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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الرئيس عون عرض مع وزني جملريات التدقيق اجلنائي 
واملوازنة  واطلع من مشلب على اوضاع اجمللس الدستوري

حماوالت جلمع عون واحلريري وإعادة االعتبار ملبادرة بري بعد لقاء رئيس احلكومة املكلف مع ماكرون

احلكومة  تشكيل  زال  ما 
زجاجة  عنق  يف  عالقا 
والشروط  الشروط 
عودة  ومع  املضادة، 
سعد  املكلف  الرئيس 
بريوت،  إىل  احلريري 
مواكبة  مصادر  سألت 
حتاصر  اليت  للمراوحة 
إذا  ما  احلكومة  تشكيل 
حماولة  ستجري  كانت 
رئيس  للقاء  أخرية 
عون  ميشال  اجلمهورية 
حلول  قبل  واحلريري 
اليت  شباط   14 ذكرى 
فيها  للحريري  سيكون 
يؤدي  ما  حامسة،  كلمة 
إىل فتح الباب أمام إحياء 
األخرية  اللحظة  مشاورات 
للوصول إىل تفاهم يدفع 
والدة  تسريع  باجتاه 

احلكومة.
علم  السياق،  هذا  ويف 
جلمعهما  حماوالت  أن 
األضواء،  عن  بعيدًا  تتم 
وقد يكون املخرج بإعادة 
االعتبار للمبادرة اإلنقاذية 
رئيس  طرحها  كان  اليت 
بعد  بري  نبيه  الربملان 
تشغيل  بإعادة  قراره 

مشاورات  لعل  حمركاته 
ما  حتقق  األخرية  اللحظة 
اصطدمت به اجلوالت الـ14 
من مشاورات التأليف بني 

عون واحلريري.
 - النيابي  اخلط  وعلى 
احلكومي، فإن بري سيدعو 
للتصديق  نيابية  جللسة 
على قرض البنك الدولي 
للبنان وقدره 246 مليون 

دوالر يوّزع على العائالت 
ينأى  فيما  فقرًا،  األشد 
من  الطلب  عن  بنفسه 
األعمال  تصريف  حكومة 
عقد جلسة جمللس الوزراء 
قانون  مشروع  إلقرار 

املوازنة للعام احلالي.

عون
رئيس  استقبل  ذلك  اىل 

ميشال  العماد  اجلمهورية 
امس  ظهر  قبل  عون 
قصر  يف  اخلميس  االول 
يف  املالية  وزير  بعبدا، 
االعمال  تصريف  حكومة 
حضور  يف  وزني،  غازي 
سليم  السابق  الوزير 
العام  واملدير  جريصاتي 
لرئاسة اجلمهورية الدكتور 
أنطوان شقري، وعرض معه 
اجلنائي  التدقيق  جملريات 
 /200 القانون  بعد صدور 
2020 باإلضافة اىل مشروع 

موازنة العام 2021.

وزني
الوزير  صرح  اللقاء  بعد 

وزني للصحافيني، فقال: 
رئيس  فخامة  »التقيت 
اليوم  صباح  اجلمهورية 
وتداولت معه مبا آلت اليه 
اجلنائي،  التدقيق  جمريات 
صدور  بعد  خصوصا 
 .2020/200 رقم  القانون 
يف  فخامته  وضعت  وقد 
سيما  ال  التطورات،  أجواء 
ردود  بانتظار  وانين 
حلاكمية  املركزي  اجمللس 
مصرف لبنان حول املباشرة 
بالتدقيق باحلسابات املالية 
الشيء  على  يبنى  لكي 
مع  العالقة  يف  مقتضاه 
مت  كما  التدقيق.  شركة 
موازنة  مشروع  تداول 
2021 وارقامها ومواردها، 
ومتنيت ان يناقشه جملس 
وقت  اقرب  يف  الوزراء 
اىل  احالته  بغية  ممكن 

اجمللس النيابي«.
لبنان  ينتظر  ماذا  سئل: 
شهرين  مضي  بعد  اليوم 
تعليق  قانون  إقرار  على 

السرية املصرفية؟
أجاب: »بعد إقرار القانون 
املتعلق   2020  /200
املصرفية،  السرية  برفع 
اىل  املراسلة  ارسلنا 
»الفاريز«  التدقيق  شركة 
استعدادها  أبدت  اليت 
انها  اال  نشاطها،  ملتابعة 
أربعة  على  اإلجابة  طلبت 
سيكون  حبيث  أسئلة 
مبوجب  النهائي  قرارها 

     الرئيس عون مستقبال الوزير وزني بحضور جريصاتي وشقري

التتمة على الصفحة 21

روحاني بشأن االتفاق النووي:
مل نلـمس نـوايا حـسنة مـن واشـنطن

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر أصناف املعجنات.. مناقيش ع الصاج

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

راسلنا  وقد  االجوبة.  هذه 
لبنان  مصرف  حاكمية 
الن  األربعة  األسئلة  حول 
اإلجوبة عن ثالثة من هذه 
األسئلة جيب ان تأتي من 
مصرف لبنان، اما السؤال 
االول يف ما يتعلق مبفهوم 
فقد  النهائية،  احلسابات 
من  عنه  اجلواب  استلمنا 
هيئة التشريع الذي يقول 

بوضوح، ان حسابات هيئة 
حسابات  تعين  التشريع 
املوجودين  الزبائن  مجيع 
أي  لبنان،  مصرف  يف 
وغري  املصارف  مجيع 
بالنسبة  اما  املصارف. 
لالجوبة الثالثة اليت ذكرت 
من  بانتظارها  كنا  اننا 
حاكمية مصرف لبنان، فان 

التتمة على الصفحة 21

اإليراني  الرئيس  أعلن  
امس  روحاني،  حسن 
االول اخلميس، إن بالده 
النوايا  حسن  تلمس  »مل 
األمريكية  اإلدارة  من 
أنها  مضيفًا  اجلديدة«، 
يف  صادقة  كانت  »إذا 
تبدأ  أن  عليها  شعاراتها 
احلركة يف املسار اجلديد 
وتقوم  السرعة  وجه  على 
بالتعويض عن أخطائها«.

»املهم  روحاني:  وتابع 
على  تقوله  ما  ترمجة  هو 
ما  لنرى  الواقع  أرض 
تعوض  وكيف  بها  تقوم 

عن األخطاء«.
وأكد روحاني أن »ال أحد 
فى  يشكك  العامل  يف 

القصوى  الضغوط  فشل 
اإليراني«،  الشعب  ضد 
»احلرب  أن  إىل  مشريًا 

الشعب  ضد  االقتصادية 
أنه  إال  فشلت  اإليراني 

التتمة على الصفحة 21

أكد البيت األبيض، امس 
على  أن  اخلميس،  االول 
إيران أن تفي بالتزاماتها 
يف  عليها  املنصوص 
املربم  النووي  االتفاق 
عام 2015، »قبل العودة 
جمددًا،  عليه«  للتفاوض 
كما أكدت وزارة اخلارجية 
واشنطن  أن  األمريكية 

»لن تسمح إليران بامتالك 
سالح نووي«.

وكانت مصادر مطلعة قد 
»رويرتز«  لوكالة  صرحت 
الواليات  هذا األسبوع إن 
املتحدة تبحث جمموعة من 
إحياء  األفكار حول كيفية 
اإليراني  النووي  االتفاق 

واشنطن: على إيران أن حترتم االتفاق 
النووي قبل التفاوض عليه

وشبكة  منظمة   99 طالبت 
ودولية  عربية  حقوقية 
األسلحة  مبيعات  بتجميد 
واإلمارات  للسعودية 
ورفع  احلرب  ووقف 

احلصار عن اليمن.
املنظمات  وأّكدت 

يف  احلقوقية  والشبكات 
بيان مشرتك، أن استمرار 
احلصار واحلرب على مدى 
اليمن  جعل  سنوات  ست 
إنسانية  أزمة  أكرب  يعيش 
انتهاء  منذ  العامل  عرفها 

التتمة على الصفحة 21

99 منظمة دولية تطالب بتجميد مبيعات 
األسلحة للسعودية واإلمارات

إىل  األممي  املبعوث  أكد 
غريفيث،  مارتن  اليمن 
فريدة«  »فرصة  وجود 
»بوجود  تتمثل  نوعها  من 
لتسوية  داعم  دولي  زخم 
سياسية للنزاع يف اليمن 
سالم  إىل  والوصول 

مستدام«. 
»نشهد  غريفيث  وأضاف 
ارتفاعًا يف وترية األعمال 
العسكرية،  العدائية 
اليت  للمخاطر  واستمرارًا 
اليمنيني«،  حياة  تهدد 

غريفيث من الرياض: هناك فرصة 
فريدة لوقف احلرب يف اليمن

التتمة على الصفحة 21
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إعــالن
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إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان 
بي  االتصال  فالرجاء  فيها،  أساعدكم 

على الرقم:
0419 651 187 

steve.christou@cumberland.
nsw.gov.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
 )DAs( طلبات التطوير

متوفرة على اإلنرتنت
 2020 األول  كانون   31 من  إبتداء 
شخص  أي  من  مطلوبًا   أصبح 
طلبه  تحميل  تطوير  طلب  يقدم 
إلكرتونيـًا من خالل موقع التخطيط 
)Planning Portal( التي تديرها 

حكومة نيو ساوث ويلز.
كنتيجة لهذه التغيريات، لم يعد من 
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية 
أو   )over the counter( باليد 

عرب الربيد اإللكرتوني.
حول  املعلومات  من  مزيد  يتوفر 
موقع  على  الطلبات  إيداع  كيفية 
  )Planning Portal( التخطيط 

على:
www.planningportal.nsw. 

gov.au
الحالية  التطوير  طلبات  لتقديم 

زوروا:
www.cumberland.nsw.  
gov.au/ development-

 applications-currently-
advertised

أو زوروا:
www.cumberland.nsw.
gov.au/ development-

 application-tracking
وذلك للتحقق من حالة تطويرات 

معينة.

بصفتنا أعضاء بلدية وممثلني 
منتخبني، نحن مسؤولون أمام 

دافعي الضرائب.

إبالغ  تم  املاضي،  العام  يف   
كامربالند  مدينة  بلدية 
املتعلقة  الخطرية  باالدعاءات 
رعاية  نفقات  بمطالبات 
التي  املالئمة  غري  األطفال 
عال  البلدية  عضو  قدمتها 
حامد. وتطلبت هذه املطالبات 
تدقيق كامل ومستقل لتسديد 
البلدية  أعضاء  نفقات  جميع 

الواردة فيها.

الخارجي  التدقيق  وتوصل 
تسديد  أن  اىل  املستقل 
االطفال  برعاية  املطالبات 
ساعة   25 يقارب   ما  ملدة 
التي طالبت بها عضو البلدية 
من  األول  النصف  يف  حامد 
عام 2018، توصل اىل انه لم 
القيام   على  دليل  تحديد  يتم 
iofficial bus )»بأعمال رسمية 

.»)ness

وقد أبرزت عضو البلدية حامد 

مراجعة نفقات أعضاء البلدية 
املحالة إىل املفوضية االسرتالية 

)ICAC( ملكافحة الفساد
محدودة  ومربرات  سجالت 
لتقديم  التحقيق  أثناء  عملية 
املطالبات  لدعم  كاف   دليل 

بسداد النفقات.

تم أيضـًا  تضمني خطة هاتف 
عضو البلدية حامد والتكاليف 
التحقيق  يف  بها  املرتبطة 
أنه  أفهم  التحقيق،  بعد  وما 
ُطلب من عضو البلدية حامد 
دوالر   2500 من  أكثر  سداد 
تتماشى  ال  التي  الفواتري  من 
عضو  نفقات  سياسة  مع 

البلدية.
تمت إحالة النتائج املستخلصة 
من هذا التحقيق املستقل إىل 
ملكافحة  االسرتالية  املفوضية 
قبل  من   )ICAC  ( الفساد 

املدير العام للبلدية. 

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone  
lodging a development application  
will be required to upload their 
application electronically through the 
Planning Portal that is managed by the 
NSW Government.

As a result of these changes, applications 
can no longer be submitted to Council 
over the counter or by email.

Further information on how to lodge 
applications on the portal is available on  
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current  
development applications visit

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications- 
currently-advertised 

or visit 
 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application- 
tracking to check the status  
of specific developments.

Audit into Councillors’ expenses referred to ICAC
As Councillors and elected representatives, 
we are accountable to ratepayers. Last year, 
Cumberland City Council was made aware of 
serious allegations concerning inappropriate 
childcare expenses claims made by Councillor 
Ola Hamed. These claims warranted a full, 
independent audit of all Councillor expenses 
reimbursement claims. 

The independent external audit found that for 
approximately 25 hours claimed for childcare 
reimbursement by Councillor Hamed in the 
first half of 2018 no ‘official business’ could  
be identified. 

Limited records and justification were provided 
by Councillor Hamed during the investigation 
process to substantiate reimbursement claims. 

Councillor Hamed’s telephone plan and 
associated costs were also included in the 
investigation and following the investigation, 
I understand that Councillor Hamed has been 
asked to repay more than $2,500 in bills,  
which do not comply with the Councillor’s 
expenditure policy. 

Findings from this independent investigation 
have now been referred to ICAC by Council’s 
General Manager.
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استقبل رئيس اجلمهورية العماد 
امس  ظهر  قبل  عون  ميشال 
االول اخلميس يف قصر بعبدا، 
وزير املالية يف حكومة تصريف 
االعمال غازي وزني، يف حضور 
الوزير السابق سليم جريصاتي 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 
الدكتور أنطوان شقري، وعرض 
اجلنائي  التدقيق  جملريات  معه 
بعد صدور القانون 200/ 2020 
موازنة  مشروع  اىل  باإلضافة 

العام 2021.

وزني
وزني  الوزير  صرح  اللقاء  بعد 
»التقيت  فقال:  للصحافيني، 
اجلمهورية صباح  رئيس  فخامة 
آلت  مبا  معه  وتداولت  اليوم 
اجلنائي،  التدقيق  اليه جمريات 
القانون  صدور  بعد  خصوصا 
وضعت  وقد   .2020/200 رقم 
التطورات،  أجواء  يف  فخامته 
ردود  بانتظار  وانين  سيما  ال 
حلاكمية  املركزي  اجمللس 
املباشرة  حول  لبنان  مصرف 
بالتدقيق باحلسابات املالية لكي 
مقتضاه يف  الشيء  على  يبنى 
العالقة مع شركة التدقيق. كما 
مت تداول مشروع موازنة 2021 
ومتنيت  ومواردها،  وارقامها 
الوزراء يف  يناقشه جملس  ان 
احالته  بغية  وقت ممكن  اقرب 

اىل اجمللس النيابي«.
لبنان  ينتظر  ماذا  سئل: 
على  شهرين  مضي  بعد  اليوم 
السرية  تعليق  قانون  إقرار 

املصرفية؟
أجاب: »بعد إقرار القانون 200/ 
السرية  برفع  املتعلق   2020
املراسلة  ارسلنا  املصرفية، 
»الفاريز«  التدقيق  شركة  اىل 
ملتابعة  استعدادها  أبدت  اليت 
نشاطها، اال انها طلبت اإلجابة 
على أربعة أسئلة حبيث سيكون 
هذه  مبوجب  النهائي  قرارها 
حاكمية  راسلنا  وقد  االجوبة. 
األسئلة  حول  لبنان  مصرف 
األربعة الن اإلجوبة عن ثالثة من 
هذه األسئلة جيب ان تأتي من 
مصرف لبنان، اما السؤال االول 

يف ما يتعلق مبفهوم احلسابات 
اجلواب  استلمنا  فقد  النهائية، 
الذي  التشريع  هيئة  من  عنه 
حسابات  ان  بوضوح،  يقول 
حسابات  تعين  التشريع  هيئة 
املوجودين  الزبائن  مجيع 
مجيع  أي  لبنان،  مصرف  يف 
اما  املصارف.  وغري  املصارف 
اليت  الثالثة  لالجوبة  بالنسبة 
من  بانتظارها  كنا  اننا  ذكرت 
فان  لبنان،  مصرف  حاكمية 
بانتظار  مرتيثة  كانت  احلاكمية 
الذي  املركزي  اجمللس  اجتماع 
فان  هنا  ومن  باألمس.  عقد 
ان  اليوم  تأمل  املالية  وزارة 
اجمللس  من  اجلواب  يصلها 
الثالثة.  األسئلة  على  املركزي 
نستطيع  األجوبة  تصلنا  وعندما 
»الفاريز«  نراسل  ان  ذاك  اذ 
للتدقيق اجلنائي ونباشر بعملية 

التدقيق«.
سئل: هل ابلغك فخامة الرئيس 
احلكومة  رئيس  مع  اتفاقه  عن 
ملناقشة  موعد  حتديد  على 

املوازنة؟
يفرتض  املوازنة  »ان  أجاب: 
أولويات احلكومة  ان تكون من 
ذا  املشروع  احلت  وقد  حاليا، 
الوزراء منذ  الصلة على جملس 
احاله  وهو  أسبوع،  من  اكثر 
بدوره على الوزراء، وننتظر يف 
رئيس  حيدد  ان  املقبلة  األيام 
مع  بالتفاهم  الوزراء  جملس 
اجللسة  موعد  اجلمهورية  رئيس 
ملناقشة املوازنة. اننا نأمل ان 
يتم ذلك يف اسرع وقت ممكن 
كي حنيلها على جملس النواب، 
ألننا حباجة اىل االنتظام املالي 
نفسه  الوقت  نستطيع يف  وال 
على  االنفاق  يف  االستمرار 
الذي  عشرية  االثين  القاعدة 
ومن  احلكومة  قدرات  من  حيد 
باالنفاق  املتعلقة  املهام  تنفيذ 

العام«.

الرئيس عون عرض مع وزني جملريات التدقيق 
اجلنائي واملوازنة واستقبل بقرادونيان واطلع من 

مشلب على اوضاع اجمللس الدستوري

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

املتعلق  التخوف  عن  وسئل 
رواتب  تأمني  على  بالقدرة 
احلالي،  العام  يف  املوظفني 
أجاب: »يف العام 2020 كانت 
الرواتب مؤمنة ومل يكن هناك 
املوضوع.  حول  قلق  او  خوف 
ان   ،2021 العام  يف  ونتمنى 
كما  مؤمنة  الرواتب  هذه  تبقى 
كانت عليه يف العام املاضي. 
اال اننا حنتاج أيضا اىل مناقشة 
اجمللس  اىل  واحالتها  املوازنة 
ال  ذلك  الن  واقرارها،  النيابي 
القاعدة  على  باالنفاق  يقيدنا 
االثين العشرية، ذلك ان االنفاق 
على هذه القاعدة يقيد الوزارة 
باالنفاق حبيث انها تنفق 1 من 
اصل 12 من جممل نفقات العام 
على  نتمنى  هنا  من   .2020
رئيس جملس الوزراء ان يسرع 
املوازنة  بتحديد جلسة ملناقشة 
اىل  سريع  بشكل  احالتها  ثم 

جملس النواب«.
بقرادونيان

الرئيس  استقبل  ذلك،  اىل 
ل«حزب  العام  األمني  عون 
آغوب  النائب  الطاشناق« 
جولة  معه  واجرى  بقرادونيان 
الراهنة  التطورات  تناولت  افق 
احلكومة  تشكيل  خص  ما  يف 
العتيدة وموقف احلزب من هذا 

امللف.
مشلب

رئيس  عون  الرئيس  واستقبل 
القاضي  الدستوري  اجمللس 
طنوس مشلب واطلع منه على 
بعد  سيما  ال  اجمللس،  أوضاع 
وفاة عضوين فيه هما املرحومان 
الياس بو عيد وعبد اهلل الشامي. 
كذلك مت البحث يف الصعوبات 
اليت تواجه عمل اجمللس وتأمني 
احلديث  وتطرق  مستلزماته. 
اىل األوضاع العامة يف البالد، 
تؤخر  اليت  العراقيل  خصوصا 

سري القضاء.

الرئيس عون مستقبال وزني بحضور جريصاتي وشقري

ليوم  جديدة،  اصابة   3136 تسجيل  العامة  الصحة  وزارة  اعلنت 
امس االول اخلميس، رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 

331152. كما مت تسجيل 63 حالة وفاة.

تسجيل 3136 اصابة جديدة

 أشارت كتلة »الوفاء للمقاومة« 
يف بيان اثر اجتماعها الدوري يف 
برئاسة  حريك،  حارة  يف  مقرها 
النائب حممد رعد، اىل أن »يوم 
احلادي عشر من شهر شباط، هو 
املباركة  اإلسالمية  الثورة  يوم 
فيه  أطلت  حيث  إيران،  يف 
اسرتاتيجية  برؤية  البشرية  على 
عن  معا  يعربان  تغيريي  ومنهج 
هلوية  مغايرة  حضارية  هوية 
واستطاعت  االستعماري،  الغرب 
العامل  يف  نفسها  تفرض  أن 
ثوري  استقطاب  مركز  املعاصر 
كل  إليها  تهوي  اجنذاب  ونقطة 
تنشد  اليت  واحلركات  الشعوب 
حتريرا ألرضها من غزو معتدين، 
سطوة  من  إلرادتها  حتررا  أو 

طواغيت مستبدين«.
الذي  »اليوم  أنه  إىل  ولفتت 
الثورة،  يشهد أيضا لعظمة هذه 
على  عاما  وأربعني  اثنني  بعد 
احلثيث  وعلى سريها  انتصارها، 
وتوسيع  الذاتي  اكتفائها  حنو 
قدراتها املتنامية، وعلى أهليتها 
قوى  الصراع ضد حتالف  لقيادة 
رأسها  وعلى  والتسلط  العدوان 
واململكة  األمريكية  اإلدارة 
الصهيوني  والكيان  املتحدة 
ويشهد  لفلسطني.  الغاصب 
على  أيضا  الثورة  هذه  لقدرة 
احتوائها  سياسات  كل  إفشال 
العقوبات  وفرض  وحماصرتها 
معها.  لالتفاقات  والتنكر  عليها 
على  القائد  اخلامنئي  هو  وها 
التنبه  الرائد، دائم  نهج اخلميين 
لتحركات األعداء وإغوائهم، ملتزم 
علي  اإلمام  املؤمنني  أمري  مقالة 
حني قال: فإن العدو رمبا قارب 
الغفلة(،  ليتحني  )أي:  ليتغفل 

فخذ باحلزم...«.
من  أيام  بعد  »على  وقالت: 
مناسبة انتصار هذه الثورة، ويف 
16 شباط اجلاري بالتحديد، تطل 
الشهداء  ذكرى  لبنان  يف  علينا 
القادة للمقاومة اإلسالمية مساحة 
ومساحة  املوسوي  عباس  السيد 
والقائد  حرب  راغب  الشيخ 
اجلهادي الكبري احلاج عماد مغنية 
وهم  مجيعا،  عليهم  اهلل  رضوان 
إسالمية  ملقاومة  شهداء  قادة 
استطاعت أن تقدم منوذجا فريدا 
اليت  اهلوية  خالل  من  وجاذبا 
تتبناها  اليت  والرؤية  تلتزمها 
والشجاعة  الواقعية  واملنهجية 
اليت تتوسلها لالنتقال من مرحلة 
تغمض  أن  دون  أخرى،  إىل 
حميطها  ظروف  عن  عني  هلا 
ختالطه  الذي  البائس  العربي 
تواجهها  اليت  التحديات  عن  أو 
واملنطقة  لبنان  يف  حلفائها  مع 

عموما«.
اإلسالمية  »املقاومة  أضافت: 
تربي  أن  استطاعت  بأنها  تتميز 
األصالة  على  املتعاقبة  أجياهلا 
واملرونة يف آن، فال خترج األصالة 
املرونة  تتخطى  وال  حدودها  عن 
الضوابط املرسومة هلا لتقع يف 
غواية تبديل اهلوية، أو تستسهل 
تبديل الرؤية أو تغيري املنهجية. 
اإليرانية  اإلسالمية  للثورة 
السيد  الفقيه  الولي  ولقائدها 
وللمسؤولني  ظله  دام  اخلامنئي 
املقدام  العظيم  ولشعبها  فيها 
اإلسالمية  وللمقاومة  واملضحي، 
ولقادتها  ولسيدها  لبنان  يف 
من  وللمجاهدين  الشهداء 
وأعز  أمسى  شعبها،  أبناء  ابناء 
قدرات  من  أجنز  ملا  التربيكات 
وانتصارات وملا حتقق من تطوير 
ومتكني. واهلل يضاعف ملن يشاء 

إنه ذو الفضل الكريم«.
وأوضحت الكتلة أنها »إذ خصصت 
اجتماعها اليوم للتداول يف أبعاد 
مل  املناسبتني،  هاتني  ودالالت 
الشؤون  اهتماماتها  عن  تغيب 
واإلقليمية  احمللية  والقضايا 
اآلتية  الفقرات  هلا  أفردت  اليت 
إليه  انتهت  ما  خالصة  املتضمنة 

بشأنها:
1- إن القوى واجلهات السياسية 
لتوظيف  مدعوة  لبنان،  كافة يف 
من  املختلفة،  وجهودها  مواقفها 
أجل حفظ لبنان وحتصني سيادته 
حنو  االنزالق  ضد  شعبه  ومناعة 
األعمى  والتقليد  التبعية  درك 
الصعيد  على  النافذة  للدول 

السياسي واحلضاري.
إن رؤية اللبنانيني اليت ينبغي أن 
الرؤية  الوطنية هي  اهلوية  ختدم 
اليت متنع تدخل العدو وحلفاءه من 
فرض سياسات ومناهج تتعارض 

ومصاحل أبناء البالد.
مل  ما  وصراحة،  وضوح  وبكل 
الرؤية  على  اللبنانيون  يتوافق 
للحكومات  اإلصالحية  واملنهجية 
سيبقى  التعثر  فإن  املقبلة، 
فإن  ولذلك  أفق،  ودون  قائما 
يتفاهموا  أن  اللبنانيني  قدر 
أو  املصريف  املستوى  على  ولو 
االقتصادي متاما كما حيصل على 
الصعيد الصحي الذي تتغلب فيه 
روح التوافق املهين على كل ما 

عداها.
2- إن البالد اليوم بأمس احلاجة 
إىل تضافر جهود كل املؤسسات 
بأعبائها  للنهوض  الدستورية 
ضغوط  حتت  من  وانتشاهلا 
أملت  اليت  املتعاقبة  األزمات 
املالي  الصعيد  على  سواء  بها 
الصعيد  على  أو  واالقتصادي 
ذلك،  غري  أو  واإلداري  الصحي 
تؤديه  ملا  التام  التقدير  ومع 
حكومة تصريف األعمال من مهام، 
أي  دون  تتطلب  املرحلة  أن  إال 
جديدة  حكومة  تشكيل  تأخري 
الدستورية  بصالحياتها  معززة 
التصدي  على  وقادرة  الكاملة 
مصاحل  لتحقيق  وسرعة  بإقدام 
يف  شؤونهم  ورعاية  اللبنانيني 

الداخل واخلارج.
3- إن بيان اإلدانة الذي أصدره 
حزب اهلل حول قتل الناشط لقمان 

الوفاء للمقاومة دانت االتهام السياسي: 
إذا مل يتوافق اللبنانيون على الرؤية اإلصالحية 

للحكومات املقبلة فالتعثر سيبقى قائما ومن دون أفق
سليم، يعرب حكما عن موقف كتلة 
الوفاء للمقاومة، اليت جتدد اليوم 
القضائية  األجهزة  مطالبتها 
سريعا  العمل  املختصة  واألمنية 
ونعترب  املرتكبني،  كشف  على 
املوجهة  االعالمية  احلمالت  أن 
واإلدانة  السياسي  واالتهام 
البهتان  على  القائمة  املتعمدة 
نتائج  واستباق  واالفرتاء 
التحقيقات، أعمال مدانة تستوجب 
املالحقة واحملاسبة النها تستهدف 
التحريض وإثارة الفوضى وتقديم 
خدمات جمانية للعدو اإلسرائيلي 

ومشغلته أمريكا.
4- خالل أزمة الكورونا فقد لبنان 
السياسة  رجاالت  من  العديد 
األعمال  ورجال  العام  والشأن 
بينهم  من  وكان  الوازنني، 
الزميالن الكرميان النائبان ميشال 

املر وجان عبيد.
العزاء  بآيات  تتقدم  الكتلة  إن 
الراحلني  األعزاء  وحميب  لعائالت 
املواطنني  من  وأمثاهلم 
إبان  فقدناهم  الذين  واألصدقاء 
ترتاح  أن  وتأمل  الكورونا،  حمنة 
إنه  األعلى،  املأل  عند  أرواحهم 

أرحم الرامحني.
األمريكية  اإلدارة  تعهد  إن   -5
رئيسها  لسان  على  اجلديدة 
القيم  على  الرتكيز  بايدن،  جو 
أي  له  تكون  لن  الدميقراطية، 
االلتزام  استمر  طاملا  مصداقية 
اإلرهاب  ومحاية  بدعم  األمريكي 
مصاحل  وتغليب  الصهيوني 
على  لفلسطني  الغاصب  الكيان 
الشعب  وحقوق  مصاحل  كل 

الفلسطيين.
دعم  أمريكا وقف  إعالن  أن  كما 
اليمن  على  العدوان  قوى حتالف 
وشعبها لن يكون له قيمة عملية 
بعد  خصوصا  اليوم  وأخالقية 
امليدانية  وهزميته  التحالف  فشل 
الشعب  وصمود  بسالة  أمام 

اليمين املظلوم«.
»املوقف  أن  اىل  وخلصت 
صياغة  هو  اليوم،  املطلوب 
العدوان  يوقف  سياسي  حل 
ويلزم  اليمن  على  السعودي 
اجلوي  احلصار  بفك  املعتدي 
والبحري والتعويض عن اخلسائر 
إبان  وشعبه  اليمن  تكبدها  اليت 

احلرب العدوانية عليه«.

املاروني  البطريرك  استقبل 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
الراعي امس االول اخلميس يف 
بكركي،  يف  البطريركي  الصرح 

النائب املستقيل نعمة افرام.
»لقد  افرام:  قال  اللقاء،  بعد 
الغبطة  صاحب  اليوم  زرت 
للمعايدة مبناسبة عيد مار مارون، 
األخرية  غبطته  عظة  على  وألثين 
كما  جانبه  اىل  أنين  له  وألقول 
هذا  يف  وخباصة  دائما،  كنت 
فيه  رأيت  الذي  الكبري  املوقف 
نافذة أمل ومبادرة حوار وانفتاح 
وسالم، فإن التوجه حنو اجملتمع 
هو  املتحدة  واألمم  الدولي 
الطريق األخري بعد أن جربنا كل 
اخليارات، ويف ظل تأخر تشكيل 
يف  املتتالية  واألزمات  احلكومة 
اجملتمع  اال  لنا  يبق  مل  لبنان، 
الدولي، واألمم املتحدة للتصدي 
خلطر زوال لبنان، من خالل عقد 
مؤمتر، كما طرح صاحب الغبطة، 

إلنقاذ لبنان«.

افرام بعد لقائه الراعي: مل يبق لنا إال اجملتمع 
الدولي للتصدي خلطر زوال لبنان 

اليت  الثانية  »النقطة  أضاف: 
هي  الغبطة  صاحب  مع  طرحتها 
الطريق  النيابية، ألن  االنتخابات 
بانتخابات  متر  اآلخر  لبنان  اىل 
األجدى  من  كان  فقد  نيابية، 
انتخابات  وإجراء  حكومة  تشكيل 
ذي  جديدة  سلطة  وانبثاق 
اللبناني  الشعب  مع  مصداقية 
لندخل بعدها اىل الطائف وتطبيقه 
اىل  السياسية  الدورة  وإعادة 
لبنان، ومع استحالة هذا الشيء 
توجهنا اىل األمم املتحدة، ولكن 
حمطة  تبقى  النيابية  االنتخابات 
هلا  نتحضر  أن  وجيب  أساسية، 
بني  الثقة  ونعيد  فرقا  لنصنع 

السلطة وجملس النواب«.
»كما حتدثت  افرام قائال:  وختم 
السياسية  احلركة  عن  غبطته  مع 
الوطنية اليت أعمل على تأسيسها 
مع ستة مؤسسني، وحنن يف آخر 
اللحظات قبل إطالق هذه احلركة، 
الوقت  االعالن عنها يف  وسيتم 

املناسب«.
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لــبنانيات

وزارة اإلعالم تنشر الئحة إجابات عن األسئلة األكثر تداوال حول لقاح كورونا من قبل جلنة طبية متخصصة
تنشر وزارة اإلعالم على موقعها 
وزارة  مع  بالتعاون  اإللكرتوني 
باألسئلة  الئحة  العامة،  الصحة 
األكثر تداوال حول اللقاح املضاد 
 ،)19-Covid( كورونا  لفريوس 
باللغتني  عنها  اإلجابات  مع 
قبل  من  واإلنكليزية،  العربية 
متخصصة  علمية   - طبية  جلنة 
من وزارة الصحة العامة ومنظمة 

الصحة العاملية واليونيسف.

عن  إجابات  الالئحة  وتتضمن 
48 سؤاال حول اللقاح ومكوناته 
وعدد اجلرعات املطلوبة والفئات 
أن  وإمكانية  أوال،  املستفيدة 
تأخذه النساء احلوامل واألطفال 
مزمنة  أمراض  من  يعانون  ومن 
اخلاصة،  اإلحتياجات  وذوي 
توقيع  تفاصيل  اىل  باإلضافة 
اإلنضمام  اتفاق  على  لبنان 
وشرائه  كوفاكس  خطة  اىل 
وختزينه وتوزيعه واجلهات اليت 

اعتمدته...اخل.

لقاح  حول  الشائعة  األسئلة 
كوفيد-19

كوفيد-19  لقاحات  هل   -1
آمنة؟

كوفيد-19  لقاحات  إختبار  جرى 
من أجل التأكد من سالمتها على 
حتى  ولوحظ  القصري،  املدى 
اآلثار  من  أدنى  حد  وجود  اآلن 

اجلانبية.

2- ما هي اآلثار اجلانبية املتوقعة 
جراء أخذ اللقاح؟

كما غالبية اللقاحات اليت ُتعطى 
يف العضل، هناك بعض اآلثار 
مثل  حدوثها  املتوقع  اجلانبية 
إجراء  مكان  واألمل  اإلمحرار 
بعض  يف  حيدث  قد  احلقنة. 
احلاالت إرتفاع طفيف يف درجة 
حرارة اجلسم خالل أول 48 ساعة 
بالتعب و الصداع  ، و الشعور 
وأمل يف العضالت. ويف حاالت 
شبه نادرة لوحظ حصول ردات 

فعل حتسسية.

اجلرعات  عدد  عن  ماذا   -3
كوفيد- ضد  املطلوبة  اللقاحية 

19 ؟
تعتمد معظم لقاحات كوفيد-19 
اليت جرى اختبارها حتى اآلن على 

إعطاء جرعتني لكل مستفيد.

بني  الفاصل  احلد  يبلغ  كم   -4
اجلرعات؟

ثالثة  بني  الفرتة  هذه  ترتاوح 
واربعة أسابيع.

مل  حال  قد حيدث يف  ماذا   -5
يتمكن الشخص من أخذ اجلرعة 

التالية؟
ضرورة  على  تؤكد  التوصيات 
اخلاصة  باملواعيد  اإللتزام 
على  احلصول  لضمان  بالتلقيح 
و  املطلوب  املناعة  مستوى 
اإلستفادة القصوى من اللقاح.

مت  الذي  اللقاح  كان  إذا   -6
ال  جرعتني  اىل  حيتاج  أخذه 
تكون  أن  ميكن  فهل  واحدة، 
اجلرعة الثانية من لقاح آخر ضد 

كوفيد-19؟
تكون  ان  املطلوب  من  كال، 
نوع  نفس  من  الثانية  اجلرعة 

اجلرعة األوىل.

اجلرعات  على  احلصول  بعد   -7
املطلوبة كاملة، كم من الوقت 
سريان  يبدأ  كي  اللقاح  حيتاج 
للحماية  تأمينه  وبدء  مفعوله 

املطلوبة؟
اىل  أسبوعني  من  ذلك  حيتاج 
أربعة أسابيع بعد اجلرعة الثانية 

من أخذ اللقاح.

8- هل ميكن أن يؤدي أخذ لقاح 
اإلصابة  اىل  نفسه  كوفيد-19 

بكوفيد-19؟
كال

جديدة  سالالت  ظهور  بعد   -9
لقاح  يوفر  هل  كوفيد،  من 
كوفيد-19 احلماية ضد سالالت 

الفريوس اجلديدة؟
احلالية  املتاحة  اللقاحات  توفر 
الساللة  من  احلماية   )mRNA(

اجلديدة.

احلوامل  للنساء  ميكن  هل   -10
واملرضعات أخذ اللقاح؟

اللقاحات  فعالية  إختبار  يتم  مل 
املتوفرة حتى اآلن على النساء 
لذلك   ، واملرضعات  احلوامل 
الطبيب  باستشارة  ننصحهن 

املعاجل.

11- هل يصح تقديم اللقاح اىل 
األطفال؟ وإذا صح ذلك فبأي 

عمٍر؟
لالستعمال  مرخص  غري  اللقاح 

دون سن 16 سنة.

12- هل ميكن لألشخاص الذين 
أخذ  مزمنة  أمراض  من  يعانون 

لقاحات كوفيد-19؟
األشخاص الذين لديهم امراض 
يف  األفضلية  نعطيهم  مزمنة 
من  و  اللقاحات.  على  احلصول 
طبيبك  مع  تتحدث  أن  األفضل 
لتلقي  املناسب  القرار  ألخذ 

اللقاح من عدمه.
يأخذه  ال  أن  أيضا  ينبغي 
من  يعانون  الذين  األشخاص 
مكونات  جتاه  شديدة  حساسية 
شبه  حاالت  )وهي  اللقاح 
من  يعانون  والذي  نادرة) 
أمراض شديدة ومن ارتفاع يف 
درجات احلرارة يف اليوم امُلدد 

ألخذ اللقاح.

ذوي  األشخاص  عن  ماذا   -13
اإلحتياجات اخلاصة؟ هل ميكنهم 

أخذ لقاح كوفيد-19؟
نعم

ضد  اللقاحات  هي  ما   -14
على  حازت  اليت  كوفيد-19 
العاملية  الصحة  منظمة  موافقة 

حتى اآلن؟
حتى تاريخ كانون الثاني 2021، 
حصال  وموديرنا  فايزر  لقاحي 
الصحة  منظمة  موافقة  على 

العاملية لالستخدام الطارىء.

كل  اللقاح  اجتاز  هل   -15
قبيل  السريرية  التجارب  مراحل 
إدارة  ِقبل  من  عليه  املوافقة 
الغذاء والدواء األمريكية FDA؟

اىل  األوىل  املرحلة  من  نعم، 
الرابعة  املرحلة  وتعتمد  الثالثة. 
االستخدام  مراقبة  على  عادة 
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بعد املوافقة. و حاز اللقاح على 
ترخيص لألستخدام الطارىء من 

.FDA قبل

كوفيد-19  لقاحات  هل   -16
إنتاجها  من  الرغم  على  فعالة 
مع  مقارنة  قياسية  بسرعة 

سواها؟
احلاجة  مع  تتماشى  كي  نعم، 
مجيع  بينت  وقد  امللحة. 
املوافقة  متت  اليت  اللقاحات 
حتى  الطارئ  لإلستخدام  عليها 
اآلن مستويات عالية من األمان 

والفعالية.

سبق  إذا  يتكرر،  سؤال   -17
هل  كورونا  بفريوس  وأصبت 
ميكنين أخذ اللقاح؟ هل آخذ لقاح 
حمدد أو أي لقاح موجود؟ ومتى 

يكون تناوله آمنا أكثر؟
ال توجد أي موانع ولكن يفضل 
انتظار حنو ستة أشهر قبل أخذه 
وحبسب  سيتمتع،  كونه  اللقاح 
التوقعات، باملناعة الذاتية ضد 
أشهر  ستة  لغاية  الفريوس 
من  حمميا  ويكون  اإلصابة  بعد 

الفريوس.

18- هل ميكن أن حيمل الشخص 
بال  املرض  اللقاح  أخذ  الذي 

أعراض؟
ان  امللقح  للشخص  نعم ممكن 
أعراض،  بال  باملرض  يصاب 
التدابري  ميارس  ان  جيب  لذلك 

الوقائية.

19- هل ميكن للقاح ان يسبب 
مرض بال أعراض؟

كال، هذا غري ممكن بالنسبة اىل 
mRNA لقاح

20- ماذا لو ظهرت آثار جانبية 
مسؤوال  سيكون  من  للقاح؟ 

حينها؟
اللبناني  النواب  جملس  اقر 
قانون يتعلق بتنظيم االستخدام 
الطبية  للمنتجات  املستجد 
يتضمن  كورونا  جائحة  ملكافحة 
من  يعاني  ملن  يقدم  تعويض 
أصابة بالغة ناجتة عن استخدام 
الصحة  وزارة  خالل  من  اللقاح 
علمية  جلنة  ستنشأ  اليت  العامة 
حتديد  و  لتقييم  متخصصة 
أستعمال  عن  الناجتة  أالضرار 
التعويضات  متول  و  اللقاح 
احتياطي  من  اقراراها  حال  يف 
ضندوق  و  العامة  املوازنة 

مستقل خاص بالتعويضات.

وتوزيعه  وختزينه  اللقاح  شراء 
يف لبنان

21- وقع لبنان إتفاقا لإلنضمام 
العاملية.  كوفاكس  خطة  اىل 

فماذا تعين كوفاكس؟
برنامج كوفاكس هو آلية مصممة 
لضمان الوصول السريع والعادل 
كوفيد-19  للقاحات  واملنصف 
برنامج  العامل.  أحناء  مجيع  يف 
الركائز  كوفاكس هو واحد من 
اىل  الوصول  لتسريع  الثالث 
أدوات كوفيد 19 يف مجيع أحناء 
يف  إطالقه  جرى  وقد  العامل، 
منظمة  ِقبل  من   ،2020 نيسان 
واملفوضية  العاملية  الصحة 
األوروبية وفرنسا إستجابة هلذه 
اجلائحة. وبالتالي مت اجلمع بني 
الصحية  واملنظمات  احلكومات 

والعلماء  واملصنعني  العاملية 
والقطاع اخلاص واجملتمع املدني 
و اخلريي، بهدف توفري وصول 
تشخيص  اىل  ومنصف  مبتكر 

وعالجات ولقاحات كوفيد-19.
دولة   187 ستستفيد  وبذلك، 
تسهيالت  من  واقتصاد 
 92 تأهل  جرى  كوفاكس.وقد 
منخفضة  واقتصادات  دولة 
املساعدة  على  للحصول  الدخل 
السوق  إلتزامات  خالل  من 

املتقدمة.

احلكومة  اختارت  ملاذا   -22
األوىل،  املرحلة  يف  اللبنانية، 

لقاح فايزر ضد كوفيد-19؟
األول  كان  اللقاح  هذا  ألن 
املعتمد لإلستخدام الطارئ،فقد 
و  العامة،  الصحة  وزارة  قامت 
منذ اإلعالن عن جتربة عدة لقاحات 
باجلهات  باألتصال  العامل،  يف 
الروسية,  كالسفارة  املعنية 
شركات  و  الصينية  والسفارة 
يف  املوجودة  العاملية  األدوية 
لبنان )شركة موديرنا مثال ليس 
هلا مكتب علمي أو أي متثيل يف 
لبنان( و طلبت تزويدها جبميع 
باللقاحات  املتعلقة  املعلومات 
ليتم تقييمها. و امكانية االجازة 

باالستعمال الطارىء.
اليت  املعطيات  على  وبناءا 
العامة  الصحة  لوزارة  توفرت 
ومنها الفعالية و اعتماد اللقاح 
من قبل مرجعيات عاملية و هي 
أعتماد  و  تسجيل  األساس يف 
اختيار  مت  لبنان,  يف  دواء  أي 
لقاح فايزر الذي استوفى تلك 
على  استحصل  و  الضوابط 
الطارىء  لالستخدام  ترخيص 
 .Emergency Use Authorization
فايزر  لقاح  بأن  األشارة  جتدر 
يتم استعماله حاليا يف الواليات 
و  بريطانيا  األمريكية,  املتحدة 
األخرى  األوروبية  الدول  بعض 
و يتم تلقيح العاملني الصحيني 
كخطوة  األمامية  اخلطوط  يف 

اوىل.

23- من هي اجلهة اليت اعتمدت 
ضد  فايزر  لقاح  ورخصت 
إدارة  وافقت  هل  كوفيد-19؟ 

الغذاء والدواء عليه؟
الغذاء  إدارة  من  كل  منحت 
والدواء )FDA( ومنظمة الصحة 
العاملية الرتخيص على استخدام 
هذا اللقاح يف حاالت الطوارئ.

التالية:  اجلهات  إىل  إضافة 
لألدوية  األوروبية  الوكالة 
الصحية  ،السلطات   )EMA(
 )MHRA( املتحدة  اململكة  يف 
الكندية  الصحية  والسلطات 

ودول أخرى.

لقاح  مكونات  هي  ما   -24
من  الذي مت شراؤه  كوفيد-19 

ِقبل احلكومة اللبنانية؟
يف املرحلة األوىل سيتم تأمني 
لقاح فايزر-بيونتك و هو اللقاح 
اجازة  على  حاز  الذي  األول 
طارئة ألستعماله من قبل منظمة 
من  العديد  و  العاملية  الصحة 
السلطات الصحية العاملية. هذا 
اللقاح حيتوي على جزء من املادة 
احلمض   - للفريوس  الوراثية 
 mRNA النووي الرييب املراسل
. و تعمل وزارة الصحة العامة 
انواع  على  تأمني احلصول  على 

 19 - لقاحات كوفيد  أخرى من 
واليت تستويف املعايري املعتمدة 
كوفاكس  منصة  طريق  عن  اما 

أو عرب القطاع اخلاص.

25- ما هي الوكاالت اليت تقوم 
بشراء  املتعلقة  بالنقاشات 

اللقاح يف لبنان؟
العامة  الصحة  وزارة  قامت 
الدارة  وطنية  جلنة  بتشكيل 
تضم   19 الكوفيد  لقاح  ملف 
ممثلني  و  مستقليني،  خرباء 
عن كل من نقابة األطباء، نقابة 
املمرضني واملمرضات، اجلمعية 
اجلرثومية،  لألمراض  اللبنانية 
منظمة  العاملية،  الصحة  منظمة 
الدولي،  البنك  اليونيسيف, 
لشوؤن  العليا  املفوضية 
الصليب  و  األونروا  الالجئني, 
اىل  باألضافة  اللبناني  األمحر 
الصحة  وزارة  يف  املعنيني 
استشارة كل  كما متت  العامة. 
القوى  و  العسكرية  الطبابة  من 
األسنان  أطباء  نقابة  األمنية، 
وهي   (  Arcenciell ومجعية 
النفايات  مبعاجلة  مجعية خمتصة 

الطبية(.

26- من هي اجلهة اليت تتكفل 
لقاح  على  لبنان  حصول  ماديا 

كوفيد-19؟
بدفع  اللبنانية  الدولة  ستقوم 
من  بيونتك  فايزر-  لقاح  مثن 
الدولي  البنك  من  قرض  خالل 
حيث سيتم تأمني مليون ونصف 

جرعة لقاح.
وأيضا مت تسديد الدفعة األوىل 
ملنصة كوفاكس من قبل وزارة 
املوازنة  من  العامة  الصحة 
اخلاصة باللقاحات. كما مت نقل 
اعتمادات من احتياطي املوازنة 
اىل موازنة وزارة الصحة العامة 
العقد  من  الثانية  الدفعة  لدفع 
املوقع مع منصة كوفاكس ليتم 
تأمني مليونان و 730 الف جرعة 

لقاح.

ضد  اللقاح  سُيصبح  متى   -27
كوفيد-19 متوافرا يف لبنان؟

وسيتم  شباط،  شهر  منتصف 
وصول اللقاح على دفعات.

28- من هي األطراف والشرائح 
لقاح  على  أوال  ستحصل  اليت 

كوفيد-19 يف لبنان؟
الفئات ذات األولوية يف محالت 
التطعيم فقد جرى حتديدها وفقا 

للمعايري اآلتية:
للفريوس  التعرض  خطر 

واالصابة بالعدوى
خطر االصابة مبضاعفات خطرية 

عند التقاط العدوى
أساسية  تعترب  اليت  الفئات 
االستجابة  حسن  على:  للحفاظ 
ومنظومة   ،»19 »كوفيد  جلائحة 
الرعاية الصحية األولية، وحسن 
سري اجملتمع ودورته الطبيعية.

من  أوال  املستفيدة  الفئات 
التطعيم:

املرحلة 1 الف:
الصحي  القطاع  يف  العاملون 

احلكومي و اخلاص
العمرية  الفئة  يف  األشخاص 
عن  النظر  بغض  فوق  وما   75
يعانون  اليت  املزمنة  األمراض 

منها

املرحلة 1 باء:
العمرية  الفئة  األشخاص يف   «
عن  النظر  بغض  عاما   74-  65
يعانون  اليت  املزمنة  األمراض 

منها
العمرية  الفئة  يف  األشخاص 
55 - 64 عاما الذين يعانون من 

مرض مزمن واحد أو اكثر
الرتصد  جمال  يف  العاملون 
وزارة  اىل  التابعني  و  الوبائي 

الصحة العامة

املرحلة 2 الف:
العمرية  الفئة  يف  األشخاص 
55 - 64 عاما الذين مل يشملهم 

التطعيم سابقا
العمرية  الفئة  يف  األشخاص 
16 - 54عاما الذين يعانون من 

مرض مزمن واحد أو اكثر
الرعاية  قطاع  يف  العاملون 
مل  الذين  األولية  الصحية 

يشملهم التطعيم سابقا
املرحلة 2 باء:

للحفاظ  الضروريون  األشخاص 
على حسن سري اجملتمع

والعاملون يف مآوي  األشخاص 
العجزة، ودور الرعاية املخصصة 
اخلاصة،  االحتياجات  لذوي 

والسجون

املرحلة 3:
الصفوف  خمتلف  يف  املعلمون 
من الروضة حتى الصف الثانوي 
االخري، والعاملون يف املدارس، 

والعاملون يف احلضانات.
العاملون اآلخرون يف أماكن ذات 

خماطر عالية النتقال العدوى
عاملون آخرون يف قطاع الرعاية 

الصحية االولية.
األشخاص الذين يعتنون بأفراد 
من عائلتهم يف سن الـ 65 وما 
االحتياجات  ذوي  من  أو  فوق، 

اخلاصة.

املرحلة 4:
يف  الراغبني  األشخاص  مجيع 

احلصول على اللقاح

األمراض املزمنة وفق املعطيات 
اإلحصائية العاملية واللبنانية

- مرضى غسيل الكلى
واألوعية  القلب  أمراض   -

الدموية
- داء السكري

- ارتفاع ضغط الدم
اجلسم  كتلة  )مؤشر  السمنة   -

40 كجم / م 2(
)خاصة  السرطان  مرضى   -
األورام اخلبيثة الدموية وسرطان 

الرئة(
- مراض الكلى املزمنة ومرضى 

زراعة الكلى
- مرض االنسداد الرئوي املزمن 

و- الربو
يعانون  الذين  األشخاص   -
سبب  ألي  املناعة  نقص  من 
)فريوس نقص املناعة البشرية 

/ اإليدز ، السل(
- األمراض املزمنة األخرى ) على 
سبيل املثال ال احلصر:األمراض 
 ، الروماتيزمية   ، العصبية 

مرضى التصلب املتعدد(

29- هل ستكون اللقاحات كافية 
اىل اجلميع؟
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لـبنانيات

الكتائب  حزب  رئيس  أكد 
اللبنانية سامي اجلميل يف مداخلة 
»والدة  أن  »احلدث«،  لقناة 
السياسي  والناشط  الكاتب 
الكلمة  أعطت يف  لقمان سليم 
اليت ألقتها خالل مراسم وداعه، 
بتخطي  اللبنانيني  لكل  درسا 
الذات واالميان باحلرية ولبنان«، 
معتربا أن »لقمان سليم ما زال 
موجودا وحيا يف كل انسان«، 
لقمان  والدة  »كلمة  وقال: 
رفض للعنف والتمسك بالسالم 
اليوم  لبنان  حيتاجه  ما  وهذا 
والعودة اىل االستقرار والسالم 
من  والعمل  والتقدم  واحلرية 

اجل مستقبل افضل«.
صراعا  »هناك  أن  إىل  ولفت 
والسالم،  العنف  منطق  بني 
هو  سليم  لقمان  اغتال  ومن 
لبنان يف  يبقى  ان  انصار  من 
الدائم،  والعنف  التوتر  حالة 
اخلارج  او  بالداخل  كان  إن 
والتدمري  هذه  املوت  وثقافة 
ثقافة  اليوم  تواجه  والعنف 
على  وشدد  واحلرية«،  احلياة 
للحوار  االساسي  »الشرط  أن 
وتطبيق  العدالة  هو  والسالم 
واملساواة  والدستور  القانون 
سيادة  وفرض  اللبنانيني  بني 

الدولة على كامل االراضي«.
ميليشيات  »هناك  أن  ورأى 
يف  السالح  تستعمل  مسلحة 
الداخل وختون وختوف وتضطهد، 
وحتت  حماصرا  كان  ولقمان 
الذي  احلوار  شرط  أما  اجملهر، 
حتدثت عنه والدة لقمان سليم 
بني  واملساواة  العدالة  فهو 
»لن  انه  اىل  مشريا  الناس«، 
ما  اذا  جدي  حوار  هناك  يكون 
كان هناك طرف يضع املسدس 
على الطاولة، والفريق االخر ال 
ميلك شيئا للدفاع عن نفسه«، 
رهينة  »الشعب  أن  معتربا 
املسلحة،  امليليشيات  يد  يف 
اللبنانيون  بقية  يرفض  فيما 
استخدام العنف ومقابلة السالح 

بالسالح«.
على  تدمر  »البلد  أن  واعترب 
كانت  واحلرب  سنة   15 مدى 
العودة  نريد  وال  قاسية  جتربة 
جتريد  اليوم  واملطلوب  اليها، 
سالحها  من  امليليشيات  كل 
الدولة وبشكل سلمي  من قبل 
تؤمن  اليت  الدول  ومعاونة كل 
حبرية لبنان وسيادته، وهذا ما 
 1559 الدولية  القرارات  تقوله 

و1701«.
اضاف: »هذه القرارات صدرت 
بكل  وتقول  األمن  جملس  عن 
يكون  أن  جيوز  ال  أنه  صراحة 
لبنان  أحد يف  بيد  هناك سالح 
خارج إطار يد السلطة الشرعية 

اللبنانية«، وأكد أن »كل مواطن 
لبناني حر يعرب عن رأيه بوضوح 
مل  من  وكل  مساومة،  دون 
يرضخ لرغبة حزب اهلل بالرتغيب 
او بالرتهيب، هو مهدد اليوم«، 
كبرية  جمموعة  »هناك  وقال: 
من اللبنانيني خضعوا حلزب اهلل 
أو  التخويف  اي  بالرتهيب  اما 
بالرتغيب أي من خالل إدخاهلم 
مواقع  واعطائهم  السلطة  إىل 

ومناصب«.
السلطة  هذه  »ان  وتابع: 
اليوم  املوجودة  السياسية 
متواطئة مع »حزب اهلل« وتغطي 
هذا االداء وهي مسؤولة بشكل 
لقمان  مع  حصل  عما  مباشر 
كانوا  »اذا  وقال:  سليم«، 
ويريدون مصلحة  احرارا  حقيقة 
جملس  من  فليستقيلوا  البلد، 
الغطاء  هذا  ويسحبوا  النواب 
عن سلطة يسيطر عليها »حزب 
اهلل«، واي بقاء على كراسيهم 
هو غطاء للقتل وخطف لبنان«.

واعترب اجلميل أن »هناك شبكة 
أمنية إمسها »حزب اهلل« تنتشر 
وموجودة داخل االجهزة االمنية 
وقادة  القضاء  على  وتضغط 
اجلرمية  معامل  وتشوه  األجهزة 
ومتنع  االحيان  من  كثري  يف 
اىل  الدخول  من  االمنية  القوى 
بعض االماكن، ما يعطل بشكل 
احلقيقة.  اىل  وصول  اي  تام 
تواطؤ  جهة  من  »هناك  وقال: 
من قبل السلطة السياسية مع 
اهلل  حلزب  وخرق  اهلل«  »حزب 
األمنية وضغط  األجهزة  لبعض 
ال  كي  اللبناني  القضاء  على 
يقوم بواجباته، ونرى ما حيصل 
مع القاضي فادي صوان الذي 
الذي  املرفأ  قضية  يف  حيقق 
هو خاضع للمزايدات السياسية 
السياسية  والتهديدات 

واألمنية«.
وحنن  متفلت  »لبنان  واردف: 
يف حالة تهديد منذ العام 2005 
السياسية  القوى  بدأت  حني 
سيادة  فرض  وحتاول  تتحرر 
لبنان  حترير  من  أوال  الدولة، 
من االحتالل السوري وثانيا من 
اىل  واشار  اهلل«،  حزب  سالح 
أن »إغتيال لقمان سليم حقيقة 
هناك  ان  نعرف  وحنن  مرة 
تهديدا واضحا لكل من هو يف 

هذا املوقع السياسي«.
يريد  اهلل«  »حزب  »ان  وختم: 
والكل  احلكومة  على  يده  وضع 
هذا  من  حكومة  اي  ان  يعلم 
النوع لن تتمكن من فتح قنوات 
فيما  الدولي،  اجملتمع  مع 
لبنان حباجة لالنفتاح ملساعدته 
الكارثة  من  اخلروج  على 

االقتصادية«.

سامي اجلميل: لتجريد امليليشيات من سالحها 
سلميا مبعاونة دول تؤمن حبرية لبنان وسيادته
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لبنان  يف  روسيا  سفري  زار 
نقابة  رادوكوف  الكسندر 
قبل  اللبنانية  الصحافة  حمرري 
يف  فكان  االول،  امس  ظهر 
استقباله نقيب احملررين جوزف 
جملس  أعضاء  و  القصيفي 
النقابة. وألقى القصيفي كلمة 
ترحيب جاء فيها: »نرحب بكم 
يف دار نقابة حمرري الصحافة 
يف  تزورونها  اليت  اللبنانية، 
زمن هو من اشد األزمنة صعوبة 
يف تاريخ لبنان احلديث، بعدما 
الطويل  النفق  عمق  أصبح يف 
سبيل  اىل  بعد  يهتد  مل  الذي 
للخروج منه، وان ما يشهد كل 
ينطق  ساعة،  كل  بل  ،ال  يوم 
به  تعصف  اليت  املأساة  حبجم 
من دون حاجة اىل الغوص يف 

التفاصيل«.
كانت  روسيا  »ان  وقال: 
حاضرة يف لبنان بأشكال شتى 
يف كل حقباتها: القيصرية عرب 
البعثات  املسكوبية،  املدارس 
الدينية والعلمية، ووفود احلجاج 
اليت أمته وهي يف طريقها اىل 
القدس الشريف، والسوفياتية 
مؤثر،  سياسي  حضور  عرب 
وجتاري ناشط، وتربوي وثقايف 
اللبنانيني  املنح الالف  فوفرت 
جامعاتها.  من  خترجوا  الذين 
اليت  االحتادية  املرحلة  ويف 
الشيوعي  احلكم  سقوط  تلت 
عادت موسكو لتصوغ حضورها 
استنادا إىل النتائج اليت ترتبت 
وما  برلني.  جدار  تهاوي  على 
ومبادرات  أدوار  من  به  تقوم 
يؤشر اىل اصرار للمثول جمددا 
الدولي  املشهدين  يف  وبقوة 

واالقليمي«.
املياه  قلب  »انها يف  أضاف: 
به  حلمت  ما  وهو  الدافئة 
االمرباطورة كاترين الثانية منذ 
القرن الثامن عشر. وهي معنية 
بلبنان، ال بسبب موقعه املميز 
للبحر  الشرقي  احلوض  يف 
األبيض املتوسط فحسب، بل 
إللتزام تارخيي معه تبلور عندما 
املوقعة على  الدول  كانت من 
بروتوكول 1864 الذي أبصرت 
املتصرفية النور على نصوصه. 
الدار  هذه  يف  سلفكم  زارنا 
وكان لنا معه حوار شامل حول 
موسكو  وموقف  األوضاع  كل 
منها، واليوم نستقبلكم ونرغب 
قراءة  منكم  نعرف  أن  يف 
لبنان،  يف  للوضع  حكومتكم 
وحدود مساعدتها له، وما ميكن 
األحوال  هذه  يف  تقدمه  ان 

التسهيالت  خصوصا  الدقيقة، 
على  احلصول  من  متكنه  اليت 
ان  لقاح سبوتنيك. وهل ترى 
لبنان يتعرض لظلم من األسرة 
على  المباالة  اىل  او  الدولية، 
األقل، او ان اللبنانيني ظلموا 
بانقساماتهم  وانفسهم  بلدهم 
وختبطهم. واين هي من األزمة 
احلكومية وملف النفط، واعادة 
املفرتض  التعاون  اىل  الزخم 

بني البلدين«.
بكم،  الرتحيب  »جندد  وختم: 
موسكو  نرى  ان  يف  واألمل 
الصديقة  البلدان  مقدم  يف 
ان  لبنان.  ملساعدة  املتطوعة 
املساعدة،  يستحق  االرز  وطن 
ولو أن على ابنائه أن يساعدوا 

أنفسهم اوال«.
السفري الروسي

بكلمة  الروسي  السفري  ورد 
هذا  على  شكرا  فيها:«  جاء 
لي  شرف  وهو  االستقبال 
وهي  اليوم.  بينكم  أكون  أن 
ألتقي  اليت  األوىل  املرة 
لبنان  يف  صحافيون  فيها 
على  ألتعرف  اليوم  وجئت 
الصحافة  حمرري  نقابة  أعضاء 
اللبنانية ولتبادل اآلراء وتقديم 
كيفية  حول  للبنان  النصائح 
اقتصاديا  األزمة،  هذه  ختطي 
وماليا وسياسيا، باإلضافة إىل 
جائحة  بسبب  الصحية  األزمة 

كورونا«.
الروسية  »احلكومة  أن  وأكد 
اإلمكانات  إلجياد  جاهدة  تعمل 
دولة  للبنان  املساعدة  لتقديم 
وشعبا واملوقف الروسي واضح 
جدا يف هذا اخلصوص«. وأشار 
الداخلية  لبنان  »أزمة  أن  إىل 
األحزاب  وكل  اللبنانيني  تعين 
اللبناني.  اجملتمع  يف  العاملة 
جهود  إىل  حباجة  لبنان  أزمة 
منها.  للخروج  كافة  اللبنانيني 
اللبنانيون  يتعاون  مل  وإذا 
هناك  تكون  لن  بعضهم،  مع 
فائدة ألي تدخل خارجي، الذي 
سيكون دوره مساعدا يف حل 
نشجع  وحنن  اللبنانية.  األزمة 
العمل  اللبنانيني  األطراف  كل 
قريبا،  احلكومة  تشكيل  على 
ميكن  ما  نقدم  تشكيلها  وبعد 
لتطوير التعاون ملا فيه مصلحة 

اجلانبني«.
الروسية  احلكومة  »إن  وختم: 
القيادة  مع  دائم  تنسيق  يف 
اللبنانية يف حماولة لتقديم أي 
مساعدة ممكنة للشعب اللبناني 

وللجمهورية اللبنانية«.

سفري روسيا زار نقابة احملررين:

 إذا مل يتعاون اللبنانيون مع بعضهم فلن 
تكون هناك فائدة من أي تدخل خارجي

السفري الروسي يف نقابة محرري الصحافة

االسالمي  اجمللس  استنكر 
يف  بشدة  االعلى  الشيعي 
الذي  الكاذب  »التقرير  بيان، 
للبحوث  املا  مركز  اصدره 
للشؤون  االسرائيلي  والتعليم 
انفردت  واليت  اجليوسياسية 
بنقله  وحدها  العربية  قناة 
الهداف اصبحت معلومة، ويهم 

اجمللس ان يوضح ما يلي :
1- ان جلنة االوقاف االسالمية 
الرباجنة،  برج  يف  الشيعية 
األوقاف  جلان  من  واحدة  هي 
للمجلس  التابعة  لبنان  يف 
األعلى،  الشيعي  االسالمي 
عن  يزيد  ما  منذ  دأبت  وهي 
مخسة وعشرين عاما على اقامة 
املشاريع اخلريية واالمنائية يف 
برج الرباجنة بالتعاون مع اهالي 
املنطقة ، وهذه اللجنة مشهود 
هلا بالعمل اجلاد واملنتج الذي 
تتبع  املنطقة واهلها وال  خيدم 

الي جهة حزبية.
2- يؤكد اجمللس ان املدارس 
اليت  التعليمية  واملعاهد 
أنشأتها اللجنة بفضل اهلل تعاىل 
التقرير هي  اليها يف  واملشار 
صروح تعليمية وملعب رياضي 
مئات  تستقبل  ومؤسسات 
الطالب واالساتذة والرياضيني 
اللبنانية،  املناطق  خمتلف  من 
لصاحل  ومؤجرة  مبعظمها  وهي 
وزارة الرتبية والتعليم العالي.

ان  اىل  اجمللس  يشري   -3
اطار  ويف  االسرائيلي  العدو 

لبنان  على  املستمرة  حربه 
على  يدأب   ، واللبنانيني 
االخبار  للكذب وفربكة  الرتويج 
الرخيص  املعلوماتي  والدس 
عرب وسائط ومنافذ حتى تصل 
هذه االخبار اىل وسيلة اعالمية 
منتشرة او اكثر، فيصبح عندها 
الدس والتحريض والكذب رأيا 

وحتليال وخربا.
4- ان اجمللس اذ يهيب بوسائل 
االعالم احمللية والعاملية بشكل 
االخبارية  العربية  ومبحطة  عام 
التنبه  ضرورة  خاص،  بشكل 
عن  التحري  يف  الدقة  وتوخي 
قبل  وصدقيتها  االخبار  صحة 
هذا  يف  يدعو  فانه  نشرها، 
االطار أية وسيلة اعالمية تشاء 
باللجنة  االتصال  اىل  وتريد 
بزيارة  للقيام  الرباجنة  برج  يف 
املدارس  على  ميدانية  اعالمية 
اليها  اشار  اليت  واملباني 
لعدم  اثباتا  االخباري،  التقرير 
صحة هذه االخبار امللفقة مجلة 

وتفصيال.
كل  ان  اجمللس  يؤكد   -5
الصهيوني  العدو  حماوالت 
املقاومة  بني  شرخ  الجياد 
بالفشل،  حمكومة  وشعبها 
باتت  املبتذلة  العدو  واساليب 
اكاذيبه  تنطلي  ولن  مكشوفه 
املقاوم  على شعبنا  وافرتاءاته 
املاسية  باملعادلة  املتمسك 
اليت محت لبنان وحررت ارضه 

وحفظت شعبه.«

اجمللس االسالمي الشيعي: نهيب باالعالم احمللي 
والعاملي توخي الدقة وعدم نشر معلومات مغلوطة 

عن مراكز دراسات للعدو االسرائيلي

استقبل وزير الشؤون اإلجتماعية 
تصريف  حكومة  يف  والسياحة 
رمزي  الربوفسور  االعمال 
االول،  امس  ظهر  املشرفيه 
يف  والرياضة  الشباب  وزيرة 
فارتينيه  االعمال  حكومة تصريف 
أوهانيان، وعرض معها األوضاع 
بعض  وضع  وتناوال  العامة، 
اجلمعيات األهلية وتلك املختصة 

بالشؤون الرياضية.
وزيرة  املشرفيه  التقى  كذلك 
العمل يف حكومة تصريف االعمال 

اوضاع  معها  وعرض  ميني،  مليا 
العمال يف ظل الظروف املعيشية 
متر  اليت  الصعبة  واإلقتصادية 
بها البالد، خصوصا بعد قرارات 
نتيجة  املتتالية  العام  اإلقفال 
الكبري  واإلرتفاع  كورونا،  جائحة 
واإلصابات  الوفيات  عدد  يف 
يف كانون الثاني املاضي، حيث 
العمال  ب«إدراج  ميني  طالبت 
املياومني يف قائمة املستفيدين 
من اتفاقية قرض البنك الدولي 
لتمتني شبكة األمان اإلجتماعي«.

املشرفيه تابع مع ميني اوضاع العمال 
ومع اوهانيان شؤونا رياضية

علي  الدكتور  النائب  زار   
يف  الشرعية  احملكمة  درويش 
حممد  الشيخ  يرافقه  طرابلس، 
حيدر والشيخ حممد سلمى وحامت 
عيسى، حيث كان يف استقباله 
الشيخ  القاضي  رئيس احملكمة 
من  وعدد  السمروط  وسام 

املشايخ.
ومت خالل اللقاء البحث يف أوضاع 
وطرابلس  خصوصا  احملكمة 
عموما، وأكد الطرفان »ضرورة 
التكاتف يف هذه املرحلة ورفع 

مستوى الوعي«.
درويش

وقال النائب درويش: »اننا نعترب 
املؤسسات العامة واحملاكم، مبا 
هي  الشرعية،  احملاكم  فيها 

وجب  وبالتالي  الناس،  خلدمة 
ألنها  اجلميع،  من  محايتها 
مؤسسات للشعب. هذه رسالة 
تضامن وتآلف ووحدة طرابلسية 
الصحيحة  الرسالة  ونعتربها 
واحد،  جسم  طرابلس  يف  ألننا 
خلدمة  دائما  يتداعى  ان  عليه 

املدينة«.
السمروط

القاضي  شدد  جهته،  من 
السمروط على »وحدة طرابلس 
يلعبه  الذي  اإلجيابي  والدور 
هذا  يف  درويش  النائب 

السياق«.
على  الوفد  جال  اخلتام  ويف 
على  واطلع  احملكمة  أقسام 

األضرار اليت خلفها احلريق. 

درويش تفقد احملكمة الشرعية يف طرابلس: 
رسالة تضامن ووحدة طرابلسية

تابع مدير مكتب رئيس جملس النوب نبيه بري يف املصيلح النائب 
هاني قبيسي شؤونا مطلبية وخدماتية لعدد من القرى والبلدات يف 

خالل استقباله وفودا وفاعليات من خمتلف املناطق.
وقال قبيسي: »لتتحمل حكومة تصريف االعمال مسؤولياتها جتاه 
املواطن الذي جتاوز خط الفقر ولرتاع الوزارات املعنية لقمة عيش 

املواطن بتنظيم القرار املتخذ العادة فتح البالد«.
التدابري  »اختاذ  ب  والداخلية  االقتصاد  وزارة  قبيسي  وطالب 
الرداعة يف حق كل متالعب بلقمة عيش املواطن وبكل من يتاجر 
بآالم الناس ومعاناتهم وحيتكرون الدواء واملواد الغذائية وحيرمون 

منها املواطن لكسب سريع من دون اي رادع او حماسب«.

قبيسي: لتتحمل حكومة تصريف االعمال 
مسؤولياتها جتاه املواطن
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لــبنانيات

من الواضح أن ما مت السماح بعرضه يف وسائل اإلعالم من التقدير 
االستخباري اإلسرائيلي السنوي - وحتديدًا ما يتعلق منه حبزب 
اهلل - ليس إالاّ جزءًا يسريًا من حجم التقدير وتفاصيله اليت عادة 
ما تتناول صورة الواقع والوضع وما تنطوي عليه من تهديدات 
لة  واحملتماّ حة  املرجاّ السيناريوات  باستشراف  مرورًا  وفرص، 
االستخبارات  مها  تقداّ اليت  التوصيات  إىل  وصواًل  واملمكنة، 
للمستوى السياسي واليت مل تتم اإلشارة إليها مطلقًا بشأن حزب 
ما  اإلسرائيلية  اإلعالمية  التقارير  اقتبست  فقد  ذلك،  مع  اهلل. 
مسحت الرقابة بنشره، حول مفاعيل األزمة االقتصادية والصحية 
اهلل  حزب  وتصميم  إسرائيل،  أعداء  إرادة  على  تأثريها  ومدى 
االستخبارات  بتقدير  مرورًا  اعتداءات،  أياّ  مواجهة  الرداّ يف  على 
إزاء إمكانية نشوب »أيام قتالية«، بني جيش العدو وحزب اهلل، 
يف إشارة إىل استبعاد احلرب، ويف الوقت نفسه أن الطرفني 
سيتبادالن الضربات بشكل مدروس ومضبوط، بهدف حماولة كلاّ 
من الطرفني تعزيز قدرة ردعه. ومع أن التقدير أقراّ بأن املستجدات 
اليت شهدتها املنطقة يف والية الرئيس األمريكي السابق دونالد 
إالاّ  »إسرائيل«،  أعداء  قدرات  تعاظم  كبح  إىل  تؤدِّ  مل  ترامب، 
باعتبارها  الدقيقة،  الصواريخ  تكرار احلديث عن  أنه حرص على 

التهديد األكرب على األمن القومي اإلسرائيلي.
واألزمة  كورونا  انتشار  ل  يشكاّ بأن  »إسرائيل«  آمال  تنجح  مل 
اهلل يف  حزب  إرادة  على  قيدًا  لبنان  يواجهها  اليت  االقتصادية 
رت للبنان مظلة محاية وأمن  تكريس وتعزيز معادلة الردع اليت وفاّ
اسرتاتيجي، واملفهوم نفسه ينسحب على أكثر من ساحة إقليمية 
تعادي إسرائيل. جتلاّى فشل هذا الرهان يف التقدير االستخباري 
السنوي، للعام اجلاري، لدى اإلقرار بأناّ كل التحديات والصعوبات 
د  مل تضراّ »بإرادة وقدرات أعداء إسرائيل للعمل ضدها«، ليؤكاّ
اجليش  يف  ل  املتشكاّ التقدير  بأن  إسرائيلية  إعالمية  تقارير 
وال  بالقدرات  »ال  يضر  مل  ذلك  كلاّ  أناّ  د  يؤكاّ واالستخبارات 
باالستعدادات«. وسبقت ذلك أيضًا إشارة رئيس أركان اجليش 
أفيف كوخايف، يف كلمته أمام مؤمتر معهد أحباث األمن القومي 
مطلع السنة اجلارية، إىل أن »الصواريخ ال مترض، وميكن يف أي 

ر الطرف الثاني تشغيلها«. وقت أن يقراّ
مع ذلك، يبدو واضحًا أن من أهم ما مييز إجنازات حزب اهلل، ليس 
حصرًا أنه استطاع أن يفرض وقائع ميدانية واسرتاتيجية... بل 
سات التقدير والقرار لدى العدو،  أنه جنح أيضًا يف كياّ وعي مؤساّ
وما  للواقع  وتقديراتهم  وفهمهم  نظرتهم  يف  انعكس  ما  وهو 
من  أكثر  فبعد مضي  كاحبة.  وقيود  تهديدات  من  عليه  ينطوي 
ستة أشهر على استشهاد أحد مقاوميه يف سوريا، أقراّ التقدير 
للرداّ  والعزم  التصميم  ميلك  يزال  ال  اهلل  حزب  بأناّ  االستخباري 
ر إىل حرص حزب اهلل على كبح أياّ  على جيش العدو. وهو ما يؤشاّ
تفكري لدى قادة العدو يف التمادي يف االعتداءات، واستسهال 

استهداف مقاوميه يف سوريا أو لبنان.
الوقت  يف  االستخبارية  املؤسسة  ِقبل  من  اإلقرار  هذا  يأتي 
ية  الذي يعاني فيه لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وصحاّ
التقدير.  متفاقمة. حضرت بعض تفاصيله يف ما مت نشره من 
أن  اإلسرائيلية  الرهانات  حبسب  ُيفرتض  كان  األزمات  وهذه 
إىل  ي  تؤداّ فرصة  تبلور  وبالتالي  اهلل،  حزب  على  قيدًا  تشكل 
ساع هامش اعتداءات العدو. لكن تصميم حزب اهلل وعزمه على  اتاّ

دا هذا األمل والرهان. املواجهة بداّ
هامين،  تامري  اللواء  العسكرية،  االستخبارات  رئيس  لفت  وقد 
تدهور  حالة  يف  األوسط  الشرق  اقتصادات  أن  »رغم  أنه  إىل 
و]تعاني من[ وباء كورونا، لكن مل يتضرر جمهود بناء القوة يف 
املنطقة«. وضمن هذا اإلطار ال تزال الصواريخ الدقيقة، كما يف 
اع  ل التهديد األكثر حضورًا على طاولة صناّ السنوات املاضية، متثاّ
القرار يف كيان العدو، وعلى رأس أولويات أجهزة االستخبارات 
سمت مقاربة التقدير هلذا التحدي يف السنة احلالية،  واجليش. واتاّ
السنوات  تقديرات  حكمت  اليت  للمبادئ  مطابقة  نسخة  بكونها 
إىل  تهدف  أنها  يبدو  دة  حُمدَّ صياغة  على  احلفاظ  عرب  السابقة، 
إخفاء املعطيات اجلدية. ويف األيام السابقة، تسراّبت إىل اإلعالم 
»تقديرات« جيش االحتالل بأن حزب اهلل بات ميلك  اإلسرائيلي 
مئات الصواريخ الدقيقة. لكن التقدير االستخباري مل جياِر هذه 
التسريبات اليت تتقاطع مع ما أملح إليه األمني العام حلزب اهلل 
بعض  يف  مفهومًا  يكون  قد  أمر  وهو  اهلل.  نصر  حسن  السيد 
تعتيم مدروسة هلا سياقاتها  باعتباره جزءًا من سياسة  اته  خلفياّ
اإلسرائيلية  الداخلية  بالساحَتني  صلة  املتاّ وأهدافها  ورهاناتها 

واإلقليمية - الردعية.
على  قتالية«  »أيام  جولة  سيناريو  االستخباري  التقدير  وتناول 
احلدود مع لبنان، يف أعقاب رد حزب اهلل. ولكن كما هي العادة 
يف كل الساحات، يلقي العدواّ باملسؤولية على قوى املقاومة، 
متجاهاًل حقيقة أن حزب اهلل هو يف موقع املدافع والرد عن سيادة 
لبنان وأمنه. لكن هذا النوع من املقاربة يكشف عن أن مسعى 
ذ فيها اعتداءاته  العدو األساسي يكمن يف التأسيس ملعادلة ينفاّ
من دون أن يتلقى ردودًا رادعة. وهو ما مل ينجح يف حتقيقه 

حتى اآلن.

 التقدير االستخباري اإلسرائيلي يقّر:

حزب اهلل مصّمم على الدفاع والرد

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

املسيح قام حقا قام
تويف يف لبنان

 النقيب املحامي عبد اهلل الشامي
 عضو املجلس الدستوري.

الصالة  يف  للمشاركة  يدعونكم  الشامي  عائلة  أبناء 
بعد   5 الساعة  السبت  اليوم  نفسه  لراحة  والجناز 

الظهر يف كنيسة القديس نيقوالوس يف بانشبول.
الدعوة عامة

املحامي عبد اهلل الشامي يف ذمة اهلل

علي حيدر اخلاصة  الوطنية  للخطة  بناء 
الدولة  تعمل   ،19 كوفيد  بلقاح 
اللبنانية لتأمني اللقاح ل %80 
 -2021 العام  خالل  السكان  من 
2022. كما سيتم ادخال اللقاح 
عن طريق القطاع اخلاص لـتأمني 

تغطية أكرب

الرعاية  مرافق  هي  ما   -30
ستباشرالعمل  اليت  الصحية 

بأنشطة التلقيح؟
املستشفيات  اعتماد  سيتم 
الكربى يف لبنان كمراكز للتلقيح 
يف املراحل األوىل, على أن يتم 
نشر الئحة مفصلة بأمساء مراكز 

التلقيح املعتمدة الحقا.

31- هل يتطلب لقاح كوفيد-19 
تعامال خاصا جلهة النقل والتخزين 
حرارة  درجات  يف  عليه  للحفاظ 

منخفضة جدا؟
اىل  حباجة  فايزر-بيونتك  لقاح 
ختزين يف درجات حرارة منخضة 
80-, يوجد حاليا يف   ?Cجدا تبلغ
لبنان 12 مستشفى لديها برادات 
مع هذه القدرة و اليت سُتعتمد 
استخدامهم  سيتم  و  للتلقيح 
حلفظ و ختزين اللقاح. كما يتم 
تأمني  على  العمل  حاليا  العمل 
برادات أضافية بدعم مباشر من 

منظمة الصحة العاملية.

عن  مسؤوال  سيكون  من   -32
سالمة اللقاح؟

قانون  أقرت  اللبنانية  الدولة 
يتعلق باستخدام املنتجات الطبية 
الطارىء  األستخدام  حاالت  يف 

لألدوية و اللقاحات.

جمانيا  اللقاح  سيكون  هل   -33
فيهم  مبن  السكان  مجيع  اىل 

مجيع الالجئني واملهاجرين؟
اللقاحات اليت ستؤمن عن طريق 
ستكون  العامة  الصحة  وزارة 
املستهدفة  للفئات  جمانية 
املقيمني  األولوية جلميع  حبسب 

على األراضي اللبنانية.

34- كيف ميكن التأكد من جودة 
لقاح يوزع جمانا؟

اللقاحات  واعتماد  شراء  سيتم 
اليت حتصل على موافقات عاملية 
و مرجعية و ستتم عملية التخزين 
منظمة  لشروط  بناءا  التوزيع  و 
الصحة العاملية مع مراقبة دورية 
ألدارة  الوطنية  اللجنة  قبل  من 

لقاح الكوفيد 19.

35- ما هو عدد السكان احملتمل 

حصوهلم على اللقاح؟
باالفضلية  اللقاح  يعطى  سوف 
األعمار  حسب  العادل  والتوزيع 
ونوع  املزمنة  األمراض  وحسب 
االعداد  ستزداد   . الوظيفة 
اللقاحات  توفر  عند  تدرجييا 
من   %80 اىل  لتصل  االخرى 
بناء   2022 العام  يف  السكان 
بلقاح  اخلاصة  الوطنية  للخطة 

كوفيد 19.

على  احلصول  ميكنين  هل   -36
اللقاح من خالل طبييب؟

سيتم  األوىل  املراحل  يف  كال. 
مراكز/ خالل  من  اللقاح  تأمني 

الجراء  ستعتمد  مستشفيات 
عملية التلقيح.

على  احلصول  ميكن  كيف   -37
اللقاح؟

املنصة  على  التسجيل   -1
االلكرتونية اليت مت أطالقها:

أو  النقابات/اجملموعات  عرب   -
بصفة فردية

نصية  رسالة  على  احلصول   -
واملكان  والزمان  التاريخ  حُتدد 

لتلقي اللقاح

2- عند الوصول ملركز التلقيح:
الفرتة  خالل  املستفيد  يصل 
دقائق   10-5 احملدد)  الزمنية 

للوصول املبكر / املتأخر(
حمطة  إىل  املستفيد  توجيه  يتم 
طريق  عن  اليدوية  التعقيم 

املدخل
يتم التحقق من بيانات املستفيد 
املقعد  إىل  ويوجه  ُيسجل  ثم 
املخصص له يف منطقة االنتظار 
وخماطراللقاح  فوائد  شرح  بعد 
وجود  عدم  من  التأكد  وبعد 
الئحة  خالل  من  للتلقيح  موانع 

أسئلة ُمعدة لذلك

3- خالل تلقي اللقاح
لعيادة  املستفيد  استدعاء  يتم 

التلقيح
يقوم املستفيد بتأكيد التفاصيل 
مع مقدم اخلدمة (التحقق الثالثي: 
البطاقة  رقم   ، الكامل  االسم 
يف  التعريفي  والرقم  التعريفي 
من  املستلمة  النصية  الرسالة 
وزارة الصحة العامة) بينما يقوم 
بإعداد  الصحي/الطبيب  العامل 

اللقاح
تلقيح املستفيد وتزويده ببطاقة 

التلقيح
للمستفيد  التعليمات  إعطاء 

لالنتقال إىل منطقة املراقبة

4- بعد تلقي اللقاح

اآلثار  بشأن  املستفيد  إعالم 
اجلانبية املتوقعة

مبجرد أن يقضي املستفيد فرتة 
دقيقة،   15 البالغة  االنتظار 
مركز  مبغادرة  هلا   / له  ُيسمح 

التلقيح
الذي  املستفيد  من  ُيطلب 
معروفة  حساسية  من  يعاني 
اللقاحات االنتظار ملدة 30  جتاه 

دقيقة
بواسطة  الثانية  باجلرعة  التذكري 

SMS أو الربيد الكرتوني
اإلبالغ  املستفيد  من  سُيطلب 
عن أي آثار جانبية حمتملة وذلك 
اللقاح  منه  تلقى  الذي  للمركز 
اخلاص  اإلتصاالت  مركز  عرب  أو 

بلقاح كوفيد-19

الكوفيد  ضد  التلقيح  هل   -38
-19 اختياري؟

نعم

39- هل سيتم اعفاء األشخاص 
 19 كوفيد  تطعيم  تلقوا  الذين 
من فحص PCR لدواعي السفر؟

جيب التأكد من توصيات كل بلد 
قبل السفر إليه .

اللقاح واملناعة
40- هل حيتاج األشخاص الذين 
منه  وتعافوا  بكوفيد-19  أصيبوا 

إىل أخذ اللقاح؟
نعم، لكن ميكنهم اإلنتظار لستة 

أشهر بعد اإلصابة.
اليت  املناعة  تستمر  كم   -41

مينحها لقاح كوفيد-19؟
كان  إذا  عن  اإلجابة  املبكر  من 
محاية  سيوفر  كوفيد-19  لقاح 
اإلجابة  ال.  أم  األمد  طويلة 
احلامسة تتطلب مزيد من البحث. 
لكن اهلدف من التلقيح هو احلد 

من انتشار وباء الكورونا.

لقاح  أخذ  اىل  42- هل سنحتاج 
كوفيد-19 سنويا إسوة بلقاحات 

أخرى مثل لقاح األنفلونزا؟
كانت  إذا  ما  معرفة  املبكر  من 
لقاحات كوفيد-19 ستوفر محاية 
اىل  حنتاج  ال.  أم  األمد  طويلة 
إجراء أحباث إضافية لإلجابة عن 

هذا السؤال.
اليت  كوفيد-19  لقاحات  معظم 
حاليا  متابعتها  أو  إختبارها  يتم 
يفصل  جرعتني  على  ُتعطى 

بينهما ثالثة اىل أربعة أسابيع.

حيل  أن  ميكن  هل   -43
لقاح  مكان  كوفيد-19  لقاح 

األنفلونزا؟
ألنهم  بينهم  عالقة  وال  ال. 

فريوسات خمتلفة.

لقاح  حيل  أن  ميكن  هل   -44
كوفيد- لقاح  مكان  األنفلونزا 

19؟
كال, وهما فريوسات خمتلفة.

من  يصاب  أن  ميكن  هل   -45
كوفيد-19  لقاح  اىل  خيضع 

بالفريوس؟
اللقاح ميكن  ان  التجارب  أثبتت 
الشديدة  االصابة  من  حيمي  ان 
ولكن ميكن حدوث اعراض خفيفة 

او متوسطة.

46- هل جيوز ألي شخص تلقى 
عن  التوقف  كوفيد-19  لقاح 
العامة  السالمة  احتياطات  اختاذ 
مثل التوقف عن ارتداء الكمامة؟

اللقاح  تلقى  من  على  جيب 
باالجراءات  بااللتزام  االستمرار 
العامة،  للسالمة  الصحية 
نسبة  إىل  الوصول  حني  إىل 
تلقيح  من  عالية  بنسب  التلقيح 
بعدها  تسمح  أن  لغاية  احملتمع 
اىل  تدرجييا  بالعودة  السلطات 
احلياة الطبيعية.وعليه، سيستمر 
اللقاح  أخذوا  الذين  األشخاص 
وتطبيق  الكمامات  ارتداء  يف 
األجتماعي  التباعد  إجراءات 

ونظافة اليدين.
األشخاص  يستطيع  هل   -47
الذين تلقوا اللقاح نقل الفريوس 

اىل سواهم؟
حني ُيصار اىل تلقيح شخص ما 
ضد مرض ما، فإن خطر اإلصابة 
لذلك  أيضا-  تنخفض  بالعدوى 
لنقل  عرضة  أقل  هؤالء  ُيصبح 
الفريوس اىل اآلخرين ومع ذلك 
جيب عليهم االستمرار يف اختاذ 

التدابري الوقائية.
48- ما هو دور اإلعالم اللبناني 

يف ظل هذه اجلائحة؟
املستندة  املعلومات  نشر 
الصحيحة،  الطبية  األدلة  على 
التوعية  زيادة  يف  واإلسهام 
قصص  على  الضوء  وتسليط 
للنقاش  منصة  وتوفري  النجاح، 
العام حول قضايا الصحة العامة 

اهلامة.

وزارة اإلعالم تنشر الئحة إجابات عن األسئلة األكثر تداوال...

شارك نائب رئيس حزب الكتائب 
الدكتور سليم الصايغ على رأس 
السياسي  املكتب  من  وفد 
الكتائيب يضم احملامية جويل بو 
حلقة  ابو  سريج  واألستاذ  عبود 
والناشط  الصحايف  تشييع  يف 
لقمان سليم يف دارة األخري يف 

حارة حريك.
تصاريح  سلسلة  للصايغ  وكان 
لقمان  اىل  خالهلا  توجه  إعالمية 
ابنا  »خسرت  وقال:  ووالدته 
برمته.  حرا  شعبا  كسبت  لكنها 
حريك قلب  اليوم حبارة  فلقاؤنا 
بالقيم  لنتكلم  اجلنوبية  الضاحية 
مبدأ  نريد  فنحن  املشرتكة 
التعايش ونرفض الفكر االلغائي 
والقتل  املوت  على  يقوم  الذي 
ويسبب اليأس للشعب اللبناني 

وفد كتائيب شارك يف وداع سليم يف حارة حريك
مبسلميه  تهجريه  اىل  ويقود 

ومسيحييه«.
»عدم  اىل  الصايغ  ودعا 
من  االفالت  من  للقتلة  السماح 
العقاب« وشدد على »ضرورة 
ال  إذ  اجلاني،  من  االقتصاص 
جيوز أن يبقى حرا طليقا يسعى 

اىل ترهيب االحرار«
الصايغ:  أجاب  التحقيق  وعن 
»ال أمل لدينا، فتحقيقات مرفأ 
فشلهم،  على  دليل  خري  بريوت 
هو  سليم  لقمان  اغتال  والذي 
ومن  اجلرمية  على  حرض  من 
ال  ومن  احلر  الصوت  يرفض 
املرفأ،  جرمية  تنكشف  أن  يريد 
إذ ان لقمان تكلم بقضية املرفأ 
وكشف االرتباطات املوجودة من 

بريوت اىل الشام«.
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حتت عنوان »قنبلة بريوت الثانية«، نشرت شبكة »ntv« اإلخبارية 
األملانية تقريرًا جاء فيه أن شركة أملانية تساعد يف منع كارثة ثانية 

يف مرفأ بريوت، رمبا بالقدر التدمريي نفسه لكارثة 4 آب.
ويقول التقرير إّنه خالل أعمال األمن والتنظيف بعد الدمار الشديد 
من كارثة املرفأ، وجد العمال يف امليناء 52 حاوية حتتوي على مواد 
متعفنة جزئيًا ومتثل أكثر من 1000 طن من املواد الكيميائية. يقول 
هيكو فيلدرهوف، املدير اإلداري لشركة Combi Lift، اليت كّلفت 
بالتخلص من املواد الكيميائية اليت مّت العثور عليها يف املرفأ بعد 
االنفجار: »جيب أن نقول األمر كما هو: ما وجدناه هنا كان قنبلة 

بريوت ثانية. مل أر شيئًا مثله من قبل«.
مواد  االنفجار جيري ختزين  بعد  حتى  أّنه  اإلخبارية  الشبكة  وتنقل 
خطرة يف مرفأ بريوت. يقول فيلدرهوف: »بشكل عام، لدينا اآلن 
أسطول كبري من السفن، وحنن واحدة من ثالث شركات يف مجيع 
أحناء العامل تقوم مبثل هذه الوظائف«. وستقوم الشركة نيابة عن 
حاوية   52 بفحص  بريوت  ميناء  وهيئة  اللبنانية   Assouad جمموعة 

وإعداد حتليل للبضائع اخلطرة واسرتاتيجية التخلص منها.
ويقول فيلدرهوف الذي سافر إىل بريوت بعد أيام قليلة من الكارثة: 
»إننا نتعامل مع الكوارث البحرية يف مجيع أحناء العامل، ولكنين مل 
أر أي شيء من هذا القبيل من قبل. وهذا يذّكرني مبا أخربني به 

والداي عن احلرب العاملية الثانية«.
املشكلة أن ال أحد يريد أن يعرف تفاصيل عن الـ52 حاوية؛ ال اجلمارك 
وال سلطات املوانئ وال األجهزة األمنية. إضافة إىل ذلك، ال توجد 
مستندات أو أي بيانات عن التسليم، وبالكاد توجد أي معلومات عن 

الكمية أو احملتوى، وال حتى توجد معلومات عن املالك.
وقد ورد يف التقرير ما حرفيته: »يف بلد حتكم فيه النخب السياسية 
الفاسدة والعشائر الدينية اجلشعة وتتصرف كما حيلو هلا، يف بلد 
على شفا اهلاوية االقتصادية وندرة الوظائف للغاية، قبلت الشركة 
اليت تتخذ من برمين مقرًا هلا الطلب الذي تبلغ قيمته حنو 3.5 ماليني 

يورو.
لكي  حقيقيًا  ننشئ خمتربًا  أن  أواًل  علينا  »كان  فيلدرهوف:  يقول 
نتمكن من حتليل املواد اجملهولة«. ويشارك أيضًا املهندس البيئي 
البيئية،  لالستشارات  هوبنر  لشركة  العام  املدير  فينتلر،  مايكل 
قائاًل: »مل أر شيئًا من هذا القبيل. لقد وجدنا محض الفورميك، 
واألسيتون،  اهليدروفلوريك،  ومحض  اهليدروكلوريك،  ومحض 
وبروميد امليثيل، ومحض الكربيتيك، ومحض فوق أوكسي خليك، 

وهيدروكسيد الصوديوم، وغليسريينات خمتلفة، وما إىل ذلك«.
املواد  مع  التعامل  على  املوظفني  تدريب  »جيب  قائاًل:  ويضيف 
الشديدة االنفجار. كان علينا أن نعلمهم كيفية وضع بدلة واقية 
بشكل صحيح وكيفية خلعها مرة أخرى. ال أحد هنا يعرف ذلك«. من 
جهته، يقول فيلدرهوف: »حتى يف أملانيا ، هناك ثالث شركات 

فقط تستطيع التعامل مع هذه املواد«.
بتحليل ونقل وتغليف   Combi Lift النظر عن ذلك، قامت  بصرف 
تتجه  اآلن  شباط.  شهر  بداية  يف  اخلطرة  املواد  مجيع  وفهرسة 

.Wilhelmshaven السفينة إىل
مل  بريوت  مغامرة  فإن  فيلدرهوف،  السابق  الكابنت  إىل  بالنسبة 
تنته بعد. ففي نهاية املطاف، ال تزال هناك مخس سفن مدمرة يف 
امليناء يتعني التخلص منها. سوف تقوم Combi Lift باملهّمة. عمل 

صعب. لكن ليس خبطورة نزع فتيل القنبلة الثانية يف بريوت.
بتاريخ ١٩ تشرين  »األخبار«  التقرير األملاني سبقه حتقيق نشرته 
الثاني 2020، حتت عنوان: )»نْصبة« يف املرفأ مبليوَني دوالر! نقل 
للذعر واإلهمال!(،  مليون دوالر مثنًا   2 املرفأ:  »مواّد خطرة« من 
يكشف عن تكليف شركة أملانية نفسها بنفسها بالتخلص من 49 
ترخيص  أي  على  االستحصال  دون  من  خطرة،  مصّنفة  مستوعبًا، 
من أي دولة أوروبية، حيث متت صياغة قيمة العقد وبنوده بتوقيع 
من إدارة املرفأ بواسطة اتفاقية بالرتاضي! وكشفت »األخبار« أن 
مثن »الذعر« واإلهمال الوظيفي 2 مليون دوالر، ومليون و600 ألف 
دوالر إضافية سُتحسم من املنح واهلبات األوروبية اليت مل تصل 
بعد إىل لبنان! فهل يأتي التقرير األملاني لُيربر سبب التعاقد مع 
الشركة األملانية لُيظهرها مبظهر املنقذ الذي محى لبنان من قنبلة 

ثانية وانفجار كارثي آخر؟

 شركة »الرتاضي« األملانية:

أنقذنا بريوت من قنبلة ثانية يف املرفأ

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

الشركة األملانية كّلفت نفسها بنفسها بالتخلص من 49 مستوعبًا، 
مصنّفة خطرة )مروان بوحيدر(

سلكت اتفاقية القرض مع البنك الدولي 
رئيس  النواب.  جملس  حنو  طريقها 
اجمللس وافق على تسّلم مشروع القانون 
يف فرتة تصريف األعمال، حبجة الظرف 
االستثنائي. وهو يتوّقع أن يكون بندًا 
على جدول أعمال أول جلسة تشريعية. 
لن  االتفاقية  تطبيق  فإن  ذلك،  مع 
يكون يسريًا يف ظّل االرتباك الناتج عن 
حتويل قيمة القرض إىل اللرية اللبنانية، 
إىل  معهودة  غري  مصطلحات  ودخول 
املنظومة التشريعية اللبنانية مثل »سعر 
الصرف احلقيقي الثابت« و«أعلى سعر 

صرف رمسي«.
البنك الدولي )املخصص  مسألة قرض 
لتميول برنامج دعم األسر األكثر فقًا( مل 
تنتِه بعد. توقيع وزير املالية لالتفاقية، 
اجلمهورية  رئيسا  بذلك  فوضه  أن  بعد 
واحلكومة )موافقة استثنائية(، ال يعين 
إبرامها  للتنفيذ.  قابلة  صارت  أنها 
عليها.  النواب  جملس  موافقة  ينتظر 

 قرض البنك الدولي إىل اجمللس النيابي: الضرورات تبيح احملظورات

لتوافق عليه عند أول جلسة تشريعية.
مع ذلك، وبالرغم من التوافق بني وزارة املالية والبنك الدولي 
قد  كانت  ذلك  قبل  أنه  إال  القرض،  اتفاقية  مضمون  على 
هيئة  عن  اليت صدرت  باالستشارة  تتعّلق  أخرى  إشكالية  برزت 
االستشارات والتشريع يف 2021/01/23 )بناء على التعميم الصادر 
عن رئاسة جملس الوزراء يف 2012/12/29، يفرتض عرض مشاريع 
االتفاقيات الدولية على اهليئة إلبداء رأيها، وهو ما فعله وزير 

املالية بتاريخ 2021/01/14(.
أمران أساسيان لفتت هلما اهليئة:

فّك  ترتيبها على مسألة  اليت يقتضي  النتيجة  أواًل، عدم حتديد 
الربط الرمسي بني الدوالر األمريكي واللرية، يف حال حصل ذلك 
أثناء تنفيذ املعاهدة، لناحية حتديد آلية دفع اإلعانات للمستفيدين 
من القرض )يشري نص االتفاقية إىل أنه طاملا هناك ربط رمسي 
بني الدوالر واللرية، فإن املبالغ النقدية اليت تستوفيها الدولة 
باللرية  اإلعانات  من  املستفيدين  منح  سيتم  الدولي  البنك  من 

وليس بعملة القرض(.

    اللجان النيابية املشرتكة تدرس مشروع القرض األسبوع املقبل
ثانيًا، عدم وضع تعريف واضح لعبارتي »سعر الصرف احلقيقي 
والثابت« و«أعلى سعر صرف رمسي مقابل الدوالر«، خاصة أن 
ما  مع  اللبنانية  التشريعية  املنظومة  يف  ستدخل  املعاهدة  هذه 
والعالقات  القانونية  االلتزامات  على  آثار  من  ذلك  عن  يرتتب 

التعاقدية لناحية حتديد سعر الصرف.
 جتدر اإلشارة هنا إىل أن االتفافية ال تنّص على سعر حتويل ثابت 
التحويل يتم  كما ترّدد )6240 لرية للدوالر(، بل تشري إىل أن 
بالسعر التالي: سعر الصرف احلقيقي الثابت، أو أعلى سعر صرف 
رمسي مقابل الدوالر، ثم إضافة 60 يف املئة على األعلى بينهما، 
على أن يتم حتديد هذا السعر بالتشاور مع مصرف لبنان وتعديله 
بصورة دورية، مع األخذ يف احلسبان التعديالت اليت تراعي حجم 

التضخم وفقًا لآللية احملّددة يف دليل عمليات املشروع. 
كما يتوجب على مصرف لبنان إخطار البنك الدولي بسعر الصرف 
الذي سيتم تطبيقه على القرض يف موعد أقصاه اليوم اخلامس 
من كل شهر. علمًا أن مصطلحًا آخر كان مت التداول به على نطاق 
واسع لإلشارة إىل سعر التحويل هو مصطلح »سعر صرف منصة 
الصريفة اإللكرتونية« زائدًا 60 يف املئة )املصطلح الذي ورد يف 
اعتربته  ما  وهو  اللبناني(.  والبنك  لبنان  االجتماعات بني  حمضر 
يف  إليهما  املشار  املصطلَحني  مع  متعارضًا  االستشارات  هيئة 

نص االتفاقية.
تنفيذ  أثناء  التحويل  الذي سيظهر يف سعر  االرتباك  عن  بعيدًا 
معنّية  دوائر  دفعت  قد  كانت  متعددة،  ضغوطًا  فإن  القرض، 
إلعادة البحث يف إمكانية دفع األموال ملستحقيها بالدوالر، إال 
أن شيئًا مل يتغري يف االتفاقية، على اعتبار أن القرض هو قرض 
للحكومة اللبنانية، وهي حيق هلا أن تدفع ما تراه مناسبًا بالعملة 

الوطنية بعد التوافق مع املقرض.
كذلك، فإن هيئة التشريع كانت دعت إىل ضرورة استطالع رأي 
الدفع  إجراء  ملسألة  االقتصادي  األثر  لتحديد  االقتصاد  وزارة 
للمستفيدين باللرية اللبنانية وليس بعملة القرض، أي بالدوالر 
األمريكي، وتأثري ذلك على القوة الشرائية للعملة الوطنية خاصة 
أن وزارة االقتصاد مل تكن يف عداد الفريق املفاوض مع البنك 
املالية،  وزارة  احلكومة،  رئيس  نائبة  احلكومة،  )رئاسة  الدولي 
وزارة الرتبية، مصرف لبنان، وزارة الشؤون االجتماعية(. إال أن 
اجلمهورية  رئاسيَت  التوافق بني  بها يف  يؤخذ  املالحظة مل  هذه 

واحلكومة.

إيلي الفرزلي

سعر صرف القرض يعدّل دوريًا مع مراعاة معدالت التضخم )مروان بوحيدر(

االتفاقية:  من  الرابعة  باملادة  تتعّلق  طرأت  اليت  املشكلة  لكن 
»آخر موعد ليصبح القرض حيّز التنفيذ هو 120 يومًا بعد تاريخ 

التوقيع«. 
تلك مادة تتجاوز الدستور الذي يشري يف املادة 52 منه إىل أن 
»يتوىل رئيس اجلمهورية املفاوضة يف عقد املعاهدات الدولية 
بعد  إاّل  مربمة  تصبح  وال  احلكومة  رئيس  مع  باالتفاق  وإبرامها 
أّما املعاهدات اليت تنطوي على شروط  موافقة جملس الوزراء… 
تتعلق مبالية الدولة اليت ال جيوز فسخها سنة فسنة، فال ميكن 

إبرامها إال بعد موافقة جملس النواب«. 
كذلك، فإن املادة 88 من الدستور واضحة يف اإلشارة إىل أنه 
»ال جيوز عقد قرض عمومي وال تعّهد يرتتب عليه إنفاق من مال 
اخلزانة إاّل مبوجب قانون«. هذا يعين أن توقيع املعاهدة ال يكفي 
لتدخل حيز التنفيذ، حتى بعد انتهاء املهلة احملددة. ولذلك، فإّن 
من املفرتض أن يلي التوقيع صدور قانون جييز للحكومة إبرام 
التنفيذ ضمن  املعاهدة حيز  املعاهدة، وبعد حصول ذلك تدخل 

املهلة املّتفق عليها. 
الرابعة من االتفاقية إىل  وعليه، كان ُيفرتض أن تشري املادة 
مهلة تلي اإلبرام وليس مهلة تلي التوقيع من قبل وزير املالية. 
لكّن التعديل كان يستوجب إعادة تفويض وزير املالية بالتوقيع 
جمددًا بعد التعديل. ولذلك، تقّرر، بعد أخذ ورد بني رئاسة احلكومة 
ووزارة املالية والبنك الدولي، أن ال يتم تعديل االتفاقية، مقابل 
إعداد ملحق هلا يؤكد القاعدة العامة اليت حتكم االتفاقيات: إذا مل 
ُتنشر باجلريدة الرمسية ال تصبح سارية، ما يعين عمليًا أن مهلة 

الـ120 يومًا مشروطة مبوافقة جملس النواب.
مسألة حتويل االتفاقية إىل جملس النواب، استدعت استنفارًا من 
نوع آخر. كيف ميكن حتويل مشروع قانون إىل اجمللس يف الوقت 
الذي يعرف اجلميع أن الرئيس نبيه بري يرفض تسّلم مشاريع 
املعنى  خانة  قوانني من حكومة مستقيلة، ألن ذلك ال يقع يف 
الضيق لتصريف األعمال؟ وبالرغم من أن رئيس احلكومة مل ميانع 
توقيع املرسوم بإحالة املشروع بصفته رئيس السلطة التنفيذية، 
كانت رئاسة اجلمهورية أكثر حذرًا، على اعتبار أنه ليس الئقًا أن 
يوقع رئيس اجلمهورية املرسوم، ثم تكون النتيجة رفض رئيس 

اجمللس النيابي تسّلم مرسوم موّقع من قبله. 
رأيها،  الستطالع  النواب  اجمللس  دوائر  مع  التواصل  مت  لذلك 
فيما كان وزير املالية حامسًا يف التأكيد، يف االجتماع الذي ُعقد 
يف القصر اجلمهوري بشأن القرض، أن بري يوافق على تسّلم 
املشروع. بالنتيجة، ُوقع مرسوم استثنائي وأحيل املشروع على 
اجمللس النيابي يوم اجلمعة املاضي، لكن دوائر اجمللس مل تطلع 

عليه قبل يوم االثنني )بعد غد(.
 عمليًا كان أمام رئاسة اجمللس خياران، إما قبول مشروع القانون 
تقديم  النواب  من  ألي  اإليعاز  أو  مستقيلة،  حكومة  من  املقدم 
قانون  اقرتاح  مع  حصل  كما  قانون،  اقرتاح  بصيغة  املشروع 

الصرف على القاعدة االثين عشرية. 
صحيح أن ذلك االقرتاح بدا مفاجئًا لكثري من النواب، على اعتبار 
أن ذلك من صلب عمل السلطة التنفيذية، متامًا كما املوازنة، إاّل 
أن أحدًا مل يعرتض. يف حالة االتفاقيات الدولية يبدو األمر أكثر 
دقة. املفاوضة واإلبرام مسؤولية مشرتكة بني رئيس اجلمهورية 
ورئيس احلكومة، ولذلك فإن تقديم اقرتاح قانون للموافقة على 
االتفاقية، كان ليبدو صعبًا، بالشكل كما يف املضمون. لذلك، 
يبدو أن رئيس اجمللس اختار املخالفة األقل سوءًا. وحتت خانة 
الضرورة القصوى والظروف االستثنائية تسّلم مشروع القانون، 
وأحاله على اللجان املشرتكة اليت تعقد اجتماعًا األسبوع املقبل 
ملناقشته، على أن حيّول بعد االنتهاء من حبثه إىل اهليئة العامة، 



Page 8صفحة 8    
اسـرتاليات

مؤخرا،  أسرتالية،  أعلنت شركة 
عن تنظيم أول سباق للسيارات 
الطائرة يف اجلو، لكن املركبات 
لن تكون مأهولة، ألن قيادتها 
املرحلة  خالل  بعد،  عن  ستكون 

األوىل.
»ديلي  صحيفة  وحبسب 
السرعة  فإن  الربيطانية،  ميل« 
يف  العربات  هلذه  القصوى 
 120 حتديدها يف  جرى  السباق 

كيلومرتا يف الساعة.
هذا  يقام  أن  املرتقب  ومن 
من  الحق  وقت  يف  السباق 
تطوير  مت  بعدما  اجلاري،  العام 
قبل  من  الطائرة  السيارات 
شركة »ألودا أيرونوتيك« وخرباء 
من  كبرية،  عاملية  شركات  من 
و«ماكالرين«  »بوينغ«  بينها 
و«رولز  روفر«  الند  و«جاكوار 

رويس«.
بشكل  السيارات  هذه  وتقلع 
يف  مسارها  تشق  ثم  عمودي 
الرحلة،  تنتهي  وعندما  اجلو، 

تهبط أيضا بطريقة عمودية.
أن  يرتقب  ذلك،  غضون  يف 
سباق  يف  سائقون  يشارك 
عام  يف  الطائرة،  السيارات 

.2022
وتعكف الشركة األسرتالية على 
ما  منذ  الطائرة  السيارة  تطوير 
يزيد عن 3 أعوام، واهلدف إجياد 

سيارة رياضية صديقة للبيئة.
العربات صديقة  وستكون هذه 
للبيئة، ألن الشركة تعمل على 
كهربائيا  تعمل  مركبات  تطوير 

بشكل كامل.
بـ«رادار«  السيارة  وتتمتع   
متطور جدا يتيح هلا أن تتفادى 
عربات  أو  بأجسام  االصطدام 
يف  رحلتها  جتري  عندما  أخرى 

اجلو.
وأوضح اخلرباء أن العربة اجلديدة، 
 Airspeeder« التقين  وامسها 
MK3«، أضحت أكثر تطورا من 
 »Airspeeder MK2« سابقتها 
يف  عنها،  اإلعالن  جرى  اليت 

وقت سابق من سنة 2021.

الطائرة  املركبة  قوة  وزادت 
اجلديدة بنسبة 95 يف املئة، يف 
حني أن وزنها مل يزد إال بنسبة 

مخسني يف املئة.
وتراهن الشركة على تطوير 10 
فيما  ومتطابقة  طائرة  سيارات 
بينها، خالل العام احلالي، حتى 
تكون جاهزة للدخول يف سباق.

إن  اجملموعات  هذه  وقالت 
تفاصيل أوفى سيجري اإلعالن 
عنها خالل األشهر املقبلة بشأن 
عن  املركبات  سيقودون  من 
السباق  موعد  إىل  إضافة  بعد، 

ومكانه.
هذه  إن  الشركة  وتقول 
السيارات ستمنُح من يقودونها 

حلم العمر صار حقيقة.. السيارات الطائرة تتسابق يف اجلو

شركة أسرتالية تعلن عن تنظيم أول 
سباق للسيارات الطائرة

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

مستقبل العالم.. اآلن

عن بعد، جتربة مشابهة ملا جيري 
يف سباق »فورموال وان«، حتى 
والتحرك  باالنعطاف  يقوموا 
كثريا  خيتلف  ال  بشكل  املرن، 

عما جيري يف حلبات األرض.

وتشكل العربات الطائرة طموحا 
آمال  وسط  البشر،  لدى  كبريا 
بأن تساعد على ختفيف االزدحام 

الذي تعانيه مدن كربى.
تساعد  أن  احملتمل  ومن 
السيارات الطائرة على تقليص 
االنتشار  لكن  السفر،  مدة 
سيحتاُج  البدائل  هلذه  الواسع 
األرجح،  على  طويلة  سنوات 

حبسب خرباء.

يف  الصحية  السلطات  أعلنت 
فيكتوريا عن تسجيل اصابتني 
جديدتني بكورونا مرتبطة بفندق 

للحجر الصحي.
اإلمجالي  العدد  يرتفع  وبذلك 
بتفشي  املرتبطة  للحاالت 
املرض بفندق هوليدي إن إىل 

مثاني حاالت.
أن  الصحة  وزارة  وأكدت 
ومقيم  لعامل  هما  االصابتني 
األحد  يوم  الفندق  غادر  سابق 

املاضي.
حكومة  رئيس  قال  جانبه  من 
أنه  أندروز  دانيال  فيكتوريا 
جتري حاليا  مراجعة نظام احلجر 

الصحي يف فنادق الوالية.
يف هذه االثناء اشارت السلطات 
الصحية اىل ان استخدام جهاز 
قبل  من  اهلواء  لتنقية  خباخ 
مسافر عائد يف فندق هوليداي 
إن مبطار ملبورن قد يكون وراء 

انتسار الفريوس يف الفندق.
طبيب  قال  السياق  هذا  ويف 
إن  بارنيس  ستيفن  الطوارئ 
عن  توقفت  املستشفيات 
خطر  بسبب  البخاخات  استخدام 
القناة   وأخرب  كوفيد،  فريوس 
مسع  عندما  ُصدم  أنه  التاسعة 
أن أحدها قد استخدم يف احلجر 

الصحي بالفندق.

منع  أسرتاليا  جنوب  وأعلنت 
األشخاص القادمني من ملبورن 
الكربى من دخول الوالية اعتباًرا 

من منتصف الليلة املاضية .
وسيظل مسموًحا لسكان جنوب 
واألشخاص  العائدين  أسرتاليا 
من  وغريهم  ينتقلون  الذين 
بالدخول  املعفيني  املسافرين 
احلجر  إىل  سيحتاجون  ولكن 

الصحي ملدة 14 يوًما.
الوالية  شرطة  مفوض  وقال 
سكان  إن  ستيفنز  غرانت 
مسموح  اإلقليميني  فيكتوريا 
هلم بالسفر إىل جنوب أسرتاليا 

ولن يتأثروا بالتغيريات.

ارتفاع اصابات كورونا يف ملبورن اىل مثان

أعلنت حكومة والية نيو ساوث 
ويلز رفعها قانون اإلغالق املثري 
 King Cross منطقة  يف  للجدل 
من  كم   2 بعد  على  الواقعة 

وسط مدينة سيدني التجاري.
وطبق هذا القانون ألول مرة يف 
عام 2014 ردا على حوادث العنف 

اليت تتسبب بها الكحول.
ومسحت هذه القوانني للسلطات 
على  املبكر  اإلغالق  بفرض 

النوادي الليلية واحلانات.
وبالرغم من هذا، تريد احلكومة 
إلغاء هذه القوانني اليت أصبحت 
قيد التنفيذ بعد مقتل الشابني 
توماس كيلي ودانيال كريسيت 
ما  نتيجة  مفصليتني  حبادثتني 

يسمى باللكمة اجلبانة.
وُخففت القواعد هذه يف وسط 
Oxford Street مدينة سيدني و

يف كانون الثاني وأبقيت مطبقة 
يف King Cross بناء على نصيحة 

الشرطة واجلهات الصحية.
اجلديدة  التعديالت  ومبوجب 
 8 من  اعتباًرا  ستطبق  واليت 
احلانات  ستتمكن  مارس/آذار، 
مرة  هناك  الليلية  والنوادي 
بعد  الزبائن  استقبال  أخرى 

الساعة 1:30 صباحا.
كما سيتم إزالة القيود املفروضة 
على تقديم املشروبات بالزجاج 
عوضا عن األكواب البالستيكية. 
قاعدة  على  احلفاظ  سيتم  كما 
ال  واليت  األخري«  املشروب   «
بعد  املشروبات  بتقديم  تسمح 

الساعة 3:30 صباحا.
انتقادات

وزير  قال  الشأن،  هذا  ويف 
دومينيلو  فيكتور  العمالء  خدمة 

تغريت،  قد   Kings Cross إن 
مهددا بإعادة فرض القيود يف 

حال حدوث أحداث عنف.
كشف  نفسه،  السياق  ويف 
نيو  شرطة  مفوض  مساعد 
إنه  ويلينغ  ميك  ويلز  ساوث 
اتصل برالف والد توماس كيلي  

الذي » عارض القرار«.
ويف موقف معرتض على القرار 
الطبية  اجلمعية  رئيسة  وصفت 
ساوث  نيو  يف  األسرتالية 
القرار  مكمولني  دانييل  ويلز 
»غري  و  لآلمال«  »خميب  بأنه 

مسؤول«.
إزالة   « أن  مكمولني  وشرحت 
ثقافة  معاجلة  دون  القوانني 
أسرتاليا  يف  الكحول  شرب 

تصرف غري مسؤول.«
 SBS :املصدر

إسقاط قوانني إغالق مثرية للجدل يف سيدني وسط انتقادات

يوم  فيكتوريا  صحة  أعلنت 
االربعاء عن سبعة أماكن تعرض 
املناطق  يف  كورونا  لفريوس 
الشمالية من ملبورن بعد أصابة 
الصحي  احلجر  من  خرجت  امرأة 

الفندقي.
تقع يف  اليها  املشار  واألماكن 

ضاحية سانربي مبلبورن.
أخرى  حالة  فيكتوريا  وسجلت 
بربنامج  مرتبطة   19-COVID لـ 
احلجر الصحي الفندقي بالوالية.

خالل  الثالثة  احلالة  هي  وهذه 
بتفشي  ومرتبطة  أيام  ثالثة 
إن  هوليداي  فندق  يف  املرض 

ملبورن.
وكانت نتيجة اختبار املرأة سلبية 
عدة مرات أثناء إقامتها يف احلجر 
يف  املنشأة  وغادرت  الصحي، 

السابع من شباط.
وبعد خروجها من احلجر الصحي 
الذي  كورونا  لفحص  خضعت 

جاءت نتيجته اجيابية.
الصحة  مسؤولي  كبري  ويقول 
يف فيكتوريا، الربوفيسور بريت 
املبكرة  التحقيقات  إن  ساتون، 
يف  إصابات  حدوث  إىل  تشري 

نفس الطابق من الفندق.
اللجنة  تقوم  االثناء  هذه  يف 
يف  الصحية  للحماية  الرئيسية 
احلجي  برنامج  مبراجعة  أسرتاليا 
الواليات  يف  الفندقي  الصحي 
االخرية يف  االصابات  يف ضوء 
ويلز  ساوث  نيو  يف  الفنادق 

وفيكتوريا وغرب اسرتاليا.
وال تدرس السلطات التغيريات 
احملددة  االسبوعني  فرتة  على 
تشجع  ولكنها  الصحي  للحجر 
لتعزيز  جديدة  اجراءات  اختاذ 

النظام احلالي.
واكد وزير الصحة يف فيكتوريا 
جتري  املراجعة  ان  فولي  مارتن 

فعال يف الوالية.
من جانبها حثت صحة نيو ساوث 

ويلز أي شخص أقام يف فندق 
Holiday Inn  يف مطار ملبورن 
-COVID الختبار  اخلضوع  على 

.19
ويشمل هذا االجراء  أي شخص 
أي طابق يف  أقام يف  أو  عمل 

الثاني  كانون   27 بني  الفندق 
و9 شباط.

االشخاص  هؤالء  على  وجيب 
يوًما   14 ملدة  لالختبار  اخلضوع 

بغض النظر عن النتيجة.
 SBS :املصدر

االعالن عن سبعة اماكن تعرض لفريوس كورونا مبلبورن

أقّر أسرتالي وصف بأنه »العميل 
الويف لكوريا الشمالية« االربعاء 
إليه  املوجهة  بالتهم  املاضي 
أسلحة  صفقات  عقد  مبحاولة 
بيونغ  حلساب  وفحم  ونفط 
يانغ، يف خرق للعقوبات الدولية 

املفروضة عليها.
وختضع كوريا الشمالية لعقوبات 
خلفية  على  صارمة  دولية 
والنووية  الصاروخية  براجمها 

احملظورة.
وأقّر شان شان شوي الكوري 
بتهمتني  أمس  األصل  اجلنوبي 
من أصل سبع تهم موجهة إليه 
نيو  يف  حماكمته  جلسة  خالل 

ساوث ويلز.
املتبقية  التهم  االدعاء  وسحب 
بأسلحة  املتعلقة  تلك  سيما  ال 
دمار شامل، وجرى صرف جلنة 

احمللفني.
أقّر  احملكمة،  وثائق  وحبسب 
شوي بتهمة خرقه قانون إنفاذ 
عقوبات األمم املتحدة يف 2017 
منها  سلع  بيع  بعقده صفقات 
أسلحة ومشتقات نفطية لصاحل 
كوريا الشمالية. واعرتف أيضًا 
صفقات  عرب  العقوبات  خبرقه 

الشمالية  كوريا  من  فحم  بيع 
خالل  إندونيسيا  يف  لكيانات 

الفرتة نفسها.
وقال حماميه مارك ديفيس من 
مرتاحون  »حنن  احملكمة  أمام 
اآلن ألن التهم املوجهة لشوي 

باتت واقعيًة أكثر«.
أوقفت  اليت  الشرطة  ووصفت 
بأنه  الرجل   ،2017 يف  شوي 
»العميل الويف لكوريا الشمالية 
هدف  خلدمة  يعمل  بأنه  املؤمن 

وطين أمسى«.
إن  للصحافيني  ديفيس  وقال 
املتعلقة  التهم  »رفض  شوي 
كوريا  مع  عسكريًا«  بضلوعه 
يف  جيري  وكان  الشمالية 
حينما  معها  صفقات  السابق 

كان ذلك ال يزال قانونيًا.

وقضية شوي هي األوىل اليت 
النتهاك  التهم  فيها  توجه 
ضد  املتحدة  األمم  عقوبات 

كوريا الشمالية يف أسرتاليا.
خارج  يبقى  أن  لشوي  ومسح 
أن  ويفرتض  بكفالة  السجن 
الشهر  احملكمة  إىل  يعود 

املقبل.

اسرتالي متهم بعقد صفقات حلساب 
كوريا الشمالية يقّر بتهمة خرق 

عقوبات دولية ضدها
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يفالذكرىالـ42النتصارهاويفالوقتالذيتفاخرفيه
واملتعّددة املمّيزة بإجنازاتها يفإيران اإلسالمية الثورة
واقتصادية وعلمية وسياسية اسرتاتيجية من العناوين
مسألة ليست هامة حتديات تواجه فإنها إخل…  وعسكرية
احلرباالقتصاديةاليتتشّنعليهاأواحلصاروالعقوبات
حوهلا الدولي واالتفاق اإليراني بامللفالنووي املرتبطة

أقلها.

لقداختارتإيرانمنذجناحثورتهاوتوّجههااىلبناءالدولة
املستقلةفعليًا،الدولةاملتمتعةحبقوقهاالسيادّيةواستثمار
ثرواتها،اختارتالعمليفبناءالذاتوحشدالطاقاتوعقد
لتتمكنمنممارسة القوة بناء اليتمتّكنهامن التحالفات
الشكلّي عناالستقالل بعيدًا العملّي احلقيقّي استقالهلا
التكتالت خارج دولالعامل معظم تعيشه الذي النظرّي
بشكل قائمة إيران اسرتاتيجّية كانت وبالتالي الكربى،
الذاتية القوة حتميه الذي االستقالل فكرة على رئيسّي

والتحالفيةوتتمتعبالثروةوممارسةاحلقوقالسيادية.

اإليراني االستقاللي النهج اىل الغرب نظر املقابل ويف
بأنهخروجعن»النظامالدولي«املفروضعلىالعاملبعد
احلربالعامليةالثانيةوالذييقومعلىفكرة»حتكمنادي
العامل ومسار مبصري حتّكمه احلرب« تلك يف املنتصرين
ومنعدخولأعضاءجدداىلهذاالناديإالمنبابإحدى
وتعتنق الطاعة مراسم تؤّدى أن وبعد العظميني القّوتني

التبعيةعقيدةيفالسلوك.

الدولةاملستقلةومنظومةالغرب فالتباينبنيإيرانالثورة– 
االستعماريناشئمنفكرةأساسية،هيسعيإيرانإلقامة
الدولةاملستقلةالقويةاملمارسةحقوقهاالسيادية،ورفض
وجود لفكرة الثانية العاملية احلرب املنتصرينيف نادي

قوةيفالعاملخارجسيطرتهبعيدًاعنقراره.

باستقالهلا التبعيةومتّسكت إيرانرفضت وألّن وهلذا… 
من تساعده ان استطاعت ملن اليد ومّدت وحبقوقها
املظلومنياملعتدىعليهميفاملنطقةوالعامل،ألنهاكذلك
فقداعُتديعليهاحبربتدمرييةملدة8سنوات،ثمأتبعت
ميارس مستمّر وحصار اقتصادية حلرب عرضة تزال وال
بشكلتصاعديوحشياىلحّدأنهيطالالشعبيفمعظم

حقوقهوصواًلاىلالغذاءوالدواء.

تسّميهأمريكا مبا املنفذ االقتصادي واحلصار احلرب إّن
إيران »عقوبات«،ليسوليدالساعةوليسنتيجةدخول
املركزي الطرد منظومة وجناحهايفصنع النووّي اجملال
املتقّدمةاوختصيباليورانيومبنسبة%20اوقدرتهاعلى
التخصيببنسبأعلى،اّنكّلهذهالعناوينوالتفاصيل
هيذرائعتتوّسلهاالقوىاالستعاريةلترّبرحربهاوحصارها
إيران على الغربي للعدوان احلقيقي السبب اما إليران،
بناء اىل إيران سعي يف يكمن فإنه اإلسالمية الثورة  –
الذاتالقويةاملستقلةواستعدادهااوسلوكهايفنصرة
ُسلب الذي الفلسطيين الشعب رأسهم وعلى املظلومني

وطنهعلىيدالكيانالصهيوني.

إيرانعلى مواجهة تقوميف الغرب فإّنسياسة ولذلك
نسف من الحقًا ميكن ما ومصادرها، القوة من حرمانها
االستعماري للغرب التبعية ربقة اىل وإعادتها استقالهلا
كماحيولبينهاوبنيمساعدةمنيريدالعودةاىلوطنه

يففلسطني.

حياهلا الغرب مواقف حقيقة البدء منذ إيران أدركت لقد
الدفاع وقّررت ضّدها، املعتمدة واسرتاتيجياته وأهدافه
عننفسهاوعنمبادئهاوعنشعبهاوالسريقُدمًالتحقيق
االستقالل، اإلسالمية: الثورة اليها رمت اليت األهداف
محاية من متكن اليت القوة بناء كافة، احلقوق ممارسة
ذلك،واعتمدتاسرتاتيجيةدفاعيةحتكمهاقواعد»النفس
الطويل«و«الصرباالسرتاتيجي«و«الشجاعةيفاملوقف«
منغرياستفزازأوحتّدغريحمسوبالبليقرتباىلنوع
من»الغموضالبناء«الذياليوفرللخصمفرصةأوذريعة

لالعتداء.

يفظّلهذهالبيئةدخلتإيراناجملالالنووّيواجتازتعتبة
امتالكالتقنيةمعلنةسعيهاالستخدامهذهالتقنيةلألغراض
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يف6شباطمنالعام2006،مّتتوقيع»مذّكرةالتفاهم«بنيأمـني حـطيط
»التّيارالوطيناحُلر«مُمّثالبرئيسهآنذاكالعمادميشالعون،
و»حزباهلل«مُمّثاًلبأمينهالعامالسّيدحسننصراهلل،لتنقلب
كّلموازينالقوىالداخلّيةُمّدًدايفلبنان،واليتكانتقد
شهدتزلزااًلكبرًيابفعلتطّوراتالعام2005.وأّمن»التّيار«
غطاءسياسًياوشعبًياوطائفًيا،كان»احلزب«بأمّساحلاجةإليه
للتخّلصمنحُماوالتعزلهوحُماصرتهحملًياوإقليمًياوَدولًيا،
بينماوقف»احلزب«إىلجانب»التّيار«يفكثريمنمعاركه
السياسّية،ُوصواًلإىلحمّطةاإلنتخاباتالرئاسّيةاألخرية،األمر
الذيعّززُنفوذ»التّيار«داخلالُسلطةيفلبنانبشكلكبري.
إنتقادات كثرت التفاهم، على عاًما 15 مرور وبعد واليوم،
»التّيار«للثغراتامَلوجودةيف»التفاهم«،السّيماجلهةعدم
األمر القانون«)1(، وسيادة الدولة بناء »مشروع يف النجاح
على للعمل الطرفني، من حزبّية جلان تشكيل إستدعى الذي
تطوير»التفاهم«.فهلستعوداحلرارةإىلهذا»التفاهم«،أم

أّنهسيّتجهيفامُلستقبلإىلمزيدمنالتعّثر؟.
الشّكأّن»التّيار«الذيجرىحتميله،منقبلُخصومه،وحتى
الذي اإلنهيار مسؤولّية امُلفرتضني، احُللفاء بعض قبل من
حصليفلبنانخاللعهدالرئيسالعمادميشالعون،يلوم
الدولة«، بناء »معركة يف جانبه إىل ُوقوفه لعدم »احلزب«
والتموضعات والتحالفات اإلعتبارات اهلل« »حزب قّدم حيث
اإلصالحي العمل على املذهبّية، احلصانات وحتى السياسّية،
الذيكانُمنتظًرا،ماأسفرعنفشلكلحُماوالت»التّيار«يف
هذااإلجتاه!ومنامُلفرتضأنُترّكزاللجاناحلزبّيةيف»التّيار«
و»احلزب«خاللعملهاامُلرتقب،علىُسبلمتكنيالدولةمن
حُماسبةالفاسدين،بغّضالنظرعنإنتماءاتهم،لكّنالُوصول

إىلصيغةلغوّيةشيء،وتطبيقهذاالبندشيءآخر!.
إشارةإىلأّنإضاءة»التّيار«علىهذاالبندبالتحديد،اليعين
أّنباقيالُبنودقدجرىتطبيقها،حيثأّنالكثريمنُبنودورقة
تفاهم»6شباط«بقيتحرًباعلىورق،ومنهاالعديدمنالنقاط
والتفاصيلاليتوردتحتتالعناوينرقمأربعة»بناءالدولة«،
ورقممخسة»املفقودونخاللاحلرب«،ورقمستة»اللبنانيون
الُسورّية«، اللبنانّية »العالقات مثانية ورقم يفإسرائيل«،
واألمثلة الفلسطينّية«)2(. اللبنانّية »العالقات تسعة ورقم
ال علىسبيل ومنها بنود، من يتحّقق مامل على جًدا كثرية
احلصر:عدمحّلملّفاملفقوديناللبنانّينيخاللاحلرب،وعدم
عودةاللبنانّينياملوجودينلدىإسرائيل،وعدمترسيماحلدود
بنيلبنانوسوريا،وعدمكشفمصريامُلعتقلنياللبنانّينييف
الُسجونالُسورّية،وعدمُمعاجلةملّفالسالحالفلسطيينداخل

امُلخّيماتوحتىخارجهايفبعضاألماكن،إخل.
التطوير إىل التفاهم«حباجة »ورقة أّن بالتالي الواضح ومن
»احلزب« بند ألّن جدواها، تصويب إعادة وإىل والتحديث،
الغطاء عرب »سالحه« محاية يف وامُلتمّثل فيها، الرئيس
عشرات بينما »التّيار«، جانب من ُنّفذ وامَلعنوي، السياسي
البنوداليتحرص»التّيار«علىتضمينهايف»ورقةالتفاهم«،
أي منها، السياسّية غري تلك حتى تطبيق، دون من بقيت

امُلرتبطةباإلصالحومكافحةالفسادوبناءالدولة!.
ويفُمقابلتوّقعبعضامُلتفائلنيأنينجح»التّيار«و«احلزب«
فينهايةاملطاف،بإعادةالروحإىل»ورقةالتفاهم«عربتعديلها
الغاية، جرىتشكيلهاهلذه اليت اللجان منخالل وتطويرها،
بني العالقة تشهد بأّن امُلتشائمني من لكثري توّقعات ُتوجد
قد امُلستقبل، جًدايف إختبارينصعبني و«احلزب« »التّيار«
ُتهّددانأسسالتفاهمبينهمامنأساسه.وهاتنياحملطتني

هما:
الشيعي« »الثنائي يضغط حيث النيابّية، اإلنتخابات أّواًل:
القانوناإلنتخابي،لصاحلدوائركربىولصاحلصيغ لتعديل
ُمّدًدا واملذهبّية«،جتعل الطائفّية »حماربة عنوان ُتقّدمحتت
وذلك الدوائر، أغلبّية يف هامشًيا املسيحي الناخب صوت
بهدفإعادةاإلمساكبالنّواباملسيحّينيمنقبلقوىوأحزاب
امُلقابل، يف الفعلي. املسيحي الشارع مُتّثل ال وشخصّيات
أّي اللبنانّية«، »التّيار«–ومعهللُمفارقةحزب»القوات يرفض
عودةإىلالوراءيفحقالناخباملسيحيبإيصالأكربقدرمن

مُمّثليهإىلالندوةالربملانّيةبأصواته.
احُلّر« الوطين »التّيار ُيعّول حيث الرئاسّية، اإلنتخابات ثانًيا:
علىأنيقف»حزباهلل«إىلجانبهيفمعركةالرئاسةامُلقبلة،
لكّن إنتخابه، عونعشّية ميشال العماد جانب إىل كماوقف
باسيل النائبجربان »التّيار« رئيس ُوصول ُمعارضي شبكة
إىلالرئاسة،ملتعدحَمصورةبأحزاب»القّوات«و»امُلستقبل«
صلب يف أحزاب إىل تتعّداها بل إخل. »اإلشرتاكي«، و
»حمورامُلمانعة«بقيادة»حزباهلل«،مثل»املردة«و»أمل«

وغريهما.
وبالتالي،إّنهاتنياحملّطتنيقدُتشّكالنالنقطةاليتسُتفّجر
»احلزب«،يف و »التّيار« بني امُلهتّزة العالقة امُلستقبل يف
حالملتتوافقآراء»التيار«و«احلزب«إزاءُسبلُمقاربتهما،
حتىلوجنحتاللجانامُلشرتكةيفتدويرزوايا»ورقةالتفاهم«

مرحلًيا!

العالقة بني »التيّار« و«احلزب« ُمهّددة.. مبحّطتني 
ناجي س. البستاني

املدنيةواإلنسانيةالسلمية،لكنالغربوجديفاملوضوع
بابًاوذريعةجديدةللقياممبزيدمنإجراءاتاحلصارواحلرب
االقتصاديةوفرضمايسّميه»العقوبات«لرتويضإيران،
معالتلويحبالعملالعسكريلتدمريالبنىالتحتيةاإليرانية
بلويفكّلمالميكن النوويفحسب ليسيفاجملال

تدمريهملنعإيرانمنالتطّوروالتقّدم.

والعدو، اخلصم فاجأت واقعهاوحتالفاتها إيرانيف لكن
القوة من أنهامتلك اآلخر أفهمت وبذكاءممّيز إنها حيث
العسكريةماميكنهامنالدفاععنالنفسبالقدراملوثوق
كماوميكنهامنالرّدالعقابيوالثأريعلىاملعتديالذي
تشكلقواعدهومراكزهومواقعهاالسرتاتيجيةاليتهييف
متناولاليدالناريةإليرانوحتتتأثرياملنظومةالصاروخية

تشكلأهدافًامشروعةللرّدالدفاعي.

وكانتإيرانقدجنحتيفحتضرينفسهالألمرويفاإلعالن
عنذلكحتىقبلأنتكشفعناملستوىالذيوصلت

إليهيفاجملالالنووي.

أّي ارتكاب من إليران والعدو اخلصم منع الواقع هذا
محاقةتذكرمباقامتبه»إسرائيل«يومدّمرتطائراتها
مفاعلمتوزالعراقيومّراألمروكأنهملحيصل،لكنإيران
فرضتعلىاجلميعمعادلةردعحتميهاومتنعمناالعتداء
لبحث املفاوضات اىل الذهاب اآلخر على وفرضت عليها

املوضوع.

إيران مع 1+5 مفاوضات اليه أفضت الذي االتفاق إّن
حولملفهاالنووي،والذيصادقعليهملساألمنوحّوله
وثيقةأمميةشرعية،مليكنمثرةأخالقوإنسانيةمموعة
5+1ورغبتهاحبّلاملسألةسلميًا،بلكاننتيجةعجزتلك
اجملموعةعناللجوءاىلالقوةلعسكريةملنعإيرانمنمتابعة
مشروعهاالنووي..وهلذاشكلاالتفاقحولامللفالنووي
خمرجًاللجميع،إيراناحتفظتحبقهايفالسرييفاملسار
املدنية السلمية طبيعته على تؤكد قيود ضمن النووي
وتفّكحزمةمنعقوباتفرضتعليهابشكلكيديإجرامي،
حقًامكتسبًا« ويراه يّدعيه »حق على يؤكد اآلخر والطرف

مبنعأحدمندخولالناديالنوويالعسكريسواه.

االستقالل من إيران منع بسياسة تعمل اليت أمريكا لكن
والقوةونصرةاملظلوم،انقلبتعلىاالتفاقوقامتبأغرب
انتستمّر أحد،سلوكمضمونه يتصّوره ان سلوكميكن
أمريكا تتنصل وأن االتفاق يف بالتزاماتها بالوفاء إيران
تتشّدد بل ال العقوبات تبقي وان به التزمت ما كّل من
فيها،وكانالرّداإليرانيالذكيبالرتاجعاملتدرجعنتلك
االلتزامات،تراجعترافقمعإظهارالقوةالعسكريةالدفاعية

والقادرةعلىالدفاععنالنفسوجودًاومصاحل.

وظهرأنهوبصرفالنظرعمنيسكنالبيتاألبيضترامب
اخلارجعلىاالتفاقامبايدنالذييوحيبأنهيريدالعودة
إليهبشروط،انسياسةالطرفنياإليرانيواألمريكيباتت
واضحة،إيرانتريدممارسةحق،وأمريكاتريداالبتزازومنع
إيرانمنممارسةحقوقهاوبصرفالنظرعنعناوينتلك

احلقوق،فلمنتكونالغالبة؟

لقدأجابالسيدعلياخلامنئيبوضوحكليعلىالسؤال
هذا،مظهرًااّنالعاملدخل»مرحلةمابعدأمريكا«وعلى
العاقلأنيفّسروانيدركأّنرائدالصرباالستدراجييف
العاملغريمستعّدللرتاجعوالتنازلأمامقوةدخلتمرحلة
األفول،فاإلمرباطوريةاألمريكيةكماقلنايفمقالةسابقة
تتأّهبللزوالويفوزمنيشّدوحُيكمقبضتهعلىمصادر
قوتهواْنتطلباألمرحتّملبعضاألملوهوينتظرالنصر
األكرب،وعلىبايدنأنيعرفاّنإيرانتعتقدوتثقبأنها
يفنهايةاملطافهياملنتصرةوعليهاناليضّيعوقتًايف
العودةلالتفاقالنوويألّنالتأخريلنيكونيفمصلحته،
وهويعلمانالسبيلللحّلإالباالتفاقهذاوليسمتاحًا

اليومشيءسواه.
فهلتكونالسجاالتاإلعالميةاليومعرضًاللقوةوحتضريًا
للتفاوضلعودةأمريكااىلملفيّدعيبايدنبأنهيشكل
بالعنجهية والتمسك االستعمارية النزعة ام لديه؟ أولوية
إنها األولوية؟ هذه سيطيح إيران ضّد والعداء األمريكية

أسابيعقليلةويأتياجلواب؟
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طراز  املاضي،  االثنني  غاب  الذي  عبيد  جان 
فريد بني السياسيني اللبنانيني. نسيج نفسه. 
أضحى  الكثري،  يعرف  كان  الذي  الصحايف 
السياسي الذي يعرف اجلميع. لكنه أيضًا ذاك 
يف  حاروا  معرفته.  اىل  اجلميع  حيتاج  الذي 
املهنة اليت يزاوهلا منذ أن توقف عن الصحافة 
السياسة:  أنها  يكتشفوا  أن  قبل   ،1972 عام 
حياور  كان،  أي  مع  مكان،  كل  يف  يكون  أن 
والسياسات،  واألديان  والعقائد  الثقافات  يف 
عنده  تتقاطع  أعداء،  بال  األسرار،  قلب  يف 

التناقضات وال تنفجر
بفريوس.  عبيد  جان  ميوت  أن  أحد  يتوقع  مل 
ثالثة  طوال  فتهلكه.  العدوى  إليه  تنتقل  أن 
صباح  يفعل.  فلم  استيقاظه،  انتظروا  أسابيع 
 82 قبل  فيه  ولد  اثنني  كيوم  االثنني،  أمس 

عامًا، رحل.
يف جان عبيد كَمَن سّره أنه، السياسي، يتصرف 
كصحايف. ال يرتوي من املعلومات، من غري أن 
يغدقها بسخاء. أحيانًا حيّمل سامعه ما ال طاقة 
سّر  معرفته.  اىل  حيتاج  لكنه  محله،  على  له 
الصرب  طول  ومن  األداء  سّر  من  عنده  املعرفة 
العقود  رافق  الذي  السياق  هو  ذلك  واألناة. 

السّتة يف حياته.
مرشحًا  صار  ووزيرًا  نائبًا  يصبح  أن  قبل 
عّدها  اليت  الرئاسة  بلوغ  دون  ومن  للرئاسة. 
فوق  من  يهبط  إهليًا«  »إمضاًء  الدوام  على 
أن  من  واثقًا  كان  حتت،  من  يصعد  منه  أكثر 
ليس  للجمهورية،  رئيس  أي  الرئيس،  امتحان 
يف ما سيفعله يف املستقبل، بل ما كان فعله 
يف ماضيه. لذا ُعّد من قّلة قليلة من مرشحي 
الرئاسة ال خيجلهم ماضيهم، وال ُيستغنى عن 
لن  الرجل  أن  يف  جدال  ال  إذذاك  حاضرهم. 
عرفهم،  الرؤساء  أول  دائمًا.  مرشحًا  إال  يكون 
وهو بعد صحايف، كان فؤاد شهاب. قابله يف 
خبالصة  عنده  من  وخرج  االعتزال،  ويف  احلكم 
العاقل«.  الرئيس  أن »الرئيس الصاحل هو 
ل عليه اللياس سركيس وتعّثر. أما  الدور املعوَّ
فامتيازاتهم  خلفوه،  أو  سبقوه  الذين  اآلخرون 
نقاط ضعفهم: كميل مشعون وسليمان فرجنية 
يف صورة »الرئيس القوي«، شارل حلو يف 
اجلمّيل  أمني  الضعيف«،  »الرئيس  صورة 
»القوي« يف مطلع عهده و»الضعيف« يف 
آخره. لكن ماذا عن »الرئيس العاقل« ومن 

أين يؤتى به؟
خالفًا مليشال إده حينما كان يقول إن الرئاسة 
جلان  مرات،  ست  املنخار«  حتت  »من  مّرت 
تصنع  »الظروف«  أن  هو  مغاير،  رأي  عبيد 
رئاسته ال مواقيت االستحقاقات فحسب. وهو 
مصدر اعتقاده بـ»paraphe« إهلي أحّل كميل 
وشارل   ،1952 عام  فرجنية  مشعون حمل محيد 
حلو حمل عبد العزيز شهاب عام 1964، وأمني 
اجلميل حمل بشري اجلمّيل عام 1982، والياس 

اهلراوي حمل رينيه معوض عام 1989.
انتظرها وَمن  َمن  أولئك ساعته. بني  لكل من 

فاجأته، وَمن خذلته.
الساعة  ينتظر  الرحيل  اىل حلظة  عبيد  جان  ظل 

اليت كانت تدور، من غري أن تتوقف عقاربها.
بيد   .1989 عام  كان  الصعبة  امتحاناته  أول 
أن امسه كان قد طرح يف عّز مداوالت اتفاق 
الفيصل.  وسعود  األسد  حافظ  بني  الطائف 
كان أحد ثالثة أمساء اتفقا عليها لرئاسة لبنانية 
تتوىل تنفيذ اتفاق إنهاء احلرب: اثنان من داخل 
اهلراوي،  والياس  معوض  رينيه  هما:  الربملان 
امسه  طْرح  عبيد.  جان  هو  خارجه  من  وثالث 
أزعج نوابًا كان يفّضلون مكافأتهم على إجنازهم 
اخليار  فاستقر  صفوفهم.  من  رئيس  باختيار 

على رينيه معوض.
)معّوض(،  املنتخب  الرئيس  اغتيال  أثر  على 
حبثًا عن املرشح الذي يطمئن دمشق ويرضيها 
رفيق  من  الشهابي  حكمت  طلب  خلالفته، 
احلريري إحضار جان عبيد من باريس على عجل 
يف طائرته اخلاصة. على متنها، عاد معه مسري 
فرجنية والفضل شلق. كان رفيق احلريري قد 
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احلريري جبان  رفيق  االجتماع، حلق  خبروجه من 
األوىل  الساعة  نصف  حضر  قد  وكان  ــــ  عبيد 
قبل أن ينصرف ــــ وهو يصرخ بعدما أخطره عبد 

احلليم خدام بفشل االتفاق: ملاذا فعلَت ذلك؟
قال: هذه ليست ساعيت.

سأل: كيف؟
أن يبدي  له  قال: عندما يريدون رئيسًا ليس 
مالحظات على مشروع حُيّضر له، فهذا يعين أنهم 

ال يريدونه. طلبُت حفظ ماء الوجه للجميع.
رّد رفيق احلريري: أخطأَت.

كّرر: ليست ساعيت.
الرئيس  احلوار مع  أتى من ثم  التفاهم.  أخفق 

السوري كي يفضي اىل اخلالصة نفسها.
يف حصيلة حوار طويل مع نائب الرئيس ورئيس 
والربع  التاسعة  من  الرئيس،  مع  ثم  األركان، 
من مساء 23 تشرين الثاني اىل الثالثة إال ربعًا 
الرئاسة  مقايضة  تثمر  مل  التالي،  اليوم  فجر 
باستخدام اجليش السوري إلطاحة ميشال عون، 

فآل اخليار فورًا اىل الياس اهلراوي.
امتحان 1989 تكرر أمام استحقاق 1998.

أما الرواية اليت مل يكن جان عبيد شاهدًا فيها، 
اللواء  عليه  فقّصها  فصوهلا،  أبطال  أحد  أو 
غازي كنعان بعد سنوات على تركه منصبه يف 
زاره  بالده.  للداخلية يف  وزيرًا  وأضحى  لبنان 
أيلول   8 دمشق، يف  منزله يف  عبيد يف  جان 
حديثهما،  إبان  انتحاره.  من  شهر  قبل   ،2005
يف حضور زوجتيهما، روى غازي كنعان ما حدث 
بعدما استهّل كالمه معه بالقول: أنا مدين لك 

ولبلدك باعتذار.
ثم قّص اآلتي:

اثنني  اىل  أفضت  أمساء  بضعة  جوجلة  بعد 
املفاضلة  بشار  األسد وجنله  حافظ  قّرر  فقط، 
بينهما هما: جان عبيد وإميل حلود. اقرتح األب 
األول، وحتدث عن معرفة به للمرة األوىل عام 
1963، وكان ال يزال يف رتبة رائد قبل تعيينه 
احلكومة  رئيس  مكتب  يف  اجلو،  لسالح  قائدًا 
استقبل  الذي  البيطار  الدين  صالح  السورية 
الرائد المتحانه. فتصافحا. حينذاك تعّرف جان 
عبيد اىل املالزم أول مصطفى طالس والنقيب 
حكمت الشهابي وحمافظ محاة عبد احلليم خدام.

يف  وجنله  الرئيس  بني  طويلة  مناقشة  دارت 
املثلى  املواصفات  حول  كنعان،  غازي  حضور 

للمرشَحني.
    يوم قال لعبد الحليم خدام: أعطوا ميشال عون ما 

أعطيتم القتلة
قال الرئيس: أنا أثق جبان عبيد الذي هو قومّي 
لبنان  يف  سوريا  وجود  قبل  ووطين  وعربي 
وأعرف  أعرفه  كما  نفسه  يبقى  وهو  وبعده، 

به  التقيت  عندما  عرفته  حلود  إميل  خياراته. 
بعدما  لديه  والوحيدة، ومل أملس  األوىل  للمرة 

تناقشنا مدارك سياسية.
رّد االبن، وفق رواية غازي كنعان: أنا ُيرحيين 
عبيد،  كجان  كثريًا  يناقش  ال  ألنه  حلود  إميل 
منه كي  أن تطلب  إىل  ُيتعبين، وال حيتاج  وال 
يفعل ما تريده سوريا. يريح أكثر ويسّهل علّي 
به  االتصال  اىل  أحتاج  ال  وقد  معه.  التعاطي 

حتى.
التفت الرئيس اىل غازي كنعان وسأله رأيه يف 
هذه املفاضلة، فاحناز اىل خيار االبن بالقول: 

معه حق الدكتور بشار. إميل حلود يريح أكثر.
أخرى  أسباب  واالستطالع  األمن  فرع  لرئيس 
مرتبطة  وابنه،  الرئيس  عنه  حتّدث  ما  سوى 
بردود  تتحّكم  الغالب  يف  ــــ  شخصية  بدوافع 
فعله وحتمله سلفًا على اختاذ أحكام مسبقة ــــ 
من  امتعاضه  عن  وعربت  قبل سنوات،  كظمها 
جان عبيد كي يقف يف املقلب اآلخر منه. ساءه 
أن ُيقابله خبذالن مل يعَتْده من أي أحد يف لبنان 
إبان وجوده فيه، مهما عال شأنه، ولذا راح يعثر 
احلساب  لتصفية  الساحنة  اللحظة  على  دائمًا 

معه.
على أنه عزا لضيفه اللبناني أسباب احنيازه إىل 
بعدما  منه  االنتقام  رغبته يف  إىل  حلود،  إميل 

أحجم عن استجابة طلبني له يف سنة واحدة.
أوهلما، عندما طلب رفيق احلريري إطالق امسه 
بعد  الرياضية«  مشعون  كميل  »مدينة  على 
إعادة بنائها مذ دمرها االجتياح اإلسرائيلي عام 
وحكمت  خدام  احلليم  عبد  لدى  توّسط   .1982
الشهابي إلقناع الياس اهلراوي بإبدال التسمية 
 12 املدّشن يف  الصرح  هذا  على  ُأطلقت  اليت 
رئيس  الفكرة  صاحب  اسم  ومحل   ،1957 آب 
أن  احلريري  رفيق  ذريعة  حينذاك.  اجلمهورية 
من غري الطبيعي إعادة إطالق اسم »َمن أتى 
بإسرائيل اىل بريوت كي يدمرها«، بينما كان 
مباشرًا  اتهامًا  موّجهًا  بنائها،  إعادة  وراء  هو 
املسؤوالن  له  كّن  الذي  السابق  الرئيس  اىل 
عميقًا.  كرهًا  الدوام  على  الكبريان  السوريان 
الوزير  اىل  الطلب  نقل  كنعان  غازي  ُكلف 
والرياضة  والشباب  الرتبية  وزير  املختص، 
جان عبيد، الستجابة رغبة رئيس احلكومة، وقد 
جارى بدوره وجهة النظر هذه. رفض جان عبيد 
الرياضية،  للمدينة  األصلي  االسم  عن  التخلي 
وأّلب الياس اهلراوي ضد هذا االقرتاح، فأطلق 
املدينة  افتتاح  إعادة  يف  اجلمهورية،  رئيس 
اسم  ترميمها  بعد   ،1997 متوز  يف  الرياضية، 
بعدما  عبيد  جان  فعل  ما  عليها، شأن  ُمنشئها 
يف  حينذاك  حاضرًا  وكان  الكالم،  اىل  سبقه 
العربية  الرياضية  األلعاب  دورة  إطالق  مناسبة 
الثامنة ولّي العهد السعودي األمري عبد اهلل بن 

عبد العزيز.
مثة خذالن ثان له، ذو بعد شخصي، عندما توّسط 
غازي كنعان لدى الوزير أيضًا يف امتحان مراقبني 
أحد األشخاص مل يفز فيه. مل  تربويني لرتفيع 
يستجب، فغضب بعدما وعد مراجعيه بتحقيق هذا 
الطلب. بيد أنه خاطب جان عبيد بعبارة مستفّزة 
كنت  لو  وصلفه:  املعتادة  غطرسته  عن  عربت 
أعرف أنك لن تفعل ألمرت أحد مساعدي االتصال 

برئيس اجلمهورية وطلبه منه، وكان سيفعل.
ليس صعبًا على َمن خربرَِ غازي كنعان اعرتافه بأن 
كّمًا ال ُيعّد من قرارات الدولة اللبنانية ورجاالتها 
وعصبّيته  وانفعاالته  مزاجه  صنعها  احللفاء، 

حتى.
أنه املرشح األوفر  بدا  يف رئاسة 2004، بعدما 
حظًا خلالفة إميل حلود، وكان جان عبيد قد تبّلغ 
قرار دمشق دعم ترشيحه، أتى القرار 1559 كي 
اىل  فيصري  عقب،  على  رأسًا  اخليارات  يقلب 
متديد والية الرئيس احلالي. أتى استحقاق 2007 
يف   2008 أيار   7 نار  على  أشهر  ستة  املؤجل 
بريوت، واستحقاق 2014 املؤجل 890 يومًا على 

نار انتظار انتخاب ميشال عون رئيسًا.
تأترِ  مل  آخر،  بعد  استحقاقًا  الرجل،  هكذا 

الساعة.

خابر جان عبيد وأخطره بأن مثة موعدًا ينتظره مع 
الرئيس السوري، بعدما تعّذر على نائب الرئيس 
العاصمة  يف  به  االتصال  األركان  ورئيس 
الفرنسية. شقة جان عبيد يف باريس يف شارع 
2 جادة ديانا، بينما منزل رفيق احلريري جياوره 

يف شارع 5 جادة ديانا.
 23 الراحل يف  الرئيس  مأمت  شارك يف  بعدما 
تشرين الثاني 1989، قصد دمشق مساء واجتمع 
بعبد احلليم خدام وحكمت الشهابي. فاحتاه يف 
سيفعل  عّما  وسأاله  للجمهورية  رئيسًا  انتخابه 
العسكرية  احلكومة  رئيس  عون  ميشال  مع 

االنتقالية.
فرصة  امليليشيات  زعماء  أعطيتم  كما  رّد: 
وقتلة،  مقاتلون  وبينهم  السلطة،  اىل  الدخول 

يقتضي إعطاؤه هو أيضًا فرصة.
األفرقاء  فيها  يشارك  حكومة  تأليف  واقرتح 
مجيعًا، مَبن فيهم سليمان فرجنية ومسري جعجع 
وميشال عون، على أن ُيعَهد إليه إحدى حقيبيت 

الدفاع أو الداخلية.
يريد  الذي  هو  أليس  خدام:  احلليم  عبد  قال 
تكسري رأس سيادة الرئيس، ودّق مسمار يف 

نعش النظام؟
اقتدار.  كالم  وليس  معارك  كالم  كان  رّد: 
هوبرة يف حينه صارت بهورة. كما أعطيتموهم 

وبينهم قتلة، أعطوه هو.
سأله: قتلة؟

رّد: بينهم سفلة حتى.
ومّسى امسني.

سأل خّدام: إذا رفض؟
رّد جان عبيد: نوّجه إليه إنذارًا بإخالء قصر بعبدا. 

اجليش اللبناني هو الذي يوّجهه إليه.
قال: ليس هناك جيش لبناني.

رّد: جنمع ألويته. اجليش اللبناني هو الذي يقود 
قمع التمّرد.

جتمع  كي  ننتظر  لن  خدام:  احلليم  عبد  قال 
األلوية. يبدو أنك ال تريد للجيش السوري أن 

يتدّخل.
رّد: جنمع ألوية اجليش اللبناني، ويكون اجليش 

السوري قوة إسناد.
اىل  السوري  اجليش  دخول  تريد  ال  إذًا  قال: 

قصر بعبدا.
رّد: اجتاحت إسرائيل لبنان ووصلت اىل بعبدا 
ومل تدخل القصر اجلمهوري، مقر كرامة الشرعية. 
هل جيوز أن تكون سوريا أقل حرصًا على هذه 

الكرامة، وهل تفعل ما مل تفعله إسرائيل؟
استعجال  اىل  صرحية  إشارة  تلك  كانت 
بآلتها  لكن  عون،  ميشال  ظاهرة  إنهاء  دمشق 

العسكرية.
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مـقاالت وتـحقيقات

من  لبنان؟  يف  االمسنت  »كارتيل«  ُكسر  هل 
امُلبكر »التعويل« على اجتاه وزير الصناعة عماد 
حّب اهلل املوافقة على استرياد االمسنت، إلعالن 
كسر احتكار الشركات الثالث؛ فاألخرية ال تزال 
ظهرت  ولو  حتى  الضوابط،  من  التفّلت  ُتاول 
»التنازالت«. رهانها على  ُيقّدم  العلن كمن  يف 
دميومة  يؤّمن  الذي  اإلدارات  داخل  »أخطبوطها« 
سطوتها، وعدم اجلّدية لدى السلطات الرمسية يف 
تنفيذ القرارات، خاصة أّنها ليست املّرة األوىل 

اليت ُيكى فيها عن استرياد االمسنت.
االمسنت:  سوق  تتكر  لبنان  يف  شركات  ثالث 
شركة الرتابة الوطنية - امسنت السبع، والفارج 
- هولسيم، وترابة سبلني. ُتشّكل هذه الشركات 
وجودها،  مناطق  على  سيطرتها  تبسط  »دولة« 
والبلدية  السياسية  اخليارات  ُتّدد  باتت  حّتى 
أصوات  علت  مهما  ُيكسر«  »ال  ونفوذها  فيها، 
والصحية.  البيئية  خمالفاتها  على  االعرتاض 
صادر  قرار  بـ«محاية«  تظى  الثالث  الشركات 
سنة 1993، مينع استرياد االمسنت من دون إجازة 
ُمسبقة من وزارة الصناعة. ولكّن االسترياد ليس 
عملية سهلة، فمنذ الـ1985 ُتفرض رسوم مجركية 
عالية تبلغ 75% ورسم 10% لالستهالك الداخلي. 
ُوّفرت هلا كّل ُمقّومات »الصمود« داخليًا، فباتت 
خالفًا  مؤقتة  رخص  عرب  بالعمل  »َحَرجًا«  جتد  ال 
للقانون، وال تلتزم بإعادة تأهيل املقالع - مثاًل 
-، الالفت أن يكون هذا »العّز« امُلعطى لشركات 
ال  اليت  الصناعات  بقية  عن  حمجوٌب  االمسنت 
ُتكّبد الدولة فاتورة صحية وبيئية باهظة، وأيضًا 

يعتاش منها اآلالف.
بأّنه  اهلل  حّب  عماد  الصناعة  وزير  »هّدد«  وقد 
ويفتح  الثالث،  الشركات  عن  احلماية  سُيسقط 
وصل  أن  بعد  االمسنت،  استرياد  أمام  الباب 
سعر الطّن منه يف »السوق السوداء« إىل أكثر 
أّن السعر  ألف لرية، يف حني  من مليون و300 
الرمسي حُمّدد بـ240 ألف لرية )من دون احتساب 
ضريبة القيمة امُلضافة( للطّن الواحد. فأصدرت 
أّنه »نتيجة عدم  وزارة الصناعة بيانًا، جاء فيه، 
التزام شركات الرتابة مبضمون االتفاق الذي مّت 
ومع  بالبيئة،  امُلختصة  اللجنة  مع  إليه  التوّصل 
التوقيع  وعدم  أسابيع  قبل سّتة  احلكومة  رئاسة 
يف  الراغبني  مجيع  الصناعة  وزارة  تدعو  عليه، 
األسبوع  مطلع  منها  التقّدم  إىل  الرتابة  استرياد 
املقبل لالستحصال على إجازات استرياد، شرط 
واملعايري  باملواصفات  املستوردة  املاّدة  متّتع 
اهلل  حّب  ولكّن  تنافسية«.  وبأسعار  املطلوبة 
»شركات  أّن  فيها  يوضح  بتغريدات  بيانه  أرفق 
الرتابة  من  خمزونها  لبيع  أبوابها  تفتح  الرتابة 
بدءًا من اإلثنني 8 شباط... على مصانع الرتابة 
التأّكد من التوزيع العادل والبيع بالسعر الرمسي 
للمواطنني«. السبب خلف النقطة األخرية يف كالم 
حب اهلل، أّن شركات الرتابة »ختتبئ« خلف التّجار 
- وهم يصلون على السلع للبيع من الشركات 
بأّنهم  االمسنت،  مادة  يوّزعون  الذين   - ُمباشرًة 

هم الذين يبيعون بأسعار »سوق سوداء«.
ليست املّرة األوىل اليت ُيلّوح بها حب اهلل باللجوء 
توّقف  ومع  املاضي،  مّتوز  ففي  االسترياد.  إىل 
»السبع« و«الفارج - هولسيم« عن اإلنتاج مقابل 
احتكار »سبلني« للسوق، جتاوز سعر طّن االمسنت 
»الرتابة  كيس  سعر  وارتفع  لرية،  ألف   650
ألف لرية،  ألف لرية إىل 270  البيضاء« من 18 
ذكر حّب اهلل إمكان »إعطاء أذونات استرياد لتلبية 
حاجة السوق«، من دون أن يظى اقرتاحه بأي 
مدى. واضح أّن الشركات مل ُتباِل بأي إجراءات 
أعماهلا  ُتتخذ حبّقها، واستمرت يف فرض جدول 
إىل  اهلل  حب  اضطر  حتى  اللبنانية،  الدولة  على 
سحب خيار االسترياد إىل الواجهة ُمّددًا. تكرار 
التهديد من دون تنفيذ، سيتحّول مع الوقت إىل 
فهل سُتعّرض  امُلتكرين.  لدى  للتهّكم«  »ماّدة 
يف  جديد  من  للكسر  »هيبتها«  الصناعة  وزارة 
ُيعّلق  االسترياد؟  خيار  عن  الرتاجع  قّررت  حال 
وزارة  »قرار  بأّن  االمسنت  مللّف  امُلتابعني  أحد 

هل تكسر »الصناعة« احتكار االمسنت؟
وزارة الصناعة »ُتهّدد« شركات الرتابة: 

االسترياد مع وقف التنفيذ
ل. ق.

الصناعة جاء ُمتأّخرًا سنة. فحاليًا، ومع االخنفاض 
احلاّد يف سعر الصرف، مل يعد االمسنت امُلستورد 
ُيشّكل منافسًا قويًا لالمسنت املّلي، فضاًل عن 
مع  بها  العمل  يستمر  مراقبة  آلية  إجياد  عدم 
احلكومة اجلديدة. فمن يضمن أاّل ُيغرّي وزير البيئة 
أو الصناعة اجلديدين من الشروط املوضوعة؟«.

قبل ظهر اليوم، يعقد حب اهلل اجتماعًا مع مديري 
معهم،  اتفاق  إىل  للتوّصل  الثالث  الشركات 
واصفًا ما يقومون به »باستغالل السوق والضغط 
علينا وعلى احلكومة حتى نرضخ لشروطهم«. ُيرب 
أسابيع  ستة  قبل  بأّنه  »األخبار«  الصناعة  وزير 
اجتمع ممثلو الشركات مع رئاسة احلكومة واللجنة 
حكومية  غري  منظمة  إنشاء  على  و«اُتفق  البيئية 
على  وافقوا  الشركات.  عمل  مراقبة  تتوىّل 
)امُلستقيلة(  احلكومة  رئيس  ووعدوا  االقرتاحات 
دون  من  االتفاق،  على  بالتوقيع  دياب  حّسان 
أن ُينّفذوا«. يف الوقت نفسه، ارتفعت األسعار 
البيان«.  إصدار  استوجب  ما  جنوني،  »بشكل 
أّن االسترياد ليس هدفًا  ولكّن حب اهلل يوضح 
حبّد ذاته، بل إن الوزارة ُتريد »عدم قتل الصناعة 
واحلفاظ  باملوظفني،  ما يتّص  امللية، وتديدًا 
على البيئة، وعدم استنزاف الدوالرات من خالل 
االسترياد، واحلفاظ على أسعار معقولة على املدى 
الطويل. بسبب تلّكؤ الشركات يف توقيع االتفاق 
فتح  حنو  اللجوء  إىل  اضطررنا  األسعار،  ورفعها 
باب االسترياد إلعادة خفض األسعار باملقارنة مع 

الـ240 ألف لرية للطّن الواحد«.

استرياد االسمنت يخفف تدمري البيئة وإزالة الجبال 
وقتل الناس باألوبئة

ُتفّضل الشركات يف هذه املرحلة »عدم الدخول 
بعضها  أّن  ولو  احلكومة«،  مع  عليّن  ِسجال  يف 
ُيراهن على تشكيل حكومة جديدة لدفن اإلجراءات 
احلالية، ولكّنها تستمر يف »الدفاع« عن نفسها. 
فقد أصدرت »السبع« بيانًا أمس توضح فيه أّن 
من  منعها  الثاني  كانون   5 يف  الكامل  اإلغالق 
تسليم الكميات امُلتبقية يف خمزونها، »علمًا أّن 
املقالع متوقفة بالكامل منذ تشرين الثاني 2020 
ما قّلص بشكل كبري الكميات امُلخّزنة«، ُموافقًة 
لرية  ألف   240 بسعر  اليوم  بالتوزيع  البدء  على 
)من دون الـTVA( »حتى نفاد الكميات امُلتبقية 
العمل  وقف  بقرار  »امُلتأثرين«  أكثر  لديها«. 
هولسيم«،   - و«الفارج  »السبع«  هما  باملقالع 
يف  أكثر  »ُمتجاوبة«  كانت  األخرية  أّن  ورغم 
املفاوضات مع احلكومة، إال أّن موقف الشركتني 
يقول  األخرية.  التطورات  بعد  متشابهًا  بات 
ُمطلعون على موقف الشركتني إّن »اإلقفال العام 
ارتفاع  إىل  أّديا  اللذان  املقالع هما  ووقف عمل 
عند  إال  متوافرًا  يعد  مل  الذي  االمسنت،  أسعار 
التّجار بكميات قليلة، ومن الصعوبة إجياد املادة 
بـ«معايري  التزامها  على  الشركات  ُتصّر  أصاًل«. 
عاملية«، ولكن يف حال حصول أي خلل فهي ال 
ووزراء  الدولة  على  بل  عليها،  »احلّق  أّن  تعترب 
البيئة اللذن كانوا يشّرعون األعمال«. وهي تنفي 
قبل  السراي  يف  البيئي  االتفاق  على  موافقتها 
ستة أسابيع، »هناك مالحظات عديدة، أبرزها أّن 
هذه املنظمة غري احلكومية اليت ُيريدون إنشاءها 
وتوزيعها  الشركات  من  األموال  قبض  ستتوىّل 
وُيراقب  يضمن  من  امللية.  اجملتمعات  على 
يعلم،  ال  قّطار  دميانوس  البيئة  وزير  عملها؟ 
كيف ال تكون وزارة البيئة يف صلب اتفاق كهذا 
جديد ال  بيئة  وزير  أتى  لو  ماذا  عنه؟  ومسؤولة 
ُيفرتض  أسئلة  املوضوعة؟«.  اآللية  على  يوافق 

أن جُييب عنها حب اهلل يف لقائه اليوم.
من جهتها، أصدرت »جلنة كفرحزير البيئية« كتابًا 
االمسنت  »استرياد  أّن  فيه  تؤّكد  اهلل  حّب  إىل 
الذي  االمسنت  من  بكثري  أرخص  مثنه  يكن  أيا 
تبيعنا إياه شركات الرتابة خملوطًا بكميات كبرية 
امُلعاجل وغري املروق،  الرتاب املطحون غري  من 
وإزالة  بيئتنا  تدمري  علينا  يوّفر  أّنه  إىل  إضافًة 

جبالنا وقتل أهلنا باألوبئة«.
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اإلسرائيلية  الفعل  ردود  تتواىل 
اجلنائية  للمحكمة  األخري  القرار  على 
الدولية، والذي ُيهّدد بإمكانية مالحقة 
ارتكاب  بتهمة  إسرائيليني  مسؤولني 
جرائم حرب حبق الفلسطينيني. وعلى 
على  وخصوصًا  القرار،  أهمية  رغم 
املستوى الدعائي، إال أنه ُيستبعد أن 
ُيرتجم إيذاًء فعليًا لتل أبيب العتبارات 
عّدة، على رأسها مظّلة احلماية الغربية 

هلذا الكيان.
يف  وعاصفة  شاجبة  فعل  ردود 
إسرائيل وّلدها قرار املكمة اجلنائية 
صالحية  اعتبار  الهاي،  يف  الدولية 
املكمة القضائية سارية على األراضي 
الضفة  يف  املتلة  الفلسطينية 

»عاصفة« إسرائيلية بوجه »اجلنائّية الدولية«:

أوقـفوا قـراراتها... وإال!
يحيى دبوق

هي حال روسيا والصني، األمر الذي يوجب على 
املكمة  قرار  مواجهة  إىل  املسارعة  الدول  تلك 

ومنعها من املضّي قدمًا فيه.
االعرتاض  مضمون  أن  هو  أيضًا  الالفت  ــــ 
اإلسرائيلي ممجوج؛ ذلك أنه ال يستند إىل الدفاع 
بل  حرب،  جرائم  يرتكب  مل  العربي  الكيان  بأن 
أخرى  بأن تاِكم املكمة دواًل وكيانات  يطاِلب 
النظام  »ذات  إسرائيل  ال  دميوقراطية«،  »غري 

الدميوقراطي«. 
ناحية  من  مردودة  املاججة  هذه  أن  والواقع 
قانونية، كون املكمة ال تقول إنها ليست ذات 
صالحية يف النظر يف جرائم هي من اختصاصها 
تتعّلق بالدول اليت تقصدها إسرائيل يف رّدها، 
والصني  وكوريا  وسوريا  إيران  بينها  ومن 
وغريها، بل إن صالحية »اجلنائية الدولية« تشمل 
اليت  تلك  سواء  األخرى،  الدول  كما  إسرائيل 
ذكرتها تل أبيب أو اليت مل تذكرها. والقرار هنا 

قرار صالحية، وال يتعّلق جبرمية حرب حمددة.
منعًا  التالي،  إىل  اإلشارة  املفيد  من  ذلك،  مع 

للوقوع يف خطأ التقدير:
ــــ لن يسمح »اجملتمع الدولي« للمحكمة، كما هي 
الفعلي  باإلضرار  أخرى،  احلال مع حمافل دولية 
بإسرائيل، اليت ستستطيع أن تأمن هذا املستوى 
من الضرر. ومتامًا كما ورد يف تذيرها للدول 
الغربية، فإن ما يدث هلا سيحدث لتلك الدول 
الحقًا. إال أن للمنع حدودًا، إذ ُيتوّقع أن تتعامل 
وقرارها  الدولية«  »اجلنائية  مع  الوازنة  الدول 
األخري بوصفه عامل ضغط مؤثرًا على إسرائيل، 
ميكن تفعيله أو تفعيل جزء منه، حلّثها على فعل 
الغرب،  بسياسات  يرتبط  االمتناع عن فعل،  أو 
وتديدًا باإلدارة األمريكية اجلديدة. أي أن القرار 
األخري، وعلى رغم »االمتعاض« الكالمي األمريكي 
منه، سيكون واحدًا مّما ُيتوّقع أن تواجهه إسرائيل 
يف الفرتة املقبلة، بعد »تناغم إىل حّد التوافق« 
مع تطّرفها، طوال السنوات األربع املاضية، من 

ِقَبل اإلدارة األمريكية السابقة.
ــــ بات بإمكان صاحب املصلحة والصفة أن يرفع 
دعواه أمام املكمة، وهو ما يستتبع »وجع رأس« 
دعائيًا إلسرائيل، عرب إعادة احلديث عن جرائمها 
اليت يتناساها اإلعالم الدولي، األمر الذي يؤّمن 
الكيان  هذا  بطبيعة  العاملي  العام  الرأي  تذكري 

ومنهجه العدائي القائم على االحتالل.
ــــ على رغم ما تقّدم، جيب التأكيد أن مسؤولي 
من  كواحدة  حرب  جرائم  ارتكبوا  ن  مِمّ إسرائيل، 
اآلخرين،  على  إرادتهم  لفرض  أدواتهم  أهّم 
سواء كانوا سياسّيني أو عسكرّيني أو أمنّيني، 
لن يضعوا ملساءلة فعلية تتبعها عقوبات، فهذا 

بعيد جّدًا، إن مل يكن منتفيًا.
عن  التقديرات  تبتعد  أن  اأَلْوىل  اخلالصة،  يف 
التعامل مع قرار املكمة، حتى وإن استتبع لوائح 
اتهام، بوصفه عامل كبح أو تقليص لدائرة الفعل 
العدائي اإلسرائيلي، وتوّثب الكيان الدائم خلرق 
جّدًا  سّيئ  القرار  أن  صحيح  الدولية.  القوانني 
أفعاهلا  يلجم  حّد  إىل  مؤّثر  لكنه غري  إلسرائيل، 
واعتداءاتها، اليت ُتعّد جزءًا ال يتجّزأ من ماهّيتها 
ووجودها، بل هو واحدة من أهّم دعائم استمرار 

هذا الوجود.

رأى نتنياهو أن املحكمة أثبتت مرّة أخرى أنها هيئة سياسية 
وليست مؤسـّسة قضائية )أ ف ب (

معاهدة »اجلنائية 
يف  الدولية« 
عام 2015، األمر 
من  جيعل  الذي 
وَمن  إسرائيل 
يؤّيدها بال ذرائع 

حقيقية ملواجهة القرار، إذ إن املعركة قائمة عمليًا 
على بند واحد، وهو أن فلسطني ليست دولة، 

وبالتالي ال تسري عليها صالحية املكمة.
بصورة  إسرائيل  ُتقّر  نفسه،  الوقت  يف  ــــ 
معرض  يف  ارتكبتها،  حرب  جبرائم  مباشرة  غري 
عن  صدر  ما  إن  إذ  ورفضه.  القرار  حماربتها 
املكمة يّتصل بالصالحية، من دون النظر فعليًا 
يف أّي من جرائم إسرائيل وفقًا الّدعاءات مطروحة 
من  يعين  الذي  األمر  الدولية«،  »اجلنائية  أمام 
يف  أفعاهلا  ماهّية  تدرك  اليت  أبيب،  تل  ناحية 
األراضي الفلسطينية املتلة، أن قرار الصالحية 
املاكمات،  من  لسيل  وضرورية  الزمة  مة  مقدِّ
للقانون  املتكّررة  اإلسرائيلية  باالنتهاكات  ربطًا 

الدولي.
ه إىل الدول  ــــ كان الفتًا التهويل والتخويف امُلوجَّ
رأسها  وعلى  التأثري،  وصاحبة  الوازنة  الغربية 
الواليات املتحدة، وذلك عرب تذيرها من أن ما 
اجلميع.  على  الحقًا  سينسحب  بإسرائيل  سيبدأ 
وهو تذير يشمل أيضًا دواًل وازنة شرقًا، كما 

  لن يسمح »املجتمع 
الدولي« للمحكمة، كما 
هي الحال مع محافل 

دولية أخرى، باإلضرار 
الفعلي بإسرائيل

رئيس  غزة.  وقطاع  الشرقية  والقدس  الغربية 
وصف  نتنياهو،  بنيامني  اإلسرائيلية،  احلكومة 
قرار املكمة بأنه سياسي وليس قضائيًا، ودعا 
للتداول يف  املصّغر  الوزاري  اجمللس  عقد  إىل 
مواجهته، فيما أعرب سياسّيو إسرائيل وكّتابها 
عن استنكارهم اخلطوة، اليت ترفع ــــ حبسبهم ــــ 
مكانة فلسطني إىل دولة، وحّذروا الدول الغربية 
سيسري  الذي  للقرار،  السلبية  التداعيات  من 

على مسؤولي تلك الدول الحقًا.
أنها  أثبتت مّرة أخرى  ورأى نتنياهو أن املكمة 
هيئة سياسية وليست مؤّسسة قضائية، إذ إنها 
وتالحق  احلقيقية  احلرب  جرائم  عن  »تتغاضى 
الدميوقراطي  النظام  ذات  الدولة  إسرائيل، 
ورأى  القانون«.  سلطة  ُتقّدس  اليت  املتني 
يف  الدميوقراطية  الدول  حبق  ميّس  »القرار  أن 
الدفاع عن نفسها من اإلرهاب، ويدم من جهة 
اجلهود  تقويض  على  تعمل  اليت  اجلهات  ثانية 
يف  مؤّكدًا  السالم«،  رقعة  توسيع  إىل  الرامية 
أبيب  تل  أن  مباشرة،  غري  وبصورة  السياق، 
قال  إذ  املتبعة،  وأساليبها  سياساتها  ُتغريِّ  لن 
اإلرهاب ومحاية  »إسرائيل ستواصل حماربة  إن 

مواطنيها وجنودها من املالحقة القضائية«.
»العاصفة« اإلسرائيلية ضّد »اجلنائية الدولية«، 
وأساليب  بأشكال  ستتواصل  أنها  يبدو  واليت 
خمتلفة يف سعي إلفراغ القرار األخري من مضمونه، 

توجب اإلشارة إىل اآلتي:
ــــ واحد من دوافع إسرائيل ملاربة قرار املكمة 
دولة،  بوصفها  فلسطني  األخرية  تبيّن  هو 
لألمم  العامة  اجلمعية  قرار  إىل  باالستناد  وذلك 
املتحدة، وأيضًا انضمام السلطة الفلسطينية إىل 
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الدليل التجاري

لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

CEDAR DRIVING SCHOOL
 مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط
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مـقاالت وتـحقيقات

ليس العدو اإلسرائيلي وحده من استوىل على مياه لبنانية يف 
لبنان  إدارة  سوء  نتيجة  اخلالصة،  البحرية  االقتصادية  املنطقة 
بالصورة املطلوبة. فإضافة إىل  إعداده هلا  للمعركة، كما عدم 
املنطقة  يف  »إسرائيل«،  قَبل  من  املسروقة  اجلنوبية  املنطقة 
لقربص!  مرّبع  كلم   2600 من  أكثر  عن  لبنان  تنازل  الغربية، 
تنازل يوجب إعادة القضية إىل بداياتها، وتعديل مرسوم حتديد 
املنطقة االقتصادية اخلاصة بلبنان، وفتح التفاوض جمددًا مع 

اجلزيرة اجلارة.
يبدو أن حقيقة مؤملة تغيب عن ذهن معظم اللبنانيني، وال سّيما 
املفاوض  اللبناني  الوفد  أن  تتمّثل يف  الرمسيني،  املسؤولني 
يف  املفاوضات  طاولة  إىل  محل  اجلنوبية  احلدود  ترسيم  على 
الناقورة خريطة ال قيمة دستورية هلا. فهذه اخلريطة، وإْن كانت 
جلنة  حددتها  أن  سبق  اليت   23 النقطة  عن  خمتلفة  بإحداثيات 
شّكلها جملس الوزراء يف عام 2008 وأنهت أعماهلا يف 2009، 
وإْن كانت أيضًا متقدمة نسبيًا على سابقتها من عام 2009، إاّل 
هر بتوقيع أي مؤسسة دستورية، لكونها غري صادرة  أنها مل تمُ
مبرسوم عن جملس الوزراء، وال حتمل توقيع رئيس اجلمهورية، 
فضاًل عن أنها مل تنل، على ما يبدو، تأييد الكتل النيابية يف 
جملس النواب. هذه اخلريطة اليت محلها الوفد، بناًء على توجيه 
من رئاسة اجلمهورية، تنطلق من مقاربة جديدة للنقطة األساس 
مع  خمتلفًا  تعاماًل  وتفرض   ،B1 املسماة  اللبناني  الشاطئ  من 
بإمكان  كان  بالطبع  لكن  »تيخيليت«.  املسمى  الصخري  النتوء 
الوفد اللبناني تأّبط خرائط أخرى تزيد من املساحة اليت يقّدرها 

لبنان ذاتيًا لتكون منطقته االقتصادية اخلالصة.
املشكلة اليت تواجه املفاوض اللبناني اليوم، وبعض املسؤولني 
الوسيط  أو  اإلسرائيلي،  املفاوض  أن  سببها  الدولة،  يف 
إن  بالقول  الوفد  على  شِكل  يمُ قد  بساطة،  وبكل  األمريكي، 
بل  هلما.  دستوريًا  تأييد  ال  يقّدمهما  اللتني  واملقاربة  اخلريطة 
وإن الطرح بذاته خمالف ملا وافقت عليه املؤسسات الدستورية 
اللبنانية: املرسوم 2011/6433، واخلرائط املرفقة به، ورسائل 
وهو  و2011.   2010 عام  يف  املتحدة  لألمم  اللبنانية  اخلارجية 
لألسف، إشكال صحيح، إىل حد يؤّرق اجلميع، وبطبيعة احلال، 

الوفد اللبناني املفاوض.
لقد اتصل الوفد جبهات سياسية، مطالبًا بتعديل موقعه التفاوضي 
عرب تعزيزه دستوريًا، وتكينه ليكون أوسع قدرة يف الدفاع عن 
حقوق لبنان، وفق تصّور متطّور، أكثر حتقيقًا للمصلحة الوطنية، 
وأرقى من الذي جرى اعتماده يف 2009، أيام حكومة الرئيس 

فؤاد السنيورة.
إىل  حاجته  عارضا  الرمسية،  اجلهات  تلك  اللبناني  الوفد  باحَث 
استصدار مرسوم يعّدل املرسوم 2011/6433، وحيدد من جديد 
إحداثيات املنطقة االقتصادية اخلالصة للبنان، لكّن بعض اجلهات 
السياسية لن توافق على استصدار مرسوم، معّللة رفضها بأن 
مرسومًا من هذا النوع ميكن أن حيكم لبنان سلفًا، إذ إنه سيكون 
للكيان  خالصة  اقتصادية  منطقة  بوجود  تقّر  حدودًا  وضع  قد 
اإلسرائيلي. يف الواقع، هذا الكالم الذي يواَجه به الوفد ليس 
دقيقًا، وقد جياب عنه بالقول إن ما يقوم به لبنان هو ترسيٌم 
ذاتٌي حلدود منطقته االقتصادية اخلالصة، من دون أن يأتي على 

ذكر املنطقة اليت تقابله.
املدهش أيضًا، هو ادعاء آخرين بأنه ليس من داع لوجود مرسوم 
حيدد منطقة اقتصادية خالصة للبنان، إذ يغيب عن بال هؤالء أن 
جملس الوزراء أصدر عام 2011 املرسوم الرقم 6433 الذي حيدد 
املنطقة االقتصادية اخلالصة للبنان، جاعاًل النقطة 23 نقطة ثالثية 
البعد مع قربص وفلسطني احملتلة. لذلك، فإن القول بأاّل داعي 
رّد عليه بأن لدى لبنان حقيقًة مرسومًا  إلصدار مرسوم جديد، يمُ
يرّسم حدوده بافتئات على حقوقه األصيلة. اجلدير ذكره أيضًا، 
أّن سجااًل دار خالل ترسيم خريطة عام 2009 بني وجهيَت نظر. 
يف  اجلغرافية  الشؤون  ومديرية  األشغال  بوزارة  تتمثل  األوىل 
اجليش اللبناني، تتمسك بأن النقطة اليت حتّق للبنان هي النقطة 
النظر األخرى، اليت عرب عنها ممثل  الـ 23، يف حني أن وجهة 
جنوبي  الذهاب  بإمكانية  تقول  اللجنة،  داخل  اللبنانية  اخلارجية 
هذه النقطة مبا يضيف بني 1300كلم2 و1700كلم2 تقريبًا على 
مساحة املنطقة االقتصادية اخلالصة. لكن، ومع األسف، سادت 
وجهة النظر األوىل، ألسباب غري مفهومة وحمّل تساؤل وشبهة.

وشؤون  الدولي  القانون  خرباء يف  قّدمها  ثالثة خمتلفة  مقاربة 
الطاقة )اخلريطة املرفقة(، تعطي لبنان حقوقه. فالنقطة الـ 23 
ال يصّح اعتمادها، لكونها قد حّددت بعد إزاحة اخلط البحري مشااًل 
أطلقها  اليت  التسمية  ــــ  تيخيليت  جزيرة  أثر  يسمى  ما  بسبب 
احلقيقة،  بينما، يف  هناك.  الصخري  النتوء  على  اإلسرائيليون 
االتفاقية  هلا  تأبه  ال  كبرية  بل جمرد صخرة  جزيرة،  من  ليس 
الدولية لقانون البحار، بدليل أحكام دولية كثرية صادرة مل تأخذ 

 لبنان أهدر أكثر من 2600 كلم2 حلساب اجلزيرة:

عدِّلوا املرسوم 6433 وافرضـوا التفاوض على قربص!
مـحمد علي فـقيه
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بعني االعتبار »جزرًا« تضّم 60 ألف نسمة.
يضيف هؤالء اخلرباء أنه حني جرى رسم اخلط، مل تكن احلكومة 
االحتالل  حتت  ألنها   ،B1 النقطة  إىل  الوصول  على  قادرة 
اإلسرائيلي، وأن نقطة B1 حتى ولو وضعت وفقًا لرتسيم خط 
اهلدنة، فإنها تبقى خمالفة لنص اتفاقية اهلدنة، القائل بوجوب أن 
يتطابق خط اهلدنة مع اخلط احلدودي بني لبنان وفلسطني احملتلة 
احملدد وفقا التفاقية بولي-نيوكومب » Paulet–Newcombe« عام 
1923. لذا كان ينبغي على نقطة B1 أن تكون يف نهاية وادي 
كركرة، الذي يبعد 1.8 كلم عن النقطة B1 حبسب خط اهلدنة 
عام 1949. ما حصل يف ذلك العام، هو أن املفاوض االسرائيلي 
دفع باملفاوض اللبناني إىل القبول بتأخري النقطة B1 مشااًل، أي 
باجتاه لبنان، ما أتاح للكيان القدرة على تقاسم رأس الناقورة 
الذي مّساه من جهته »روش هانكريا Rosh HaNikra«، متجاوزًا 
بذلك حدود خط اهلدنة. وكما هو معلوم يف ألف باء اهلندسة، 
فإن َفرَق أمتار على الشاطئ يتسع داخل البحر ليشكل مساحة 

واسعة.
تعديل  ميكن  ال  بأنه  االعرتاض  إن  التشريعي،  اجملال  ويف 
املرسوم 2011/6433 ألنه قد سبق أن جرى إبالغ األمم املتحدة 
به، فمردود على قائله، ألن املرسوم ذاته، ويف مادته الثالثة، 
االقتصادية  املنطقة  حدود  مراجعة  »ميكن  يأتي:  ما  على  نّص 
اخلالصة وحتسينها، وبالتالي تعديل لوائح إحداثياتها، عند توافر 
بيانات أكثر دقة، ووفقًا للحاجة يف ضوء املفاوضات مع دول 

اجلوار املعنية«.
استطاعته  يف  ليس  اللبناني  املفاوض  أن  واضحًا  صار  إذن، 
وقانونيًا  دستوريًا  مكشوف  وهو  التفاوض  يف  االستمرار 
وسياسيًا. فال بد إذًا من تعديل املرسوم 6433، آخذًا يف االعتبار 
أدق  وفق  اخلالصة  االقتصادية  املنطقة  لرسم  جديدة  آليات 

املعطيات وأفضل املقاربات اليت ستؤدي إىل زيادة احلقوق.

مع قول ما تقدم، ال نستطيع سوى أن نستحضر واقع أن اخلطأ 
الذي ارتكبته حكومة الرئيس السنيورة يف عام 2009، مل يصّحح 
حني   ،2007 عام  أيضًا  حكومته  ارتكبتها  اليت  الكربى  اخلطيئة 
وّقعت يوم 2007/1/17 اتفاقية حتديد احلدود مع قربص، اليت 
للنقل  العام  املدير  قول  حبسب  اللبناني،  اجلانب  فيها  تراجع 
الوراء  إىل  أميااًل  آنذاك،  القيسي،  احلفيظ  عبد  والبحري  الربي 
التزامًا مبا تنّص عليه االتفاقية الدولية لقانون البحار، أي إىل 
النقطة 1. هذا الرتاجع يعترب كارثة وطنية. فعلى أي أساس أو 
منطق قد يذهب وفد لبناني إىل التفاوض يف 2007 من دون 
امتالكه خريطة ذاتية حتّدد منطقته االقتصادية اخلالصة؟ املضحك 
الضئيل   - حينذاك   - اللبناني  الوفد  هو  واحد  آن  واملبكي يف 
حجمًا والضعيف تقنيًا، والذي كان مؤلفًا من املدير العام للنقل 
شعبان  حسن  ومساعده  القيسي،  احلفيظ  عبد  والبحري  الربي 
لتدوين حماضر  اخلارجية  لوزارة  مندوب  وجود  دون  من  فقط، 
اجللسات التفاوضية أو مندوب للجيش حتى! يف الوقت الذي 
اجليولوجيا  جماالت  خرباء يف  مثانية  يضم  القربصي  الوفد  كان 
والقانون الدولي والتنقيب عن النفط وغريها. ما حصل آنذاك، 
شّكل كارثة وطنية وفضيحة إدارية، مل تصّحح كما ينبغي يف 
 2600 تفوق  مساحة  لبنان  خسر  احملصلة،  ففي   .2009 خريطة 
كلم2 حلساب قربص )املساحة الواقعة بني اخلط األسود واخلط 

األمحر على اخلريطة املرفقة(.
مل يعد جائزًا بقاء املرسوم 2011/6433 كمادة يعتمد عليها لبنان 
إىل  فاحلاجة  التفاوض.  حالة  غري  حتى يف  بل  مفاوضاته،  يف 
التعديل قائمة بذاتها، غري مرتبطة بأي أمر آخر، لتحصني موقع 
دفع بلبنان  لبنان وتدعيمه. وبعد انسداد أفق املفاوضات، قد يمُ
إىل خيارين، إما أن يقبل بتقاسم املنطقة االقتصادية اخلالصة 
مع العدّو املفاوض، وهذا تنازل خياني وغري مقبول عن احلقوق 
الوطنية و الثروات، وإما بأن يستمر يف التفاوض غري اجملدي 
واخلطر مع العدو اإلسرائيلي، مع خوف ينشأ من أن يعمد حليفه، 
اللبنانيني على  األمريكي، إىل ممارسة ضغوط إلرغام  الوسيط 
التنازل. وقد سبق للواليات املتحدة أن أرغمت اجلانب اللبناني، 
مكرهًا، على الذهاب إىل مفاوضات الناقورة، عارفًا بأن ال نتيجة 
منها، لكونه قد سبق أن فاوض ملدة عشر سنوات عرب فريدريك 
هوف وغريه من املوفدين األمريكيني، ليحصل على أقل من 600 
كلم2 تقريبًا من املنطقة اليت تسميها اتفاقية القانون الدولي 
للبحار اآلن املنطقة االقتصادية املتنازع عليها، علما بأن املنطقة 
الواقعة بني ما يسّمى خط هوف والنقطة 23، هي املنطقة األكثر 
الزلزالية  واعدية يف احتوائها للموارد، حبسب ما بّينت الصور 

الثالثية البعد.
يفرض انتساب لبنان إىل االتفاقية الدولية لقانون البحار عليه 
ال  اإلسرائيلي  )الكيان  االتفاقية  حبسب  إنه،  حيث  مشكلة، 

ينتسب إليها(، ملزم يف حال حصول نزاع بينه وبني طرف موّقع 
آخر عليها حول املنطقة االقتصادية اخلالصة، باالمتناع عن القيام 
فيها بأي عمل، وهذا ما حصل يف الـ 865 كلم2 اليت تعتربها 
األمم املتحدة منطقة متنازعًا عليها. انطالقًا من هذه املشكلة، 
وبناًء عليها، ميكن للبنان اجرتاح حل من شأنه خلق موقع متقدم 
له يف املفاوضات، يتيح له اسرتجاع حقوقه اليت جرى الرتاجع 
بقرار واضح  إىل قربص  السنيورة  الرئيس  وفد  عنها من قبل 
بدا يف الفقرة املتعلقة بإخالء املسؤولية Disclaimer يف النسخة 
نسخة  وجود  عدم  إىل  )نظرًا  التفاوض  جلسة  القربصية حملضر 
للخط  األخرية  النقاط  إن  أعاله(:  ذكرنا  كما  للمحضر  لبنانية 
الثالثييَت  النقطتني  عن  بها  الرتاجع  6( مت  1و  )نقطة  الوسطي 
البعد اللتني مت احتسابهما يف الشمال واجلنوب، للسماح حبصول 

مفاوضات مستقبلية مع الدول اجملاورة.

    تعديل لبنان حدوده يدفع قربص مباشرة إىل وقف التنقيب يف 
املنطقة »املتنازع عليها«

بدون هذا الطرح، وكما ذهب لبنان إىل التفاوض مرغمًا، علمًا 
ومع  جمددًا،  سيذهب  تفاديها،  وباستطاعته  عليه  كان  بأنه 
كافية  وسياسية  وقانونية  دستورية  ذخرية  دون  من  األسف، 
املرسوم 6433 سيمكن  إلعداد ملف صلب ومتماسك. فتعديل 
أخذه  إىل  تؤدي  اليت  القواعد  أفضل  إىل  االستناد  من  لبنان 
حقوقه، بعيدًا عن العقلية االنهزامية والتنازلية اليت سيطرت على 
جلنة الـ 2009، بانتظار أن يأتي الزمان الذي يناقش فيه كيف 
أنها فرضت، وَمن وراءها، النقطة 23 بدل التوسع جنوبًا باجتاه 

فلسطني احملتلة، كيف أنها تصّدت لكل حماولة داعية لذلك.

ملاذا التفاوض مع قربص؟
أواًل، ألن التفاوض مع العدّو اإلسرائيلي غري جمد، وذو خطورة 
حنو  لبنان  لدفع  األمريكي  حليفه  عصا  يستخدم  قد  أنه  لواقع 
التنازل عن جزء من 865 كلم2 املصّنفة »متنازعًا عليها«. ثانيًا، 
ألن املشكلة بدأت يف أصلها باتفاقية حتديد احلدود مع قربص، 
وبالتالي،   .1 الرقم  النقطة  إىل حدود  الرتاجع  لبنان  حني قبل 
اجلانب  مع  يتفاوض جمددًا  أن  عليه  اخلطأ،  هذا  لبنان  ليصحح 
تربم،  االتفاقية مل  أن  لتحديد حدود جديدة، وخاصة  القربصي 
إذ مل حتل إىل اجمللس النيابي ليقّرها، فمن حق لبنان إذًا أن 
إىل  منتسبة  دولة  ثالثًا، قربص  حوهلا.  التفاوض  إعادة  يطلب 
ما  فإن  وبالتالي،  لبنان،  كما  البحار  لقانون  الدولية  االتفاقية 
ينطبق على لبنان ويلزمه ينطبق عليها ويلزمها أيضًا، فبعد أن 
يبلغ لبنان األمم املتحدة بإحداثيات منطقته االقتصادية اخلالصة 
ضمن املرسوم اجلديد واخلريطة املرفقة، اليت تعتمد النقطة 62 
النقطة 1 و62 ستصبح منطقة  املنطقة بني  فإن  بداًل من 23، 
عمل  بأي  القيام  عن  االمتناع  القبارصة  وعلى  عليها،  متنازعًا 
إىل  مصاحلها،  على  حفاظًا  حينها،  قربص  سيضطر  ما  فيها، 
الرقم  النقطة  تطيح  تسوية  إىل  والتوصل  لبنان  مع  التفاوض 
1 أساس املشكلة. رابعًا، على فرض أنه مل يتم التوصل إىل 
تسوية، فبحسب االتفاقية الدولية لقانون البحار، بإمكان لبنان 
الذهاب إىل خيار التحكيم. ومّلا كانت احملاكم تعتمد يف أحكامها 
مبدأ اإلنصاف، فمن املرّجح أن يكون احلكم ملصلحة لبنان، إذ 
ليس من اإلنصاف أن يطبق على لبنان وساحله الواحد ما يطبق 
على قربص اجلزيرة مع ما هلا من شواطئ. خامسًا وأخريًا، بعد 
الوقت  أطاح يف  الرقم 1، سيكون قد  النقطة  لبنان  أن يطيح 
ــــ اإلسرائيلي وأسقط اّدعاءات العدو،  عينه االتفاق القربصي 
من دون الولوج يف مفاوضات عبثية وخطرة وال طائل منها مع 

الكيان اإلسرائيلي.
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مـقاالت وتـحقيقات

االقتصاد اللبناني، حبسب معايري احملاسبة الدولية 
وصندوق النقد الدولي، يف حالة »تضّخم ُمفرط«. 
أن  الدولية رمسيًا لذلك، وتوّقعها  تبّن املنظمات 
تدوم هذه احلالة لعّدة سنوات، يعن أّن على كّل 
احملاسبة  معايري  تعتمد  اليت  لبنان  املؤسسات يف 
الدولية وضع ميزانيات جديدة للعام 2021 تأخذ يف 
عني االعتبار انهيار العملة ووجود التضّخم امُلفرط، 
وإال فلن يكون ُمعرتفًا بهذه امليزانيات دوليًا، ومن 

بينها املصارف التجارية!
املالية  والشركات  للمصارف  املالية  البيانات 
احملاسبة  معايري  تلتزم  مؤسسة  وكّل  والتأمني، 
»الضربة  هي  هلا«!  قيمة  »ال  لبنان،  الدولية يف 
احمُلاسبية« الثانية اليت تتلقاها الشركات اللبنانية، 
تقارير  املالي  التدقيق  شركات  وضعت  أن  بعد 
ُتقّدم  أّن مجيعها مل  وبّينت  للمصارف   2019 سنة 
أرقامًا كافية للقيام بتحليل دقيق ملستوى السيولة 
قدرتها  يف  شكوك  مع  لديها،  والرحبية  واملالءة 

املقبلة بسبب التدهور االقتصادي وانهيار العملة«.
يشرح مسؤول يف إحدى شركات التدقيق العاملية أّن »ميزانية 
أي شركة يف لبنان مل تعد تعكس الواقع بعد اهلامش الكبري بني 
الدوالر األمريكي احلقيقي والدوالر يف املصارف، واالنهيار يف 
سعر صرف العملة، لذلك جيب إعادة تقييم امليزانيات لتعكس 
املصارف  تلتزم  مل  إذا  ماذا  السوق«.  يف  احلاصل  التضخم 
واملؤسسات املالية وشركات التأمني وغريها بتطبيق املعيار؟ 
»ستكون شركات التدقيق ُمضطرة إما إىل االمتناع عن إصدار 
املعنية  املؤسسة  أّن  التقارير  يف  تذكر  أن  أو  مالية  تقارير 
املوضوع على هذه  تأثري  لكن، بصراحة،  باملعايري.  تلتزم  مل 
املؤسسات سيكون معنويًا، ألّن املشاكل اليت ميّر بها االقتصاد 
اللبناني وماليته، أصعب وأعقد بكثري من عدم تطبيق معيار 
حماسيب«، ُمشريًا إىل أّن »هذا املعيار سيؤّثر بشكل خاص على 
املؤسسات اليت متلك أصواًل ثابتة، ألّن إعادة التقييم ال تشمل 

العناصر النقدية«.
التضّخم مؤّشر اقتصادي أساسي، ويؤّثر بشكل رئيسي على 
القرارات اليت تتخذها املصارف املركزية يف إطار السياسات 
اللبناني  االقتصاد  أّن   »PwC« شركة  تتوّقع  وحني  النقدية. 
»يعن  املقبلة، فذلك  للسنوات  امُلفرط  التضّخم  سُيعاني من 
الدوالر  وتوحيد سعر صرف  قواعد احملاسبة،  تغيري  علينا  أّن 
للتمّكن من وضع ميزانيات دقيقة«، يقول عضو سابق يف جلنة 

الرقابة على املصارف.
   حتّى لو أرادت املؤسسات االلتزام باملعايري الدولية، فاألرقام غري 

موجودة
اللبنانية،  املصارف  سيكون  التصنيف  بهذا  املتأثرين  أكثر 
خاصة بعد أن طلب منها مصرف لبنان زيادة رساميلها بنسبة 
املصدر  ُيشري  الـ2020.  ميزانية  يف  ُتَسّجل  أن  جيب   %20
بعد  ألّنه  أهمية،  هلا  يعد  مل  الـ%20  »زيادة  أّن  إىل  نفسه 
)الرساميل(  األموال اخلاصة  الـIAS 29 ستتدّنى قيمة  تطبيق 
يف املصارف، وبالتالي بات من الضروري تعويضها قبل زيادة 
الـ20% عليها«. أيضًا، مسح مصرف لبنان للمصارف بإعادة 
ختمني العقارات وتقديم عقارات جديدة لزيادتها إىل األموال 
اخلاصة، يف مهلة تنتهي يف 31 كانون األول 2021، »يعن أّن 
ميزانيات سنة 2021 ستتأّثر أيضًا، وجيب معرفة ماذا تساوي 
الزيادة«.  حتقيق  قبل  املصارف  لدى  اخلاصة  األموال  حقيقًة 
أحجار الدومينو سُتوِقع أيضًا املذّكرة الرقم 2020/15 املوجهة 
الواجب  املالءة  نسب  وحُتّدد  الرقابة،  جلنة  من  املصارف  إىل 
اعتمادها، وتطلب من كل مصرف تقديم »اسرتاتيجيته وخّطة 
وتقييم املصرف الذاتي  عمله وتطّور وضعيته املالية ورحبيته… 
للمؤونات/ اخلسائر اإلضافية اليت قد ترّتب«. ولكن ماذا لو 
مل تلتزم املصارف بالـ«IAS 29«؟ مبوجب التعميم 140 الصادر 
عن مصرف لبنان، »ُيطلب من املصارف واملؤسسات املالية 
للتقارير  الدولية  املعايري  بتطبيق  االلتزام  لبنان  يف  العاملة 
املالية«، إال أّن وجود تعميم ال يعن »إلزام« املصارف به كما 
ُتشري التجارب السابقة. فمصرف لبنان كان امُلبادر سابقًا إىل 
املالءة  احتساب  نسب  للمصارف  حّدد  حني  تعميمه،  »خرق« 
واملؤونات مبا ُيالف معايري احملاسبة العاملية، وذلك حتى ال 
تنهار نهائيًا. وألّن األزمة اللبنانية شديدة التعقيد وغري واضحة، 
يقول املسؤول يف شركة التدقيق العاملية إّنه »نصحنا وزارة 
املالية طلب شطب لبنان من الئحة التضخم املفرط لعام 2020 
حتى تتوّضح األمور، من دون نتيجة. فاملعيار األهم أن تصدر 
الصرف  سعر  حُتّدد  املالية،  وزارة  عن  ودقيقة  موحّدة  أرقام 
الفعلي ونسبة التضّخم. فحّتى لو أرادت املؤسسات االلتزام 

باملعايري الدولية، فإن األرقام غري موجودة«.

 صندوق النقد و»املعايري الدولية« تصّنف لبنان يف 
خانة »التضّخم املفرط«: ضربة جديدة للمصارف!

لـيا القـزي

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

قد يستمر التضخم امُلفرط لسنوات بسبب التدهور االقتصادي وانهيار العملة )هيثم املوسوي(

الئحة  إىل  لبنان  إضافُة  املّرة،  هذه  السبب  االستمرار.  على 
الدول اليت »جتاوزت معّدالت التضخم الرتاكمي لثالث سنوات 
ما  ُمفرط«،  كـ »تضّخم  اقتصاداتها  ُتصّنف  وباتت   ،»%100
البيانات املالية لسنة 2020 باالستناد إىل  إعادة صوغ  ُيّتم 
الربح  أرقام  تكون  ال  وإاّل   ،)CPI( االستهالك  أسعار  مؤّشر 

واخلسارة »حقيقية«.
ُمصطلح »التضّخم امُلفرط« اقتصاديًا، يعن أن ترتفع األسعار 
القّوة  معها  وتنخفض  شهريًا،   %50 من  بأكثر  ما  بلد  يف 
الشرائية للعملة احمللية، وغالبًا ما يكون االقتصاد ُيعاني من 
مشاكل مالية عّدة »تنفجر« يف حلظة ما، فينهار سعر الصرف. 
ُيصّر رئيس قسم االقتصاد يف اجلامعة اللبنانية - األمريكية، 
غّسان ديبة، على أّن »االقتصاد اللبناني يف حالة تضّخم ُمرتفع 
أّنه يف  حُتّدد  االقتصادية  القاعدة  أّن  ُمفرط«. يشرح  وليس 
حال ُسّجل تضّخم 50% شهريًا، »أي أكثر من 1000% سنويًا، 
زلنا  ما  حنن  ُمفرط.  تضّخم  حالة  يف  عندها  االقتصاد  يكون 
االستهالك،  أسعار  مبؤشر  ديبة  يستعني  ذلك«.  عن  بعيدين 
حزيران  إىل  ُعدنا  »إذا  املركزي،  اإلحصاء  دائرة  عن  الصادر 
 ،%11.3 إىل  متوز  اخنفضت يف   ،%20 النسبة  كانت   2020
ويف آب 3.61%، لرتتفع يف أيلول إىل 5.34%، ثّم تنخفض 
»التكتيكي«  االخنفاض  هذا   .»%3.9 إىل  األول  تشرين  يف 
عدم  نتيجة  السّكان  إنفاق  وتراجع  الطلب  »تدّني  إىل  مرّده 
امتالكهم للمال، وعدم وجود زيادة لألجور، واالنهيار يف سعر 
الصرف للرية شبه ثابت عند حّد ُمعنّي منذ فرتة، ولكّنه أيضًا 

مؤّشر إىل أّن االقتصاد اللبناني ال ميّر بتضّخم ُمفرط«.
املشكلة أّن القواعد االقتصادية ختتلف عن القواعد احملاسبية. 
بقضايا  امُلختص   ،»IPTF  - الدولي  التدريب  عمل  فلـ«فريق 
الثاني،  تشرين  يف  اجتمع  الذي  املالية،  والتقارير  احملاسبة 
رأٌي ُمتلف. حماسبيًا، تتّم ُمراقبة البلدان اليت جتاوزت معّدالت 
التضّخم فيها الـ100% لثالث سنوات متتالية، حتى »ُتدمغ« 
»جملس  من  ترد  اليت  املعطيات  على  بناًء  امُلفرط،  بالتضّخم 
معايري احملاسبة الدولية«، إضافة إىل مؤشرات أخرى، أبرزها 
تفضيل السّكان التخّلص من العمالت الورقية واستثمار أمواهلم 
أجنبية  العملة احمللية بعملة  أو استبدال  للحفاظ على قيمتها، 

ُمستقرة نسبيًا.
يف االجتماع األخري للـ«IPTF«، مّت إضافة كّل من لبنان وإيران 
إىل الالئحة اليت تضّم األرجنتني، وجنوب السودان، والسودان، 
وفنزويال، وزميبابواي. معيار احملاسبة الدولي الذي على أساسه 
جرى تصنيف هذه البلدان، هو »IAS 29«، وُيفرتض يف هذه 
احلالة أن ُتعيد كّل الشركات واملؤسسات اليت ُتطّبق املعايري 
الدولية، تعديل بيانات السنة املالية امُلنتهية يف 31 كانون 
األول 2020، أو ما بعد. ويّتم على مصرف لبنان، وجلنة الرقابة 
على املصارف، الطلب من املصارف تعديل التعاميم والطلب 
من املصارف وضع ميزانيتها ُمستخدمًة الدوالر، إلعداد بيانات 

مالية تعكس الواقع املالي احلقيقي للمؤسسات.
صندوق النقد الدولي انّضم إىل »اجلوقة«، ناشرًا أّن على هذه 
املعيارين  االعتبار  تأخذ يف عني  مالية  بيانات  تقديم  البلدان 
»IAS 29«، واملعيار »IAS 21«. ويف السياق ذاته، أصدرت 
شركة التدقيق املالي »PwC« تقريرًا تدعو فيه كّل املؤسسات 
يف لبنان وإيران إىل »تطبيق الـIAS 29 كما لو أّن االقتصاد 
كان دائمًا يف حالة تضّخم ُمفرط«. يف احلالة اللبنانية حتديدًا، 
الـ2019 أقّل من  أّن »معّدل التضّخم كان حتى  ترى الشركة 
كبري،  بشكل  ارتفع  الـ2020  بداية  منذ  ولكن  سنويًا،   %10
وحبسب املعطيات سيتجاوز التضّخم الرتاكمي لثالث سنوات 
السنوات  يف  ذلك  يستمر  أن  املتوقع  ومن  الـ%100،  عتبة 

من الواضح أّن الرئيس الفرنسي  إميانويل ماكرون  سارع إىل حتريك 
اتصاالته بشأن تشكيل  احلكومة  اللبنانية، فور تسلم الرئيس األمريكي  
جو بايدن  مقاليد  السلطة  وتعيني فريق إدارته اجلديدة  بسرعة الفتة 
ساعد عليها استحواذ احلزب الدميقراطي على األغلبية يف  الكونغرس  
وأعلن ماكرون عن عزمه زيارة لبنان من  مبجلسيه النواب والشيوخ… 

دون حتديد موعد هلذه الزيارة.
األمريكي   اخلارجية  وزيري  عن  الصادر  املشرتك  البيان  الفتًا  وكان 
أنتوني بلينكن  والفرنسي  جان إيف لودريان ، والذي دعا إىل تشكيل 
حكومة لبنانية »ذات مصداقية«، من دون ربط ذلك بشروط أعاقت 
التأليف حتى اآلن، ألنها ال تنسجم مع التوازنات السياسية وأحجامها 
وألّن  يف الربملان وفق ما ينص النظام الدميقراطي ودستور الطائف… 
رئيس احلكومة املكلف النائب  سعد احلريري  مل جيرؤ على رفض هذه 
الشروط، بل انه حاول التناغم معها من خالل حماولة فرض  تشكيلة 
حكومية  من االختصاصيني ينفرد هو باختيارهم بهدف استبعاد أّي دور 
ل حزب اهلل  وحلفائه يف تسمية ممثليهم، وجتاهل دور  رئيس اجلمهورية  

يف املشاركة يف التأليف وفق ما ينص عليه  الدستور .
فهل يعن هذا اّن التحرك الفرنسي أفلح يف إقناع إدارة بايدن بانتهاج  
سياسة  واقعية يف لبنان لناحية عدم إمكانية تشكيل حكومة من دون 

مشاركة حزب اهلل وحلفائه؟
ماكرون  الفرنسي  الرئيس  يقّرر  عندما  إجيابًا يتضح  أو  اجلواب سلبًا 
هذه  وأرجأ  ذلك  عن  امتنع  إذا  أو  لبنان،  إىل  لزيارته  موعد  حتديد 

الزيارة.
أواًل، يف حال أعلن عن موعد لزيارته فهذا دليل على أّن ماكرون جنح 

يف  حتقيق  أمرين:
األمر األول، احلصول على موافقة أمريكية بتسهيل تشكيل حكومة من 
دون وضع فيتو على مشاركة حزب اهلل وحلفائه، وهو ما يستشّف من 
الرئيس  البيان املشرتك لوزيري اخلارجية األمريكي والفرنسي، ألّن 
ماكرون مل يعد يتمل ان يأتي مرة ثالثة إىل  بريوت  ويفشل جمّددًا 
يف مهمته لدفع األطراف اللبنانية إىل  تأليف احلكومة  وتذليل العقبات 
احمللية اليت تواجه عادة عملية تشكيل احلكومات يف لبنان.. خصوصًا 
أّن ماكرون يدرك جيدًا بأّن الفشل يف الزيارتني السابقتني كان ناجتًا 
عن العقبات اليت وضعتها إدارة الرئيس األمريكي  دونالد ترامب  يف 

طريق تشكيل حكومة يشارك فيها حزب اهلل وحلفاؤه.
بأّن  مشرتك  تقييم  إىل  وبايدن  ماكرون  بني  التوصل  الثاني،  األمر 
سياسة الضغط األقصى اليت مارستها إدارة ترامب فشلت ومل تنجح 
يف فرض تشكيل حكومة أمريكية اهلوى ُيستبعد منها حزب اهلل وحلفاؤه، 
لقلب املعادلة السياسية يف لبنان وإجراء  انتخابات  مبكرة تؤّمن فوز 
أغلبية نيابية من قوى 14 آذار و اجملتمع املدني  »االجنيؤز« يدينون 
بالوالء والتبعية للسياسة األمريكية، ويعملون على تنفيذ أجندتها يف 
االستمرار  أّن  يف حني  الصهيوني…  االحتالل  كيان  اليت ختدم  لبنان 
يف سياسة ترامب باحلصار االقتصادي والعقوبات للتأثري على  البيئة  
وحلفائه،  اهلل  حزب  على  الضغط  زيادة  وبالتالي  للمقاومة،  املؤيدة 
لدفعهم إىل التسليم بالشروط األمريكية لتشكيل احلكومة  ال أفق هلا، 
خصوصًا أّن نتائج هذه السياسة  املعتمدة منذ أكثر من عام وأّدت اىل 
تسعري نار  األزمة  االقتصادية واملالية واالجتماعية و تفجري   االحتجاجات  
الشعبية، أكدت اّن تأثريها على حزب اهلل وبيئته املباشرة كان حمدودًا، 
على عكس القوى واحلركات املوالية لواشنطن  اليت اشتكت للسفرية 
األمريكية دوروثي شيا  خالل لقاء معها، من استمرار سياسة احلصار، 
 90 بنسبة  كان  هلا  املؤيدة  بيئتها  وعلى  عليها  السليب  تأثريها  واّن 
أّن  كما  له..  املؤيدة  وبيئته  اهلل  حزب  على  باملئة   10 مقابل  باملئة، 
أن  بعد  االحتجاجات  يف  للمشاركة  متحّمسًا  يعد  مل  اللبناني  الشارع 
استغالهلا  املوالية ألمريكا  يف  اجلماعات  دور  وانكشاف  مّت تسييسها 
وحماولة حتويلها لتكون موجهة ضّد حزب اهلل وحلفائه، وضّد املقاومة 
وسالحها والذي ظهر بوضوح من خالل رفع شعارات تطالب بتنفيذ  
القرار 1559  الذي يدعو اىل نزع  سالح املقاومة ، وهو القرار الذي كانت 

الدبلوماسية »اإلسرائيلية« وراء تسويقه لدى احلكومات الغربية.
ثانيًا، أما يف حال امتنع ماكرون عن حتديد موعد لزيارة لبنان، فهذا 
سيعن أما أنه فشل يف إقناع نظريه بايدن يف انتهاج سياسة واقعية 
أو أّن بايدن وفريق  يف لبنان، تأخذ يف االعتبار التوازنات القائمة… 
إدارته مل يتفقوا بعد على بلورة مقاربة جديدة متلفة عن تلك اليت 
اعتمدتها إدارة ترامب، تنسجم مع التوجه الفرنسي.. واّن األمر يتاج 
لبنان..  بايدن يف  إدارة  اليت ستعتمدها  السياسة  لبلورة  وقت  إىل 
انطالقًا من أّن تركيزها حاليًا على التصدي ألولوية األزمة الداخلية يف  
الواليات املتحدة ، وامللفات اخلارجية األكثر أهمية مثل امللف  النووي 
حرب  اليمن   ووقف  باالتفاق،  االلتزام  إىل  العودة  وكيفية  اإليراني  

وإعادة ترميم حتالفات أمريكا مع أوروبا…
ستسلكه  الذي  االجتاه  حسم  إّن  القول  ميكن  تقّدم،  مما  انطالقًا 
السياسة األمريكية يف لبنان، سوف تظهر مؤشراته يف اللحظة اليت 

يّدد ماكرون موعد زيارته.
ويف حال كان االجتاه إجيابيًا، فإنه سيؤدي إىل املساعدة على تذليل 
اخلالفات الداخلية حول تأليف حكومة تسوية، وهي خالفات تفاقمت يف 
الفرتة األخرية.. ألّن  العقبة  األساسية تكون قد ذّللت، وهي الفيتو 
الرئيس املكلف يلجأ إىل املناورة ورفع  الذي كان جيعل  األمريكي، 
السقوف يف عملية التأليف للتغطية على خضوعه للضغط األمريكي، 
والذي ظهر من خالل فرض العقوبات على الوزير السابق النائب جربان 

باسيل…

التحرك الفرنسي ملالقاة توجهات إدارة بايدن الرباغماتية
 هل يثمر تأليف حكومة لبنانية توافقية؟

حسن حردان
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“Like other faith 
communities, medi-
cal professionals, 
law and human rights 
experts, AFIC is ap-
palled that the Victo-
rian parliament had 

AFIC to join faith communities in challenging the Change or Sup-
pression (Conversion) Practices Prohibition Bill 2020 (Vic)

Dr Rateb Jneid

hastily passed the 
Change or Suppres-
sion (Conversion) 
Practices Prohibi-
tion Bill 2020 (Vic). 
This Bill criminalises 
speech, advice and 

parental protection.”  
Said Dr Rateb Jneid, 
president of AFIC.
“Let me be clear, we 
all condemn violence 
against children, chil-
dren must be raised 

in an atmosphere of 
love and compas-
sion.  The ‘shock 
doctrine’ rushing of 
this abhorrent Bill 
through the Victo-
rian legislature is an 

affront to the demo-
cratic process and an 
affront to all conven-
tional means of fam-
ily and childrearing.  
We have built a sys-
tem where Bills are 

subjected to submis-
sions, discussions 
and scrutiny, this 
Bill bypassed all this 
to be imposed top 
down by a group of 
disconnected politi-
cians succumbing to 
pressure from those 
who would exploit 
the confusion of our 
children.”  Said Key-
sar Trad, CEO, AFIC.
“I am heartbroken 
that our state repre-
sentatives are forc-
ing us to ignore the 
best interest of our 
children who may 
become confused 
by suggestions from 
those with sinister 
motives.” Said Vic-
toria-based Imam Dr 
Bekim Hasani, AF-
IC’s National Sharia 
Board.
“No person should 
be forced to submit 
to laws that give no 
weight to long estab-
lished creeds, cul-
tural values and con-
ventions.  We should 
not be forced to put 
the future of our new 
generation in the 
hands of individuals 
who do not compre-
hend the gravity of 
what they are do-
ing.  We cannot al-
low individuals who 
cannot foresee the 
medium to long term 
damage of their ill-
advised ideas to toy 
with our future or the 
future of our most 

loved children.  We 
must band together 
and pursue all legal-
ly available means to 
resolve our concerns 
and establish a fair 
and just outcome 
for our children.  We 
want to feel safe and 
we want to protect 
the safety of our 
children.  This is un-
likely to be achieved 
unless we submit to 
greater wisdom, this 
wisdom is found in 
proper broad-based 
consultation with due 
respect to the Divine 
Grace that has been 
delivered to us from 
the Almighty God.” 
Said Sheikh Riad El 
Rifai, AFIC’s National 
Sharia Board.
“As the president 
of Australia’s peak 
body representing 
the Muslims of Aus-
tralia, I pledge to 
work with other faith 
groups to mount a le-
gal challenge to this 
repressive and op-
pressive law. Watch 
this space, we are 
in consultation with 
our legal profession-
als and we will im-
mediately establish 
a legal-fighting-fund 
to protect religious 
freedoms, families 
and children in Aus-
tralia.”  Said Dr Rateb 
Jneid.
Authorised by Dr 
Rateb Jneid
President 
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ابنته  والد حرم  يتناهى إىل مسامعنا قصة  ما   كثريا 
أمالكه  بجميع  فأوصى  أنثى  كونها  ملجرد  املرياث  من 
ألوالده الذكور أو قصة أبّ نّظم وصية حدد بموجبها 
تفوق  بنسبة  لديه  املفضل  لإلبن  اإلرثية  الحصة 
أو  الورثة،  لباقي  العائدة  اإلرثية  الحصص  أضعاف 
قصّة مورّث أوصى بكامل تركته لصديق له أو لجمعية 

خريية بهدف  حرمان أخيه من اإلرث.  
السبل  هي  وما  التصرفات  تلك  قانونية  مدى  فما 

اآليلة للحماية منها؟  
القانون  تحديد  ينبغي  التساؤالت  على هذه  لإلجابة 

الذي يرعى أحكام وصية غري املحمدي.  
ففي العهد العثماني كان كافة أبناء الطوائف اللبنانية 
الشريعة  ألحكام  بالوصية  يتعلق  فيما  يخضعون 
اإلسالمية املبنية على املذهب الحنفي، مذهب الدولة 
الرسمي آنذاك، كما كانت املحاكم الشرعية هي التي 

ترى وتفصل  يف النزاعات الناتجة عن الوصية.  
ويف عهد االنتداب الفرنسي، أصدر حاكم لبنان الكبري 
القرار رقم 2503 تاريخ 27 كانون الثاني 1926 
الذي اعرتف باملذهب الجعفري، وأنشأ محاكم شرعية 
ألبناء  الشخصية  األحوال  دعاوى  يف  تنظر  جعفرية 
اختصاص  من  الوصية  وأصبحت  الشيعية،  الطائفة 

املحاكم املذكورة.  
اإلسالمية  الشريعة  أحكام  تعد  لم  أخرى  جهة  من 
ترضي الطوائف غري اإلسالمية، فصدر بتاريخ 7 آذار  

1929 قانون الوصية لغري املحمديني.  
االشرتاعي  املرسوم  صدر   1930 شباط   3 ويف 
رقم 6 الذي أناط جميع دعاوى الوصية وإثبات الوفاة 
تحرير  و  اإلرثية  الحصص  وتعيني  اإلرث  وانحصار 
املتعلقة بالطوائف غري اإلسالمية لصالحية   الرتكات 
املحاكم املدنية، وما يزال الوضع على هذا املنوال حتى 

تاريخه.  
ويف 24 شباط 1948 صدر قانون األحوال الشخصية 
للطائفة الدرزية الذي أخضع وصية الدرزي ألحكامه.  
وبتاريخ 23 حزيران 1959 صدر قانون اإلرث لغري 
املحمديني املعمول به حاليا والذي سيكون محور  بحثنا 
سنبني  كما  أعاله  املطروحة  التساؤالت  على  لإلجابة 

فيما يلي:  
ذوي  من  الورثة   1959 حزيران   23 قانون  عيّن 
الحصص املحفوظة الذين ال يمكن حرمانهم بالوصية، 
وهم الفروع والوالدان وأحد الزوجني، فأوجب تخفيض 
لكل  املحفوظة  الحصة  يتجاوز  فيما  الوصية  نصاب 

منهم وفقا للحالة املطروحة أدناه:  
الحالة األوىل: وجود فروع وحدهم )أوالد املتويف وأوالد 

األوالد(:  
من  باملئة  بخمسني  للفروع  املحفوظة  الحصة  تحدد 
جميع   كان  اذا  املنقولة  وغري  املنقولة  االموال  مجموع 
االوالد على قيد الحياة فانهم يتقاسمون هذه الحصة 
الذكور  بني  تمييز  ودون  عددهم  كان  ايا  بالتساوي 
واالناث.  واذا كان احدهم قد تويف فان فروعه يحلون 
حيا  كان  لو  له  تؤول  كانت  التي  الحصة  يف  محله 
ويتقاسمونها  بالتساوي. فالنصاب الحر الذي يمكن 

للموصي التصرف به هو 50 %.
الحالة الثانية: وجود أحد الزوجني وحده: 

تحدد الحصة املحفوظة الحد الزوجني الباقي على قيد 
الحياة بثالثني باملئة. فيكون النصاب الحر 70 %.

الحالة الثالثة: وجود الوالدين أو أحدهما وحده:  
%باملئة   30 بـ  للوالدين  املحفوظة  الحصة  تحدد 
يتقاسمونها بالتساوي ويأخذها بكاملها الباقي منهما 

على قيد  الحياة. فيكون النصاب الحر 70 .% 
الزوجني  أحد  مع  الفروع  اجتماع  الرابعة:  الحالة 

والوالدين أو أحدهما:  
او  والوالدين  الزوجني  احد  مع  الفروع  اجتماع  عند 
احدهما تحدد الحصة املحفوظة للفروع بثالثني باملئة  
والحد الزوجني بعشرة يف املائة ولالبوين او احدهما 

بعشرة باملئة. فيكون النصاب الحر 50 %. 
الحالة الخامسة: اجتماع الفروع مع أحد الزوجني:  

باملئة وألحد  بأربعني  للفروع  املحفوظة  الحصة  تحدد 
الزوجني بعشرة باملئة. فيكون النصاب الحر 50 %.

أو  الوالدين  مع  الفروع  اجتماع  السادسة:  الحالة   
أحدهما:  

باملئة  بأربعني  للفروع  املحفوظة  الحصة  تحدد 
النصاب  فيكون  باملئة.  بعشرة  أحدهما  أو  وللوالدين 

بـقعة ضـوء
قانـونية

الوصية لدى الطوائف غري احملمدية – النصاب احلر - احلصة احملفوظة
 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

الحر  50 %.
أو  الوالدين  الحالة السابعة: اجتماع أحد الزوجني مع 

أحدهما:  
اذا تويف املوصي بدون فروع وترك زوجه مع والديه 
بعشرين   للزوج  املحفوظة  الحصة  فتحدد  أحدهما  أو 
باملئة ولالب بخمسة عشر باملئة ولالم بخمسة عشر 

باملئة.  
أحد  فيها  يكون  التي  للحالة  هنا  القانون  يتطرق  لم 
الوالد  نصيب  على  حصوله  لجهة  متوفى  الوالدين 

اآلخر، فيكون النصاب الحر 65 %. 
الحالة الثامنة: عدم وجود أصحاب حصص محفوظة:  

أعاله،  املذكورين  الورثة  من  أحد  وجود  عدم  عند 
يحق للموصي أن يوصي بكامل أمواله ملن يشاء دون 

تحديد.  
كافة  املوصي  إمكانية حرمان  املبدأ  ويرتتب على هذا 
املحفوظة   الحصص  ليسوا من أصحاب  الذين  الورثة 
والجدات  والجدود  وفروعهم  واألخوات  األخوة  وهم 
وفروعهم، مثال ذلك أن يوصي شخص أعزب بكافة  
أمواله لصديق أو ملؤسسة خريية، فال يحق لشقيقه 
ذوي  من  بوارث  ليس  النه  الوصية  تخفيض  طلب 

الحصص  املحفوظة.  
أما الوسيلة القانونية التي أتاحها قانون 23 حزيران 
1959 للتصدي لحالة الوصية التي تتجاوز النصاب 

جدول النصاب املحفوظ للورثة يف قانون اإلرث لغري املحمديني لعام 1959

املحامية ماري روز روحانا - لبنان 2021/2/10

الحر هو امكانية لجوء الورثة ذوي الحصص املحفوظة 
عند  خلفائهم  أو  املفوضني  أو  العموميني  ورثتهم  أو 
اىل  الوصية  تخفيض  دعوى  إقامة  اىل  الرتكة  افتتاح  

النصاب القانوني.  

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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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
 )DAs( طلبات التطوير

متوفرة على اإلنرتنت
مطلوبًا   أصبح   2020 األول  كانون   31 من  إبتداء 
طلبه  تحميل  تطوير  طلب  يقدم  شخص  أي  من 
 Planning( إلكرتونيـًا من خالل موقع التخطيط

Portal( التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز.
كنتيجة لهذه التغيريات، لم يعد من املمكن تقديم 
 )over the counter( الطلبات إىل البلدية باليد

أو عرب الربيد اإللكرتوني.
إيداع  كيفية  حول  املعلومات  من  مزيد  يتوفر 
 Planning( التخطيط  موقع  على  الطلبات 

Portal(  على:
www.planningportal.nsw.gov.au 

لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا:
 www.cumberland.nsw.gov.au/  
 development-applications-currently-

advertised
أو زوروا:

 www.cumber land.nsw.gov.au/
 development-application-tracking

وذلك للتحقق من حالة تطويرات معينة.

برياال  يف  الشركات  لتاثر  نظرًا 
 COVID-19 تفشي  جراء  اقتصاديا 
األخري يف مجتمعنا، فقد كان من املحبـِط 
وجه  وعلى  سيدني  غرب  أن  نرى  أن 
التحديد برياال قد تم استبعادهما من 
من  تعاني  التي  للمصالح  الوالية  منح 
الشركات  على  توزيعها  ليتم  صعوبة 
الشمالية  الشواطئ  يف  الصغرية 

.)Northern Beaches(

 لقد خضعت برياال لواحدة من أحدث 
حاالت تفشي الوباء يف الوالية، لكنها 
األعمال  تعايف  إجراءات  استـُبعدت من 
واألعمال  املال  وزير  قـِبل  من  التجارية 
داميان  ويلز،  ساوث  نيو  يف  الصغرية 
بأنها  املنطقة  وصف  الذي  تادهوب، 

ليست »وجهة سياحية«.

على  مجتمعـًا  ليس  برياال  أن  »صحيح 
الحقائب  حمـّالي  يجذب  البحر  شاطئ 
]الشنط[ )backpackers( أو السياح 
بشدة  تضرر  مجتمع  ولكنه  الدوليني، 
واضطرت  مؤخرًا  الوباء  تفشي  من 

يجب أن تمتد املنح النقدية لألعمال التجارية يف برياال
العديد من الشركات إىل اإلغالق خالل 

فرتة عيد امليالد.

تحديد  ينبغي  ال  أيضـًا.  بشر  نحن 
الدوالر.  حالة  أساس  على  املساعدة 
حقيقة أن بلدية مدينة كمربالند، ذهبت 
إىل أبعد الحدود ملساعدة حكومة الوالية 
ويلز  ساوث  نيو  يف  الصحة  ودائرة 
للوصول إىل سكان برياال برسائل مهمة 
حول كوفيد - 19 لجهة ارتداء الكمامات 
مما  األخري،  التفشي  أثناء  واالختبار 
يجعل تعليقات السيد تادهوب بشكل 

خاص مخيبة لآلمال.

 يعاني سكان برياال بالفعل من حرمان 
منطقتنا  مزمن.  اجتماعي  اقتصادي 
يف  للمساعدة  الدعم  نفس  تستحق 

التعايف االقتصادي من كوفيد - 19.

سأقوم،  نيابة عن شركاتنا التي يجب أن 
يتم تضمينها يف حزمة منح كوفيد - 19 
لحكومة نيو ساوث ويلز، بدعوة حكومة 
الوالية  ملساعدة املصالح والشركات.   

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

DAs available online
From 31 December 2020, anyone  
lodging a development application  
will be required to upload their 
application electronically through the 
Planning Portal that is managed by the 
NSW Government.

As a result of these changes, applications 
can no longer be submitted to Council 
over the counter or by email.

Further information on how to lodge 
applications on the portal is available on  
www.planningportal.nsw.gov.au

For submissions on current  
development applications visit

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-applications- 
currently-advertised 

or visit 

 www.cumberland.nsw.gov.au/
development-application- 
tracking to check the status  
of specific developments.

Business cash grants should extend to Berala

As businesses in Berala are dealing with the 
economic impact from the recent COVID-19 
outbreak in our community, it was disappointing to 
see that Western Sydney and specifically Berala had 
been excluded from the State’s hardship grants being 
handed out to small businesses in the Northern 
Beaches. 

Berala was the subject of one of the state’s latest 
outbreaks but were left out of business recovery 
measures with NSW Finance and Small Business 
Minister, Damien Tudehope describing the area as a 
non “tourist destination.” 

It’s true that Berala isn’t a beachside community that 
attracts backpackers or international tourists, but it’s a 
community that was hit hard financially by the recent 
outbreak and many businesses were forced to close 
during the Christmas period. 

We are people too. Grant assistance should not 
be determined by dollar status. The fact that 
Cumberland City Council, went above and beyond 
to assist the State Government and NSW Health 
to reach Berala residents with important COVID 
messaging around mask-wearing and testing 
during the recent outbreak, makes Mr Tudehope’s 
comments particularly disappointing. 

Berala residents already experience chronic social 
economic disadvantage. Our region deserves the 
same support to assist an economic recovery  
from COVID-19. 

I will advocate on behalf of our businesses who must 
be included in the NSW Government COVID-19 
Business Grants Assistance Package.
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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

نـوعية ممـتازة
 بأسـعار مـنافسة

خربة طويلة .. نصيحة صادق 
..معاملة 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)

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 



Page 19صفحة 19     
نــجوم

اإللكرتوني  »تي.إم.زد«  موقع  بينها  إعالمية،  مصادر  نقلت 
أن  غلوب«  »بوسطن  وصحيفة  املشاهري،  أخبار  يف  املتخصص 
جينيفر لورنس احلاصلة على جائزة األوسكار أصيبت قرب عينها، 
بسبب زجاج متطاير أثناء تصوير فيلمها اجلديد يف مدينة بوسطن 

األمريكية.
انفجار  جراء  من  تطاير  الذي  الزجاج  أن  اجلمعة،  املوقع،  وأضاف 
حمكوم خالل تصوير فيلم )دونت لوك أب( »ال تنظر ألعلى« أصاب 

لورانس )30عاما( جبرح يف جفنها، وبنزيف.
ونقلت »رويرتز« عن »بوسطن غلوب« أنه مل يعرف حجم اإلصابة 

يف احلادث، الذي وقع بعد منتصف ليل اخلميس.
ونقلت الصحيفة عن مصدرين قريبني من اإلنتاج أن لورنس كانت 

متسك بوجهها عندما وصل املسعفون وتوقف التصوير.
الكوميدي  الفيلم  هذا  توزيع  تعتزم  اليت  »نيتفلكس«،  وامتنعت 
الذي حيكي قصة عاملي فلك حياوالن حتذير العامل من نيزك سيدمر 
األرض، عن التعليق على هذه التقارير. ومل يرد ممثلو لورنس بعد 

على طلب للتعليق.
يكشف  مل  مصادر  عن  ديدالين«  أوتليت  »هوليوود  موقع  ونقل 

النقاب عنها قوهلا إن لورنس »تتماثل للشفاء«.

جينيفر لورنس
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جينيفر لورنس.. حادث غريب 
خالل التصوير

تسرب  بعدما  االعتذار  لورانس  جنيفر  األمريكية  املمثلة  رفضت 
مقطع فيديو هلا على اإلنرتنت وهي تؤدي رقصة خليعة.

مبوقع  الرمسية  صفحتها  على  هلا  منشور  يف  لورانس  وقالت 
فيسبوك: كان عيد ميالد أفضل أصدقائي وقد ختليت عن جنون 

العظمة لثانية واحدة من إجل االستمتاع«.
وتابعت: »لن أعتذر، فلقد استمتعت حقا يف هذه الليلة«.

وظهرت لورانس مثلة ال تستطيع الوقوف قبل أن حتاول الرقص 
على العمود.

وانتشر الفيديو بشكل سريع على اإلنرتنت، وانقسم بشأنه اجلمهور 
االستمتاع حبياتها  حرة يف  أنها  يرون  وآخرون  منتقد هلا  ما بني 

وخبصوصيتها.

وجينيفر شريدر لورنس )27 عاما( من أبرز جنوم هوليود يف الوقت 
احلالي.

وحققت لورنس شهرة عاملية يف عام 2012 عندما لعبت دور البطلة 
كاتنيس إيفردين يف فيلم ذا هانغر غيمس )ألعاب اجلوع( ، الذي 

أصبح أعلى أفالم احلركة دخاًل.

»أكثر ممثلة  الشهرية وصف  رولينغ ستون  عليها جملة  وأطلقت 
شابة موهوبة يف أمريكا.«

وحصلت لورانس عام 2012، على جائزتي أوسكار ألفضل ممثلة 
وغولدن غلوب عن دورها يف فيلم سيلفر ليننغز بالي بوك )املعاجلة 

بالسعادة(.

جينيفر لورانس ترفض 
االعتذار بعد الفيديو املسرب

لقطة من الفيديو املسرب

قال مكتب الطب الشرعي يف مقاطعة وين إن مغين الروك األمريكي 
كريس كورنيل قائد فريق ساوند غاردن تويف بعد انتحاره شنقا.

وعثر على كورنيل املولود يف سياتل ميتا يف محام غرفته بفندق 
إحياء ساوند غاردن  األربعاء بعد ساعات من  يف ديرتويت مساء 

حفال يف املدينة.

وقال مكتب الطب الشرعي يف بيان بعد أن أجرى تشرحيا مبدئيا 
تقرير  يكتمل  مل  شنقا.  انتحار  بأنه  الوفاة  سبب  »حتدد  للجثة 

التشريح بعد«.

وذكر بريان بومربي وكيل كورنيل يف وقت سابق أن وفاة املغين 
كانت »مفاجئة وغري متوقعة«.

كورنيل  أصدقاء  أحد  أن  ديرتويت  شرطة  باسم  متحدث  وذكر 
استدعى أفراد الشرطة إىل الفندق قرب منتصف الليل.

وقال املتحدث دان دوناكاوسكي »عندما دخل الضباط إىل الغرفة 
وجدوا كريس كورنيل ملقى يف احلمام... وقد فارق احلياة«.

وكان كورنيل قد كتب يف تغريدة على تويرت يف وقت سابق أمس 
األربعاء »أخريا عدت إىل مدينة الروك«.

وكتب يف تدوينة على فيسبوك الثالثاء قائال »أكثر شيء أتطلع 
األخريين  العامني  يف  والسيما  كثرية  جبوالت  أقوم  ألني  إليه، 

مبفردي، هي الصداقات احلميمة«.

وكانت ساوند غاردن يف خضم جولة أمريكية.

انتحار مغين الروك األمريكي 
كريس كورنيل شنقا

كريس كورنيل

»ادي اللي كان وادي القدر وادي املصري«، 
العرب،  وجدان  يف  رسخ  ختامي  مشهد  يف 
املسرحي  املؤلف  نص  العاليلي  عزت  يلقي 
الكبري لينني الرملي عن رائعته مسرحية »أهال 
الفين  للعمل  ذاته  النجاح  ليبقى  بكوات«،  يا 
يف ذاكرة العاليلي الذي على الرغم من مرور 
أكثر من 30 عاًما على املسرحية كان يأمل يف 

إعادة تصويرها.

اإلعالمية  استضافت  املاضي،  أكتوبر  يف 
والناقد  العاليلي  احلديدي  مليس  املصرية 
راحل  عن  للحديث  الشناوي  طارق  الفين 
قال  حينها  ياسني،  حممود  الفنان  وهو  آخر 
العاليلي أن أمله حتقق أخرًيا بالبدء يف إعادة 
تصوير مسرحية »أهال يا بكوات«، واليت قدمها 

مع الفنان حسني فهمي.

فرحة العاليلي يف سن الـ85 بعد كل ما قدمه 

من مسرحية أهال يا بكوات

حلم عزت العاليلي الذي مل يتحقق بسبب الوفاة

حممود جنل الفنان الكبري عزت العاليلي أكد بدوره ملوقع »سكاي 
قليلة من  بعد ساعات  نتحدث  اآلن،  معلق  األمر  أن  عربية«  نيوز 
الوفاة، ومن ثم ال نعرف موقف هذه األعمال الفنية اليت كان يأمل 
والده يف متثيلها وإعادة انتاجها مرة أخرى، مشريا إىل أن »أهال يا 

بكوات« حتديًدا كانت من أكثر األعمال املقربة إليه.

وأحدثت  عام 1989،  للمسرحية كان  األول  للعرض  الكبري  النجاح 
دوًيا هائال وقتها، حيث مت إعادة تصويرها مرتني بعدها مبمثلني 
خمتلفني مع اإلبقاء على بطلي العرض عزت العاليلي وحسني فهمي 
مع املؤلف لينني الرملي واملخرج عصام السيد، ومع حماولة إنتاجها 
من جديد بعد 32 عاًما أغلقت الستارة بوفاة بطلها عزت العاليلي.

حلم  الصعب حتقيق  من  أنه  الشناوي،  طارق  الفين  الناقد  يؤكد 
العاليلي هذه املرة، حيث كان يتمنى أن يقدمها هو بنفسه على 
يكون  أن  املتوقع  غري  من  السياق  نفس  ويف  املسرح،  خشبة 
هناك فنان بقيمة العاليلي يقف أمام حسني فهمي إلعادة تصوير 
طويلة  لفرتات  والعرب  املصريني  أذهان  يف  العالقة  املسرحية 

مبشاهدها املهمة.

الفنانة لقاء سويدان كانت ضمن الفريق الثاني الذي دخل على 
الطاقم الفين ملسرحية »أهال يا بكوات«، عندما مت عرضها يف عام 
2006 على املسرح القومي، تقول ملوقع »سكاي نيوز عربية« إنها 
ُصدمت بسماع خرب وفاة الفنان عزت العاليلي، حيث اتفقا على لقاء 
يف املسرح للحديث عن إعادة متثيل املسرحية مرة أخرى، إىل جانب 
دعوته حلضور مسرحية »سيد درويش« املعروضة حاليا يف مصر.

تضيف سويدان أن العاليلي كان فرحا وشغوفا بالعودة للمسرح، 
ملا  الفرتة  هلذه  مناسب  بكوات«  يا  »أهال  عرض  إن  قال  حيث 
فيها من جتسيد لعراقة املصريني وحضارتهم وتارخيهم الكبري، إىل 
جانب حاجة الناس لفن حقيقي يربز هويتهم املفقودة مع أعمال 

فنية فقرية تعرض منذ سنوات.

وتؤكد لقاء أنه لوال املوجة الثانية لفريوس كورونا املستجد لكانوا 
بدأوا يف الربوفات بالفعل إلعادة متثيل املسرحية وفًقا لرغبة عزت 
العاليلي، والذي رأي ضرورة تأجيل ذلك خوًفا على الطاقم الفين 
من إصابة أحدهم بالوباء، حيث كان من املفرتض أن يتم التحضري 

الفين لذلك قبل أن يغيبه املوت اجلمعة.

 لقطة أخرية
ويعترب الظهور األخري للعاليلي يف مهرجان اإلسكندرية السينمائي 
يف الدورة الـ36 واليت محلت امسه، حيث أبدى فرحة غامرة بهذا 
التكريم الذي جاء بالصدفة قبل وفاته مباشرة، وأشار خالل التكريم 
بسعادته بعودة املسرحية، واليت تعد من أعظم االعمال املسرحية 
املصرية واليت حققت جناًحا مدوًيا بعد عرضها، ومع إعادة عرضها 
يف مواسم خمتلفة، حتقق نفس النجاح واإلقبال اجلماهريي الكبري.

مسرحية »أهال يا بكوات« تدور أحداثها يف عصر املماليك، حيث 
تربز السلبيات الكثرية اليت كانت موجودة يف ذلك العصر، سواء 
يف قصور السلطة أو يف قراراتها، كما تلقي الضوء على الطبقة 

احملكومة اليت تواجه قهًرا وتعجز عن صده.

وغيب املوت الفنان عزت العاليلي، اجلمعة، عن عمر ناهز الـ86، 
بعد مسرية فنية حافلة باألعمال اخلالدة يف الذاكرة الفنية املصرية 
والعربية، حيث حصل الفنان الراحل على العديد من اجلوائز، من 
بينها جائزة أفضل ممثل عن دوره يف فيلم »الطريق إىل إيالت«، 
ودرع تكرميي يف مهرجان ART السينمائي لعام 2009، باإلضافة 

إىل تكريم من مهرجان وهران للفيلم العربي عام 2017.

من أعمال فنية جعلته خملًدا يف الذاكرة الفنية العربية كانت كبرية، 
حبسب الناقد الفين طارق الشناوي، والذي كشف ملوقع »سكاي 
نيوز عربية« أن عزت كان يأمل أن يعيد تصوير املسرحية مرة أخرى 
وبدأ فيها بالفعل حيث كان يراها من أهم أعماله الفنية اليت القت 

جناحا مجاهريًيا. 

أمر غري معلوم
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شــعر

محمد عامر األحمد  - 
بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى سورية

نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

طريقتها يف احلرير 

وهذي 

طريقتها يف احلريْر

تشّمر عن صوتها 

ثّم تأتي

على عطر ليمونٍة

تستبيحك 

من خلقك األوليِّ

وتأخذ أنفاسك املتعباِت

إىل غايٍة يف األنوثْة

تسّمعك الّنهاونّد

وتبقي عليك ينابيعها البكَر

تّفاحًة يف الغديْر

وهذي 

طريقتها يف الّنسيْم

حتّط عليك على بعد أسطورٍة

يف اخلياْل

وتنفخ فيك الّطريق إىل اخلبِز 

تأتيك .. تؤتيك ..الفرَق

يف عامل الّشعر

بني الّسديم .. وبني

السؤاْل ..

ما يدعو للقلق هو ما نراه على صفحات التواصل 
االجتماعي وقرأنا عنه يف عدة كتب عن بعض 
النظريات عند الكثري من الفالسفة والعلماء  يف 
االحلاد وعلوم الطبيعيات والنظريات الفاشلة 
اليت انبثقت من عقول متشنجة ال تستطيع ان 
تقنع نفسها بأي شيء خلقه اهلل ويف الوقت 
الواحد  اخلالق  وجود  وينكرون  يتكربون  ذاته 
الشيء  هذا  اجلبارة.  وقدرته  عظمته  اهلل يف 
املخيف يعّلمونه يف اجلامعات اي األحلاد يف 
مادة علوم الطبيعيات وعن نظرية ان الكون 
اخلالق  غري  من  بذاته  وتكّون  ذاته  اكتشف 
القدير اهلل. لنعطي مثال عن بعض املخلوقات 
مثل مسك البحار الن اهلل قد سبق وخلقها بان 
حتيا  حتت املاء لعمل معنّي وهو تنظيف قاع  
الفطرية  واجلراثيم  االمراض  مجيع  من  البحار 

واملكروبات غري املكتشفة.
مل يعط مجيع هذه األمساك ان تغري طبيعتها 
ومل يعطيها اي سلطان آخر  بان خترج وتعيش  
فوق املاء مثل الطيور او على اليابسة مهما 
خلقها   اهلل  الن  مميزة.  طبيعتها  يف  كانت 
خصيصًا هلدف مّعني كما ذكرت سابقًا على 
انها ال تستطيع ان تعيش يف مكان آخر غري 
املياه.. النها ضمن تكوين جسدي خاص بها 
وتفكري حمدود هلا وال يعلمون ما هو موجود 
خارج نطاق البحور وعلى اليابسة مهما كانت 

األمساك ختتلف يف اجلنس والتكوين.
الناس  بعض  عن  قلته  الذي  املثل  هو  هذا 
ويطلق  غريهم  عن  أنفسهم  مييزون  الذين 
أمساك  يشبهون  العصر..  فالسفة  عليهم 
تفكري  تفكريهم احملدود وهم يف  البحار يف 
ويأخذون  جدًا  حمدودة  مقاييس  له  إنساني 
عن  يقال  حيث  غريهم  عن  أمساء مميزة  هلم 
وملحدين  وعلمانيني  فالسفة  منهم  البعض 
أصحاب االفكار والبدع الغريبة واملغفلة اليت 
تذهب يف الطريق املظلمة وتصطدم باحلائط 
مغفلني  علماء  هناك  إلن  غري..  ال  املسدود 
ومنهم قريبون اىل حقيقة اهلل مثل الفيلسوف 
اهلولندي باروخ إسبينوزا الذي اطلق  الدين 
اعين  االخالق  علم  كتاب  يف  يقول  الطبيعي 
باهلل كائنا ال متناهيًا إطالقا ولكنه جوهر يتألف 
واحدة  كل  تعرب  الصفات  ال حمدود  عدد  من 

منها عن ماهية ازلية ال متناهية.
العصر  العديد من فالسفة  مع  اوافق  اني ال 
الذي يقال عنه العصر التنويري العقالني مثل 
اسبينوزا إمانويل هنري دايفيد اينشتاين عن 
واالفكار  واالحلاد  الفلسفية  البدع  هذه  مجيع 
اليت تشابه بعضها عن نكران وجود اهلل اخلالق 
كتاباتهم  مجيع  من  لنا  الواضح  الن  االزلي 
املنهج  لذات  ينتمون  أنهم  على  املتشابهة 
كبار  اليه  توصل  الذي  والتعليمي  الفكري 
الفالسفة الذين يقال عنهم  عقالنيون.. إنها 
أفكار مفربكة وخداعة يتميزون بها عن غريهم 
يف مثل هذه البدع الشريرة اليت يدعمها عدو 
اخلري ابليس. فمن املعلوم واملألوف ان حياة 
االنسان من غري رجاء وطموح حياة فارغة ال 
تساوي شيئا، بل تكون روتينا يتكرر فقط.  
واإلميان  االمل  املربر حلياتنا من غري  فما هو 
والرجاء واحلياة من بعد املوت؟ ما هو الواجب 
الذي يفرض علينا أن نتعلم يف اكرب جامعات 
طموح  وال  رجاء  وال  إميان  ال  وننتهي  العامل 
وال قيامة وال حياة، خنسر االبدية ونهتم مبا 
لكل  احلياة  تعين  وماذا  حنيا  ملاذا  تعلمناه؟ 
انسان اذا كانت ستنتهي يف الفراغ واجملهول؟ 
أين سنصبح يف النهاية؟ هل التعليم اجلامعي 
مهما كان نوعه يعطيين البديل عن وجود اهلل 
او يرشدني اىل حياة أفضل وأعظم بكثري او 
اىل كون مل ندركه وعامل  غري منظور وطبيعة 
متفوقة غري مكتشفة ودنيا مجيلة مل حنلم بها 

سابقًا؟. 
فإن كانت النهاية غري مؤكدة ومصدر اإلنسان 
والتعليم  الطبيعيات  علوم  موثوق حسب  غري 

الرد املناسب والتعقيب على بعض ما 
ورد لنا عن  االميان واالحلاد

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

لنا  املخرج  سيكون  فأين  امللحد  العقيم 
واجلواب املقنع لكل عامل وفيلسوف كتب عن 
عدم وجود اهلل الذي خلق وكّون كل شيء يف 

هذه احلياة.
الوجود  سر  يف  بذاته  اجلهل  هو  هذا 
واالستسالم لفكر االنسان املتقلب واملريض 
والبعيد عن فكر اخلالق الذي خلقه منذ البدء.. 
أواًل  عندما حنارب االنبياء وننكر فضل الكتب 
اإلنسان  تاريخ  عن  لنا  تسرد  اليت  املقدسة 
وكيف خيّلص من اخلطيئة ومن أين اتى واىل 
جيب  اجلميع  أن  ايضًا  وتعلمنا  سيذهب  أين 
ان يؤمنوا بوجود اخلالق الديان وعمل اخلالص 

الذي اعده جلميع البشر. 
القاعدة  هذه  عن  خترج  ان  اجلهل  من  ان 
االميان  اىل  ترشدنا  اليت  الصلبة  االساسية 
احلقيقي. من هنا  علينا ان نعلم أننا حنارب 
وننكر خالقنا العظيم مثلث االقانيم الن هذه 
او  العدم  التعاليم مل تأِت من  األفكار وهذه 
من بشر عاديني بل انها تعليم وفكر شيطاني 
حيارب اهلل منذ البدء وحيارب ويكذب ويضلل 
زمن  له  يبَق  مل  انه  عامل  النه  االمم  مجيع 

طويل.
ابتداًء من  ال يهمين ما قالوه عن نكران اهلل 
وليام كروز وريتشارد دوكينز اىل اينشتاين 
ومن قبلهم افالطون وزردشت وغريهم الكثري 
من اجلهالء والعلماء ألنهم يريدون ان يظهروا 
أنفسهم آهلة على االرض ويف اجلامعات  لكي 
الطالب  من  العديد  عقول  وخيدعوا  يغسلوا 
املساكني واملغلوب على أمرهم من أجل نيل 

الشهادة اجلامعية. 
قبل  من  اهلل  على  املعلنة  احلرب  هي  هذه 
الطوائف  وبعض  اجلامعات  يف  إبليس  جنود 
والديانات اليت ال تعرتف بوجود اهلل وأنبيائه 

ورسله الصادقني االبرار.. 
عدم  عن  والربهان  والدليل  البديل  هو  فأين 
وجود اهلل لكي يقنعوا الناس بإله آخر مل يعرفه 
احد من قبل.. او انهم استسلموا اىل النكران 
اخللقي  والعقم  واجلهل  واملراوغة  اخلجول 
ومن  الداء  عن  يتكلمون  ألنهم  واالخالقي 
الثقة  وقلة  إميانهم  وقلة  واحلادهم  ضعفهم 

بأنفسهم ال يستطيعون ان جيدوا الدواء.
فمن هم لكي يتطاولوا على اهلل وعلى مشيئته 
أنهم  يدركوا  امل  ووعده؟  وعدالته  وقداسته 
بشر عاديون من حلمٍ  ودم يولدون وميوتون 
مثل مجيع باقي املخلوقات، والفرق كبري جدًا 

بني اخلالق واملخلوق.
أنا ال أتكلم عن تعصب ديين او عن كراهية 
اليت  الرسائل   وبعض  الواقع  ولكن  ألحد.. 
ووسائل  الفيسبوك  صفحات  على  نقرأها 
جدًا وخمجل  معيب  االجتماعي شيء  التواصل 
وباألخص عندما يتكلمون عن معجزات املسيح 
والكتاب املقدس وينكرون العجائب واملعجزات 
اليت حققها يف حياته وبعد قيامته واليت دّونت 
لسان  عن  ُكتب  الذي  املقدس  الكتاب  يف 
ومن  القديسني  األبرار  الصادقني  التالميذ 
بعدهم جاءنا معلمنا بولس الرسول الذي ظهر 
له الروح القدس عندما كان يف طريقه اىل 
دمشق والذي كتب ودّون مجيع الرسائل يف 
الكتاب املقدس باعالن من الروح القدس.. 
وأيًضا بعد منتصف القرن االول امليالدي ظهر 
لنا يف عمل  البشارة لوقا البشري هو  ايضًا 
الذي كتب اجنيل لوقا والذي كان يدقق يف 
كان  وباألخص  الصحيحة  واملراجع  الكتابات 
العذراء  لسان  عن  املسيح  سرية  عن  يسمع 
وحياة  سرية  عن  ويتكلم  يكتب  فكان  مريم 
هي  اليت  تعاليمه  وعن  املسيح  يسوع  الرب 
اعلى مستوى يف الرقي والقداسة  واألخالق 

واحلق والسالم واحملبة واحلياة.
 حنن ال نريد ان جنّرح بأحد وننتقد دينه او 
طائفته ألن احرتام األديان وحرية املعتقدات 
لكل  مّقدس  وإميان  مفروض  وشيء  وأجب 

إنسان له دينه وإميانه ورجاؤه.

فمن هو العامل الفيزيائي الذي ينكر إله الكتاب 
يؤمن  الذي  اينشتاين  كروز  وليام  املقدس 
الكتاب املقدس  إله  آخر  ليس  بإله  ويعتقد 
الذي هو إله باروخ اسبينوزا فيلسوف هولندي 
ديانة  خمرتع  عشر  السابع  القرن  يف  عاش 
املشرتكة  األخالق  ومنظومة  الطبيعي  الدين 

مركبة يف عقوهلم عند مجيع البشر؟
إن هذه املنظومة هي دين طبيعي وفكر ملحد 
يرتعرع  لكي  جمتمع  يف  مكانا  لنفسه  وَجد 
ويتكلم  العامل  ليخدع  البشر  يف عقول بعض 
اهلل  سر  وعن  املقدسة  الكتب  عن  بالكذب 
مجيع  وحيارب  إنسان  الي  يعلنه  مل  الذي 
االديان السماوية اليت تؤمن بوجود اهلل اخلالق 

احلّنان ال غري . 

كان القربان يف العهد القديم ذبيحة هلل تسفك  
على مذبح الرب لغفران اخلطايا داخل اهليكل 
اىل  ترمز  كانت  ألنها  الكنيسة  أعضاء  أمام 
الذبيحة االهلية ملغفرة اخلطايا وهى الرمز  اىل 
الصليب  اىل  بها  نصل  الذي  اخلالص  طريق 

وعليه املصلوب.
اليوم ويف هذه االيام لسنا حباجة إىل  ولكن 
العهد  يف  الكهنة  ذبائح  مثل  رمزية  ذبائح 
حياة  على  خطرا  تشكل  كانت  اليت  القديم 
املالكة  قبل  من  الذبيحة  رفضت  ان  الكاهن 
قبل  ما  إىل  نعود  ان  حباجة  لسنا  وايضًا   ..
القديم   العهد  يف  الطقوس  ومنارس  املسيح 
اليت ترمز إىل املسيح.  فعلينا ان نؤمن ونقبل 
ذبيحة اهلل احلقيقية محل اخلالص الوحيد  يسوع 
املسيح  الذي مات ورأينا خالصه وجمده على 
الصليب وحمبة اهلل لنا من أجل ان يغفر خطايا 
العامل وكل من يؤمن به املخلص الوحيد لكي 
ينال اخلالص اجملاني واحلياة االبدية عن ميني 

االب . 
يف  اإلهلية  النعمة  عصر  يف  أصبحنا  وأيًضا، 
الذي  املقدس  وكالمه  املبارك  اخلالص  زمن 
احلسنى  البشارة  األمني  كتابه  يف  لنا  أعلنه 
أبيه  اهلل  مع  واملصاحلة  املقدس  اإلجنيل  اي 
ان  الذي يستطيع  زمن  مباشرة يف  السماوي 
يقّربنا اىل اهلل لكي يشفع بنا أمامه ألنه قال 
من  وذلك  بيتك..  وأهل  أنت  آمن ختلص  لنا 
غري اي واسطة او شفيع او وسيط بينك وبني 
الذي يقّربك اىل عرش  القربان  أنا هو  اهلل.. 
يف  تتشعب  ال  غري..  ال  إميانك  بواسطة  اهلل 
إميانك بل اعِط اجملد للرب وحده النه قال لك 
انا األلف والياء انا البداية والنهاية وانا الذي 
الرتاب..  حتت  من  األخري  اليوم  يف  اقيمك 
وعادل  امني  النه  منه  واطلب  واركع  اذهب 
ومل يطرحك خارجًا النه أحب العامل أمجع من غري 
تنويع او احنياز. وتعرفون احلق واحلق حيرركم 
من خمالب إبليس اجمّلرب.. ألن االيام االتية 
جتارب خميفة  نكون يف  أن  املمكن  من  علينا 
شامل  وانهيار  وضيقة  حتصى  ال  وأمراض 

وحروب مل يسبق هلا مثيل.
علينا ان نؤمن يف املصلوب ونّصلي ونطلب منه 
الرب القدوس يسوع املسيح وحده أن حيمينا 
وحيمي ًاوالدنا وأحفادنا ويبعد عنا وعنكم مجيع 
الويالت والتجارب واالمراض اجلديدة واملخيفة 

..آمني. 

ملاذا القربان املقدس  وماذا يعين لنا؟
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احلرب العاملية الثانية، باإلضافة إىل قتل وجرح عشرات اآلالف من 
املدنيني وتدمري البنية التحتية وصعوبة توصيل الغذاء واألدوية 

الضرورية لليمنيني.
وأشارت املنظمات إىل أن احلرب واحلصار جعال ما يقارب من %80 
من السكان، منهم 12 مليون طفل، حباجة ماسة ملساعدات إنسانية 
عاجلة، مؤكدًة أهمية رفع احلصار، السيما فتح مطار صنعاء الدولي 
العالج ووصول  لتلقي  اخلارج  لنقل اجلرحى إىل  وميناء احلديدة، 

املساعدات اإلنسانية من أغذية ووقود ومواد طبية.
ارتياحها  عن  البيان،  على  املوقعة  احلقوقية،  املنظمات  وأعربت 
اإليطالية  واحلكومة  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  إدارة  لقرارات 
خطوة  ذلك  معتربة  واإلمارات،  للسعودية  األسلحة  مبيعات  جتميد 

يف االجتاه الصحيح.
وطالبت بإلغاء كافة صفقات األسلحة باعتباره خطوة تسهم إجيابًا 
يف وقف احلرب حلقن الدماء وخطوة ضرورية إلحالل السالم عرب 

اليمين برعاية األمم املتحدة وتفعيل دورها. احلوار اليمين – 
كما طالبت املنظمات كافة الدول، خاصة بريطانيا وفرنسا، إىل 
املبادرة بدورها لتجميد بيع السالح إىل السعودية واإلمارات، أقله 

إىل حني انتهاء احلرب وإحالل السالم يف اليمن.
ويف وقت سابق من امس االول، أّكد املبعوث األممي إىل اليمن 
مارتن غريفيث، وجود »فرصة فريدة« من نوعها تتمثل »بوجود 
زخم دولي داعم لتسوية سياسية للنزاع يف اليمن  والوصول إىل 

سالم مستدام«. 
العدائية  األعمال  وترية  يف  ارتفاعًا  »نشهد  غريفيث  وأضاف 
العسكرية، واستمرارًا للمخاطر اليت تهدد حياة اليمنيني«، داعيًا 

إىل »وقف كل ذلك«.

غريفيث من الرياض...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

داعيًا إىل »وقف كل ذلك«. 
مع  متجّدد  »إصرار  بـ  سيعمل  أنه  إىل  األممي  املبعوث  وأشار 
األعمال  إلنهاء  والدولية  اإلقليمية  الفاعلة  واجلهات  األطراف 

العدائية، والتوصل إىل تسوية سلمية إلنهاء النزاع«.
وقد جاءت تصرحيات غريفيت عقب اختتامه زيارة استغرقت يومني 
إىل السعودية، التقى خالهلا بنائب وزير الدفاع السعودي خالد بن 
سلمان، ووزير اخلارجية اليمين أمحد بن مبارك، واملبعوث اخلاص 
ليندركنغ، إضافًة إىل عدد من  تيم  اليمن  املتحدة إىل  للواليات 

املسؤولني اآلخرين.
وذكر بيان مكتب املبعوث األممي أن األخري ناقش يف اجتماعاته 
آخر التطورات »مبا فيها األعمال العدائية اليت استهدفت مأرب، 
وآفاق استئناف عملية سياسية شاملة للجميع. كما ناقش مسألة 
حكومة  لسيطرة  اخلاضعة  املناطق  يف  الوقود  يف  احلاد  النقص 

صنعاء«.  
وكان غريفيث زار إيران، يف وقت سابق، والتقى وزير اخلارجية 
اإليراني حممد جواد ظريف الذي أكد استعداد بالده لدعم أي دور 

فعال لألمم املتحدة من أجل حل األزمة يف اليمن.
وتأتي حتركات املبعوث األممي يف أعقاب إعالن الرئيس األمريكي 
جو بايدن وضع حد ملشاركة بالده يف احلرب على اليمن، و«وقف 

إطالق النار إليصال املساعدات اإلنسانية وفتح احلوار«.

روحاني بشأن االتفاق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ما زال يعاني من املشاكل، لذلك ينبغي على اإلدارة األمريكية 
اجلديدة تغيري مسارها«.

صحية،  مشاريع  افتتاح  مراسم  خالل  اإليراني،  الرئيس  وأشاد 
»قطعت  اليت  احلكومة  بنشاط  القطاع،  املبذولة يف هذا  باجلهود 
البين  توسيع  خالل  من  الشعب  مشاكل  حل  يف  كبرية  أشواطًا 

التحتية يف القطاع الصحي«. 
وكان الرئيس األمريكي جو بايدن تعهد بالعودة إىل االتفاق مرارًا، 
خالل محلته االنتخابية، وبرفع العقوبات عن إيران يف حال عودة 

األخرية إىل االتفاق.
يوم  نيوز«،  »سي.بي.اس  لشبكة  األمريكي  الرئيس  وأشار 
إيران  على  العقوبات  ترفع  لن  بالده  أن  إىل  املاضي،  األحد 
»وقف ختصيب  أواًل  عليها  أن  موضحًا  للمفاوضات«،  »إلعادتها 

اليورانيوم«.
أّنه  »قصد  األخري  أّن  بايدن،  إدارة  يف  كبري  مسؤول  وأوضح 
يف  مسموح  هو  مما  أكثر  اليورانيوم  ختصيب  وقف  إيران  على 

االتفاق«.  
سابق  وقت  يف  بلينكن،  أنتوني  األمريكي  اخلارجية  وزير  وقال 
من هذا الشهر، أنه »إذا قررت طهران العودة لالتفاق فسنشكل 
فريقًا من اخلرباء لدراسة األمر«، لكن إيران تشرتط رفع العقوبات 
بشكل كامل قبل عودة واشنطن إىل االتفاق الذي انسحبت منه 

عام 2018.
فيما اقرتح وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف آلية ُتنّفذ من 

خالهلا كل من إيران وأمريكا بنود االتفاق النووي يف آن واحد.

واشنطن: على ايران...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

مبا يف ذلك خيار يتخذ فيه اجلانبان خطوات صغرية دون االلتزام 
الكامل باالتفاق املربم عام 2015.

طهران  بني  العالقات  تدهور  يبطئ  أن  النهج  هذا  ملثل  وميكن 
ترمب  دونالد  السابق  األمريكي  الرئيس  إعالن  منذ  وواشنطن 
اليت  الالحقة  إيران  وانتهاكات   2018 يف  االتفاق  من  االنسحاب 
جعلتها تقرتب أكثر من مستوى ختصيب اليورانيوم لالستخدام يف 

األسلحة.
اقتصادية  امتيازات  واشنطن  إتاحة  على  اخليار  هذا  ينطوي  وقد 
لطهران ذات قيمة أقل من ختفيف العقوبات اليت نص عليها اتفاق 

2015 مقابل توقف إيران أو رمبا تراجعها عن انتهاكاتها لالتفاق.
نشاط  من  احلد  على  الـ1+5  وجمموعة  إيران  بني  االتفاق  ونص 
طهران  على  الصعب  من  جعل  اإليراني، مما  اليورانيوم  ختصيب 
تطوير أسلحة نووية، مقابل ختفيف العقوبات األمريكية والعقوبات 

األخرى املفروضة على طهران.
وعندما انسحب ترمب من االتفاق 2018، القى الرئيس األمريكي 
السابق باللوم على هه االتفاقية حيق اعترب أنها فشلت يف كبح 
برنامج طهران للصواريخ الباليستية ويف وقف دعم إيران لوكالئها 
االقتصاد  على  خانقة  عقوبات  فرض  ترمب  وأعاد  اإلقليميني. 

اإليراني.
باالتفاق  الرئيسية  التزاماتها  طهران  انتهكت  ذلك،  على  وردًا 
التخصيب،  منخفض  اليورانيوم  من  خمزونها  توسيع  عرب  النووي 

واستخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة.
النووي يف من  إحياء االتفاق  وتكمن املشكلة املركزية حاليًا يف 
الواليات  ختفف  أن  على  إيران  وأصرت  األوىل.  باخلطوة  سيقوم 
باالتفاق، لكن واشنطن  امتثاهلا  العقوبات قبل استئناف  املتحدة 

تريد العكس.

الرئيس عون عرض...
تـتمة املنشور على الصفحة األول

احلاكمية كانت مرتيثة بانتظار اجتماع اجمللس املركزي الذي عقد 
باألمس. ومن هنا فان وزارة املالية تأمل اليوم ان يصلها اجلواب 
من اجمللس املركزي على األسئلة الثالثة. وعندما تصلنا األجوبة 
ونباشر  اجلنائي  للتدقيق  »الفاريز«  نراسل  ان  ذاك  اذ  نستطيع 

بعملية التدقيق«.
سئل: هل ابلغك فخامة الرئيس عن اتفاقه مع رئيس احلكومة على 

حتديد موعد ملناقشة املوازنة؟
أجاب: »ان املوازنة يفرتض ان تكون من أولويات احلكومة حاليا، 
من  اكثر  منذ  الوزراء  على جملس  الصلة  ذا  املشروع  احلت  وقد 
أسبوع، وهو احاله بدوره على الوزراء، وننتظر يف األيام املقبلة 
ان حيدد رئيس جملس الوزراء بالتفاهم مع رئيس اجلمهورية موعد 
اجللسة ملناقشة املوازنة. اننا نأمل ان يتم ذلك يف اسرع وقت 
االنتظام  اىل  حباجة  ألننا  النواب،  جملس  على  حنيلها  كي  ممكن 
املالي وال نستطيع يف الوقت نفسه االستمرار يف االنفاق على 
تنفيذ  ومن  احلكومة  قدرات  من  الذي حيد  االثين عشرية  القاعدة 

املهام املتعلقة باالنفاق العام«.
وسئل عن التخوف املتعلق بالقدرة على تأمني رواتب املوظفني يف 
العام احلالي، أجاب: »يف العام 2020 كانت الرواتب مؤمنة ومل 
يكن هناك خوف او قلق حول املوضوع. ونتمنى يف العام 2021، 
ان تبقى هذه الرواتب مؤمنة كما كانت عليه يف العام املاضي. اال 
اننا حنتاج أيضا اىل مناقشة املوازنة واحالتها اىل اجمللس النيابي 
واقرارها، الن ذلك ال يقيدنا باالنفاق على القاعدة االثين العشرية، 
حبيث  باالنفاق  الوزارة  يقيد  القاعدة  هذه  على  االنفاق  ان  ذلك 
انها تنفق 1 من اصل 12 من جممل نفقات العام 2020. من هنا 
نتمنى على رئيس جملس الوزراء ان يسرع بتحديد جلسة ملناقشة 
املوازنة ثم احالتها بشكل سريع اىل جملس النواب« )املزيد على 

الصفحة 3(.
أفرام

من جهة ثانية استقبل البطريرك املاروني الكاردينال مار بشارة 
يف  البطريركي  الصرح  يف  اخلميس  االول  امس  الراعي  بطرس 

بكركي، النائب املستقيل نعمة افرام.
بعد اللقاء، قال افرام: »لقد زرت اليوم صاحب الغبطة للمعايدة 
مبناسبة عيد مار مارون، وألثين على عظة غبطته األخرية وألقول 
له أنين اىل جانبه كما كنت دائما، وخباصة يف هذا املوقف الكبري 
فإن  وسالم،  وانفتاح  حوار  ومبادرة  أمل  نافذة  فيه  رأيت  الذي 
التوجه حنو اجملتمع الدولي واألمم املتحدة هو الطريق األخري بعد 
تأخر تشكيل احلكومة واألزمات  اخليارات، ويف ظل  أن جربنا كل 
املتتالية يف لبنان، مل يبق لنا اال اجملتمع الدولي، واألمم املتحدة 
للتصدي خلطر زوال لبنان، من خالل عقد مؤمتر، كما طرح صاحب 

الغبطة، إلنقاذ لبنان«.
هي  الغبطة  صاحب  مع  طرحتها  اليت  الثانية  »النقطة  أضاف: 
بانتخابات  متر  اآلخر  لبنان  اىل  الطريق  ألن  النيابية،  االنتخابات 
نيابية، فقد كان من األجدى تشكيل حكومة وإجراء انتخابات وانبثاق 
سلطة جديدة ذي مصداقية مع الشعب اللبناني لندخل بعدها اىل 
الطائف وتطبيقه وإعادة الدورة السياسية اىل لبنان، ومع استحالة 
النيابية  االنتخابات  ولكن  املتحدة،  األمم  اىل  توجهنا  الشيء  هذا 

تبقى حمطة أساسية، وجيب أن نتحضر هلا لنصنع فرقا ونعيد الثقة 
بني السلطة وجملس النواب«.

السياسية  »كما حتدثت مع غبطته عن احلركة  افرام قائال:  وختم 
الوطنية اليت أعمل على تأسيسها مع ستة مؤسسني، وحنن يف آخر 
اللحظات قبل إطالق هذه احلركة، وسيتم االعالن عنها يف الوقت 

املناسب«.
ماكرون

على صعيد آخر قال مصدر يف اإلليزيه لـ »سكاي نيوز عربية«، 
امس االول اخلميس، إن الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون لن 

يزور لبنان ما مل تتقدم األمور يف البالد، ويتم تشكيل حكومة.
وكان رئيس احلكومة املكّلف سعد احلريري قد أعلن حبث األزمة 
الرئيس  مع  حمادثات  أجرى  أنه  مضيفا  ماكرون،  مع  لبنان  يف 
احلكومة  تشكيل  تعرتض  اليت  الداخلية  العراقيل  حول  الفرنسي 

والسبل املمكنة لتذليلها.
املاضي،  األول  كانون  يف  الفرنسي،  الرئيس  دعا  أن  وسبق 
املسؤولني اللبنانيني إىل تشكيل حكومة جديدة لتنفيذ اإلصالحات 

يف البالد، وإال لن حيصل لبنان على مساعدات دولية.
العاملية  القوى  أن  الفرنسية  الرئاسة  يف  مسؤول  أكد  ووقتها 
لتنفيذ  لبنان،  يف  السياسية«  الطبقة  على  الضغط  »ستواصل 
السياسية  األزمة  من  بالبلد  للنهوض  الضرورية  اإلصالحات 
واالقتصادية اخلانقة اليت مير بها، واليت زادت بعد االنفجار الضخم 

الذي وقع يف مرفأ بريوت يف آب املاضي.
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أعلن حتالف دعم الشرعية يف اليمن مساء االول اخلميس اعرتاض 
جتاه  احلوثي  ميليشيا  أطلقتها  مفخخة  مسرية  طائرة  وتدمري 

السعودية.
وشدد التحالف على »إحباط كافة احملاوالت اإلرهابية التصعيدية 
مليليشيا احلوثي املدعومة من إيران«. وأكد أن »احملاوالت اإلرهابية 

للحوثي ممنهجة ومتعمدة الستهداف املدنيني واألعيان املدنية«.
ويف وقت سابق من امس االول اخلميس، كان حتالف دعم الشرعية 
يف اليمن قد أكد اعرتاض وتدمري صاروخ باليسيت أطلقته امليليشيا 

احلوثية جتاه مخيس مشيط.
وأكد التحالف أن هناك حماوالت إرهابية متعمدة وممنهجة من قبل 

امليليشيا احلوثية الستهداف املدنيني واألعيان املدنية.
وأضاف التحالف أنه سيتم حماسبة املخططني واملنفذين لالعتداءات 

اإلرهابية حبزم ومبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني.
اخلميس،  راب،  دومينيك  بريطانيا  خارجية  وزير  أكد  ذلك  وقبيل 
على ضرورة أن يوقف احلوثيون هجماتهم العنيفة ضد السعودية 

فورا.
وشدد الوزير على دعم بريطانيا الثابت ألمن األراضي السعودية، 
أصاب  الذي  احلوثيني  اعتداء  الربيطانية  اخلارجية  وزير  دان  كما 

طائرة مدنية سعودية.
األخري  احلوثيني  بهجوم  »نندد  تويرت  على  تغريدة  راب يف  وقال 
على السعودية الذي أصاب طائرة مدنية يف مطار أبها. جيب على 
احلوثيني وقف تلك اهلجمات املشينة. بريطانيا ثابتة على دعمها 

القوي ألمن األراضي السعودية«.
وأعلن حتالف دعم الشرعية يف اليمن، األربعاء، عن اعتداء إرهابي 
نفذته ميليشيات احلوثي مستهدفة مطار أبها، مؤكدًا السيطرة على 
حريق طال طائرة مدنية نتيجة استهداف امليليشيات املدعومة من 

إيران.
وأكد أنه ستتم حماسبة ميليشيات احلوثي مبا يتوافق مع القانون 
الدولي، مضيفًا أن حماولة استهداف مطار أبها وتهديد املسافرين 

املدنيني جرمية حرب.

اعرتاف حوثي
أبها  مطار  باستهداف  احلوثي  ميليشيات  اعرتفت  املقابل،  يف 

الدولي.
وتدمري  اعرتاض  التحالف  إعالن  من  قليلة  ساعات  بعد  ذلك  أتى 
طائرتني بدون طيار مفخختني أطلقتهما امليليشيا جتاه السعودية.
وقال املتحدث الرمسي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي 
املالكي، إن قوات التحالف متكنت اليوم من اعرتاض وتدمري طائرتني 
دون طيار )مفخختني( أطلقتهما امليليشيا اإلرهابية بطريقة ممنهجة 

ومتعمدة الستهداف األعيان املدنية واملدنيني باملنطقة اجلنوبية.
وأضاف »سنتخذ اإلجراءات الالزمة لتحييد وتدمري القدرات النوعية 

مبا يتوافق مع القانون الدولي اإلنساني«.
يأتي ذلك بعد توالي اإلدانات الغربية والعربية خالل األيام املاضية 
اإلدارة  دانت  فقد  السعودية،  لألراضي  احلوثيني  الستهداف 
البغيض  وسلوكهم  احلوثيني  »هجمات  االثنني:  مساء  األمريكية 

ضد املدنيني«.
برايس:  نيد  األمريكية  اخلارجية  وزارة  باسم  املتحدث  وقال 
»حنن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات 

احلوثيني«.

التحالف: تدمري مسرية 
مفخخة أطلقها احلوثي 

جتاه السعودية
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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

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــنوعات

من نصف  أكثر  قبل  العامل«  »قاع  غريشام حمفظته يف  بول  فقد 
قرن، ورمبا نسي كل ما يتعلق باحلادثة وما يف احملفظة، ثم حدث 

ما مل يكن يف احلسبان بعد أكثر من نصف قرن.

فبعد 53 عاما، وعندما أصبح بعمر 91 عاما، استعاد بول غريشام، 
األمريكية،  كاليفورنيا  بوالية  دييغو  سان  مدينة  سكان  من  وهو 
احملفظة وكل متعلقاتها، مبا فيها تذكارات من مهمته اليت استمرت 
13 شهرا كخبري يف األرصاد اجلوية للبحرية األمريكية يف أنتاركتيكا 

يف عقد الستينيات من القرن العشرين.
وقال غريشام لصحيفة »سان دييغو يونيون تريبيون« بعد إعادة 
هناك  كانت  بالذهول..  شعرت  »لقد  السبت  يوم  إليه  احملفظة 

سلسلة طويلة من األشخاص الذين تعقبوني وأعادوها لي«.

واحتوت احملفظة، اليت عثر عليها أعمال اهلدم يف قاعدة ماكموردو 
يف أنتاركتيكا )القارة القطبية اجلنوبية(، على بطاقة هويته البحرية، 
ورخصة القيادة، وبطاقة مرجعية للجيب بشأن ما جيب فعله أثناء 
البرية،  حصص  وبطاقة  والكيميائي،  والبيولوجي  الذري  اهلجوم 
وبيان االستقطاع الضرييب وإيصاالت احلواالت املالية املرسلة إىل 

زوجته.

ومل يكن يف احملفظة أي أوراق نقدية أو أموال، خصوصا أنه مل يكن 
يف القاعدة العلمية أي بقالة أو شيء للشراء أو البيع.

وكان غريشام، الذي نشأ يف دوغالس بوالية أريزونا، التحق بسالح 
البحرية األمريكية عام 1948، وأصبح فين طقس ثم خبريا يف التنبؤ 
بالطقس، ويف العام 1967 مت إرساله إىل القارة القطبية اجلنوبية 

كجزء من »عملية ديب فريز«، اليت دعمت العلماء املدنيني.

ومتزوج  عمره  من  الثالثينيات  يف  غريشام  كان  الوقت  ذلك  يف 
ولديه طفالن صغريان.

 وقال لصحيفة »سان دييغو يونيون تريبيون«إنه يف مرحلة ما من 
عمله يف القاعدة فقد احملفظة، وهو شيء نسيه متاما فيما بعد.

ويف العام 2014، عثر عليها خلف خزانة أثناء هدم مبنى يف حمطة 
ماكموردو يف جزيرة روس يف القارة القطبية اجلنوبية.

بالربيد  رسائل  تبادل  إىل  احتاج  صاحبها  على  العثور  أن  غري 
اإللكرتوني ورسائل عرب موقع فيسبوك باإلضافة إىل تبادل الرسائل 

بني جمموعة من احملققني اهلواة.

نيو  من  وكالهما  ليندبريغ،  سارة  وابنته  ديكاتو  ستيفن  وعمل 
45« غري  »إنديانا سبرييت  هامبشاير، وبروس ماكي من مؤسسة 

الرحبية سابقا إلعادة سوار تعريفي باخلدمة البحرية إىل مالكه.

وعمل ديكاتو أيضا يف وكالة جتري أحباثا يف أنتاركتيكا، ومن خالل 
عمله هذا مسع رئيسه السابق، جورج باليسديل، عن حادثة السوار 
وإعادتها لصاحبها، فقرر إرسال حمفظتني لديكاتو مت العثور عليهما 

أثناء هدم ماكموردو.

وعثر ليندبريغ على غريشام من خالل مجعية هيئة الطقس البحرية، 
حيث أعيدت احملفظة الثانية إىل عائلة رجل تويف عام 2016.

وقال غريشام، الذي تقاعد من البحرية عام 1977، لصحيفة »سان 
دييغو يونيون تريبيون« إنه من الصعب إدراك اتساع وُبعد القارة 

القطبية اجلنوبية.

وأضاف »كانت الرفاهية عبارة عن كأس مارتيين يومي بعد العمل«، 
مشريا إىل أنه كان يتصل بزوجته ويلما مرة يف األسبوع عن طريق 
اإلرسال الصوتي من خالل مشغلي الراديو على املوجات القصرية.

53 عاما ثم عادت حمفظته من 
»حافة األرض«
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بول غريشام بعمر 91 عاما استعاد محفظته التي فقدها قبل 53 عاما
عاد قارب صيد إىل الظهور على شواطئ اليابان بعد مرور ما يقرب 
من عقد من الزمن على اختفائه، حني اجتاح »تسونامي« من احمليط 

اهلادئ، وتسبب مبقتل اآلالف.

وعثر على القارب الصغري قبالة جزيرة هاتشيغو يف وقت سابق من 
هذا الشهر، بعد اختفائه يف احمليط منذ 9 سنوات و9 شهور، حسبما 

ذكرت صحيفة »ذا غارديان« الربيطانية.

عن  والناجم   ،2011 مارس  وقع يف  الذي  الـ«تسونامي«  وتسبب 
زلزال بلغت قوته 9 درجات، بقتل 18 ألف شخص، ودمر مساحة 

كبرية.

ووفق وسائل إعالم حملية يابانية، فإن القارب الذي عثر عليه مؤخرا 
والبالغ طوله 5.5 مرتا، تابع ألسطول صيد مدينة كيسينوما.

عليها يف  عثر  اليت  املرجانية  الشعاب  الكبرية من  الكمية  وأثارت 
القارب تكهنات حول املكان الذي اجنرف إليه، قبل أن ينتهي به 
املطاف يف هاتشيغو الواقعة على بعد 300 كيلومرت جنوب العاصمة 

طوكيو.

وفيما ميكن اعتباره مفاجأة كربى، رجح أحد اخلرباء املتخصصني بعامل 
البحار يف تصريح لصحيفة »ماينيتشي« اليابانية، أن يكون القارب 
قد وصل إىل الساحل الغربي للواليات املتحدة، مضيفا أن التيار 
أعاده تيار  االستوائي الشمالي نقله جلنوب شرق آسيا، يف حني 

»كوروشيو« إىل موطنه باليابان.

مصدرها  أشياء  وصول  رصدت  املتحدة  بالواليات  مناطق  وكانت 
عثر   ،2012 أبريل  ففي  املدمر،  »التسونامي«  وقوع  بعد  اليابان 
زوجان يعيشان يف جزيرة ميدلتون خبليج أالسكا على كرة قدم، 

تعود ملدرسة يف حمافظة إيواتي اليابانية.

قارب صيد يف  األمريكي  السواحل  خفر  أغرق  الشهر،  ذات  ويف 
خليج أالسكا كان قد اجنرف من اليابان، بعد أن اعتربه خطرا على 

حركة الشحن.

القارب العجيب.. اختفى 10 
سنوات وعاد بـ«مفاجأة كربى«

عثر على القارب الصغري قبالة جزيرة هاتشيغو

عثر فريق من الغواصني البولنديني، على حطام السفينة البخارية 
األملانية »كارلسروه«، اليت تعود إىل زمن احلرب العاملية الثانية، 

إال أن املفاجأة كانت بأنها سليمة متاما تقريبا.
يف  وأغرقتها  السفينة  قصفت  قد  السوفيتية  الطائرات  وكانت 
املدنيني  مئات  وفاة  إىل  أدى  1945، مما  أبريل  البلطيق يف  حبر 

والعسكريني.

وقال فريق »بالتيتك« الذي يضم 10 أشخاص، إن احلطام يقبع على 
عمق 88 مرتا حتت سطح املاء، على بعد عشرات الكيلومرتات مشال 

منتجع أوستكا البولندي الساحلي.

وأضاف الفريق أنه عثر داخل احلطام على مركبات عسكرية وأدوات 
مائدة وصناديق مغلقة يف أحد عنابر السفينة، وكلها حبالة جيدة.

صورا  فيسبوك  يف  صفحتها  على  »بالتيتك«  جمموعة  ونشرت 
معلقة  جيدة،  حبالة  عسكرية  كمركبة  تبدو  ملا  املاء  حتت  التقطت 
أخريا على  البحث، عثرنا  بعد أشهر من  أننا  »يبدو  بالقول:  عليها 

حطام الباخرة كارلسروه«.
وأوضح الغواصون أنهم اطلعوا على وثائق قوات احللفاء والوثائق 
أنهم  إىل  الفتني  الباخرة،  مصري  بالتفصيل  تسرد  اليت  األملانية 
قضوا أكثر من سنة يف مهمة البحث عنها، إميانا منهم بأنها واحدة 
من »أكثر القصص إثارة لالهتمام اليت مل يزح عنها الستار بعد يف 

قاع حبر البلطيق«.

سفن  حوض  1905، يف  عام  بنيت  كارلسروه  إن  الوثائق  وتقول 
سيبيك يف برميرهافن، وفق ما ذكرت وكالة أسوشييتد برس.

الباخرة  ضم  مت  نهايتها،  من  الثانية  العاملية  احلرب  اقرتاب  ومع 
للعملية »هانيبال«، اليت أجلت القوات األملانية والنازية من منطقة 
كونيغسربغ يف روسيا الشرقية، مع تقدم اجليش األمحر السوفييت 

وسيطرته على املدينة.

العثور على سفينة غرقت باحلرب 
العاملية الثانية.. وإليك مفاجأة

حطام السفينة يقبع على عمق 88 مرتا تحت سطح املاء

ُعثر قبالة السواحل النروجيية على سفينة »كارلزرويه« النازية اليت 
أغرقت سنة 1940، حيث اكٌتِشف حطامها مصادفة على عمق 500 مرت 

تقريبا خالل معاينة سلك كهربائي حبري.

شركة  يف  املهندسني  كبار  أحد  هوبرستاد،  بيرت  أولي  وقال 
لوكالة  تصرحيات  يف  الكهربائي،  للسلك  املشّغلة  »ستاتنت« 
فرانس برس: »يف بعض األحيان نعثر على آثار تارخيية، لكننا مل 

نعثر يوما على حطام بهذه األهمية«.

وكانت السفينة احلربية األملانية البالغ طوهلا 174 مرتا قد أرسلت 
يف إطار عملية غزو النرويج خالل احلرب العاملية الثانية.

وبعد إنزال اجلنود يف التاسع من أبريل 1940 تعّرضت هلجوم من 
بريطانية نسفتها  غّواصة  تهامجها  أن  قبل  النروجيية  القوات  قبل 
بطوربيد، فقّررت القوات األملانية إغراقها قبالة مرفأ كريستيانساند 

يف جنوب النرويج.

وقبل ثالث سنوات، رصدت أجهزة سونار حطاما بالقرب من كابل 
يتسّن   مل  الوقت  أن  غري  بالدمنارك،  النرويج  يربط  التوتر  عالي 
أفادت  ما  حبسب  األحباث،  من  مبزيد  تقوم  كي  »ستاتنت«  لـ 

الشركة.

لكن يف 30 يونيو، خالل عملية معاينة للكابل البحري بعد عاصفة، 
السلك  من  مرتا   15 بعد حنو  على  حطاما ضخما  مسرّي  جهاز  رصد 

بالصدفة.. العثور على سفينة نازية بعد 80 عاما من إغراقها

السفينة الحربية األملانية يبلغ طولها 174 مرتا
مدافعه  من  تبنّي  ما  سرعان  طوربيد...  بواسطة  للنسف  »تعّرض 
وأحد الرموز النازية عليه أنه سفينة تعود لفرتة احلرب«، وفق بيان 

»ستاتنت«.

وأّكد املتحف البحري يف النرويج أن احلطام هو لسفينة »كارلزرويه« 
اليت مل يعثر عليها منذ إغراقها قبل 80 سنة.

وكانت هذه السفينة اليت يقع حطامها على بعد 13 ميال حبريا عن 
كريستيانساند قد شّيدت يف كيل يف مشال أملانيا ووضعت يف 

اخلدمة سنة 1927.
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صـحة وغـذاء

تعاني الكثري من السيدات من مشكلة تساقط الشعر أثناء احلمل، 
وهنا تنصح جملة أملانية معروفة ببعض الطرق للتغلب على هذه 
املسألة من خالل اتباع نظام غذائي متوازن حيتوي على عناصر 

غذائية عدة.

التغلب  املمكن  من  فأنه  األملانية،  »فرويندين«  جملة  وحسب 
اتباع نظام غذائي متوازن، حيتوي  على هذه املشكلة من خالل 
على العديد من العناصر الضرورية مثل الفيتامينات والربوتني 

والدهون الصحية.

أطعمة حتتوي  بتناول  باالهتمام بصفة خاصة  تنصح اجمللة  كما 
على العناصر الغذائية التالية:

الربوتني
من  فإنه  لذلك  الربوتني،  من  للشعر  األساسية  املادة  تتكون 
املهم اتباع نظام غذائي غين بالربوتني لنمو الشعر بشكل صحي، 
والبيض  والبقوليات  واألمساك  األلبان  ومنتجات  اللحوم  وتعترب 

من املصادر اجليدة للربوتني.

محض الفوليك
ميثل محض الفوليك أهمية كبرية لنمو اخلاليا، وينبغي أن يتوافر 
بكمية كافية يف اجلسم، ويوجد محض الفوليك يف اخلضراوات 

الورقية والفاكهة والبقوليات ومنتجات احلبوب الكاملة.

البيوتني
يساهم فيتامني البيوتني يف تكوين تركيبة الشعر، وميكن احلصول 
عليه بشكل أساسي عند تناول الربوتني احليواني واخلضراوات.

الزنك
من  يعترب  فإنه  وبالتالي  الكرياتني،  تكوين  يف  الزنك  يشارك 
من  كبرية  كمية  وتوجد  الشعر،  لنمو  اهلامة  الغذائية  العناصر 

الزنك يف حلوم األبقار والبيض واجلنب واحملار.

احلديد
نقص احلديد ميكن أن يؤدي إىل زيادة تساقط الشعر أثناء فرتة 
احلمل، عالوة على أنه يصبح هشا وجافا، لذلك ينبغي استشارة 
املستحضر  يصف  لكي  احلديد  نقص  االشتباه يف  عند  الطبيب 
خالل  من  احلديد  نقص  تعويض  ميكن  ال  ألنه  نظرا  املناسب، 

النظام الغذائي وحده يف أغلب األحيان.

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

 أسباب االضطراب العقلي يف العصر الثالث
 عندما أقوم بتدريس الطب السريري لطالب السنة الرابعة طب، 

أطرح السؤال التالي:
 ما هي أسباب التشوش الذهين لدى كبار السن؟
 يقول البعض: »أورام يف الرأس«.  أجيب: ال!

 يقرتح آخرون: »األعراض املبكرة ملرض الزهامير«.  أجيب مرة 
أخرى: ال!

 مع كل رفض إلجاباتهم، جتف ردودهم.
 كانوا أكثر انفتاًحا عندما أدرجوا األسباب الثالثة األكثر شيوًعا:

  - عدم انضباط السكري؛
 - عدوى املسالك البولية.

 - اجلفاف
تزيد  الذين  األشخاص  كذلك.   ليست  لكنها  مزحة،  تبدو  قد   
بالعطش  الشعور  عن  باستمرار  يتوقفون  عاًما   60 عن  أعمارهم 

وبالتالي يتوقفون عن شرب السوائل.
فإنهم يصابون  السوائل،  لتذكريهم بشرب  أحد  يوجد   عندما ال 
باجلفاف بسرعة.  اجلفاف شديد ويصيب اجلسم كله.  قد يسبب 
تشوًشا ذهنًيا مفاجًئا واخنفاض ضغط الدم وزيادة خفقان القلب 

والذحبة الصدرية )أمل يف الصدر( والغيبوبة وحتى املوت.
 تبدأ عادة نسيان شرب السوائل يف سن الستني ، عندما يكون 
لدينا أكثر من ٪50 من املاء يف أجسامنا.  األشخاص الذين تزيد 
أعمارهم عن 60 عاًما لديهم احتياطي مياه أقل.  هذا جزء من عملية 

الشيخوخة الطبيعية.
 لكن هناك املزيد من التعقيدات.  على الرغم من أنهم يعانون 
من اجلفاف، إال أنهم ال يرغبون يف شرب املاء، ألن آليات التوازن 

الداخلي لديهم ال تعمل بشكل جيد.

 استنتاج
باجلفاف  عاًما   60 عن  أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص  يصاب   
بسهولة ، ليس فقط بسبب قلة إمدادات املياه لديهم ، ولكن 

أيًضا ألنهم ال يشعرون بنقص املاء يف اجلسم.
 على الرغم من أن األشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاًما قد 
يبدون بصحة جيدة ، إال أن أداء التفاعالت والوظائف الكيميائية 

ميكن أن يتلف اجلسم بالكامل.
 إذن ، هناك تنبيهان:

 1( *تعّود على شرب السوائل*.  السوائل تشمل املاء والعصائر 
الغنية  والفواكه  والشوربات  واحلليب  اهلند  جوز  وماء  والشاي 
الربتقال  و  واألناناس.   واخلوخ  والشمام  البطيخ  مثل  باملياه 

واليوسفي أيًضا.
 *املهم أن تشرب   بعض السوائل كل ساعتني.  تذكر هذا!*

 2( تنبيه ألفراد األسرة: تقديم السوائل باستمرار لألشخاص الذين 
تزيد أعمارهم عن 60 عاًما. يف نفس الوقت ، قم مبراقبتهم.

 إذا أدركت أنهم يرفضون السوائل ، ومن يوم إىل آخر ، يكونون 
عصبيني ، أو ينفثون يف التنفس ، أو يفتقرون إىل االنتباه ، 

فهذه أعراض متكررة للجفاف.

هــام جدا..ملاذا االرتباك 
العقلي بعد سن الـ 60 ؟
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بقلم دكتور أرنالدو ليختنشتاين ، دكتوراه يف الطب

الدكتور أرنالدو ليختنشتاين  مستشار يف مستشفى 
داس كلينيكاس وأستاذ متعاون يف قسم الطب السريري 
يف كلية الطب بجامعة ساو باولو

5 عناصر غذائية.. وصفة ملساعدة 
احلوامل على مواجهة تساقط الشعر

الروتني  من  أساسيا  جزءا  القهوة  تعد  كثريين،  إىل  بالنسبة 
اليومي، سواء كان ذلك أول شيء يف الصباح أو يف فرتة ما 

بعد الظهر.

غري  إجيابي  تأثري  اليومي  القهوة  لفنجان  يكون  أن  ميكن  لكن 
متوقع، حبسب ما كشفت دراسة حديثة حول املشروب املفضل 

للماليني.

فقد أظهرت الدراسة، اليت نشرت يف موقع »ريسريتش غايت« 
احتمالية  من  يقلل  أن  ميكن  القهوة  شرب  أن  اإلنرتنت،  على 

فقدان السمع لدى الرجال.

ووجد الباحثون أن الرجال الذين يشربون فنجان قهوة واحدا على 
األقل يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 15 يف املئة لفقدان مسعهم، 

من أولئك الذين ال يشربون هذا املشروب.

وإناثا،  ذكورا  شخص،   37000 حوالي  من  بيانات  فباستخدام 
بسبب  للسمع،  مفيدة  تكون  قد  القهوة  أن  الدراسة  أظهرت 
خصائصها املضادة لاللتهابات ومضادات األكسدة اليت حتتوي 

عليها، حبسب ما ذكرت صحيفة »مرتو« الربيطانية.

 عالوة على ذلك، يبدو أن هذه الفائدة غري املتوقعة تنجم عن 
منزوعة  أو  الكافيني  على  كانت حتتوي  بأنواعها، سواء  القهوة 

الكافيني، أو مصفاة، أو غري مصفاة.

ومع ذلك، مل يتم العثور على صلة بني القهوة ووظيفة السمع 
إنه ميكن أن يكون بسبب  الفريق  أمر يقول  النساء، وهو  لدى 

االختالفات يف علم وظائف األعضاء.

وأوضح الباحثون أن هذا رمبا مرده املستويات العالية من هرمون 
فقدان  من  حيمي  الذي  النساء،  لدى  يوجد  الذي  اإلسرتوجني، 
النظام  تأثري  أن  إىل  مشريين  بالعمر،  بالتقدم  املرتبط  السمع 

الغذائي على السمع سيكون »أقل أهمية« بالنسبة للمرأة.

مت  البداية،  يف  التالي،  النحو  على  فكانت  الدراسة  طريقة  أما 
فحص السمع، ثم أعيد الفحص يف مرتني أخرين الحقا.

للرجال فقط.. فائدة 
»رائعة« غري متوقعة للقهوة



Page 26صفحة 26     

تــسلية
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HISTORIC SCHOOL BUILD-
ING PROGRAM BOOMS
-   More than 5,300 stu-
dents will benefit from the 
NSW Government’s histor-
ic school building program 
in Term 1 with 10 new or 
upgraded schools opening 
for students today.
-   Premier Gladys Bere-
jiklian said 2021 is set to 
be another big year for 
public schools with more 
than 30 new and upgraded 
schools expected to open 
this year.
-     As the new school term 
begins, parents are also 
being encouraged to apply 
for the popular $100 Ac-
tive Kids and Creative Kids 
voucher to allow young 
people to find their pas-
sion and learn new skills.
-    For more information 
about Active Kids and Cre-
ative Kids visit: https://
www.service.nsw.gov.au/
-    The NSW Government is 
investing $7 billion over the 
next four years, continu-
ing its program to deliver 
more than 200 new and 
upgraded schools to sup-
port communities across 
NSW. This is the largest 
investment in public edu-
cation infrastructure in the 
history of NSW.
NEW AND UPGRAD-
ED FIRE TRUCKS ON 
TRACK TO BE DEPLOYED 
ACROSS NSW
-    More than 200 new and 
upgraded fire trucks and 
vehicles will be deployed 
to fire brigades across the 
State by July 2021, as part 
of the NSW Government’s 
commitment to our front-
line firefighters.
-   Premier Gladys Bere-
jiklian said more than 340 
fire trucks and vehicles are 
being built and upgraded 
for the NSW Rural Fire Ser-
vice (NSW RFS) and Fire 
and Rescue NSW (FRNSW) 
following the devastating 
2019/20 bushfires.
-    NSW Rural Fire Service 
(NSW RFS) Commissioner 
Rob Rogers AFSM said 
the investment in the fleet 
program would ensure bri-
gades are equipped to best 
protect their communities.
 SUPPORT FOR NORTH-
ERN BEACHES BUSI-
NESSES IMPACTED BY 

COVID-19 RESTRICTIONS
-   Small businesses that 
experienced hardship as a 
result of the COVID-19 re-
strictions on the Northern 
Beaches will soon have ac-
cess to a grants program 
designed to help them cov-
er unavoidable expenses.
-  Treasurer Dominic Per-
rottet said the NSW Gov-
ernment was committed 
to supporting businesses 
while keeping people and 
communities safe.
-   More information on the 
grants and how to apply 
will be made available on 
the Service NSW website 
in the coming weeks.
A NEW ERA FOR THE 
PUBLIC SERVICE IN RE-
GIONAL NSW
-   It’s a new era for gov-
ernment agencies in the 
regions with more senior 
NSW Government roles to 
be based in regional com-
munities, increasing the 
number of high skilled job 
opportunities in the bush.
-    Deputy Premier John 
Barilaro today announced 
the new ‘Regional Work-
force Principles’ while pre-
senting the 20-Year Eco-
nomic Vision for Regional 
NSW at Sanctus Brewing 
Company in Townsend in 
the Clarence Valley.
-    Mr Barilaro said the 
best way we can future 
proof regional NSW from 
the impacts of prolonged 
drought, fires and floods 
is to diversify our regional 
economies and to create 
high-paying quality job op-
portunities.
DIGITAL PHOTO CARD 
TRIAL GOES LIVE IN PEN-
RITH
-   Thousands of NSW Pho-
to Card holders who live in 
the Penrith area can now 
download a digital ver-
sion of their identification 
through the Service NSW 
app.
-     Minister for Customer 
Service Victor Dominello 
said that the Digital Driver 
Licence has been a re-
sounding success and 
led to many customers 
requesting a Digital Photo 
Card.
-    The Digital Photo Card 
builds on the success of 
the Digital Driver Licence, 

FW: NSW Government Weekly Update - 5 February 2021
which is now held by more 
than 2.4 million licence 
holders in NSW, represent-
ing 41 per cent of drivers. 
Close to 2000 new users 
are adopting the technol-
ogy each day, earning it a 
95 per cent customer ap-
proval rating.
-    There are more than 
970,000 Digital Photo Card 
holders in NSW.
PLAN TO TRANSFORM 
MACQUARIE STREET INTO 
A CULTURAL PRECINCT
-   Sydney’s Macquarie 
Street is set for a shake-up 
with a report out today rec-
ommending the historical 
stretch through the city’s 
east be transformed into a 
dynamic cultural hub that 
recognises and celebrates 
the precinct’s significance 
to the State.
- Treasurer Dominic Per-
rottet said the Macquarie 
Street East (MSE) Precinct 
Review offered fresh ideas 
for reviving an often-over-
looked location, consid-
ered the civic spine of Syd-
ney. 
-    Please find a copy of 
the Macquarie Street East 
Precinct Review at: https://
www.nsw.gov.au/media-re-
leases/plan-to-transform-
macquarie-street-into-a-
cultural-precinct
INNOVATIVE HYDRO-
POWERED BATTERY 
PROJECT A FIRST FOR 
AUSTRALIA
-     A $32 million hydro-
powered battery project to 
be located near Albury will 
be Australia’s first, follow-
ing approval by the NSW 
Government.
-     Minister for Planning and 
Public Spaces Rob Stokes 
said the hydro-powered 
battery will be charged by 
the nearby Hume Hydro 
Power Station that already 
provides power to 40,000 
homes.
-     It is expected that con-
struction will start later 
this year.

 2021 شــباط   13 Saturday 13 February 2021الـسبت 

The COVID-19 vaccine 
will be rolled out across 
Australia this month. But 
experts have warned it 
creates a higher chance of 
infection.
Doctors warn it’s vital that 
you make time to get the 
second dose of the two-
shot COVID-19 vaccine 
with the evidence suggest-
ing you’re most at risk of 
infection between the first 
and subsequent dose.
That’s why getting vacci-
nated against COVID-19 in 
Australia will require not 
one but two jabs and you 
will probably need a boost-
er shot down the track.
In most cases you will be 
asked to come back to re-
ceive your second dose in 
around three weeks.
Vaccinating against 
COVID-19 is the easiest 
way for Australians to get 
their normal lives back, 
but millions are hesitant to 
get the jab.
Our Best Shot is news.
com.au’s campaign an-
swering your questions 
about the COVID-19 vac-
cine roll out.
We’ll debunk myths about 
vaccines, answer your 
concerns about the jab 
and tell you when you can 
get the COVID-19 vaccine.
“All COVID-19 vaccines 
require two doses per per-
son,’’ deputy chief medical 
officer Michael Kidd told 
news.com.au.
“The Pfizer vaccine doses 
will be administered 21 
days apart.”
The exact spacing be-
tween the doses depends 
on the vaccine and may 
differ depending on the 
brand being used whether 

that’s Pfizer, AstraZeneca 
or any new vaccines that 
are approved by Austra-
lia’s TGA.
WHY DO I NEED TWO 
SHOTS OF THE VAC-
CINE?
There is a one-shot COVID 
vaccine in development by 
Johnson & Johnson but 
there are no plans to im-
port it yet.
Both the Pfizer-BioNTech 
and the AstraZeneca vac-
cines, the first to be of-
fered in Australia, require 
two doses to offer the full 
benefit.
The first dose helps the 
immune system create a 
response against SARS-
CoV-2, the virus that 
causes COVID-19.
It offers good protection 
against COVID-19 with an 
efficacy rate of more than 
50 per cent in most vac-
cines.
But the official advice for 
Australia’s Therapeutic 
Goods Administration 
makes it clear that the 
protection is not instanta-
neous.
“As with any vaccine, vac-
cination (it) may not pro-
tect all vaccine recipients. 
Individuals may not be 
fully protected until seven 
days after their second 
dose of COMIRNATY,’’ it 
states.
The protection is stronger 
after the second dose of 
the vaccine.
Research shows that the 
vaccines are more than 50 
per cent effective 10 days 
or so after the first shot 
and nearly 95 per cent ef-
fective several days after 
the second.
It’s the second dose that 

further boosts the immune 
response to ensure long-
term protection with pro-
tection rising to up to 95 
per cent in the case of the 
Pfizer vaccine. 
HOW LONG WITH THE 
COVID-19 VACCINE 
LAST?
That’s a big question that 
scientists haven’t fully an-
swered yet.
Because the vaccine is so 
new, scientists have not 
been able to run real-time 
trials determining how 
long it will last and when 
you need a booster shot. 
If you take the example of 
the flu vaccine, the effec-
tiveness can vary.
How long the vaccine will 
reduce the severity of dis-
ease is currently being re-
searched through global 
clinical trials.
In other words, scien-
tists are still researching 
whether a booster shot 
will be required annually, 
like the flu shot, or less 
frequently.
“We don’t know how long 
these vaccines are effec-
tive for because they’re so 
new. So whether we need 
to do a booster at some 
point remains to be seen,’’ 
chief medical officer Pauk 
Kelly said.
The vaccine itself lasts 
for six months and must 
be kept in cold storage in 
freezing temperatures.
That’s one of the reasons 
why the Pfizer vaccine, 
which is regarded as per-
haps the most effective 
vaccine on the market, 
also has disadvantages 
from a logistical point of 
view.
The multidose vial must be 
stored frozen and thawed 
prior use.
Frozen vials should be 
transferred to an environ-
ment of 2C to 8C to thaw 
or alternatively thawed for 
30 minutes at tempera-
tures up to 30C for imme-
diate use.
Reporting any serious side 
effects and adverse reac-
tions is important.

When you’re most at risk of COVID-19 
infection during vaccination

You have more chance of catching COVID-19 between having your first 
and second dose of the vaccine.Source:Getty Images
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NSW Health is undertak-
ing an extensive inves-
tigation into the source 
of a new COVID-19 case, 
including the possibility 
of transmission within a 
hotel quarantine facility.
The case, reported on 
Tuesday, is a returned 
overseas traveller who 
tested positive to COVID-
19 after being released 
from hotel quarantine at 
the Sofitel Wentworth.
Comprehensive testing 
is underway to assist 
NSW Health understand 
the timing and nature 
of the case’s infection, 
including whether their 
infection is a known vari-
ant of concern.
Several returned over-
seas travellers in the 
same quarantine hotel 
returned positive COVID-
19 results while the case 
reported on Tuesday was 
undertaking quarantine. 
NSW Health is investi-
gating any potential links 
between these cases and 
Tuesday’s case.
All returned travellers 
who stayed on the same 
floor in the Sofitel Went-
worth during this time 
are being contacted by 
NSW Health contact trac-
ers and requested to be 
tested if they have not 
already been tested as 
part of the day-16 testing 
program.
All staff working in NSW 
quarantine hotels under-
take a daily rapid saliva 
test as part of COVID-19 
surveillance testing.
The person, from the 

Wollongong area, arrived 
from South America on 
January 19 and com-
menced hotel quarantine. 
They returned two nega-
tive tests during their 
quarantine period. These 
tests were taken on day-2 
(21 January) and day- 12 
(31 January), before the 
person finished their ho-
tel quarantine period on 
Tuesday 2 February.
NSW Health contact trac-
ers contacted the person 
late on Thursday Febru-
ary 4 as part of the en-
hanced day-16 follow-up, 
introduced last week.
They did not have any 
symptoms but agreed 
to undertake testing the 
next day, doing so on 
the afternoon of Friday 
5 February. The test was 
returned as a positive 
on the night of Saturday 
6 February. The person 
was contacted, inter-
viewed by NSW Health, 
isolated, and re-tested, 
with those results re-
confirming a positive 
detection on Sunday 7 
February.
Ten close contacts of the 
case were also identified 
and directed to self-iso-
late. Seven of those have 
already returned nega-
tive tests.
The person visited a num-
ber of venues in Wollon-
gong and surrounding 
areas, as well as a café 
in Brighton Le Sands in 
south-eastern Sydney, 
before they were noti-
fied of the positive result 
from their day-16 test.

NSW Health investigating source 
of COVID-19 case

There are more than 350 
COVID-19 testing loca-
tions across NSW, many 
of which are open seven 
days a week. To find 
your nearest clinic visit: 
https://www.nsw.gov.au/
covid-19/how-to-protect-
yourself-and-others/clin-
ics or contact your GP.
NSW Health last week in-
troduced additional test-
ing of people who are 
discharged from hotel 
quarantine after 14 days. 
When discharged from 
hotel quarantine, these 
returned travellers now 
receive a fact sheet ex-
plaining the need for this 
test.
They are subsequently 
called by NSW Health’s 
contact tracing team on 
day 16 and asked if they 
have any symptoms, and 
regardless of whether 
they have symptoms, are 
asked to get tested that 
day or the next day. If 
they have no symptoms 
they are not required to 
isolate while they await 
the results of this test.
No quarantine system 
is without risks. Day 16 
testing was introduced 
following the identifica-
tion of people who had 
developed COVID-19 
infection after leaving 
quarantine in other juris-
dictions.
Such testing may pick up 
infection that has devel-
oped from exposure dur-
ing the quarantine period 
or in those rare instances 
where cases have long 
incubation periods.

As the world’s eyes turn 
to Victoria this month, 
there are grave concerns 
over the state’s ability to 
stop another coronavirus 
outbreak.
Victorians are well aware 
of the pain caused by 
leaks in hotel quarantine 
but despite reforms be-
ing made since the out-
break that sparked the 
state’s second wave, 
alarm bells are beginning 
to ring again.
They’ve rung out three 
times over the past week 
alone, as the world’s 
eyes turn on Melbourne 
for the Australian Open, 
after two workers and a 
traveller were infected in 
the city’s hotels.
Two of those cases have 
been confirmed as being 
the highly contagious 
UK strain and it’s a pain-
ful reminder of the risk 
involved in bringing in 
travellers from around 
the world.
Now experts have ex-
pressed grave concerns 
over the system — with 
one of the nation’s lead-
ing epidemiologists say-
ing it’s clear Victoria’s 
quarantine hotels are not 
fit for purpose.
“They were not designed 
for this, and were only 
chosen because of the 
need to act fast,” the 
University of South Aus-
tralia’s Adrian Esterman 
told the Herald Sun after 
the latest breaches in the 
system.
Prof Esterman, along with 
Professor of Epidemiolo-
gy at UNSW Mary-Louise 
McLaws, previously told 
news.com.au he would 
advocate for a remote 
quarantine system, in-
stead of bring all out ar-
rivals into our densely 
populated cities.
GP and former president 
of the Australian Medical 
Association Dr Tony Bar-
tone said the leaks were 
“of concern”.
“We know that the quar-
antine system was never 
going to be 100 per cent 

foolproof but clearly three 
events over the last week 
or so have drawn atten-
tion to what is currently 
in play,” Dr Bartone told 
on Tuesday.
“We know the virus is 
much more transmissible 
but the counterbalance 
is, each time it’s gotten 
out, there have been no 
cases in the community … 
we’ve got to wait and see 
on this one.
“But that does point to 
the fact that there is still 
a lot more that we need 
to learn about this cur-
rent strain and how it’s 
progressing.
“Certainly, it raises the 
spotlight on the ventila-
tion systems in the hotel. 
Are they all fit for pur-
pose and, of course, the 
occupational physicians 
doing their testing at the 
moment is a very timely 
next step.”
Of course, this problem 
is not exclusive to Vic-
toria — with NSW seeing 
a number of leaks in its 
system, and breaches in 
South Australia, Queen-
sland and Western Aus-
tralia in recent months.
The nationwide leaks 
have renewed calls to 
send returning travellers 
to remote and regional 
areas, but both state 
and federal governments 
have argue against this.
Is hotel-based quarantine 
the answer?
Yes, it is the main line 
of defence against new 
Covid cases
Yes, but exclude people 
coming from very low-
risk places
Yes, but it should be a 
mix of hotel and at-home 
quarantine
No, we should consider a 
national quarantine facil-
ity
They say arrivals need to 
be close to major medi-
cal facilities and that a 
remote system would 
dramatically reduce ca-
pacity.
Prof Esterman said there 
would be some difficul-

Victoria coronavirus: Experts raise concerns over three virus leaks in one week
ties in setting up a new 
remote system such as 
transport, logistics and 
cost — but that it would 
be worth it all to avoid 
the pain of another lock-
down.
“I believe that the ADF 
could take care of most 
of this – they have ex-
perience in logistics, 
security, and disaster 
response, and could 
even supply catering 
and health staff,” he told 
news.com.au.
“Since some of the re-
turnees might have 
health issues (other than 
COVID-19), there would 
have to be a health centre 
available, and if neces-
sary, the ability to mede-
vac people to a major 
hospital.
“Setting up these centres 
would not be cheap, but 
it would still be nowhere 
near as expensive as the 
cost of yet another lock-
down.”
Vaccinating the nation
Pfizer’s COVID-19 vac-
cine is expected to be 
available in Australia by 
the end of the month. 
Here’s what we know 
about the rollout in each 
state.
Professor of Epidemiolo-
gy at UNSW Mary-Louise 
McLaws told news.com.
au the system we have 
now makes “little sense” 
and should have only 
been a temporary solu-
tion.
“Placing quarantining of 
high numbers of cases 
in highly populated cities 
places too great a risk for 
seeding the community 
with infection through 
the staff,” she said.
Authorities in Victoria is-
sued a warning just be-
fore midnight on Sunday, 
after a hotel quarantine 
worker at the Holiday 
Inn at Melbourne Airport 
tested positive to COVID-
19.
At the end of her shift on 
February 4, the woman 
returned a negative re-
sult.

She then returned to work 
on February 7 and later 
developed symptoms. 
A test revealed she had 
contracted COVID-19.
There is no indication 
she breached any proto-
col, but her positive test 
result has forced another 
80 quarantine staff, nine 
police officers and 12 

ADF personnel into isola-
tion.
“The individual is being 
interviewed and a full 
public health response 
is underway,” Victoria’s 
Health Department said.
“We are contacting Holi-
day Inn Airport workers 
and others who are con-
sidered primary close 

contacts. They are re-
quired to immediately 
isolate, get tested and 
remain isolated for 14 
days.”
A 26-year-old resident 
support officer who 
worked inside the Grand 
Hyatt also tested positive 
to the virus last Wednes-
day.
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James Packer’s embattled 
Crown Sydney casino has 
been dealt another blow 
by the NSW gaming regu-
lators. 
Shock resignations of two 
James Packer-backed 
Crown directors could 
pave a way for the em-
battled gaming giant to 
obtain a new licence for 
its $2.2bn Sydney Baran-
garoo casino by April. 
After the release of a 
damning report into 
the company on Tues-
day, Crown Resorts an-
nounced Mr Packer’s 
Consolidated Press Hold-
ings lieutenants on the 
board, Guy Jalland and 
Michael Johnston, would 
resign.
The NSW Independent Li-
quor and Gaming Author-
ity report tabled to state 
parliament on Tuesday 
noted corporate “arro-
gance” was a driving fac-
tor in the company turn-
ing a blind eye to illegal 
money laundering within 
its Melbourne and Perth 
venues.
ILGA in its findings said 
the Packer-backed casino 
was not a suitable licens-
ee holder and its state 
gaming clearance should 
be revoked.
The report said Mr Pack-
er’s influence over Crown 
had “disastrous conse-

quences for the compa-
ny”.
Media reports in 2019 al-
leged Crown facilitated 
money laundering activi-
ties at its Melbourne and 
Perth casinos through 
Asian high-roller junkets, 
sparking questions over 
whether it was fit to hold 
a casino licence.
It was suggested at the 
near year-long inquiry 
that Mr Packer was the 
driving force behind the 
push to secure more of 
the VIP junket market.
At a press conference, 
ILGA chair Phillip Craw-
ford said the sudden 
resignation was a “very 
accepting” sign the influ-
ence of Mr Packer and his 
private company over the 
board and senior manage-
ment would be removed.
Mr Crawford said Crown 
would need to “blow itself 
up” in order to meet the 
NSW licensing require-
ments, with significant 
changes to the board and 
senior management need-
ing to occur.
The gaming body would 
begin discussions with 
Crown through enforce-
able undertakings to en-
sure the company could 
acquire a casino licence 
by April.
Mr Crawford said ILGA 
had “contractual obliga-

tions” to work with Crown 
to overcome the issues 
presented in the inquiry’s 
findings.
He also noted dealings 
would be conducted 
through Crown’s chair 
Helen Coonan, who was 
exonerated of any wrong-
doing during the inquiry 
but her “heavy reliance” 
on the advice of chief 
executive Ken Barton 
was unfortunately “mis-
placed”.
ILGA will also discuss if 
Mr Packer’s current 36 
per cent shareholding in 
Crown is appropriate.
Inquiry Commissioner 
Patricia Bergin Ms Bergin 
has recommended that 
anyone with a 10 per cent 
shareholding in a casino 
licence needs to be ap-
proved by a new casino 
regulator.
Crown’s serious corpo-
rate failures included 
the arrest of employees 
in China in 2016, “with 
numerous failures to es-
calate indicators of real 
risks to the staff”, the re-
port said.
Ms Bergin said in her 
findings there was “sig-
nificant deficiency” in 
Crown’s corporate char-
acter and a lack of under-
standing and compliance 
of Australia’s anti-money 
laundering and counter-

Shock resignations of Crown directors Guy Jalland and Michael Johnston

terrorism financing laws.
ILGA also found numer-
ous governance failings 
by senior management 
and the board, including 
Mr Packer, who ignored 
risks of links to criminals 
when trying to get Hong 
Kong casino giant Melco 
to buy part of his stake in 
Crown.
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian told 2GB radio 
the report was damning 
and that if a company like 
Crown was found to have 
engaged in unlawful ac-
tivities, “all bets are off”.
“Clearly on this occasion 
things have to change for 
anything to progress,” 
she said on Wednesday 
morning.
“The report was damn-
ing in terms of potentially 
unlawful activity, in terms 
of (allegations of) failure 
to comply to various re-
quirements.”
Asked if she thought 
Crown’s license should 
be cancelled, she de-
murred: “Oh look, that’s 
not my position”.
 “The reason we asked 
commissioner Bergin, an 
eminent former judge, to 
conduct the commission 
... was to get the evidence, 
to get the facts. Now it’s 
up to the ILGA to give the 
government advice.
“At the end of the day, if a 
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party is found to not have 
done the right thing, or if 
parties don’t come with 
the highest compliance 
and integrity and (if they 
engage in) unlawful activ-
ity, then all bets are off.”
The Premier was also 
asked her view on wheth-
er the Barangaroo tower 
could still be profitable if 
Crown couldn’t run a ca-
sino there, but said it was 
not up the government 
to decide whether com-
panies were profitable or 
not.
West Australian Gaming 
Minister Paul Papalia la-
belled the report findings 
“deeply concerning”.
“The Department of Local 
Government, Sport and 
Cultural Industries has re-
quested that the State So-
licitor urgently assess the 
findings of the report and 
advise the Gaming and 
Wagering Commission of 
the relevance of the find-
ings to Western Austra-
lia,” Mr Papalia said in a 
statement on Wednesday.
“The department has also 
requested that the Com-
mission meet urgently 
once it has received 
the State Solicitor’s ad-
vice in order to consider 
the report sooner than 
planned.”
One of the many recom-
mendations that might 

be relevant was adopting 
Singapore’s legislative 
requirements for a casino 
operator to concurrently 
report suspicious behav-
iour to both AUSTRAC 
and the state authority, 
Mr Papalia said.
Moody’s Investors Ser-
vice analyst Maadhavi 
Barber said the ratings 
agency expected some of 
the changes required to 
maintain Crown’s Sydney 
license would directly af-
fect the conditions to re-
tain its Melbourne and 
Perth gaming licenses.
“The findings of the Com-
missioner’s report are 
among the more onerous 
of the potential outcomes 
Moody’s was consider-
ing,” she said.
“Most notably, however, 
the report did not suggest 
an irrevocable suspen-
sion or loss of the Sydney 
gaming license. Instead, it 
suggested measures that 
might allow Crown to re-
tain its license.
“While the required reme-
diation steps are onerous, 
Crown has initiatives un-
derway to address some 
of the Commissioner’s 
findings. Moody’s ex-
pects Crown to be willing 
and able to resolve the 
identified shortcomings, 
supported by its strong 
financial profile.”

Media reports in 2019 alleged Crown facilitated money laundering activities at its Melbourne and Perth casinos 
through Asian high-roller junkets. Picture: NCA NewsWire/Flavio BrancaleoneSource:News Corp Australia

The report said Mr Packer’s “forgetfulness or failing to turn one’s mind” to ensuring casinos remain free from 
criminal influence “must surely be intolerable”.Source:Supplied
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An Australian virus ex-
pert visited coronavirus 
ground zero in the Chi-
nese city of Wuhan, where 
the deadly pandemic first 
began. Here’s what he 
found. 
It has been more than 12 
months since a mysteri-
ous, deadly new virus 
first began striking down 
the citizens of Wuhan 
before spreading across 
every corner of the 
globe.
And while China has 
managed to pull off the 
impressive feat of ef-
fectively controlling the 
coronavirus pandemic 
in the months since, for 
the people of Wuhan – 
COVID-19’s terrifying 
ground zero – life has still 
not returned to normal.
For a formerly bustling 

Australian WHO virus expert reveals impact of coronavirus pandemic in Wuhan

city of more than 11 mil-
lion, the streets remain 
relatively empty.
Those who do venture out 
are masked at all times, 
follow stringent social 
distancing and hygiene 
practices and are under 
constant government sur-
veillance.
And for so many, the 
trauma of staring down 
a lethal, unknown illness 
which claimed thousands 
of local lives clearly lin-
gers.
That’s the impression 
felt by Professor Domi-
nic Dwyer, an Australian 
microbiologist and in-
fectious diseases expert 
with NSW Health who re-
cently spent four weeks 
in the city which became 
the epicentre of the pan-
demic.

Prof Dwyer travelled to 
Wuhan as part of the 
World Health Organisa-
tion’s (WHO) 14-strong 
virus investigation team 
sent to study the out-
break’s origin.
He told news.com.au peo-
ple there were still reeling 
from the tragedy, despite 
there being no recorded 
cases of COVID-19 com-
munity transmission since 
May 2020 in the city.
“I had the opportunity 
to talk to patients and 
doctors on the frontline, 
which was really valuable 
– it’s very easy to sit back 
and looks at the numbers 
… but talking to people 
affected one way or an-
other really brings home 
the fact that at the end of 
every number, there’s ac-
tually a person who was 

either sick or died or lost 
a loved one,” he said.
“I spoke to a doctor there 
whose wife was also a 
doctor, and she died in in-
tensive care after he had 
been unable to see her for 
the last two weeks of her 
life.
“She left behind a two-
year-old child and that 
brought home that it’s 
not just a numbers game 
or a political game, it’s 
very personal for a lot of 
people.
“I talked to patients and 
doctors in the hospitals 
that had the first cases 
and to hear about the im-
pact it had and to see the 
interpreters in tears and 
the Chinese investigators 
in tears, it was clearly very 
traumatic for them.”
Prof Dwyer and the team 
spent the first fortnight in 
hotel quarantine, before 
being able to meet with 
certain individuals and 
visit specific areas in the 
second fortnight, while 
under a “light” quaran-
tine due to current public 
health rules.
But it was enough to get a 
sense of a city that’s still 
grappling with the mag-
nitude of the disaster, 
which killed more than 
4600 of its own citizens 
and almost 2.4 million 
worldwide.
“It’s really very striking 
that Wuhan went through 
a terribly difficult period 
of time – yes, you could 
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argue that things should 
and could have been 
done better, but at the 
end of the day they were 
dealing with something 
they knew very little about 
which had a very dramatic 
impact including in hos-
pitals, where healthcare 
workers were also getting 
sick,” he said.
“They were in lockdown 
for 76 days without be-
ing able to go out of their 
apartments, and it was 
very, very tough on a per-
sonal level.
“Everybody wears masks 
everywhere, and there are 
not terribly many people 
wandering around. I imag-
ine the economic impact 
would also have been sig-
nificant.”

WUHAN’S ‘RECIPE’ FOR 
DISASTER
While WHO’s official find-
ings from the mission 
were inconclusive as to 
the origin of coronavi-
rus, Prof Dwyer said he 
believed it had started 
in China and most likely 
originated in bats.
And while virus cases re-
ally kicked off in a Wuhan 
“wet market”, he said it 
was probably being trans-
mitted in the community 
for some weeks before 
that point.
“I must say the evidence 
for the virus being else-
where before it took off in 
Wuhan is minimal … I think 
at this stage it’s a very big 

Life has not yet returned to normal in Wuhan. Picture: Hector Retamal/AFPSource:AFPProfessor Dominic Dwyer recently travelled to Wuhan as part of a WHO investigation.Source:Supplied

The view of Huanan Seafood Market, where the pandemic took hold. Picture: Getty ImagesSource:Getty 
Images

call to say it started else-
where in the world and 
then came to China, how-
ever, that does need to be 
explored,” he said.
“There is no doubt the 
outbreak got going in 
China, in the market and 
then in Wuhan, but what 
happened a month or two 
before that is really key 
and open to debate.
“It’s more than likely it 
started there … the en-
vironment in Wuhan’s 
Huanan Market clearly 
was ripe for allowing the 
virus to break out.”
He said the fact there were 
174 cases in Wuhan in 
December 2019 with only 
half having contact with 
the market, it seemed the 
virus had been circulating 
in the wider community as 
early as mid-November.
The investigation in-
cluded specialists with 
backgrounds in animal 
viruses and epidemiol-
ogy, and was focused on 
discovering how the out-
break started and what 
happened in the initial 
weeks.
The team visited a num-
ber of local markets, lab-
oratories and hospitals 
and spoke with Chinese 
experts, medical officials 
and everyday patients, 
and while further investi-
gations are needed, it is 
hoped their findings could 
help the world prevent or 
contain future pandem-
ics.
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املختار  املرحوم  أصدرت عائلة 
بيانًا  الشدياق  ليشع  سليم 
شكرت فيه القيادات الروحية 
والديبلوماسية  والسياسية 
على  واالجتماعية  والحزبية 
وقوفها اىل جانبها يف املصاب 
الوالد  بخسارة  بها  ألمّ  الذي 
املطران  سيادة  وصفه  الذي 
بـ  طربية  شربل  انطوان 
واعتربه  الربكة»،  جيل  »ابن 
اللبنانية  القوات  رئيس حزب 
الدكتور سمري جعجع  »خمرية 
العليا«، يف حني  بشراوية يف 
نعته النائب سرتيدا جعجع بـ 

»أحد أعمدة مدينة املقدمني«.
 وجاء يف البيان:

لكل جرح بلسم مهما كان بليغًا 
النفس، وما  او يف  الجسد  يف 

NSW State Emergency Ser-
vice (NSW SES) volunteers 
are set to be the first emer-
gency service in the state 
to receive new technology 
that will significantly boost 
communications while 
training for and responding 
to storms, floods and tsuna-
mis.
Minister for Police and 
Emergency Services David 
Elliott and State Member for 
East Hills Wendy Lindsay 
joined NSW SES Commis-
sioner Carlene York to view 
the new Cell on Wheels 
(CoWs) and Vehicle as a 
Node (Vaan) technology at 
Picnic Point, which when 
introduced, will enhance 
radio communication and 
connection to the Govern-
ment Radio Network.
Mr Elliott said with commu-
nication being so integral 
for all emergency services, 
it was fantastic to see NSW 
SES lead the way in adopt-
ing this technology.
“The roll-out of the CoWs 
and VaaN technology will 
be a significant boost to 
our volunteers’ communi-
cations capabilities,” Mr El-
liott said.

“This means, when the tech-
nology is introduced, our 
volunteers will have greater 
and more reliable access 
to the Government Radio 
Network, which our Govern-
ment has introduced to bet-
ter support emergency ser-
vices’ communications.”
“Our volunteers have al-
ready been hard at work 
over the past few months, 
especially while responding 
to 2400 requests for assis-
tance during the floods that 
hit the Mid North Coast.”
Local State Member for East 
Hills Wendy Lindsay said 
it is exciting that local vol-
unteers are among the first 
to be trained with the new 
technology.
“The testing of this equip-
ment is an exciting opportu-
nity for the volunteers here 
and means they will have 
access to the best technol-
ogy available,” Mrs Lindsay 
said.
“We need to make sure that, 
as our volunteers respond 
to events and support their 
local communities, they 
have the means to be able 
to communicate with one 
another.”

Commissioner York ex-
plained that five new CoWs 
will become operational 
in the next few months af-
ter volunteers have been 
trained in this new technol-
ogy.
“When introduced, the 
CoWs, which consist of 
four-wheel drive rugged ter-
rain vehicles with a commu-
nications cell on the back, 
will help our volunteers in 
remote locations,” Commis-
sioner York said.
“They will then be able to 
extend the coverage of the 
Government Radio Network 
where there is little or no 
coverage.”
“The Vehicle as a Node 
technology will also assist 
our volunteers with con-
nection to the Government 
Radio Network through 
their trucks and response 
vehicles.”
NSW SES members across 
18 locations in the state are 
in the process of testing this 
technology in 30 NSW SES 
vehicles, and will complete 
testing by the end of Febru-
ary 2021.
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

NSW SES VOLUNTEERS TO GET BOOST 
IN COMMUNICATION CAPABILITY عائلة املختار الراحل سليم ليشع 

الشدياق تشكر

والقرى ولالقرباء من آل الشدياق الذين 
لأللم  الحاضنة  العائلة  كعادتهم  كانوا 
باالمتنان  ونخص  العصيبة.  ساعاته  يف 
واعضاء  رئيسًا  اللبنانية  القوات  حزب 

على وقفتهم التضامنية املعهودة.
ال  اتصاالت  وردتنا  فقد  لبنان،  من  اما 
واقرباء  اصدقاء  من  تعد  وال  تحصى 
ومحازبني ومن قادة سياسيني، فلهم منا 
جميعًا كل االمتنان والعرفان. وال ننسى 
العائلي  االخوي  جعجع  الدكتور  موقف 
بامتياز حيالنا، وقد عبـّر لنا ليس بكالم 
كالسيكي بل وجداني عن عاطفته حيال 
ان  كما  الوجع،  ساعة  يف  وحيالنا  الوالد 
تخطت  جعجع  سرتيدا  النائب  عقيلته 
الكرتونيًا  بيانًا  باصدارها  الربوتوكول 
يعتربها  كان  الذي  والدنا،  فيه  نعت 
أعمدة  »أحد  بـ  اياه  واصفة  حبيبة،  إبنة 
برهنت  بذلك  وهي  املقدمني«،  مدينة 
الوطنية  العالقة  ان  دربها  شريك  كما 
هي  الناس  بني  واالنسانية  واالخالقية 

كنز نادر يف زمن »البيع والشراء«.
الصديق  للنائب  ممتنون  نحن  وكم 
جوزيف اسحق على دمعة أبلغ من كالم 
ليس  وهذا  بحرقة،  ممزوج  كالم  وعلى 

بالجديد عليه.
نرفع  استثناء  بدون  جميعًا  اجلكم  من 
يحفظكم  كي  السماء  رب  اىل  الصالة 
الظروف  هذه  يف  واوسرتاليا  ولبنان 
وعلى  مكروه،  كل  عنكم  ويبعد  العصيبة 

أمل ان نكافئكم باالفراح واملسرّات.
عائلة املرحوم سليم ليشع
 الشدياق يف اوسرتاليا

وقوف ابناء الجالية اللبنانية يف اوسرتاليا 
اىل جانبنا ونحن نودع من البعيد والدنا 
خفف  الذي  البلسم  إال  سليم،  الراحل 
البشراوي  األب  ذاك  غياب  وجع  عنا 
نمت  خردل  حبة  الرتاب  يف  زرع  الذي 
زرع  كما  وفريًا،  حصادًا  منه  أكلنا  زرعًا 
يف ضمرينا والوجدان بذور االيمان برب 
وبالقضية  األرز  وطن  وبلبنان  السماء 
وعّلمنا  وبالنضال،  وبالشهداء  املقدسة 
ببساطة األبوّة وبعمقها ان نظل أوفياء 
للمسلمات الروحية والوطنية مهما كانت 

الصعاب والتضحيات واألثمان.
هيئاتها  بكل  الجالية  غمرتنا  لقد  فعاًل 
سيادة  من  بدءًا  بالعزاء،  بعاطفة 
راعينا  طربية  شربل  انطوان  املطران 
لبنان  قنصل  وسعادة  ومثالنا  وقائدنا 
والنائب  معكرون  شربل  االستاذ  العام 
املونسنيور مارسلينو يوسف  األبرشي 
شربل  االب  برئيسه  شربل  مار  ودير 
الطائفة  وكهنة  رهبانه  وجمهور  عبود 

والراهبات الفاضالت.
االحزاب  اىل  بالشكر  نتوجه  كما 
الثقافية  والجامعة  والجمعيات  والتيارات 
واملؤسسات االجتماعية واالعالمية، واىل 
جميع األصدقاء واملعزين الذين احرتموا 
القيود املفروضة حضورًا او اتصااًل هاتفيًا 
والكرتونيًا او مشاركة يف القداس الذي 
طربية  املطران  سيادة  مشكورًا  ترأسه 
عظة  ألقى  حيث  مارشربل،  كنيسة  يف 
حقيقته  على  الحبيب  الوالد  رسمت 

بساطة ايمانه ووطنيته.
البلدات  وجميع  بشري  البناء  والشكر 

Wendy Lindsay MP and Minister David Elliott with Local SES  Volunteers at Picnic Point

Wendy Lindsay MP and Minister David Elliott with Local SES  Volunteers at Picnic Point
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