come 
into force on 18 De-
cember 2020.
-    For additional infor-
mation, please visit the 
Fair Trading website.

NSW WELCOMES 264 
NEW FIRE AND RES-
CUE RECRUITS
-    NSW has welcomed 
264 new firefight-
ers across the state 
with the latest recruits 
graduating from the 
Fire and Rescue NSW 
(FRNSW) Emergency 
Services Academy at 
Orchard Hills.
-   Minister for Police 
and Emergency Ser-
vices David Elliott and 
FRNSW Commissioner 
Paul Baxter welcomed 
the new recruits, who 
include a former pro-
fessional rally car co-
driver, a martial arts in-
structor, a former dairy 
farm manager, youth 
worker and a number 
of teachers.

Hundreds more people 
experiencing homeless-
ness will be helped off 
the street and into se-
cure housing with a $29 
million expansion of 
the NSW Government’s 
Together Home project, 
as part of the 2020-21 
NSW Budget.
Treasurer Dominic Per-
rottet said the addi-
tional funding brings 
the NSW Government’s 
total investment in the 
Together Home project 
to $65 million.
“We are helping break 
the cycle of homeless-
ness and the upcoming 
Budget will continue 
our investment in cru-
cial programs to help 
get people back on 
their feet and transform 
the lives of some of the 
most vulnerable in our 
society,” Mr Perrottet 
said.
“The Together Home 
project is delivering 
great social outcomes 
by providing people a 
place to call home while 
also supporting jobs in 
the community services 
sector at a pivotal time 
in our economic recov-
ery from COVID.”
The program involves 
securing homes from 
the private rental mar-
ket and delivers inten-
sive tailored supports 
to meet the complex 
needs of the people in 
the program. An addi-
tional 400 dwellings, 
with wraparound sup-
ports, will be secured 
as part of this invest-
ment.

Together Home pro-
vides support to main-
tain a tenancy and 
services like case man-
agement, drug and alco-
hol services and mental 
health support.
More than 645 people 
previously sleeping 
rough across the state 
have secured hous-
ing since April. This 
includes 274 who are 
already receiving hous-
ing and wrap around 
support through the To-
gether Home initiative.
Minister for Families, 
Communities and Dis-
ability Services Gareth 
Ward said the support 
delivered would help 
put people on a path-
way to housing inde-
pendence.
“The needs of rough 
sleepers are often high-
ly complex. This initia-
tive is delivering life-
changing outcomes by 
providing them with a 
roof over the head, com-
bined with the wrap-
around support ser-
vices to break the cycle 
of homelessness,” Mr 
Ward said.
“This initiative will ad-
dress homelessness 
not only in the city, but 
right across our state, 
as we help people im-
prove their health and 
wellbeing, and rebuild 
their lives.”
Together Home will be 
delivered in collabora-
tion with community 
housing providers, spe-
cialist homelessness 
services and healthcare 
workers.

NSW BUDGET TO HELP 
HOUSE ROUGH SLEEPERS
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Sky News’ Peta Credlin 
has exposed a stunning 
omission from the inqui-
ry into Victoria’s hotel 
quarantine failure, as a 
key player was ignored.
An explosive investiga-
tion into Victoria’s bun-
gled hotel quarantine 
system has revealed its 
“catastrophic” failures 
and a stunning omission 
from the inquiry into it.
Sky News host Peta 
Credlin presented the 
hour-long documentary, 
which aired on Sun-
day night, and showed 
the heartbreaking hu-
man stories which came 
about as a result of the 
failures.
Those failures are under-
stood to be responsible 
for the vast majority of 
Victoria’s second wave, 
with 819 dead in the state 
to date and thousands of 
businesses closed for 
good.
Credlin spoke to a busi-
ness owner who broke 
down in tears as he 
spoke of his struggles, a 
grieving family that was 
forced to say goodbye to 
a loved one on Zoom and 
a doctor who spoke of a 
surge in mental health 
problems.
She also asked big ques-
tions of the hotel quar-
antine inquiry — asking 
whether it was fit for pur-
pose after it failed to take 
in evidence from a key 
player in the system.
That person is Andrew 
McLean, whose compa-

ny Elite Protection Ser-
vices (EPS), ran security 
at Rydges on Swanston 
— where the vast major-
ity of Victoria’s second 
wave cases are under-
stood to have stemmed 
from.
He told Credlin he de-
tailed a breakdown in 
command and breaches 
of protocols in a submis-
sion to the hotel inquiry.
But for a reasons he 
cannot understand, his 
500-page submission 
has not been accepted 
as evidence and he was 
never called up.
EPS had been subcon-
tracted by the Sydney-
based Unified Security 
which had been awarded 
the bulk of the hotel se-
curity work in a contract 
worth more than $30m.
He spoke of scenes of 
confusion at the hotel 
— where he claimed all 
the positive cases from 
other hotels and infected 
workers from the Cedar 
Meats plant were sent to 
stay.
“I don’t think any of us 
really knew how impor-
tant this was, from a 
perspective of how dan-
gerous the whole COVID 
situation was going to 
be,” he said.
“I literally didn’t leave 
Rydges. I came home for 
a bit of a sleep but for the 
first two weeks, I didn’t 
leave. So it was red hot. 
When I say it was hot, it 
was a high-pressure en-
vironment. You had mul-

Peta Credlin documentary: Explosive new 
claim about Victoria’s second wave origin

tiple departments having 
different ideas about the 
way things should be 
run.”
Mr McLean said his com-
pany was dealing with 
the fact there were not 
established protocols 
about what guests were 
able to do.
“There was conver-
sations and conflict 
between whether the 
guests were able to 
have fresh-air walks,” 
he said.
Andrew McLean’s com-
pany Elite Protection 
Services (EPS) ran se-
curity at Rydges on Sw-
anston
“There was conversa-
tions and conflict about 
whether they should 
have Uber Eats deliver-
ies, whether they should 
have alcohol in their 
rooms, who should be 
delivering the stuff to 
their rooms.
“It was just an ongoing 
conversation and obvi-
ously, we were trying to 
manage all of the things 
that needed to be man-
aged, but there’s a men-
tal health aspect of peo-
ple being shut down in 
those rooms, to people 
with really heavy smok-
ing habits, not being able 
to go out for a cigarette, 
other things, as silly as 
somebody bought them-
selves a coffee machine 
and had it delivered.”
His company was sacked 
by Unified Security in 
early May after a com-

Andrew McLean’s company Elite Protection Services   (EPS)  ran secu-
rity at Rydges on SwanstonSource:Supplied

plaint of sexual harass-
ment was made against 
one of its staff, an alle-
gation he said was base-
less.
In the interview, Mr 
McLean alleges DHHS’s 
decision to place quar-
antining Cedar Meats 
workers in the same ho-
tel as returning travellers 
was a mistake.
He said that because 
the Cedar Meat workers 
were quarantining volun-
tarily, they could ignore 
directions given to them 
by security guards.
He also had copies of a 
written direction given 
to them outlining their 
rights.
“That document basi-
cally shut down every 
single policy we’d put 
in place about safety 
because it basically is 
a voluntary quarantine 
policy,” he said. “So … if 
a quarantine guest goes 
to leave, my guard calls 
the police, they’re appre-
hended and arrested.
“If a Cedar Meats work 
person decides they’re 
going to leave, we call 
the police, they show 
that document, the po-
lice can’t touch them.”
The Coate Inquiry will 
report in December af-
ter seeking a six-week 
extension last week, but 
Credlin is calling for a 
royal commission.
She spoke to lawyer 
Paul Hayes QC says this 
would serve two pur-
poses — justice for the 

families and so that a 
catastrophe of this scale 
will not happen again if 
Australia is hit by a third 
or fourth wave.
In the documentary, 
Credlin also spoke to 
former Victorian Premier 
Jeff Kennett who was 
scathing of the Victorian 
government, calling it 
“corrupt”. He said An-

drews a “control freak” 
and the inquiry was a 
“sop”.
“I’m never going to say 
Victoria’s rotten but I 
think the government 
and the system of gov-
ernment is corrupt,” he 
said. “Yes you make 
mistakes, but the big-
gest mistake now is the 
continuing cover-up.”

Political commentator Peta Credlin has been questioning Victorian Premier Dan-
iel Andrews at his press conferences. Picture: NCA NewsWire / Daniel Pockett

The Reserve Bank of 
Australia has slashed the 
cash rate down to a his-
toric low of 0.1 per cent.
The RBA made the deci-
sion to cut the cash rate 
by 15 basis points on 
Tuesday at its monthly 
board meeting, the first 
cut since March.
“At its meeting today, the 
Board decided on a pack-
age of further measures 
to support job creation 
and the recovery of the 
Australian economy from 
the pandemic,” RBA Gov-
ernor Philip Lowe said in 
a statement.
“With Australia facing a 
period of high unemploy-
ment, the Reserve Bank 
is committed to doing 
what it can to support the 
creation of jobs.
“Encouragingly, the re-
cent economic data have 
been a bit better than ex-
pected and the near-term 
outlook is better than it 
was three months ago.
“Even so, the recovery 
is still expected to be 
bumpy and drawn out 
and the outlook remains 
dependent on success-
ful containment of the 
virus.”
The bank will not increase 
the cash rate until actual 
inflation is sustainably 
within the 2 to 3 per cent 
target range.
“For this to occur, wages 
growth will have to be 

materially higher than it 
is currently,” Lowe add-
ed.
“This will require signifi-
cant gains in employment 
and a return to a tight la-
bour market.
“Given the outlook, the 
Board is not expecting to 
increase the cash rate for 
at least three years.”
Economic recovery
Lowe said the Australian 
economy was recovering 
from the impacts of the 
COVID-19 pandemic and 
expected to record posi-
tive GDP growth in the 
September quarter.
“It will, however, take 
some time to reach the 
pre-pandemic level of 
output,” Lowe said.
“In the central scenario, 
GDP growth is expected 
to be around 6 per cent 
over the year to June 
2021 and 4 per cent in 
2022.
 “The unemployment rate 
is expected to remain 
high, but to peak at a little 
below 8 per cent, rather 
than the 10 per cent ex-
pected previously.
“At the end of 2022, the 
unemployment rate is 
forecast to be around 6 
per cent.”
The central bank also re-
duced its three-year bond 
yield target rate and its 
term funding facility rate 
for banks to 0.1 per cent 
from 0.25 per cent.

Reserve Bank of Australia slashes 
cash rate down to a new record low 
of 0.1 per cent
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Deputy Prime Minister 
Michael McCormack has 
slammed Greens Leader 
Adam Bandt for ‘treach-
erous’ comments he 
says are against Austra-
lia’s national interest.
The Nationals have called 
on Greens Leader Adam 
Bandt to retract his com-
ments urging South Ko-
rea to stop buying Aus-
tralian coal, or resign.
During an address to 
South Korean MPs on 
Tuesday, Mr Bandt en-
couraged them to stop 
buying Australian coal 
and renegotiate trade 
agreements to include 
carbon tariffs.
Nationals Leader and 
Deputy Prime Minister 
Michael McCormack said 
reports that Mr Bandt 
was urging a foreign 
government to act to the 
detriment of Australia’s 
national interest were 
“deeply concerning”.
“By urging a foreign gov-
ernment to agitate for a 
change to Australia’s do-
mestic policies through a 
free-trade agreement, the 
Greens have attempted 
to undermine our democ-
racy,” Mr McCormack 
said on Wednesday.
“In telling a foreign gov-
ernment to stop buying 
Australian coal, Adam 
Bandt is telling tens of 
thousands of workers in 
our resources industry 
that their jobs don’t mat-
ter.
“He is telling tens of 
thousands of families 
that they shouldn’t be 
able to put food on the 
table. He is telling small 
and medium-sized busi-
nesses that they should 
just shut up shop.”
Mr McCormack said the 
comments were an at-
tack on Australian jobs 
and the national interest.
“Adam Bandt is Aus-
tralia’s modern-day 
Benedict Arnold. This is 
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Deputy PM Michael McCormack slams 
Adam Bandt’s comments to South Ko-
rea as ‘treacherous’

The NSW Government 
will reopen the border to 
Victoria at 12.01am on 
Monday, 23 November. 
Premier Gladys Berejik-
lian said the reopening 
date should give people 
the confidence to make 
plans, book holidays and 
reunite with family mem-
bers in the lead up to 
Christmas.
“I want to thank the com-
munity, particularly in our 
border towns, for their 
patience during what has 
been an extremely diffi-
cult time,” Ms Berejiklian 
said.
“We have worked closely 
with the Victorian Gov-
ernment throughout the 
border closure and will 
continue to monitor the 
situation as restrictions 
are eased.
“Our policy in NSW is 
to keep moving for-
ward and operating in 
a COVID-Safe manner 
– the reopening of the 
NSW/Victorian border is 
another step in the right 
direction.”

Health Minister Brad 
Hazzard said Monday, 
November 23 is two 
weeks from the Victorian 
Government removing 
the ‘ring of steel’ border 
around Melbourne, allow-
ing Victorian residents to 
travel freely around the 
State.
“This will be good rid-
dance to a border that 
COVID-19 forced on us,” 
Mr Hazzard said.
“Victorian and NSW 
residents’ efforts have 
ensured families and 
friends will be back to-
gether and businesses 
will operate freely but in 
a COVID-safe way.”
NSW Chief Health Officer 
Dr Kerry Chant said that 
NSW Health would con-
tinue to work closely with 
colleagues in Victoria 
and have strengthened 
processes to support 
contract tracing across 
the two States.
“Our priority will remain 
protecting the health and 
safety of the communi-
ty,” Dr Chant said.

NSW TO REOPEN VICTO-
RIAN BORDER

Michael McCormack has called on Adam Bandt to retract 
comments to South Korea. Picture: NCA NewsWire / Gary 
RamageSource:News Corp Australia

treacherous behaviour,” 
he said.
“The Nationals urge Mr 
Bandt to immediately 
withdraw his comments 
and apologise to the 
thousands of workers 

who rely on Australia’s 
resource industry for 
their livelihood. If Mr 
Bandt does not withdraw 
these comments, he 
should resign from par-
liament today.”

The Commonwealth Bank 
of Australia has become 
the first major bank to pass 
on the Reserve Bank’s re-
cord low cash rate, cutting 
some of its fixed rate home 
loans to historic lows.
The RBA cut the cash rate 
to 0.1 per cent on Tues-
day.
CBA’s standard variable 
rate mortgages have re-
main unchanged, howev-
er, the bank announced it 
would cut four-year fixed 
rate home loans for owner 
occupiers by 1 per cent to 
1.99 per cent, in what it de-
scribed as the lowest ever 
advertised home loan rate.
Interest rates on business 
loans, including those us-
ing the government’s small 
business loan guarantee 
scheme, would also be cut 
by up to 0.5 per cent.
CBA’s retail banking ex-
ecutive Angus Sullivan 
said the RBA’s move to 
stimulate the economy 
would give borrowers con-
fidence.
“Yesterday’s move by the 
RBA will lower the struc-
ture of interest rates and 
provide confidence that 
Australians can borrow 
over the long term at his-
torically low rates,” he 
said.
“We have reflected this in 
our interest rate settings, 
offering customers our 
lowest ever fixed rate.”
While CBA was the first 
major bank to make the 
move, a suite of smaller 
lenders have responded to 
the cheaper flow of mon-
ey.
Canstar released research 
on Tuesday showing fin-
tech Athena, which spe-
cialises in home loans, re-
duced its rate by 0.15 per 
cent. Other smaller lenders, 
including Pacific Mortgage 
Group and Homeloans.
com.au, also reduced rates 
between 0.10 per cent and 
0.16 per cent.
 The RBA’s rate cut will re-
main in place for at least 
the next three years, giv-
ing certainty to banks and 
other lenders about their 
funding costs.

It comes after CBA an-
nounced on Tuesday a 
moratorium on forces 
home sales until Septem-

CBA cuts fixed loan rates to historic lows
ber 2021 for borrowers 
struggling with repay-
ments during the corona-
virus pandemic.

Amid the heated war of 
words between the two 
state leaders, the Queen-
sland premier responded 
with a brutal one-word 
text.
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
revealed her sassy re-
sponse after NSW Pre-
mier Gladys Berejiklian 
suggested she had ig-
nored a text about border 
restrictions.
Ms Berejiklian said on 
Thursday morning that 
she had reached out to 
Ms Palaszczuk via a text 
message after the elec-
tion to have “that conver-
sation” about loosening 
border restrictions.
But the newly reinstated 
Premier has denied the 
border was mentioned in 
Ms Berejiklian’s text, a 
spokesman telling NCA 
NewsWire Ms Palaszczuk 
left her on read for three 
days before responding 
with just one word.
“Premier Palaszczuk 
replied following the 
outcome of last night’s 
Origin game with the 
word ‘Queenslander’,” a 
spokesman said.
Gladys Berejiklian said 
Annastacia Palaszczuk 
was causing unnecessary 
pain and “economic dev-
astation” over her border 
controls.
Speaking on the To-
day show on Thursday 
morning, Ms Berejiklian 
– who on Wednesday 
announced NSW would 
open its borders to Victo-
ria on November 23 – said 
she was still yet to speak 
to Annastacia Palaszczuk 
after her success at Sat-
urday’s election.
“I’ve tried. I reached out to 
her and congratulated her 
and asked to have that 
conversation,” she said.

“That’s fine. But at the end 
of the day, it is the citizens 
that hurt … Both hers and 
mine and citizens across 
Australia.
“People are really 
stressed … I urge all of my 
colleagues across Aus-
tralia to think of our citi-
zens first.”
Host Ali Langdon then 
asked the NSW Premier 
to clarify whether Ms 
Palaszczuk had not an-
swered her phone calls.
“Look, I’ve messaged her 
on Sunday and … We’ve 
not had that conversation 
yet which is disappoint-
ing,” Ms Berejiklian said.
Ms Berejiklian said it 
wasn’t for her to worry 
about things she couldn’t 
control, but that she 
would keep pushing the 
case.
“The economic devasta-
tion which will be caused 
unnecessarily is not worth 
the pain,” she said.
“And both she and the 
WA Premier really need 
to sit up and think about 
Australia. Think about 
their citizens and citizens 
across Australia who are 
suffering because of their 
decisions.”
Queensland opened its 
borders to all NSW resi-
dents bar those living in 
the Greater Sydney area 
on Tuesday, a decision 
Ms Berejiklian said was 
causing unnecessary 
stress.
From November 23, all 
Victorians will be allowed 
to move freely between 
Victoria and Sydney, de-
spite a worrying cluster in 
Sydney’s south west.
Ms Palaszczuk told report-
ers yesterday any further 
changes to her state’s 
border controls would 
continue to be made “at 
the end of the month”.

Annastacia Palaszczuk denies Gladys 
Berejiklian reached out to speak about 
border reopening
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A former Australian am-
bassador to China has 
called on the Federal 
Government to rethink its 
relationship with Beijing 
amid what he calls “the 
greatest power shift that 
has occurred in modern 
history”.
Former ambassador Geoff 
Raby, who currently runs 
a Beijing-based business 
advisory firm, has this 
week released a book on 
Australia-China relations 
titled China’s Grand Strat-
egy and Australia’s Future 
in the New Global Order.
Dr Raby, who served as 
Australia’s top diplomat in 
China from 2007 to 2011, 
told the ABC relations be-
tween Australia and China 
were at their lowest point 
since ties were estab-
lished in 1972.
He attributed that decline 
in the diplomatic rela-
tionship to Australia’s 
decision to join with the 
United States in resisting 
China’s economic and po-
litical rise.
“It’s quite normal and nat-
ural for the dominant pow-
er to do that — push back 
against the ascendant 
power, that’s the nature of 
power shifts historically 
and always has been,” Dr 
Raby said.
“But we have aligned our-
selves so closely with the 
dominant power in that 
process, and made a num-
ber of diplomatic blun-
ders, which have basically 
brought us to where we 

are today.”
The release of the for-
mer ambassador’s book 
comes as Australian ex-
porters brace for further 
trade strikes, with China 
this week holding up a 
large shipment of Aus-
tralian seafood and ban-
ning Queensland timber 
imports.
Some Chinese wine im-
porters have also this 
week been told to stop 
shipments of Australian 
wine, according to indus-
try sources.
China has already disrupt-
ed a number of key Austra-
lian export industries this 
year including beef, wine, 
barley and coal — moves 
that have been interpreted 
widely as a response to 
souring ties between Can-
berra and Beijing.
Dr Raby was plain about 
what he thought Austra-
lia’s future would look like 
in an increasingly less 
democratic world.
“We face a dystopian fu-
ture — the future for Aus-
tralia is very unpleasant 
as we sit today and con-
template it,” he said.
“We have an ascendant 
power [China] that doesn’t 
share our values. It’s an 
authoritarian state and 
certainly doesn’t agree 
with us on our approach 
to human rights and these 
sorts of issues.”
He said this was com-
pounded by Washington’s 
decision to step away 
from global leadership, a 

Australia-China ties are at their lowest point in history, former ambassador says

trend he said was likely to 
continue regardless of the 
results of today’s presi-
dential election.
Australia would need to 
learn to operate in that 
sort of world, and develop 
an independent foreign 
policy that reflected its 
new reality, he said.
“We have to find a way of 
working with China in this 
world to influence its be-
haviour and also to con-
tinue to protect our eco-
nomic interests,” Dr Raby 
said.
At the moment though, 
Australia appears to be 
failing to find a way to get 
along with China — be-
sides the trade strikes, 
high-level official contacts 
have also been frozen for 
years.
This came after a series 
of actions by the Austra-
lian Government, includ-
ing the decision to ban 
Huawei from Australia’s 
5G network over security 
concerns, and more re-
cently Canberra’s call for 
an investigation into the 
origins of the COVID-19 
pandemic.
Dr Raby said the issue 
was not necessarily the 
substance of the deci-
sions Australia made, 
which may have been ful-
ly justified, but how they 
were made.
“We made such a fuss 
about [Huawei], and we 
were the first for many 
years to do a fully com-
prehensive ban on Hua-

China is set to become the world’s dominant superpower in coming decades.(Reuters)
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wei,” he said.
“If you’re going to do 
those things … then mas-
sage the message, it’s the 
same with the Prime Min-
ister’s call for an indepen-
dent inquiry into the origin 
of COVID-19.
“Nothing wrong with that, 
perfectly reasonable: but 
the way we did it was just 
calculated to make China 
lose face, and to basically 
align us with Trump’s blis-
tering attacks on China at 
the time over COVID-19.”
Dr Raby also said that for 
all the security concerns 
around China’s rise, he 
does not believe the coun-
try actually poses an exis-
tential threat to Australia.
He describes China as 
being a “constrained su-
perpower” — the coun-
try’s history, geography 
and dependence on in-
ternational markets for 
resources and energy all 
place limits on its ability 
to project power.
The nation neighbours 14 
other countries, forcing 
it to defend a more than 
22,000-kilometre-long 
border; it’s also “an em-
pire with unresolved ter-
ritorial issues”, Dr Raby 
said, referring to tensions 
over Xinjiang, Tibet, Hong 
Kong and Taiwan.
It’s also hugely reliant on 
both importing and ex-
porting goods through the 
Straits of Malacca and the 
South China Sea, which 
the US could easily take 
control of in the event of 
a conflict.
Dr Raby said these factors 

made it unlikely that China 
would enter into conflict 
with Australia, and that 
failing to understand the 
limits on China’s power 
would lead to “strategic 
miscalculation”.
He said the decision to 
“[align] so closely with 
the US in treating China 
as a strategic competitor” 
was an example of such a 
miscalculation.
The Federal Government 
has previously said its 
policies in this area were 
its own, and that it makes 
foreign policy decisions 
“in Australia’s national in-
terest”.
“China is not Australia’s 
strategic enemy and we 
have no outstanding his-
torical issues with China,” 
Dr Raby said.
“We need to get this out 
of our heads, that China 
is somehow a military or 
existential threat to Aus-
tralia.”
Dr Raby argues for a re-
turn to strategic coop-
eration, instead of stra-
tegic competition, with 
the soon-to-be dominant 
power in Asia.
However, he writes in the 
conclusion of his book 
that calling for more en-
gagement with China is 
“unfashionable” at the 
moment.
He told the ABC the de-
bate around China policy 
in Australia had “gone 
completely off the rails” 
and “become binary”.
“You’re either against 
China and therefore 
somehow standing up for 

Australia’s interests, or 
you’re wanting to have a 
relationship of engage-
ment with China, and by 
which you’re somehow 
supine and rolling over to 
the Chinese bullies,” Dr 
Raby said.
“It is an extraordinary 
state that we’ve found 
ourselves in.”
Professor Jane Golley, an 
economist and director 
of the Australian Centre 
on China in the World at 
the Australian National 
University (ANU), said 
this issue was “one of the 
biggest areas of miscon-
ception” when it came to 
discussions on Australia-
China relations.
“The distinction shouldn’t 
be about being pro or 
anti-China — it should be 
about being pro-engage-
ment or pro-containment,” 
she said.
“I see the latter as both 
futile and unwise, given 
China’s current and like-
ly future position in the 
world power order, and 
the costs that contain-
ment would impose on 
our people and theirs, if it 
somehow succeeded.”
Yun Jiang, editor of the 
ANU’s China Story blog, 
said this was an issue 
she was also concerned 
about.
Without commenting di-
rectly on Dr Raby’s book, 
Ms Jiang said she felt de-
bates on the bilateral re-
lationship had “become 
almost like a moral cru-
sade”.
“The debate about China 
in Australia has become 
so polarised, there is a lot 
of insinuation of people’s 
different motivations,” 
she said.
“When we talk about what 
Australia’s relationship 
with China should be, 
pretty much everyone is 
starting from the point of 
advancing your sort of na-
tional interest, we just dis-
agree on whether … more 
economic engagement is 
better or worse for Aus-
tralia’s national interest.”

Geoff Raby was Australia’s ambassador to Beijing between 
2007 and 2011.(ABC News: Alyssa Betts)
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All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ  
Granny Flats  والسقائف )Pergolas( وغري 

ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

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

Domestic violence com-
plainants will have extra 
protections when giving 
evidence in court, while 
jurors will be educated on 
the complexities of abuse, 
under proposed court re-
forms to be introduced 
in NSW Parliament this 
week.
Local State Member for 
East Hills Wendy Lindsay 
said the reforms would 
allow complainants in do-
mestic violence criminal 
proceedings to give evi-
dence in closed courts or 
remotely via audio-visual 
link.
The changes build on ex-
isting arrangements for 
vulnerable witnesses, in-
cluding child complain-
ants and witnesses, sex-
ual offence victims and 
those who are cognitively 
impaired.
“Sitting in the witness box 
under the glare of a defen-
dant would be understand-
ably very difficult for a do-
mestic violence victim, in 
what are of course already 
terrible circumstance”, Ms 

COURT REFORMS TO PROTECT AND EM-
POWER DOMESTIC VIOLENCE VICTIMS

Lindsay said.
“Giving evidence in front 
of a public gallery too, 
which may also include 
the defendant’s friends 
and family, can add to the 
trauma of the overall court 
process.”
Currently, domestic vio-
lence complainants can 
only give evidence re-
motely after a successful 
application to the court, 
however this has not al-
ways granted. With these 
changes, complainants 
will now be able to choose 
to give evidence remotely.
The reforms proposed this 
week also include a new 
jury direction, which will 
state that delayed report-
ing by a domestic violence 
complainant should not 
necessarily be viewed as 
evidence suggesting the 
allegation is false.
“Domestic violence is a 
complex crime due to the 
intimate nature of the rela-
tionships between victims 
and perpetrators,” Ms 
Lindsay said.
“If you were robbed by a 

stranger, you’d have no 
reason to delay reporting 
that to police. But when 
you’re abused by some-
one who claims to love 
you, you have children to-
gether, you own property 
together and you’re terri-
fied of retribution – that’s 
a very different story.
“When members of the 
East Hills community are 
empaneled to serve on a 
jury for a domestic vio-
lence trial, there’s every 
chance they may never 
have been exposed to do-
mestic violence before sit-
ting in that court room.
“This new jury direction 
can help dispel any myths 
about abuse, so people 
understand why victims 
stay and how hard it really 
is to escape abuse.”  
The reforms – which 
amend the Criminal Proce-
dure Act 1986 - are part of 
the Stronger Communities 
Legislation Amendment 
(Domestic Violence) Bill 
2020.
MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774
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كانت  الكـهربائية  والـتمديدات  للـتعهدات  حامت  شـركة 
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن

االختصاصيني يف مجيع  من  كامل  فريق  املؤسسة  يعمل يف 
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 الـثاني  تـشرين   7 Saturday 7 November 2020الـسبت 

Today’s report (Wednes-
day) in the Australian 
newspaper shows that 
certain businesses are us-
ing Halal certification in a 
manner that is not Halal. 
Over the years, we have 
seen some businesses 
using a Halal logo without 
being Halal.  For this rea-
son, strict Halal standards 
were developed for both 
the domestic and interna-
tional markets.
The current standards 
require a team of audi-
tors that combines a food 
quality and hygiene expert 
and a suitably qualified 
Sharia expert to conduct 
the audit and to advise 
the clients of the required 
setup to ensure that their 
products remain Halal.
Reputed certifiers give 
their clients a checklist 
that they must abide by to 
ensure that their certifica-
tion remains valid.  Any 
departure from the check-
list would result in a loss 
of certification.
We note that the Austra-
lian story related to certi-
fication done by an Imam 
whose website has lapsed 
and there is no indication 
whether he is currently 
operating the certification 
business.  AFIC does not 
wish to cast any asper-
sions on the certifier or the 
business.  The purpose of 
this statement is to give 

advice to our community 
on the things to look out 
for when checking wheth-
er a certified product is in 
fact Halal.
AFIC is a pioneer of Halal 
certification in Australia, 
we implement the high-
est standards as required 
by both the domestic and 
international markets and 
we conduct regular audits 
on our client’s operations 
to ensure that the confor-
mity to the standards is 
ongoing.  Our audits are 
thorough and methodical 
and every precaution is 
taken to ensure that the 
product is Halal from the 

moment of production up 
to the point of sale.  Any 
non-conformity with the 
standards and/or our 
checklist results in an im-
mediate withdrawal of the 
certificate.
“When you see a Halal 
logo, make sure to check 
who it is issued by and 
check their website to see 
their accreditation.  If the 
product bears the AFIC 
logo, then you can be sure 
that it is 100% Halal, the 
same is true for a num-
ber of major certifiers in 
Australia who abide by 
the rigorous domestic and 
international standards.”  
Said Dr. Rateb Jneid, AFIC 
president.
“It stands to reason that 
any products that contain 
alcohol or derivatives of 
pig meat are not Halal, 
similarly meat products 
that are placed in prox-
imity of non-halal meats 
would stop being Halal 
even if they had been Ha-
lal prior to getting to that 
point.”  Said AFIC Halal 
manager Manelle Zreika.

Authorised by: Dr Rateb 
Jneid
President

AFIC encourages Halal consumers 
to be vigilant with respect to Halal 
certified products
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العامل الروحاني د. عالء العوادي 
Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها- كشف 
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قررت حمكمة أسرة سيدي 
اإلسكندرية،  يف  جابر، 
تأجيل نظر الدعوى املقامة 
من الفنانة مسية اخلشاب، 
سعد،  أمحد  الفنان  ضد 
يف قضية النفقة والعدة، 
 1939 رقم  حتمل  اليت 
 4 جللسة   ،2019 لسنة 
لالطالع  املقبل،  ديسمرب 

على األوراق.
مسية  الفنانة  كانت 
الفنان  وحمامي  اخلشاب، 
رفضا  قد  سعد،  أمحد 
القضية  يف  التصاحل 
هيئة  وطالبا  املنظورة، 
باستكمال  احملكمة 
حيال  القانونية  اإلجراءات 
الدعوى املقامة من الفنانة 
مسية اخلشاب للحصول على 
قررت  فيما  مستحقاتها، 
القضية  تأجيل  احملكمة 
كال  من  مستندات  لتقديم 

الطرفني املتنازعني.
مسية  الفنانة  كانت 
دعوى  أقامت  قد  اخلشاب 
القضية  يف  قضائية 
 1939 رقم  محلت  اليت 
سيدي  أسرة   2019 لسنة 
الفنان  طليقها  جابر، ضد 
األسرة  مبحكمة  سعد  أمحد 
تطالب  باإلسكندرية، 
ومشتقاتها  بالنفقة  فيها 
زواجها  فرتة  خالل  املالية 
سعد  أمحد  الفنان  من 
ونفسًيا،  مادًيا  وتضررها 
احملكمة  هليئة  وقدمت 
اليت  والتقارير  األوراق 
على  حصوهلا  بعدم  تفيد 

مستحقاتها.
مسية  أعلنت  أن  وسبق 
حقوقها  كل  عن  تنازهلا 
الشرعية التزاما ب »اتفاق 
عريف« عقد حبضور الكبار 

الصراع بني مسية اخلشاب وأمحد سعد على النفقة ال يزال مستمرًا

تضمن  العائلتني  من 
االشتباك  لفض  مقاصة 
زوجها  وبني  بينها  املالي 
تراجعت  ولكنها  السابق، 
خالف  بعدما  موقفها  عن 
وتقدم  االتفاق  سعد 
لصاحله  منها  حمرر  بشيك 
على  وحصل  احملكمة  إىل 
سنوات   3 بسجنها  حكم 
بدون  شيك  حترير  بتهمة 

رصيد.
وأصدر أمحد سعد توضيحا 
عاجال نفى فيه تراجعه عن 
فريقه  أن  مؤكدا  االتفاق 
بالشيك  تقدم  القانوني 
إىل احملكمة دون إخطاره، 
رفضت  مسية  ولكن 
أنها  وأكدت  االستجابة 
حقوقها،  عن  تتنازل  لن 
وال تصدق أن فريق سعد 
القانوني قام برفع الدعوى 
إجراءات  يف  واستمر 

حماكمتها دون علمه.
كانت  أنه  إىل  وأشارت 
بني  مفاوضات  هناك 
عدد  بتدخل  الطرفني 
وقالت:  الوسطاء،  من 
مع  مفاوضات،  حصلت 
ناس وسطاء خري، وقعدنا 
إحنا  رجالة،  كالم  اتكلمنا 
احرتمت  أنا  بنهزر،  مش 
قالوا  ملا  الرجالة،  كالم 
وجع  وكفاياكي  وافقي 
كالمكو   هلم  وقلت  قلب، 

على راسي.
مسلمة  كنت  أنا  أضافت: 
أمري هلل، وأنا مساملة جًدا 
وواثقة يف ربنا، وأنا عملت 
استخارة من 4 أيام، وقلت 
يا ربنا أنا بتنازل عن كل 
أنا  حقوقي، هو ده صح؟ 
بعمل كده ليه يف نفسي، 
أمري،  لي  دبر  أرجوك 

فحصل  إشارات،  وإديين 
كده على طول.

وأوضحت أنها قررت عدم 

يف  حقوقها  عن  التنازل 
أمحد  الفنان  مع  اخلالف 
»قضييت  مضيفة:  سعد، 

مش قضية مسية اخلشاب 
وبني  بينها  اللي  الفنانة، 
دي  أل،  مشكلة،  طليقها 

مصرية  ست  كل  قضية 
لإلهانة  بتتعرض  وعربية، 
والعنف، وبيتضغط عليها، 

مش بتكلم عن مسية، لكن 
جًدا  كتري  ستات  حالة  عن 

بيعانو منها.
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