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غادة شريم  :حزب املصارف انتصر على حكومة دياب والربملان حياول اهلروب من مسؤولياته ..باسيل يزوّد النيابة العامة مبعلومات حول ملف البواخر

الوزير التميمي من بعبدا:ناقشنا االتفاقية «الصحية» بني بلدينا واتفقنا على تشكيل فريق عمل لتطبيقها

الرئيس عـون:نق ّدر للعراق موافقته تزويدنا بالنفط اخلام مقابل اخلدمات الطبية

ما زالت الصعوبات اليت
تعرتض تشكيل احلكومة
ترخي بظالهلا على جممل
املشهد السياسي واملالي
واالقتصادي واالجتماعي
واحلياتي واملعيشي يف
لبنان حيث ان يرفض
البعض االقالع عن تعنته
حتى ولو ادى ذلك اىل
ضياع البلد.
ولعل اخلرق الوحيد الذي
فتح كوة يف جدار األزمة
السميك هو قبول الرئيس
املكلف سعد احلريري برفع
عدد الوزراء من  18اىل 24
وزيرا.
واذا ُحّلت عقدة عدد
الوزراء فما زالت هناك
الكثري من العقد ،من
أمساء الوزراء اىل احلقائب
ونوعيتها اىل «قد خيلق
اهلل ما ال تعلمون».
وأتت زيارة وزير الصحة
والبيئة العراقي حسن
التميمي اىل بريوت لرتمي

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال الوزير العراقي حسن التميمي

حجرا يف مياه السياسة
اللبنانية الراكدة ،حتى
ال نقول اآلسنة ،ولتعطي
بصيص أمل للبنانيني
بعدم الوقوع يف الظالم
الكامل وذلك من خالل
موافقة العراق على تزويد
لبنان بالنفط اخلام مقابل

اخلدمات الطبية.

الرئيس عون يستقبل
التميمي

فقد استقبل أكد رئيس
اجلمهورية العماد ميشال
عون الوزير العراقي حسن
التميمي وأكد له استعداده
الكامل «لتسهيل تطبيق

واشنطن :من مصلحتنا احلفاظ على التعاون
االسرتاتيجي مع السعودية
أكدت اخلارجية األمريكية،
أمس األول اخلميس ،أن
من مصلحة واشنطن احلفاظ
على التعاون االسرتاتيجي
مع السعودية.
باسم
املتحدث
وقال
اخلارجية نيد برايس ،إن
الرياض شريك رئيسي يف
العديد من األولويات ،مبا
يف ذلك األمن اإلقليمي
ومكافحة اإلرهاب.
كما أضاف «تواجه اململكة
تهديدات كبرية ألراضيها
من اليمن وأماكن أخرى يف
املنطقة ،واهلجمات عليها
املدنيني
حياة
تعرض
األبرياء ،وهلذا السبب
حنن ملتزمون بالعمل معا
ملساعدة السعودية على
تعزيز دفاعاتها ضد هذه
التهديدات».
وتابع «نعمل بشراكة مع
السعودية إلنهاء احلرب يف
اليمن».
كما أكد املتحدث باسم
وزارة الدفاع األمريكية

(البنتاغون) ،أمس االول
اخلميس ،أن واشنطن تأخذ
جبدية التزاماتها للدفاع عن

السعودية ومساعدة شعب
اململكة للدفاع عن نفسه

التتمة على الصفحة 21

فرنسا :أفعال إيران وانتهاكاتها
لالتفاق النووي مقلقة جدا

أعربت وزارة اخلارجية
الفرنسية عن قلقها من
تصرفات طهران وذلك
بعدما رفعت السلطات
الفرتة
خالل
اإليرانية

ختصيب

املاضية نسب
اليورانيوم.
واعتربت يف بيان ،أن
لالتفاق
إيران
أفعال

التتمة على الصفحة 21

االتفاقيات املوقعة بني
لبنان والعراق» ،معربا
عن امله يف «التوصل اىل
سوق مشرتكة بني دول
املشرق العربي» ،الذي
لطاملا سعى اىل حتقيقها
سابقا قبل احلروب اليت
شهدتها دول املنطقة.
وكشف انه سيعاود درس
إمكانية طرح مبادرته ذات
الصلة من جديد.

عون
الرئيس
واعرب
عن تقديره عاليا لـ
«جهود احلكومة العراقية
وموافقتها على طلب لبنان
تزويده بالنفط اخلام مقابل
اخلدمات الطبية» ،معربا عن
امله يف «ان يكون التعاون
االقتصادي اإلنساني بني
وزارتي الصحة اللبنانية
والنفط العراقية ،بداية
لتعاون طويل األمد يفعل
يف املستقبل القريب ملا
فيه مصلحة البلدين».
مواقف الرئيس عون جاءت
يف خالل استقباله قبل
ظهر امس األول يف قصر
بعبدا ،وزير الصحة والبيئة
العراق
مجهورية
يف
الدكتور حسن التميمي
على رأس وفد ضم رئيس
الدائرة العربية يف وزارة
اخلارجية الدكتور أسامة
الرفاعي ،القائم باعمال
السفارة العراقية يف لبنان
امني عبد اهلل النصراوي،
الوكيل اإلداري لوزارة
الصحة الدكتور هاني
موسى العقابي ،مستشار

تــهنئة

نتقدم من الجالية بأحر التهاني بمناسبة
عيد الفصح املجيد ،أعاده اهلل على الجميع
بالخري واليمن والربكات والسالم.

«الهريالد»

الدكتور
الصحة
وزير
مدير
إبراهيم،
جواد
مستشفى زين العابدين
صفاء احلسيين ومستشار
السفارة العراقية امحد
مجال.
وحضر عن اجلانب اللبناني
وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف االعمال
الدكتور محد حسن وعدد
من معاونيه ،الوزير السابق
سليم جريصاتي ،مستشار
رئيس اجلمهورية للشؤون
الصحية الدكتور وليد

خوري ،املدير العام لرئاسة
اجلمهورية الدكتور أنطوان
الشؤون
مدير
شقري،
العربية يف وزارة اخلارجية
واملغرتبني السفري علي
املوىل واملستشارون رفيق
شالال وانطوان قسطنطني
واسامة خشاب.

التميمي

يف بداية اللقاء ،الذي
تناول العالقات الثنائية
وسبل تعزيز التعاون بني
لبنان والعراق ،باإلضافة

التتمة على الصفحة 21

غانتس :نتنياهو يقود إسرائيل إىل
حافة حرب أهلية ..ورمبا أبعد من ذلك
إعالم
وسائل
نقلت
إسرائيلية عن وزير األمن
اإلسرائيلي ،بين غانتس،
اعتقاده أن رئيس حكومة

اإلسرائيلي
االحتالل
بنيامني نتنياهو ،ينحدر بـ
«إسرائيل إىل حافة حرب

التفاصيل على الصفحة 21

مطلوب للعمل
مطلوب آنـستان أو سيدتان للعمل يف
خدمة الزبائن يف محل للحلويات العربية
يف منطقتي غرينايكر والكمبا ..الدوام
من الـ  3بعد الظهر حتى الـ  10مساء
للراغبات االتصال على الرقم:
0415 511 212
الخربة ليست ضرورية

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده

 Granny Flatلاليجار

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

 Granny Flatلاليجار مؤلفة من غرفة
نوم وغرفة جلوس وغرفة سفرة ومطبخ
وحمام مبلطني بالكامل ..بحالة ممتازة
جدا.
لالتصال0413 222 622 :

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

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
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إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from
Mayor Steve Christou

Mayor Steve Christou, Dr Hugh McDermott, State
Member for Prospect, Councillor Michael Zaiter and
local resident Trevor Simpson.

Wentworthville Memorial Swimming Centre reopens after
$12.2 million upgrade
The wait is over for families and competitive
swimmers after Council opened the doors to
the newly renovated Wentworthville Memorial
Swimming Centre on Monday.

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
Anyone lodging a planning application
is 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-applicationscurrently-advertised

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

The Centre has been a construction site
for several months as workers carried out
a $12.2 million upgrade of the facility.
The Centre offers a new heated program pool,
a leisure pool with beach entry, café and new
change rooms. A lift has also been installed
to allow people with disability to use the
50-metre pool.
When I was ﬁrst elected Mayor, one of my main
priorities was the redevelopment of Wentworthville
and this multimillion-dollar upgrade of the Centre
goes a long way to fulﬁlling that commitment.

This Centre was traditionally one of Western
Sydney’s most popular swimming spots prior to
the revamp, and based on the Centre’s new look
and improved amenities, I expect it will be even
more popular with residents and families in our
local community.
With the Parramatta pool being closed four
years ago, this is a fantastic opportunity for our
surrounding communities to enjoy the facility also.
The Centre will open for four weeks during
the Easter holidays before closing for winter.
I invite everyone in Wentworthville and across
Cumberland City to squeeze in a few laps
before then.
For opening hours and further information,
visit www.wentworthvilleswimcentre.com.au

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
) متوفرةDAs( طلبات التطوير
على اإلنرتنت
 أصبح2020  كانون األول31 إبتداء من
مطلوباً من أي شخص يقدم طلب
تطوير تحميل طلبه إلكرتونيـًا من خالل
)Planning Portal( موقع التخطيط
.التي تديرها حكومة نيو ساوث ويلز
 لم يعد من،كنتيجة لهذه التغيريات
املمكن تقديم الطلبات إىل البلدية باليد
) أو عرب الربيدover the counter(
.اإللكرتوني
يتوفر مزيد من املعلومات حول كيفية
إيداع الطلبات على موقع التخطيط
:) علىPlanning Portal(
www.planningportal.nsw.
gov.au
:لتقديم طلبات التطوير الحالية زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-applicationscurrently- advertised
:أو زوروا
www.cumberland.nsw.gov.
au/ development-applicationtracking
وذلك للتحقق من حالة تطويرات
.معينة

Wentworthville إعادة افتتاح مركز السباحة
 مليون دوالر12.2  بعد تجديد بمبلغMemorial
 أتوقع أن،للمركز ووسائل الراحة املحسنة
يكون أكثر شعبية بني املقيمني والعائالت
.يف مجتمعنا املحلي
،مع إغالق مسبح باراماتا منذ أربع سنوات
تعدّ هذه فرصة رائعة للمجتمعات املحيطة
.بنا لالستمتاع باملنشأة أيضـًا
سيفتح املركز أبوابه ملدة أربعة أسابيع
خالل عطلة عيد الفصح قبل أن يغلق
 أدعو الجميع يف.أبوابه لفصل الشتاء
وينتورثفيل ويف سائر أنحاء مدينة
كامربالند الرتياد هذا املركز والتمتع بما
.يقدمه
ملعرفة ساعات االفتتاح وملزيد من
www.  قوموا بزيارة،املعلومات
wentworthvilleswimcentre.
com.au
إذا كانت لديكم أي مشاكل
،ترغبون ان أساعدكم فيها
فالرجاء االتصال بي على
:الرقم
0419 651 187
steve.christou@
cumberland.nsw.gov.
au

انتهى االنتظار للعائالت والسباحني
التنافسيني بعد أن فتحت البلدية
األبواب أمام مركز السباحة
Wentworthville
Memorial
ً
.الذي تم تجديده حديثا يوم االثنني
كان املركز موقع بناء لعدة أشهر حيث
قام العمال بتحديث املنشأة بمبلغ
. مليون دوالر12.2
يقدم املركز مسبحـًـا جديدًا مدف ًئا
(ماء ساخن) ومسبحـًا ترفيهيـًا مع
مدخل إىل حوض السباحة ومقهى
 كما تم تركيب.وغرف تغيري جديدة
مصعد للسماح لألشخاص ذوي
اإلعاقة باستخدام املسبح الذي يبلغ
ً  م50 طوله
.رتا
عندما تم انتخابي ألول مرة
كانت إحدى
،رئيسا للبلدية
أولوياتي الرئيسية إعادة تطوير
 وهذه الرتقيةWentworthville
التي تقدر بماليني الدوالرات للمركز
ً
شوطا طوي ًال للوفاء بهذا
تقطع
.االلتزام
كان هذا املركز تقليديـًا أحد أشهر
أماكن السباحة يف غرب سيدني قبل
 واستنادًا إىل املظهر الجديد،التجديد
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لــبنانيات

وفد من التيار الوطين احلر جال يف قضاء عاليه وتشديد على وحدة اجلبل والعيش املشرتك
زار نائب رئيس «التيار
الوطين احلر» لشؤون العمل
الوطين الوزير السابق طارق
االول،
امس
اخلطيب،
قضاء عاليه ،على رأس
وفد ضم كل من سلطان
نسيم،
عفيف
فياض،
طوني جباني ،رايف ادريس
ورمزي دسوم.
لقاءاته
الوفد
استهل
يف القماطية مع مسؤول
القطاع الثامن يف «حزب
اهلل» احلاج بالل داغر وجلنة
القطاع ،ومت عرض الواقعني
واالجتماعي،
السياسي
مع التنويه بثبات التفاهم
بني الفريقني والعمل على
تطويره مواكبة للتغريات
الراهنة.
انتقل الوفد إىل عاليه حيث
التقى نائب رئيس احلزب
اللبناني»
«الدميقراطي
نسيب اجلوهري ،يف حضور
رؤساء الدوائر احلزبية يف
البحث
وتطرق
القطاع،
إىل ضرورة التنسيق بني
احلزبني على األرض يف
اجملاالت كافة ،كما أمجع
احلاضرون على تأييد خطة
عودة النازحني السوريني
اليت أعدتها وزارتي شؤون
النازحني سابقا والشؤون
االجتماعية حاليا.

ثم زار الوفد خلوة بدغان،
مروان
الشيخ
والتقى
فياض ولفيفا من املشايخ،
وشدد الطرفان على «وحدة
اجلبل والعيش املشرتك».
احملطة الرابعة كانت يف
كان
واللقاء
شارون،
مع الشيخ اجلليل حسني
الصايغ الذي اثنى على
وجود التيار الوطين احلر يف

اجلبل ومحل الوفد حتياته
إىل رئيس التيار النائب
جربان باسيل.
احملطة احلزبية كانت يف
مقر هيئة صوفر ،حيث
كان اللقاء مع احملازبني
و املناصرين وفاعليات
املنطقة.
بعدها انتقل الوفد إىل
زيارة
وكانت
جمدلبعنا

عبد

للسيد رائد حممود
اخلالق يف دارته.
وختام هذا النهار كان يف
دير سيدة املعونات للرهبنة
املارونية يف مشالن ،ولقاء
مع رئيس الدير األب ايلي
املسيح ،حيث تطرق البحث
إىل سبل ترسيخ األهالي يف
منطقتهم وتشجيع العودة
إىل قراهم.

الوفد خالل الزيارة

خمزومي :ما سبب صمت
لبنان الرمسي إزاء تلزيم
سوريا بلوك رقم
غرد النائب فؤاد خمزومي
قائ ًال« :توجهت بسؤال إىل
احلكومة لالستفسار عن سبب
صمت لبنان الرمسي إزاء تلزيم
سوريا بلوك رقم  .1هذا األمر
مرفرض ويعين التخلي عن
حقوقنا البحرية بدل القيام
حقوق
وضمان
برتسيمها
لبنان ووضع حد للتهريب عرب
املعابر غري االشرعية وكبح
مطامع الطبقة احلاكمة اليت ال
تريد إجناز الرتسيم».

مجيل السيّد:
مرجلتك يا معالي
الوزير مش بس تقول
لسالمة إنّو ك ّذاب

غرد النائب اللواء مجيل السيد
ّ
عرب تويرت:
«رياض سالمة اليوم:
ّ
سلمت وزير املال كل
«
املستندات املطلوبة للتدقيق
اجلنائي حبسابات مصرف
لبنان»!
يرد :
وزني
غازي
املال
وزير
ّ
ٍ
مناف
«كالم رياض سالمة
ّ
يسلمنا سوى
للواقع ومل
مستندات حمدودة ال تكفي
للتدقيق»!
مرجلتك يا معالي الوزير مش
إنو ّ
بس تقول لسالمة ّ
كذاب،
املرجلة تبعتو عالقضاء»...

عـيد الـفصح 2021
يـسرني أن أتقدم بأحر التهاني من مواطني نيو ساوث ويلز بمناسبة عيد الفصح السعيد .إنه ملن الرائع ان نجتمع معاً يف
هذا الوقت لتذكـّر التحديات التي صادفتنا يف عيد الفصح املاضي ومنذ ذلك الوقت.
إنه وقت يفكر فيه املسيحيون بصلب املسيح وقيامته وباملعنى االشمل للفصح الذي هو التضحية والتجدد وفوق كل شيء
األمل.
إن أهمية الفصح لها صدى خاص يف وجه التحديات األخرية لـ كوفيد  19 -والفيضانات التي ضربت العديد من مجتمعات
والية نيو ساوث ويلز.
إن كرمكم هو خري تمثيل للمسيحية وممثل حقيقي للقيم التي تحملها هذه األيام املقدسة يف الروزنامة املسيحية.
أود أن أشكر املجتمعات املسيحية وقادة الكنيسة للمساعدة يف ابقاء الشعب آمنا وساملا ،وأتمنى لكل فرد منكم فصحا مليئا
بالصحة والسالم.
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Saturday 3 April 2021

الـسبت  3نــيسان 2021

لــبنانيات

بري استقبل وزير الصحة العراقي وسفري رومانيا وشهرياري:

استقبله دياب واكد أهمية تطوير إطار التعاون

ال وصول اىل شاطىء االمان بال سلطة تنفيذية
تتحمل مسؤولياتها ملنع سقوط لبنان

التميمي :ناقشنا مستقبل
التعاون وزيارته إىل العراق

استقبل رئيس جملس النواب
االستاذ نبيه بري يف مقر
الرئاسة الثانية يف عني
التينة ،قبل ظهر امس االول،
سفري رومانيا يف لبنان رادو
يرافقه
مارداري
كاتاالن
القنصل ادريان الرجيانو،
يف زيارة بروتوكولية ملناسبة
تسلمهما مهامهما الدبلوماسية
يف لبنان .وكانت مناسبة
ختللها عرض لالوضاع العامة
والعالقات بني البلدين.

دياب مستقبال الوزير التميمي والوفد املرافق

التميمي

وظهرا ،استقبل رئيس اجمللس
وزير الصحة العراقي الدكتور
حسن التميمي والوفد املرافق،
حبضور وزير الصحة العامة يف
حكومة تصريف االعمال الدكتور
محد حسن.
وشكر الرئيس بري خالل
لقائه وزير الصحة العراقي،
بإسم اجمللس النيابي وبإسم
جملس
لرئيس
اللبنانيني
مصطفى
العراقي
الوزراء
الكاظمي «املؤازرة اليت قدمها
ويقدمها العراق خصوصا يف
هذه املرحلة اليت مير بها ،على
خمتلف املستويات وحتديدا يف
اجملالني النفطي والصحي».
وقال الرئيس بري« :املطلوب
اليوم تعزيز التكامل بني لبنان
والعراق يف خمتلف اجملاالت
ال سيما االقتصادية والصحية
والسياحية والسياسية ،وهذا
التكامل بصراحة ويف ظل ما
يتهدد لبنان من خماطر ،ميكن
له ان يسهم يف تأمني 50%
من طوق النجاة للبنان من
أزماته ،وكذلك حنن حريصون
على نسج افضل العالقات
مع كافة األشقاء العرب وحنن
يف اجمللس النيابي على أمت
اإلستعداد الجناز يف كل
التشريعات الالزمة اليت من
شأنها ان تعزز أواصر التعاون
بني لبنان والعراق ،وهذا
ما بدأناه بالفعل يف اجللسة
النيابية االخرية».
ويف الشأن السياسي ،أكد
بري أمام الوفد ،أن «ما يصيب
لبنان ويهدده هو نفسه ما
يصيب العراق ويهدده ال
سيما املخاطر املتأتية من
الذي
واإلرهاب
الفساد
يستهدف الوحدة الوطنية يف
البلدين» ،معتربا أن «املظلة
املتمثلة باملرجعية الرشيدة
لالمام السيد علي السيستاني
هي الضمانة حلماية النسيج
الوحدة
لتصليب
العراقي
الوطنية العراقية ،فالوحدة
يف العراق كما يف لبنان هي
املانع إلحباط كل املؤامرات
اليت تستهدف البلدين».
وتطرق اىل الشأن الداخلي
اللبناني واملوضوع احلكومي،
قائال« :نعم لالسف لبنان مهدد
باالنهيار اذا ما بقي الوضع على
ما هو عليه من دون حكومة ،اذ

بري مستقبال الوزير التميمي والوفد املرافق

ال ميكن الوصول اىل شاطىء
االمان من دون سلطة تنفيذية
تتحمل مسؤولياتها يف منع
سقوط لبنان ال مسح اهلل».

التميمي

وبعد اللقاء ،صرح وزير الصحة
العراقي« :تشرفنا بلقاء دولة
رئيس جملس النواب يف
مجهورية لبنان الشقيق األستاذ
نبيه بري ،الذي كان داعما
للمباحثات اليت جرت ما بني
وزارة الصحة العراقية ووزارة
الصحة العامة يف لبنان ،وقد
قدم شكره وتقديره للعراق
وعلى رأسها رئيس الوزراء
االستاذ مصطفى الكاظمي
ملا قدم العراق من مساعدات
وإسناد جلهود لبنان يف ازمته
احلالية االقتصادية والصحية
وال سيما جمابهة جائحة كورونا.
وقد اطلعنا دولة الرئيس
على املباحثات اليت جرت ما
بني اجلانب العراقي واجلانب
اللبناني والنقاط املراد اإلتفاق
عليها ،وايضا بني دولة الرئيس
حرصه على دعم القوانني اليت
ختص اإلتفاقيات ما بني وزارة
الصحة العراقية ووزارة الصحة
اللبنانية واملصادقة عليها
بشكل عاجل وال سيما االتفاقات
املستقبلية ،وبدورنا بينا ايضا
اهم النقاط اليت سيتم اختاذها
خالل االيام املقبلة من حيث
تشكيل الفرق املشرتكة على
مستوى اخلرباء ما بني البلدين
وزيارة معالي وزير الصحة
الستكمال
لبغداد
اللبناني
هذه اإلتفاقيات وتطبيقها على
أرض الواقع .وايضا قدم دولة
الرئيس الشكر إىل الشعب
العراقي ملساندته شعب لبنان
ودعم جهود الوزارتني جملابهة
جائحة كورونا وإسناد املالكات
العاملة يف وزارتي الصحة
العراقية واللبنانية».

شهرياري

وبعد الظهر ،التقى الرئيس
بري األمني العام للمجمع

العاملي للتقريب بني املذاهب
اجلمهورية
يف
اإلسالمية
اإلسالمية اإليرانية الشيخ
شهرياري،
محيد
الدكتور
يرافقه القائم بأعمال السفارة
اإليرانية يف لبنان حسن خليلي
واملستشار الثقايف للجمهورية
اإلسالمية اإليرانية يف لبنان
الدكتور عباس خامه يار.
وبعد اللقاء ،قال شهرياري:
«تشرفنا بزيارة دولة رئيس
جملس النواب االستاذ نبيه بري
الذي نعتربه شخصية سياسية،
فكرة ثقافية متميزة وطنية من
الطراز الرفيع ،ومن حسن حظنا
ان أتيحت لنا الفرصة لكي
نلتقي بدولته .وقد اغتنمنا
هذه الفرصة الطيبة اليت مجعتنا
بدولته كي نقدر ونثمن عاليا
املسرية السياسية الوطنية
الطويلة طيلة العقود املنصرمة
اليت دعم من خالهلا دولته
املقاومة اللبنانية ضد العدوان
هذه
وتوجت
اإلسرائيلي
املقاومة باإلنتصار على العدو
اإلسرائيلي ،ومن املواقف
احلكيمة البناءة والراسخة اليت
لطاملا اختذها دولته هو متسكه
مببدأ الوحدة الوطنية اللبنانية
اليت تعترب الركيزة االساسية

اليت حتقق املصلحة الوطنية
للبنان الشقيق».
أضاف« :حنن نعترب ان مواقف
الرئيس بري اليت ترتكز على
دعم الوحدة الوطنية يف لبنان
الشقيق ،وكذلك املواقف اليت
اختذتها املرجعيات السياسية
الكربى يف لبنان سواء دولة
الرئيس نبيه بري ومساحة السيد
حسن نصراهلل وكافة املرجعيات
الدينية ،كلها مواقف ادت اىل
حفظ الوحدة الوطنية واملصلحة
الوطنية العليا .وبطبيعة احلال،
فاجلمهورية اإلسالمية االيرانية
تدعم كل امر من شأنه ان يعزز
هذه الوحدة».
وختم« :خالل زيارتي للبنان
الشقيق ،أتيحت لي فرصة
لقاء كافة املرجعيات الدينية
الروحية االسالمية واملسيحية
حيث ملست حسا كبريا من
العقالنية اليت تؤكد على
ضرورة التحلي بالوحدة الوطنية
بني الشعب اللبناني ،وهي
مصدر تقدير وتثمني من قبلنا.
فإن روح الوحدة والعقالنية
عامالن اساسيان ميكنان لبنان
من جتاوز هذه املرحلة الصعبة
واحلساسة من تارخيه احلديث
للوصول اىل شاطىء االمان».

إستقبل رئيس حكومة تصريف
األعمال الدكتور حسان دياب،
أمس األول ،وزير الصحة
الدكتور
العراقي
والبيئة
حسن التميمي على رأس وفد
ضم رئيس الدائرة العربية
يف وزارة اخلارجية العراقية
الدكتور أسامة الرفاعي ،القائم
بأعمال سفارة مجهورية العراق
النصرواي،
أمني
الدكتور
الوكيل اإلداري لوزارة الصحة
الدكتور هاني موسى العقابي،
مستشار وزير الصحة الدكتور
جواد إبراهيم ،مدير مستشفى
زين العابدين األستاذ صفاء
احلسيين ،مستشار سفارة
مجهورية العراق األستاذ أمحد
مجال واألستاذ معتز حسن
علي ،حبضور الوزيرين محد
حسن وشربل وهيب ،مستشار
الرئيس دياب خضر طالب،
املدير العام لوزارة الصحة
باإلنابة الدكتور فادي سنان
ومستشاري وزير الصحة حسن
عمار ،رضا املوسوي ،فرح
بلوق ،جهاد مكوك وحسني
حميدلي.
وأكد الرئيس دياب خالل
االجتماع «أهمية تطوير إطار
التعاون بني لبنان والعراق»،
منوها ب»وقوف العراق إىل
جانب لبنان يف حمنته ،حيث
كان بني أوىل الدول اليت
سارعت إىل تقديم املساعدة
بعد انفجار مرفأ بريوت».
ومتنى «تسريع العمل بآليات
التعاون يف خمتلف القطاعات،
إضافة إىل استعجال تطبيق
القرار العراقي بشأن تزويد
لبنان بالنفط من العراق».
كما شكر «القيادة العراقية

مصطفى
احلكومة
ورئيس
الكاظمي واحلكومة والشعب
العراقي على وقوفهم إىل
جانب لبنان».

التميمي

وبعد اللقاء صرح الوزير
التميمي قائال« :تشرفنا بلقاء
رئيس حكومة لبنان الشقيق،
ونقلنا حتيات دولة رئيس
جملس الوزراء العراقي مصطفى
الكاظمي .وأثنى الرئيس دياب
على دعم العراق وحكومة العراق
جلهود وزارة الصحة ودعم
الشعب اللبناني باملساعدات
الطبية ملواجهة جائحة كورونا.
كذلك ناقشنا مستقبل التعاون
بني البلدين وزيارة رئيس
حكومة لبنان إىل العراق للقاء
دولة رئيس احلكومة العراقي
على رأس وفد حكومي كبري،
ملناقشة القضايا ذات االهتمام
بني
املشرتك
والتعاون
البلدين الشقيقني .وأطلعنا
الرئيس دياب على املناقشات
اليت جرت بني وزارتي الصحة
حول
واللبنانية
العراقية
التعاون يف خمتلف القضايا
الصحية ،ال سيما يف جماالت
االستفادة من اخلربات املتبادلة
بني البلدين ،كالسياحة الطبية
والتدريب املشرتك للكادرات
الطبية والصحية والتمريضية
واإلدارية وإدارة املستشفيات
يف البلدين الشقيقني».
وختم« :نأمل أن تكون
الزيارة القادمة ملعالي وزير
الصحة اللبناني إىل مجهورية
العراق إلمتام هذه االتفاقيات
واملباشرة بتطبيقها ،من أجل
رفع املستوى الصحي لبلدينا
العزيزين».

وهبة :ال نزاع حدودي مع سوريا وباب
احلوار مفتوح للحفاظ على حقوق لبنان عكر حبثت مع وهبه يف ملف حدود

اخلارجية
وزير
أوضح
واملغرتبني يف حكومة تصريف
األعمال شربل وهبة ،يف
حديث تلفزيوني ،امس االول
اخلميس ،أنه ال يوجد نزاع
ن وسوريا بل
حدودي بني لبنا 
هناك موقفان غري متفقني،
مشددًا على أن باب احلوار
مفتوح من أجل احلفاظ على
حقوق لبنان ومصاحله.
وأشار وهبة إىل أن اجلانب
السوري سبق له أن اعرتض
اللبناني
املرسوم
على

املوضوع يف األمم املتحد ة
 ،مؤكدًا أن املعاجلة جيب أن
تكون على أساس العالقات
األخوية وعلى أساس القانون
الدولي وقانون البحار.
وردًا على سؤال ،شدد وهبة
على أن اجلانب السوري مل
يبدأ عملية التنقيب بل وقع
إتفاقًا ،قبل أيام ،مع شركة
روسية من أجل التنقيب يف
البلوك رقم واحد ،الذي
يتعارض مع الرتسيم اللبناني
للحدود البحرية.

لبنان البحرية والتقت االمسر

إستقبلت نائبة رئيس جملس
الوزراء وزيرة الدفاع يف
حكومة تصريف األعمال زينة
عكر ،امس االول ،وزير
اخلارجية واملغرتبني يف حكومة
تصريف االعمال شربل وهبه،
يرافقه القاضي جان قزي،
ومت البحث يف املستجدات اليت
طرأت بشأن ملف حدود لبنان
البحرية مشاال وجنوبا وذلك
حفاظا على حقوق لبنان ،وجرى

التوافق على متابعة التطورات
بهذا اخلصوص.
والتقت الوزيرة عكر أيضا
رئيس االحتاد العمالي العام
بشارة األمسر ،وجرى عرض
لألوضاع العمالية يف ظل
األزمة االقتصادية واملعيشية
احلادة ،باإلضافة اىل اخلطط
اليت تضعها احلكومة واملتعلقة
باملساعدات للعائالت األكثر
حاجة.
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لـبنانيات

الرئيس عون استقبل التميمي :نقدر للعراق موافقته على تزويدنا النفط
اخلام مقابل اخلدمات الطبية وآمل التوصل اىل سوق مشرتكة بني دول املشرق

أكد رئيس اجلمهورية العماد
ميشال عون استعداده الكامل
«لتسهيل تطبيق االتفاقيات
املوقعة بني لبنان والعراق»،
معربا عن امله يف «التوصل اىل
سوق مشرتكة بني دول املشرق
العربي» ،الذي لطاملا سعى اىل
حتقيقها سابقا قبل احلروب اليت
شهدتها دول املنطقة .وكشف
انه سيعاود درس إمكانية طرح
مبادرته ذات الصلة من جديد.
واعرب الرئيس عون عن تقديره
عاليا ل»جهود احلكومة العراقية
وموافقتها على طلب لبنان
تزويده بالنفط اخلام مقابل
اخلدمات الطبية» ،معربا عن
امله يف «ان يكون التعاون
بني
اإلنساني
االقتصادي
وزارتي الصحة اللبنانية والنفط
العراقية ،بداية لتعاون طويل
األمد يفعل يف املستقبل القريب
ملا فيه مصلحة البلدين».
مواقف الرئيس عون جاءت يف
خالل استقباله قبل ظهر امس
األول يف قصر بعبدا ،وزير
الصحة والبيئة يف مجهورية
العراق الدكتور حسن التميمي
على رأس وفد ضم رئيس
الدائرة العربية يف وزارة اخلارجية
الدكتور أسامة الرفاعي ،القائم
باعمال السفارة العراقية يف
لبنان امني عبد اهلل النصراوي،
الوكيل اإلداري لوزارة الصحة
الدكتور هاني موسى العقابي،
مستشار وزير الصحة الدكتور
جواد إبراهيم ،مدير مستشفى
زين العابدين صفاء احلسيين
ومستشار السفارة العراقية
امحد مجال.
وحضر عن اجلانب اللبناني وزير
الصحة العامة يف حكومة تصريف
االعمال الدكتور محد حسن وعدد
من معاونيه ،الوزير السابق
مستشار
جريصاتي،
سليم
للشؤون
اجلمهورية
رئيس
الصحية الدكتور وليد خوري،
املدير العام لرئاسة اجلمهورية
الدكتور أنطوان شقري ،مدير
الشؤون العربية يف وزارة
اخلارجية واملغرتبني السفري
علي املوىل واملستشارون
رفيق شالال وانطوان قسطنطني
واسامة خشاب.

التميمي

يف بداية اللقاء الذي تناول
العالقات الثنائية وسبل تعزيز
التعاون بني لبنان والعراق،
باإلضافة اىل التحضري التفاقية
تزويد لبنان بالنفط اخلام مقابل
والصحية،
الطبية
اخلدمات
حتدث الوزير التميمي ،فشكر
الرئيس عون على استقباله
الوفد ،ونقل اليه «حتيات كل
من رئيسي اجلمهورية العراقي
برهم صاحل وجملس الوزراء
مصطفى الكاظمي» ،الفتا اىل
ان زيارته والوفد «تهدف
اىل دعم الشعب اللبناني يف
مواجهة جائحة كورونا وجهود
وزارة الصحة ،باإلضافة اىل
مناقشة امللفات اليت تساند
جهود وزارتي الصحة للنهوض
بالواقع الصحي يف البلدين،
والقضاء على هذه اجلائحة،

اليت
االتفاقيات
وبعض
وقعت عليها الوزارتان وسبل
تفعيلها».
واعرب عن سعادته ل»تأطري
العالقة يف اجلانب الصحي مع
لبنان» ،متمنيا «ان تكون هناك
اتفاقيات أخرى واعدة يف هذا
اجملال يف ظل التعاون القائم»،
الفتا اىل ان «تواجد اللبنانيني
يف العراق كبري وهناك فرق
طبية لبنانية يف القطاعني العام
واخلاص والكثري من العمالة
اللبنانية يف جماالت النفط
والسياحة والفندقة».
وقال« :ان احلكومة العراقية
مهتمة جدا باشقائنا يف لبنان،
فبعيدا عن احلالة اإلنسانية،
لبنان والعراق بلدان شقيقان،
والشعب اللبناني تعرض حلالة
طارئة بعد انفجار املرفأ اليت
اثرت بشكل كبري على االقتصاد
العراقي .وكذلك ،فان الظروف
متشابهة بني البلدين ما يقرب
يف وجهات النظر ويشعر
الشعبني بعضهم ببعض»،
وأكد تطلعه «لزيارة وزير
الصحة اللبناني للعراق لتطبيق
االتفاقيات الثنائية».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد،
متمنيا له التوفيق يف زيارته،
معربا عن شكره «للعراق حكومة
وشعبا لتضامنه مع لبنان
وتقديم املساعدة له مرارا بعد
انفجار مرفأ بريوت ،على الرغم
من الظروف الصعبة اليت مير
بها» ،متمنيا نقل حتياته اىل
«الرئيسني صاحل والكاظمي
والقيادة العراقية».
ونوه رئيس اجلمهورية ب»عالقة
االخوة والصداقة بني لبنان
والعراق وشعبيهما» ،الفتا اىل
«أواصر القربى بينهما واليت
متتد عرب التاريخ» ،متمنيا ان
«تكون زيارة الوفد اهلادفة
اىل تعزيز التعاون االقتصادي
اإلنساني بني وزارتي الصحة
اللبنانية والنفط العراقية،
بداية لتعاون طويل األمد يفعل
يف املستقبل القريب» ،الفتا
اىل احملادثات اليت اجراها مع
املسؤولني العراقيني «خالل
الزيارة الرئاسية اىل العراق»،
معتربا ان «التعاون احلاصل هو
مثرة تلك احملادثات».
واكد الرئيس عون استعداده
تطبيق
«لتسهيل
الكامل
االتفاقيات بني البلدين» ،معربا
عن امله يف «التوصل اىل سوق
مشرتكة بني دول املشرق الذي
لطاملا سعى اىل حتقيقها سابقا
قبل التطورات واحلروب اليت
شهدتها دول املنطقة» ،كاشفا
انه سيعاود «درس إمكانية طرح
هذه املبادرة من جديد» ،متمنيا
على الوزير العراقي «طرحها
على القيادة العراقية».
وهنأ الرئيس عون العراق
وشعبه على «جناح الزيارة
التارخيية اليت قام بها قداسة
البابا فرنسيس الشهر املاضي
للعراق» ،معتربا انها «انتصار
ملبادىء احلفاظ على التنوع
الديين والطائفي والثقايف

رئيس الجمهورية خالل استقباله وزير الصحة والبيئة العراقي الدكتور حسن التميمي والوفد املرافق
والتعددي يف املنطقة» ،معربا
عن تقديره عاليا «جلهود
احلكومة العراقية وموافقتها
على طلب لبنان تزويده بالنفط
اخلام مقابل اخلدمات الطبية
اللبنانية» ،معربا عن امله يف
«ان تساهم االتفاقية الصحية
اليت اقر جملس النواب أخريا
قانونا يرمي اىل ابرام املعاهدة
ذات الصلة يف تعزيز التعاون
بني البلدين».
وامل الرئيس عون يف ان
«يكون هناك تعاون بني لبنان
والعراق يف جامعة الدول العربية
واحملافل الدولية يف سبيل
تشجيع العودة االمنة للنازحني
السوريني اىل ارضهم».
ثم حتدث الوزير حسن ،فوجه
التحية والشكر اىل الوفد ومن
خالله اىل القيادة العراقية
والشعب العراقي ،مؤكدا ان
«هذا اللقاء حيمل بابعاده تظهري
املعاهدة اليت حصلت سابقا
ويف عهدكم ،ولنا الشرف
اليوم ان نستكمل االتفاقية
ذات الصلة وجند هلا اطرا
تنفيذية ملرحلة تكون عابرة
ان شاء اهلل لظروفها املعقدة
على كافة املستويات .وحنن
نتطلع مع معالي الوزير التميمي
لالخذ باسس هذه املعاهدة
والعمل على تطويرها على
مستوى اخلدمات الطبية وتبادل
اخلربات والكوادر اليت يتميز بها
لبنان» .وقدر عاليا «االهتمام
الذي تبديه القيادة العراقية
مبؤازرة لبنان يف الفرتة الصعبة
اليت مير بها واليت تظهر تبعاتها
السلبية على موضوع انتاج
الطاقة وغريها من القضايا»،
متمنيا «التوصل بدعم من فخامة
الرئيس ومؤازرته اىل تطبيق
عملي ملبدأ وعنوان النفط مقابل
اخلدمات الطبية اللذين حيمالن
البعد االقتصادي واالنساني يف
آن».

حسن

وبعد اللقاء ،صرح الوزير حسن
فقال« :نوجه الشكر لرئيس
اجلمهورية على دعمه الطار
التفاهم الذي صدر مبوجب
قانون يف اجمللس النيابي
منذ يومني ،ويتوج اليوم من
خالل زيارة معالي وزير الصحة
والبيئة العراقي الدكتور حسن
التميمي الصديق والوفد املرافق

مع سعادة القائم باالعمال كي
نبحث يف املعاهدة اليت اقرت
يف أيلول  2019واليت أصبحت
قانونا صادق عليه جملس النواب
اللبناني .واننا نطمح من خالل
زيارة معالي الوزير واجللسات
والنقاشات واالتفاقيات ان
نبلور اطارا تنظيميا الحقا لكي
تكون االتفاقية الصحية الطبية
باكورة ما نطمح اليه يف ظل
هذه الظروف املعقدة على
الصعيد العاملي وخاصة اليت
منر بها يف لبنان».
أضاف« :اننا معالي الوزير
نريد ان حنييكم على مبادرتكم
اإلنسانية واهلبة اليت منحتموها
لوزارة الصحة اللبنانية ملساعدة
الشعب اللبناني وكما اشرت
معاليك ،فان العالقة هي عالقة
اخوة وصداقة تارخيية ،وكما
أشار اليوم فخامة الرئيس
فاننا نطمح لتوسيعها لتطال
اطرا اقتصادية نفطية وصوال
اىل سوق مشرقية بدعم من
فخامته».

التميمي

ثم صرح الوزير التميمي،
فقال« :تشرفنا اليوم بلقاء
فخامة الرئيس عون يف قصر
بعبدا ونقلنا حتيات فخامة

ودولة
العراقي
الرئيس
الرئيس الكاظمي واحلكومة
العراقية والشعب العراقي
اىل شعب لبنان الشقيق .ان
هذه الزيارة كانت السناد
جهود وزارة الصحة اللبنانية
جملابهة جائة كورونا وكذلك
لدعم جهودها من خالل تقديم
مساعدات وأجهزة طبية تساهم
يف تقليل تأثريات اجلائحة على
الشعب اللبناني الشقيق .ومتت
العراقية
االتفاقية
مناقشة
اللبنانية املوقعة بني وزارتيالصحة العراقية واللبنانية يف
اطار االتفاقيات املشرتكة لدعم
القطاعني الطبيني العراقي
اخلربات
وتبادل
واللبناني
الطبية ،وذلك اوال ملواجهة
اجلائحة وثانيا يف جمال توفري
الدعم الكامل للوزارتني من
خالل اخلربات املتواجدة يف
االطار
واتفاقية
البلدين،
املشرتكة اليت اكد عليها فخامة
رئيس اجلمهورية واليت جيب
ان تدخل حيز التنفيذ .وهناك
توجه حكومي عراقي لدعم االخوة
يف لبنان يف مجيع االجتاهات
ومنها يف جمال التعاون الصحي
الكبري».
أضاف« :اتفقنا مع معالي الوزير

على تشكيل فريق عمل مشرتك
بدأ العمل منذ االن على مستوى
اخلرباء لتطبيق هذه االتفاقية،
ال سيما يف جمال االستفادة
من خربة االخوة اللبنانيني يف
إدارة املستشفيات ويف الدعم
اللوجسيت يف أمور اخلدمات
التمريضية والطبية».
وتابع« :لدينا تعامل سابق مع
املستشفيات اللبنانية وتبادل
عمل مشرتك .وقد اكد اليوم
رئيس اجلمهورية على ضرورة
تفعيل هذه االتفاقيات بشكل
كبري ،كما اثنى على دعم العراق
واحلكومة العراقية قيادة وشعبا
للشعب اللبناني .وان شاء اهلل
ستكون هناك خالل اليومني
املقبلني ،حركة من قبل وزارتي
الصحة العراقية واللبنانية للبدء
يف تطبيق هذه االتفاقية ،ال
سيما وان العراق يشهد اليوم
حركة عمرانية يف جمال البنى
التحتية للقطاع الصحي من
خالل استحداث العشرات من
املدن الطبية اليت ستدخل اىل
اخلدمة».
وختم التميمي شاكرا «اجلمهورية
اللبنانية حكومة وشعبا ،ورئيس
اجلمهورية على حفاوة االستقبال
واملالحظات القيمة اليت ابداها
خالل االجتماع ،ووزير الصحة
والشعب
الوزارة
وقيادة
اللبناني ،وان شاء اهلل ستشهد
األيام املقبلة تعاونا كبريا يف
اجملال الصحي بني البلدين».
سفري الصني
ويف قصر بعبدا ،سفري الصني
يف لبنان السيد وانغ كيجيان
يف زيارة وداعية ملناسبة انتهاء
مهامه الديبلوماسية يف لبنان
اليت امتدت اربع سنوات.
وقد شكر الرئيس عون السفري
الصيين على «اجلهود اليت بذهلا
خالل عمله يف تعزيز العالقات
اللبنانية  -الصينية وتطويرها
يف اجملاالت كافة» ،ومتنى له
«التوفيق يف مسؤولياته اجلديدة
يف وزارة اخلارجية الصينية».

ابو زيد عرض مع بوغدانوف التطورات يف لبنان وجهود تشكيل احلكومة

التقى املبعوث اخلاص لرئيس
االحتاد الروسي ملنطقة الشرق
نائب
وأفريقيا
األوسط
وزير خارجية روسيا ميخائيل
بوغدانوف ،مستشار رئيس
اجلمهورية اللبنانية للشؤون
الروسية النائب السابق أمل
أبو زيد ،ومت مناقشة الوضع
يف الشرق األوسط والرتكيز
على تطورات الوضع يف
لبنان.
وحبسب بيان« ،مت إيالء اهتمام
خاص باجلهود املبذولة لتشكيل
حكومة لبنانية جديدة ،والتغلب
على تداعيات األزمة السياسية
واالقتصادية
واالجتماعية
العميقة يف هذا البلد املثقل
بوباء فريوس كورونا».
و لفت البيان اىل ان «اجلانب
الروسي جدد التزامه الراسخ
مبواصلة االتصاالت النشطة
مع مجيع القوى السياسية

الرائدة يف لبنان ،من أجل
تعزيز التوافق بني الطوائف
واالستقرار يف ذلك البلد،

مبا يف ذلك مراعاة الطبيعة
الودية والتارخيية للعالقات
بني موسكو وبريوت».

أبي رميا يعلق على «مهزلة التدقيق اجلنائي»
غرد عضو تكتل لبنان القوي
النائب سيمون ابي رميا عرب
حسابه على «تويرت»« :»مهزلة»
التدقيق اجلنائي.
مصرف لبنان« :مت تسليم
احلسابات كافة العائدة ملصرف
لبنان ،بتاريخ  13تشرين األول
 ،2020إىل وزني».

«ما صدر عن
حول التدقيق
للواقع ومل
يف املئة من

وزارة املالية:
مصرف لبنان
اجلنائي مناف
نستلم اال 42
املستندات».
اطالب جبلسة نقاش علنية
ملعرفة
النواب
جمللس
احلقيقة».

كورونيات
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  3592اصابة جديدة ،يوم اخلميس
 1نيسان ،رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل  ،471962كما
مت تسجيل  52حالة وفاة.
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مـقاالت وتـحقيقات

جعجع عرض لالشكال احلدودي البحري مع سوريا :البعض يتعاطى مع االمر على قاعدة ضرب احلبيب زبيب وعلى السلطة جمتمعة التحرك فورا
شدد رئيس حزب «القوات
اللبنانية» مسري جعجع على
«ان موقفنا التارخيي من نظام
األسد ال عالقة له أبدا باملشكلة
احلدودية البحرية الشمالية مع
سوريا بالذات ،فهذه األخرية
هلا معطياتها مبعزل عن أي شيء
آخر وعلينا مجيعا أن نعكف على
حلها كمشكلة قائمة يف حد ذاتها
بغض النظر إذا كنا مع نظام
األسد أو ضده وحنن يف طبيعة
احلال ضده».
وقال جعجع يف تصريح مباشر
له ،بعدما طرح الوقائع يف ما
خص املشكلة احلدودية البحرية
الشمالية مع سوريا ،وقال:
«يف العام  2011قامت احلكومة
اللبنانية برتسيم حدودنا البحرية
مع سوريا ،وبطبيعة احلال
مبشاركة وتعاون عدد كبري من
اإلدارات اللبنانية ،وقد أتى
ذلك يف إطار حتديد املنطقة
االقتصادية اخلالصة للبنان
عندما كانت اإلشكالية مطروحة
مع قربص ويف هذا السياق
واإلطار مت حتديد حدودنا البحرية
مع سوريا».
ولفت جعجع إىل أنه «بعدما أجنزت
احلكومة اللبنانية هذا الرتسيم
أرسلت الوثائق إىل األمم املتحدة
وعلى األثر اعرتضت سوريا إال
أنها مل تقم بأي شيء آخر سوى
جمرد اإلعرتاض» ،مشريا إىل أنه
«يف العام  2014عندما طرح لبنان
دورة الرتاخيص األوىل للتنقيب
عن الغاز والنفط ،اعرتضت
حكومة األسد مرة جديدة».
وقال« :إن حكومة األسد لديها
نظرة حلدودها البحرية خمتلفة
متاما لنظرة احلكومة اللبنانية
حلدودنا الشمالية .ويف أيار عام
 ،2017وأريد من اجلميع حفظ
هذا التاريخ جيدا ،أي منذ 4
سنوات أرسلت وزارة اخلارجية
اللبنانية عرب الطرق الديبلوماسية
املعتمدة مذكرة حلكومة األسد
تطلب عربها هذه األخرية أن يتم
عقد لقاءات مشرتكة من أجل
التباحث بغية توحيد النظرة إزاء
احلدود البحرية موضع اخلالف،
باعتبار أن كل طرف رسم احلدود
بطريقة خمتلفة متاما عن الطرف
اآلخر ،إال أنه ومنذ أيار العام
 2017حتى هذه اللحظة مل يتم
الرد على هذا الطلب إىل أن
فوجئ لبنان يف األيام األخرية
أن حكومة األسد لزمت شركة
«كابيتال» الروسية للتنقيب
عن النفط والغاز يف «البلوك»
رقم واحد السوري تبعا لرتسيم
حكومة األسد هلذا «البلوك»
الذي يتقاطع مبسافة  750كلم2
مع الرتسيم اللبناني».
ورفع جعجع خالل التصريح صورة
خلريطة تشري متاما هلذه املساحة
موضع النزاع.
واعترب أن «املشكلة حتى هذا
احلد ممكنة احلصول ،ويف الفرتة
املاضية حصل شيء مماثل على
حدودنا اجلنوبية واليوم حيصل
على احلدود الشمالية وهذه
األمور حتصل بني أي دولة
وأخرى ،مشددا على «ان موقفنا
التارخيي من نظام األسد ال عالقة
له أبدا بهذه املشكلة بالذات،
فهذه األخرية هلا معطياتها مبعزل
عن أي شيء آخر وعلينا مجيعا أن
نعكف على حلها كمشكلة قائمة
يف حد ذاتها بغض النظر إذا كنا
مع نظام األسد أو ضده وحنن

بطبيعة احلال ضده».
وطرح جعجع عما جيب أن نقوم
به اليوم بعد أن وصلنا إىل ما
وصلنا إليه بالنسبة ملسار هذه
املشكلة ،وقال« :أسوأ ما حيصل
يف هذه األيام هو جتهيل الفاعل
دائما ودمج الكل بالكل ومع الكل
وهذا األمر ال ميكن أن يوصلنا إىل
أي نتيجة ،كما أن اخلروج ملطالبة
السلطة بشكل عام غري جمد وإمنا
علينا ان حندد من جيب أن نطال
وأين تقع املسؤولية يف هذه
املشكلة ،لذا أنا أوجه كالمي
هذا حتديدا لرئيس اجلمهورية
ورئيس حكومة تصريف األعمال
جمتمعة والقوى السياسية اليت
تقف وراءها واجلميع يعرفهم
وهم كناية عن األكثرية النيابية
باعتبار أنهم ممثلون يف حكومة
الرئيس حسان دياب».
وتابع جعجع« :ما وصلنا إليه
يف هذه املشكلة إىل حد
اآلن هو جمرد تسلسل معني
لألحداث ميكن أن حيصل ما
بني أي دولتني يف العامل ،إذا
ما افرتضنا أن هناك دولة من
اجلانب السوري األمر الذي هو
غري صحيح باعتبار أنه ال دولة
يف سوريا ،لذا ميكن أن نعترب
أن هذه املشكلة ما بني طرفني
الدولة اللبنانية من جهة والطرف
اآلخر من اجلهة الثانية ،لذا ما
جيب أن تقوم به هذه السلطة،
اجلمهورية
برئيس
املتمثلة
ورئيس حكومة تصريف األعمال
وحكومة تصريف األعمال جمتمعة،
هو تكليف مكتب حماماة خمتص
لريسل إنذارا لشركة «كابيتال»
الروسية مفاده بأن الشركة
حصلت على التزام من حكومة
األسد من أجل التنقيب عن النفط
والغاز يف «البلوك» رقم واحد
السوري إال أننا نبلغكم منذ اآلن
أن هذا «البلوك» حسب الرتسيم
السوري يوجد جزء منه ومساحته
 752كلم 2داخل احلدود اللبنانية
وبالتالي أي أعمال من ضمن هذه
املساحة يعترب تعديا على األراضي
اللبنانية ،ويتم رفق هذا اإلنذار
ّ
خبرائط حتدد املساحة املذكورة
بشكل دقيق ،وباملناسبة هذا
هو اإلجراء الذي اعتمد مع شركة
«نوبل انرجي» يف اجلنوب عندما
حصلت على التزام للتنقيب يف
حقل «كاريش» واليوم علينا
تكرار األمر ذاته».
واستطرد« :إىل جانب اإلنذار،
من املفرتض على احلكومة
اللبنانية أن ترسل فورا إشعارا
أو مذكرة لألمني العام لألمم
املتحدة إلعالمه مبا حيصل ولفت
نظره إىل أننا أودعنا نسخة عن
الرتسيم الذي أجنزناه حلدودنا
الشمالية يف العام  2011لدى
األمم املتحدة ،ويف الوقت
عينه على احلكومة اللبنانية أيضا
إرسال مذكرة حلكومة األسد
تسرد فيها وقائع ما جيري
من وجهة نظرنا وتعلم األخرية
من ضمن املذكرة أن الدولة
اللبنانية تعترب أن هناك 752
كلم 2من ضمن «البلوك» رقم
واحد حسب ترسيمكم للحدود
تعود هلا ،وبالتالي تقوم احلكومة
اللبنانية بالطلب من حكومة األسد
أن تشكل فريقا تقنيا من جهتها
ليجتمع مع الفريق التقين اللبناني
بغية حبث مسألة احلدود البحرية
للوصول إىل تفاهم حوهلا».
ولفت جعجع إىل أنه «إذا ما

جعجع يرفع صورة لخريطة تشري تماما لهذه املساحة موضع النزاع
رفضت حكومة األسد تشكيل
فريق تقين من قبلها أو أن
الفريقني التقنيني اللبناني
والسوري مل يصال إىل حل
يرضي الطرفني بعد لقاءاتهما،
عندها ميكننا أن نلجأ لتحكيم
دولي حيب ،أي أن يقوم لبنان
بانتقاء مبا معناه «حمام» عنه
فيما تقوم حكومة األسد بانتقاء،
مبا معناه« ،حمام» عنها وهذان
«احملاميان» يقومان بانتقاء
رئيس حمكمة لتصبح احملكمة
من ثالثة أطراف ،ويعكفون
على دراسة هذه املشكلة حيث
يقوم لبنان بتقديم الوثائق اليت
حبوزته وتقوم بدورها حكومة
األسد باألمر عينه ويف نهاية
املطاف نتيجة هذا التحكيم احليب
ملزمة للطرفني ،باعتبار أنه عندما
يتفق طرفان على الركون إىل حل
مشابه عرب التحكيم احليب عندها
يكون االثنان ملزمني بااللتزام
بنتائجه».
وتابع جعجع« :لدينا أيضا طريقة
ثالثة حلل هذه املشكلة ،يف حال
رفضت حكومة األسد اللجوء إىل
التحكيم احليب وهي الذهاب إىل
حمكمة العدل
الدولية وتقديم
ّ
قضيتنا ويقوم األسد بتقديم
ما لديه من مستندات ونرى
بعدها ما ستحكمه احملكمة يف
هذا اخلصوص ،إال أن هذا احلل
أصعب وبطبيعة احلال يهرب منه
األسد انطالقا من نظرته للمحاكم
الدولية».
وأوضح جعجع أنه «إذا ما
رفض نظام األسد كل سبل
احلل اليت طرحتها أعاله ،عندها
تكون احلكومة اللبنانية مضطرة
الختاذ كامل اإلجراءات ،إن كانت
القانونية منها جتاه املرجعيات
الدولية وخصوصا جملس األمن
واألمم املتحدة كما اإلجراءات
على األرض من أجل احملافظة
على حقوق لبنان ،لذا املوضوع
اآلن برمته عند السلطة اللبنانية
ممثلة برئيس اجلمهورية ،رئيس
حكومة تصريف األعمال وحكومة
تصريف األعمال جمتمعة».
ولفت جعجع إىل أن «األسد
لديه أصدقاء كثر يف لبنان،
ولرمبا هؤالء األصدقاء ميكنهم
استعمال صداقتهم اآلن ليقولوا
له إنه يقوم بالتعدي على 752
اللبنانية تبعا
كلم 2من األراضي
ّ
للتحديد الذي أجنزته احلكومة
اللبنانية لذلك تفضل واقبل إما
بتشكيل جلنة تقنية من طرفك
ملناقشة املوضوع مع جلنة تقنية
لبنانية ،أو باللجوء إىل التحكيم
الدولي احليب ،أو لنذهب إىل
حمكمة العدل الدولية ،إال أن مبا
تبني علينا اليوم هناك بعض

األطراف يف لبنان وطنيتهم
يف مكان آخر ولبنان بالنسبة
هلم ال يعدو كونه «قطع غيار»
يستعملونه ويستخدمون مصاحله
ومصاحل شعبه خدمة ألهداف
أخرى ال عالقة لنا بها ال من
قريب وال من بعيد».
وتابع« :على سبيل املثال ال
احلصر يف هذا اإلطار هناك
واحدة من وسائل اإلعالم
املشهورة بنظرتها لألمور بعني
حبت إديولوجية ومغرضة قالت
إن «احلدود البحرية مع سوريا
مشكلة بال أساس» فكيف صح
معها هذا الكالم؟ وهل كل ما
سردناه من وقائع ومعطيات
ينطبق عليه تعبري «مشكلة بال
أساس»؟ حنن قمنا برتسيم
املنطقة االقتصادية اللبنانية
اخلالصة منذ العام  2011فيما
سوريا اعرتضت على املوضوع
ومن العام  2017حتى اليوم
مل تقبل أن جنلس لنتفق على
ترسيم معني يف هذه املشكلة
ومن ثم عادت لتلزيم التنقيب
يف «البلوك» رقم واحد تبعا
لرتسيمها هي فهذا كله «مشكلة
بال أساس»؟ هذا الكالم إن
دل على شيء فعلى الغرضية
السياسية منه بالنسبة هلم ال
أكثر وال أقل».
«الوسيلة
جعجع:
واستطرد
اإلعالمية نفسها تابعت لتقول
أيضا «أن هذا امللف جيب أال
حيجب األنظار عن مشكلة احلدود
البحرية اجلنوبية» إال أن السؤال
هو ما دخل هذه املشكلة بتلك؟
ففي كلتا احلالتني لدينا حقوق
علينا العمل على اسرتدادها
بالكامل ،فهل «ضرب احلبيب
زبيب» هي القاعدة اليت يريدون
تطبيقها يف هذا املوضوع ،حيث
أنه إذا ما تعدت وأخذت سوريا
 752كلم 2من األراضي اللبنانية
فهذا أمر ال يهم وال يشكل مشكلة
املهم فقط بالنسبة لنا اسرتجاع
أراضينا من إسرائيل؟ أوال من
املهم جدا جدا اسرتجاع أراضينا
من إسرائيل أو عدم السماح
هلا بأخذ أي من حقوقنا النفطية
والغازية إال أنه يف الوقت عينه
من املهم جدا أيضا أال تقوم
سوريا بأخذ أي منها ،فأي من
املشكلتني ال تلغي األخرى إطالقا
باعتبار أن هذين امللفني علينا
معاجلتهما بالطريقة اليت جيب أن
تتم معاجلتهم بها آخذين بعني
االعتبار مصاحل الشعب اللبناني
فقط ال غري وبطبيعة احلال مسألة
احلق والعدل».
ولفت جعجع إىل أننا «جيب أال
نستغرب كيف وصل الدرك يف
البالد إىل هذا احلد يف حني أن

هناك من يعيش يف هذا البلد
والذي هو همه األخري ،وإذا ما
أردنا أن نرى الغرضية
السياسية
ّ
من هذه املشكلة لدى البعض،
فما علينا سوى االلتفات إىل ما
قاله هؤالء لناحية أنه «ال بد من
الضغط على الدولة إلعادة فتح
باب التواصل الرمسي مع سوريا
وللذهاب فورا إلعادة العالقات
مع دمشق» ،هؤالء «بهن شي
براسن» ،باعتبار أن هذه املشكلة
ليست سياسية وإمنا تقنية حبتة
وموضوعها هو ترسيم احلدود،
وكيف تعاطينا يف هذه املسألة
مع إسرائيل علينا أن نتعاطى
مع سوريا ،إال أنهم وبطبيعة
احلال سينربون فورا اآلن بعد
هذا الكالم ليقولوا إن إسرائيل
عدو ،واجلواب ،إذا ما قام طرف
ما بتفجري مسجدين لنا وقتل 50
شخصا داخلهما ويف حميطهما،
كما كان قد أرسل أحدا من أجل
اعداد تفجريات لنا يف لبنان
ولديه كل التاريخ السابق الذي
ال أريد العودة إليه اليوم ،ماذا
ميكنين ان أصنف هذا الطرف؟
فهل أصنفه اآلن تبعا لقاعدة
«ضرب احلبيب زبيب» إذا ال
مشكلة يف أن يفجر ويقتل
ويقوم بكل ما قام به؟ يف حني
أن نظام األسد ومنذ تأسيسه مل
يعرتف يف أي يوم من األيام
بلبنان كدولة مستقلة ،إال أن
كل ما تقدم ال يهمهم باعتبار أن
مصاحلهم ونظرتهم اإليديولوجية
أهم من كل شيء آخر وهذا ما
يكرتثون له ،أما لبنان وشعبه
فهذان املوضوعان ال يكرتثان
هلما على اإلطالق».
وأكد جعجع أن «أصوات النشاز
هذه الذي بدأت تسمع اليوم
ال عالقة هلا بلبنان أو بالوطنية
اللبنانية وهذا ليس الظرف
املناسبة كما أن مسألة احلدود
البحرية الشمالية ليست احلجة من
أجل إعادة العالقات مع دمشق،
وهنا أسأل هل هناك من شيء
إمسه دمشق اليوم؟ من حيكم يف
دمشق؟ لنعرف ذلك ميكننا متابعة
مجيع املفاوضات اليت حتصل

حول سوريا اليت يشارك فيها إما
إيران ،أو روسيا ،أو تركيا ،أو
الواليات املتحدة األمريكية ويف
بعض األحيان إسرائيل والكل
يشاركون سوى سوريا ،باعتبار
أن ال شيء امسه سوريا اآلن
مرده إىل ان هؤالء مجيعا
وذلك ّ
هم املوجودون على أرض سوريا
اليوم والبعض منهم يعمل جاهدا
إىل إبقاء نظام األسد ودعمه
بشكل من األشكال».
وشدد جعجع على أن «هذا
ليس اجملال من أجل املبارزة
السياسية إمنا من أجل العمل على
احلفاظ على حقوق لبنان الواضحة
من خالل املنطقة االقتصادية
اخلالصة اليت قام برتسيمها لبنان
خالل العام  2011وأرسل الوثائق
إىل األمم املتحدة ،لذا جيب أن
يتم النقاش حول هذه الوثائق
بالشكل الذي يريده نظام األسد
وانا أقول هذا مبعزل على نظرتنا
اإليديولوجية هلذا النظام فاهلدف
هو حل املشكلة وترسيم حدودنا
الشمالية مرة لكل املرات وليس
حماولة استنباط طريقة ما من أجل
إعادة العالقات الديبلوماسية مع
نظام األسد حبجة أنه كيف ميكن
للسوريني إعطاءنا حقوقنا وحنن
نقوم مبقاطعتهم؟ اجلواب هو أن
هذا هو الواقع القائم اليوم يف
سوريا وعلى غرار باقي اللجان
التقنية اليت تتواصل مع نظام
األسد من أجل حلحلة العديد
من املشاكل كذلك األمر ميكن
أن يتم تعيني جلنة تقنية من
الطرفني للعمل على حل هذه
املشكلة».
وختم جعجع« :أحببت القيام
بهذا التصريح على الرغم من
أننا يف «أسبوع اآلالم» أنه
إذا ما السلطة اللبنانية ممثلة
برئيس اجلمهورية ،رئيس حكومة
تصريف األعمال واحلكومة جمتمعة
مل تتحرك فورا اآلن يعترب هذا
األمر وكأن لبنان موافق على
الرتسيم السوري وبذلك تكون
هذه السلطة بالذات تقوم
بتخسرينا  752كلم 2من مياهنا
الشمالية».

املفيت دريان استقبل مفيت موسكو
وأصدر فتوى بشأن ال  pcrوحتديد
فدية العجز عن الصيام وصدقة الفطر
استقبل مفيت اجلمهورية اللبنانية
الشيخ عبد اللطيف دريان يف
دار الفتوى ،امس االول،
مفيت موسكو الشيخ إيلدار عالء
الدينوف على رأس وفد ديين
روسي .ومت البحث يف الشؤون
اإلسالمية وتعزيز العالقات بني
البلدين.
بعد اللقاء ،قال املفيت عالء
الدينوف »:نقلت اىل مساحة
املفيت ،سالم وحتيات الشعب
الروسي ومن مسلمي روسيا
لالخوة يف لبنان فنحن معهم
وحنبهم .ونرى أن الكثري من
الدول يعيشون ويعانون من
األزمات االقتصادية والسياسية،
ونقوم يف بعض مشاريع اخلري يف
لبنان العظيم والرائد يف كثري
من اجملاالت العلمية والفقهية».
واصدر املفيت دريان فتوى حبكم
الدين اإلسالمي يف فحص pcr
واللقاح املضاد لكورونا بالنسبة

للصائم بأنهما غري مفطرين وال
يفسدان الصوم يف شهر رمضان
املبارك وغريه من األشهر.
كما أصدر بيانني األول يف
حتديد فدية العجز عن الصيام
وهي إطعام مسكني أكلتني
مشبعتني عن كل يوم من أيام
رمضان وجيوز دفع قيمة هذه
الفدية من النقود ومقدار قيمتها
يتفاوت حبسب حال املعذور
قدرة واستطاعة ،فأقلها 22000
اثنان وعشرون الف لرية لبنانية
وما فوق ذلك للقادر ،ومن عجز
عنها بقيت يف ذمته حتى يقدر
عليها.
والثاني يف حتديد صدقة الفطر
لشهر رمضان املبارك أقلها
 20000عشرون ألف لرية لبنانية
يصرفها كل واحد عن نفسه وعن
كل من تلزمه نفقتهم حبسب
حاله قدرة واستطاعة ومن تطوع
خريا بالزيادة فهو خري.
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مــقاالت وتـحقيقات

احلدود البحرية مع سوريا :مشكلة بال أساس
مـيسم رزق

كما جرت العادة ،جيري توظيف كل ما يتعلق بسوريا ،سياسيًا.
ّ
يكنون العداء هلا ،هي ترسيم احلدود البحرية
مادة اليوم ،ملن
معها ،متهمني إياها بالسطو على مساحة  ٧٥٠كيلومرتًا .األكيد
أن ال سرقة ألي كيلومرت يف البحر .كل ما يف األمر ،حبسب
مصادر اجليش اللبناني ،أن لبنان وسوريا اعتمداٌّ ،
كل منهما
تستوجب التفاوض رمسيًا
على حدة ،تقنيات ترسيم خمتلفة
ِ
بات
للوصول إىل خط مشرتك .وهنا دور الدولة اللبنانية اليت َ
التحرر من الرتهيب األمريكي وكسر الطوق والذهاب
لزامًا عليها
ّ
فورًا إلعادة العالقات مع دمشق إىل طبيعتها ،واختاذ قرار
حكومي حلل مسألة احلدود البحرية مع سوريا.
ّ
بني سوريا وشركة روسية للتنقيب عن النفط
يف العقد املوقع َ
والغاز يف البحر السوري اجلنوبي (املنطقة املالصقة للحدود مع
لبنان) ،ورد يف إحدى الفقرات شرط «التزام املقاول بكافة
املعاهدات واالتفاقات املستقبلية بني احلكومتني السورية
واللبنانية خبصوص إحداثيات حدود البلوك اجلنوبية» .هذا
الشرط الوارد يف االتفاقية ،بوضوح ،يعين أن سوريا مل ُت ِ
قفل
الباب أمام التفاوض مع لبنان .حتى اليوم ،وعلى مدى 10
سنوات ،كانت بريوت هي اليت ترفض التجاوب مع دمشق اليت
سبق أن اعرتضت على «الرتسيم األحادي» للحدود البحرية بني
البلدين.
بعد االعالن عن االتفاقية الروسية  -السورية للتنقيب عن النفط
والغاز يف البحر ،ونشر خريطة مرفقة بها ُتظهر تداخل احلدود
مربعًا،
البحرية بني البلدين مبساحة تصل إىل حنو  750كيلومرتًا ّ
َ
تداخل فيه
حتولت مسألة ترسيم احلدود بني اجلارين إىل حدث
وجهًا بامتياز .مل ُ
يكن ّ
أدل على
السياسي بالتقين ،فبدا املشهد ُم ّ
ِ
ذلك من احلمالت اليت قادتها جمموعات على وسائل التواصل
االجتماعي ،وضعت سوريا يف مصاف العدو اإلسرائيلي ،باعتبار
وانضم
«ياول سرقة الثروة النفطية» للبنان.
أن كلاًّ منهما حُ
ّ
مسوقني لفكرة أن منطقة
إىل تلك اجملموعات معنيون بامللف،
ّ
حبرية تبلغ مساحتها  750كيلومرتًا ُمربعًا جرى وضع اليد السورية
عليها.
افتعال ُ
املشكلة يأتي يف حلظة الصراع الداخلي حول العالقة مع
دمشق ،والضغط الدولي على لبنان ملقاطعة سوريا واملشاركة
َ
ّ
تكتل «لبنان
دخل على اخلط
يف احلصار عليها .لكن سريعًا
َ
ناقش األمر يف اجتماعه أول من أمسُ ،م ّ
ذكرًا يف
القوي» الذي
َ
وجه الكتب
بيانه بأن «رئيس التكتل جربان باسيل
سبق له أن ّ
الالزمة اىل اجلهات املعنية يف لبنان خبصوص التداخل يف
وجه كتب اعرتاض
احلدود االقتصادية البحرية بني البلدين ،كما ّ
اىل اجلانب السوري ضمانًا حلفظ حقوق لبنان وحدوده» .وعليه
دعا «التكتل» اىل «إجراء املفاوضات الالزمة بني لبنان وسوريا
بهذا الشأن على أسس احرتام حسن اجلوار والقانون الدولي».

العقد السوري مع الشركة الروسية يتحدّث عن التنقيب عن النفط
والغاز بعد أربع سنوات من اليوم

ّ
التكتل يف نقطة املفاوضاتّ ،
لعله املوضوع األهم الذي
ما حلظه
جتب اإلضاءة عليه ،مبعزل عن توظيف القضية يف سياق اهلجوم
ِ
على الدولة السورية .فاحلكومة احلالية ،كما احلكومات السابقة،
مصرة على مقاطعة سوريا وصو ً
ال يف بعض األحيان إىل التعامل
ّ
معها كعدو ،رضوخًا لإلمالءات األمريكية.
فمهما ُ
يكن الظرف ،ال شيء ُي ّربر أن يقَبل لبنان مبفاوضات مع
العدو اإلسرائيلي ،ويرفضها مع دولة شقيقة ،مع وجوب تأكيد
ليست دولة عدوة وال
بني احلالتني .فسوريا
غياب أوجه شبه
َ
َ
سياسي تتبعه الدول
مسار
هو
التفاوض
أن
كما
كيانًا احتالليًا.
ّ
يف ما بينها ،حتى وإن َ
كانت على وئام.

قضية قديمة

ليست جديدة .امللف مفتوح
قضية ترسيم احلدود مع سوريا
َ
رسم حدود
الذي
6433
املرسوم
منذ عام  ،2011أي عند إصدار
ّ
جرت مراسلة
ها
يوم
والغربية.
واجلنوبية
لبنان البحرية الشمالية
َ
َ
الدولة السورية من قبل وزارة اخلارجية اللبنانية ،بطلب من
(كان جربان باسيل حينها وزيرًا للطاقة) .واستمر
وزارة الطاقة
َ
حتريك امللف ،خاصة مع إطالق دورة الرتاخيص للتنقيب عن
نام يف األدراج ،بسبب التطورات األمنية
النفط .لكن ،امللف َ
وتذرع لبنان حبجة النأي
سوريا،
يف
والعسكرية والسياسية
ّ
بالنفس لقطع العالقات معها.
ِ
ُأ ِ
صدقت
يستفق أحد عليه ،إال عندما
همل امللف على أهميته .ومل
ّ
رئاسة اجلمهورية العربية السورية يف األسبوع األول من شهر
ّ
بني وزارة النفط والثروة املعدنية
آذار  ،2021على العقد
املوقع َ
السورية وشركة «كابيتال» الروسية للتنقيب عن البرتول يف
البلوك الرقم ( 1السوري) يف حماذاة احلدود مع لبنان.
وعليه ،بدأ التحرك ِ
داخل لبنان ،حبسب ما علمت «األخبار» ،من
أجل جتميع كل املستندات السابقة والالزمة للحديث مع احلكومة
السورية .أكثر من مصدر وزاري أكدوا أن «مجيع املراسالت
ُ
ستستعاد من أرشيف الوزارات املعنية،
والكتب السابقة
سل إىل احلكومة اليت عليها أن ُتقرر اإلجراءات الالزمة».
ُ
وسرت َ
«صدقت العقد من أجل
وبينما اتهم بعض اجلهات سوريا بأنها
ّ

دفع لبنان إىل التفاوض معها على غرار مع يفعله مع العدو
اإلسرائيلي ،لفك عزلتها» ،وأنها باخلط الذي طرحته «دخلت
ردت مصادر
إىل احلدود اللبنانية مساحة  ٧٥٠كيلومرتًا مربعًا»ّ ،
يف اجليش اللبناني بشكل تقين وعلمي بنفي األمر ،مشرية إىل
أن «سوريا ،وكما كل دولة ،طرحت خط احلد األقصى ،كما
رسم حدوده ،وهذا أمر
فعل لبنان الذي مل يتفاوض معها حني ّ
طبيعي».
وشرحت املصادر مسار القضية قائلة إنه يف «عام  ،٢٠١١قام
لبنان برتسيم حلدوده البحرية الشمالية مع سوريا ،والغربية
مع قربص ،واجلنوبية مع فلسطني ،بشكل أحادي عن طريق
ّ
املرسوم الرقم  ٦٤٣٣الذي ّ
املتحدة ،عم ًال
مت إيداعه لدی األمم
باتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار .وقد اعتمد لبنان تقنية خط
الوسط البحت (أي خط متساوي األبعاد) لرتسيم حدوده البحرية
َ
بعث السفري السوري لدی األمم
الشمالية مع سوريا .وعام 2014
وجهها ایل
املتحدة برسالة اعرتاضية علی الرتسيم اللبنانيّ ،
ّ
للمنظمة الدولية .واكتفی السفري بشار اجلعفري
األمني العام
يف الكتاب (حصلت «األخبار» على نسخة منه) ،باالعرتاض علی
الرتسيم اللبناني ،من دون اإلفصاح عن مقاربة سورية لرتسيم
حدودها مع لبنان ،مبا يف ذلك اإلحداثيات اجلغرافية للخط
السوري».
ويف العامني  2007و ،2010أطلقت سوريا دورات تراخيص
قسمت مبوجبها املناطق البحرية السورية ایل ٣
نفطية وغازية ّ
ّ
احلد اجلنوبي للبلوك السوري الرقم ،1
ومت تعيني
بلوكات.
ّ
ُ
املتاخم للمياه اللبنانية ،عن طريق اتباع تقنية خط العرض «اليت
كرسها القانون واالجتهاد
اليت
الوسط
خط
تقنية
مع
تتعارض
ّ
الدوليني واعتمدها لبنان» حبسب رأي املصادر.

لبنان رسـّم حدوده مع سوريا من جانب واحد وأخطر األمم املتحدة
بذلك عام  ،2011فاعرتضت دمشق على الرتسيم عام 2014

يكمن اخلالف ،وهو خالف تقين .ليس هناك ال سرقة
وهنا
ُ
وال سطو وال اعتداء على احلدود اللبنانية .لكن «بفعل اعتماد
الدولتني لتقنيات ترسيم خمتلفة ،نشأت منطقة متنازع عليها
ومتتد علی البلوكني  ١و٢
مساحتها حنو  ٧٥٠كيلومرتًا مربعًا،
ّ
اللبنانيني والبلوك  ١السوري» .وألن السلطات السورية وافقت
علی تلزيم البلوك  ١السوري لشركة كابيتال الروسية ،فإن هذا
التلزيم حُي ّتم على لبنان ،حبسب املصادر:
أو ً
ال ،التواصل مع السلطات السورية والشركة الروسية للوقوف
نياتهما مبا خيتص بالبلوك  .١فهل تطمح ایل القيام بأعمال
عند
ّ
تنقيب يف املنطقة املتنازع عليها من هذا البلوك أم ستبتعد عن
هذه املنطقة عم ًال مبوجبات القانون الدولي الذي مينع التنقيب
األحادي يف املناطق البحرية املتنازع عليها؟
ثانيًا ،علی ضوء اجلواب عن هذا السؤال ،ميكن اللجوء ایل توجيه
رسالة اعرتاض ایل اجلانب السوري ،مباشرة أو من خالل األمانة
تعد ضرورية ،ألن سكوت
العامة لألمم املتحدة .وخطوة كهذه
ّ
فسر من قبل اجملتمع الدولي حينها بأنه اعرتاف
لبنان ميكن أن ُي ّ
ضمين بالسيادة السورية علی املنطقة املتنازع عليها.
ومبعزل عن اخلطوتني ،تبقی اخلطوة األهم واألكثر منطقية هي
«القيام بعرض مفاوضات ترسيم علی اجلانب السوري .فرتسيم
احلدود البحرية بني اجلارتني واالتفاق علی خط حبري مشرتك،
من شأنه أن ّ
حيل مجيع املشاكل وأن يزيد من جاذبية البلوكات
النفطية اللبنانية الشمالية .كما من شأنه زيادة حصة الدولة
اللبنانية من عائدات هذه الرقع ،نظرًا إىل انتفاء النزاع احلدودي
واملخاطر األمنية اليت يسببها النزاع احلدودي واليت تؤثر سلبًا
ّ
املنقبة».
علی الشركات النفطية
جيب عدم التساهل مع احلدود البحرية الشمالية
وبطبيعة احلالِ ،
للبنان ،وجتب متابعة هذا امللف جبدية ومهنية .لكن من الضروري
جدًا أن ال حترف هذه القضية األنظار عن ملف احلدود اجلنوبية
ّ
املوقع بني سوريا
فبموجب العقد
الذي هو أكثر ضرورة وإحلاحًا.
ِ
وشركة كابيتال الروسية ،لن تبدأ أعمال التنقيب يف البلوك
الرقم  ١السوري إال بعد  ٤أعوام من األعمال االستكشافية .أما
يف اجلنوب ،فستبدأ شركة «إنرجني» اليونانية بأعمال االستخراج
يعرض موارد لبنان
من حقل «كاريش» يف نهاية هذا العام ،ما ّ
الغازية والنفطية خلطر السرقة ،خاصة أن نصف هذا احلقل يقع
يف املياه اللبنانية حبسب اخلط  ٢٩الذي يفاوض وفد لبنان
علی أساسه.
أو ً
ال وأخريًا علی تعديل املرسوم
وفيما
ّ
يوجه الرتكيز اليوم ّ
الرقم  ٦٤٣٣وايداعه لدی األمم املتحدة بغية تقوية املوقف
اللبناني التفاوضي وعرقلة أعمال التنقيب اإلسرائيلية يف
املنطقة احلدودية مع «فلسطني احملتلة» ،واليت ّ
متثل خطرًا كبريًا
بد أيضًا من
ووشيكًا علی موارد لبنان الغازية والنفطية ،ال ّ
الضغط على الدولة اللبنانية من أجل اإلسراع يف إعادة فتح
باب التواصل الرمسي مع سوريا إلجناز هذا امللف ،وعدم التذرع
بأي حجج من قبيل أن حكومة تصريف األعمال ليس لديها هذه
الصالحية ،أو اخلضوع لضغوطات من اخلارج متنع وصل ما انقطع
بني الدولتني.

رسالة صاحب ال ّسيادة املطران أنطوان-شربل
طربيه (مبناسبة عيد الفصح )2021
«ولكن ال مشيئيت بل مشيئتك» (لو )42 /22
ُ
ِ
ِ
أبرشيتنا املارونية األحباء،
وبنات
أبناء
اإلخوة واألخوات،
أيها
َ
ُّ
 .1قصة خالص اإلنسان بلغت ذروتها وكماهلا يف عيد الفصح ألن
الشر واخلطيئة
قيامة الرب يسوع من بني األموات منتصرًا على
ّ
واملوتّ ،
شكلت احلدث التارخيي العظيم الذي جتلت من خالله إرادة
اهلل اآلب ،وفتحت أبواب الرجاء واحلياة اجلديدة أمام كل البشر.
الرب يسوع يف
 .2يف صباح عيد القيامة اجمليدة ،نعود إىل صالة
ّ
بستان الزيتون حني قال« :يا ابتاه ...لتكن مشيئتك ال مشيئيت»...
(لو  )42 /22فنفهم على ضوئها مشروع اهلل اخلالصي الذي ّ
جتلى
بطاعة يسوع وتسليمه الطوعي إلرادة اهلل أبيه ،فيتقبل اآلالم وميوت
ّ
ولكنه يقوم يف اليوم الثالث من بني األموات .وبقيامته
على الصليب،
تنكشف مشيئة اهلل اآلب حيث «أن كل من يرى االبن ويؤمن به ينال
حياة أبدية ،وأنا أقيمه يف اليوم األخري» (يو .)40/6
 .3يف هذا العيد املبارك ،ندرك أن يسوع املسيح مل يأخذ بشريتنا
وحسب إمنا محل ضعفنا وأوجاعنا (أشعيا  )4 /53وأطاع حتى املوت،
ّ
فتحقق الفداء
واملوت على الصليب إرادة اهلل أبيه (فل ،)8 /2
واخلالص لنا أمجعني .لقد انتقلنا من ظلمة وأمل وكآبة ما حدث يوم
اجلمعة العظيمة إىل أنوار القيامة وفرحها وجمدها .لقد اختربنا نعمة
اجملدلية نغدو يف صباح
الشفاء بواسطة جراحاته وآالمه .فمع مريم
ّ
اليوم الثالث يوم األحد اىل القرب بدموع وحزن وقلق ،لنعود من هناك
باميان كبري ورجاء وطيد ،حاملني البشرى السارة ومسرعني إلعالنها:
«أنه ليس هنا ....لقد قام( ».متى )6 /28
 .4وما أمجل أن نقوم ليس اليوم وحسب بل يف كل يوم من أيام
حياتنا بفعل تسليم إلرادة اهلل القدوسة ،مدركني أننا يف ذلك ال حنين
حرية األبناء ،فنعبد اهلل
رؤوسنا ونستسلم لنصبح عبيدًا ،إمنا لننال ّ
بالروح واحلق ُ
ونقبل اىل اإلميان به بكل حرية وحمّبة .ويقول قداسة
البابا فرنسيس يف هذا اإلطار« :إنه علينا كأبناء أن نعي قلب اهلل
احملب والذي يفيض حمبته اخلالصية ،يف قلب كل واحد ّ
منا
اآلب
ّ
ويف العامل « ( 20آذار .)2019
مييز العيد هذه السنة عنه يف السنة املاضية هي أننا حنتفل
 .5وما ّ
به معكم وأبواب الكنائس مفتوحة الستقبال املؤمنني واملؤمنات
بد من كلمة
للمشاركة يف القداس وسائر األسرار
اإلهلية .وهنا ال ّ
ّ
شكر ملا قامت به احلكومات يف أوسرتاليا من تدابري للوقاية من
وباء الكورونا فريوسّ ،
وفرت علينا مجيعًا الكثري من األمل واملعاناة،
ّ
حمط أنظار العامل.
وجعلت من بلدنا
 .6وال يسعنا يف هذا العيد إال أن نصلي لعاملنا املتأمل من هذا الوباء
اخلطري .فأكثر من  122مليون شخص أصيب بفريوس الكورونا مما
أدى لألسف اىل وفاة حوالي مليونني وسبع مئة ألف شخص منهم
ّ
إىل اآلن يف خمتلف أحناء العامل .فالكوفيد 19-يشبه ليل طويل
وظلمة حالكة تلف العامل بأسره وختيف االنسان وجتربه على تغيري
نهج حياته وطريقة تواصله مع اآلخرين .ولكننا نتطلع مجيعًا بأعني
الرجاء إىل فجر جديد يشرق على عاملنا ،فيضع حدًا النتشار هذا الوباء
كنسية
الرب يسوع ،نصبح مجاعة
البغيض ،وباميان متجدد بقيامة
ّ
ّ
أفضل تواصل السعي حلماية الضعفاء فيها والعناية بهم ،ملتزمني
املقدسة ،اليت ّ
تدلنا دومًا إىل الطريق
بتعاليم وتوجيهات أمنا الكنيسة
ّ
الصحيح.
 .7ولكن فرحة عيد الفصح هذه السنة أتت ناقصة ،ألننا مجيعنا نشعر
مبعاناة شعبنا وأهلنا يف لبنان ،وقد طالت طريق جلجلتهم ،وهم
حيملون على أكتافهم صليب الفقر والبطالة واليأس واجلوع ،نتيجة
إلهمال الدولة وفساد الكثريين يف مؤسساتها وسرقة املال العام.
 .8فلنرفع صالتنا كمنتشرين مع إخوتنا املقيمني يف لبنان ،طالبني
ّ
املعذب ويلهم الضمائر
من الرب أن يلطف بهذا الوطن وشعبه
النطالق مرحلة جديدة حبسب رؤية صاحب الغبطة والنيافة البطريرك
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى ،تؤدي بلبنان اىل
احلياد االجيابي والفاعل حتت رعاية األمم املتحدة .ولنتضامن مع كل
ثائر يف لبنان ضد الفساد ،ولنقف اىل جانب كل من يطالب بإعادة
األموال العامة املنهوبة .إنها حقوق اللبنانيني والطريق الصحيح
للمحافظة على كرامتهم وعنفوانهم ،وبالتالي انقاذ هذا الوطن العظيم
شر الطغاة وجور الفاسدين.
من ّ
 .9ويف اخلتامّ ،
شكل عيد أبينا القديس مارون هذه السنة مناسبة
مميزة العالن مرحلة جديدة من برنامج األولويات الراعوية يف أبرشيتنا،
ّ
للسنوات السبع القادمة  .2026-2021وقد جاء هذا االعالن يف ختام
املرحلة األوىل من هذا الربنامج واليت امتدت من  2014لغاية .2020
الرسولية وحماور للتفكري
وتتضمن األولويات الرعوية السبع ،ورؤيتنا
ّ
وللعمل مع بعضنا البعض من أجل مواكبة منو كنيستنا املارونية
ورسالتها يف أوسرتاليا.
 .10ويبقى عيد الفصح حجر الزاوية يف بناء االميان والكنيسة ومناسبة
لتمييز مشيئة اهلل يف حياتنا والعمل بها ،مما جيعلنا أعضاء يف عائلة
ً
خاصة يف
الرب يسوع اىل جانب العذراء مريم والقديس يوسف،
هذه السنة اليت أعلنها قداسة البابا فرنسيس سنة القديس يوسف،
ومعهما نسّبح بفرح عظيم لقيامته من بني األموات هاتفني:
شهود على ذلك!
املسيح قام ....حقًا قام! ..وحنن
ٌ
ُ

 +املطران أنطوان-شربل طربيه
راعي أبرشية أوسرتاليا املارونية
عيد القيامة املجيدة 4 ،نيسان 2021
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اسـرتاليات

استقالة النائب الفيدرالي نائب يعرض  1000دوالر على مومس ملمارسة مسلسل الفضائح اجلنسية
اجلنس معها حتت قبة الربملان
يف الربملان األسرتالي يدفع
أندرو المينغ بعد تصويره
موريسون على تعديل وزارته
ملؤخرة سيدة من بريزبن

أندرو المينغ

قرر النائب الفيدرالي من
والية كوينزالند التنحي عن
االنتخابات الفيدرالية القادمة
بعد الكشف عن تصوريه
ملؤخرة سيدة على هاتفه
اجلوال يف العام .2019
فقد تنحى المينغ عن الرتشح
يف االنتخابات الفيدرلية
ٍ
بتوجيه من رئيس
القادمة
الوزراء سكوت موريسون.
وقال رئيس الوزراء سكوت
موريسون إنه مت أمر المينغ
باخلضوع لتدريب «التعاطف»
بعدما اعتذر عن تنمره على
سيدتني مرموقتني من دائرته
االنتخابية يف شرق بريزبن
على مدى سنوات.
بيان أصدره حزب األحرار
ويف
ٍ
األسرتالي ،مت توضيح عدم
ترشح المينغ يف االنتخابات
الفيدرالية القادمة.
وجاء يف البيان ان «سلوكيات
الدكتور المينغ ال تتوافق مع
قيم حزب األحرار وحنن ندعم
قرار رئيس الوزراء سكوت
المينغ
بتوجيه
موريسون
للخضوع لتدريبات التعاطف
واحلصول على املساعدة على
يد اخلرباء».
واضاف البيان «سيخضع
الدكتور المينغ لتدريبات
على
واالتصال
التعاطف
نفقته الشخصية لتعديل
سلوكياته اليت ال تتوافق مع
قيم اجملتمع .كما سيحصل
على العالج النفسي للمدة
املطلوبة»
وأعلن وزير اخلزانة الفيدرالي
جوش فرايدنبريغ للصحافة أن
المينغ سيتنحى عن االنتخابات
القادمة ،مضيفا ان «أندرو
فكر يف احملادثة الذي جرت
بينه وبني رئيس الوزراء
وقرر
موريسون
سكوت
عدم الرتشح يف االنتخابات

الفيدرالية القادمة»
وقال :سنعثر على مرشح
جديد عن حزب األحرار .كما
سيأخذ آندرو بعض الوقت
للحصول على الدعم الالزم
ً
نسبة ملا تبني
أمر مهم
وهو ٌ
من سلوكه الغري املقبول
وتابع فرايدنبريغ يقول إن
عامل يف
كعضو
بقاء الميغ
ٍ
ٍ
قرار يعود إىل
األحرار
حزب
ٌ
احلزب ولكن يف نظره مازال
المينغ «عضو مناسب والئق»
مبنصب نائب برملاني.
وقال «أعتقد أنه أخذ القرار
الصحيح هنا للحصول على
احلال
وبطبيعة
املساعدة
عدم االقدام على الرتشح يف
االنتخابات القادمة بتوجيه
من رئيس الوزراء»وقال ان
«سلوكه كان غري مقبول على
اإلطالق»
واعتذرت رينولدز عن وصفها
مدعية االغتصاب بريتاني
هيغينز بالـ»بقرة الكاذبة»
وتتمتع حكومة موريسون
بأغلبية هشة يف الربملان
ٍ
ٍ
واحد
مبقعد
الفيدرالي تقدر
فقط.
ٍ
صعيد متصل ،قدمت
وعلى
النائبة الفيدرالية عن حزب
الوطنيني آن وبسرت شكوى
رمسية ضد رجل حترش بها يف
الربملان األسبوع املاضي.
وقالت وبسرت إنها مصدومة
من الواقعة وخصوصًا يف ظل
التحقيق اجلاري للكشف عن
ثقافة العمل «السامة» داخل
الربملان.
وقالت لشبكة الـ ABCإن
خاطرتها األوىل كانت «البد
أن تكون هذه مزحة»
ومن جانبه اعتذر املتحرش
عن سلوكه ووعد بأال يتحرش
بأحد جمددًا .وهو ما وصفته
آن بالنتيجة املرضية.

إعـالناتكم يف الهريالد
طريقكم اىل النجاح
لالتصال:
0412224604
أو
9632 4818

طالب نائب رئيس حكومة نيو
ساوث ويلز وزعيم الوطنيني
جون باريالرو زميله السابق
يف احلزب مايكل جونسن
باالستقالة من الربملان وسط
مزاعم بارتكابه أعمال خملة يف
مبنى الربملان.
وتأتي هذه املطالبة عقب
تقرير نشرته شبكة أي بي
كشفت فيه
سي اإلخبارية
قيام النائب عن منطقة Upper
 Hunterعرض مبلغ  1000دوالر
على عاملة مبجال اجلنس ملمارسة
اجلنس معه يف الربملان وأرسل
للمرأة رسائل نصية بذيئة
وفيديو فاحش أثناء جلوسه
حتت قبة الربملان.
يأتي هذا التقرير أيضا بعد
أسبوع من إجازة اضطرارية
أخذها جونسن بعد نفيه مزاعم
اغتصابه نفس املرأة يف الـ
 Blue Mountainsيف عام
.2019
وقال باريالرو يف بيان له إنه
يتوجب على جونسون االستقالة
فورت وأن دوره كنائب «ال
ميكن الدفاع االستمرار به».
وتابع قائال «هذا سلوك مثري
لالمشئزاز ولن يكون مقبوال
أبدا ..وأنا أطالب جونسن

باالستقالة من الربملان على
الفور».
من جهتها ،عربت رئيسة حكومة
والية نيو ساوث ويلز غالديس
من
امشئزازها
برجييكليان
التقرير.
ويف التفاصيل ،أخربت املرأة
أنها تبادلت مئات الرسائل مع
السيد جونسن بعد الرد على
إعالنه عرب اإلنرتنت عن اجلنس
يف آب .2019
وشرحت قائلة» إذا صح التقرير،
فسيكون األمر مقرفا».
أما خبصوص حادثة االغتصاب،
فقد علقت بتحفظ قائلة إن
الشرطة حتقق بهذا املوضوع.
وتابعت قائلة «أريد أن حترتم
مجيع أماكن العمل ،وليس فقط
يف السياسة ويف مجيع جماالت
احلياة املرأة وأن تعاملها على
قدم املساواة».
وتعترب املزاعم ضد جونسن
األحدث يف سلسلة االتهامات
اليت يواجهها حزب األحرار ،ال
سيما يف الربملان الفيدرالي،
منذ أن قالت املوظفة السابقة
بريتين هيغينز إنها تعرضت
لالغتصاب يف مكتب وزير
حكومي كبري يف آذار من العام
املاضي.

فرض قيود مشال والية نيو ساوث
ويلز بعد تسجيل إصابة

سجلت نيو ساوث ويلز أول
حالة إصابة كوفيد -19مكتسبة
حمليا األوىل خالل أسبوعني مع
فرض قيود جديدة على أربع
مناطق يف مشال الوالية.
واحلالة اجلديدة لرجل مل
حيضر لكنه مرتبط حبفل وداع
للعزوبية أقيم يف Byron Bay
نهاية األسبوع املاضي ومرتبط
بعدد من حاالت كوفيد -19يف
والية كوينزالند.
وسجلت العدوى اجلديدة يف
نيو ساوث ويلز بعد الساعة 8
من مساء أمس وسيتم إدراجها
يف حصيلة غد.
وأعلنت رئيسة حكومة الوالية
فرض
برجيكليان
غالديس
قيود أربعة على مدن Byron،
 ،Ballina، Tweedو Lismore
يف مشال نيو ساوث ويلز،
ستقتصر اآلن على التجمعات
املكونة من  30شخصا وستعود
إىل قاعدة «األربعة أمتار مربعة»
وسيفرض ارتداء الكمامات يف
بعض األماكن.
وقالت «نفضل األمر ولن يكون
إلزاميا ولكننا نفضل بشدة أال
تسافر خارج تلك املناطق إذا
كنت تعيش يف أي من هذه
املناطق األربع» داعية أن يكون
اجلميع يف حالة تأهب قصوى.
كما كشفت للصحفيني أنه
ال يوجد أي توجه إلغالق
احلدود بني نيو ساوث ويلز
وكوينزالند ،وال تشديد ملزيد

من القيود.
إضافة إىل هذا ،حثت الناس
يف نيو ساوث ويلز على إلغاء
أي عطلة لعيد الفصح يف
كوينزالند ،حمذرة إياهم من
أنهم قد يعلقون هناك إذا مت
متديد إغالق بريزبان.
ويف شأن متصل ،انتقدت
برجيكليان ووزير الصحة براد
هازارد مزاعم احلكومة الفيدرالية
بأن الوالية كانت بطيئة يف
إدارة توزيع لقاحات ،كاشفة
عن شحنة مؤلفة من 45000
جرعة «ألقيت يف الوالية» دون
سابق إنذار.
وقال هازارد إن التقارير
احلكومة
عن
«الصادرة
الفيدرالية» واليت تشري إىل
أن نيو ساوث ويلز قد وزعت
 50باملئة من اللقاحات اليت
حبوزتها كانت مضللة ومسيئة
وتقوض عمال الرعاية الصحية
يف الوالية الذين يقاتلون يف
اخلطوط األمامية.
وأوضح قائال» ما قدموه لنا
بالفعل ،بدون إعالن مسبق،
كان  45000الف جرعةو بعد
أقل من بضعة أيام صدر تقرير
صحفي يقول إننا مل نوزعهم
مجيعا .حسنا ،لديك  45ألف
ً
جرعة ملقاة على باب منزلك يف
الليل وأخربتك أنه جيب عليك
التخلص منها حبلول صباح
اليوم التالي ،فلن يتمكن أحد
من فعل ذلك».

سكوت موريسون

كريستشن بورتر وليندا رينولدز

أعلن رئيس الوزراء سكوت
موريسون بعد ظهر االثنني
املاضي عن تعديل وزاري
أتى على خلفية الفضائح
اليت هزت املشهد السياسي
األسرتالي خالل االسابيع
وزيرين
وطالت
االخرية
فيدراليني على األقل.
ومبوجب هذا التعديل يتوىل
بيرت داتون حقيبة الدفاع بدال
من الوزيرة ليندا راينولدز اليت
كلفت حبقيبة شؤون اخلطة
الوطنية لتأمني املعاقني
وستحصل كارين أندروز
على وزارة األمن الداخلي
اليت كان داتون يشغلها.
ومت تعيني وزيرة التوظيف
ميكاييال كاش بدال من
كريستشيان بورتر يف منصب
املدعي العام الفيدرالي ،بات
بورتر وزيرا للصناعة والعلوم
والتكنولوجيا.
وكان رئيس الوزراء يتعرض
لضغوط شديدة إثر الفضائح
اجلنسية اليت سلطت الضوء
على التمييز ضد املرأة يف
الثقافة السياسية وأثارت
تظاهرات يف مجيع أحناء
البلد.
وقال موريسون إن التشكيلة
احلكومية اجلديدة ستضمن
ألسرتاليا الثبات واالستمرار
التحديات
مواجهة
يف
الراهنة.
اتهم بورتر ّ
فقد ُّ
بأنه اغتصب
حني كان ال يزال طالبًا زميلة
له كان عمرها يومها  16عامًا
وتوفيت يف حزيران .وهو
ما نفاه بورتر نفى بشكل
قاطع.
أما ليندا رينولدز فتعرضت
النتقادات بسبب سوء التعامل
مع حتقيق يف واقعة اغتصاب
مفرتضة مع املوظفة السابقة
يف احلكومة بريتين هيغنز اليت

تدعي أن زميال هلا اغتصبها
عام  2019داخل الربملان يف
مكتب ليندا رينولدز يف وقت
كانت وزيرة الدفاع.
وكان االثنان يف إجازة
رئيس
وكان
مرضية،
الوزراء يؤكد حتى اآلن أنهما
سيستأنفان مهامهما.
وأعلن مورسون أيضا عن
ترقية عدد كبري من النساء
داخل احلكومة مؤكدا أن
الفريق اجلديد يتميز بـ»أكرب
متثيل للنساء» يف تاريخ
احلكومات األسرتالية.
يف غضون ذلك ،ويف حلقة
جديدة من مسلسل الفضائح
اليت مت تداوهلا مؤخرا ،أعلنت
النائبة الفيدرالية من احلزب
الوطين آن وبسرت انها
تقدمت بشكوى رمسية ضد
أحد زمالئها بعد حترشه بها
جنسيا يف الربملان االسبوع
املاضي.
وأوضحت وبسرتأنها قدمت
احلزب
لزعيم
الشكوى
الوطين ،نائب رئيس الوزراء
مايكل ماككورماك.
وعلم أن الشخص املعين قدم
اعتذارا لوبسرت بعد احلادثة و
تعهد بعدم تكرار هذا السلوك
جمددا .و شددت النائبة على
ضرورة إحداث تغيري جذري
يف الثقافة السائدة يف مكان
العمل داخل وخارج الربملان.
يف غضون ذلك ،تتزايد
النائب
على
الضغوط
الفيدرالي من حزب األحرار
أندرو المينغ لالستقالة فورا،
بعد تقدم امرأة ثالثة مبزاعم
تفيد بقيامه بتصرفات غري
مقبولة معها عام  .2019و
كان المينغ أخذ اجازة مرض
األسبوع املاضي وأعلن عدم
رغبته بالرتشح جمددا يف
اإلنتخابات الفيدرالية املقبلة.

صفحة 9

Saturday 3 April 2021

الـسبت  3نــيسان 2021

Page 9

مـقاالت وتـحقيقات

قوانني مكافحة الفساد :السلطة نفسها تقرها
باجمللس النيابي وتعرقل تطبيقها باحلكومة
ماهر الخطيب
د يف
يبدو أن قوانني مكافحة الفسا 
لبنان باتت تشبه إىل حد بعيد الشعارات
اليت ترفع من قبل القوى السياسية
اليت تدعو إىل حماربته ،نظرًا إىل أنها
قر من دون تنفيذ على أرض الواقع،
ُت ّ
بينما تصور كما لو أنها إنتصارات من
العيار الثقيل ،األمر الذي من املفرتض
أن تطرح حوله عالمات اإلستفهام،
واإلرادة الفعلية اليت تبدو غائبة.
انضم قانون اسرتداد
االثنني املاضي،
ّ
ّ
املتأتية من الفساد إىل جمموعة
األموال
قوانني مكافحة الفساد اليت ال ميكن
أن أغلبها مرتبط
تنفيذها ،ال
سيما ّ
ّ
باهليئة الوطنية ملكافحة الفساد ،اليت
أقر قانونها منذ حنو عام ،إال ّ
أنها مل
تشكل حتى اآلن.
يف هذا السياق ،يوضح النائب
السابق غسان خميرب ،الذي يعترب مبثابة
«األب الروحي» ملعظم قوانني مكافحة
الفساد ،أن هذا القانون ليس جديدًا
بقدر ما هو يعطي أدوات تفعل األدوار
املوزعة على القضاء وهيئة التحقيق
املصرفية اخلاصة وغريها من السلطات
تنسق يف ما بينها وال تعمل
اليت ال
ّ
بشكل منسجم ،وبالتالي هو ضروري
كجزء من منظومة كاملة لكن لوحده ال
ّ
حيل مشكلة الفساد ،بل هو قطعة من
أن القطعتني
إىل
مشريا
«البازل»،
قطع
ّ
أي
اخلاصتني به هما جهاز تنسيقّ ،
ّ
أنه ليس جهازًا تنفيذيًا سيستعيد
األموال اليت ميكن إستعادتها من خالل
أن املعوقات ال
اإلدارات املوجودة إال ّ
املصرفية وعدم
كالسرية
تزال قائمة،
ّ
ّ
تنسيق األجهزة القضائية والتحقيقية
والرقابية بني بعضها البعض ،وبالتالي
ّ
تنسيقية ّ
لكنه حيتاج إىل
هو أوجد هيئة
ّ
املصرفية.
بالسرية
إستكماله
ّ
ّ
أن القانون أوجد
إىل
خميرب
ويلفت
ّ
صندوقًا ُربط باهليئة الوطنية ملكافحة
الفساد غري املوجودة ،لكن هناك أهمية
مبكان هلذا الصندوق ،ألن األموال
ّ
املتأتية عن فساد ليس هناك جهاز
صالحيات بإدارتها،
لديه
ة

الدول
يف
ّ
ّ
مستقل
وهي جيب أن تدخل بصندوق
عن صندوق الدولة كي ال تدخل من
جديد يف دورة الفساد ،والدول يف
ترد أموا ً
اللبنانية
ال إىل الدولة
اخلارج ال ّ
ّ
ألنها تفرتض ّ
أنها ستعود اىل دورة
الفساد.
ويف حني يرى أن هذا القانون كان
من املمكن أن يكون بصورة أفضل
ّ
يؤكد أنه يف إطاره
يف صناعته،
العام ضروري لكن جيب أن يستكمل
حتدثت عنها
باملنظومة املتكاملة ،اليت ّ
اخلطة الوطنية ،لكنه يشدد على أن
األهم تغيري املنظومة من خالل إنتخابات
تدخل دمًا جديدًا إىلاجمللس النيابي.

املشكلة يف مكان آخر

هذا الواقع يقود إىل مكان آخر ،نظرًا
إىل أن قانون اسرتداد األموال املتأتية
من الفساد ليس األول من نوعه ،حيث
هناك جمموعة أقرت على مدى السنوات
املاضية لكن بقيت دون تنفيذ ،وميكن
إعطاء مثا ً
ال على ذلك هو قانون احلق
بالوصول إىل املعلومات ،الذي صدر
يف العام  2017لكن مل ّ
ينفذ حبجة عدم
أقرت
اليت
التطبيقية،
وجود املراسيم
ّ
ّ
يف نهاية العام املاضي ،بالرغم من أن
هناك شبه إمجاع على أن غيابها ما كان
جيب أن حيول دون تطبيقه.
يف هذا اإلطار ،تشري احملامية كريستينا
أبي حيدر ،يف حديث للزميلة «النشرة»،
أن املشكلة األساسية تكمن ب
إىل ّ
السلطة التنفيذية ،أي جملس الوزراء،

الذي يقع على عاتقه تطبيق القوانني،
وتلفت إىل أنه منذ العام  2000هناك 52
أن اجمللس
قانونًا غري مطّبق ،يف حني ّ
النيابي ال حياسب احلكومات على ذلك،
نظرًا إىل ّ
أنها صورة عنه وليس هناك
من معارضة حقيقية.
أن اجمللس النيابي يقر
وترى أبي حيدر ّ
قانونني يتحدث عنهما كما لو أنهما
أن أمساء
ميثالن إنتصارًا كبريًا ،خصوصًا ّ
براقة كالقانون األخري،
القوانني تكون ّ
لكن على أرض الواقع ليس هناك ما
سيما أن أغلبها مرتبط بقانون
يطّبق ،ال ّ
م وإنشاء
مكافحة الفساد يفالقطاع العا 
اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد.
من جانبه ،يشدد خميرب على أن
اهليئة باتت حجر الزاوية إلستكمال
البنية املؤسساتية الضرورية ملكافحة
الفساد ،وبالتالي قرار اإلحلاق بهيئة
جيد باملطلق،
وطنية مستقلة
ّ
متخصصة ّ
ّ
تشكلها
ان عدم
احلاضرة
لكن يف احلالة
ّ
يعود إىل تأخر اجلهات املعنية بالتسمية
واإلنتخاب ،لكن السبب األبسط ،من
وجهة نظره ،هو غياب اإلرادة السياسية
واجلدية يف مكافحة الفساد ،الذي
ّ
مرضية ببعض املوظفني
حالة
ليس
ّ
ّ
الذين ميكن مالحقتهم قضائيًا ،بل هو
بنيوية تكاد تكون أداة إلدارة
مشكلة
ّ
الدولة ،وأمثلتها األكثر خطورة شبه
مقوننة ،وبالتالي الفساد الكبري يف
مترست
غالبيته منظم مبراسيم وقوانني ّ
ّ
ومتوليها يف
السياسية
السلطات
ّ
إستغالهلا لتحويل وظائف وأمالك عامة
إىل احملاسيب.
هذا الواقع ،يدفع أبي حيدر إىل طرح
سؤال جوهري يتعلق باهلدف من إقرار
كل هذه القوانني :هل هو إلرضاء
ي أو إرضاء الرأي العام
اجملتمع الدول 
أو التنفيذ؟ ،لتؤكد أن لبنان بات لديه
شبكة مهمة من القوانني إال أن العربة
تبقى بالتنفيذ الذي ال حيصل ،وتشدد
على أن األهم من تعيني اهليئة ،اليت
حتتاج إىل وجود حكومة ،هو طريقة
التعيني الشفافة ،باإلضافة إىل
الوقت ،وتسأل« :حبال بدأ العمل منذ
األمس وليس اليوم ،هل لدى الشعب
ّ
والثقة،
ي القدرة على الصمود
اللبنان 
ّ
النية غري موجودة»؟،
أن
العلم
مع
ّ
ّ
بأن قانون اهليئة الناظمة لقطاع
ر
وتذك
ّ
الكهرباء موجود منذ العام  ،2002أي
منذ ما يقارب  20عامًا ،من دون أن
يتم تطبيقه.
ّ
بالنسبة إىل خميرب ،القوانني ال تكفي
وحدها ألنها حتتاج إىل تطبيق ،بينما
املنظومة الفاسدة إمنا تستميت كي
فعالة بغض النظر عن
جتعلها غري
ّ
تقر يف
«املنظومة
ويضيف:
صياغتها،
ّ
ب القوانني رغمًا عنها ،ألنه
جملس النوا 
ال ميكن أن تتصدى بوجه سافر خلطوات
إصالحية يطالب بها مجيع اللبنانيني
ّ
باإلضافة إىل املنظومة الدولية».
احملصلة ،يرى خميرب أن ما قد
يف
ّ
يساعد على بناء منظومة جديدة هو
إنهيار القدمية الفاسدة ،ويلفت إىل أن
أهم ما إنهار فيها هو مصادر متويلها،
ّ
والنظام املصريف
العامة
املالية
أي
ّ
ّ
ّ
الذي كان أداة لتمويلها ،وبالتالي
توزع مغامنها على
البقرة احللوب اليت ّ
شح حليبها ،ما يعين أن هذه
احملاسيب ّ
ّ
تعطلت
الدولة اليت تعمل على الفساد
عمليًا ،ألنها مل تعد قادرة على إعادة
توزيع مغامن غري موجودة ،ويضيف:
«هذا الظرف رغم صعوبته قد يكون
مؤاتيًا إلعادة بناء الدولة على أسس 
اجلديدة».

محلة املقاطعة الصينية ُتربك «املاركات» الغربية
ريم هاني

ال تزال كربى عالمات التجارة
الغربية تواجه محلة مقاطعة واسعة
ّ
يف الصني ،بدأها ناشطون على
وسائل التواصل االجتماعي ،على
خلفية إعادة نشر جهة مرتبطة باحلزب
ّ
الشيوعي احلاكم لتصرحيات سابقة
صادرة عن شركات غربية مثل
تتهجم
« »H&Mو» »Nikeوغريها،
ّ
يتم إنتاجه
فيها على القطن الذي
ّ
يف مقاطعة شينغ يانغ .ففي هذه
البيانات ،تفاخرت بعض الشركات
بأنها تقاطع هذا القطن وال تدخله
ألن السلطات
يف أي من منتجاتهاّ ،
عمال إنتاج القطن
الصينية تضطهد ّ
الذين «يعملون بالسخرة».
ومن غري املستغرب أن تعود هذه
خضم
التصرحيات إىل الواجهة يف
ّ
حرب العقوبات املستعرة بني الصني
والغرب خالل الفرتة املاضية .فبعد
موافقة االحتاد األوروبي ،ألول مرة
منذ ثالثني سنة ،والواليات املتحدة
وبريطانيا وكندا على فرض عقوبات
على كيانات ومسؤولني صينيني،
ردت الصني باملثل ،ففرضت عقوبات
على مسؤولني وكيانات تابعة هلذه
الدول .وانتهى بها املطاف ،اليوم،
إىل محلة مقاطعة شعبية واسعة
طاولت أكرب عالمات التجارة الغربية
يف البالد.
وفيما تبدو هذه احملال شبه فارغة
اليوم يف الصني ،ونظرًا إىل ما ّ
متثله
هذه البالد من سوق استهالك ضخمة
لشركات من غري املرجح أنها مستعدة
لتكبد أي نوع من اخلسائر خالل هذه
السنة حتديدًا ،بدت هذه الشركات
مرتبكة .فحذفت بعضها التصرحيات
ثم أعادتها ،وغيرّ ت
عن مواقعهاّ ،
أخرى يف تصرحياتها متامًا وقلبت
مواقفها ،يف مشهد بدا أنه انعكاس
لألدوار لدى بلدان اعتادت فرض
العقوبات ،ال ّ
تلقيها.

آثار املقاطعة

يتم ،حاليًا ،تشجيع حنو  1.4مليار
ّ
مستهلك على مقاطعة هذه العالمات
التجارية ،وقد امتنعت آالف املتاجر
الصينية عن استقبال هذه املنتجات
تضامنًا مع القطن الصيين .ويف
غضون  24ساعة ،كانت هذه البضائع
قد اختفت عن أكرب املتاجر الصينية
اإللكرتونية ،مثل «علي بابا» و»»JD
وغريهما.
إضافة إىل ذلك ،أعلن أكثر من
 30شخصًا من املشاهري واملؤثرين
االجتماعيني الصينيني عن مقاطعتهم
عالمات مثل «أديداس» و»بوما»
و»كونفريس» وغريها .وحبسب
ّ
يتمتع
صحيفة «نيويورك تاميز»،
املشاهري يف الصني بتأثري أوسع
حتى من ذاك الذي يتمتع به املشاهري
يف الغرب ،ما يدفع الشركات الغربية
إىل الرتكيز على التعاقد معهم .وهذا
التصرف ليس مبستغرب من جهتهم،
حبسب
الصينيون،
فاملؤثرون
الصحيفة ،معروفون بالتزامهم بالقيم
الوطنية ،وهم خيتارون التضامن مع
بلدهم على حساب العقود كما حصل
يف عدة مواقف سابقة.
على إثره ،هبطت ،أمس االول اخلميس،
أسهم «نايكي» أكثر من  ،%3يف
«وول سرتيت» ،وأسهم «أديداس»
أكثر من  %6يف فرانكفورت .ويف
لندن ،خسر «بوربريي» أكثر من .%4
كما اخنفض رصيد شركة «إتش أند
إم» بنسبة تقارب  %2يف السويد.
وحتى اجلمعة ،كانت هذه الشركات

(أ ف ب)
قد بدأت بالتعايف قلي ًال.
يشار إىل أنه يف عام  ،2019شكلت
املبيعات الصينية حنو  %5من
جممل مبيعات شركة «إتش آند أم»
السويدية ،ومن املتوقع أن تكون
هذه النسبة قد وصلت إىل %10
ّ
ظل تعايف
خالل عام  ،2020يف
الصني السريع والذي فاق التعايف
األوروبي من تبعات جائحة «كورونا».
ّ
احملللة يف شركة االستثمارات
أن
غري ّ
أن
«برستيان» ،أنيشا شارمان ،تؤكد ّ
حتديًا كبريًا هلذه
هذه املرحلة تشكل ّ
الشركات اليت جتد نفسها يف مواجهة
القوة الشرائية اهلائلة للشعب
الصيين .وتضيف لشبكة «سي أن
أن»ّ :
«إنه موقف صعب جدًا .فهذه
الشركات غري قادرة على الرتاجع عن
مواقفها ،ويف الوقت نفسه تريد
ّ
تتخلى عن الزبون
التأكد من أنها لن
الصيين» .كذلك ،تؤكد شارمان ّ
أنه
«حتى خسارة بنسبة  %5هي مبثابة
ضربة قاسية لشركة مثل «آتش آند
أم» يف سنة كهذه ،فالشركة ال تزال
حتاول أن تتعافى من خسائرها»،
أن تبعات هذه املقاطعة
الفتة إىل ّ
ستكون أخطر على العالمات التجارية
األخرى .فشركة «بوربريي» الربيطانية
صّنفت يف أحدث تقرير سنوي
مث ًالَ ،
أي تغيري مهم يف عادات إنفاق
هلاّ ،
االستهالك الصيين كأحد «املخاطر
الرئيسية على مبيعاتها».
وحبسب تقرير صادر عن شركة
االستشارات «باين آند كومباني»
( ،)Bain And Companyمن املتوقع
أن تصبح الصني أكرب سوق لتجارة
البضائع الفاخرة يف العامل ،علمًا
بأنها البلد الوحيد يف العامل الذي
سجل خالل العام املاضي منوًا يف
هذه السوق ،حيث بلغت قيمتها 44
مليار يورو ،أي حنو  52.2مليار دوالر
أمريكي.
أن
يف هذا اإلطار ،يرى مراقبون ّ
تصب يف
هكذا فرتات من املقاطعة
ّ
ّ
احملليني الذين
مصلحة املنافسني
يعرفون الذوق الصيين بشكل جيد،
والقادرين على جتنب أي مشاكل
سياسية كهذه اليت حتصل حاليًا.

التخبط «االفرتاضي»

يف الوقت احلالي ،حتذف بعض
الشركات تصرحياتها السابقة ،أو
تعطي تصرحيات حول منتجاتها
تتناقض متامًا مع ما نشرته سابقًا.
فحذفت «إتش آند أم» بيانها األصلي
حول السخرة يف شينغ يانغ عن
موقعها اإللكرتوني لفرتة ،قبل أن
تعيد نشره اجلمعة.
يف خطوة مماثلة ،أفادت شركة
«زارا» اإلسبانية ،يف تقرير ،عن

سحبها لبيانها السابق الذي ذكرت
أن العمل القسري يف شينغ يانغ
فيه ّ
يدعو إىل «القلق الشديد».
وحبسب تقرير نشرته صحيفة
«إنسايدر» ،أصدرت شركة واحدة
على األقل من بني هذه الشركات،
بيانًا ،يتعارض كليًا مع مواقفها
السابقة حول إقليم شينغ يانغ .على
سبيل املثال ،أكدت الشركة األملانية
لأللبسة «هوغو بوس» لـ»إن بي سي
نيوز» ،أيلول املاضي ،أنها تطالب
مورديها بإثبات أنهم ال حيضرون
القطن من شينغ يانغ .أما األربعاء
املاضي ،فكان للشركة كالم آخر.
فعكست مواقفها ،مؤكدة لزبائنها
الصينيني أنها تستخدم فع ًال قطن
شينغ يانغ يف إنتاج مالبسها وهي ال
ختطط للتوقف عن ذلك.
يف هذا الصدد ،قالت الشركة
األملانية ،يف بيان هلا على مواقع
الصينية:
االجتماعي
التواصل
«لسنوات عديدة ،احرتمنا مبدأ
(الصني الواحدة) ،ودافعنا حبزم عن
السيادة الوطنية والسالمة اإلقليمية».
وأضافت« :القطن املدبب الذي تنتجه
شينغ يانغ منذ زمن طويل هو واحد
من أفضل أنواع القطن يف العامل.
وسنواصل شراء القطن من هذا
اإلقليم ودعمه».

دعوات لزيارة شينغ يانغ

رحبت حكومة شينغ يانغ
من جهتهاّ ،
احمللية ،االثنني ،باملؤسسات األجنبية
اليت ترغب يف زيارة مناطق إنتاج
القطن وشركات النسيج يف اإلقليم،
والتحدث مع مزارعي القطن الختاذ
«خيار حكيم» .كما نددت بتصنيف
الدول الغربية للوضع فيها بـ «إبادة
مجاعية» ،معتربة أنه يشكل «أكرب
حالة من حاالت التأطري يف تاريخ
البشرية».
كذلك ،إىل جانب احلكومة احمللية،
أعربت احلكومة املركزية الصينية
مرارًا وتكرارًا ،عن انفتاحها إزاء زيارة
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق
اإلنسان ،فض ًال عن مسؤولني من
بلدان غربية أخرى لشينغ يانغ ،الفتة
أن عليهم التزام بعض املعايري
إىل ّ
اليت ال تتعارض مع السيادة الصينية
متس يف شؤونها الداخلية.
وال
ّ
وقد عبرّ املتحدث باسم اخلارجية
الصينية ،زهاو لي جيان ،بوضوح
أن التواصل
عن هذه النقطة ،مؤكدًا ّ
الصيين مستمر مع مفوضية األمم
املتحدة حول زيارتهم للصني ،بعكس
يروج اإلعالم الغربي ،على أن
ما
ّ
يكون هدف الزيارة تدعيم التواصل
والتعاون بد ً
ال من إجراء «حتقيقات»
مزعومة وذات إدانة مسبقة.
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مـقاالت وتـحقيقات

«حيلة» اليونيفل اجلديدة للتج ّسس:

تعديل مرسوم احلدود البحرية:

كامـريات حـديثة على األبراج للـتفاوض ال لـتثبيت الــحق
مل حُي َسم بعد مصري
تركيب قوات اليونيفل
لكامريات حديثة فوق
أبراج مواقعها يف جنوبي
الليطاني .املشروع الذي
حياول حفظة السالم
متريره منذ حنو ثالث
سنوات ،مل يلق موافقة
جازمة من قيادة اجليش،
يف مقابل رفض صارم
من أهل األرض.
منذ ما بعد عدوان
ّ
متثل
،2006
متوز
الناقورة حقل جتارب
للدول العظمى ،وال
سيما الواليات املتحدة
الختبار
األمريكية،
الفضلى
السياسات
للجم قوى املقاومة،
املدنية والعسكرية ،يف
سبيل التوصل لوقف
األعمال العدائية وضمان
اهلدوء على احلدود مع
الكيان الصهيوني .بعد

أمال خـليل

أن فشلت أساليب الرتهيب والرتغيب لليونيفل
املعززة ،بدأت الدول املرتبطة بها ،ومن خلفها
أمريكا ،وضع أجندة مهمات جديدة .شعارات عديدة
أسقطت على اخلطط املتتالية من «االسرتاتيجية
اجلديدة» إىل «تغيري قواعد االشتباك» ،وصو ً
ال
إىل التهديد بتعديل بنود القرار لتتالءم مع
الفصل السابع .وبني هذا وذاك ،تعزز دور
مكتب الشؤون املدنية واإلنسانية ومهمته
التواصل مع الفعاليات احمللية والبلديات.
وبشكل الفت ،ابتدع مكتب مماثل لدى اجليش
اللبناني ،كأنه جيش غريب على أرض غريبة!
إال أن تلك احملاوالت مل تنجح .فشلت الناقورة
يف تغيري نظرة كثري من اجلنوبيني إليها بأنها
ّ
وتنفذ
«قوة منحازة إىل العدو اإلسرائيلي
مصاحله على أرض اجلنوب احملررة بالدماء» ،فلم
يرتك هؤالء فرصة للتعبري عن رفضهم ،أبرزها
يف حال ختطت الدوريات األممية اخلطوط احلمر
يف التجوال والرصد .مل يتوان أهل البلدات
عن مهامجة الدوريات اليت تتجاوز تلك اخلطوط
ومصادرة الكامريات واألجهزة الالسلكية.
مل يعد أمام دول اليونيفل ،وال سيما الواليات
املتحدة األمريكية ،كثري من الوقت لتخترب
سياسيات جديدة للحفاظ على أمن «إسرائيل».
بالتزامن مع الضغط االقتصادي والتدخل
مبفاوضات ترسيم احلدود البحرية ،وضعت خطة
أمنية واضحة املعامل من دون زينة أو متويه:
كامريات حديثة تعوض عن فشل الدوريات يف
الوصول إىل األحياء واألودية واألحراج.
وكانت املراجعة السنوية لعمل اليونيفل يف آب
املاضي قبل إقرار التجديد ملهمتها ،قد حلظت
«ضرورة إدخال تقنيات مراقبة عالية ومعدات
للرصد احلراري وكامريات لتنفيذ مهام رصد أي
حترك مسلح خيرق القرار  .»1701هكذا تضمن
الدول املشاركة حتصيل املعلومات اليت يريدها
العدو ،مع سالمة جنودها الذين يوضعون بني
احلني واآلخر يف مواجهة مع األهالي.
وفق مصدر عسكري مطلع ،فقد وضع أخريًا
مشروع تركيب الكامريات على نار حامية .وهي
من األحدث عامليًا ،توفر رؤية دقيقة على مدى
 360درجة ،مرتبطة مبركز عمليات تتحكم فيها
من املقر العام يف الناقورة .وتركز اخلطة على
تركيبها بداية يف املقار ذات املواقع اجلغرافية
االسرتاتيجية ،كموقعي الشومرية وعدشيت
القصري املشرفني على وادي احلجري ووداي
الشقيف  -اخلردلي ،وعلى عشرات البلدات بني
أقضية مرجعيون والنبطية وبنت جبيل .واملقار

تلك يبلغ عددها  19من أصل  40موقعا ،علمًا بأن
اللبنة األوىل لفكرة الكامريات سجلت عام 2009
يف عهد قائد قوات اليونيفل األسبق كالوديو
غرازيانو ،عقب حادثيت انفجار يف طريفلسيه
وخربة سلم.

عدد من رؤساء البلديات سجّل اعرتاضه
«على استعادة زمن االحتالل اإلسرائيلي»

بعد أن استنفد كبار ضباط اليونيفل حماوالت
انتزاع موافقة اجليش واألمن العام وسائر
األجهزة األمنية من دون احلصول على موقف
رمسي ،برز موقف معارض من رؤساء بلديات يف
جنوبي الليطاني .وقد تبلغت اليونيفل أسباب
االعرتاض الشعيب على الكامريات .عدد من
سجل اعرتاضه «على استعادة
رؤساء البلديات
ّ
زمن االحتالل اإلسرائيلي ،حني كنا حتت اجملهر
حنصي أنفاسنا ونضبط حتركاتنا ونشعر بأننا
مكشوفون كما لو أننا مطلوبون».
«من يضمن أال يقرصن برنامج الداتا العائد
َ
للكامريات من قبل العدو اإلسرائيلي الرابض
على بعد أمتار من غرفة العمليات يف الناقورة؟».
سؤال وصل إىل مسامع مسؤولي اليونيفل ،هذا
إن ّ
سلم األهالي حبسن النية خلف املشروع برمته،
علمًا بأن إبراز ورقة الكامريات أعقبت إسقاط
ورقة املسيرّ ات (الدرونز) اليت قررت اليونيفل
تسيريها فوق مواقعها ويف أحناء خمتلفة من
منطقة عملياتها يف جنوبي الليطاني.
لكن هل فع ًال حيق لليونيفل االستعانة
بتلك التقنيات اليت تكشف صراحة أهدافها
التجسسية؟ أكد مصدر مسؤول أن «أي تغيري
ّ
من قبل اليونيفل يف طبيعة أدوات وطرق تثبيت
االستقرار وضمان اهلدوء ،جيب أن حيظى مبوافقة
رمسية من الدولة اللبنانية» .ومبا أن الدولة
غائبة أو مستسلمة ،صالت وجالت اليونيفل
بني بريوت واجلنوب ألشهر عقب انفجار مرفأ
بريوت ،وأخرجت مستوعبات عديدة وصلت عرب
البواخر لصاحلها .فهل من دقق يف حمتويات
تلك الشحنات؟
ينحدر املسار األممي الشامل حنو «إعادة هيكلة
عمل اليونيفل يف لبنان لتصبح ليس حتت
الفصل السابع ملا يثريه من حساسية ،بل حتته
بدرجة قليلة» ،وفق املصدر .األزمة االقتصادية
اخلانقة قد تساعد األمميني يف خمططهم ،إذ
أصبحوا أكثر راحة يف االستهالك واإلنفاق ،بعدما
اخنفضت ميزانية اليونيفل بسبب اخنفاض سعر
صرف اللرية مقابل الدوالر.

مـيسم رزق

ّ
يتنقل اقرتاح تعديل مرسوم
احلدود البحرية
بني اجلهات
َ
َ
املعنية ،فيما
مينع الصراع
السياسي حوله ،توقيعه.
من ضمن األفكار املطروحة
للحل،
التقدم باقرتاح قانون
ّ
إلقراره يف جملس النواب.
تبقى الفكرة األهم أن على
لبنان حسم مسألة احلدود،
لتثبيت حقه قبل استعادته،
كورقة
استخدامها
ال
للمفاوضات والتنازل عنها
بتعليق مبهم على حسابه على
موقع «لينكدإن»،
أعلن مدير
َ
مشروع التنقيب عن الغاز
يف حقل «كاريش» ،فنسنت
ريبول سالزيَ ،
قبل أيام ،أنه
سيعاين باخرة اإلنتاج يف
غضون  14يومًا .مل يتضح
ما إذا كان سيزور دولة
ما ملعاينة الباخرة ،أم أنها
ستصل قريبًا إىل املياه الفلسطينية احملتلة قريبًا.
وحقل «كاريش» ،جياور حق ًال آخر (احلقل ،)72
يقعان يف منطقة احلدود بني لبنان وفلسطني
احملتلة .وحبسب االقرتاح األخري لتعديل احلدود
قدمه اجليش اللبناني ،فإن اجلزء
اجلنوبية ،الذي ّ
األكرب من احلقلني يقع داخل املنطقة االقتصادية
اخلالصة للبنان.
وبناء على ذلك ،اقرتح اجليش
ً
تعديل مرسوم احلدود البحرية (املرسوم 6433
الصادر عام  ،)2011مبا يضمن تقوية أوراق لبنان
على طاولة املفاوضات غري املباشرة مع العدو.
وكان اجليش يستعجل تعديل املرسوم ،قبل
حزيران املقبل ،موعد بدء تنقيب العدو يف احلقول
اليت يرى اجليش أنها من حق لبنان ،أو على األقل،
تقع يف املنطقة املتنازع عليها .وأتى تصريح مدير
مشروع التنقيب االسرائيلي ليزيد الضغوط على
لبنان.
ملف الرتسيم يف لبنان أسري النزاعات السياسية.
خرج من مكتب وزيرة الدفاع
اقرتاح تعديل املرسوم َ
بعد
زينة عكر إىل رئاسة احلكومة من دون توقيعَ ،
أعدته قيادة اجليش
(راجع «األخبار» ،اإلثنني
ِ
أن ّ
 22آذار  .)2021املسار اجلديد الذي سلكه اقرتاح
التعديل من الريزة إىل السراي أتى بطلب من
ّ
حسان ديابّ ،
حتى
رئيس احلكومة
يوقعه وزير
ّ
ثم يعيده إىل عكر َ
قبل
األشغال ميشال جنار ومن ّ
إرساله مجُ ددًا لرئاستيَ احلكومة واجلمهوريةِ .
ذلك
خاصة
ال يعين أن مصري املرسوم قد ُح ِسم أخريًا،
ّ
ّ
يؤكد «اسرتاتيجيته وحاجته إىل اجتماع
أن دياب
جملس الوزراء» ،كما
يشرتط التوافق السياسي
ِ
حوله .وهو ِ
دائم الشكوى من حجم الضغط الذي
قربون منه ،حتديدًا من
يتعرض له ،كما
َ
يزعم ُم ّ
ّ
«الرئيسني نبيه بري وسعد احلريري اللذين
شددان على عدم توقيعه من
وي ّ
ُيعارضان التعديلُ ،
دون حكومة جمتمعة».
ُ
حالة ُ
وامل ّ
رشحة لالستمرار ،دفعت
املراوغة هذه،
ّ
للحل ،من بينها إعداد
إىل البحث عن أفكار أخرى
اقرتاح قانون ُيعرض على جملس النواب للتصويت
عليه .وعلمت «األخبار» أن رئيس تيار «الكرامة»
النائب فيصل كرامي هو من
سيتقدم باالقرتاح،
ّ
حبسب ما أكدت مصادر قريبة منه ،اعتربت أن
«من األفضل أن ُيصار إىل إقرار التعديل من داخل
جملس الوزراء» ،لكن يف حال «عدم التوافق فإن
النائب كرامي
سيتقدم باقرتاح قانون معجل مكرر
ّ
يف اهليئة العامة» .وأضافت املصادر أن «كرامي
درس كل اخلطوات القانونية بشأن االقرتاح»،
نافية أن يكون هذا األمر قد حصل بالتنسيق مع
أحد ،علمًا بأن املعلومات تؤكد «االتفاق عليه مع
الرئيس دياب».
لكن األهم من هذه التفاصيل ،هو أنه يف حال
كانت هذه املساحة اليت حُيكى عنها (أي 1430
كيلومرتًا مربعًا ُتضاف إىل  860كيلومرتًا مربعًا جيري
التفاوض بشأنها) ،هي من حق لبنان ،فعلى األخري
أن ُيثّبت ملكيتها لدى األمم املتحدة وأن يعمل
لتحصيلها كاملة ،من دون التنازل عن شرب منها،
ترد مصادر رفيعة
ال أن يطرحها كورقة مساومةّ .
املستوى معتربة إن «القول بأن ال جمال للرتاجع عن

حتت أي ظرف
احلدود اليت سيثبتها املرسوم اجلديد َ
هو كالم غري دقيق ،لكون البيان الذي ُز ّود به الوفد
املفاوض يف الناقورةّ ،
أكد أن املفاوضات ستبدأ
مل
اجلمهورية
رئيس
من اخلط  ،29وأن
يتمسك
ّ
بالثبات وهذا أمر منطقي» .فربأي املصادر ،أن
«كل الدول عندما تذهب إىل املفاوضات لرتسيم
حدودها البحرية ُتطالب باحلد األقصى املمكن هلا
وفقًا للقانون الدولي ،حاملة معها إىل املفاوضات
خطًا ميكن الدفاع عنه .وبالتالي ال تذهب للتفاوض
على أساس خط ضعيف ويعطي حقوقًا أقل .كما
أن مجيع هذه الدول ،ومن دون استثناء ،مل حتصل
على كامل ما كانت ُتطالب به قبل التفاوض ،وإال
فلماذا امسه تفاوض؟».
املصادر نفسها سألت« :كيف يمُ كن القبول بالذهاب
إىل التفاوض على أساس خط  23الذي ال يقبل
العدو اإلسرائيلي به ،لكونه اخلط الرمسي اللبناني
جُبرَ يف ما بعد
املودع لدى االمم املتحدة ،وبالتالي ن
على القبول مبساحة أقل من  860كيلومرتًا ،وال
ميكن القبول بتعديل اخلط يف األمم املتحدة باخلط
 ،29ويصبح التفاوض على أساس  2290كيلومرتًا
مربعًا ،ويف نهاية املفاوضات حنصل على أكثر من
 860كلم مربعًا؟ فهل احلصول على أقل من 860
كلم مربعًا هو ربح وانتصار ،واحلصول على أكثر
عد تناز ً
ال وانتصارًا وهميًا؟».
من  860كلم مربعًا ُي ّ
ّ
وتذكر املصادر بأن التعديل جيعل من حقل
«كاريش» ضمن منطقة متنازع عليها ،وبالتالي
ال تستطيع شركة «إنرجني» اليت تعمل يف هذا
احلقل متابعة أعماهلا خوفًا من مقاضاتها من قبل
لبنان ،كذلك األمر بالنسبة إىل العدو اإلسرائيلي
حتمل تأخري االنتاج يف هذا احلقل،
الذي ال ميكنه ّ
وهو الذي ينتظر بفارغ الصرب إنتاج الغاز الطبيعي
منه لتشغيل معامل الكهرباء لديه ،ولكسر احتكار
شركة «شيفرون» ألسعار الغاز اليت ُتنتج من َ
حقل ْي
«متار» و»ليفيثيان».
وتستغرب املصادر قول املعرتضني على التعديل
إنه ينسف الصيغة احلالية للتفاوض ،بهدف
فرض صيغة جديدة على لبنان من قَبل الوسيط
األمريكي ،تقوم على التالزم بني الرتسيم ال ّربي
والرتسيم البحري ،وأن
العدو يريد إجراء تبادل
ّ
لألراضي مع لبنان ،للحصول على مساحات من الرب
حتمي مستوطنات أو كاشفة عسكريًا ،ألن اجلانبني
اإلسرائيلي واألمريكي أص ًال يرفضان التعديل من
أساسه».
يف احملصلة ،يتنازع املوقف اللبناني رأيان :رأي
يقول حبصر التفاوض باملنطقة «املتنازع عليها
حاليًا» ،البالغة مساحتها  860كيلومرتًا مربعًا ،مع
ما يعنيه ذلك من قبول مسبق بالتنازل عن جزء
حيول
منها .ورأي يرى بوجوب تعديل املرسوم ،مبا ّ
املساحة املتنازع عليها إىل  2290كيلومرتًا مربعًا،
والذهاب إىل املفاوضات مبا يعين التنازل عن جزء
منها أيضًا .أصحاب الرأي الثاني حياججون بأن ما
ميكن حتصيله باقرتاحهم أكرب مما ميكن حتصيله من
االقرتاح األول .لكن أيًا منهما ال يرى وجوب تثبيت
احلق اللبناني ،ومحايته ،من دون أي تفاوض،
وبالتالي ،من دون أي تنازل.
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مــقاالت وتـحقيقات

االتفاق الصي ّ
ين  -اإليران ّي ..ماذا عن املنافس الرتك ّي؟ بكني ــ طهران :شراكة على حافّة العقوبات
حسني محلي

ّ
تعلق أنقرة على االتفاقية اليت تزامنت مع
استمرار الفتور يف العالقات األمريكية -
ّ
الرتكية يف ظل
توقعات أن جيلس بايدن
إىل الطاولة مع إردوغان من أجل صفقة
شاملة حتدد مسار السياسة الرتكية
اخلارجية.
مع استمرار
املد واجلزر يف املوقف
ّ
األمريكي جتاه طهران وملفها النووي،
جاءت االتفاقية اإليرانية  -الصينية
لتضع كل األطراف اإلقليمية والدولية
أمام حسابات وحتديات جديدة ،لن تكون
يف مجيع احلاالت ملصلحة الدول والقوى
اإلمربيالية واالستعمارية وحليفاتها يف
املنطقة ،مبا فيها «إسرائيل».
كما جاءت االتفاقية بعناوينها املهمة
واملختلفة مبثابة الرد اإليراني العملي على
«وقاحات» بعض العواصم الغربية والعربية
أن ضغوطها على طهران
اليت كانت تعتقد ّ
قد تساعدها على احلد من الدور اإليراني
يف املنطقة ،وذلك مع استمرار احلرب
الساخنة يف اليمن ،واحلديث عن مؤامرات
جديدة تستهدف سوريا ولبنان ،عرب
العقوبات اليت كان البعض يتوقع هلا،
وما يزال ،أن تكون كافية إلجبار هاتني
الدولتني وقواهما الوطنية الشريفة على
االستسالم.
تركيًا ،جاءت االتفاقية بعد يوم من
زيارة وزير اخلارجية الصيين وانغ يي
إىل أنقرة ولقائه الرئيس الرتكي رجب
طيب إردوغان ،وسط انتقادات عنيفة
من املعارضة اليت تتهمه بتجاهل وضع
اإليغور ،األقلية املسلمة يف الصني .وقد
جاء اآلالف منهم إىل تركيا ،ودخلوا منها
إىل سوريا ،للقتال يف صفوف «النصرة»
و»داعش» وفصائل أخرى.
ّ
مل
تعلق أنقرة على هذه االتفاقية اليت
تزامنت مع استمرار الفتور الذي
خييم
ّ
على العالقات األمريكية  -الرتكية ،وسط
املعلومات اليت تتوقع للرئيس بايدن أن
جيلس إىل الطاولة مع إردوغان ،من أجل
صفقة شاملة ستحدد مسار السياسة
الرتكية اخلارجية بكل ما هلا وما عليها،
وفق احلسابات األمريكية ،ويف الدرجة
األوىل عالقة أنقرة مع كل من موسكو
وطهران ،ومبعطيات أقل مع بكني ،اليت
يسعى الرئيس الرتكي إىل تطوير عالقاته
االقتصادية والتجارية معها.
يعرف اجلميع أن التقارب اإليراني -
الدولتني
الصيين ،بانعكاساته على دور ّ
معًا أو ّ
كل على حدة يف العراق وسوريا
ولبنان واملنطقة عمومًا ،لن يكون ملصلحة
احلسابات الرتكية ،وخصوصًا مع استمرار
التنسيق والتعاون اإليراني  -الروسي
املدعوم صينيًا ضد تركيا (ولو بشكل
غري مباشر) يف سوريا .وقد سعت أنقرة
ملوازنته باتفاق الدوحة األخري ،من دون
أن نتجاهل املنافسة التارخيية التقليدية،
وأحيانًا اخلصومة الطائفية بني تركيا
وإيران ،إذ
أي موقف
تتهرب طهران من ّ
ّ
استفزازي ضد أنقرة ،ما دامت ترى يف
ّ
«العدالة والتنمية» حزبًا إسالميًا جيب
التهرب من معاداته ،على الرغم من كل
املواجهات الساخنة ،املباشرة منها وغري
املباشرة ،بني الدولتني داخل أراضي
اجلارتني سوريا والعراق.
ّ
مل
يتأثر هذا املوقف اإليراني جتاه
«العدالة والتنمية» وزعيمه إردوغان
والتناقضات
والتقلبات
بالتغريات
املعروفة ،على الرغم من أحاديث األوساط
القومية والعثمانية خالل احلرب األرمينية
 األذربيجانية عن حقوق األقلية اآلذريةغرب إيران.
وقد أراد الرئيس إردوغان هلذه احلرب
أن تساعده لتحقيق حلمه األكرب على
طريق وحدة األمة الرتكية ،من البوسنة
وحتى حدود الصني .وقد يستهدف
ذلك «الصديقتني» ،إيران أو ً
ال ،ثم
روسيا ،اليت كانت ترى ،وما زالت ،يف
اجلمهوريات اإلسالمية ذات األصل الرتكي

يف القوقاز وآسيا الوسطى حديقة خلفية
هلا ،يف الوقت الذي َّ
حققت طهران لنفسها
تفوقًا عسكريًا واقتصاديًا واسرتاتيجيًا يف
املنطقة عمومًا بعد اتفاقيتها مع بكني ،اليت
ستصبح بدورها العبًا أساسيًا يف ساحات
املواجهة الساخنة يف املنطقة ،وخصوصًا
بعد دخوهلا منطقة اخلليج (مضيق هرمز)،
والحقًا البحر األمحر عرب اليمن (باب
املندب) ،وأخريًا شرق األبيض املتوسط،
أي لبنان وسوريا.
وقد يدفع مثل هذا االحتمال الذي
سيدعم املوقف اإليراني اسرتاتيجيًا (ضد
«إسرائيل» يف الدرجة األوىل) الرئيس
إردوغان إىل إعادة النظر يف جممل حساباته
ّ
اخلاصة باملنطقة ،من دون أن
يفكر بأي
شكل كان يف «الرتاجع عن موقفه يف
سوريا وعقدته الشخصية جتاه الرئيس
األسد» ،والقول هنا لرئيس حترير قناة
« »1 Teleاإلخبارية ماردان ينارداغ.
كما قد يدفعه ذلك إىل تقديم ما سيطلبه
الرئيس بايدن من تنازالت كبرية وصغرية
لدعم موقفه السياسي والعقائدي،
وخصوصًا بعد خيبة األمل اليت أصيب بها
بسبب املوقف املصري الفاتر جتاه مساعيه
للمصاحلة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي،
يف الوقت الذي توقع رئيس حترير موقع
الشرق األدنى ،آلبتكني دورسون أوغلو،
له «أن يستغل التواجد األمريكي شرق
الفرات لدعم موقفه غرب الفرات ،مبا
يف ذلك التصدي للضغوط الروسية -
ّ
اإليرانية يف إدلب ،كما
يستغل الطرف
األمريكي املوقف الرتكي يف شرق الفرات
وغربه لضمان تواجده يف املنطقة ،دعمًا
للميليشيات الكردية فيها».
وتتحدث املعلومات أيضًا عن إشارات
ّ
إجيابية تبعث بها أنقرة إىل واشنطن لدعم
ّ
حتركاتها يف البحر األسود ،مع مساعي
الرئيس بايدن
لضم جورجيا وأوكرانيا
ّ
إىل احللف األطلسي ،لتضييق احلصار على
العدو التقليدي روسيا .ويفسر ذلك حديث
رئيس الربملان الرتكي مصطفى شانتوب
«عن صالحيات الرئيس إردوغان إللغاء ما
يشاء من معاهدات أأو اتفاقيات دولية ،مبا
فيها اتفاقية مونرتو للعام  ،1936واليت
حتدد شروط املالحة الدولية يف مضيقي
البوسفور والدردنيل» ،وهو ما اعتربته
ّ
بعض األوساط تهديدًا
مبطنًا لروسيا
وسفنها احلربية ،وهي يف طريقها إىل
سوريا واألبيض املتوسط.
وصادف ذلك أحاديث بعض األوساط
القومية الرتكية عن «خطر» االتفاق اإليراني
 الصيين وما سبقه من زيارة مهمة للوزيرالروسي الفروف إىل بكني ،باعتبار أن ذلك
قد
يتحول إىل حلف جديد يستهدف املصاحل
َّ
االسرتاتيجية لرتكيا وحسابات الرئيس
إردوغان القومية والدينية والتارخيية
إقليميًا ودوليًا.
وقد دفع مثل هذا االحتمال نائب رئيس
الوزراء األسبق عبد اللطيف شنار (يف
حكومة إردوغان للفرتة  )2007 - 2002إىل
احلديث «عن استعدادات الرئيس إردوغان
للتقارب مع تل أبيب بعد تشكيل احلكومة
اجلديدة فيها ،مع رغبته امللحة يف التقارب
مع الرياض ،بعد أن تناسى قضية مجال
خاشقجي وقاتله حممد بن سلمان ،وذلك
كخطوة استباقية منه لكسب ود والده
امللك سلمان ،ليساعده ذلك يف حتقيق
املصاحلة مع القاهرة أيضًا».
ويبقى الرهان على خيارات الرئيس إردوغان
الصعبة ،فإما ميسك العصا من منتصفها،
ّ
كما يفعل منذ عدة سنوات ،وإما ينحاز،
ولو قلي ًال ،إىل أحد الطرفني ،أي روسيا
وأمريكا ،وهو ما سينعكس بشكل مباشر
أو غري مباشر على جممل حساباته التكتيكية
واالسرتاتيجية يف املنطقة ،واليت تؤدي
إيران دورًا مهمًا فيها ،ما دامت مدعومة
من روسيا ،واآلن «احلليف األهم» الصني،
اليت سيحسب اجلميع هلا بعد اآلن ألف
حساب ،والفضل يف ذلك لطهران!

مـحمد مـرعي
توازيًا مع حتذيرات اإلدارة األمريكية لبكني خبصوص
شحنات النفط اإليراني ،مع التلويح بفرض سلسلة
«عقوبات» ،متضي الصني وإيران يف تعزيز عالقاتهما،
بتوقيع «برنامج التعاون الشامل» ،بعد نفي على لسان
وزير خارجيتها ،وانغ ييّ ،
تلقي إشعارات بفرض عقوبات
على النفط اإليراني.
وعلى الرغم من القوة اليت باتت تتمتع بها الصني يف
مواجهة الواليات املتحدة ،تشري توقعات إىل أن العقوبات
االقتصادية األمريكية ال تزال قادرة على عرقلة أكثر
تنس بعد،
املشاريع طموحًا .ولعل الذاكرة اإليرانية مل
َ
انسحاب «شركة البرتول الوطنية الصينية» من مشروع
تطوير حقل «جنوب فارس» النفطي ،إىل جانب باقي
الشركات الغربية ،عندما أعاد الرئيس األمريكي السابق،
دونالد ترامب ،فرض العقوبات األحادية اجلانب على
طهران.
وفيما كان االتفاق الذي ُسّربت بنوده الصيف املاضي
حمط شكوك وتأويالت كثريةّ ،
ّ
وقع الوزير الصيين ،خالل
زيارته طهران ،االتفاق مع نظريه اإليراني حممد جواد
ّ
ويغطي االتفاق الشامل العديد من اجملاالت؛
ظريف.
وي َعد التعاون يف اجملال النفطي والبرتوكيميائي النقطة
ُ
األبرز يف ظل ما تشهده إيران املنهكة اقتصاديًا ،نتيجة
االستثمارات الضخمة يف هذا اجملال .ومن خالل االتفاق،
ستزود
الذي يسري على اخلمس والعشرين سنة املقبلة،
ّ
إيران الصني بالنفط اخلام ،بأسعار ّ
خمفضة بنسبة ال تقل
عن  12يف املئة ،إضافة إىل املنتجات البرتوكيميائية .يف
هذا السياق ،أشارت ،خالل الشهر الفائت ،عدة تقارير
إىل استثمارات كبرية تقوم بها إيران يف جمال التنقيب
ّ
تضخم مبيعاتها من النفط
عن النفط والتكرير ،إضافة إىل
اخلام للصني بنسبة  129يف املئة يف الفرتة بني شهري
شباط وآذار احلالي.
يف سياق صادرات النفط اإليرانية للصني ،أشار تقرير
لشبكة «بلومربغ» األمريكية ،يف الـ 11من الشهر احلالي،
إىل أن الصني زادت استريادها للنفط اإليراني بنسبة
كبرية ،من  306آالف برميل يوميًا كمعدل عام ،2020
إىل  856ألف برميل يوميًا هذا الشهر .والسعر الذي
يتم على أساسه البيع ،مغر جدًا بالنسبة إىل الصني؛
فإيران ،وبسبب العقوبات األمريكية ،تعرض نفطها
بسعر أقل بـ 3إىل  5دوالرات من سعر نفط «برنت»
املتداول يف السوق .والزبون ،طبعًا جيب عليه أن يكون
مستعدًا للمخاطرة وجتاهل العقوبات األحادية اجلانب من
طرف واشنطن .هذه الزيادة يف استرياد النفط اإليراني،
أدت اىل ازدحام يف الناقالت يف مرفأ مقاطعة شاندونغ،
حيث تقع أغلبية معامل التكرير املستقلة يف الصني،
وقد وصلت هذه الشحنات إىل السواحل الصينية بالرغم
من العقوبات األمريكية ،من خالل وسائل «متويه» كثرية
تتبعها الناقالت اإليرانية ،كتبديل الناقالت يف عرض
البحر مع إطفاء أجهزة التعقب.
من جهة أخرى ،تشهد إيران على صعيد الصناعة
البرتوكيميائية طفرة حاليًا .كان نائب وزير النفط ،بهزاد
حممدي ،قد أعلن الشهر الفائت أن احلكومة استثمرت
 11.5مليار دوالر يف القطاع خالل العام املنصرم ،الذي
انتهى يف  20آذار احلالي (وفق التقويم الفارسي) .وعزا
هذه الزيادة يف اإلنفاق إىل زيادة إنتاج إيران بـ25
مليون طن من املنتجات البرتوكيميائية ،ليصل جمموعها
اىل  90مليون طن ،ويقرتب من اهلدف املرجو ،وهو 100
مليون طن يف العام  .2025كذلك أشار وزير النفط،
بيجان زنكانة ،إىل أن الـ 17مشروعًا اليت انطلقت يف
هذا اجملال ،من املفرتض أن ترفع مداخيل القطاع من
 13مليار دوالر ،وهو مستوى مبيعات عام  ،2013إىل
 25مليارًا نهاية العام الفارسي احلالي ،ثم إىل  37مليارًا
يف .2026
وقد سبق هذا التوقيع القمة األمريكية الصينية يف
أالسكا ،اليت مجعت وزيري خارجية البلدين يف أالسكا،
واتفقا على ضرورة التعاون يف امللف اإليراني ،من بني
ّ
امللفات الساخنة املطروحة على طاولة البحث ،وتأكيد
كل
ضرورة إجياد حل إلعادة تفعيل االتفاق النووي .ويف
هذا السياق ،يسعى الطرف الصيين إىل أن يكون العبًا
فاع ًال ،مستغ ًال عالقته اجليدة بطهران ،من أجل الضغط
عليها للجلوس إىل طاولة التفاوض النووي من جديد.
لكن هل هناك من مثن مقابل هذه اخلدمة الصينية؟ وهل
هناك حافز لإليرانيني يدفعهم إىل التجاوب مع مبادرة
مفرتضة كهذه؟
ُيذكر أن وزير اخلارجية الصيين ،وانغ يي ،أجرى زيارته
إليران كجزء من جولة يف ست دول يف الشرق األوسط
تستمر ألسبوع .وقد بدأت جولته يف الـ 24من الشهر
توجه منها إىل
احلالي بزيارة السعودية ،ثم تركيا ،اليت ّ
إيران ،ثم إىل اإلمارات .ومن املرتقب أن يزور ُعمان
والبحرين ،على أن ختتتم اجلولة يوم الثالثاء املقبل.

معاهدة التعا ُون االسرتاتيجي الصينية  -اإليرانية:

كابـوس بريـجنسكي يتـحقّق
ولـيد شـرارة

عندما تحَ ّولت الواليات املتحدة إىل قوة دولية كربى بعد احلرب
العاملية الثانية ،كان اهلدف املركزي السرتاتيجيتها الكربى،
ّ
ِ
املفكرين اجليوسرتاتيجيني من
املستند إىل إسهامات كبار
ُّ
ٍ
فضاء
منع تشكل
أمثال هالفورد ماكيندر وألفريد ماهانَ ،
أوراسي متشابك املصاحل ومتفاعل إجيابيًا على املستوى
سميه «العامل
السياسي ،حيول دون هيمنتها على ما ُت ّ
«فرق
مبدأ
القديم» .هي ،بهذا املعنى ،سعت إىل تطبيق
ّ
ِ
املستعمرون داخل البلدان اخلاضعة
َت ُسد» ،الذي استخدمه
لسيطرتهم ،ولكن على صعيد الكوكب مبجمله .ومن دون
أهمية البعد األيديولوجي يف موقفها من االحتاد
التقليل من ّ
السوفياتي ،فإن البعد اجليواسرتاتيجي ،أي بسط هيمنتها
على بقية العامل،
املمتد من أوروبا إىل آسيا وأفريقيا
ّ
وأمريكا الالتينية ،بذريعة مقاومة الشيوعية ،كان هدفًا
بذاته .اهليمنة كانت اهلدف ،ومكافحة الشيوعية كانت
التطورات اليت تلت سقوط االحتاد
الذريعة .وقد أكدت
ُّ
السوفياتي ومعسكره االشرتاكي ،هذه احلقيقة .مل َ
مينع
هذا السقوط واشنطن من ُ
ضي يف سياسة احتواء
امل ّ
روسيا وتطويقها ،واعتماد سياسة مشابهة يف السنوات
ّ
املستقلة يف
اليت تلت ،حيال الصني ،وكذلك جتاه الدول
اجلنوب ،ومن بينها إيران.
ّ
صناع القرار يف قلب
«غطرسة القوة» اليت سادت لدى
عززت اقتناعهم بإمكان ّ
اإلمرباطورية األمريكية
اتباع
ّ
ضد جمموعة من األطراف اليت متتلك
سياسات عدائية
ّ
مقومات سياسية وعسكرية واقتصادية ،وعمقًا تارخييًا
ّ
وثقافيًا يف اآلن نفسه ،حلملهم على اإلذعان لزعامتها
األحادية ،والقبول بإمالءاتها اليت تتناقض مع أمنهم القومي
ّ
ومصاحلهم احليوية ،بل هي
استخفت بهم إىل درجة أنها
اعتقدت أن بإمكانها توسيع دائرة نفوذها العاملي والشرق
قوتها
أوسطي ّ
حبجة احلرب على اإلرهاب ،وأن استعراض ّ
النارية اهلائلة خالل عملية غزو العراق يف  ،2003واليت
سيت عن قصد «الصدم والرتويع» ،سيكون كفي ًال بإحباط
مُ ّ
لتحدي هيمنتها من ِقَبلهم.
أي استعداد
ّ
ّ
بقية القصة باتت معروفة .غرقت الواليات املتحدة يف
ّ
حروبها يف العراق وأفغانستان ،وأتت األزمة املالية -
االقتصادية يف ُ 2009 - 2008
لتظهر هشاشة منوذجها
ّ
االقتصادي النيوليربالي،
ولتستغل الصني وروسيا
وإيران ،ودول أخرى يف جنوب العامل ،هذا السياق ،ولو
بدرجات متفاوتة ،لتطوير قدراتها العسكرية واالقتصادية،
وكذلك دورها السياسي على
الص ُعد اإلقليمية وحتى
ُ
الدولية.
َ
تسارع
والتفت إىل
عندما وصل باراك أوباما اىل السلطة،
ُ
َّ
املرشحة
التحوالت يف موازين القوى العاملية مع القوى
ُّ
َ
ملنافسة بالده يف مستقبل قريب على الريادة ،أعلن
فع ًال
صنفًا الصني تهديداً
«استدارته» الشهرية حنو آسياُ ،م ِّ
رئيسًا ،لكنه مل يرتاجع عن ّ
خطة تطويق روسيا عرب اإلصرار
على وصول «الناتو» إىل حدودها من خالل
ضم جورجيا
ّ
املضادة
وأوكرانيا إىل احللف ،وال عن نشر املنظومات
ّ
للصواريخ يف جوارها .يف تلك املرحلةّ ،
حذر بعض كبار
ّ
املفكرين االسرتاتيجيني األمريكيني ،من أمثال زبغنيو
برجينسكي ،مستشار األمن القومي للرئيس األسبق جيمي
كارتر ،وبرنت سكوكروفت ،مستشار األمن القومي جلورج
بوش األب ،وهنري كيسنجر ،من مغّبة استعداء روسيا
والصني يف الوقت نفسه ،لكن السياسات ُ
امل ّتبعة من ِقَبل
ومن بعدها إدارة دونالد ترامب ،وصو ً
إدارة أوباماِ ،
ال إىل
إدارة بايدن احلالية ،مل ُت ِعر انتباهًا إىل مثل هذه التحذيرات.
التقارب التدرجيي بني روسيا والصني ،وكذلك بني هاتني
ُ
الدولتني وإيران ،ارتبط أساسًا باستهدافهم مجيعًا من ِقَبل
الواليات املتحدة.
ُ
تقاطعًا ظرفيًا يف
وهو انتقل من كونه ،يف بداياته،
املستمر يف مواجهة
املواقف واملصاحل ،إىل التنسيق
ّ
العدوانية األمريكية ،لريتقي يف السنوات األخرية إىل
مستوى الشراكة االسرتاتيجية ،واليت ُتعبرّ عنها راهنًا
االتفاقية الصينية  -اإليرانية ،اليت تفيد مصادر ّ
مطلعة،
مهمًا يف تذليل بعض
«األخبار» ،بأن موسكو لعبت دورًا
ّ
ّ
التوصل إىل تفاهم
يتمكن الطرفان من
العقبات ،حتى
ُّ
كامل ُترجم بتوقيعها.
لقد كان للعدوانية األمريكية دور حاسم يف ْ
دفع أطراف
التعاون
ال مشرتكات أيديولوجية بينهم إىل العمل على
ُ
السياسي والعسكري ،وعلى تنمية شبكة ضخمة من
املصاحل االقتصادية يف ما بينهم ،تندرج يف إطار مسار
بناء فضاء أوراسي تلعب فيه الصني دور القاطرة املركزية.
كابوس برجينسكي ،وكبار االسرتاتيجيني األمريكيني،
ُّ
التحقق ،واألنكى أن «الفضل» يف ذلك يعود
يف طور
جزئيًا إىل اإلدارات األمريكية املتعاقبة ،مجهورية كانت
أو دميقراطية ،وإىل أوهام القوة والسيطرة اليت حكمت
سياساتها اخلارجية.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

مدرسة األرز لتعليم قيادة السيارات
بادارة السيـّد عسـّاف أبي عسـّاف
نساعد يف الحصول على رخصة القيادة

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

Daikin Inverter-Fujitsu Inverter
LG Inverter-Samsung Inverter
Carrier Inverter

فحص وشحن غاز السيارات
 ١٥٠دوالرا فقط
للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على
الرقم0419201579 :

124 Highland Ave
Yagoona NSW 2199
Ph: 9793 8333 Mob: 0414 600 042

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

املوديالت
أحدث
وأجمل
القصـّات
بدالت رجالية جاهزة
القياسات
لكل
نخيط البدالت على قياس
الزيون وحسب طلبه

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة
ودهان السيارات االتصال بـ
وليد0412952507 :
عدنان0424778667 :

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

أسعار مدروسة  ...صدق يف املعاملة ...وخربة يف العمل

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

Ph: 9635 7629 -- Fax: 9633 1658
267 Church St, Parramatta

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

9743 8897
8/364 Park Rd, Regents
Park NSW 2143

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

لجميع حاجاتكم من التصوير
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو
اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:

0414552715

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School
خدماتنا تشمل املساعدة للحصول
على رخصة القيادة

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف
اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:
www.alankabout.com

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

لالتصال0419979499 :

لكافة حاجاتكم من التمديدات
والتصليحات الكهربائية
اتصلو على الرقم :
0414 983 608
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مــقاالت وتـحقيقات

جورج عبداهلل :لن أتنازل عن موقفي وال ُتفاوضوا على براءتي
ليا القزي
زيارة الوزيرة ماري
واللواء
جنم
كلود
عباس إبراهيم لباريس،
ّ
مسؤولني
ولقاؤهما
لبحث
فرنسيني
قضية املناضل جورج
إبراهيم عبد اهلل ،أعاد
حتريك املياه الراكدة
ورفع منسوب األمل
باقرتاب إطالق سراحه.
«املفاوضات ُمتقدمة»،
تقول مصادر ُمتابعة،
من دون أن ُتبالغ
ألن فرنسا
باإلجيابية،
ّ
ما زالت تشرتط اعتذار
عبداهلل عن ماضيه،
فيما هو يرفض مبدأ
البحث يف أصل موقفه
السياسي من نضاله
ومن حاضره.
« ...أعدكم ّ
بأنين لن
أترككم» ،قال رئيس
فرنسا إميانويل ماكرون

إجتماع ثان للجنة «حزب اهلل»
و«التيار الوطين احلر» بني الفصحني
علي ضاحي

أرشيف

تقدّم محامي جورج بطلب إفراج مشروط يف أيلول من دون جواب (مروان بو حيدر)

السيدة فريوز يف أيلول املاضي ...هو
للبنانيني بعد زيارته
ّ
الذي أتى َتاركًا جورج ابراهيم عبداهلل يف املعتقل الفرنسي.
مرتني إىل لبنان ،من دون أن
منذ انفجار  4آبَ ،ق ِدم ماكرون ّ
قضية عبداهلل.
أي منهما إىل حمو عار دولته يف
يسعى يف ّ
ّ
ّ
تكلم عن عناوين «إصالحية» وأعطى دروسًا يف «بناء الدولة»،
ُمتناسيًا انتهاك فرنسا الفاضح حلقوق االنسان يف موضوع
مدة حمكوميته
حريته رغم انتهاء ّ
عبداهلل واستمرار احتجاز ّ
مرت على اعتقال ابن «األلوية الثورية
سنة  37 .1999سنة ّ
ليصبح يف ذلك أقدم األسرى
اللبنانية  »FARL -يف باريسُ ،
السياسيني يف أوروبا .ومن حينهُ ،ت ّ
نفذ فرنسا أوامر الواليات
والعدو االسرائيلي يف منع إطالق سراحه
املتحدة األمريكية
ّ
وتنفيذ طلبات اإلفراج املشروط .يف الـ ،2013امتنعت النيابة
العامة يف فرنسا عن تنفيذ قرار غرفة تطبيق العقوبات يف
ثم حلقها رفض العديد من طلبات
باريس اإلفراج عن عبداهللّ ،
اإلفراج املشروط.
عام ّ ،2018
قضية املناضل
للمرة األوىل
تبنت الدولة اللبنانية
ّ
ّ
جورج إبراهيم عبداهلل ،عرب ثالثي رئاسة اجلمهورية  -وزارة
اخلارجية واملغرتبني  -األمن العام ،من دون نتيجة .فالفرنسيون
«ابتزوا» عبداهلل حبريته عرب اشرتاط تقدميه اعتذارًا عن ماضيه
ّ
ً
فجأة ،عادت قضية
وإعالنه التوبة ،ما رفضه جورج .لكن
ُ
لتتصدر املشهد اللبناني ،ويرتفع احلديث عن
املناضل األممي
ّ
اقرتاب اإلفراج عنه.
«ي ّربران» هذه اإلجيابية؛ األول هو زيارة وزيرة العدل
تطوران ُ
يف حكومة تصريف األعمال ،ماري كلود جنم ،سجن «المنيزان»
ملدة ثالث ساعات .مل يكن
يوم واحدّ ،
مرتني يف ٍ
ولقاؤها جورج ّ
هدف وجود جنم يف فرنسا لقاء عبداهلل ،بل كانت زيارة خاصة
يف األساس .قبل مغادرتها لبنان ،حبثت مع الرئيس ميشال
حسان دياب ،وبقية
عون ،ورئيس حكومة تصريف األعمال
ّ
رحبون باجتماعها بعبداهلل ،فأتى اجلواب
املعنيني ،إن كانوا ُي ّ
إجيابيًا .الرئيس عون كان فاتح الرئيس الفرنسي ،أثناء وجوده
يف لبنان ،بقضية عبداهلل .ماكرون شرح البعد القانوني ،وهو
ما جعل عون يقرر إرسال شخصية معنية باجلانب القانوني.
التحضريات لزيارة جنم للسجن ّ
متت بعد وصوهلا إىل فرنسا،
وقد حرص الفرنسيون على ربط املوافقة على طلب الزيارة
بعدم تصريح الويزرة بأي معلومة لإلعالم قبل الزيارة وبعدها،
ّ
تؤكد مصادر دبلوماسية .يقول روبري عبداهلل ،شقيق
وفق ما
ً
سيما ّ
أنها
جورجّ ،
إن األخري «كان ُمرتاحا خالل لقائه نجَ م ،وال ّ
املرة األوىل اليت يزوره فيها وزير لبناني ،وهي أبلغته وجود
ّ
متابعة رمسية لقضيته».

يشرتط الفرنسيون اعتذار عبداهلل عن ماضيه ملنحه عفواً رئاسياً

أما التطور الثاني ،فهو زيارة املدير العام لألمن العام ،اللواء
عباس ابراهيم ،فرنسا وعقده لقاءات مع مسؤولني فرنسيني
ّ
حبث خالهلا إطالق سراح عبداهلل ،ضمن جدول أعمال إضايف
يشمل املوقف الفرنسي من املسألة احلكومية يف لبنان
وخلفيات احلديث عن عقوبات مفرتضة على مسؤولني لبنانيني
بتهمة عرقلة تأليف احلكومة.
جدية فرنسية يف ّ
ملف جورج عبداهلل مل نعهدها
املرة يوجد ّ
«هذه ّ
سابقًا» ،تقول مصادر ُمتابعة للقضيةُ ،م ً
أن «املفاوضات
عتربة ّ

أن َ
احل َذر وعدم املبالغة يف الرهان
همًا» .إال ّ
قطعت شوطًا ُم ّ
على «الضمري الفرنسي» يبقيان واجبني .القضية مل تصل
ّ
خط النهاية ،بسبب عراقيل ما زالت السلطات الفرنسية
ترفعها يف وجه لبنانُ .تفيد املعلومات ّ
بأنه قبل زيارة جنم -
برفقة السفري رامي عدوان  -األسري عبداهلل ،التقت مسؤولني
أن «مفتاح ّ
حل القضية هو إصدار عبداهلل
فرنسيني أبلغوها ّ
قدم فيه اعتذاره لذوي الذين سقطوا يف العمليات اليت
بيانًا ُي ّ
ُّ
اتهم بتنفيذها وندمه عن املاضي ،حينها سيصدر عفو رئاسي
ويطلق سراحه» .جورج ،الذي حيتفل يف  2نيسان
عنه
فرنسي
ُ
بعيد ميالده الـّ ،70
ضد االمربيالية،
ذكر وزيرة العدل مبواقفه
ّ
كررًا عدم ندمه ورفضه االعتذار
مؤكدًا التزامه نهج املقاومةُ ،
وم ّ
تمسك مبا أعلنه سابقًا:
م
جورج
أن
عن ماضيه .واألهم من ذلكّ ،
ُ ّ
تسول حريته ،وهو يتمنى على السلطات يف بريوت
رفض
ّ
بناء على الشروط
سراحه
إطالق
حول
بامسه
التفاوض
عدم
ً
الفرنسية .وهو يرى نفسه سجينًا سياسيًا ،ولتتحمل فرنسا
مسؤولية احتجازه أو حتى إعدامه يف السجن.
يقول حمامي عبداهلل ،الفرنسي جان لوي شاالنسيه لـ»األخبار»،
ّ
امللف ،خاصة ّ
ّ
أنه «يف أيلول
إنه مل تطرأ عوامل جديدة على
تقدمنا بطلب إفراج مشروط جديد عن جورج ،وما زلنا
املاضي،
ّ
ّ
حتى الساعة مل
نتلق جوابًا» .ويبحث احملامي حاليًا يف نقل
ّ
امللف إىل الدوائر القضائية األوروبية.
الصمت الفرنسي الرمسي ،قابله ارتفاع يف التحركات الشعبية
ُ
إن التحركات
امل ّ
نددة بقرار اعتقال جورج .يقول روبري عبداهلل ّ
تتصاعد «ببطء ولكن بانتظام ،أكان عرب التضامن الشعيب أم
الرسائل اليت يوجهها نواب إىل اإلليزيه إلطالق سراح جورج.
يمُ كن القول ّ
يتحول إىل قضية
حد ما ،بدأ املوضوع
إنه إىل ّ
ّ
مؤسسي
أحد
يقول
اإلطار،
هذا
ويف
فرنسا».
رأي عام يف
ّ
«احلزب اجلديد املناهض للرأمسالية ( ،»)NPAآالن بوجوالّ ،
إنه
ّ
«كنا نعاني من محالت ترهيب ،والتضليل
يف السنوات السابقة
ضد جورج وعائلته يف الصحافة الفرنسية .حاليًا ،ما
املمارس
ّ
زالت املشاركة يف التظاهرات واللقاءات ضئيلة نسبيًا ،ولكن
جند ّ
أنها ُمنتشرة يف العديد من املدن الفرنسية» .بوجوال هو
أن
«األخبار»
مع
حديث
يف
يعترب
عبداهلل»
حترير
ع
«جتم
س
مؤس
ّ
ّ
ّ
«الكرة يف ملعب اللبنانيني الذين عليهم أن يستغلوا عالقاتهم
مع اإلدارة الفرنسية والضغط إلطالق السراح».
أبسط قواعد العمل الدبلوماسي والعالقات الدولية ،تفرض أن
ُي ّ
علق لبنان أي تعاون مع باريس قبل ّ
حل قضية عبداهلل ...إذا
كان ُملتزمًا باإلفراج عنه عرب استخدام الوسائل «الشرعية» .ال
ويتصرف
أن ُيسمح ملاكرون باستعادة «أجماده االستعمارية»،
ّ
ٌ
كما لو ّ
أهل إلطالق ُمبادرات «إنقاذية» والتهديد بعقوبات
أنه
أن ماكرون
خاصة
رمسيني،
ومسؤولني
وزراء
وتعيني
سياسية
ّ
يمُ ّثل استمرارية للعقلية الفرنسية اخلانعة أمام مصاحل «إسرائيل».
يرتدد صدى خطابه يف «املعهد العالي لألعمال »ESA -
ال يزال
ّ
ً
ّ
«ضد
ه
أن
بريوت
من
أعلن
حني
،2017
سنة
ا
رئيس
انتخابه
قبل
ّ
اعرتاف فرنسا بالدولة الفلسطينية من دون اتفاق سالم بني
وضد ممارسة أي ضغط على اسرائيل» .جورج غري
الطرفني،
ّ
ألن
ولكن
فرنسيني،
مواطنني
ضد
عملية
أي
بتنفيذ
ُمتهم
ّ
ّ
نضاله كان بوجه قوى اهليمنة واالستعمار ودفاعًا عن الشعوب،
ستبقى «جرميته» غري مغفورة لدى «ورثتهم».

اإلشادة الفورية لرئيس «التيار الوطين احلر «النائب جربان
ل خبطاب االمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل
باسي 
يف «يوم اجلريح» منذ  13يومًا ،تؤكد تقدم املشاورات بني
اعضاء اللجنة املشرتكة لـ «حزب اهلل» و «التيار» واليت ُعقد
إجتماعها االول منذ ما يقارب الشهر.
ووفق معلومات للزميلة «الديار» التحضري جار ،لعقد لقاء
قريب ،رمبا يف نهاية االسبوع اجلاري او بني الفصحني وفق
ما تسمح الظروف السياسية و «الكورونية».
وتؤكد اوساط قيادية بارزة يف «التيار الوطين احلر» لـ
«الديار» ،ان ما يعزز االرتياح لدى «التيار» ،ورئيسه الوزير
باسيل ما مسعه مجيع اللبنانيني يف خطاب السيد نصراهلل
ما قبل االخري امس ،حيث برز التماهي مع خطاب باسيل،
د وتكشف ان البحث يرتكز
والتشديد على مكافحة الفسا 
خالل التشاور املستمر ،وتداول االفكار بني اعضاء اللجنة
من اجلانبني على القوانني اإلصالحية والتشريعات اليت تهم
املواطن يف حياته اليومية.
وتقول االوساط ،ان العمل جار على إعداد ورقة جديدة
تواكب املتغريات الكثرية اليت حدثت طيلة  15واليت مرت
على تفاهم مار خماي 
ل يف  6شباط وطيلة  2006عقد ونصف
من املتغريات السياسية يف لبنان واملنطقة وبقي صامدًا.
وتشري اىل ان الرهانات كثرية من البعض اليوم على خالف
مسيحي-شيعي وشيعي – ماروني ،وهذا لن حيصل ،وهذا
ليس مطروحًا اليوم ،كما مل يكن مطروحًا منذ  15عامًا.
ولعل اختبارحرب متوز  2006واحداث  7ايار  2008وما تالهما
من انقسام سياسي وصو ً
ال اىل انتخاب العماد ميشال عون
رئيسًا يف العام  2016وصمود عون يف وجه كل احلمالت
واستمرار الدعم من حزب اهلل للعهد كانا قاسيني.
ومل يتزحزح التفاهم بني اجلانبني ،رغم ان لـ «التيار» بعض
املالحظات على أداء حزب اهلل احلكومي ،وال سيما التمسك
ف الرئيس سعد احلريري ،والذي ال يريد تأليفاحلكومة
بتكلي 
ويقوم بكل ما يؤدي اىل فشل التوافق والتفاهم مع رئيس
اجلمهورية.
وترى االوساط ان استمرار وضع احلريري ورقة التكليف
يف جيبه كشيك من دعم ورصيد «الثنائي» واطمئنانه ان
القوى االساسية ال تريد سحب التكليف منه ،رغم كل ما جيره
من ويالت وصعوبات بقاء حكومة تصريف االعمال مشلولة،
وتقاعس رئيسها عن القيام بواجباته مع اعضاء حكومته وعدم
رغبة احلريري السباب جمهولة بعدم تشكيل احلكومة ،اال اذا
صح انه ينتظر ضوءًا اخضر سعوديًا ملباركة حكومته ،وبالتالي
التشكيل يف جيبه كالتأليف والكل ساكت وال حيرك ساكنًا!
وتكشف االوساط ان التشاور احلكومي بني «التيار» وحزب
اهلل ،ال ينقطع وموقف السيد نصراهلل االخري وقبله حول
ضرورة توسيع احلكومة من  18اىل  22و 24وزيرًا وان تكون
حكومة تكنوسياسية ،ينسجم مع تطلعات «التيار» لتشكيل
حكومة ناجحة وفاعلة رغم ان «التيار» اكد انه لن يشارك يف
حكومة رئيسها سياسي واعضاؤها اختصاصيني،وهذا امر غري
واقعي وهدفه التعطيل وعدم التشكيل.
ت احلكومية عادت يف االيام
وتقول االوساط ان االتصاال 
املاضية ،ولو بشكل «خجول» وهناك حراك ثالثي يقوده
ي ودور لرئيسجملس النواب
البطريرك املارونيبشارة الراع 
نبيه بري واللواء عباس ابراهي م يقوم بتنسيق اجلهود ونقل
الرسائل.
وترجم هذا اجلهد بلقاء كل من الوزير السابق سجعان قزي
موفدت من الراعي واللواء ابراهيم الرئيس بري امس
ً
وامس االول ،ولكن ليس هناك من شيء رمسي ،ومل يبلغ
الرئيس عون رمسيًا بوجود مبادرة كما يرتدد انها افكار قيد
التداول.
وااليام القليلة ستؤكد وجود مساع حقيقية او جمرد متنيات
لبث االمل او تقطيع الوقت الضائع.
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Julia Finn MP

Member for Granville

“Happy Easter Blessings to you and
”your family

’‘Christ has risen

أتـمنى لكـم فـصحا ملـيئا
بالـربكة والـسالم والـسعادة..
املسيح قام ...فصيح مـجيد
ألي مسألة تتعلق حبكومة الوالية الرجاء االتصال مبكتيب على:
P: 9637 1656 F: 9897 1434 E: Granville@parliament.nsw.gov.au
''Authorised by Julia Finn MP, Member for Granville using parliamentary entitlements
«Authorised
»by Julia Finn MP, Member for Granville using parliamentary entitlements

تـهنئة بـمناسبة عـيد الـفصح
يـتقدم

اللـواء أشـرف ريـفي
وَ

الدكـتور جـمال ريـفي
مـن اجلالية اللـبنانية والـعربية
عـامة واملـسيحية خـاصة بأحـر الـتهاني بـمناسبة عـيد الفـصح السعيد ،أعـاده
اهلل عـلى لـبنان باألمـن واالسـتقرار والـسالم وعـلى أسـرتاليا بالـتقدم والـرقي
واالزدهـار وعلى الـجميع بالـخري والـيمن والـربكات.
فـــصح مـــبارك عــلى الــجـميع
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تــهنئة من النائبني جودي ماكاي وصويف كوتسيس
We wish you and
your family a
happy Easter!

نـتمنى لكم
ولعائالتكم فصحا
!ًسعيداً ومباركا
Jodi McKay MP

Leader of the Opposition
Member for Strathfield
Shadow Minister for Multiculturalism
Suite 2, 26-28 Victoria St, Burwood NSW 2134
Ph: (02) 9747 1711, (02) 9230 2310
E: strathfield@parliament.nsw.gov.au, leader.opposition@
parliament.nsw.gov.au

Sophie Cotsis MP

Member for Canterbury
Shadow Minister for Better Public Services
Suite 201, Lvl 2, 308-312 Beamish St, Campsie NSW 2194, Ph:
(02) 9718 1234
E: canterbury@parliament.nsw.gov.au

“I extend my warmest wishes to everyone in the
Arabic community for a safe and Happy Easter,
full of happiness and health.”

«أتـقدم بأحر التهاني من الـجالية الـعربية
 مـتمنيا لها املزيد من،بـمناسبة عـيد الفصح املجيد
.»الصحة والسعادة

 وكـل عـام وأنـتم بـخري..فعيد مبارك للجميع

Shops 3 & 4, 398 Hamilton Road - FAIRFIELD WEST NSW

PO Box W210, Fairfield West, NSW, 2165 - P (02) 9604 0710 - F (02) 9609 3873
W :www.chrisbowen.net
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Tony Burke MP
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Wishing you a very

Happy Easter
- Tony Burke Member for Watson

Electorate Ofﬁce: Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
Mail: PO Box 156, Punchbowl NSW 2196
Phone: (02) 9750 9088 Email: tony.burke.mp@aph.gov.au
Tony Burke MP
@Tony_burke
Authorised by T. Burke, Australian Labor Party, Shop 29, 1 Broadway Punchbowl, NSW 2196
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إعــالنات

الـنائب سـتيفن كامـرب يهنـئ

Christians around the world and
in our City will stop this Easter
to reﬂect on the resurrection
of Jesus Christ and his message
of hope and peace.
May we be inspired by His
sacriﬁce and compassion
for others.

Happy Easter!

Clr Khal Asfour
MAYOR
City of Canterbury Bankstown

Stephen Kamper MP
Member for Rockdale

«I would like to wish you all a safe, happy
and a blessed Easter»

،«أمتنى للـجميع عـيد فــصح أمـِن
»ســعيد ومـجيد
فــصح مـبارك

«Authorised by Steve Kamper MP, 478 Princes Highway Rockdale. Paid for using Parliamentary Entitlements April 2021»

Message from
the President
Assalaamu Alaikum

This is a very special time for families, friends and loved ones to share during this auspicious occasion. It gives
me great pleasure to wish our brothers and sisters of Abrahamic faiths a blessed and safe celebration.
With best wishes and greetings of peace

Dr Rateb Jneid

President of Muslims Australia AFIC
 أن أقدم،يـسرني فـي هذه املناسبة امليمونة اليت جتمع العائالت واألصـدقاء واألحباء
.. مع أطيب متنياتي وحتياتي،أخـلص التهاني والتقدير ألصدقائنا املؤمنني ونتمنى هلم الربكة والسالمة

الدكتور راتب جنيد

)رئيس االحتاد االسرتالي للمجالس االسالمية (أفيك
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إعــالنات

Wishing you and your family a
safe and happy Easter.
Please take care on the roads
this holiday period and enjoy
this special time with your
family friends.

يـتقدم
رئـيس حـزب

الـسيد بـول غـارارد
واألعضاء:
رئيس بلدية كامربالند ستيف كريستو
ونائبه آدي سركيس ونائبة رئيس بلدية
باراماتا ميشال غارارد
وعضو اللجنة االدارية كلوفيس البطي

Wendy LINDSAY MP
State Member for East Hills

02 9772 2774
20 Revesby Place, Revesby NSW 2212
WendyLindsayMPEastHills
easthills@parliament.nsw.gov.au
Authorised by Wendy Lindsay MP, 20 Revesby Place, Revesby NSW 2212, using parliamentary entitlements.

بأحر التهاني من اجلالية العربية واللبنانية
عامة واملسيحية خاصة مبناسبة عيد الفصح
اجمليد ،أعاده اهلل على اجلميع باخلري والربكات.

مـجموعة سـواقي االعـالمية تـهنئ
تتقدم جمموعة سواقي
االعالمية بأحر التهاني
من اجلالية العربية
واملسيحية ذات التقويم
الشرقي حبلول عيد
الـفصح الـمبارك ،أعاده
اهلل على اجلميع باخلري
والربكات..

الدكتور عالء العوادي
فـصح مــبارك

Mob:0400449000, www.sawaki.com.au
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كـتابات

تابوت مدينة ( 6من )6

العامل مي ّر بأكرب مرض نفسي
واجتماعي ..فأين هو الدواء؟

اليوم مير العامل بأكرب مرض نفسي واجتماعي
وأكرب كارثة إنسانية ،فأين هو الدواء وكيف
نعاجله؟
بعد البحث والتدقيق يف أصول احلياة
االجتماعية اليت حنن بأمس احلاجه اليها
واملفقودة يف هذه احلقبة من الزمن ،فالذي
نراه يتحدى العامل هو االنهيار املالي يف
البنوك ،واالنهيار العملي واالقتصادي،
فقد وجدنا أنفسنا حتت عدة خيارات صعبة
ومستحيلة وفراغ من الصعب جدًا على أحد
ان ميأله  ،ألن هناك سياسات مربجمة منذ زمن
طويل وحنن نعيش بها من حيث ال ندري،
ولكن اليوم يف عصر العوملة والتكنولوجيا
احلديثة هناك بوادر تتيح لنا ان نلقي الضوء
ان نرى بعض االمور الغامضة ،السرية
واملخيفة ،مثل عامل واحد ودولة واحدة
وجيش واحد وامة واحدة برجوازية ال تقبل
باآلخر من شعوب العامل الثالث..
فهل ينتهي وميوت أكثر من نصف سكان
الكون من اجلوع واألمراض والفريوسات
اجلرثومية املركبة لقتلهم ألن الكون ال
يستطيع أن يتحمل التكاثر السكاني املخيف
بشكل سريع جدًا؟
فكل سنة يزيد عدد السكان باملاليني،
من غري ان
يؤمن هلم الدواء والغذاء  ،هذا
ّ
الشيء يزيد العامل فقرًا او باألحرى أصبحوا
حتت خط الفقر الشديد ..من هنا جيب أن
نأخذ االنتباه الشديد مما جيري يف مجيع دول
العامل الثالث ،النه ال يوجد حتديد للنسل
او فرص للعمل او تأمني للغذاء او أطباء
ملعاجلة األمراض املعدية وغريها يف مجيع
هذه الدول اليت اصبحت اليوم تعيش حالة
متول من القطاع
إفالس  ،وأكثر البنوك مل ّ
العام النه ال يوجد دعم هلم من دوهلم او من
باقي الدول املمولة وألن العديد من هذه
الدول اي دول العامل الثالث غري مرغوب
بها ،لعدم وجود نهضة ثقافية وعلمية ووعي
مطلوب وتكنولوجيا ومستوى مرغوب فيه،
ليس موجود عندهم على اإلطالق ،وهناك
دول متقدمة جدًا يف شتى امليادين ،وكانت
اول الدول املاحنة للدول الفقرية ،واليوم
أصبحت تعيش أكرب معاناة تارخيية من قلة
األشغال والعجز االقتصادي وقلة السيولة،
والبعض منها أصبحت حتت عجز مالي كبري
وديون فادحة من الصعب جدًا ان تسدد
للمودعني واملستثمرين يف البنوك ،هذه هى
السياسة اليت تتحكم مبصري العامل الثالث
والعامل املتطور ،جيب ان نعاجل مجيع هذه
األمور احملدقة بأقل واسرع قت ممكن ،الن
الفقر املتزايد لن يرحم أحدا يف املستقبل
القريب..
حنن نعلم جيدًا ان الصناعة والتجارة انتقلتا
من الدول األوربية واألمريكية اىل الدول
َ
يبق يف
اآلسيوية من األلف اىل الياء ،ومل
الدول االوربية والواليات املتحدة االمريكية
اال القليل من الصناعات احلديثة والتقدم
الطيب..
هذا هو السبب الكبري الذي دعم الدوالر
واحملافظة على قوته الشرائية لكي يعود
محمد عامر األحمد  -سورية ويتحدى مجيع دول العامل الكربى من دون

وخرجت من باب املدينة رامسًا
وجهي بإصبع وحشيت وخوائي
أمشي ويتبعين الغراب مهددًا
بلغم يستبيح فضائي
أرضي ٍ
ِ
ّ
تضاءلت احلواس بكاهلي
حتى
وانساب من رئة الفناء هوائي
أدركت ظّلي عائدًا فتبعته
أثرًا حتلل يف رؤى ّ
الش ِ
عراء
ووجدتين خيطًا خبرقة شاعٍر
مسحت دموع جاللة الّز ِ
باء
ْ
***
حجر على صدر القصيدة مل ْ
يزل
ٌ
وأنا أغادر داخلي
هت وجهي للقصيدة يابسًا
وج ُ
ّ
املؤجج يلتوي
ألليق باحلطب
ّ
بفواصلي
ماذا أهيئ للطغاة ِ
ِ
احلياة
وليس لي ورق
وليس لي
ِ
فصل الطاغوت يف
أسفاره
ما ّ
من حاضٍر  ..هو ليس لي

استثناء اي دولة منهم ..الشيء الوحيد الذي
دعم االقتصاد االوروبي واالمريكي وغريه هو
مرض الكورونا ان مل يعلنوا عن هذا املرض
َ
املصنع يف املختربات
اجلرثومي كوفيد ١٩
احلربية ،وال أحد يعلم عنه اي شيء ،والذي
يشكل الضربة القاضية لالسواق اآلسيوية
والتجارة العاملية والرتاجع الكبري يف أسواق
آسيا..
هذا الشيء أعطى دفعا وقوة هائلة للدوالر
االمريكي للمحافظة على قوته العاملية..
ّ
مصنعة يف أكرب
وهناك أمراض جرثومية
خمتربات حربية ،ال حتصى وال تعد ،من أجل
ان تستعمل يف القنابل واألسلحة الكيماوية
والصواريخ الفتاكة البعيدة املدي..
ان مجيع هذه األسلحة اجلرثومية تمُ نع ان تباع
دوليًا وال يتكلمون عنها او تباع الي دولة
من دول العامل الثالث ،من أجل ان ال تنتشر
خارج نطاقها ومفعوهلا احملدد ومن أجل ان
ال خترج عن السيطرة احملدودة وتقتل العديد
من البشر االبرياء ..ومن املفروض ان ال
يرعبوا العامل منها ومن تشعبها املخيف.
أمتنى ان يعاجلوا اجلمود اآلقتصادي العاملي
والدولي ويعلموا من هم القراصنة احلقيقيني
قبل فوات االوان ،وان يكون التبادل التجاري
متوازنا بني مجيع دول العامل النامية والدول
الفقرية ،وان يؤسسوا هيئة مراقبة عاملية
ملنع انتشار مجيع األمراض اجلرثومية ،لكي
ال أحد يقع يف فخ القراصنة املقنعني خلف
الكواليس لشل احلركة عامليًا لكي يستولوا
ويسرقوا أموال البنوك والشركات والدول
والشعوب وحيتكروا التجارة والسيولة
العاملية ،لنصبح عاملا واحدا عالمته ،٦٦٦
هذا هو رقم عدو اخلري إبليس الذي يريد
ان حيرق العامل من غري ان خيسر رصاصة
واحدة ،وذك من خالل إخرتاع الويالت
واملآسي واالمراض اجلرثومية والتوقف عن
التمويل من أجل مصاحله اخلاصة اليت ال
ترضي العدالة السماوية ،وال عدالة االرض
اليت دونت وكتبت على لسان األنبياء لكي
ترضي مجيع أجناس البشر باحلق ،من دون
اي متيز او احنياز ألحد.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

الرئيس عون :نقدر للعراق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اىل التحضري التفاقية تزويد لبنان بالنفط اخلام مقابل اخلدمات
الطبية والصحية ،حتدث الوزير التميمي ،فشكر الرئيس عون على
استقباله الوفد ،ونقل اليه «حتيات كل من رئيسي اجلمهورية
العراقي برهم صاحل وجملس الوزراء مصطفى الكاظمي» ،الفتا اىل
ان زيارته والوفد «تهدف اىل دعم الشعب اللبناني يف مواجهة
جائحة كورونا وجهود وزارة الصحة ،باإلضافة اىل مناقشة امللفات
اليت تساند جهود وزارتي الصحة للنهوض بالواقع الصحي يف
البلدين ،والقضاء على هذه اجلائحة ،وبعض االتفاقيات اليت
وقعت عليها الوزارتان وسبل تفعيلها».
واعرب عن سعادته لـ «تأطري العالقة يف اجلانب الصحي مع
لبنان» ،متمنيا «ان تكون هناك اتفاقيات أخرى واعدة يف هذا
اجملال يف ظل التعاون القائم» ،الفتا اىل ان «تواجد اللبنانيني
يف العراق كبري وهناك فرق طبية لبنانية يف القطاعني العام
واخلاص والكثري من العمالة اللبنانية يف جماالت النفط والسياحة
والفندقة».
وأضاف« :اتفقنا مع معالي الوزير على تشكيل فريق عمل مشرتك
بدأ العمل منذ االن على مستوى اخلرباء لتطبيق هذه االتفاقية،
ال سيما يف جمال االستفادة من خربة االخوة اللبنانيني يف إدارة
املستشفيات ويف الدعم اللوجسيت يف أمور اخلدمات التمريضية
والطبية».
وتابع« :لدينا تعامل سابق مع املستشفيات اللبنانية وتبادل عمل
مشرتك .وقد اكد اليوم رئيس اجلمهورية على ضرورة تفعيل
هذه االتفاقيات بشكل كبري ،كما اثنى على دعم العراق واحلكومة
العراقية قيادة وشعبا للشعب اللبناني .وان شاء اهلل ستكون
هناك خالل اليومني املقبلني ،حركة من قبل وزارتي الصحة
العراقية واللبنانية للبدء يف تطبيق هذه االتفاقية ،ال سيما وان
العراق يشهد اليوم حركة عمرانية يف جمال البنى التحتية للقطاع
الصحي من خالل استحداث العشرات من املدن الطبية اليت ستدخل
اىل اخلدمة».
وقال« :ان احلكومة العراقية مهتمة جدا باشقائنا يف لبنان ،فبعيدا
عن احلالة اإلنسانية ،لبنان والعراق بلدان شقيقان ،والشعب
اللبناني تعرض حلالة طارئة بعد انفجار املرفأ اليت اثرت بشكل
كبري على االقتصاد العراقي .وكذلك ،فان الظروف متشابهة
بني البلدين ما يقرب يف وجهات النظر ويشعر الشعبني بعضهم
ببعض» ،وأكد تطلعه «لزيارة وزير الصحة اللبناني للعراق لتطبيق
االتفاقيات الثنائية».

رئيس الجمهورية

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد ،متمنيا له التوفيق يف زيارته،
معربا عن شكره «للعراق حكومة وشعبا لتضامنه مع لبنان وتقديم
املساعدة له مرارا بعد انفجار مرفأ بريوت ،على الرغم من الظروف
الصعبة اليت مير بها» ،متمنيا نقل حتياته اىل «الرئيسني صاحل
والكاظمي والقيادة العراقية».
ونوه رئيس اجلمهورية ب»عالقة االخوة والصداقة بني لبنان
والعراق وشعبيهما» ،الفتا اىل «أواصر القربى بينهما واليت متتد
عرب التاريخ» ،متمنيا ان «تكون زيارة الوفد اهلادفة اىل تعزيز
التعاون االقتصادي اإلنساني بني وزارتي الصحة اللبنانية والنفط
العراقية ،بداية لتعاون طويل األمد يفعل يف املستقبل القريب»،
الفتا اىل احملادثات اليت اجراها مع املسؤولني العراقيني «خالل
الزيارة الرئاسية اىل العراق» ،معتربا ان «التعاون احلاصل هو
مثرة تلك احملادثات».
واكد الرئيس عون استعداده الكامل «لتسهيل تطبيق االتفاقيات
بني البلدين» ،معربا عن امله يف «التوصل اىل سوق مشرتكة بني
دول املشرق الذي لطاملا سعى اىل حتقيقها سابقا قبل التطورات
واحلروب اليت شهدتها دول املنطقة» ،كاشفا انه سيعاود «درس
إمكانية طرح هذه املبادرة من جديد» ،متمنيا على الوزير العراقي
«طرحها على القيادة العراقية».
وهنأ الرئيس عون العراق وشعبه على «جناح الزيارة التارخيية
اليت قام بها قداسة البابا فرنسيس الشهر املاضي للعراق»،
معتربا انها «انتصار ملبادىء احلفاظ على التنوع الديين والطائفي
والثقايف والتعددي يف املنطقة» ،معربا عن تقديره عاليا «جلهود
احلكومة العراقية وموافقتها على طلب لبنان تزويده بالنفط اخلام
مقابل اخلدمات الطبية اللبنانية» ،معربا عن امله يف «ان تساهم
االتفاقية الصحية اليت اقر جملس النواب أخريا قانونا يرمي اىل
ابرام املعاهدة ذات الصلة يف تعزيز التعاون بني البلدين».
وامل الرئيس عون يف ان «يكون هناك تعاون بني لبنان والعراق
يف جامعة الدول العربية واحملافل الدولية يف سبيل تشجيع العودة
االمنة للنازحني السوريني اىل ارضهم».
ثم حتدث الوزير حسن ،فوجه التحية والشكر اىل الوفد ومن خالله
اىل القيادة العراقية والشعب العراقي ،مؤكدا ان «هذا اللقاء
حيمل بابعاده تظهري املعاهدة اليت حصلت سابقا ويف عهدكم،
ولنا الشرف اليوم ان نستكمل االتفاقية ذات الصلة وجند هلا
اطرا تنفيذية ملرحلة تكون عابرة ان شاء اهلل لظروفها املعقدة
على كافة املستويات .وحنن نتطلع مع معالي الوزير التميمي
لالخذ باسس هذه املعاهدة والعمل على تطويرها على مستوى
اخلدمات الطبية وتبادل اخلربات والكوادر اليت يتميز بها لبنان».
وقدر عاليا «االهتمام الذي تبديه القيادة العراقية مبؤازرة لبنان
يف الفرتة الصعبة اليت مير بها واليت تظهر تبعاتها السلبية على
موضوع انتاج الطاقة وغريها من القضايا» ،متمنيا «التوصل بدعم

من فخامة الرئيس ومؤازرته اىل تطبيق عملي ملبدأ وعنوان النفط
مقابل اخلدمات الطبية اللذين حيمالن البعد االقتصادي واالنساني
يف آن»( .التفاصيل على الصفحة )5

عند بري

كما زار وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي الرئيس
نبيه بري وصرح بعد اللقاء« :تشرفنا بلقاء دولة رئيس جملس
النواب يف مجهورية لبنان الشقيق األستاذ نبيه بري ،الذي كان
داعما للمباحثات اليت جرت ما بني وزارة الصحة العراقية ووزارة
الصحة العامة يف لبنان ،وقد قدم شكره وتقديره للعراق وعلى
رأسها رئيس الوزراء االستاذ مصطفى الكاظمي ملا قدم العراق
من مساعدات وإسناد جلهود لبنان يف ازمته احلالية االقتصادية
والصحية وال سيما جمابهة جائحة كورونا .وقد اطلعنا دولة
الرئيس على املباحثات اليت جرت ما بني اجلانب العراقي واجلانب
اللبناني والنقاط املراد اإلتفاق عليها ،وايضا بني دولة الرئيس
حرصه على دعم القوانني اليت ختص اإلتفاقيات ما بني وزارة
الصحة العراقية ووزارة الصحة اللبنانية واملصادقة عليها بشكل
عاجل وال سيما االتفاقات املستقبلية ،وبدورنا بينا ايضا اهم
النقاط اليت سيتم اختاذها خالل االيام املقبلة من حيث تشكيل
الفرق املشرتكة على مستوى اخلرباء ما بني البلدين وزيارة معالي
وزير الصحة اللبناني لبغداد الستكمال هذه اإلتفاقيات وتطبيقها
على أرض الواقع .وايضا قدم دولة الرئيس الشكر إىل الشعب
العراقي ملساندته شعب لبنان ودعم جهود الوزارتني جملابهة
جائحة كورونا وإسناد املالكات العاملة يف وزارتي الصحة
العراقية واللبنانية»( .التفاصيل على الصفحة )4

عند دياب

كذلك استقبل رئيس حكومة تصريف األعمال الوزير العراقي
التميمي الذي صرح بعد اللقاء و« :تشرفنا بلقاء رئيس حكومة
لبنان الشقيق ،ونقلنا حتيات دولة رئيس جملس الوزراء العراقي
مصطفى الكاظمي .وأثنى الرئيس دياب على دعم العراق وحكومة
العراق جلهود وزارة الصحة ودعم الشعب اللبناني باملساعدات
الطبية ملواجهة جائحة كورونا .كذلك ناقشنا مستقبل التعاون
بني البلدين وزيارة رئيس حكومة لبنان إىل العراق للقاء دولة
رئيس احلكومة العراقي على رأس وفد حكومي كبري ،ملناقشة
القضايا ذات االهتمام والتعاون املشرتك بني البلدين الشقيقني.
وأطلعنا الرئيس دياب على املناقشات اليت جرت بني وزارتي
الصحة العراقية واللبنانية حول التعاون يف خمتلف القضايا
الصحية ،ال سيما يف جماالت االستفادة من اخلربات املتبادلة
بني البلدين ،كالسياحة الطبية والتدريب املشرتك للكادرات
الطبية والصحية والتمريضية واإلدارية وإدارة املستشفيات يف
البلدين الشقيقني»( .التفاصيل على الصفحة )4

عند نظريه الدكتور حسن

وكان استقبل وزير الصحة العامة الدكتور محد حسن نظريه
العراقي الدكتور حسن التميمي ،يف مستهل زيارته للبنان ،وعقد
معه حمادثات تناولت اإلتفاقات اليت يتم تطبيقها بني البلدين
والربامج املشرتكة اليت يتم التحضري هلا ،وذلك يف حضور القائم
باألعمال العراقي يف لبنان أمني النصراوي والوفد العراقي
املرافق ،واملدير العام لوزارة الصحة العامة باإلنابة فادي سنان
ومدير مكتب وزير الصحة حسن عمار.

حسن

ثم عقد الوزيران مؤمترا صحافيا مشرتكا ،رحب فيه الوزير محد
حسن بزيارة الوزير التميمي ،الفتا إىل أنها «تأتي يف ظروف
ضاغطة على اللبنانيني وبائيا واقتصاديا ومعيشيا».
وقال« :اللبنانيون مروا مبطبات كثرية وحمطات حزينة ولكن متسكهم
الدائم باحلياة وبالنهوض يعطي أمال لألجيال بأن اإلستسالم غري
ممكن رغم كل الظروف» ،منوها «بدعم األشقاء واألصدقاء ويف
مقدمهم دولة العراق اليت مل تقصر جتاه لبنان وبرز التأثري اإلجيابي
ملا قدمته من دعم خصوصا بعيد انفجار املرفأ الذي أرخى بآثاره
على الواقع اإلستشفائي كما السياسي يف وطننا .واليوم يتابع
العراق من خالل هذه الزيارة مسرية العطاء من خالل شحنة الدعم
املقدمة للقطاع الصحي عرب وزارة الصحة العامة».

التميمي

بدوره ،أبدى الوزير التميمي تقديره حلفاوة اإلستقبال ،مؤكدا أن
زيارته للبنان «تأتي بتوجهيات من رئيس الوزراء العراقي لتقديم
الدعم للبنان يف مواجهة اجلائحة اليت أثرت بشكل كبري على سري
احلياة يف الكثري من بلدان العامل ومن بينها العراق ولبنان» .وأكد
أن «احلكومة العراقية جادة بدعم الشعب اللبناني يف اجملاالت
كافة».
وأشار التميمي إىل أن «العراق مر بظروف صعبة بعدما خاض عن
العامل حربا دراماتيكية للقضاء على أكرب تنظيم إرهابي أراد أن
يغري خريطة املنطقة ،وكانت تضحيات الشعب العراقي السبيل
للخالص من كيان داعش اإلرهابي .ومن ثم أثرت اجلائحة على
احلياة اإلقتصادية واالجتماعية يف كل دول العامل ،وبعدما
تأملنا باحلصول على اللقاح بهدف التقليل من تأثريات اجلائحة
ومضاعفات اإلصابة بالفريوس ،نرى لألسف أن كمية اللقاحات
املنتجة ال توازي أعداد البشر املوجودين على الكرة األرضية؛ لذا
يربز عصف اجلائحة يف موازاة النسبة القليلة اليت حصلت على
اللقاح .ولفت إىل ضرورة تضافر دول العامل لضمان توفري اللقاح
للجميع».
وقال« :حنن نريد دعم أهلنا يف بريوت ،ومن الواجب احلتمي
على كل البلدان العربية أن تدعم بعضها البعض .ولدينا اتفاقات
موقعة وبرامج مشرتكة نناقشها مع الوزير حسن ولن تكون هذه

الزيارة األخرية ،بل إن وزير الصحة اللبناني سيشرفنا يف بغداد،
وسنشكل فريق عمل مشرتك ملتابعة الربامج الثنائية» .ولفت
يف هذا السياق إىل أن «يف العراق بنى حتتية سيكون هلا األثر
األكرب يف النهوض بالواقع الصحي ،وحتتاج إىل خدمات صحية
وفندقية».
وأمل الوزير التميمي «انعكاس اإلتفاقات الثنائية مزيدا من
التقدم مبا خيدم مصاحل الشعبني ويقلل من األزمة اإلقتصادية
على أشقائنا يف لبنان» ،متمنيا «عبور هذه األزمة بإذن اهلل».

شريم

اىل ذلك أشارت وزيرة املهجرين يف حكومة تصريف االعمال غادة
شريم يف مقابلة هلا ضمن برنامج «هنا بريوت» اىل ان هناك
استضعافا هلذه احلكومة منذ بداية تشكيلها حتى اآلن ،و»هناك
فرقا بني تفسري الدستور وتعديله والرئيس دياب مل يطلب
تعديال امنا تفسريا دستوريا فصالحيات حكومة تصريف االعمال
ملتبسة وجيب ان يكون هناك تشارك بني احلكومة واجمللس
لتحمل كرة النار».
النيابي
ّ
وتابعت« :جملس النواب حياول اهلروب من مسؤولياته والسؤال
يبقى عن السبب الذي مل يسمح للمجلس بدراسة واقرار القانون
املقدم من النائب كرامة اخلاص بالبطاقة التمويلية».
ّ
وأضافت شريم أن «حزب املصارف انتصر على حكومة الرئيس
حسان دياب وهناك لوبي سياسي مصريف عابر للطوائف وهو
يتحكم بكل مفاصل الدولة».

باسيل

على صعيد متصل ،أعلن صباح امس االول املكتب االعالمي
لرئيس التيار الوطين احلر النائب جربان باسيل أنه ودون األخذ
ٍ
ٍ
مراعاة
اجراءات شكلية يفرضها القانون ،ومع
باالعتبار ألية
لإلجراءات االمنية الواجب اتباعها بسبب الظروف األمنية اخلاصة
توجه باسيل أمس إىل النيابة العامة املالية إلفادة
اليت حتيط بهّ ،
ٍ
مبعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها
القاضي علي ابراهيم
ِ
مصر
معلومات األوتيفي أن رئيس التيار
ان تنري التحقيق .ويف
ّ
على الذهاب حتى النهاية باملوضوع ألن الظلم الذي نتج جراء
العشر االخرية حبقه غري مقبول ومن
هذا املوضوع خالل السنوات
َ
ٍ
نهاية واضحة للجميع.
الضروري الوصول اىل

غانتس :نتنياهو يقود...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أهلية ،ورمبا إىل أبعد من ذلك».
وقال غانتس ملوقع «يديعوت أحرونوت» ،إنه «أخشى أن يقود
نتنياهو إسرائيل إىل حرب أهلية – حتى اآلن بدون بنادق ،لكن
األمر قد يتدهور ،ألنه يستخف بنظم احلكم السليم والقانون».
وتابع« :بسببه (نتنياهو) فقدت منظوماتنا الدميقراطية التوازنات
واملكابح الضرورية لعملها ،وهذا قد يؤدي إىل حرب أهلية – حتى
لو كنت أعتقد أن نتنياهو ال يريد ذلك».
وأضاف غانتس أنه «خيشى إذا استمرت احلكومة يف عدم ممارسة
عملها ألن رئيس احلكومة مينع اختاذ قرارات مهمة يف مجيع
اجملاالت ،فإن احلكم يف إسرائيل سيصل إىل تقاعس وظيفي من
شأنه اإلضرار باملصاحل احليوية».
ووفق تقدير غانتس ،فإن «الصراع ضد الربنامج النووي اإليراني
والتوسع اإلقليمي اإليراني هما من بني جماالت العمل احليوية اليت
تضررت بالفعل نتيجة ألداء نتنياهو غري املوضوعي».

واشنطن :من مصلحتنا احلفاظ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ضد هجمات ما زالت مستمرة.
وقال جون كريبي «نتابع النظر يف توزيع قواتنا حول العامل ،ونتابع
دعم الدفاع عن اململكة مبا فيه قدراتها على صد اهلجمات».
كما أضاف «إيران تشكل خطرًا على جريانها واملنطقة واألمن
القومي األمريكي» ،مشريًا إىل أن برنامج إيران الصاروخي موجود
ويتطور.
وتابع «إيران تواصل دعم اجلماعات اإلرهابية يف املنطقة».
جاء ذلك بعدما أعلنت وزارة الدفاع األمريكية ،يف وقت سابق من
يوم امس االول اخلميس ،أنها ستعيد نشر عناصرها بناء على
التهديدات يف العامل.
وأضافت أن خطتها إلعادة توزيع قواتها يف العامل مرهونة بعناصر
متعددة.

فرنسا :أفعال ايران...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

النووي مقلقة جدًا ،مشددة على أنها مازالت تواصل انتهاكاتها
وحتد من عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ُّ
جاء ذلك يف وقت ختوص فيه إعادة إحياء االتفاق النووي مسارًا
عسريًا قد يطول أشهرًا عدة ،إن مل حيدث اخرتاق كبري يف فجوة
اجلمود ،حبسب ما أكده مراقبون عدة.
يف املقابل ،قالت وزارة اخلارجية األمريكية إن العقوبات على
إيران لن ترفع إال ضمن مسار تفاوضي دبلوماسي.
يذكر أن السلطات اإليرانية خالل الفرتة املاضية رفعت نسب
ختصيب اليورانيوم ،ملوحة مبزيد من الرتاجع عن االلتزام ببنود
االتفاق النووي ،ساعية إىل مساومة واشنطن ،والضغط من أجل
رفع العقوبات اليت أهلكت اقتصادها منذ عام  ،2018عند انسحاب
الرئيس األمريكي السابق دونالد ترمب من اتفاقية  2015بني
طهران والغرب.
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مـلبورن

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين
والتوزيع عرب الواليات..
Head Office Melbourne
 24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع
;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

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
 50عاما يف خدمة املجتمع والجالية
بيتزا  -باستا  -ستايك  -مأكوالت بحرية
املكان االنيق ملتذوقي اللقمة الشهية خربة 101 Lygon St, Carlton, ..
خدمة  ..نظافة
VIC 3053
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية
Ph 03 9347 1630
من أكرب املؤسسات االمريكية
Fax 03 9348 1112
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا www.totospizzahouse.com

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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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
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
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  24على  24ساعة يوميا
خربة طويلة

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

لوسيد أير أول سيارة يف العامل مزودة
بنظام دوليب أمتوس الصوتي املدمج

أعلنت لوسيد موتورز ،العالمة اليت تسعى إىل إرساء معايري
جديدة يف عامل النقل املستدام عرب سياراتها الكهربائية الفاخرة
واملتقدمة ،أن دوليب أمتوس® ستكون جزءًا من نظامها الصوتي
واملزود بـ  21مكرب صوت.
الفاخر سوريل ساوند
ّ
ومن خالل هذه اخلطوة ،تقدم الشركة:
مزودة بنظام دوليب أمتوس الصوتي.
• أول سيارة يف العامل ّ
• جتربة صوتية غامرة يف لوسيد أير الكهربائية الفاخرة توفر للمستمعني
غنيًا ومتعدد األبعاد من دوليب أمتوس.
صوتًا ّ
حمسنة ملساعدة السائق،
نظم
مع
عالية
عامة
سالمة
مستويات
•
ّ
باإلضافة اىل إشارات صوتية جلميع التنبيهات والتحذيرات للسائق
والركاب.
ويوفر نظام الصوت الفاخر سوريل ساوند جتربة صوتية مذهلة؛
مع  21مكرب صوت موزع يف اجلهات األمامية واخللفية واجلانبية،
وأخرى مدجمة يف اجلانب العلوي على حنو أمثل يف أماكن دقيقة
داخل مقصورة لوسيد أير ،ما مينح السائق والركاب إحساسًا
باحلركة النسبية لألصوات الفردية أثناء احلركة .وبالتعاون مع
بشكل متقن ليتالءم
شركة دوليب ،مت ضبط نظام مكرب الصوت
ٍ
مع املساحة الفريدة للسيارة ،اعتمادًا على تصميم ستوديو سي
الشهري لتسجيل املوسيقى من كابيتول ستوديوز.
وتعليقًا على املوضوع ،قال ديريك جنكينز ،نائب أول رئيس
يف قسم التصميم لدى لوسيد موتورز« :توفر لوسيد أير جتربة
صوتية فاخرة ومتعددة األبعاد ،بوصفها أول سيارة يف العامل
مزودة بنظام دوليب أمتوس ،لرتتقي مبستوى االبتكارات اليت
ّ
تسعى لوسيد دائمًا إىل توفريها .وتتخطى فخامة التجربة حدود
التصميم البديع واالعتماد على اجليل التالي من التكنولوجيا ،فتمنح
السائق والركاب جتربة غري مسبوقة يف سيارة تتفاعل معها مجيع
احلواس».
ّ
ومع دوليب أمتوس ،يتفاعل املستمعون مع املوسيقى وفق أعلى
درجات اإلبداع ،بطريقة ختتلف متامًا عن أسلوب االستماع ُ
املعتاد،
ويتعرف إىل مستويات جديدة كليًا
لينجذب املستمع إىل املوسيقى
ّ
تتجاوز جودة التسجيالت التقليدية .ويوفر دوليب أمتوس جتربة غري
مسبوقة عند اقرتانه بنظام سوريل ساوند ،ما حيقق نقلة نوعية يف
متعة االستماع إىل املوسيقى اليت تنبض باحلياة داخل السيارة
موسعة ميكن استخدامها للتعبري عن اإلبداعات املوسيقية
مع لوحة
ّ
بطريقة جديدة متامًا.
من جانبه ،قال تيم برايد ،مدير قسم املوسيقى لدى دوليب
البوراتوريز« :حتصد احللول املوسيقية املبتكرة من دوليب أمتوس
تصورها إىل بعض
أصداء إجيابية مذهلة ،من الكالسيكيات املعاد
ً
ّ
وينظر إليها يف
اليوم.
املبيعات
ر
تتصد
اليت
األغاني
أروع
من
ّ
ُ
التحوالت النموذجية اليت شهدها
جمتمع املوسيقى بوصفها من أكرب
ّ
القطاع خالل السنوات اخلمسني املاضية .وتؤكد شركتنا على
التزامها التام بتعزيز جتربة الصوت الغامرة على اختالف األسلوب
املعتمد لالستمتاع باملوسيقى .وتعترب السيارات امتدادًا طبيعيًا
للتجربة املوسيقية الفاخرة اليت تقدمها دوليب أمتوس .وحنن
متشوقون جدًا للتعاون مع لوسيد وتزويد السائقني حول العامل
بهذه التجربة.
حتسني الصوت تعزيزًا للسالمة
يرتقي نظام الصوت سوريل ساوند مبستويات السالمة العامة يف
لوسيد أير عرب حتسني نظم مساعدة السائق .ومتتد التجربة الصوتية
املتميزة إىل التصميم االستثنائي الذي تتميز به لوسيد أير ،مبا
يف ذلك التنبيهات واإلشعارات الصوتية ،ومجيع األصوات األخرى
فيصدر حتذير حزام األمان
اليت تصدر لتنبيه السائق والركابَ .
على سبيل املثال حنو أذني السائق من اجتاه احلزام الغري مربوط.
باإلضافة إىل التنبيهات األخرى ،مثل إشارات صوتية اجتاهية
الكتشاف جسم يف املنطقة العمياء تساعد يف زيادة انتباه السائق.
وستصدر األصوات األساسية األخرى ،مثل مؤشرات االنعطاف ،كما
لو أنها قادمة من اجلانب الذي تشري إليه السيارة.

هيونداي موتور تطرح قريبا
«توسان» اجلديدة كليًا يف
الشرق األوسط وأفريقيا
تعتزم شركة هيونداي موتور إطالق سيارة «توسان» اجلديدة
كليا يف الشرق األوسط وأفريقيا األسبوع القادم ،وتعد السيارة
ً
اجلديدة  SUVاملدجمة خطوة لألمام يف مسرية توسان ،أكثر سيارات
مبيعا على مستوى العامل ،حيث متثل اجليل الرائع من
هيونداي
ً
الطراز الشهري وتأتي حبجم أكرب وأوسع من سابقاتها.
كما تتميز السيارة اجلديدة بعدد من التطويرات املهمة اليت مت
إجراؤها على كل من التصميم اخلارجي واملقصورة الداخلية ،حيث
ً
حمسنا ،فضال
وأداء
كليا مساحة أكرب للركاب
ً
توفر توسان اجلديدة ً
عن كونها جمهزة مبيزات أمان متقدمة جديدة وتقنيات مطورة
لقيادة سلسة على الطرق.
ويعتمد تصميم السيارة اجلديدة على هوية التصميم «الرياضي
احلسي» من هيونداي ،ليربز النظرة املستقبلية والرياضية للشركة
يف طرازات .SUV
وبهذه املناسبة؛ قال بانغ سون جيونغ ،نائب الرئيس ،ورئيس
عمليات الشرق األوسط وأفريقيا يف هيونداي« :نفتخر بالتاريخ
الغين والطويل لتوسان واملمتد لــ  17عاما ،فمنذ إطالق أول
طراز هلا يف عام  ،2004أثبتت توسان نفسها ،وحتولت لواحدة من
مبيعا لدينا ،فقد مت بيع أكثر من سبعة ماليني
أفضل السيارات
ً
منها حتى اآلن ،وحنن على ثقة أن نسبة املبيعات سوف تزداد على
حنو ملفت خالل األشهر املقبلة عندما نطرح هذا األيقونة اجلديدة
من توسان ،واملصممة لتحدث نقلة نوعية يف تاريخ هذا الطراز من
حيث تصميمها احلديث وتقنيات السالمة العالية واألداء املتطور
الذي مييزها ،لذا لدينا توقعات رائعة هلذه السيارة اجلديدة واليت
جدا».
سيتمكن عمالؤنا من جتربتها بأنفسهم قريًبا ً

الدا تطور نسخاً عملية واقتصادية
من سيارة  XRAYالشهرية

أعلن وكالء الدا يف موسكو أن مناذج سيارات  XRAYالكروس
أوفر القادمة ستأتي بتعديالت جتعل منها عملية واقتصادية من
حيث استهالك الوقود.

جينيسيس تستعد إلطالق طرازها G70
اجلديد يف منطقة الشرق األوسط وأفريقيا

كشفت جينيسيس الشرق األوسط وأفريقيا عن عزمها إطالق طراز
 G70اجلديد للعمالء يف منطقة قريًبا.
متيزت  G70اليت كشف عنها ألول مرة عام  ،2017بتصميمها
الرياضي وأداء قيادتها الديناميكي فضال على ميزات أمان رائدة
يف فئتها ،واستحقت جبدارة نيل عدد من اجلوائز املهمة مثل
جائزة التصميم اجليد لعام  2018عن فئة تصميم وسائل النقل من
 ،World Design Guideوجائزة أفضل سيارة يف أمريكا الشمالية
لعام  ،2019كما صنفها معهد التأمني للسالمة املرورية على الطرق
السريعة يف الواليات املتحدة ( )IIHSكأكثر السيارات أمانًا على
الطريق.
وتتميز جينيسيس  G70اجلديدة بالرتكيز على تطوير كل من التصميم
اخلارجي الرياضي ،والتصميم الداخلي الذي ُيعنى بالسائق ،فضال
عن تزويد السيارة بأحدث التقنيات اليت تستفيد من امليزات
العديدة اليت يتمتع بها األسطول الفاخر لشركة جينيسيس.
وتأتي الشبكة العلوية يف املقدمة أدنى من املصابيح الرباعية اليت
تنتشر للخارج ،يف وضعية مشابهة لوضعية العداء املتأهب قبل
انطالق السباق ،لتمنح هوية رياضية خاصة لطراز جينيسيس G70
اجلديد متيزها عن بقية سيارات السيدان للشركة.
ُ
وتظهر فتحات شفط اهلواء اجلانبية املطورة مفهوم التصميم الذي
يركز على حتقيق أقصى كفاءة يف األداء ،ويعكس السطح احمليط
باإلطارات األمامية األبعاد القوية لسيارة  G70الرياضية املتوثبة
لالنطالق.
وتنسجم املصابيح اخللفية الرباعية ،املستوحاة من األجنحة املرتفعة
لشعار جينيسيس بوضوح ،مع بقية األبعاد اجلمالية للسيارة
األيقونة ،وتضيف شبكة  G-Matrixذات العرض الكامل والفتحات
البيضاوية امللونة احمليطة بالعادم ملسات نهائية أنيقة على التصميم
اخلارجي.
ويركز التصميم الداخلي على راحة وأداء السائق وتشبه قمرة
القيادة يف G70مقصورة الطيار يف الطائرات النفاثة يعزز هذا
اإلحساس إضافة أحدث مواصفات االتصال وأكثر تطورا للسيارة
اجلديدة.

المبورغيين تستعد إلطالق سيارتي
 V-12سوبركارز جديدتني هذا العام

وتبعا للمعلومات املتوفرة فإن النماذج اجلديدة املنتظرة ستتمتع
بتسارع أفضل مقارنة بنماذج  XRAYاحلالية بفضل علب سرعة
روبوتية مطورة خبمس أو ست سرعات.
وسيضمن االقتصادية يف استهالك الوقود يف السيارات اجلديدة
األنظمة اجلديدة لعلب السرعة ،وحمركات البنزين املعدلة اليت
ستكون بسعة  1.6ليرت ،وستحل حمل احملركات احلالية اليت سعتها
 1.8ليرت.
وستساعد التعديالت املذكورة سابقا على رفع معدالت التسارع
يف سيارات  ،XRAYإذ ستكون النماذج اجلديدة من هذه املركبات
قادرة على التسارع من  0إىل  100كلم/سا يف غضون  10.3ثانية
تقريبا.
وستحصل هذه املركبات على هيكل بطول  4أمتار و 17سم تقريبا،
عرضه  176سم ،وارتفاعه  164سم ،أما قمرتها فستزود بواجهة
قيادة فيها شاشة ملسية قادرة على االتصال السلكيا مع األجهزة
واهلواتف الذكية ،فضال عن أنها ستجهز بنظام منع االنزالق على
املنحدرات.
كما ستجهز نسخها بكامريات وحساسات مسافات أمامية وخلفية،
وأنظمة كهربائية لتدفئة املقاعد واملقود ،وحساسات للضوء
واملطر ،وأنظمة لطلب النجدة يف حاالت الطوارئ ،أما أسعارها
فمن املفرتض أن تبدأ من  12ألف دوالر تقريبا.

ال تزال المبورغيين حتب حمرك االحرتاق الداخلي اجليد .يف الوقت
الذي يعمل فيه صانعو السيارات اآلخرون على كبح تطوير حمرك
االحرتاق الداخلي للرتكيز على جمموعات الدفع الكهربائية.
فيوم اخلميس  ،مع إعالنها أن عام  2020كان ثاني أفضل عام
مبيعات هلا على اإلطالق  ،كشفت العالمة أنها من املقرر أن تطلق
سيارتني جديدتني مبحرك  V-12القوي يف عام .2021
كل ما نعرفه عن السيارتني يف الوقت احلالي هو أنهما سيعتمدان
ً
وفقا لبيان صحفي .كما
على العالمة التجارية « V12األيقونية» ،
قد يتوقع املرء  ،مع ذلك  ،أدى الغموض إىل تكهنات حول ماهية
تلك املركبات .بينما يبدو من غري احملتمل أن يكون أي منهما
متاما  ،يقرتح موقع  Motor1.comأن السيارة ميكن أن
منوذجا
ً
ً
جديدا ً
تكون هجينة معتدلة مشابهة لسيان العام املاضي .من املمكن ً
أيضا
أن تكون أفينتادور جديدة.
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صـحة وغـذاء

آالم الكتف األمين تنذر باإلصابة مبرض قاتل أعراض السكري :العالمات العشر األكثر
شيوعا الرتفاع نسبة السكر يف الدم!

الدماغ البشري دراسة:

اختبار الدم البسيط يغين عن
اجلراحة ملرضى أورام الدماغ

أظهر اخرتاق علمي جديد أن اختبار الدم البسيط ميكن أن يقلل
أو يف بعض احلاالت حيل حمل احلاجة إىل اجلراحة التدخلية يف
حتديد أفضل مسار للعالج للمرضى الذين يعانون من نوع معني
من أورام الدماغ.
ووفقا ملا نشره موقع «ميديك فورم» الطيب التخصصي ،اليوم
اخلميس ،اكتشف علماء من «مركز التميز ألحباث أورام الدماغ»،
التابع جلامعة بليموث ،عالمة بيولوجية تساعد يف حتديد درجة
شيوعا لورم الدماغ األولي
الورم السحائي ،وهو الشكل األكثر
ً
لدى البالغني.
وتأتي أهمية حتديد درجة الورم ألن األورام ذات الدرجة األدنى
ميكن أن تظل نائمة أحيانا لفرتات طويلة من الزمن دون احلاجة
إىل جراحة.
ونشر فريق «بليموث» بقيادة الربوفيسور ،أوليفر هانيمان،
أعماهلم عن واصم حيوي جديد ُيعرف باسم بروتني الفيبولني -2
( )FBLN2يف اجمللة الدولية للعلوم اجلزيئية ،وفقا لـ «ميديك
فورم».
ومتكن العلماء باستخدام عينات الورم واخلاليا السرطانية
املزروعة يف املخترب وخزعات سوائل املريض ،من التمييز بني
أورام الدرجة األوىل وأورام الدرجة الثانية.
ويف دراسة فرعية صغرية ،أظهر العلماء أن مستويات املؤشرات
احليوية ميكن أن تفرق بني األورام اجليدة (أبطأ النمو) والسيئة
اعتمادا على الرتكيب اجليين.
منوا)،
ً
(األسرع ً
وأعلن علماء يف معهد دانا فاربر للسرطان ،التابع جلامعة
هارفارد األمريكية ،يف وقت سابق ،بشرى سارة ،بشأن فاعلية
عالج مناعي ألورام الدماغ اخلبيثة.
وقال العلماء إنهم توصلوا هلدف جديد حمتمل للعالج املناعي
ألورام الدماغ اخلبيثة ،واليت قاومت حتى اآلن عالج السرطان
الرائد القائم على تسخري جهاز املناعة يف اجلسم ،حبسب ما
نشره موقع «نريوساينس».

أشار فريق من األطباء الربيطانيني اىل أن آالم الكتف تنذر
باإلصابة مبرض خطري وقاتل.
وحبسب التقرير الذي نشرته صحيفة «إكسربيس» فإن اآلالم
اليت حتدث يف منطقة نصل الكتف األمين تنذر باإلصابة بسرطان
الكبد.
حيث يشعر املصاب بوجود آالم يف الكتف بسبب تهيج األعصاب
معتقدا بأن مشكلة ما توجد يف الكتف ،اىل أن املشكلة توجد يف
الكبد.ويقول األطباء إن األمل ميكن أن يظهر يف الكتف األمين أو
يف بعض احلاالت ،يف مجيع أحناء الظهر.
ويرافق اإلصابة بسرطان الكبد ،جمموعة من املؤشرات كاصفرار
اجللد ،فقدان الشهية ،البول الداكن ،تورم البطن والغثيان.
هذا ويعترب سرطان اخلاليا الكبدية من أكثر أنواع السرطانات
شيوعا يف الكبد ،وهو نتيجة لورم خبيث خلاليا الكبد.
األسباب الرئيسية لسرطان اخلاليا الكبدية هي التهاب الكبد
الفريوسي املزمن  Bوالتهاب الكبد  ، Cوتليف الكبد ،واالستهالك
املنتظم ملسرطنات الكبد.
األسباب األقل شيوعا هي داء ترسب األصبغة الدموية وداء
البلهارسيات وبعض أمراض الكبد الطفيلية األخرى ،فضال عن
التعرض للمواد املسببة للسرطان ،مثل ثنائي الفينيل متعدد
الكلور ،ومبيدات اآلفات احملتوية على الكلور ،واهليدروكربونات
املكلورة ،والنيرتوزامني.
ومن بني عوامل اخلطر لإلصابة بسرطان الكبد ،ذكر األطباء أيضا
زيادة الوزن وإدمان الكحول ومرض السكري.

الكشف عن أخطر أنواع املكسرات لإلنسان
كشفت اختصاصية التغذية الروسية ،ماريا شوبينا ،عن أخطر
أنواع املكسرات على جسم اإلنسان ،مشرية إىل أن التناول
املفرط هلا قد يسهم يف اإلصابة بأمراض خطرية.
وقالت اخلبرية شوبينا ملوقع قناة «زيفزدا» الروسية ،إن «هناك
أنواع من املكسرات اليت تشكل خطرا على اإلنسان وأبرزها الفول
السوداني واللوز واملكادمييا».
وأضافت اخلبرية ،قائلة« :إذا حتدثنا عن خماطر املكسرات،
فعندئذ يف املقام األول سأضع الفول السوداني ،ألنه غالًبا ما
حيتوي على مادة األفالتوكسني ،وهي مادة سامة ينتجها العفن
الذي غالًبا ما يصيب الفول السوداني وهي مادة خطرية قادرة
على إفراز مادة مسرطنة ،كما ميكن أن يسبب تأخر يف النمو
لدى اإلنسان وميكن أن يقلل من دفاعات اجلسم ،مما جيعله أكثر
عرضة للعدوى».
خطريا ألنه
كما أوضحت االختصاصية أن اللوز ميكن أن يكون
ً
شيوعا بني املكسرات واملكادمييا
«أحد أكثر مسببات احلساسية
ً
ألنه األكثر بدانة واألكثر تغذية من بني مجيع أنواع هذا املنتج.
كما وصفت اخلبرية املكسرات األكثر فائدة برأيها ،وهي اجلوز
والكاجو والبندق.
وقالت بهذا الصدد« :أفضل  3مكسرات صحية ،أود أن أدرج
اجلوز الذي حيتوي أوميغا  3والكاجو ألقل حمتوى من السعرات
احلرارية وألعلى حمتوى بروتني ،باإلضافة إىل البندق الذي حيتوي
على عدد قياسي من املغنيسيوم».
وأكدت يف الوقت نفسه أن مجيع املكسرات جيدة وصحية
بطريقتها اخلاصة ،ومع ذلك ،ال ميكن جتاوز املعدل اليومي
غراما من املكسرات ،وهو ما يتوافق مع
املسموح به من 40-20
ً
وجبة صغرية واحدة.

ميكن أن تتطور أعراض مرض السكري ببطء شديد ،لذلك قد ال تعرف
حتى أنك معرض خلطر اإلصابة بارتفاع نسبة السكر يف الدم.
ولكن ،هناك بعض العالمات الرئيسية اليت جيب أن تبحث عنها.
وحيدث مرض السكري بسبب عدم إنتاج اجلسم ما يكفي من هرمون
األنسولني ،أو عدم تفاعل اجلسم مع األنسولني.
ويعد تشخيص احلالة مبكرا أمرا بالغ األهمية ،ألن املرضى أكثر
عرضة خلطر اإلصابة ببعض املضاعفات املميتة ،مبا يف ذلك
السكتات الدماغية.
وحذر موقع  Diabetes.co.ukالطيب من أن أحد أكثر عالمات التحذير
شيوعا ملرض السكري ،هو التعب غري املربر .وقد تشعر بالتعب غري
املعتاد أثناء النهار ،أو تستيقظ وأنت تشعر باإلرهاق على الرغم من
حصولك على قسط كاف من النوم.
ويشعر بعض مرضى السكري أيضا باجلوع الشديد معظم الوقت،
حتى بعد تناول وجبة.
وتشمل أعراض مرض السكري أيضا حكة مستمرة  -خاصة حول
األعضاء التناسلية.
وغالبا ما يتطور داء السكري النوع الثاني ببطء على مدى سنوات،
وبالتالي ميكن أن تتطور األعراض أيضا بشكل تدرجيي .وعند
التشخيص ،قد يظهر األشخاص املصابون بداء السكري النوع 2
أعراضا قليلة أو معدومة للحالة.
وفيما يلي  10أعراض هي «األكثر شيوعا» ملرض السكري:
• الشعور بالتعب أثناء النهار.
• الشعور باجلوع يف كثري من األحيان.
• كثرة التبول.
• الشعور بالعطش الشديد.
• عدم وضوح الرؤية.
• حكة يف اجللد.
• بطء التئام اجلروح.
• التهابات عادية.
• وجود اضطراب جلدي.
• فقدان الوزن املفاجئ.

* دكان  -أول لبناني عمل يف هذا اجملال
لصاحبها السيد * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج فريد جان دكان
جان فريد دكان
97505588
*  Eternityبفروعها يف سانت ماري وبانشبول وليفربول وساذرالند
0415 41 42 43
*نؤمن خدمة  24ساعة و 7أيام يف األسبوع ,االستشارة جمانية جلميع الطوائف
52 KING STREET, ST MARYS

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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New rules as Brisbane enters three-day lockdown to
fight COVID outbreak (Monday 29)
was essential to prevent
further transmission.
“We‘ve seen what’s happened in other countries. I
don’t want to see that happen to Queensland. I don’t

want to see that happen to
Australia. I know in is a really big call. I know it is really tough,” she said.
“We have Easter coming
up, we have school holi-

days coming up but let‘s
do it now and let’s do it
right and let’s see if we
can come through it at the
other end.
“This is a protective mea-

sure but it’s absolutely the
right thing to do based on
the health advice.”
The restrictions will be
reviewed on Wednesday
night.

Greater Brisbane will be
sent into a snap three-day
lockdown after four new
cases of the “highly infectious” UK COVID strain
were reported on Sunday
night.
Queensland has recorded
10 new cases of COVID-19
overnight, including four
locally acquired infections.
Two are known contacts
of previous cases and
two are under investigation. All of the new cases
have been confirmed as
the “highly infectious” mutant UK strain of the virus,
prompting a snap threeday lockdown for Greater
Brisbane.
“That lockdown will be for
greater Brisbane, which is
Brisbane, Logan, Moreton
Bay, Ipswich and Redlands and will commence
at 5:00pm this afternoon,”
Premier
Annastacia
Palaszczuk said.
NED-3548-Greater-Brisbane-Lockdown-Map - 0
South Australia will impose a hard border with
Queensland from 4pm today.
Anyone who arrives before
that time will get tested on
arrival and isolate until
they return a negative result.
They’ll then be tested on
day 5 and day 12.
Only residents of South
Australia, essential workers and people moving
permanently to the state
will be permitted to enter
from Queensland. They
will have to quarantine for
two weeks upon their arrival.
The ACT has joined Tasmania in declaring greater
Brisbane a coronavirus

hotspot.
From 6pm on Monday, if
you’ve flown to the Territory from greater Brisbane
between March 11 and
March 14, ACT Health advises you get tested and
isolate until a negative result is received.
If you’ve returned from
greater Brisbane from
March 15 onward, you
need to self-isolate until at
least 6pm on April 1. This
could be extended to 14
days.
Queenslanders who were
meant to get the COVID19 vaccine over the next
three days are still encouraged to do so, Federal
Health Minister Greg Hunt
has told reporters.
“Importantly the message
that Queensland has given
is one I would emphasise
as well, vaccinations are
considered a critical reason to leave home,” Mr
Hunt said.
“We would encourage all
patients, subject to checking with their doctors, to
continue with their vaccination program.
“If you are in the Brisbane
area, please continue with
your vaccination program
subject to your practice
being in a position to do
so. We understand that
that is the case and if there
were any interruptions we
would provide that advice
at this stage.”
Tasmania has become
the first state to close its
border to Brisbane, as the
Queensland capital prepares to enter a three-day
lockdown at 5pm on Momday night.
Anyone who has been in
Brisbane, Logan, Moreton

Bay, Ipswich or Redlands
“in the 14 days prior to
your arrival in Tasmania
will not be able to enter
Tasmania unless approved
as an Essential Traveller”,
the state’s public health
department said.
“If you have identified that
you have been in Queensland in the 14 days prior
to your arrival in Tasmania,
your Tas e-Travel registration will be cancelled and
you will need to re-apply
if you have been in any of
the high risk areas.”
Jeremy Cordeaux, meanwhile, has doubled down
on his comments – repeating the same victim blaming rhetoric in a chat with
7 News Adelaide.
“The advice I give to my
own daughter – ‘do not go
out and get drunk. Regardless of how well you may
know the people around
you, do not put yourself in
harm’s way. Be on guard
all the time, don’t be a silly
little girl’,” he said.
“I think in a way the security people were probably
more to blame because
they should’ve taken
charge of the situation,
realising that she wasn’t
herself.”
NSW has issued alerts for
two Byron Bay venues, following the news that two of
Queensland’s confirmed
COVID-19 cases visited
the area while infectious.
Those two cases attend a
number of venues in the
Byron Bay area from March
26 to March 28 before returning to Queensland.
Anyone who attended the
following venues at the
times listed should immediately get tested and

isolate until they receive
further advice from NSW
Health.
“NSW Health is urging
anyone in the Byron Bay
area with even the mildest
of symptoms to come forward for testing and selfisolate immediately,” NSW
Health said.
Queensland has recorded
seven locally acquired
COVID-19 infections in the
past few days.
Here is a quick rundown of
what we know about each
of those cases.
The first was diagnosed
in a 26-year-old man from
the Brisbane suburb of
Stafford on Friday.
A Strathpine man then
tested positive to the virus. He was confirmed
as a close contact of the
Stafford man. This case
was falsely accused of
throwing a party with 25
people while infectious.
Authorities later confirmed
he was actually at home
with his four housemates.
The brother of one of
these men was then found
to be a historical COVID-19
case. The man, a doctor, is
no longer infectious but is
believed to be the missing
link in the recent cluster.
The fourth and fifth cases were work colleagues
of the Strathpine man, with
one possibly also a housemate of the man.
A nurse was also diagnosed with the virus. She
worked in a COVID-19
ward but investigations
are still underway to see if
she is linked to the other
cases.
That woman’s sister was
also infected with COVID19

Live breaking news: Brisbane sent into lockdown as four
new COVID-19 cases recorded (Monday 29)

Premier Annastacia Palaszczuk addresses the media on Monday in Seventeen Mile Rocks. Picture: NCA NewsWire / John GassSource:News
Corp Australia

Greater Brisbane will enter
a snap three-day lockdown
as its coronavirus outbreak
continues to grow. Here’s
everything you need to
know.
Schools will shut and people will only be able to go
out for four essential reasons as Brisbane enters
a three-day shutdown on
Monday afternoon.
The lockdown will come
into effect at 5pm Monday
in Greater Brisbane after
10 new COVID-19 cases
were recorded overnight.
Queensland Premier Annastacia Palaszczuk on
Monday said the new
cases included six cases
acquired overseas and
four cases via community
transmission.
“What this means for
Greater Brisbane is that
we will have to go into a
three-day lockdown,” the
Premier told reporters on
Monday.
“This is the UK strain. It
is highly infectious. Now
we need to do this now to
avoid a longer lockdown.”
The lockdown will affect
Greater Brisbane, which
includes Brisbane, Logan,
Moreton Bay, Ipswich and
Redlands
Schools will close from
Tuesday to enable health
authorities to get on top of
contact tracing efforts, the
premier said.
People will only be allowed
to leave home for four essential purposes: for food,

for exercise, essential work
and medical reasons.
Residents can have up to
two visitors to their home
and can go out and exercise in a family group or if
they’re solo, with one other person from a different
family group.
Anyone who has been in
the Greater Brisbane area
since Saturday, March 20
must now follow those
same requirements.
One of the cases had travelled to Gladstone, and
two had been in Byron Bay
while infectious, sparking concerns about wider
transmission.
As a result, masks will be
compulsory for Greater
Brisbane and the rest of
Queensland. They must
be worn indoors, on public
transport, in ride sharing
vehicles and where physical distancing is not possible.
Home gatherings outside
of Brisbane will also be
limited to 30 people.
“This is a huge job now
that we have to do because
we’ve got more of this
community transmission,”
Ms Palaszczuk said.
“I know this will mean
some disruption to people’s lives, but we’ve done
this before and we’ve got
through it over those three
days in the past and if everyone does the right thing
I’m sure we will be able to
get through it again.”
The premier said the move
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Qld’s COVID-19 outbreak has spread to NSW, prompting new restrictions ( Updated on Wednesday)

Queensland’s
growing
COVID-19 outbreak has
spread to NSW with one new
case being confirmed overnight, prompting a swift reaction from health authorities.
Premier Gladys Berejiklian
confirmed the new case visited a Byron Bay venue at
the same time as an infected
hens party from Queensland.
As a result, a raft of new restrictions have been brought
in for the Byron Bay , Ballina,
Tweed Heads and Lismore
shires.
Was it right to throw Brisbane
into a three-day lockdown?
Yes, you have to get on top
of it quickly
No, it’ll have a massive impact on the economy
You can read more about
this in the blog below where
you’ll find rolling coverage of
today’s news. You can find
yesterday’s blog here.
Qld virus cluster spreads to
NSW
Queensland’s
growing
COVID-19 outbreak has
spread to NSW, prompting a
swift reaction from health authorities.
Since 8pm on Tuesday night,
NSW recorded one new locally acquired COVID-19 case.
Premier Gladys Berejiklian
confirmed the case visited a
Byron Bay venue at the same
time as an infected hen’s party from Queensland.
“The good news is that the
person did take our advice
and has got tested and has
been in isolation,” she said.
“The other good news is how
quickly health was able to
respond because of the QR
system.
“If we did not have the QR
system in place, health
wouldn’t have been able to
get on top of that as quickly
as we did.”
New restrictions have been
brought in for the Byron,
Ballina, Tweed and Lismore
shires including mandatory
masks in some public indoor
businesses, for hospitality
workers and on public transport.
Household gatherings will
also be limited to 30 people
and venues will be required
to be seated only and revert
to the four person per square
metre rule.
Disgraced ‘sex text’ MP quits
Disgraced NSW MP Michael

Johnsen has resigned, just
days after it was revealed he
allegedly texted a sex worker
during question time, offering her $1000 to come to
Parliament House.
The ABC this week obtained
a string of text messages between the Upper Hunter Nationals MP and the unnamed
sex worker, which show he
offered to pay her $1000 to
come to parliament and sent
her a video of himself performing a lewd act.
But Mr Johnson vigorously
denies allegations that he
sexually assaulted the sex
worker in the Blue Mountains.
Deputy Premier John Barilaro, who had been calling
for Mr Johnson to step down,
confirmed the resignation on
Wednesday.
Mr Johnson was removed
from the Nationals and Coalition party rooms last week
and an active police investigation is underway.
NSW demands apology from
Morrison Government
NSW has demanded an apology from the Morrison Government after Federal officials claimed the states and
territories were “stockpiling”
vaccine doses, leading to the
slow vaccine rollout.
NSW Health Minister Brad
Hazzard joined officials from
other states in calling out the
Federal government’s actions.
“Let’s get this really, really
clear: The New South Wales
Government was asked to roll
out 300,000 vaccinations to
the groups in 1A and 1B. Of
that we have done 100,000,”
he said.
“The Federal Government
was asked and is responsible for 5.5 million people and
they have rolled out 50,000.
I think the figures speak for
themselves.”
Mr Hazzard said he was “extremely angry” at the recent
actions of the Federal government.
“It is not appropriate that we
wake up and find figures put
into the media that haven’t
been shared with any state
or territory governments. It
is not appropriate that those
figures be put in a light that
is misleading,” he said.
“I can assure the community
that your state government

here in New South Wales is
doing everything possible
to roll out the vaccines that
we are given, as long as we
get the plans going forward
for the correct amounts of
vaccine, we will roll it out as
quickly as possible.”
Concerns about Byron Bay
music festival
NSW health officials have
expressed concerns over
the Bluesfest music festival,
which is set to kick off in Byron Bay on Thursday.
Thousands of people are expected to attend the event,
prompting fears of increased
community
transmission
following the discovery of a
COVID-19 case in the area.
Health Minister Brad Hazzard
said he had spoken with the
event organisers and had
expressed a “high level of
concern” about the festival
going ahead.
“What I would say is that if
it were absolutely safe, then
we wouldn’t be making this
comment. At this stage, we
do have concerns, the Government has concerns, I have
concerns as Health Minister,”
he said.
“We have asked for some information from (the organisers) and they have been very
obliging on that front. It is
difficult, it would have been
better if the Bluesfest had
been perhaps in another few
months instead of right now.
“Or it would have been better
if we didn’t have a hen’s party
in Byron Bay that appears to
have brought down our more
secure north coast area into
a highly suspect area now.”
Mr Hazzard issued a warning
for people planning to attend
the event, urging them to
take notice of the messages
coming from the government
over the next 12 to 24 hours.
2h agoMarch 31, 2021Highlight
More information on NSW’s
case and new venue alerts
Chief health officer Dr Kerry
Chant has provided more
information on the case of
community transmission in
NSW.
The case is a man in his 20s
who recently attended Byron
Beach Hotel with three of his
friends.
The group sat near the infectious Queensland travellers
who were visiting Byron Bay

as part of a hen’s party.
“Three of those friends have
already been tested and were
negative and this gentleman
promptly, on hearing about
this issue, presented for testing immediately did the right
thing, in terms of self-isolation,” Dr Chant said.
As a result of not knowing he
was infected, the man attended a number of venues after
being exposed to the virus.
Anyone who attended the
following locations must immediately get tested and selfisolate until they are told otherwise by NSW Health.
•
Henry Rous Tavern,
Ballina from 1.20pm-2.20pm
on March 28
•
Ballina Golf and
Sports Club, Ballina from
2.25pm-2.35pm on March 28
NSW residents ‘on high
alert’
People across NSW have
been urged to be on “high
alert” over the next few days
following the state’s COVID19 case.
Premier Gladys Berejiklian
said if more restrictions
needed to be brought in then
a decision would be made on
that in the coming days.
“This is the situation in New
South Wales, the reason why
we are not going as far as
the other states is because
the systems that we have in
place we feel we can get on
top of things as they are,”
she said on Wednesday.
“It is an evolving situation and if the health advice
changes, of course we will
reconsider that. At this stage,
there is absolutely no cause
for us to close borders.”
Ms Berejiklian said there was
always concern when a case
of community transmission
was discovered.
“We still don’t know whether
people may have brushed up
against each other casually
in an area outside of those
local government areas,” she
said.
“We know those four local
government areas have a lot
of interactions, a lot of mixed
functions, a lot of events
and family so please accept
the advice we are giving and
please know that the restrictions we have put in place
will be mandatory.”
New restrictions for parts of
NSW

As a result of NSW’s new
COVID-19 case, new restrictions are being brought in for
Byron Bay and surrounding
areas.
“Byron, Ballina, Tweed and
Lismore shires are on extra
high alert. We know through
this one case of community
transmission that there could
be others,” Premier Gladys
Berejiklian said.
“Until the end of Easter,
those four local government
areas will be subject to some
restrictions.”
These restrictions will be
brought in from 5pm on
Wednesday and include:
• Limits of 30 for household
gatherings and a list of people who have visited your
home
• All venues in these areas
will be required to return to
the four square metre rule
• Venues will be seated only,
patrons will not be permitted
to stand and mingle
• Masks will be mandatory in
public indoor settings, retail
stores, for hospitality workers and on public transport –
including in taxis and Ubers
These restrictions will remain in place until 11.59pm
on April 5.
Ms Berejiklian also said it was
the government’s “strong
preference” that people in
these four local government
areas don’t travel to other
parts of the state.
“We won’t be policing that
but it is very strong advice.
We don’t want, if there is
community transmission, we
don’t want it seeded to other
parts of New South Wales,”
she said.
“We are asking everybody,
if you live in those four local
government areas, feel free
to travel within those four local government areas but we
would ask for you to reconsider your plans if you were
planning to go to other parts
of the state.”
Similarly, people in other
parts of NSW have been
asked not to visit those four
areas over the Easter break.
NSW update expected at
11.30am
NSW Premier Gladys Berejiklian is expected to provide an
update on the state’s COVID19 situation at 11.30am
(AEDT).
A media release from NSW

Health has hinted that the
state may have recorded
some new cases late last
night.
“NSW recorded no new locally acquired cases of COVID19 in the 24 hours to 8pm on
Tuesday night,” the release
said.
“However, an update on developments since 8pm will
be provided at 11.30am today.”
There have been concerns
NSW’s streak of no local coronavirus cases could come
to an end after confirmed
Queensland cases visited
Byron Bay for a hen’s party
while infectious.
3h agoMarch 31, 2021Highlight
‘Outrageous attack’ from
Morrison government blasted
On tuesday the Federal government claimed the delays
in rolling out the vaccine
were due to states and territories “stockpiling doses”
instead of administering all
the supplies they have been
given.
Deputy Premier Steven
Miles lashed out at these
“outrageous” claims during
Wednesday’s press conference, taking a stab at the
Morrison government in the
process.
“What we’ve seen throughout
this entire pandemic is every
time the Morrison Government wants to deflect from
their failings, they launch an
attack on the states and territories,” Mr Miles told reporters.
“And that’s what we’ve seen
overnight. An orchestrated
attack by the Morrison Government ministers against
the states and territories. And
it really is quite outrageous.
“I mean, God knows, they’ve
got a lot to deflect from right
now, not least of which their
vaccine rollout.”
Mr Miles pointed out the PM
committed that three million
Aussies would be vaccinated
by the end of March.
“Well, today is March 31 and
he has fallen 2.4 million short
of that target,” he said.
“It reminds me of when he
promised that all Australians
stuck overseas would be back
by Christmas. Now, there’s
still 40,000-odd Australians
waiting to come home.”

Page 29

Saturday 3 April 2021

2021  نــيسان3 الـسبت

29 صفحة

NEWS

Morrison prepares policy parade to win back women

Prime Minister Scott Morrison during a press conference on his ministry reshuffle.Credit:Alex Ellinghausen
Minister for Women Marise Payne and Prime Minister Scott Morrison will co-chair the new taskforce.
Credit:Alex Ellinghausen

Linda Reynolds will move from defence to portfolios of government services and the National Disability Insurance
Scheme.Credit:Alex Ellinghausen

Social media safeguards and
budget spending measures
will dominate a federal policy push to improve the treatment of women after Prime
Minister Scott Morrison used
a cabinet reshuffle on Monday to give female ministers
a bigger say in his government.
Mr Morrison is considering
tougher rules for Facebook
and other “big tech” companies over attacks on women
on the grounds that disrespect online is fuelling harassment in the wider community.
Budget measures are also
being planned for a new
taskforce of female ministers
that is expected to play a key
role in developing policies
on women’s safety and economic security.
But Mr Morrison remains under pressure over the treatment of women as he backs
a decision by Liberal MP
Andrew Laming to stay in
Parliament to the next election despite admitting taking
a picture of a woman bending over with her underwear
visible.

With the government’s majority in Parliament at stake
if Dr Laming left Parliament
and triggered a byelection,
the Prime Minister argued
he could stay despite calls
from some Liberals for him
to leave the party.
Mr Morrison announced the
cabinet taskforce in a ministerial reshuffle that increased
the number of women in cabinet from six to seven and
promoted Karen Andrews
from the industry portfolio
to home affairs, one of the
biggest positions in the ministry.
He said the taskforce would
drive the government’s
agenda on women’s equality, women’s safety, women’s
economic security, women’s
health and wellbeing.
The Prime Minister also gave
Marise Payne greater influence as Foreign Affairs Minister and Minister for Women
by naming her the co-chair of
the new taskforce, alongside
himself, with the stated goal
of developing new policies.
The taskforce will include all
the female ministers, inside
and outside cabinet, as well

as Treasurer Josh Frydenberg and Finance Minister
Simon Birmingham.
The Prime Minister has faced
a wave of anger about the
treatment of women in the
six weeks since former Liberal adviser Brittany Higgins
alleged she was raped in
Parliament House in March
2019.
“These changes will shake
up what needs shaking up,”
he said.
As expected, the Prime Minister moved Christian Porter
from the Attorney-General’s
portfolio due to concerns
about any conflicts of interest while he takes defamation action against the ABC
over its reporting of allegations of rape, which he denies.
Mr Porter remains in cabinet as Industry, Science and
Technology Minister, sending a message to the ministry and the Coalition party
room that an accusation
alone would not be enough
for a minister to lose his or
her job.
Mr Morrison also moved
Linda Reynolds from the

defence portfolio to make
her Minister for the National
Disability Insurance Scheme
and Government Services.
Senator Reynolds was admitted to hospital on February 23 after a week of intense
criticism of her actions over
the alleged rape of Ms Higgins in her ministerial office
two years earlier.
While Mr Morrison criticised
her response to the allegations of rape — including her
remark that Ms Higgins was
a “lying cow” — he kept her
in cabinet.
The Prime Minister named
Peter Dutton as the country’s next Defence Minister
and Michaelia Cash as the
Attorney-General and Minister for Industrial Relations,
in the two biggest appointments among the changes.
Other winners from the reshuffle included Social Services Minister Anne Ruston,
who joins the government’s
leadership team of 10 senior
ministers, and Financial Services Minister Jane Hume,
who gains responsibility for
women’s economic security.
Stuart Robert will move from
government services to become Employment Minister,
replacing Senator Cash.
Mr Morrison called Senator
Payne “effectively the prime
minister for women” in her
role as co-chair of the taskforce and Minister for Women, although he revised the
title after a question from a
journalist about whether
he was not fit to be prime
minister and should be the
women’s prime minister.
“In relation to what I should

probably call the primary
minister for women, just to
ensure that no one gets too
carried away with the puns ...
what I’m trying to bring together is a team of ministers
and Marise Payne as Minister for Women can bring all
that together as a leader of
that portfolio team,” he said.
The government is planning
a policy push to begin within
a week on measures that
aim to help women, starting
with action on sexual harassment and assault in the
workplace.
Mr Morrison is preparing
to commit funds and policy
changes to respond to the
Respect@Work report on
workplace assault, one year
after the findings were handed to the government by Sex
Discrimination Commissioner Kate Jenkins.
Under fire from Labor and
others over the long delay
in the government response,
Mr Morrison is working with
Assistant Minister Amanda
Stoker to outline the policies
in the next week. He named
Senator Stoker the Assistant
Minister for Women in the
new line-up.
Mr Morrison and Senator
Payne were heavily critical
of the amount of harassment
and denigration of women
online in their press conference to announce the reshuffle, signalling policies
that would force “big tech”
to stop the attacks.
Mr Morrison blamed social
media for some of the disrespect for women that turned
into harassment, or worse.
“We’re living in a society in

which respect is degrading.
And if we want to see more
respect in our community,
we’ve all got to practise it
more,” he said.
“We’ve got to build the respect again. And one of the
key, degraders of respect in
our country is social media.
“I can tell you a big part of
my response to this will be
ongoing work in the area of
e-safety and on social media.”
The Prime Minister also
made it clear the budget,
due on May 11, would include more policies to help
women.
“As we go into this budget,
I think we will be working
hard to explain right across
the country just how much
all of the initiatives of our
budget deliver positive outcomes for women, whether
that be their equality, their
economic security, their
safety and also their wellbeing, whether in health or
other areas,” he said.
Labor slammed the reshuffle
for protecting ministers who
should be dumped from
cabinet, while South Australian crossbench Senator
Rex Patrick said Mr Morrison
should be removed.
“Sometimes leaders grow
into high office. But too often
fatal flaws and inadequacies
are shown in stark relief,”
Senator Patrick said.
“This is certainly the case
with Prime Minister Morrison. He’s not up to the job.
He’s lead in the saddlebags.
We would be better served if
he were cut loose and we all
moved on.”
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FIRST LOOK AT PICNIC POINT HIGH SCHOOL UPGRADE AFIC addresses community concerns over Halal chicken

Wendy Lindsay MP with NSW Premier and Minister for Education at
Picnic Point High School with Principal and School Captains

upgrade at Picnic Point
High School has taken a
significant step forward
with the Liberals & Nationals Government releasing
early concept designs for
the project on Thursday.
Former Picnic Point High
School Vice-Captain and
local State Member for East
Hills Wendy Lindsay said
the upgrade was a great
win for the community.
“Today I share the community’s excitement at getting
to have a first look at what
the upgrade at Picnic Point
might look like with the release of the early concept
design.”
“I know schools are the

backbone of our communities and I am very pleased
that this government is investing record amounts in
our schools and teachers
for the benefit of our children and their future,” Mrs
Lindsay said.
The project is expected to
include new learning spaces as well as new technology, applied sciences and
visual arts workshops and
music classrooms, as well
as a refurbishment to the
administration area.
A tender for an Early Contractor Involvement arrangement is now underway and expected to be
awarded in mid-2021.

NSW Education Minister
Sarah Mitchell said the
project will deliver a modern, inspiring learning
environment for students
and staff to meet the future
needs of the growing community and has been prioritised as part of the NSW
Government’s COVID-19
Recovery Plan.
“The NSW Government
is committed to ensuring
that local communities like
Picnic Point have access
to modern school facilities and that students can
benefit from the latest in
school design, contemporary learning spaces and
educational technologies,”
Ms Mitchell said.
The NSW Government is
investing $7 billion over
four years, continuing its
program to deliver more
than 200 new and upgraded schools to support
communities across NSW.
This is the largest investment in public education
infrastructure in the history of NSW.
MEDIA: Jennifer Mehanna |
9772 2774

Dr Rateb Jneid President of AFIC
AFIC has received hun- Where a slaughterhouse
dreds of calls and emails uses CAS prior to slaughfrom members of the com- ter, the Halal audit promunity as well as chicken cess must include Muslim
producers in response to Veterinarians who test the
a video that is circulating birds after stunning to enwith respect to Controlled sure that they remain alive
Atmospheric
Stunned up to the point of slaughter.
(CAS) Chicken. Some refer This is to meet the second
to this as “gas” stunning. requirement that is stated
AFIC is very concerned above.
about the fears that have To meet the third requirebeen generated because of ment, we refer to the hadith
this video. AFIC reviewed of our prophet Muhammad,
the video in detail and peace and blessings upon
found that this video con- him, he said:
tains unverified and mis- “Verily Allah has preleading material.
scribed ihsan (proficiency,
The Almighty says in the perfection) in all things.
Qur’an; Sura Tahrim verse So if you kill then kill well;
1:
and if you slaughter, then
“… why do you prohibit slaughter well. Let each one
[yourself from] what Allah of you sharpen his blade
has made lawful for you? ... and let him spare suffering
.” (66:1)
to the animal he slaughIslam strictly forbids Mus- ters.” [Muslim]. (translalims from declaring any- tion taken from https://sunthing as lawful or prohib- nah.com/nawawi40:17 )
ited (under the Islamic This Hadith leaves no
teachings) in any manner doubt that Islam gives a
that is contrary to the Is- very high priority to animal
lamic teachings.
welfare. If you are killing or
The issue in question is slaughtering an animal, do
whether chicken that is hu- it well and make sure that
manely stunned through you spare it from suffering.
controlled atmospheric Modern society has develstunning (CAS) is Ha- oped a humane system to
lal. The ability to certify slaughter animals whilst
whether this is Halal or not they are rested. In the presdepends on the impact of ent situation, particularly in
CAS on the chicken.
Australia, the CAS used for
There are three essential Halal slaughter does not
requirements that are uni- kill the birds, it merely puts
versally accepted by Islam- them to sleep before they
ic Scholars with respect to are slaughtered. This satslaughtered meat, these isfies the third requirement
are:
in the hadith, being the wel1 – The animal feed is ac- fare of the animal. In other
ceptable.
countries where the dosage
2 – The animal is alive at kills the animal, such meththe time of slaughter, and ods would not be certified
3 – The animal’s welfare. as Halal, this is why certiWe understand that the fiers for other countries do
matter of Controlled Atmo- not approve the method
spheric Stunning of chick- that kills the animal prior to
en has become the subject slaughter. The Australian
of controversy.
standard is that the animal

is merely put to sleep before slaughter, therefore, it
remains alive and remains
Halal. Muslim veterinarians who participated in the
Halal audits that we have
seen have verified this.
AFIC has engaged Muslim
veterinarians to test CAS
chicken at several locations. In the locations examined, the Muslim veterinarians found that 100% of
the tested birds continued
to display vital signs and
were alive after stunning
and remained alive until
the point of slaughter. This
is similar to the application
of anaesthesia. Our Shariah team have confirmed
that if the animal continues
to display vital signs (is
alive), it is NOT considered
“Maitah” (carrion). Therefore, this method is Halal
because the birds remained
alive and were rested.
Please note that it is a legal
requirement that any bird
that appears unhealthy
is taken off the production line. The process of
Halal slaughter requires a
minimum of three trained
Muslim slaughtermen to be
present per shift to make
sure that all the Sharia requirements are met.
As a rule, Halal certifiers
do not publish client lists.
Halal certification is an issue for many Australians
and some food producers
are threatened with boycott
if they are Halal certified.
Please also note that Halal
certification is a delicate
issue for all producers and
consumers. The majority
of customers of Halal producers for the local market
are not Muslim, this type of
controversy can hurt Halal
production in Australia and
make it even more difficult
for Muslims to source Halal
food.
AFIC is always happy to
work in good faith with all
stakeholders to ensure that
the community receives
Halal product of the highest quality and integrity.
Authorised by Dr Rateb
Jneid			
President
Imam A Q Azhari
AFIC National Sharia Board
(ANSB)
Australian Dar Al Iftaa
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إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

This Easter, we join Christians
around the world to proclaim the
joy and grace at the centre of the
Christian faith.
Jesus’ example of love, sacriﬁce and service to others
is one that inspires us all.
It is a reminder that Easter is also a time to remember
and reach out to those in need, the less fortunate,
the homeless, the lonely and the sick.
May all of us be encouraged in our commitment to serve
others and to uphold the values that we celebrate today.
For many of us, regardless of our faith, Easter is an
opportunity to spend time with family and friends.
I hope that you have a safe, peaceful and inspiring
holiday, shared with the people you love.
May you feel your faith renewed with the hope
Easter brings.
Happy Easter.

Mayor - Steve Christou

 ننضم إىل،يف عيد الفصح هذا
املسيحيني يف جميع أنحاء العالم
إلعالن الفرح والنعمة يف قلب اإليمان
.املسيحي
 الذي هو مثال يف الحب والتضحية وخدمة،ان يسوع
. هو الذي يلهمنا جميعـًا،اآلخرين
إنه تذكري بأن عيد الفصح هو أيضـًا وقت للتذكر ومساعدة
ً املحتاجني واألقل
.حظا واملشردين والوحيدين واملرضى
نرجو أن نتشجع جميعا يف التزامنا بخدمة اآلخرين والتمسك
.بالقيم التي نحتفل بها اليوم
 عيد الفصح هو فرصة لقضاء،بغض النظر عن معتقدنا
.بعض الوقت مع العائلة واألصدقاء
 تشاركونها مع،آمل أن تقضوا عطلة آمنة وسلمية وملهمة
.األشخاص الذين تحبونهم
أتمنى أن تشعروا بتجدد إيمانكم مع األمل الذي يجلبه عيد
.الفصح

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

تسفري االرواح واستنطاقها -كشف
االسرار-استشارات روحانية ونفسية-
عالج السحر واملس  -عالج بالتنويم
املغناطيسي * عضو عدة جمعيات
روحانية وفلكية

هاتف:
0400 449 000

web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com
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$2،00

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

