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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

باسيل من موسكو: التوجه اىل خيار صندوق النقد يتطلب التدقيق اجلنائي وإستعادة األموال احملولة اىل اخلارج
لودريان: بدأنا باختاذ إجراءات ملنع دخول شخصيات لبنانية اىل فرنسا نعتربها معرقلة للعملية السياسية

متامًا كما الطقس يف نهاية 
اجلو  بدا  هكذا  نيسان، 
االول،  أمس  السياسي 
وهبة ساخنة.  باردة،  هبة 
األدوار  بتالقي  تفاؤل 
لتأليف حكومة حتت شعار 
مغلوب«،  وال  غالب  »ال 
السقف  عن  النظر  بصرف 
مطلب  مادام  السياسي، 
مطلبًا  بات  التشكيل 
ولبنانيًا،  وإقليميًا  دوليًا 
عن  النامجة  للمخاطر  نظرًا 
يف  بالتالعب  االستمرار 
الذين  اللبنانيني،  مصائر 
بعد  يومًا  احواهلم  تسوء 
قياسًا  وتشاؤم،  يوم.. 
ماضية،  حماوالت  على 
اقتناع  شبه  وتشكل 
بني  التعايش  بصعوبة 
وقيادته  الربتقالي  التيار 

والتيار األزرق.
غري  املناخ  هذا  ظل  ففي 
املستقر، ترددت معلومات 
وزير  مساعد  ان  عن 

إرادة بالتوصل إىل تأليف 
احلكومة.

ان  فيبدو  قضائيا،  اما 
على  »التمرد«  خطوات 
اليت  الفاسد«  »القضاء 
قادتها النائبة االستئنافية 
القاضية  لبنان  جبل  يف 
غادة عون، وخاصة اخلطوة 
لشركة  بالنسبة  االخرية 
للصريفة  مكتف  ميشال 
املتهمة بتهريب حواىل 17 
اخلارج،  اىل  دوالر  مليار 
الثلج  كرة  مبثابة  أصبحت 
وتكرب  تكرب  ان  امل  على 
لدينا  لتصبح  الكرة  هذه 
اىل  نسبة   - عدة  »غادات 

غادة«.
عون«  »غادة  هي  وها 
البقاع  يف  »تظهر«  ثانية 
أماني  االوىل  قاضية  هي 
عقارات  على  سالمة حتجز 

مصارف وأصحابها.
باسيل

الوطين  التيار  رئيس 

هل حان الوقت لنقول لرياض سالمة  »مع السالمة«

التتمة على الصفحة 21

 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

االعالن على الصفحة 14

إيران: نرحب بتغيري اللهجة السعودية 
جتاهنا ومستعدون لفصل جديد بيننا

للشرق  الروسي  اخلارجية 
افريقيا  ومشال  األوسط 
يتجه  بوغدانوف  ميخائيل 
عملية  لدفع  لبنان  لزيارة 
بالتزامن  احلكومة،  تأليف 

البطريرك  جهود  مع 
بشارة  مار  املاروني 
الرامية  الراعي  بطرس 
يف  خرق  احداث  إىل 
الثقة من خالل مجع  جدار 

عون  ميشال  الرئيسني 
وسط  احلريري،  وسعد 
الرئيس  عن  معلومات 
بدوره  يتحضر  بّري،  نبيه 
إذا  التحّرك،  معاودة  إىل 
بوادر  األفق  يف  الحت  ما 

الفلسطيين  الرئيس  أعلن 
إن  عباس  حممود 
لنا  أكدوا  »األوروبيني 
تسمح  لن  »إسرائيل«  أن 
يف  االنتخابات  بإجراء 
»لن  أنه  مؤكدًا  القدس«، 
من  االنتخابات  إجراء  يتم 

دون القدس«. 
»وصلتنا  عباس:  وأضاف 
»إسرائيل«  من  رسالة 
حول  جواب  إعطاء  بعدم 
وجود  لعدم  االنتخابات 
حكومة إسرائيلية، واألعذار 
تنطلي  لن  اإلسرائيلية 
علينا وهي غري مقبولة«. 

اليوم  »اجتماعنا  وتابع: 
هدفه اختاذ القرار املناسب 
القدس  على  واحلفاظ 
أبدية  عاصمة  الشرقية 
بالنسبة  واالنتخابات  لنا، 
يف  حقنا  تثبيت  هي  لنا 

فلسطني«. 
قال  الفلسطيين  الرئيس 
يف كلمته: »ننتظر املوافقه 
اإلسرائيلية وحنن جاهزون 

إلجراء االنتخابات«. 

»مبوقف  عباس  وأشاد 
يف  الفلسطيين  الشعب 
العربية  القدس والشعوب 

يؤكد  باسيل  جربان  احلر 
مع  حبث  أنه  موسكو  من 
املسؤولني الروس ضرورة 
مستقرًا  لبنان  يكون  أن 
ومزدهرًا، كما يشدد على 
املتعددة  روسيا  أدوار 
التوازن  إحقاق  أبرزها 

الدولي يف املنطقة.
قال رئيس التيار الوطين 
يف  باسيل  جربان  احلر 
اليوم  صحايف،  مؤمتر 
إنه  موسكو  من  اخلميس، 
على  الضغوطات  »نتيجة 

رحبت اخلارجية اإليرانية عن 
السعودية  اللهجة  بتغيري 
إىل  مشريًة  إيران،  جتاه 
بفصل  الدخول  إمكانية 

البّناء  التعاون  من  جديد 
معها.

وأشارت اخلارجية اإليرانية 

التتمة على الصفحة 21

دهم مكتب شقيق رياض سالمة وختمه بالشمع األمحر: عويدات يفتح امللف السويسري حلاكم مصرف لبنان 

عباس: لن جنري انتخابات من دون القدس 
واألعذار اإلسرائيلية لن تنطلي علينا

جبانبنا«،  وقفت  اليت 
»أحداث  أن  إىل  مشريًا 

التتمة على الصفحة 21

اخلارجية  وزير  التقى 
بلينكن  أنتوني  األمريكي 
مع رئيس جهاز املخابرات 
)املوساد(  اإلسرائيلي 

لدى  إسرائيل  وسفري 
األول  أمس  واشنطن، 

التتمة على الصفحة 21

لقاء أمريكي إسرائيلي.. وتل أبيب 
قلقة من أنشطة طهران النووية
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
تومي راودونيكيس - أسطورة يف الذاكرة

يف  صمت  دقيقة  الوقوف  تم 
املاضي  األسبوع  البلدية  اجتماع 
القدم  كرة  أسطورة  ذكرى  إلحياء 
 Tommy( راودونيكيس  تومي 

.)Raudonikis

 كان تومي جزًءا من نسيج مجتمعنا. 
 Western لم يكن موسمه األول مع
يف  سوى   Suburbs Magpies
Lidcombe Oval يف عام 1969.

االفتتاحية  البلدية  رئيس  كلمة  يف 
أوصيت   ،)Mayoral Minute(
 Lidcombe Oval بتسمية مدرج
 Tommy Raudonikis« باسم  
موسم  ذكرى  يف   »Grandstand

بداية لعبه ومساهماته الرياضية.
مفتوحة  التسمية  هذه  ستكون 

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

0419 651 187  
steve.christou@cumberland.nsw.

gov.au

أيار  شهر  من  العامة  للتعليقات 
الجاري.

طويلة،  مسرية  لراودونيكيس  كان 
 Western Suburbs حيث قاد فريق
مباراة،   200 من  ألكثر   Magpies
ملدة   Newtown Jets إىل  باإلضافة 

ثالثة مواسم.

أبعث بالتعازي لعائلته وأحبائه.

مدير عام جديد باإلنابة
لقد قمنا بتعيني مدير عام جديد باإلنابة، 
 Peter J( فيتزجريالد  جاي  بيرت  هو 
Fitzgerald(، لتولي ادارة بلدية مدينة 

كامربالند.

هذا  يف  فيتزجريالد  السيد  ويخلف 
ماكنولتي  هاميش  السيد  املنصب 
ملا  العام  املدير  منصب  شغل  الذي 
يقرب من عامني وقد تنحى ألسباب 

صحية.

االبتكار  من  كبرًيا  قدرًا  هاميش  وأظهر 
كامربالند  مدينة  بلدية  ودعم  والقيادة 
طوال تفشي كورونا وتغلب على التحديات 

العديدة التي جلبها هذا الوباء.

التوفيق  له  ونتمنى  خدمته  على  نشكره 
يف مسريته الصحية.

باإلنابة.  جديد  عام  كمدير  ببيرت  أرحب 
أربع  من  يقرب  ملا  بيرت  مع  عملت  لقد 
سنوات وأعرف أنه قائد قوي ولديه عقل 

خالق لصنع القرار االسرتاتيجي.

أعتقد أننا فريق رئيس بلدية / مدير عام 
األكثر شبابا يف نيو ساوث ويلز ، ونقدم 

منظورًا جديدًا ملجتمعنا.

 سيتم البدء بتعيني مدير عام دائم على 
الفور.

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

Tommy Raudonikis – a legend remembered
A minute of silence was observed in the Council 
meeting last week to remember footy legend 
Tommy Raudonikis. 

Tommy was part of our community’s fabric. His 
debut season with the Western Suburbs Magpies 
was at none other than our very own Lidcombe 
Oval in 1969.

In a Mayoral Minute, I recommended naming 
the Lidcombe Oval grandstand, the ‘Tommy 
Raudonikis Grandstand’ in memory of his debut 
season and sporting contributions.

It will be open for public comments from May.

Raudonikis had a long career, spearheading the 
Western Suburbs Magpies team for over 200 
games, as well as Newtown Jets for three seasons. 

I send condolences to his family and loves ones.

New Acting General Manager
We’ve appointed a new Acting General 
Manager, Peter J Fitzgerald, to take the helm at 
Cumberland City Council.

It marks the departure of Hamish McNulty who 
served as General Manager for nearly two years 
and is stepping aside for medical reasons.

Hamish demonstrated great innovation and 
leadership and supported Cumberland City 
Council throughout the pandemic and managed 
the many challenges that it brought. 

We thank him for his service and wish him well 
with his health journey. 

I welcome Peter as the new Acting General 
Manager. I’ve worked with Peter for close to four 
years and know him to be a solid leader with a 
head for strategic decision making.

I believe we’re the youngest Mayor / General 
Manager team in NSW, bringing a fresh 
perspective to our community. 

The recruitment of a permanent General Manager 
will begin immediately.
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عقد رئيس »التيار الوطين 
جربان  النائب  احلر« 
صحافيا  مؤمترا  باسيل 
لقائه  بعد  موسكو،  يف 
الروسية  اخلارجية  وزير 
قال  الفروف،  سريغي 
بزيارة  اليوم  »قمنا  فيه: 
ملوسكو واستهللناها بلقاء 
اخلارجية  يف  بأصدقائنا 
الروسية السيد بوغدانوف 
وعلى  آخرين،  ومسؤولني 
الفروف  الوزير  رأسهم 
وتشرفنا بتلبية دعوته اىل 
الغداء، على أن نستكملها 
مدى  على  اخرى  بلقاءات 
يومني. وأنا أكون سعيدا 
فيها  أكون  مرة  كل  يف 
وهنا يف  موسكو  هنا يف 
تعطيين  حيث   ،Novots
وروحانيته  الشرق  روح 
بعض  ألستشرف  اجملال 
واألفكار  االسرتاتيجيات 
بلدي  أن ختدم  اليت ميكن 
قضية  وختدم  لبنان، 
يف  واالزدهار  االستقرار 
إن  ولذلك،  منطقتنا. 
كثرية  نبحثها  اليت  األمور 
إىل  الدولي  من  ومتشعبة 

اإلقليمي فاللبناني«.
وعن »املشرقية ولبنان«، 
أوال  »عرضنا  قال: 
وأهمية  لبنان  مشرقية 
هذا  يف  ووجوده  دوره 
لبنان  أن  املشرق، وكيف 
ميكن  واستقراره  بتنوعه 
إجيابيا  عامال  يكون  أن 
لقد  املنطقة.  الزدهار 
حول  فكرنا  طبعا  طرحنا 
السوق  انشاء  وجوب 
يضم  الذي  املشرقي 
والعراق  وسوريا  لبنان 
واالردن، وفلسطني طبعا 
الدولة، وكيف  انشاء  عند 
هلذا اإلطار االقتصادي ان 
استقرار  اجيابا يف  يسهم 
املنطقة ويساعد يف إعادة 
والعراق  سوريا  اعمار 
حمنته  من  لبنان  وإنهاض 
ويف  املالية.  االقتصادية 
هذا اإلطار، يأتي موضوع 
الرب  يف  والنفط  الغاز 
والبحر، ربطا بكل مصايف 
والغاز  النفط  وانابيب 
باجتاه  الشرق  من  اآلتية 
أن  ميمكن  وكيف  الغرب، 
ونفط  غاز  منتدى  يكون 
الشرق إطارا جيدا لذلك«.

وعن »لبنان واستقراره«، 
قال: »تباحثنا يف ضرورة 
مستقرا  لبنان  يكون  ان 
عامل  هذا  وان  ومزدهرا، 
فيه  التنوع  حلماية  الزامي 
وحلماية أيضا األقليات فيه 
ويف املنطقة وللحفاظ على 
دورها الكامل يف االدارة 
واالقتصاد،  والسياسة 
لبنان  خصوصية  وعلى 
املسيحيني  ودور 
من  ألن  فيه،  املتناصف 
دون ذلك، لن يكون هناك 
دور كامل، ومن دونه لن 
كامل،  وجود  هناك  يكون 
ومن دون ذلك يف لبنان 
يف  مسيحيون  يبقى  لن 

الشرق«.
»بعض  أن  إىل  وأشار 
الدولية ساهم  السياسات 
يف تهجريهم من الشرق«، 

باسيل من موسكو: لروسيا أدوار عدة يف املنطقة ولبنان تصب يف مصلحتنا وهي ال تتدخل بالشؤون الداخلية لكنها تدفع باجتاه اإلصالح
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وقال: »يؤمل من السياسة 
أن  مشرقنا  يف  الروسية 
فيه  بتثبيتهم  تساهم 
ليتعايشوا  اليه  وإعادتهم 
يف  ويساهموا  ويتآخوا 
له  لبنان  املنطقة.  سالم 
مكافحة  يف  كبري  دور 
وفكريا،  عسكريا  اإلرهاب 
وهو أول من جنح يف ذلك. 
لبنان إذا أخذ كل حقوقه، 
اإلعتداءات  وأوقفت 
من  وجوا  وحبرا  برا  عليه 
اسرائيل، وحماوالت قضم 
أراضيه أو ثرواته، فيكون 
أيضا عامل استقرار وسالم 
ولبنان  املنطقة.  يف 
الضغوط  نتيجة  اليوم، 
الفساد  ونتيجة  عليه 
وتلزمه  انهار،  داخله  يف 
وبنيوية  جذرية  إصالحات 
يتطلب  وهذا  إلنهاضه، 
غري  لبنانيا  سياسيا  قرارا 
ويلزمه  عناصره،  مكتملة 
اإلختصاصيني  من  حكومة 
القوى  من  مدعومة  تكون 
والربملانية  السياسية 
األساسية لكي تتمكن من 
اإلصالحات،  هذه  حتقيق 
فيها  تكون  ان  دون  من 
القدرة ألحد على السيطرة 
هذه  منع  وعلى  عليها 

اإلصالحات من التحقق«.
لبنان  كان  »إذا  أضاف: 
خيار  اعتماد  اىل  متوجها 
الدولي  النقد  صندوق 
فهذه اإلصالحات معروفة، 
التدقيق  رأسها  وعلى 
اجلنائي، إضافة اىل ضبط 
اخلارج  اىل  التحويالت 
وإعادة األموال احملولة من 
لبنان اىل اخلارج وغريها. 
اإلصالح  إجراء  ميكن  ال 
احلقوق  بعض  وإعادة 
ذلك،  دون  من  للبنانيني 
اىل  لبنان  توجه  ولو  حتى 
الشرق بدل الغرب، او اذا 
الشرق  بني  متوسطا  بقي 
والغرب. غربا او شرقا او 
ميكن  ال  االثنني،  بني  ما 
دون  من  لبنان  إنهاض 
الزمة،  احلكومة  إصالحه. 
مل  اذا  كافية،  غري  لكنها 
واإلرادة  بالقرار  تتمتع 
اإلصالح.  على  والقدرة 
روسيا  لبناني،  شأن  هذا 
بالشؤون  تتدخل  ال 
تدفع  لكنها  الداخلية، 
ما  وهذا  اإلصالح  باجتاه 
نشكرها عليه، وحنن كلنا 
رئيس  يأخذ  ان  بانتظار 
قراره  املكلف  احلكومة 
احلكومة  بتشكيل  بالسري 
واألهم قراره باإلصالح«.

قال:  روسيا،  دور  وعن 
يف  عدة  أدوار  »لروسيا 
تصب  ولبنان  املنطقة 
ومنها:  مصلحتنا،  يف 
الدولي  التوازن  إحقاق 
يصب  وهذا  املنطقة  يف 
الدولية،  العدالة  خانة  يف 
لعب دور إجيابي يف عملية 
السالم على قاعدة احلقوق 
العنف  قاعدة  على  وليس 
والقوة، رعاية هذا احلضن 
ليلعب  ومحايته  املشرقي 
دوره اإلقتصادي الفاعل، 
واألقليات  التنوع  محاية 
بعدم استفرادها وإشعارها 

بأنها معدة دائما للرتحال، 
يف  حموري  دور  لعب 
السوريني  النازحني  عودة 
على  حفاظا  بلدهم،  اىل 
ونسيجها  سوريا  وحدة 
الدول  ونسيج  االجتماعي 
وعلى  فيها،  احمليطة 
االنتخابات  لبنان،  رأسها 
الرئاسية السورية وتثبيت 
ستكونان  األسد  الرئيس 
ومطمئنة  مسرعة  عوامل 

العودة،  هلذه  ومشجعة 
حلل  حمفز  دور  لعب 
مشاكل احلدود واخلطوط، 
إلطالق  التشجيع  وحتديدا 
احلدود  حول  املفاوضات 
البحرية بني لبنان وسوريا، 
تنموية  مشاريع  إقامة 
يف  ضخمة  واستثمارية 
ما  منها  وأذكر  املنطقة، 
يساعد لبنان، على قاعدة 
BOT، ومن ضمن املشروع 

اإلصالحي إلنهاض لبنان، 
وذلك ببناء مصايف النفط 
لبنان،  ومشال  جنوب  يف 
إنتاج  مبشاريع  باملشاركة 
اللبناني  البحر  يف  الغاز 
اآلن،  جزئيا  حاصل  وهو 
املساهمة  وبإمكانية 
واملرفأ  الكهرباء  مبشاريع 
احلديد، وخصوصا  وسكك 
بسوريا  املرتبطة  تلك 
والعراق واألردن مما يعزز 

السوق املشرقي«.
موقع  ومن  »حنن،  وختم: 
والعالقات  الصداقة 
لبنان  بني  املمتازة 
على  نشجع  وروسيا، 
هذه  ويطور  ينمي  ما  كل 
األدوار  وتلك  العالقات 
اىل  كبريها  من  املذكورة 
كثري  وصغريها  صغريها، 
تنموية  مشاريع  كإقامة 
الناس يف أرضهم،  تثّبت 

كالسياحة يف لبنان وإعادة 
إطالق اخلط اجلوي املباشر 
بني البلدين وكإطالق أطر 
وجمتمعي  ثقايف  تعاون 
وحزبي. شكرا لروسيا على 
ما ابلغين به الوزير الفروف 
لقاحات  روسيا  تقديم  من 
رسالة  على  بناء  جمانية 
رئيس  من  موجهة  خطية 
اجلمهورية اللبنانية، اضافة 

اىل اللقاحات التجارية«.
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لــبنانيات

سليم  السابق  الوزير  أدىل 
اآلتي:  بالتصريح  جريصاتي 
من  ليس  وجلهم  كتبة،  »تنادى 
ثالثة  أو  واثنان  القانون،  أهل 
الدستوري  بالعلم  ملمون  منهم 
وسياسيا،  وفئويا  موجها  إملاما 
اتهام  وثيقة  أمسوه  ما  فوضعوا 
دستوري حبق رئيس اجلمهورية، 
وقد انطلقت الدراسة مما يئدها 
يف مهدها من أن خرق الدستور 
وليس  سياسي  مفهوم  هو 
...اخلفة  جزائيا  أو  قانونيا 
والثأرية  والغرضية  والتسييس 
تعني  ال  الشخصانية  واملقاربة 
عند وضع  املوضوعية يف شيء 
أن  حتى  العلمية،  الدراسات 
على  يعيبون  »الدراسة  واضعي 
مساحة  كل  ميأل  أنه  الرئيس 
الدستور يكون فيها  رمادية يف 
عنها  فيزيل  ودور،  التزام  له 
النص  إلغاء  وخطر  الشحوب 
يف   ،Par désuétude بالتقادم 
مقدمة  يف  ينادون،  أنهم  حني 
تفادي  إىل  الوهمية،  مضبطتهم 
حتى  بالتقادم،  النصوص  إلغاء 
يصل بهم األمر إىل اعتبار نظامنا 
يف ظل الرئيس »ملكيا مطلقا،أما 
فيتمحور  الدراسة  من  تبقى  ما 
امليثاقية  مفهوم  دحض  حول 
الراحل  الرئيس  أقوال  وحتوير 
بشارة اخلوري والبطريرك الراعي 
سياقها،  خارج  من  وسواهما 
كل  فيه  ومغرض،  ممل  وتنظري 
احلنني إىل واليات رئاسية باهتة 
والسلطة  احلكم  يف  وممارسات 
الراهنة  األزمة  إىل  بنا  أودت 
واملتناسلة  واملوروثة  املركبة 
والقاسية واليت تشد على خناق 
البالد والعباد. أما يف التفصيل، 
األمثلة مما  بذكر بعض  فنكتفي 
يليها  وما   19 الصفحة  ورد يف 
قبل  أن  يعين  )ما  الدراسة  من 
جلهلة  بكالم  كالم   19 الصفحة 
معذورين بسبب اجلهل، واجلهل 

حمل يف املسيحية واإلسالم(:

»املضبطة  واضعو  يزعم   -1
الرئيس  صالحية  أن  الوهمية« 
هي  العادية  املراسيم  بتوقيع 
حال  يف  حتى  مقيدة  صالحية 
عدم تقييدها يف الدستور. مثاله 
حتما  يوقع  أن  الرئيس  على   :
القضائية،  املناقالت  مرسوم 
من  اخلامسة  املادة  أن  حبجة 
قانون القضاء العدلي تلزم وزير 
مشروع  على  بالتوقيع  العدل 
بساطة  بكل  نعم   ... املرسوم 
يقيدون صالحية غري مقيدة يف 
املرسوم  أن  حني  يف  الدستور 
لرئيس  تبقى  ما  هو  العادي 
فاعل  اختصاص  من  اجلمهورية 
ليلتزم  الطائف  بعد  ومباشر 
دستور  على  باحملافظة  قسمه 
هذا  وقوانينها.  اللبنانية  األمة 
املضبطة  على  املوقعني  ونذكر 
الوهمية، ومن نادوا إىل خيمتهم 
بالتوقيع، أن الرئيس فند مآخذه 
املناقالت  مرسوم  مشروع  على 
يف  يلزمه  شيء  من  وما  خطيا، 
ذلك، وأرسل كتابا بهذا الشأن 
إىل وزيرة العدل ورئيس جملس 
مآخذ  وهي  األعلى،  القضاء 

حمورية وركنية ال تتوافر فيها أي 
إحياء.  أو  صراحة  امسية  مقاربة 
إىل  وجدمت  إن  ومتحصوا  راجعوا 

ذلك سبيال ...

فقد  التجنيس،  مرسوم  أما   -2
اتصل بالرئيس موقعا من وزير 
ورئيس  والبلديات  الداخلية 
لرقابة املديرية  احلكومة، وخضع 
فمكم  ومن  العام،  لألمن  العامة 
مل  الشورى  جملس  بأن  ندينكم 
يبطل املرسوم املذكور. ونكتفي 
معرض  يف  اخلصوص  هذا  يف 

ذمكم وجهلكم.

سيدات  يا  الوزارية  احلصة   -3
وسادة أو انفراد الرئيس بتسمية 
زعمان  هما  املسيحيني  الوزراء 
خمالفان للواقع، ذلك أن الرئيس 
يصدر مرسوم التأليف )املتضمن 
كل الوزارات والوزراء( باالتفاق 
واإلصدار  احلكومة،  رئيس  مع 
عملية جوهرية ال يصح من دونها 
هذه  أن  عن  فضال  مرسوم،  أي 
الصالحية غري مقيدة أيضا، وقد 
أن  وازن  برملاني  لتكتل  سبق 
تعديلي  قانون  مبشروع  تقدم 
للدستور بربط إجراء االستشارات 
زمنية  مبهلة  والتأليف  النيابية 
من  الرئيس  فيكلف  حمددة، 
مكلفا  رئيسا  النواب  يسميه 
هذه  ضمن  احلكومة  لتأليف 
رئيس  املهلة احملددة، ويعرض 
احلكومة املكلف توليفته احلكومية 
على الرئيس ضمن مهلة حمددة 
أيضا. السيدات والسادة، رأيتم 
القشة يف عني صالحية رئاسية، 
اجلمل  رؤية  عن  وتغاضيتم 
وتأبيد  التأليف  أسر  عني  يف 
التصريف يف أحلك الظروف اليت 

مير بها وطن األرز.

النواب  جملس  على  نعم،   -4
التأليف  أسر  لفك  يتحرك  أن 
التصريف،  تأبيد  دون  واحلؤول 
من منطلق أن النواب هم الذين 
رئيس  نائبا   65 بأكثرية  مسوا 

احلكومة املكلف.

5- إن أخطأ وزير وعاد عن خطئه 
العدلي،  احملقق  مراسلة  يف 
يسائل واضعو »املضبطة الوهمية 
يفقهون  وال  ذلك  عن  الرئيس 
إىل من أشار إىل الوزير بتصحيح 
املسار الذي سلكه عن حسن نية 
بناء القرتاح هيئة اإلشراف على 

شركات الضمان.
مضبطة  من  تبقى  ما  أما   -6
أي  بدء،  إىل  فعود  االتهام، 
والثأر  والغرضية  التسييس  إىل 
الرخيص واجلهل املكني، وكالم 
عام عن املمانعة والوالية والتبعية 
والرئيس  القوي  والرئيس 

الضعيف«.
حمل،  اجلهل  إن  »حقا  وختم: 
ما  على  املغفرة،  ويستحق 
والرسول  املسيح  السيد  علمنا 
العربي، ذلك أنكم ال تدرون ماذا 
حتى  تقوضون،  وماذا  تفعلون، 
ما كنتم  املالئكة،  لكم  نّزلنا  إن 
لتؤمنوا إىل أن يشاء اهلل، إال أن 

أكثركم جيهلون...«.

جريصاتي: اتهام دستوري 
باطل بعلل اخلفة والتسييس 

وتعذر الفقه والثأر

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

ميشال  اجلمهورية  رئيس  غّرد 
عون، على حسابه على »تويرت«، 
زمين  استحقاق  »هناك  قائاًل: 
ووثائق  مستندات  لتسليم 

يف  االتصاالت  وزير  استقبل 
طالل  االعمال  تصريف  حكومة 
موقع  إدارة  من  وفدا  حواط، 
االخباري«،  برس  فور  »صدى 
رمضان  شهر  حبلول  مهنئا 

املبارك.
اىل  حواط  الوزير  وتطرق 
يف  اختذها  اليت  االجراءات 
وضبط  االحتكار  »ملنع  وزارته 
التسعرية  وفق  األسعار 
وزارة  عن  الصادرة  الرمسية 

االتصاالت«.
وأكد حواط مواكبته »للمستوى 
التقين لناحية تأهيل الشركتني 
بطاقات  العتماد  اخللويتني، 
التشريج اإللكرتونية، اىل جانب 
يساعد  ما  الورقية،  البطاقات 
على  احلصول  يف  املشرتكني 
سهلة  بطريقة  البطاقات  هذه 
وشفافة«، مشريا اىل ان »هذه 
للمشرتكني  ستتأمن  اخلدمة 
باخلطوط مسبقة الدفع على كل 
عن  فضال  اللبنانية،  األراضي 
للخزينة  اضايف  مدخول  تأمني 

العامة«.
الدولة  »خزينة  ان  اىل  ولفت 
شركيت  عائدات  من  حققت 
 2020 العام  عن  اخلليوي 
املائة  يف   71 تقارب  نسبة 
من  الرغم  على  االيرادات،  من 

املشاكل الصحية واالقتصادية 
متر  اليت  الصعبة  والسياسية 
وارتفاع سعر صرف  البالد  بها 
الدوالر مقابل اللرية اللبنانية«، 
مشريا اىل أنه استطاع ان يوفر 
 40 حواىل  املشرتكني،  »على 
مليون دوالر من خالل عروضات 
خمتلفة واالستثناءات اليت قدمت 
العام  خالل  عدة  مناسبات  يف 
2020«، موضحا انه »سوف يتم 
البطاقات  موزعي  نظام  حتسني 
املسبقة الدفع، ولن يعود االمر 
حمصورا مبجموعة اشخاص فقط، 
أمام  مفتوحا  الباب  وسيكون 
باملواصفات  يتمتعون  آخرين 
عنها  سأعلن  اليت  املطلوبة 

الحقا«.
رئيس  تقديم  عن  نشر  وعما 
حكومة تصريف األعمال الدكتور 
الذاتية  سريته  دياب  حسان 
للتوظيف،  طلبا  للقطريني 
اعترب حواط أن »هذا األمر وإن 
ألن  طبيعي  أمر  هو  حصل، 
الكف  نظيف  دياب  الرئيس 
ومل يسرق أموال اللبنانيني كي 
يعيش منها. ومن البديهي ان 
حياتي  مزاولة  اىل  ايضا  اعود 
جديد،  بعمل  والبدء  الطبيعية 
بعد ان تشرفت بكوني يف خدمة 

وطين برتبة وزير«. 

حواط: عائدات اخلليوي للعام 2020 
قاربت 71 يف املائة ايرادات ووفر 40 

مليون دوالر على املشرتكني

سعد  املكلف  الرئيس  استقبل 
»بيت  يف  اليوم  ظهر  احلريري 
التغيري  حركة  رئيس  الوسط« 
الذي  حمفوض  إيلي  احملامي 
الرئيس  اليوم  »التقيت   : قال 
اجلولة  إطار  يف  احلريري 
املذكرة  لتسليم  أجريها  اليت 
جممل  يف  وضعته  اليت  األممية 
تفاصيلها. كنت أمتنى أن أخرج 
املكلف  بالرئيس  لقائي  من 
األجواء  بأن  اللبنانيني  وأبشر 
أقول  لألسف  ولكين  جيدة، 
وهذا  سوداوي  اجلو  أن  لكم 
االنزالق اخلطري الذي بدأ، يبدو 
أن  اليوم  واخلوف  مستمر،  أنه 
حيصل  كان  كما  األمور  تتفلت 
كنا  السابقة.  السنوات  يف 
االستحقاقات  حتصل  أن  نتمنى 
الدستورية يف لبنان »على البارد 
وليس على الساخن«. فاالحتالل 
السوري خرج حلظة اغتيال رفيق 
أن  اآلن  نتمنى  وال  احلريري، 
انفجار،  وال  اغتيال،  ال  حيصل 
جديدين،  آب   7 أو  أيار   7 وال 
املتعاطني  فإن  لألسف،  لكن 
يف  العام  للشأن  واملتولني 
لبنان حيملون كذبة كبرية. وقد 
احلريري:  الرئيس  اليوم  سألت 
هل تستطيع أن تشرح لي ماذا 
أنا  املسيحيني«؟  »حقوق  تعين 
املاروني  املسيحي  اللبناني 
ماذا  به:  ألتقي  من  كل  أسأل 
املسيحيني«؟  »حقوق  تعين 
عن  الدفاع  مدعو  وضوح،  بكل 
حقوق املسيحيني حتى اليوم مل 
الويالت  إال  باملسيحيني  ينزلوا 
والعوز  والفقر  واملشاكل 
وحولوا  والتعتري«،  و«الشحار 
يقفوا  ألن  املسيحيني  بعض 
يشحذون التأشريات على أبواب 
املسيحيني  حقوق  السفارات. 
وأسطوانة  نغمة  باتت  هذه 
أمسعها منذ فرتة من تيار حمدد، 
وأستطرد ألقول: إذا مسى اليوم 
سعد احلريري مخسة أو ستة وزراء 
مسيحيني مستقلني من أصحاب 
والنظافة، ضمريهم  االختصاص 
احلكومة  يف  واختربناهم  مرتاح 
الرئيس  مسى  وإذا  وأجنزوا، 
املسلمني  الوزراء  عون  ميشال 
ومناقبيني  جيدين  وكانوا 
وضمريهم  الكف  ونظيفي 
مرتاح، أال نكون قد أجنزنا أمورا 
أم  الوطين  املستوى  على  مهمة 

نكون خربنا الوضع؟«.
ما  هناك  »ليس  وأضاف: 
أو  السنة«  »حقوق  يسمى 
»حقوق  أو  الشيعة«  »حقوق 

املوارنة«،  »حقوق  أو  الدروز« 
املواطنني  »حقوق  هناك  بل 
ينفعين  الذي  فما  اللبنانيني«، 
إن مسى رئيس اجلمهورية وزراء 
يكونوا  وال  وإداريني  وموظفني 
على  املسؤولية؟  مستوى  على 
من  املسيحيون  حيصل  ماذا 
كذلك  احلالة؟  هذه  يف  حقوق 
بالنسبة لبقية الطوائف. بالطبع، 
مل  املكلف  الرئيس  أن  أعتقد 
اليت  جوالته  من  بعد  ييأس 
حصل شيء  حال  ويف  جيريها، 
ما يف حلظة ما وشكلت حكومة، 
حكومة  ستكون  أنها  فاعلموا 
حصص  حكومة  وليست  إنقاذ 
أنها  واألهم  تسويات،  وال 
النتخابات  حتّضر  حكومة  ليست 
أحد  يؤذ  مل  اجلمهورية.  رئاسة 
وحتديدا  لبنان،  يف  املسيحيني 
املوارنة، إال الطامعني بالوصول 
أربعون  اجلمهورية.  رئاسة  إىل 
والدمار،  احلروب  من  سنة 
وكالم  وحرب حترير  إلغاء  حرب 
وخطابات وشعارات حتى وصلنا 
واليوم  اجلمهورية،  لرئاسة 
أربع سنوات وحنن يف اجلحيم. 
العهد  هذا  ظل  يف  اليوم  حنن 
وصلنا ألن نقول هذا »عهد تفل 
وليس عهد عسل«. ال ميكنك أن 
للناس:  اآلن وتقول  بعد  تكابر 
العهد  أفعل.  سأريكم غدا ماذا 
أقفلت  انتهوا،  والناس  انتهى 
املؤسسات، وفعلوا ما يريدون، 
ضربوا أهم قطاعات يف لبنان: 
املصرف، املستشفى واجلامعة، 
وأعين بذلك اخلدمات. ماذا بقي 
القطاع  يف  حتى  لبنان؟  من 
الزراعي، أحدثوا فضيحة كربى، 
وال  باملهربني  يلحق  واألذى مل 
لبناني  بكل  بل  باملستفيدين، 
أينما  األرض  رأسه يف  سيضع 
يف  بتنا  ألننا  العامل  يف  ذهب 
بات  هكذا  الكبتاغون«.  »بلد 
امسنا يف اخلارج، بعدما كنا بلدا 
واملنظمات  لإلرهابيني  مصدرا 
بلدا  بتنا  واليوم،  اإلرهابية، 
يتذاكوا  ال  الكبتاغون.  يصدر 
ويقولوا حنن لسنا  الناس  على 
يف موسم الرمان، هذه الشحنة 
مرت عرب احلدود، وهنا أود أن 
كشف  يف  الفضل  أن  أكشف 
لألجهزة  يعود  الفضيحة  هذه 
أبلغت  اليت  اللبنانية  األمنية 
ما  أننا  أقول  لذلك  املعنيني، 
لدينا  زالت  وما  خري  بألف  زلنا 
لألسف  لكن  تعمل،  مؤسسات 
هناك من يسخر هذه املؤسسات 

ملآربه الشخصية«.

احلريري استقبل إيلي حمفوض 
وتسلم منه املذكرة االممية

الحريري مستقبال ايلي محفوض

اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 1336 اصابة جديدة، أمس االول 
اخلميس، رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل 525577، كما 

مت تسجيل 25 حالة وفاة. 

كورانيات

 زار وفد من حزب »حراس األرز - 
حركة القومية اللبنانية« مقر حزب 
الوطنيني األحرار لتقديم التهاني 
اىل رئيسه كميل دوري مشعون 
هيئة  مع  للحزب  رئيسا  بانتخابه 

األمناء اجلدد.
وتداول اجملتمعون، حبسب بيان، 
»األوضاع الراهنة وخباصة احلالة 
اليها  وصلت  اليت  املأسوية 
اجلهود  تضافر  ووجوب  البالد، 
من  لبنان  وإنقاذ  ملواجهتها 

اإلنهيار املرتقب«.
واتفقوا على »تقديم الدعم الكامل 

مبادرته  يف  البطريرك  غبطة  اىل 
احلياد  بإعالن  اخلاصة  اإلنقاذية 

والدعوة اىل مؤمتر دولي«.
احملامي  العام  أمينه  الوفد  وضم 
جملس  وأعضاء  العميل  مارون 
وكارول  نكد  لزلي  القيادة: 
صقر وروميو منصور الذين نقلوا 
»حتيات »أبو أرز« اىل هذا احلزب 
مع  مجعته  وقد  واحلليف  العريق 
منر  كميل  الراحل  رئيسه  فخامة 
ومميزة،  خاصة  صداقة  مشعون 
به  تفتخر  مشرتك  وطين  ونضال 

األجيال اللبنانية«.

وفد من حراس االرز زار االحرار مهنئا 
بانتخاب كميل مشعون رئيسا له

عون حول التدقيق اجلنائي:
حنن والشعب نرصد واملسافة أيام

التدقيق  لشركة  لبنان  مصرف 
املالي اجلنائي، وحنن والشعب 
واملسافة  نرصد،  اللبناني 

أيام«.
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لـبنانيات

 عقد رئيس جلنة اإلدارة والعدل، 
مؤمترا  عدوان  جورج  النائب 
النيابي  اجمللس  من  صحافيا 
أعلن فيه »تقديم اقرتاح قانون 
التحقيقات  تسريع  إىل  يهدف 
اخلاصة بانفجار مرفأ بريوت بعد 
الفاجعة  وقوع  على  أشهر  مرور 
واليت  اللبنانية،  العاصمة  يف 
 200 من  أكثر  ضحيتها  ذهب 
وتدمرت  اجلرحى  وآالف  شهيد 

غالبية العاصمة«.
وقع  »االنفجار  عدوان:  وقال 
 9 قرابة  عليه  ومر  آب   4 يف 
الضحايا  أهل  زال  وما  أشهر، 
ومن تدمرت منازهلم واجلرحى مل 
حصل،  عما  أجوبة  على  حيصلوا 
قوية  مجهورية  كتكتل  وحنن 
كنا طالبنا بلجنة تقصي حقائق، 
وعملنا على عريضة يف املوضوع 

وال زلنا نتابعها«.
الوضع  مواجهة  »يف  وأضاف: 
كانت  احلاصل،  والتأخري  القائم 
مثة حاجة إىل أن نبادر يف تتقدم 
األمور يف سرعة أكرب، وتكون مثة 
املطروحة،  األسئلة  على  أجوبة 
من  اليوم  حتى  زالت  ما  واليت 
ما  أن  مؤكدا  جواب«،  دون 
اقرتاح قانون  »سيتم طرحه من 
بالتوازي للجنة  هو مكمل ويأتي 
طالبنا  اليت  احلقائق،  تقصي 

وسنبقى نطالب بها«.
اللقاء  »يف  أن  عدوان  وأردف 
الشهداء  أهالي  مع  األخري 
أيام،   10 منذ  والضحايا 
 15 خالل  بأن  وعدا  أعطيناهم 
اخليارات  كل  سندرس  يوما، 
لنستمر من ناحية باملطالبة بلجنة 
تقصي حقائق، ومن ناحية أخرى 
على صعيد  فعله  ما ميكننا  نرى 
لبنان  يف  واحملاكمة  التحقيق 
تقدمت  واليوم  األمور...  لنسرع 
القضية  ملعاجلة  قانون  باقرتاح 
واحملاكمة  بالتحقيق  تتعلق  اليت 

يف لبنان«.
كل  مرور  »بعد  عدوان:  وسأل 
زلنا نسأل من  ما  األشهر،  هذه 
كانت  اليت  املواد  أصحاب  هم 
موجودة يف املرفأ؟ لليوم ال جواب 
قاطع، من املسؤول عنها؟ ملاذا 
أبقاها  ومن  بريوت  إىل  وصلت 
االنفجار؟  حصل  كيف  لسنوات؟ 
الدعاوى  آالف  ذلك  إىل  نضيف 
تظل  اليت  والتعوضيات  املدنية 
قيد االنتظار. وكل هذه األسئلة 
من شبه املستحيل، ومهما كان 
التحقيق  عن  املسؤول  القاضي 
شبه  من  كفاءة،  لديه  العدلي 
املستحيل من دون حصوله على 
تعاون جدي أن يصل إىل النتائج 

السريعة«.
وكشف عدوان عن أكثر من اجتماع 
ولقاء مع قانونيني وقضاة، حمييا 
جوزيف  القاضي  اجملال  هذا  يف 
»مشكلة  أن  ومؤكدا  مساحة، 
القوانني،  يف  ليست  القضاء 
فنحن نعمل وسننتهي قريبا من 
قانون استقاللية القضاء، ولكن 
يف ظل أي قانون يبقى القاضي 
بالعدل  وحيكم  مستقال  املستقل 

وال يرد على أحد؟«.
كفاية  كانت  »مهما  وتابع: 
التحقيق،  القاضي املسؤول عن 
لديه  بيطار  طارق  والقاضي 
والنزاهة،  الكفاءة  يف  تاريخ 
تكون  أن  الضروري  من  ولكن 
القاضي  ملساعدة  صيغة  مثة 
بأكرب  بعمله  يقوم  بأن  بيطار 
سرعة ممكنة، وبالتالي مثة حاجة 

املوجودة،  القوانني  تعديل  إىل 
قاضي  مثة  يكون  أن  من  فبدال 
ننشئ  مبفرده،  عدلي  حتقيق 
القاضي  هذا  تؤازر  حتقيق  جلنة 
إىل  يصار  قضاة،  من  ومؤلفة 
تعيينهم مع القاضي بيطار الذي 
سيستمر يف عمله ومهمته، وهو 
االتهامي،  القرار  سيصدر  من 
نفسها  بالطريقة  ولكن سيتعني 
4 قضاة ملساعدته، وبذلك نكون 
كل  ونعطي  القضية  سرعنا  قد 
املطلوبة،  واجلدية  اإلمكانات 

لننتهي من األمور سريعا«.
وأضاف: »هذه الصيغة من أجلها 
قانون  لتعديل  باقرتاح  تقدموا 
اجلزائية،  احملاكمات  أصول 
لكي  جهدهم  بكل  وسيقومون 
ممكن  وقت  أسرع  يف  تسلك 
العامة،  اهليئة  إىل  طريقها 
يف  زمالئنا  مع  التواصل  وبدأنا 
ألن  الكتل،  خمتلف  من  اجمللس 
وطنية  قضية  هي  املرفأ  قضية 
بريوت  عاصمتنا  بها  ومعنية 
سقطوا  وجرحى  وشهداء  وأهلنا 
وأبرياء  الواجب  تقديم  خالل 
وأطفال، وأهلهم اليوم يعيشون 
ألنهم  كبرية  ولوعتهم  أمل،  يف 
فقدوا أحباءهم لكن لوعتهم أكرب 
جتاوبا  يروا  مل  اليوم  حتى  ألنه 
خالل  من  إال  معهم  الدولة  من 

خطابات«.
هذا  خالل  من  »أردنا  وتابع: 
اجمللس  إن  نقول  أن  اإلقرتاح 
القضايا  كل  ويف  قادر  النيابي 
اليت تعين الناس أن يقدم حلول 
أن  وميكن  عملية  واقرتاحات 
تتحقق، وهذه من األمور اليت ميكن 
بها  جهدا  وضعنا  إن  تتحقق  أن 
وخالل شهر أو 3 أسابيع، أن يتم 
القضاة  يعني  وبالتالي  إقرارها 
ويباشرون عملهم. كما وأن من 
خالل ما قمنا به، وسنستكمله عرب 
العدلي،  باجمللس  يتعلق  تعديل 
عندما  خاصة  غرفة  مثة  ستكون 
تذهب  االتهامي،  القرار  يصدر 
القضية إىل هذه الغرفة اخلاصة 
موضوع  يف  قرارها  يصدر  حتى 
اخلالصة  ويف  املرفأ...  انفجار 
توسعت  اليت  اللجنة  مثة  تكون 
وقرار  العدلي،  احملقق  لتساعد 
ضمن  وحمكمة  بسرعة،  اتهامي 
اجمللس العسكري خاصة بقضية 
أن  ميكن  ما  أقل  وهذا  املرفأ، 
نقدمه إىل عاصمتنا وإىل اهالي 
الشهداء ولكل من تأمل من هذا 

االنفجار«.
يوما  نرتح  مل  أننا  عدوان  وأكد 
على  عبء  وهذا  االنفجار،  منذ 
ضمري كل مسؤول وعلى ضمري 
التحقيق  ونتيجة  لبناني،  كل 
الشهداء  تعيد  لن  واحملاكمة 
تعيد  ولن  اجلراح،  تضمد  ولن 
ولكن  ومرفئها،  العاصمة  بناء 
اللبنانيون  سيشعر  األقل  على 

عدوان قدم اقرتاح قانون لتسريع التحقيقات اخلاصة بانفجار مرفأ بريوت

وحريصة  موجودة  دولة  مثة  أن 
وقادرة«.

البعض:  يسأل  »فيما  وتابع: 
ملاذا وصلنا إىل هنا يف موضوع 
املرفأ وغري املرفأ؟، وحنن نقول 
يف  ألننا  هنا  إىل  وصلنا  إننا 
يوم تهرتئ  دولة مهرتئة، وكل 
أكثر ، وهذا اإلهمال يؤدي إىل 
األكرب،  املهرب  البلد  نصبح  أن 
يف  حمتجزة  الناس  وودائع 
نفقد  جعلنا  ما  وهو  املصارف، 

ثقتنا بالقضاء«.
من  »بدال  مؤمتره:  عدوان  وختم 
أن ييأس كل منا ويلعن الظالم، 
ليضيء مشعة، وحنن اليوم حاولنا 
ألهالي  لنقول  مشعة  نضيء  أن 
إننا  الشهداء،  وأهالي  بريوت 
يف  لنصل  حناول  سنبقى  معهم 
وتوجه  نتيجة«.  إىل  وقت  أسرع 
إىل قاضي التحقيق العدلي مطالبا 
إياه بأن »ميضي بشجاعة تامة وال 
يرد على أي تدخل وال يقف أمام 
مسؤوليته  اليوم  ألن  عقبة،  أي 
كبرية وهي أمام كل اللبنانيني، 
الذين  للقضاة  ما سنقوله  وهذا 
أقر  إن  التحقيق  سيشاركونه 

اقرتاح القانون«.

اقرتاح القانون
اىل  يضاف  االوىل:  املادة   *
اصول  قانون  من   357 املادة 
الفقرة  اجلزائية،  احملاكمات 
اآلتية: بصورة استثنائية تشكل 
برئاسة  للمجلس  ثانية  هيئة 
التمييز  حملكمة  االول  الرئيس 
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حمكمة  من  قضاة  اربع  وعضوية 
التمييز او من حماكم االستئناف، 
ومن قاض عضوية رديف اواكثر 
للحلول حمل اي عضو اصيل يف 
هيئة  يف  مشاركته  تعذر  حال 

اجمللس ألي سبب كان.
الثانية  اهليئة  اختصاص  ينحصر 
املذكورة يف النظر يف الدعاوى 
آب   4 تفجري  جرمية  عن  الناجتة 
بريوت  مرفأ  يف   2020 سنة 
قرار  صدور  بعد  تداعياتها، 
االتهام يف شأنها، على ان تتم 
لالصول  وفقا  امامها  احملاكمة 
امام  املتبعة  عينها  واالجراءات 

اهليئة االساسية.
تنفيذ  فور  الثانية  اهليئة  تلغى 
قضية  يف  عنها  الصادر  احلكم 
آب   4 تاريخ  مرفأ بريوت  تفجري 

.2020
اىل  يضاف  الثانية:  املادة   *
اصول  قانون  من   360 املادة 
الفقرة  اجلزائية،  احملاكمات 
تتوىل  استثنائية  بصورة  اآلتية: 
التحقيق يف الدعاوى الناجتة عن 
جرمية 4 آب سنة 2020 يف مرفأ 
حتقيق  جلنة  وتداعياتها  بريوت 
التحقيق  قاضي  برئاسة  خاصة 
العدلي املعني بقرار من السيدة 
القرار  رقم   ...( العدل  وزيرة 
قضاة  اربعة  وعضوية  وتارخيه( 
يعينون بالطريقة نفسها بناء على 

اقرتاح جملس القضاء االعلى.
املذكورة  التحقيق  جلنة  متارس 
قاضي  صالحيات  جمتمعة 
التحقيق االتهامية، وفقا الحكام 
هذا  من  يليها  وما   362 املادة 
بإجراءات  يتعلق  ما  يف  القانون 
التحقيق يف قضية تفجري 4 آب 

سنة 2020 املنوه عنها اعاله.
التحقيق،  اعمال  اختتام  عند 
العدلي  التحقيق  لقاضي  تبقى 
وحده صالحية  سابقة  مرحلة  يف 

اصدار قرار االتهام.
فور  التحقيق  جلنة  مهام  تنتهي 
احملقق  عن  االتهام  قرار  صدور 

العدلي الذي يرأسها.
بهذا  يعمل  الثالثة:  املادة 
التعديل القانوني فور نشره يف 

اجلريدة الرمسية«.

الشيخ  لبنان  جبل  مفيت  رأى 
يف  اجلوزو،  علي  حممد  الدكتور 
تصريح: ان »اهلسترييا السياسية 
والطائفية واملذهبية جتتاح لبنان 
من جديد، ومل ترتك جماال للتطاول 
على األخرين والتعصب والتزمت 
باسم املسيحية واملسيحية منها 

براء«.
انسان  يصاب  »ان  وأضاف: 
عصر  يف  يستغرب  ال  أمر  بداء 
وانهارت  شيء  كل  فيه  سقط 
ان  قبل  والقيم  االخالق  فيه 
ويصل  وماليا  اقتصاديا  ينهار 
حد االفالس والضياع والسقوط 
لبنان  يتحول  وان  النهائي 
داخل  املخدرات  لتهريب  دولة 
بلد  اهم  اىل  ويرسلها  الفاكهة 
والقيم  االخالق  لتدمري  اسالمي 
خطري  أمر  فهذا  فيه،  االنسانية 
يتصل  عندما  وخصوصا  جدا 
األمر بأمن السعودية الرمز االكرب 
فمعنى  العامل،  يف  للمسلمني 
على  انهار  قد  اهليكل  أن  ذلك 
اصحابة قبل أن يصيب الشعب 

السعودي بسوء«.
على  يتطاول  »شاب  وتابع: 
والسياسة  القضاء  رجاالت 
والدين من دون تفرقة، و يسب 
الناس علنا كي يغطي االفالس 
البلد  اليه  الذي وصل  االخالقي 

كله هذا أمر مرفوض«.
وقال: »القضاء الشريف النظيف 
ميكن  ال  لبنان  به  يفتخر  الذي 
يدافع  النسان  هدفا  يكون  ان 
طابور  مع  تقتحم  قاضية  عن 
حتطم  و  ما  مكانا  املؤيدين  من 

االبواب
مل  سابقة  هذه  املمتلكات  و 
يعرفها القضاء احملرتم من قبل 
والذي يدافع عن هذا العمل جيب 

ان حياسب قضائيا«.
وسأل: كيف نسمح هلذا الشاب 
وعلى  القضاء  على  يتطاول  بان 

الشخصيات السياسية
والدينية فينال من دولة الرئيس 
غبطة  قناة  من  ويغمز  احلريري 

البطريرك الراعي
ويتاجر  عند حد معني،  وال يقف 
املسحيني،  وحقوق  باملسيحية 
عندما  الفاتيكان  عليه  رد  وقد 
اتهمة واحلكم بالعمل على هجرة 
املسيحيني من لبنان. اال تكفينا 
وصل  اليت  املأسوية  االوضاع 

اليها لبنان؟!)...(<.
ان  له  يؤسف  »مما  وتابع: 
قاصرة  ليست  الظاهرة  هذه 
هناك  بل  واحد،  انسان  على 
حتاول  مسيحية  اعالمية  جهات 
املسيحي  التعصب  وتريه  رفع 
االسالمية  للمؤسسات  والتعرض 
السوداء،  الالئحة  عنوان  حتت 
التاريخ  يف  مراحل  اىل  وتشري 
يتعرضون  املسيحيون  كان 
وكأن  االسالمي،  االرهاب  خلطر 
املنظمات  على  قاصر  االرهاب 
االسالمية، وكأن التاريخ مل يعرف 
قصة العامل الغربي من بريطانيا 
اىل فرنسا اىل امريكا يف ابادة 
من  وطرده  الفلسطيين  الشعب 
ارضه واحالل اليهود يف الوطن 
غامشة  استعمارية  كقوة  العربي 

تدمر كل شيء يف طريقها«.
ولفت اىل ان »احلضارة الغربية 
شيء  الغربي  واالستعمار  شيء 
آخر، وها حنن يف لبنان ندفع مثن 

ما جناه الغرب على ارضنا«.
وسأل ايضا: »هل نسي الغرب 
قصة الشعب اجلزائري الذي فقد 
مليون شهيد ألنه كان يدافع عن 

حرية بلده؟
هل االرمن وحدهم الذين تعرضوا 
لالبادة، كما يدعون، أو ان شعوبا 

عربية كثرية تعرضت لالبادة.
وملاذا يتذكر املسيحيون االبادة 
االرمنية وينسون ما فعله االرمن 
وما فعلته النازية يف الغرب؟«. 

اال تكفينا االوضاع املأسوية يف لبنان؟ 

اجلوزو: تهريب املخدرات اىل 
السعودية أمر خطري جدا

علق عضو تكتل  لبنان  القوي آالن 
عون ، على القرار السعودي الذي 
استقبال   عن  بالتوقف  يتمثل 
أو  اللبنانية  الزراعية  املنتجات  
السعودية   األراضي  عرب  مرورها 
بسبب شحنات املخدرات ، مشريا 
اىل أنه »ال اعتقد ان السعودية 
اللبنانيني  كل  تعاقب  ان  تريد 
مع  خالف  على  تكون  قد  وهي 
لكن  السياسية  القوى  من  قسم 
ان حيصل  اكرب جيب  جهد  هناك 
لتحسني  لبنان  وبني  بينها 

العالقات«.
يف  عون  النائب  أكد  سياسيا، 
»طرح  أن  تلفزيونية،  مقابلة 
الوحيد  يزال  ال  وزيرا  الـ24 
هي  االستعانة  واليوم  املطروح 
ب البطريرك املاروني الكاردينال 
الذي  الراعي   بطرس  بشارة  مار 
معني  مبسعى  القيام  حياول 
نتمى ان يوفق فيه للوصول اىل  
تشكيلة حكومية  من إختصاصيني 
معتربا  ألحد«،  معطال  ثلث  ال 
جملس  رئيس  نائب  »طرح  أن 

هو  يسأل  الفرزلي   النواب  إيلي 
حل  املطلوب  واليوم  خلفيته  عن 

ال جدل بيزنطي«.
ومبوضوع  ترسيم احلدود  البحرية، 
» رئيس  أن  عون  النائب  اعترب 
عون   العماد  ميشال  اجلمهورية  
خالل  من  التفاوض  إحياء  أعاد 
املبعوث  مع  والرسائل  موقفه 
ولبنان  هيل ،  األمريكي  ديفيد 
اجلديدة  للجولة  نفسه  سيحضر 

انطالقا من اإلطار اجلديد«.
إمتعاض  حزب  عن  احلديث  وعن 
اهلل  من موقف رئيس اجلمهورية، 
شدد عون على أن »هذا أمر غري 
صحيح ومعطياتي أن ال امتعاض 
نأى  وهو  اهلل  حزب  قبل  من 
امللف  بهذا  التعاطي  عن  بنفسه 
أن حزب اهلل  واملوقف األساسي 
النواب  نبيه  جملس  رئيس  خلف 

بري  بهذا امللف«.
القوي   متتل  لبنان  عضو  ولفت 
اىل أنه »مل يكن هناك تنازل وال 
إدخال  طرح  بل  واقع  أمر  فرض 
األمريكيون  فيهم  يستعني  خرباء 

آالن عون: السعودية ال تريد معاقبة كل اللبنانيني وال ارتباط 

تصريف  حكومة  رئيس  تلقى   
دياب  حسان  الدكتور  األعمال 
برقية تهنئة حبلول شهر رمضان 
الوزراء  جملس  رئيس  من 
احلمد  خالد  صباح  الكوييت 
الصباح، أشاد خالهلا بـ«روابط 
والتارخيية  األخوية  العالقات 

الوثيقة بني البلدين«.
الكوييت  الوزراء  رئيس  وأكد 
هذه  »تعزيز  على  بالده  حرص 
ومتنى  الثنائية«،  العالقات 
واإلسالمية  العربية  »لألمتني 
والعافية  األمن  نعيم  دوام 

واخلري واالستقرار«.
برقية  دياب  الرئيس  وتلقى 
يف  األول  الوزير  من  مماثلة 
اجلمهورية اجلزائرية الدميوقراطية 
أكد  العزيز جراد،  الشعبية عبد 
تعزيز  أجل  من  »العمل  خالهلا 
بني  والتعاون  األخوة  روابط 
لبنان واجلزائر مبا يعود عليهما 

باملنفعة املتبادلة«.
للبنان  اجلزائري  الوزير  ومتنى 
ولألمتني  واالزدهار  »التقدم 
اليمن  واإلسالمية  العربية 

والربكات«.

دياب تلقى برقييت تهنئة برمضان من رئيس 
الوزراء الكوييت والوزير االول يف اجلزائر

كوسيط لنستعيد اخلط، وبالتالي 
فهناك  حمددا،  خطا  نكرس  مل 
واقع معني يف لبنان جيب التفاهم 
على  التوافق  يتم  وإن مل  عليه، 
اللبناني   فسيقتصر  الوفد  وفد 

من  اجليش  العسكريني  على 
اللبناني، وأعتقد أنه سيتم حتديد 
بني  ارتباط  وال  قريب،  موعد 
مسار التفاوض و تشكيل احلكومة  

وهما منفصالن«.



Page 6صفحة 6     

مـقاالت وتـحقيقات

بات التناغم بني أطراف داخلية لبنانية والدول االستعمارية الغربية 
علنيا، من دون أّي مواربة، لفرض حكومة ُيقصى عنها  حزب اهلل  
األساسي  السبب  أّن  فيه  لبس  ال  حنو  على  واتضح  وحلفاؤه، 
الذي حيول دون تشكيل  احلكومة  إمنا يكمن يف تواطؤ أطراف  14 
آذار  مع الضغوط األمريكية الغربية الحداث انقالب على املعادلة 
لتنفيذ  التنفيذية  على  السلطة   بالسيطرة  التفّرد  عرب  السياسية، 
الشروط األمريكية املطلوبة.. على الرغم من اّن هذه األطراف ال 
متلك األغلبية النيابية، وهي حباجة إىل تأييد هذه األغلبية للحصول 

على الثقة يف الربملان..
حكومة  تشكيل  لتعطيل  احلقيقية  األسباب  يوم  بعد  يومًا  وتتأكد 
لبنانية يشارك فيها حزب اهلل وحلفاؤه، والسعي اىل فرض حكومة 
تلّب مصاحل الغرب وسياساته االستعمارية يف لبنان، واليت ختدم 

أيضًا كيان العدو الصهيوني..
ويظهر ذلك من خالل ثالثة دالئل حصلت خالل الفرتة األخرية تؤكد 

هذا التوجه الغربي الذي ترتمجه قوى لبنانية تابعة لغرب..
اواًل، إعالن الرئيس املكلف  سعد احلريري  من  الفاتيكان ، على اثر 
برئيس  تتعلق  »أّن هناك مشاكل خارجية  لقائه  البابا فرنسيس ، 
أّن هناك  األكيد  لكن  وحلفائه،  باسيل   احلرّ   جربان  الوطين  التيار 
فريقًا أساسيًا يف لبنان يعطل  تشكيل احلكومة ، والفاتيكان يعلم 
نريد  »حنن  مضيفًا  لبنان«،  احلكومة يف  تشكيل  يعطل  من  جيدًا 
اقتصادًا حرًا مع كّل دول العامل، فيما هناك فريق ال يريد العمل 

والتواصل إال مع جهة واحدة«.

هذا الكالم يعين:
1 ـ اّن من يعطل تشكيل احلكومة إمنا هو وجود فيتو أمريكي غربي 
على مشاركة التيار الوطين وحليفه حزب اهلل يف  احلكومة اجلديدة .

2 ـ اّن الرئيس املكلف ال يعارض هذا الفيتو بل يلتزم ويستقوي 
به من خالل إصراره على تأليف حكومة ينفرد يف تسمية وزرائها 
منذ  بها  واشنطن   تطالب  اليت  الصيغة  االختصاصيني، وهي  من 
احلريري  الرئيس  وتقديم   ،2019 تشرين   17 تفّجر  احتجاجات  
أمام  اجملال  إلفساح  األمريكي  للتوجه  استجابه  حكومته  استقالة  
والدة حكومة على اهلوى األمريكي حتت ضغط  االحتجاجات  والضغط 

املالي االقتصادي..
3 ـ اّن الرئيس احلريري إمنا هو املسؤول عن عدم  تأليف احلكومة 
، ألنه يستجيب للضغط األمريكي الغربي، بل يعمل على حماولة 
توطيف هذا الضغط للتفّرد بتشكيل حكومة برئاسته مبا ميكنه من 

استعادة نفوذه املرتاجع شعبيًا وسياسيًا..
عرب سفريها يف  بريوت   السعودية ،  العربية  إقدام  اململكة  ثانيًا، 
وليد البخاري ، على الربط بني دعم  اجليش اللبناني  واملوقف من 
اجليش  درس  مساعدة   متانع  ال  اململكة  »إّن  بالقول:  اهلل  حزب 
اليت  اهِلبة  من  جبزء  العمل  تفعيل  إعادة  بينها  خمتلفة؛  بأشكال 
كانت مقّررة أيام امللك عبد اهلل«، وألغيت بعد اندالع حرب  اليمن 
دعم  لتغذية صندوق  مباشر  مادي  دعم  توفري  اىل  »باإلضافة   ،
كون  املساعدة هي يف  تعرتض  اليت  املشكلة  لكن  العسكريني، 
اجليش ال يزال »يعّج« بأنصار حزب اهلل الذين يتدّخلون يف عمل 

املؤسسة العسكرية  خالفًا لألوامر«.
اهلدف  مع  تتماهى  اململكة  اّن  يؤكد  إمنا  السعودي  املوقف  هذا 
األمريكي الساعي إىل إثارة الفتنة بني اجليش وحزب اهلل املقاوم 
يف سياق خطة للنيل من املعادلة املاسية اليت حّررت األرض ومحت 
وال تزال حتمي لبنان من العدوانية واألطماع الصهيونية.. كما أّن 
إمنا يندرج يف سياق  التعجيزي  ربط املساعدة مبثل هذا املطلب 
القول جلميع اللبنانيني بأنه ال  مساعدات  طاملا مل ترضخوا لإلمالءات 
األمريكية بإقصاء وعزل حزب اهلل وحلفائه ومنعهم من املشاركة 
يف احلكومة.. واّن اململكة منخرطة يف هذه اخلطة األمريكية من 
خالل منع احلريري من تشكيل حكومة توافقية تنسجم مع  دستور  

الطائف ..
ثالثًا، دعوة كتلة نواب  القوات اللبنانية  من  بكركي ، التيار الوطين 
امليثاقية  املسيحية   إلسقاط  املسيحّيني  النواب  الستقالة  احلر 
رهانًا  مبكرة  إجراء  انتخابات   لفرض  متهيدًا  النيابي   عن  اجمللس 
بأنها ستؤدي نتائجها إىل إضعاف التيار الوطين وتبديل األغلبية 
ملصلحة فريق 14 آذار يف سياق اخلطة األمريكية لتنفيذ االنقالب 
السياسي ضّد حزب اهلل املقاوم وحلفائه، وقد دعم موقف القوات 
»اّن  بالقول:  بكركي،  من  املقرب  قزي   السابق  سجعان  الوزير 
الفاتيكان ومعه بكركي حيّمالن فريقًا مسؤولية الفشل احلكومي، 
هو الفريق الذي يريد حكومة ترضي حمور تقوده  إيران ، وهو ما 
يرفضه احلريري«، داعيًا احلريري إىل »عدم الرتكيز على املواجهة 
مع  رئيس اجلمهورية  كأنها سنية مارونية، ألّن الصراع يف لبنان 

سين شيعي، وجيب عدم إخفاء ذلك«، كما قال…
هذه الدالئل، تؤكد ما يلي:

1 ـ اّن أزمة تشكيل احلكومة سببها ارتهان وتبعية فريق 14 آذار 
هذه  مصاحل  تغليب  وقبوله  الغربية،  والدول  املتحدة  للواليات 
الدول على املصلحة الوطنية اللبنانية، بالتالي كشف لبنان أمام 
التدخل اخلارجي ورهن حّل  األزمة  مبوافقة الدول املذكورة وخصوصًا 

أمريكا ..
والنقدية  واملالية  االقتصادية  األزمة  تفاقم  يف  السبب  اّن  ـ   2

التناغم بني قوى 14 آذار والضغط الغربي على لبنان بات علنيا
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حسن حردان

السلطات  الرئيسّيان لدى  امُلشتبه فيهما  رياض ورجا سالمة هما 
قيمتها  تصل  أموال  وتبييض  اختالس  عمليات  يف  السويسرية 
إىل 300 مليون دوالر. إال أّنهما ليسا الالعبني الوحيدين يف هذه 
القضية، بل حتت سقفهما تنتشر ُمعطيات ُمَوّثقة تتعّلق بشخصيات 
»توّرطت« معهما يف تنفيذ عملياتهما املشبوهة. يف نّص  أخرى، 
مراسلة النيابة العامة السويسرية إىل القضاء اللبناني، املؤلفة من 
16 صفحة، ُيذكر أيضًا شخصان: احملاميان مروان عيسى اخلوري، 
وكريم خوري )ال صلة قرابة بينهما(. مروان هو ابن شقيقة حاكم 
البنك املركزي رياض سالمة، ووالده احمُلامي جو عيسى اخلوري. 
أما كريم   .»SA 2 SI« إدارة شركة  ُعنّي مروان عضوًا يف جملس 
أّسسهما  الشركتان   .»SA 10 Red Street« شركة  إدارة  فيتوىّل 
 - »Westlake Commercial Inc« رياض سالمة - إضافة إىل شركة
وفتح هلما حسابات مصرفية يف سويسرا، حيث كان حُيّول منهما 

وإليهما مبالغ مالية.
عنوان شركة »SA 2 SI« هو مكتب كريم خوري، لكن وفقًا للمّدعني 
السويسريني، رياض سالمة هو املستفيد احلقيقي منها. وقد طلبت 
منها  املصرفية،  التعامالت  من  لعدد  إثباتات  القضائية  السلطات 
أكتوبر 2011، وقيمته مليون فرنك من  الذي مّت يف 25  التحويل 
حساب »Forry Associates«، املستفيد منه هو شقيق احلاكم، إىل 
بعد  زيورخ.  يف   »EFG« مصرف  مع  املفتوح   »SA 2 SI« حساب 
 1.6 مبلغ   »Westlake Commercial Inc« شركة  حّولت  أسبوعني، 
مليون فرنك لشركة »SA 2 SI«. يف 4 تشرين الثاني 2013 ، حّول 
حساب »Forry Associates« ما يزيد على 2 مليون دوالر إىل احلساب 
الشخصي لرجا سالمة. ويف اليوم نفسه، ُأعيد حتويل هذا املبلغ إىل 

.»SA 2 SI« حساب شركة
    الشقيقان كريم وماجد خوري عمال نيابًة عن رياض سالمة

أكثر  ليست  التحويالت  هذه  أّن  السويسري  العام  االدعاء  يعتقد 
من »دخان. ففي الواقع، قامت شركة »SA 10 Red Street« أيضًا 
تلقت   ،2019 آب   7 يف  سالمة«.  رياض  ملصلحة  عقارات  بشراء 
»SA 10 Red Street« من شركة »SA 2 SI« مبلغ 7.3 ماليني فرنك. 
كريم خوري هو ُمدير »SA 10 Red Street«، لكن يظهر أيضًا شقيقه، 
املطّور العقاري ماجد خوري، الذي أدين يف قضية »موديه« )رئيس 
لقاء  مادية  منافع  بتلّقيه  ُأدين  موديه  بيار  حكومة مقاطعة جنيف، 
بدفع  عليه  وُحكم  رحلة شخصية،  أبو ظب يف  إىل  وعائلته  سفره 
غرامة 50 ألف فرنك والتوقيف 300 يوم عن العمل، فضاًل عن بروز 
امسه يف ُشبهات فساد عديدة(. ماجد هو الذي وّقع على النظام 
األساسي اجلديد للشركة يف كانون األول 2011 ونيسان 2020، 
بالنسبة إىل احمُلققني السويسريني، فإّن  بصفته وسيطًا عقاريًا. 
مع  سالمة،  رياض  عن  نيابًة  عمال  خوري  وماجد  كريم  الشقيقني 
 10 Red Street« االعتقاد بأّن األخري هو املستفيد من حساب شركة
SA« املصريف لدى بنك »UBS«. ُيضيف املدعي العام الفدرالي أّن 
 Red Street« إىل حساب شركة »SA 2 SI« الدفعة احمُلّولة من حساب
SA 10« اسُتخدمت لشراء العقارات. وبعد امتالك أسهم يف مبنى 
يف مدينة جنيف القدمية، استملكت »SA 10 Red Street« عقارًا بقيمة 

10 ماليني فرنك، وُيطّل على البحرية يف »مورج«.

 »رجال« احلاكم يف سويسرا:
هكذا اشرتى سالمة عقاراته يف جنيف

»األخبار«

يف خطوة شجاعة، قّررت قاضية التحقيق األوىل يف البقاع، أماني 
سالمة، حجز عقارات عدد كبري من املصارف )وضع إشارة منع تصرف 
عليها( وعقارات رؤساء جمالس إداراتها وحصصهم وأسهمهم يف 
عدد من الشركات. القرار الذي اختذته سالم أتى بناًء على الشكوى 
اجلزائية املباشرة املقدمة من حمامي الدائرة القانونية يف جمموعة 
َبّزي،  و، حسن  النظام« )احملامون هيثم عزُّ »الشعب يريد إصالح 
جنيب  كامل،  فرنسواز  وانيس،  جوزيف  اجلميل،  بيار  طعمة،  جاد 
فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، باسل عباس(، بوكالتهم 
عن جمموعة من املودعني »ضد مجيع املصارف العاملة على األراضي 
والشخصية  التمثيلية  بصفتهم  إداراتها  جمالس  ورؤساء  اللبنانية 
اجلرائم  متوّرطًا يف  التحقيق  يظهره  َمن  السواء«، وضد كل  على 
واإلفالس  واالحتيال،  األمانة،  إساءة  يف  لة  وامُلتمثِّ بها  عى  املدَّ
إضرارًا  األموال  بتهريب  احلاصل  والغش  واالحتيالي،  التقصريي 
وتبييض  املالية،  الدولة  مكانة  من  والنّيل  املودعني،  بالدائنني 
األموال، واإلثراء غري املشروع، واالعتداء على الدستور، ومجعيات 
األشرار... وقد بنت القاضية سالمة قرارها على عدد من النصوص 

القانونية، أبرزها قانون اإلثراء غري املشروع.
وحبسب احملامني املّدعني، من املتوقع أن »يشمل القرار يف األيام 
املقبلة أشخاصًا آخرين من ذوي احلظوة والنفوذ مشتبهًا يف توّرطهم 

عى بها«. يف اجلرائم املدَّ

مهم جدًا القرار الذي إختذته قاضي التحقيق األول يف  البقاع  
أماني سالمه بوضع إشارة منع تصرف على عقارات  املصارف  
من  عدد  يف  وأسهمهم  وحصصهم  إداراتها  جمالس  ورؤساء 
سبب  من  ألكثر  سالمه،  الرئيسة  قرار  جدًا  مهم  الشركات. 
من  املصارف  حبق  وردتها  اليت  الشكوى  ألن  أوهلا  وسبب، 
منذ  تقدميها  النظام« مت  إصالح  يريد  »الشعب  حمامي جمموعة 
اليت  السرعة  التوقف عند  بد من  أسبوع فقط، وهنا ال  حوالي 
حتركت بها القاضية سالمه وإختذت هذا القرار اإلحرتازي يف بلد 
تنام فيه ملفات  مكافحة الفساد  يف األدراج. السبب الثاني هو 
أن القرار املتخذ بوضع اإلشارة على عقارات املصارف وأصحابها 
فيها   إدعى  على شكوى  بناء  جاء  التحقيق،  يظهره  من  وكل 
احملامون  جبرائم إساءة األمانة واإلحتيال واإلفالس التقصريي 
بالدائنني  األموال إضرارًا  بتهريب  واإلحتيالي والغش احلاصل 
املودعني، إضافة اىل النيل من مكانة  الدولة  املالّية وتبييض 
األموال واإلثراء غري املشروع واإلعتداء على  الدستور  ومجعيات 

األشرار.
السبب الثالث الذي يزيد من اهمية القرار، املعلومة اليت تفيد 
بأّن القرار مل ينتِه عند هذا احلد، ويف األيام القادمة قد يشمل 
أشخاصًا آخرين من أصحاب النفوذ يشتبه بتورطهم يف اجلرائم 

املدعى بها.
أما السبب الرابع الذي جيعل القرار يف غاية األهمية هو شخص 
القاضية الصادر عنها، فالرئيسة سالمه هي رئيسة  نادي قضاة 
واليت  من  القضاة   الشباب ،  واسعة  شرحية  يضم  الذي  لبنان  
ختتلف يف مقاربة متابعة امللّفات ال سيما تلك املتعّلقة مبكافحة 
الفساد مع جملس  القضاء  األعلى، وهنا ال بد من التذكري بالبيان 
وحتديدًا  أسبوع،  حوالي  منذ  لبنان  قضاة  نادي  أصدره  الذي 
يف عز اإلشتباك القضائي بني مدعي عام  جبل لبنان  القاضية  
غادة عون  ومدعي عام التمييز القاضي  غسان عويدات ، وكيف 
شّن نادي قضاة لبنان هجومًا عنيفًا على جملس القضاء بسبب 
قراره الذي طلب فيه من القاضية عون اإللتزام بقرار القاضي 
عويدات، متهمًا إياه بالتغطية على إرتكابات حاكم  مصرف لبنان  

رياض سالمه.
أضف اىل كل هذه األسباب، هناك سبب خامس جيعل من قرار 
الرئيسة سالمه اكثر من مهم. سبب يرتبط بالتوقيت، وهنا تقول 
مصادر قانونية، »مبجرد صدور قرار كهذا عن القاضية سالمه، 
فهذا يعين أن القضية يف مالحقة املصارف وحماولة حتصيل  
القاضية  على شخص  تقتصر  تعد قضية  املودعني ، مل  أموال 
غادة عون، بل بدأت تنسحب تباعًا على النيابات العامة وقضاة 
املعلومات  تشري  وهنا  لبنانّية،  منطقة  من  اكثر  يف  التحقيق 
بدأت  منطقة،  من  أكثر  شبابّية ويف  من جمموعة  أكثر  أن  اىل 
تعّد شكاوى قضائّية بهدف تقدميها اىل القضاء ضّد املصارف 
ورؤساء جمالس إداراتها، كل ذلك حتت عنوان حتصيل أموال 

املودعني.
قرار القاضية سالمه هو قرار إحرتازي، بعده سيفتح التحقيق 
على مصراعيه وصواًل اىل إصدار القرار الظين وإحالة امللف اىل 
القضائي  املسار  أن  صحيح  احملاكمة.  لبدء  املختصة  احملكمة 
يف هذا امللف ال يزال يف بدايته، لكن البداية كانت جيدة جدًا 

وتستحق اإلضاءة عليها.

عن األسباب اليت جتعل قرار الرئيسة 
أماني سالمه ضد املصارف أكثر من مهّم

مارون ناصيف

القاضية سالمة حتجز على عقارات 
مصارف وأصحابها

واالجتماعية واملعيشية إمنا يعود إىل التعطيل املتعّمد الذي متارسه 
استغالل  وحماولة  وحلفائها،  واشنطن  مع  باالتفاق  القوى  هذه 
تنفذ  للغرب  موالية  احللول هلا لفرض حكومة  األزمة ومنع  تفاقم 
طلبات  صندوق النقد الدولي  إلخضاع لبنان، واملوافقة على حتديد 

احلدود البحرية  وفق األطماع الصهيونية..
بعملية  التحكم  ألجل  فخًا  كان  احلريري  الرئيس  اّن  تكليف   ـ   3
تشكيل احلكومة وإبقاء لبنان حتت ضغط األزمة إلخضاعه للشروط 
أمامكم خيار من اثنني: إما  األمريكية.. وبالتالي القول للبنانيني… 
القبول حبكومة أمريكية اهلوى، أو مواجهة تفاقم األزمة واالنهيار 

املتواصل يف قيمة العملة ومستوى املعيشة..
انها حرب مالية اقتصادية أمريكية على لبنان تنفذ عرب قوى حملية 
قوى  فيما  شعبها..  حساب  على  األجنب  خدمة  دور  لعب  قبلت 
األغلبية أثبتت بدورها عجزها عن احلكم، وإجياد احللول اليت خترج 
اللبنانيني من دائرة األزمة والضغط األمريكي الغربي وأدواته.. 
وهكذا بات لبنان يف حالة أزمة مستمرة، يف ظّل عدم توافر عوامل 
ينتظر  األزمة  هذه  من  اخلروج  جيعل  الذي  األمر  للتغيري،  ذاتية 
اليأس  إىل  وحلفائها  واشنطن  ووصول  اإلقليمية،  التسويات 
انقالب عام 2005،  غرار  انقالب سياسي على  تنفيذ  إمكانية  من 
والتسليم جمّددًا بالعودة اىل التسوية والتعايس يف إطار حكومة 
الصيغة  الوطين.. وهي  والفريق  األمريكي  الفريق  توافقية، بني 
تشرين   17 احتجاجات  اندالع  بعد  بها،  اإلطاحة  جرت حماولة  اليت 
واستقالة  حكومة احلريري ، بهدف تغيري املعادلة السياسية والنيابية 

ملصلحة الفريق املوالي لواشنط
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لـبنانيات

 املصارف تريد »كابيتال كونرتول« 
على قياسها: لن نكّف عن السرقة

ايلي الفرزلي
مالمح قانون الكابيتال كونرتول بدأت تّتضح. ال 
خالف يف أّنه بعد فوات األوان وتهريب مليارات 
إنهاء  سوى  فائدة  من  له  يبق  مل  الدوالرات، 
االستنسابية بني املودعني. لكن مع ذلك، فإّن 
مجعية املصارف مل ترَض. وضعت مالحظات على 
املسّودة األّولية تدعو فيها إىل متويل االستثناءات 
اليت تكّلف حنو ٩٠٠ مليون دوالر سنويًا من قبل 
مصرف لبنان. ذلك خط أمحر بالنسبة إىل النواب 
واملصرف املركزي الذي يؤكد أّن على املصارف 

أن تتحّمل املسؤولية وإال تتحّمل العواقب<
أيام قليلة وتقّدم اللجنة غري الرمسية اليت تعكف 
مسّودة  كونرتول  الكابيتال  قانون  درس  على 
مؤلفة  اللجنة  النيابية.  املال  جلنة  إىل  نهائّية 
علي  معلوف،  إدي  ابراهيم كنعان،  النواب:  من 
احلجار،  حممد  عون،  أالن  جابر،  ياسني  فياض، 
نقوال حناس وفيصل الصايغ، إضافة إىل ممثلني 
املصارف  على  الرقابة  وهيئة  لبنان  مصرف  عن 

ومجعية املصارف.
حبسب ما تسّرب من معلومات من اللجنة اليت اتفق 
أعضاؤها على سرية املداوالت، فإن كل األطراف 
مقتنعة بأن من يفرتض به أن ميّول االستثناءات 
املتعلقة بالقانون، هي املصارف. املوقف الذي 
هي  املصارف  كون  بديهيًا،  يكون  أن  يفرتض 
بالنسبة  كذلك  ليس  الناس،  أموال  حتتجز  اليت 
إىل مجعية املصارف اليت ترفضه بشدة حبجة عدم 
توفر األموال، بعدما أقرضت معظمها إىل مصرف 

لبنان، وأقرضت نسبة ضئيلة منها إىل الدولة.
رئيس اجلمعية سليم صفري قّدم مالحظاتها إىل 
نيسان   ٢١ يف  كنعان  ابراهيم  اللجنة  رئيس 
حقوقي،  بقالب  ُغّلفت  املالحظات  تلك  احلالي. 
يوحي بأن القّيمني على املصارف حريصون على 
»احرتام  على  حريصون  واألهم  العام،  االنتظام 
مبدأ عدم التمييز بني املودعني«. يتناسى صفري 
 ٩ حنو  بتحويل  مّتهمة  نفسها  املصارف  أن  هنا 
استنسابي، وعلى حساب  مليارات دوالر بشكل 
صغار املودعني الذين طبقت حبقهم قصًا تعّسفيًا 
للودائع )»هريكات«( يصل إىل حنو 7٠ يف املئة 
من دون وجه حق. ثم يكمل نصائحه باإلشارة إىل 
الكامل  »باحلظر  تتجّلى  أن  املساواة يفرتض  أن 
ومبنع  حمّددة،  لفرتة  ولو  اخلارج  إىل  للتحويالت 
التحويل إىل العمالت األجنبية يف الداخل«. بني 
هذا املوقف وذاك، يتناسى املصرفّيون أيضًا أّنهم 
مّتهمون بتهريب األموال بشكل استنسابي، وهو 
باستعادة  يسمح  القرتاح  املال  جلنة  درس  مربر 
احملظّيني  ملصلحة  املهّربة  األموال  هذه  بعض 

والسياسيني من أصحاب املصارف وشركائهم.
االزدواجية لدى املصارف ال تقف عند حد. جشع 
أصحابها الذي جعلها تقامر بأموال املودعني، من 
دون أي اعتبار ملا ميكن أن يسببه ذلك للمجتمع 
»يندرج  بأن  تنصح  أن  إىل  يدفعها  واالقتصاد، 
أهداف  ضمن  فعالية،  ذا  يكون  لكي  القانون، 
اقتصادية واجتماعية تؤدي إىل االستقرار املالي 
الدورة  تنشيط  إعادة  وإىل  جهة،  من  البلد  يف 
االقتصادية من جهة أخرى«. لكن هذه النصيحة 
ليست سوى خديعة أخرى يراد منها تأكيد احلرص 

على عدم حصول أّي مودع على أمواله.
على  اجلمعية  مالحظات  يف  ترد  الرسالة  زبدة 
التحويالت  تطال  أن  يفرتض  اليت  االستثناءات 
»ال  أنه  إىل  تشري  مباشر،  بشكل  اخلارج.  إىل 
من  التحويالت  هذه  متّول  أن  للمصارف  ميكن 
إىل  باإلشارة  وترّبر ذلك  اخلارج«.  سيولتها يف 
والتزاماتها  اخلارجية  موجوداتها  بني  الفارق  أن 
اخلارجية سليب ويقارب ١,7 مليار دوالر. وهي 
إذ تذكر أن »نسبة الـ ٣ يف املئة اليت تسعى 
حمكومة  املراسلة  املصارف  لدى  تكوينها  إىل 
مبجموعة قواعد حتصر استعماهلا بتنمية االقتصاد 
إلعادتها  عليها  احلفاظ  موجب  ويقابلها  الوطين 
اإلبقاء على حجم هذه  إىل أصحابها«، تؤكد أن 
على  للحفاظ  حيوية  ضرورة  يشّكل  السيولة 
العالقة مع املصارف املراسلة وله أهمية قصوى 

ملستقبل القطاع املالي.
التمييز  عدم  على  احلرص  قاعدة  على  وجمددًا، 
تضييق  إىل  اجلمعية  تدعو  املودعني،  بني 
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ال يزال اقرتاح قانون اسرتداد األموال احملّولة 
إىل اخلارج مكانه. ال تقّدم يف مساره إال لناحية 
التأكيد أّن أّي أمل مرجتى منه الستعادة بعض 
األموال املهّربة لن يكون ممكنًا يف ظل وجود 
هي  تلك  وسياسيًا.  ماليًا  احلاكمة،  الطبقة 
نفسها اليت متّكنت من حتويل أمواهلا وحرمت 
أن  منها  ُيتوقع  ال  احلق  هذا  املودعني  باقي 
ُتشّرع قانونًا ضد مصلحتها! يكفي أن رياض 
حبكم  القانون،  يعطيه  الذي  نفسه،  سالمة 
التنفيذ،  حّق  اخلاصة،  التحقيق  هيئة  ترّؤسه 

مّتهم من القضاء الغربي بتهريب أمواله. 
الفرد  حرية  تضع  اليت  املقاربة  فإن  ولذلك، 
واالقتصاد احلر عائقًا أمام جتريم من استغل 
يف  تهتم  ال  أمواله،  لتهريب  ونفوذه  موقعه 
االنتظام  ختالف  العملية  هذه  لكون  املقابل 

العام وتضرب مبدأ العدالة
كان يفرتض أن يكون اقرتاح القانون املتعّلق 
بعد ١7  اخلارج  األموال احملّولة إىل  باسرتداد 
تشرين األول بندًا أول على جدول أعمال جلنة 
املال اليت اجتمعت أول من أمس، على ما مت 
التأكيد عليه يف اجتماع األسبوع املاضي. لكن 
اقرتاحًا نزل بالباراشوت حجز املوقع األول يف 
مناقشات اللجنة الثالثاء املاضي هو االقرتاح 
على  وينص  محّيد  أّيوب  النائب  من  املقّدم 
عن  للمزارعني  تعويضات  صندوق  »إنشاء 
ميكن  ال  العنوان  الطبيعية«.  الكوارث  أضرار 
رفضه من قبل أي من النواب، لكن تفاصيل 
االقرتاح أظهرت وجود ثغرات كبرية فيه حّتمت 
على رئيس اللجنة ابراهيم كنعان تشكيل جلنة 
فرعية إلعادة صياغته خالل مدة شهر، مشريًا 
تكوينه  حول  أساسية  »مالحظات  وجود  إىل 

ومتويله وفعاليته بالتعويض«.
احملّولة  األموال  اسرتداد  اقرتاح  إىل  بالعودة 
بعد ١7 تشرين ٢٠١٩، فإن أحدًا ال يعرف متى 
بري  نبيه  الرئيس  للتذكري،  اللجنة.  ستقّره 
كان قد أحال االقرتاح على اللجان املشرتكة، 
يف جلسة ٢١ كانون األول املاضي، على أن 
ُينجز خالل ١٥ يومًا. مّرت األيام واألشهر من 

دون أي تقّدم ملحوظ. 
النتيجة أنه حتى اليوم ال موعد حمددًا إلجنازه 
تباينات كبرية  تبني وجود  بعدما  اللجان،  يف 
يف  فائدته  بشأن  شكوك  ووجود  بشأنه، 
اسرتداد األموال فعاًل. أضف إىل أن البعض 
اعتربه اقرتاحًا شعبويًا غري قابل للتنفيذ أريد 

منه تلبية مطلب شعيب بطريقة جمتزأة.
ال ختتلف جلسة الثالثاء املاضي عن اجللسات 
يزال  ال  املضمون.  لناحية  قباًل،  عقدت  اليت 
حق  الدستور  يكفل  هل  املبدأ.  يف  النقاش 
التحويل أم ال؟ وإن كان يكفل ذلك، فكيف 
يتم التعامل مع االستنسابية اليت واجهت هذه 
العملية، مبا مسح للنافذين وأصحاب املصارف 
أمواهلم  بتحويل  إدارتها  وجمالس  ومديريها 

وحرمان باقي املودعني هذه »النعمة«؟
ثالث مداخالت أساسية شهدتها جلسة الثالثاء 

املاضي.
 سالمة طمأن املودعني على أموالهم وهرّب أمواله!

مداخلة حمامي مجعية املصارف أكرم عازوري، 
مستوى  على  التشريع  أن  على  ركز  الذي 
االتفاقات الدولية والدستور وقانون العقوبات 
يرتكز على عدم إمكانية جتريم أي عمل مبفعول 
األموال  إذا مل يكن حتويل  أنه  رجعي، مبعنى 

جرمًا عندما أجري، فال ميكن جترميه الحقًا.
احملامني  نقابة  مندوب  قدمها  اليت  املداخلة 
احملامي عبدو غصوب تطرق فيها إىل احملاذير 
أسهب  لكنه  العقوبات.  لرجعية  القانونية 
ملعيار  وفقًا  احملامني  استهداف  أن  بالتأكيد 
هوية املوكل هو أخطر ما ميكن أن يواجه مهنة 
حمامي  مشول  على  االقرتاح  )ينص  احملاماة 

املصارف مبفاعيل القانون(.
جاد  العدل  وزارة  قّدمها ممثل  اليت  املطالعة 
اهلاشم، واعترب فيها أن مفهوم العدالة يفوق 
واالقتصاد  الفردية  احلرية  مفهوم  بأهميته 
احلر، وأن ما حصل من حتويالت خيّل مبفهوم 

العدالة ومببدأ االنتظام العام.
أما النواب، فاعتربوا بأغلبهم أن القانون غري 
قابل للتطبيق، على اعتبار أنه كيف ميكن إلزام 
املودعني باسرتداد األموال اليت تفوق قيمتها 
تشرين   ١7 بعد  حّولوها  اليت  دوالر  ألف   ٥٠
جرم  أّي  يشّكل  فعلهم  يكن  مل  فيما  األول، 
الذي  التعامل مع املودع  حينها؟ وكيف ميكن 
ثم  املثال،  على سبيل  دوالر  ألف   ١٠٠ حّول 

استعملها يف اخلارج؟
ولذلك، ذهب النائب مجيل السيد إىل ضرورة 
من  املتأتية  األموال  اسرتداد  على  الرتكيز 
على  التعديالت  من  جمموعة  مقرتحًا  الفساد، 

الفئة اليت يطاهلا القانون.
مساهمي  مجيع  »إلزام  على  ينص  االقرتاح 
املصارف من األشخاص الطبيعيني واملعنويني 
ال  ما  احلائزين  االقتصادية  احلقوق  وأصحاب 
يقل عن ٥% من رساميل املصارف، كما حمامي 
املصارف واملديرين التنفيذيني فيها، ومجيع 
األشخاص الذين قاموا أو يقومون خبدمة عامة 
وتقاضوا مااًل عامًا بصفتهم تلك، بإعادة مجيع 
األموال النقدية واحملافظ املالية احملّولة منهم 
اىل خارج لبنان بعد تاريخ ٢٠١٩/١٠/١7 واليت 
ألف   ٥٠ مبلغ  يوازي  ما  قيمها  جمموع  يفوق 
دوالر أمريكي خالل مهلة أقصاها ثالثون يومًا، 

اعتبارًا من تاريخ نفاذ هذا القانون«.
يشمل  أن  إىل  اقرتاحه  دعا يف  السيد  لكن   
اخلاصة،  املصارف  مع  بالتساوي  القانون، 
لبنان  مصرف  أي  العامة،  املصارف  مديري 
االكتفاء  عدم  إىل  دعا  كما  التمويل.  وبنك 
أن  اعتبار  على  تشرين،   ١7 بعد  ما  بفرتة 
التحويالت املشبوهة كانت تتم قبل ذلك بفرتة 
طويلة وإن تبقى األولوية ملن حّول بعد ذلك 

التاريخ. 
بل  بالتحويالت،  االكتفاء  عدم  إىل  دعا  كما 
ال  أنها  إما  اليت  النقدية،  السحوبات  إضافة 
تزال يف املنازل، أو حّولت إىل اخلارج، على ما 
تبنّي يف قضية ميشال مكتف. كذلك، طلب 
كل  عن  املصرفية  السرية  ُتلغى  أن  السيد 

هؤالء املستهدفني بالقانون ملدة سنتني.
األهم من مضمون القانون آلية تنفيذه. من الذي 
ُينّفذ وما هو دور القضاء،  الذي  يّدعي ومن 
هيئة  دور  هو  وما  ومالي؟  متييزي  عام  مدٍع 
التحقيق اخلاصة اليت يرأسها سالمة ويشارك 
يف عضويتها قضاة؟ يف األساس، كيف ميكن 
املسؤول عن  فيما  أمواهلا،  برّد  الناس  إلزام 
مّتهم  املودعني  أموال  ومحاية  النقد  محاية 
بتحويل األموال إىل اخلارج؟ باختصار، ال ميكن 
تنفيذ  متابعة  مسؤولية  التحقيق  هيئة  تكليف 
بتهمة  قضائيًا  مالحق  رئيسها  فيما  القانون، 
بنية  بالتالي تعديل  ما حيّتم  األموال.  تهريب 
مراقبة  املخولة  الوحيدة  هي  كانت  إذا  اهليئة 

احلسابات ورفع السرية عنها...
معّقدة.  املسألة  أن  إىل  يشري  طرح  ما  كل 
استفاد  من  كل  القانون  يطال  أن  املطلوب 
من معلومات ميلكها دون غريه لتهريب أمواله، 
هذه  من  »العاديون«  املودعون  حرم  فيما 
هلم  قّدمت  ذلك  من  أكثر  بل  ال  املعلومات، 
معلومات مضّللة ومن أعلى املستويات النقدية 
اسرتداد  معهم  يكفي  ال  هؤالء  والسياسية. 
حماسبتهم.  املطلوب  املصارف،  إىل  أمواهلم 
قانون  إقرار  املطلوب  السبب،  هلذا  لكن 
اسرتداد األموال احملّولة استنسابيًا، بشرط أن 
يكون قاباًل للتنفيذ، مبا يسمح مبعرفة ملصلحة 
من ُنّفذت هذه العمليات، وخصوصًا مع وقوف 
القيود  وضع  بوجه  والنواب  الوزراء  معظم 
النقدية )كابيتال  التحويالت والسحوبات  على 

كونرتول(.
عليه  ُيّتفق  مل  القانوني  النص  باخلالصة، 
أنها  أعلن  ابراهيم كنعان  اللجنة  رئيس  بعد. 
ستقوم جبوجلة هذه االقرتاحات، مبا يتيح من 
جهة البقاء حتت سقف الدستور وعدم تعرض 
القانون للطعن، ومن جهة ثانية يعطي الناس 

اليت ظلمت يف هذا املسار بعض حقوقها.

االستثناءات إىل احلد األدنى منعًا لتزاحم حقوق 
املستفيدين مع حقوق املودعني. لكن حتى مع 
أنها  إىل  املصارف  تشري  االستثناءات،  تضييق 
غري مستعدة لتمويلها، مقرتحة أن يتم ذلك حصرًا 
من ودائعها احلرة بالعمالت األجنبية لدى مصرف 
الودائع  حجم  أن  إىل  هنا  تشري  اجلمعية  لبنان. 
تشرين  بني  ما  اخنفض  قد  األجنبية  بالعمالت 
األول ٢٠١٩ ونهاية شباط ٢٠٢١ حنو ١٢,٥ مليار 
دوالر مبا يرّتب اخنفاضًا يف االحتياطي اإللزامي 
بقيمة ١,٨ مليار دوالر. هذا بيت القصيد بالنسبة 
إىل املصارف اليت تدعو إىل استعمال هذا املبلغ 
عليها  املنصوص  االستثناءات  متطلبات  لتمويل 

يف القانون.
يف اللجنة، كان الفتًا، يف سياق تربير املصارف 
املصارف  جلمعية  العام  األمني  إشارة  ملوقفها، 
مكرم صادر إىل أن املصارف مل تتمكن من مجع 
لبنان  الثالثة يف املئة اليت طلب مصرف  نسبة 
تكوينها يف املصارف املراسلة. وحبسب ما نقل 
من اجتماعات اللجنة، فإنه أشار إىل أنها مجعت 
٣٣٩ مليون دوالر فقط حتى اليوم، استعمل جزء 
حنو  وبقي  املصارف،  على  ديون  لتسديد  منها 
مع  تزداد  أن  يتوقع  فقط،  دوالر  مليون   ٢٠٠
إنهاء بعض املصارف عمليات بيع لفروع خارجية. 
أقسى  أن  إىل  الصدد  التوقعات تشري يف هذا 
ما ميكن أن تؤمنه املصارف هو ١,7 مليار دوالر 
من أصل ٣,7 يف املئة تشّكل نسبة الثالثة يف 

املئة.
لكن، يف اللجنة كان ممثل املصرف املركزي بيار 
كنعان واضحًا يف اإلشارة إىل أن على املصارف 
أن تلتزم بتمويل االستثناءات، وكل من خيالف 
عليه أن يتحّمل مسؤولية قراره. املسؤولية هنا 
إقرار  فمع  األوىل،  بالدرجة  قضائية  ستكون 
القانون، سيكون أي مصرف ال ينّفذ االستثناءات 

معّرضًا لسيل من الدعاوى.
أعضاؤها  يدرك  وإن  اللجنة،  إىل  اإلشارة  جتدر 
كان  فعلي  كونرتول«  »كابيتال  قانون  أي  أن 
يفرتض أن يصدر يف تشرين األول ٢٠١٩ وليس 
اليوم، فإنهم يعتربون أن فوائد إصداره راهنًا، 
إنهاء  على  ستقتصر  طائلة،  أموال  تهريب  بعد 

االستنسابية يف التعامل مع املودعني.
النسب واألرقام املتعلقة باالستثناءات مل تنجز 
بالكامل بعد. ال يزال النقاش فيها مستمرًا قبل 
شديد  تكتم  وسط  املسودة،  إعالن  من  أيام 
من  املستمدة  تفاصيلها  على  اللجنة  أعضاء  من 

جمموعة من االقرتاحات املعروضة.
أن  تقرتح  فهي  املصارف،  مجعية  إىل  بالنسبة 
التحويل إىل اخلارج لكل موِدع  ال يتجاوز سقف 
٢٠ ألف دوالر سنويًا، شرط احلصول على تعهد 
ملزم من طالب التحويل يقّر فيه بأن ليس لديه 
التزاماته يف  لتغطية  اخلارج  إيرادات كافية يف 

اجملاالت اآلتية:
- التحويالت للطالب، مبا ال يتعّدى 7 آالف دوالر، 

واليت جرت العادة على إجرائها.
- حاالت االستشفاء غري املتوفرة يف لبنان بناًء 

على توصية جلنة طبية مستقلة.
- أقساط القروض السكنية املتوجبة يف اخلارج 
واليت جرت العادة على متويلها قبل تشرين األول 

.٢٠١٩
- سداد الضرائب املتوجبة يف اخلارج على الدخل 

يف لبنان فقط.
- تسديد أقساط بوالص التأمني تفاديًا خلسارة 
أصحابها حقوقهم الناشئة قبل ١7 تشرين األول 

.٢٠١٩
أما يف ما يتعلق بالسحوبات النقدية يف الداخل، 
باللرية  تسديدها  استمرار  إىل  اجلمعية  فتدعو 
مع  اإللكرتونية،  املنصة  سعر  وفق  اللبنانية 
املسموح  السقوف  »حتديد  أهمية  على  تأكيدها 
بالتداول  النقدية  الكتلة  ضبط  بهدف  بسحبها 
منعًا للضغوط التضخمية وانعكاسها على أسعار 
جمددًا  املصارف  تتجاهل  السوق«.  يف  الصرف 
أنها كانت جزءًا من مؤامرة إطفاء خسائر القطاع 
النقدية  الكتلة  تضّخم  حساب  على  املصريف 
وانفالت أسعار الصرف وازدياد معدالت الفقر.

اسرتداد األموال املنهوبة: 
الكـذبة مـستمرة!
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اسـرتاليات

سافر داخل صندوق مغلق منذ 50 عاماً من أسرتاليا إىل ويلز..

هكذا يروي بريان روبسون قصته ومعاناته مع نقص األكسجني
إىل  وجيزة  بفرتة  وصوله  بعد 
أسرتاليا من ويلز، أدرك املراهق 
بريان روبسون، أنه ارتكب خطًأ 
اآلخر  اجلانب  إىل  باهلجرة  فادحًا 

من العامل.
ولسوء احلظ، مل يكن لدى الشاب 
البالغ من العمر 19 عامًا من مدينة 
املال  ويلز،  عاصمة  كارديف، 
لتغطية تكلفة التخلي عن خمطط 
والعودة   ،1964 عام  يف  اهلجرة 

إىل الوطن.
جماني  توصيل  البيت  يف  وانت 
بهذه  أصبحت  تصدق  هل  اليك 

السهولة ميكنك شرائها
وبعد أن أدرك أن خياراته كانت 
روبسون  وضع  للغاية،  حمدودة 
خطًة لتهريب نفسه يف صندوق 
شحن  طائرة  منت  على  صغري 

والعودة إىل الوطن.
واآلن، بعد مرور أكثر من 50 عامًا 
باملخاطر  احملفوفة  الرحلة  على 
الصحف  فيها  تناقلت  اليت 
روبسون  يأمل  العاملية صورته، 
القدميني  صديقيه  تعقب  يف 
إيرلنديان،  وهما  وبول،  جون 
الصندوق  بإغالق  قاما  اللذين 

وأرساله يف طريقه.
 »:  CNNلـ روبسون  ويقول 
إىل  فيها  مرة حتدثت  آخر  كانت 
جون وبول عندما نقر أحدهما على 
هل  وسألين  الصندوق،  جانب 
أنت خبري وأجبته نعم ثم متنيا لي 

حظًا سعيدًا«.
ويضيف روبسون »أود أن أراهما 

مرة أخرى«.
التفكري داخل الصندوق 

أمريكان  بان  خطوط  خدمة  ممثل 
الذي  الصندوق  العاملية يفحص 
روبسون  بريان  على  بداخله  عثر 

يف عام 1965
وقبل عام أو حنو ذلك من قرار 
داخل  وطنه  إىل  نفسه  إرسال 
يعمل  روبسون  كان  صندوق، 
عندما  ويلز  للحافالت يف  كقائد 
تقدم بطلب للحصول على وظيفة 
يف السكك احلديدية الفيكتورية، 
النقل  وسائل  ملعظم  املشغل 
والية  يف  احلديدية  بالسكك 
بذلك  األسرتالية  فيكتوريا 

الوقت.
إمتام  من  قصري  وقت  وبعد 
برحلة  الـ19، قام روبسون  عامه 
حياته  لبدء  بالطائرة  طويلة 
مرورًا  ملبورن،  يف  اجلديدة 
بطهران ونيودهلي، وسنغافورة، 

وجاكرتا، وسيدني.
من  هلا  »يا  روبسون:  ويقول 
رحلة«، مضيفًا أن »رحلة الذهاب 

كانت أفضل من العودة«.
املدينة  إىل  وصل  وعندما 
روبنسون  اكتشف  األسرتالية، 
له كان  الذي خصص  النزل  أن 

»حفرة موبوءة بالفئران«.
وظيفته  يبدأ  مل  أنه  من  ورغم 
بعد، فقد قرر روبسون حينها أنه 

ال يريد البقاء يف أسرتاليا.
مشغل  لدى  عمل  إنه  ويقول 
أو  ستة  لنحو  احلديدية  السكك 
الوظيفة  ترك  قبل  أشهر  سبعة 

والنزل.
وقضى روبسون وقتًا يف السفر 
عرب املناطق النائية من أسرتاليا 
قبل العودة إىل ملبورن واحلصول 

على وظيفة يف مصنع ورق.
مع  أبدًا  يتكيف  مل  ذلك،  ومع 
احلياة يف أسرتاليا وكان ال يزال 

مصممًا على املغادرة. ولكن كانت 
يف  تتمثل  بسيطة  مسألة  هناك 
األسرتالية  للحكومة  رسوم  دفع 
أيًضا  وسيحتاج  رحلته،  مقابل 
رحلته  أجل  من  النقود  مجع  إىل 

إىل الوطن.
ويوضح: »كانت الرسوم ترتاوح 
بني 700 جنيه إسرتليين إىل 800 
 960 حوالي  )أي  إسرتليين  جنيه 
دوالرًا إىل 1099 دوالرًا أمريكيًا( 
 30 حوالي  أكسب  كنت  ولكنين 
دوالرًا(   41( أسرتلينيًا  جنيهًا 
األمر  كان  لذلك  األسبوع،  يف 

مستحياًل«.
وقرر روبسون الذهاب إىل النزل 
ملعرفة  باألصل  فيه  أقام  الذي 
تغري.  قد  أي شيء  كان  إذا  ما 
وهناك التقى جون وبول، اللذين 

وصال مؤخرًا إىل أسرتاليا.
وسرعان ما أصبح الثالثي مبثابة 
معرض  حلضور  وذهبوا  أصدقاء 
كشكًا  اكتشفوا  حيث  جتاري، 
لشركة »Pickfords«، وهي شركة 

نقل مقرها اململكة املتحدة.
الكشك:  الفتة  على  وكتب 
أي  إىل  شيء  أي  نقل  »ميكننا 
روبسون:  فكر  وعندها  مكان«، 

رمبا ميكنها نقلنا«.
مزحًة  كانت  مالحظته  أن  ورغم 
مل  روبسون  أن  إال  البداية،  يف 
يستطع إخراج الفكرة من رأسه.

الهروب يف الصندوق
الرجلني  تعقب  الويلزي  حياول 
يف  ساعداه  اللذين  اإليرلنديني 
طائرة  منت  على  نفسه  تهريب 

شحن يف صندوق
ويف اليوم التالي، زار روبسون 
اخلطوط  لشركة  ملبورن  مكتب 
كانتاس  األسرتالية  اجلوية 
صندوق  إرسال  عملية  ملعرفة 
احلجم  مالحظة  مع  اخلارج،  إىل 
به،  املسموح  والوزن  األقصى 
املطلوبة،  األوراق  إىل  باإلضافة 
وما إذا كان ميكن دفع الرسوم 

عند التسليم.
اليت  املعلومات  كل  مجع  وبعد 
وأخرب  النزل  إىل  عاد  حيتاجها، 
طريقًة حلل  وجد  أنه  وبول  جون 
مشكلته، أي إرسال نفسه داخل 

صندوق.
شرح  عندما  لروبسون،  ووفقًا 
أنه  بول  اعتقد  بالكامل،  خطته 
»أمحق«، ولكن جون »كان أكثر 

تفهمًا قلياًل«.
أمضوا  أنهم  روبسون  ويتذكر 
الفكرة،  يناقشون  أيام  ثالثة 

ويف النهاية جنح يف إقناعهما.
روبسون  اشرتى  ذلك  وبعد 
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صندوقًا خشبًيا بقياس 30 × 26 
× 38 بوصة وقضى شهرًا على 
األقل يف التخطيط مع صديقيه.

الثالثي من وجود مساحة  وتأكد 
من  لكل  الداخل  يف  كافية 
اخلاصة  السفر  وحقيبة  روبسون 
على  مصممًا  كان  واليت  به، 

إحضارها معه.
أيضًا  معه  روبسون حيمل  وكان 
وسادة، ومصباح، وزجاجة مياه، 
ومطرقة  للتبول،  فارغة  وزجاجة 
بالقوة  الصندوق  لفتح  صغرية 
مبجرد وصوله إىل وجهته لندن.

»التشغيل  الثالثي  أكمل  ثم 
روبسون  دخل  حيث  التجرييب«، 
صديقيه  وقام  الصندوق  داخل 
ورتبوا لشاحنة اللتقاط  بإغالقه، 
املطار  إىل  ونقله  الصندوق 

القريب يف ملبورن.
ويف صباح اليوم التالي، صعد 
اخلشيب  الصندوق  إىل  روبسون 
جون  يقوم  أن  قبل  أخرى،  مرة 
ويودعا  باملسامري  بإغالقه  وبول 
حمبوسًا  سيبقى  الذي  روبسون، 
مخسة أيام أخرى قبل أن يستطيع 

اخلروج.
»كانت  ويقول روبسون شارحًا: 
ما  على  األوىل  العشر  الدقائق 
يف  ركبتاك  تبدأ  ولكن  يرام، 
التشنج عندما تكون مضمومة إىل 

صدرك«.
ل الصندوق على منت طائرة  ومحمُ
إىل  وصوله  من  ساعتني  بعد 

املطار.
»حبلول  روبسون:  ويتذكر 
من  أعاني  كنت  الوقت،  ذلك 

التشنج«.
فكر  فقط،  الطائرة  إقالع  وعند 
األكسجني.  مسألة  روبسون يف 
الطائرات  هذه  تكن  و«مل 
هناك  كان  لذلك  مضغوطة، 
األكسجني«،  من  جدًا  القليل 

حبسب ما ذكره روبسون.
من  األول  اجلزء  مدة  وبلغت 
رحلته 90 دقيقة من ملبورن إىل 

سيدني، وكانت شاقة للغاية.
رحلة شاقة

ولكن حمنة روبسون املؤملة كانت 
سوءًا.  تزداد  أن  وشك  على 
إىل  الصندوق   وصل  وعندما 
مدرج  على  وضعه  مت  سيدني، 

املطار مقلوبًا رأسًا على عقب.
كنت  »وقتها  قائاًل:  ويشرح 
ورأسي  رقبيت  على  أجلس 
ساعة،   22 ملدة  هكذا  وبقيت 

باملقلوب«.
ورغم من أنه حجز الصندوق على 
منت طائرة كانتاس متوجهة إىل 

كانت  الرحلة  تلك  أن  إال  لندن، 
ممتلئة، ومت نقلها إىل رحلة بان 
واليت  أجنلوس،  لوس  إىل  آم 

كانت رحلة أطول.
»استغرقت  روبسون:  وضح  ويمُ
هذه الرحلة حوالي مخسة أيام«، 
مضيفًا: »كان األمل ال يطاق ومل 
صحيح  بشكل  التنفس  أستطع 

وكنت أغيب عن الوعي«.
بدأ  أنه  إىل  روبسون  ويشري 
يعاني من رعب حاد للغاية، ومل 
يستطع معرفة ما هو حقيقي وما 

كان يف رأسه.
وقضى معظم وقته يف الصندوق 
للتغلب  يكافح  دامس  ظالم  يف 
على األمل واالرتباك، مضيفًا أنه 
يف وقت من األوقات اعتقد أنه 
ميوت وحينها متنى أن حيدث ذلك 

بسرعة.
إىل  الطائرة  وصلت  وعندما 
روبسون  قرر  النهائية،  وجهتها 

املضي قدمًا يف بقية خطته.
هي  الفكرة  »كانت  وضح:  ويمُ
االنتظار حتى حلول الليل، وطرق 
اليت  باملطرقة  الصندوق  جانب 
إىل  العودة  ثم  معي،  أمحلها 
مدى  هو  »هذا  قائاًل:  املنزل«، 

محاقة األمر برمته«.
اثنان  اكتشفه  ما  وسرعان 
ألقى  أن  بعد  املطار،  عمال  من 

مصباحه يف قاع الصندوق.
وبالطبع، أصابت الثنائي، بعدما 
القادم  الساطع  الضوء  شاهدا 
من الصندوق، حالة من الذهول 
عندما ألقيا نظرًة فاحصة، ووجدا 

رجاًل يف الداخل.
بد  »ال  قائاًل:  روبسون  ويتذكر 
أن الرجل املسكني أصيب بنوبة 
قلبية«، مدركًا أنه كان يف أمريكا 

عندما مسع هلجة العمال.
جثة  »هناك  أحدهما:  وصرخ 
يستطع  مل  ولكن  الداخل«،  يف 
القيام  أو  عليه  اإلجابة  روبسون 

بأي حركة.
وسرعان ما استنجد موظفا املطار 
بغريهما من العمال، ولكن مرت 
من  يتمكنا  أن  قبل  طويلة  فرتة 
إقناع أي شخص بأن هذه ليست 

مزحة.
وبعد التأكد من أن روبسون سافر 
خلسة داخل الصندوق وكان على 
املطار  موظفو  سارع  احلياة،  قيد 
حيث  املستشفى،  إىل  لنقله 
األقل،  على  أيام  ستة  أمضى 

ليتعافى.
ويف تلك املرحلة، التقطت وسائل 
اإلعالم قصته، وكان الصحفيون 
الرجل  قصة  لسماع  يتدفقون 

املوجود يف الصندوق.
من  كان  روبسون  أن  من  ورغم 
الناحية الفنية يف الواليات املتحدة 
بشكل غري قانوني، إال أنه مل يتم 

توجيه أي اتهامات ضده.
إىل  ببساطة  السلطات  وأعادته 
شركة بان أمريكان العاملية، اليت 
من  البالغ  الشاب  عودة  رتبت 
العمر 19 عامًا إىل لندن يف مقعد 

داخل مقصورة الدرجة األوىل.
التلفزيون  كامريات  واستقبلته 
لندن  أخريًا إىل مطار  عاد  عندما 
 18 بتاريخ  املتحدة  اململكة  يف 

مايو/ أيار 1965.
مع  ويلز  إىل  عودته  ومبجرد 
حريصًا  روبسون  كان  والديه، 
بأكملها  التجربة  وضع  على 

خلفه.
أمل لم الشمل 

قضى روبسون حوالي 96 ساعة 
أن  قبل  اخلشيب  الصندوق  يف 
يتم العثور عليه بعد هبوطه يف 

لوس أجنلوس
من  اكتسبها  اليت  الدعاية  لكن 
سيصبح  أنه  تعين  كانت  رحلته 

وجهًا معروفًا. 
يزال  ال  إنه  روبسون  ويقول 
الذي  الوقت  من  بالضجر  يشعر 
الصندوق،  هذا  داخل  أمضاه 
عنه  التحدث  يف  صعوبة  وجيد 

بعد كل هذه السنوات.
حياتي  من  جزء  »إنه  ويضيف: 
أود أن أنساه بكل صدق، ولكن 
من الناحية العملية ال ميكنين أن 

أنساه أبدًا«.
احلادثة  أثّرت  فقد  ذلك،  ومع 
األمور  من  عدد  على  أيضًا 
كتب  إذ  حياته،  يف  اإلجيابية 

قريبًا،  سيصدر  كتابًا  روبسون 
 »The Crate Escape« بعنوان 
)اهلروب يف الصندوق(، والذي 
ويتم  رحلته،  تفاصيل  يعرض 
أيضًا  قصته  تطوير  على  العمل 

إىل فيلم.
وبول  جون  راسل  أنه  من  ورغم 
إىل  عودته  من  وجيزة  بعد فرتة 
ويلز يف عام 1965، إال أنه غري 
تلقيا  قد  كانا  إذا  مما  متأكد 

رسائله.
ولكنه مسع أنهما رمبا قد »هربا« 
باهتمام  قصته  حظيت  عندما 

وسائل اإلعالم ألول مرة.
ومل خيطر ببال روبسون إال مؤخرًا 
كانا  رمبا  العزيزين  صديقيه  أن 
مل  إذا  جنائية  تهمًا  سيواجهان 

ينجو هو من الرحلة.
ويقول: »أريد أن أعتذر هلما عن 
ولكن  املوقف  هذا  وضعهما يف 
بكل إنصاف، كان جهدًا مشرتكًا 
املدخالت  بعض  لديهما  وكان 
يف اخلطة. ولكنين أشعر ببعض 

الذنب حيال ذلك«.
وضح روبسون الذي يبلغ من  ويمُ
تلقى  إنه  عامًا،   76 اآلن  العمر 
صديقيه  بشأن  مشجعة  أخبارًا 
ويأمل  األخرية  األسابيع  خالل 
العثور  أنه قد يكون على وشك 

عليهما.
مل  فإن  لروبسون،  وبالنسبة 
سيكون  وبول  جون  مع  مشله 
مل  قصة  إلنهاء  مناسبة  طريقة 
طوال  منها  اهلروب  من  يتمكن 

حياته.
وبينما أنه سافر وعاش يف بلدان 
خمتلفة على مر السنوات، إال أنه 

مل يعد أبدًا إىل أسرتاليا.
ومع ذلك، هناك ظرف واحد على 
على  روبسون  سيكون  األقل 

استعداد للعودة من أجله.
ويوضح: »يف ذلك اليوم سألين 
مراسل أسرتالي، هل سأفكر يف 
دفع  إذا  ‘فقط  قلت،  العودة 
ذلك  وكان  نفقاتي  ما  شخص 
جون  ]مع  الشمل  مل  أجل  من 
ذلك،  عن  النظر  بصرف  وبول[. 

ال شكرًا«.
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يف  الفاتيكان ، ال يف بريوت، »احتفل« رئيس 
اخلميس  يوم  احلريري   ف  سعد  املكلَّ احلكومة 
املاضي مبرور سّتة أشهر، أي نصف عام بالتمام 
مُعلًنا  احلكومة ،  تكليفه  تشكيل  والكمال، على 
تلّقيه وعًدا من  البابا فرنسيس  بزيارة  لبنان ، 

لكن بعد إجنازه املهّمة وتشكيل احلكومة.
وعلى أهمية الزيارة ورمزّيتها، على األقّل من 
الناحية املعنوّية، إال أّنها تأتي جزًءا من سياٍق 
مل  الفاتيكان  فمحّطة  أشهر،  سّتة  دام  طويل 
تأِت معزولة، بل جاءت بعد جولٍة خارجّية قادت 
احلريري إىل عواصم كثرية، من دون أن تبدو 

»مسّهلة« لوالدة احلكومة.
وإىل جانب الرحالت اخلارجّية، اليت يرى كثريون 
فيها »تغطية« على  العجز  احلكومّي، وحماولة من 
»رجل  نفسه  لتكريس  ف  املكلَّ احلكومة  رئيس 
كانت  الدولّية،  عالقاته  إىل  بالنظر  املرحلة« 
الفريق  وبني  بينه  »الدونكيشوتية«  املعارك 

الرئاسّي عنوان األشهر السّتة املنصرمة.
مراًرا  بعبدا  زار  احلريري  أّن  من  الرغم  فعلى 
وتكراًرا، وقاطعها مّرات، إال أّن اخلالفات بينه 
كانت  عون   اجلمهورية   ميشال  وبني  رئيس 
الغسيل«  »نشر  حّد  إىل  وصلت  بل  الطاغية، 
عرب اإلعالم، حتى أّن اإلجيابية اليت ُرِصدت يف 

بعض احملطات كانت »وهمّية«.
ناشطة  كانت  والوساطات  املبادرات  أّن  ومع 
خالل األشهر السّتة املنصرمة، بقيادٍة فرنسّية 
إال  الفتة،  وغربّية  عربّية  ومؤازرة  واضحة، 
وكّرست  األجواء،  »ترطيب«  يف  أخفقت  أّنها 
ا سلبًيا وسوداوًيا، ال تبدو مّقومات جتاوزه  جوًّ

متوافرة حتى اليوم...
ماذا تغرّي يف سّتة أشهر؟

صحيح أّن هناك يف تاريخ احلكومات املتعاقبة، 
احلريري،  يتجاوزه  مل  قياسًيا  رقًما  من ضرب 
واملقصود حتديًدا هو رئيس احلكومة األسبق  
متام سالم  الذي احتاج لنحو 11 شهًرا حتى متّكن 
من تأليف حكومته، إال أّن األشهر السّتة اليت مل 
تتألف معها حكومة »اإلنقاذ« امُلنتَظرة ال تبدو 
»طويلة« فحسب، وإمنا »ثقيلة« إىل حّد بعيد 

بالنظر إىل الظروف االستثنائية والصعبة.
أّن  امَلشَهد  يف  »نافًرا«  يكون  قد  ما  ولعّل 
العناوين نفسها اليت أطلقها احلريري يف يوم 
»تكليفه«، والنقاط »االعرتاضية« اليت سّجلها 
أّي  دون  من  نفسها،  تزال  ال  عليه،  خصومه 
عّما  التساؤل  يصّح  حتى  جوهرّية،  تعديالت 
تغرّي خالل األشهر السّتة املنصرمة، بعيًدا عن 
»تعميق اهلوة« بني الرجل وفريق »الرئاسة«، 
ال سيما بعد زيارته األخرية إىل  قصر بعبدا ، وما 
تبعها من »تصعيد« غري مسبوق بني اجلانَبني.

عن  أثري  ما  ورغم  احلريري،  إىل  فبالنسبة 
»تنازٍل« قّدمه بقبوله رفع عدد وزراء حكومته 
من رقم الـ18 الذي كان يضعه ضمن »شروطه 
رمسّي،  بإعالن  يوّثقه  مل  ما  وهو  امُلرَبمة«، 
األولية  مواقفه  عن  أمنلة  قيد  يِزح  مل  أّنه  إال 
حبكومة  متّسكه  من  العارفون،  يقول  ما  وفق 
على  وإصراره  احلزبّيني،  غري  االختصاصّيني 
تسمية الوزراء بنفسه، رغم »اخلروقات« اليت 
ُسّجلت، ورفضه »التشاور« مع رؤساء الكتل، 

وعلى رأسهم الوزير السابق  جربان باسيل .
بعضهم  يّتهم  والذين  احلريري،  خصوم  أما 
رئيس احلكومة املكّلف بالسعي إىل »حماصرتهم 
تسمية  على  بإصراره  خصوًصا  وتكبيلهم«، 
وزرائهم، وحتويل االهتمام إىل »ثلث معطل« 
فيؤكد  أساًسا،  به  يطالبوا  مل  إنهم  يقولون 
العارفون أّنهم أيًضا مل يعّدلوا يف مواقفهم، هم 
الذين كانوا ضّد تسمية احلريري من األساس، 
ويسعون اليوم لدفعه حنو »االعتذار«، مبا يتيح 
اجملال لتسمية شخصية أخرى، أكثر تناغًما مع 
»العهد«، وقدرة بالتالي على  حتقيق  ما يصبو 

نصف عام على تكليف احلريري...

 رحالت ومعارك وال حكومة!

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

حسني عاصي

إليه.
» سياحة  خارجية«

السّتة  األشهر  حفلت  سبق،  مّما  انطالًقا 
واخلالفات  الصراعات  من  جبوالت  املنصرمة 
واملعارك »الدونكيشوتية« اليت بدت يف جانب 
حيًنا،  تهدأ  كانت  وإن  »مفتَعلة«،  منها  كبري 
وتتشّنج أحياًنا، مع تضمينها عناصر تشويقية 
تارًة،  برأسه  املعّطل«  »الثلث  فيطّل  متغرّية، 
وتّتجه األنظار إىل حقيبة الداخلية تارًة أخرى، 
جتّليات  آخر  متبادلة« يف  »لوائح  عند  وترتّكز 

الصراع.
جوالت  حضرت  اخلالفات،  هذه  وْقع  وعلى 
تقويم  يف  أساسّية  حمّطة  اخلارجّية  احلريري 
لطاملا  أّنها  علًما  املاضية،  السّتة  األشهر 
شّكلت مصدر »شكوى« من ِقَبل خصومه، وال 
سّيما يف » التيار الوطين احلر «، الذين اعتربوها 
مبثابة »سياحة« أو حتى »شّم هوا«، يف وقٍت 
ال  احلكومة  تشكيل  بأّن  التسليم  به  يفرتض 
ميكن أن حيصل سوى يف لبنان، وبالتالي عليه 
يغادره سوى  وال  بعبدا،  إىل قصر  يتوّجه  أن 

بتصاعد الدخان احلكومّي األبيض.
رحالته،  عن  احلريري  من  املقّربون  ويدافع 
استناًدا إىل ما قاله الرجل نفسه يف حاضرة 
الفاتيكان، حني أعلن أّن ما يقوم به هو استباق 
لتشكيل احلكومة لكي يباشر فوًرا بالعمل عند 
حمّددة  أهداف  لتحقيق  يعمل  وأّنه  التشكيل، 
يواجهها  اليت  االنتقادات  واصًفا  لبنان،  تنقذ 
واليت  يزورها،  اليت  للدول  »مسيئة«  بأّنها 
حّل  إىل  يبادر  اللبنانيون   أن  تنتظر  تزال  ال 
هلا  تسنح  حتى  احلكومة،  وتشكيل  خالفاتهم 

الفرصة ملساعدتهم.
لكّن خصوم احلريري يعتقدون أّن هذه اجلوالت 
الوقت  لـ »ملء  ليست سوى حماولة  اخلارجية 
ف يسعى  الضائع«، وأّن رئيس احلكومة املكلَّ
نفسه  لتنصيب  »عالقاته«  لتوظيف  من خالهلا 
أّن  حني  يف  له«،  بديل  ال  ًفا  مكلَّ »رئيًسا 
يف  الدولة   كامنة  تبقى  احلقيقّية  »العقدة« 
»امُلستثناة« من جوالت احلريري، وهي  اململكة 
العربية السعودية ، واليت يؤكد كثريون أّن ال 
احلريري  حصول  قبل  حيزنون  من  وال  حكومة 
على »مباركة« منها ال تبدو متوافرة حتى إشعار 

آخر.
انهيار أخالقي أواًل!

مل يتغرّي شيء خالل نصف عام حكومًيا، فبقيت 
املكلَّف  احلكومة  رئيس  حاهلا.  على  املواقف 
حكومة  تشكيل  على  ويصّر  االعتذار،  يرفض 
على  يصّر  اجلمهورية  رئيس  تطّلعاته.  وفق 
بأّي  للحريري  التسليم  ويرفض  »شراكته«، 

شكٍل من األشكال.
مل يتغرّي شيء أيًضا على مستوى الوساطات 
املطروحة، إذ ال تزال املبادرة الفرنسية العنوان 
التزامهم  الفرقاء  كّل  أعلن  بعدما  األساسّي، 
الفرنسّي  الرئيس  مجعهم  منذ  مبقتضياتها، 
إميانويل ماكرون  يف قصر الصنوبر، من دون 

أن يرتمجوا الوعود على أرض الواقع.
على  املربَّر  غري  »اجلمود«  مقابل  يف  لكن، 
الواقع  يف  الكثري  تغرّي  احلكومّي،  اخلط 
تدهورت  بعدما  واالجتماعّي،  االقتصادي 
األحوال أكثر، وواصلت العملة الوطنية تراجعها 
الصرف  سعر  تسجيل  مع  »الدراماتيكّي«، 
مستويات قياسية غري مسبوقة، تبقى مرّشحة 

للكسر كّل يوم.
الذي  الشامل  االنهيار  إّنه  البعض،  يقول 
لطاملا حّذر منه اخلرباء، لكّنه انهيار أخالقي قبل 
أن  يكفي  إذ  واجتماعًيا،  اقتصادًيا  يكون  أن 
يكون  النقاش  بعد سّتة أشهر ما زال متمحوًرا 
املصائب  كّل  رغم  واألحجام،  احلصص  حول 

والويالت، للرتّحم على بقايا الوطن!

دونالد  استعجل  لواليته  األخرية  األشهر  يف 
ترامب الرئيس األمريكي السابق الدفع ببعض 
»إسرائيل«  لـ  واالستسالم  للتسليم  العرب 
حتت عنوان مزّور أمسوه »التطبيع« الذي ُعقدت 
حتت عنوانه سلسلة اتفاقات بني بعض العرب 
والعدو الصهيوني، اتفاقات أمسوها »اتفاقات 
أبراهام« يف حماولة تعمية وتزوير أخرى تقود 
إىل اعتبار »إسرائيل« احملتلة لفلسطني جزءًا 
الدم كأبناء  ال يتجزأ من املنطقة، وأّن رابطة 
العرب  بني  العالقة  تنتظم  اليت  هي  عمومة 
والصهاينة. كّل ذلك من أجل هدف واحد، هو 
تصفية القضية الفلسطينية ومنح »إسرائيل« 
واالستقرار  األمن  ونعمة  األبدي  الوجود  صك 
بعد  املنطقة  قيادة  من  ومتكينها  الدائم، 

التغلغل يف كّل ثناياها.

بيد أّن امليدان اإلقليمي والفلسطيين وبعض 
األمريكية  احلسابات  مع  يتوافق  مل  العربي 
اإلقليمية،  العربية  والتخّيالت  والصهيونية، 
حيث كانت ردود الفعل على حلقات »اتفاقات 
أبراهام« تشي بأّن املخطط يف واد واحلقيقة 
هذا  ويف  آخر،  واد  يف  والنتائج  والردود 
اإلطار سجلت 4 وقائع بالغة اخلطورة واألهمية 
والتأثري على األمن »اإلسرائيلي« أواًل، وعلى 
العنوان الوجودي لدولة االحتالل »اإلسرائيلي« 
يف أصله وعمقه ثانيًا، أما األحداث أو الوقائع 

األربع فهي:

نقل  أّن  »إسرائيل«  ظنت  القدس.  هّبة  ـ   1
االعرتاف  أو  القدس  إىل  األمريكية  السفارة 
الصهيونية  العاصمة  املدينة  بأنها  األمريكي 
من  سيجعل  العرب  بعض  مع  التطبيع  وأّن 
رجال  لكن  صهيونية،  مدينة  فعاًل  القدس 
وأطفاهلا،  وشيبها  ـشبانها  ونساءها  القدس 
يوم  ينتظروا  مل  وهم  آخر،  قول  هلم  كان 
القدس العاملي يف يوم اجلمعة األخري من شهر 
إطالق صرختهم  استعجلوا  بل  احلالي  رمضان 
الرافضة لالحتالل والرافضة للتهويد والرافضة 
مكانيًا  أو  جغرافيًا  تقسيمه  أو  األقصى  هلدم 
أو زمانيًا أو ألّي تدبري ميّس به باعتباره أوىل 
القبلتني وثالث احلرمني، وكان رفضهم وعلى 
طريقتهم النضالية هّبة شعبية إلفهام االحتالل 
بأّن القدس لن تكون إال ألهلها، و«إسرائيل« 

الكيان املغتصب ليست من أهلها.

إن هّبة القدس جبوهرها ودالالتها من شأنها 
أن تصفع كّل من راهن على »صفقة القرن« 
القضية  لتصفية  السريع  الطريق  واعتربها 
الذين  هلؤالء  أيضًا  صفعة  إنها  الفلسطينية، 
ما زالوا يتمسكون بالتنسيق األمين ويقدمون 
إخوتهم  ضّد  »إسرائيل«  لـ  األمنية  اخلدمات 
ومواطنيهم، إنها هّبة تفهم القاصي والداني 
أن االتفاقات والصفقات الفوقية ال ميكن أن 
يف  واستقرارًا  أمنًا  الصهيوني  الكيان  متنح 

فلسطني احملتلة.

جاهرت  لطاملا  دميونا.  حميط  صاروخ  ـ   2
منظومة  امتلكت  بانها  »إسرائيل«  وفاخرت 
صاروخّية للدفاع اجلوّي تصنع هلا قبة فوالذية 
شعار  تطبيق  يف  النجاح  من  ومتّكنها  حتميها 
القبة  أّن  باعتبار  النار«  حتت  يعمل  »شعب 
الصاروخ  لكن  اللهيب،  من  الفوالذية حتميها 
السوري أرض أرض والذي زعمت »إسرائيل« 
أّن  أنه أرض جو، فقد كّذب كّل ذلك وأظهر 
القبة الفوالذّية سراب وأّن مرافق »إسرائيل« 
النار  قبضة  حتت  احملتلة  فلسطني  يف  كلها 
اليت ُيشهرها بوجهها حمور املقاومة، وبالتالي 
أّن مزاعم »املناعة األمنية اإلسرائيلية« ال جتد 

من صاروخ دميونا إىل هّبة القدس:

رعب وجودّي يف »إسرائيل«
العميد أمـني حـطيط

يرفض  من  ألّن  الواقع  أرض  على  هلا  حماًل 
التسليم أو االستسالم لـ »إسرائيل« ميلك من 
الكيان يلهث وراء األمن  القوة ما جيعل هذا 

وال يبلغه.

3 ـ تفجري مصنع الصواريخ وتسّرب األمونيوم 
يف حيفا ومل تقّدم »إسرائيل« تفسريًا مقنعًا 
ملا حصل يف مصنع الصواريخ قرب القدس، 
إىل  أّدت  اليت  األسباب  حتّدد  مل  أنها  كما 
تسّرب ملادة األمونيوم يف حيفا، لكن اإلعالم 
قّدموا  »اإلسرائيلي«  بالشأن  واملعنّيني 
تفسريات شتى، ورغم أنهم مل يقرنوها باحلجة 
فعلت  خارجية  يدًا  إّن  قالوا  لكنهم  القاطعة، 
»إسرائيل«  به  تقوم  ما  على  ردًا  فعلت  ما 
من أعمال ختريبّية ضّد حمور املقاومة، ومهما 
كانت حقيقة األسباب للتفجري والتسريب فإّن 
الرأي العام »اإلسرائيلي« بات مسكونًا بقدرة 
حمور املقاومة على الوصول إىل عمق الكيان 
وإحداث ما يشكل ردًا على العدوان أو التخريب 

»اإلسرائيلي« خارج فلسطني احملتلة.

النووي  لالتفاق  أمريكا  عودة  احتمال  ـ   4
رفع معظم  يتبعها من  ما  مع  قريبًا  إيران  مع 
العقوبات اإلجرامّية ومتكني إيران من مصادر 
حلفاء  على  إجيابًا  ترتّد  إضافية  مالية  قوة 
الساحات  كّل  ويف  املقاومة  حمور  يف  إيران 
وامليادين ما يؤّدي إىل خسارة »إسرائيل« كّل 
رهاناتها اليت مارستها خالل السنوات العشر 
األخرية على احلرب الكونية والتخلص من حمور 
املقاومة. إذ إنها جتد نفسها اآلن يف مواجهة 
حمور يزداد توسعًا ويشتّد قوة ومنعة، واألهّم 
واألخطر يف األمر أنها أمام جبهة ال تتقّبل فكرة 
وجودها أو االستسالم هلا ما جيعل »إسرائيل« 
تتأكد أّن األوهام اليت زرعتها يف رأسها بأّن 
إىل  اخلليج  من  الواهنة  الدول  مع  التطبيع 
ميدان  يف  تصرفه  شيئًا  مينحها  لن  أفريقيا 

األمن واالستقرار وتثبيت الوجود.

قالئل  أيام  يف  »إسرائيل«  واجهته  هذا  كّل 
الصهاينة  للمسؤولني  كبرية  بهزة  تسّبب  ما 
ومحلهم على ختطي قدسية يوم السبت يف 24 
اجتماعات  يف  واللقاء  احلالي،  أبريل  نيسان/ 
من  آمنة  خمارج  يف  للبحث  طارئة  استثنائّية 
الصهيونّي  الكيان  على  النازلة  املآزق  هذه 
يعقدها  اجتماعات  املتالحقة،  كالصواعق 
نتنياهو وهو خائف من املصري الذي يتهّدده 
خاصة أّن فشله يف تشكيل احلكومة بات أقرب 
آخرين  مع  االجتماع  إىل  ويدخل  اليقني،  إىل 
»اإلسرائيليني«  الكتاب  بعض  أّن  وقع  على 
الصهاينة  للمستوطنني  الدعوات  يوّجهون 
»إسرائيل« فشلت  ألّن  للرحيل عن فلسطني 
يف احلصول على صّك تثبيت الوجود وفشلت 

يف صنع األمن املوثوق.

بيد أنه وأمام هذه الصفحة الكئيبة اليت تنتظر 
لبنان  يف  ولألسف  جند  مستقبله  يف  العدو 
العربية  الدول  بعض  لدى  خاصة  وخارجه، 
ضّد  الغرب  ملصلحة  تعمل  بأنظمة  املمسوكة 
شعوبها جند أو نسمع أصواتًا تدعو للتنازل أو 
االستسالم أمام »إسرائيل«، دعوات وأصوات 
جانب  من  والشفقة  جانب  من  السخرية  تثري 
األكيد  النصر  ينتظر  إذ كيف ميكن ملن  آخر، 
أّن يستعجل االستسالم، وكيف ميكن أن جتعل 
مؤكد  وزوال  أسود  مستقبل  من  ممن خيشى 
جتعل منه مقصدًا تذهب إليه لتستسلم وتذعن 

له؟

*أستاذ جامعي – خبري اسرتاتيجي.
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مـقاالت وتـحقيقات

ألف دوالر هي قيمة صادرات  6 ماليني و835 
االمسنت اللبنانية سنة 2020، مقابل مليون دوالر 
عام 2019، يف حني أّن سّكان لبنان يبحثون عن 
كيس االمسنت بـ«السراج والفتيلة« وال جيدونه 
إال إذا دفعوا مثنه أضعاف السعر الرمسي. تتذّرع 
من  لتتمّكن  املقالع  فتح  إىل  حباجتها  الشركات 
االنتهاء،  على  خمزونها  شارف  بعدما  اإلنتاج 
لُتتاجر  الكميات  ُتّبئ  إما  أّنها  يتبنّي  أن  قبل 
تصديرها  ُتفّضل  أو  السوداء،  السوق  يف  بها 
السيناريو،  هذا  أمام  طازجة.  دوالرات  لتجين 
تدعو السلطات الرمسية »كارتيل االمسنت« إىل 
التفاوض معها حول ما يراه ُمناسبًا من إجراءات 

ُتتخذ يف حّقه!
مواجهة  سيف  الصناعة  وزارة  اسّتلت  حني 
»كارتيل الرتابة«، ُمقّررة إطالق معركة يف وجه 
السوق، وانقطاع  ارتفاع سعر طّن االمسنت يف 
بفتح  الشركات  وتهديد  األساسية،  املاّدة  هذه 
باب االسترياد إن مل تعمد إىل »حترير« الكميات 
امُلوضبة يف خمازنها، مل يكن حيّق هلا أن ترّده إىل 

غمده من دون نتيجة ملصلحة امُلتمع والبيئة.
املتواصلني  والفّر  الكّر  فبعد قرابة شهرين من 
مبخالفة  )امُلتهمة  والشركات  الوزارة  بني 
ــــ  الوطنية  الرتابة  الثالثة:  واملعايري(  القوانني 
وسبلني،  هولسيم،  ــــ  والفارج  السبع،  امسنت 
للعمل  إضايف  متديد  من  »املفاوضات«  تقرتب 
باملقالع ورفع سعر املبيع الرمسي لطّن الرتابة. 
مصلحة  يف  اللرية  انهيار  »ظروف«  صّبت  وقد 
الشركات امُلتكرة، ويف »تهشيل« أي استرياد 
بيع  الصناعة  وزارة  منعت  بعدما  لالمسنت، 
 35 من  بأكثر  للُمستهلك  امُلستورد  االمسنت 
دوالرًا للطّن. وحبسب وزير الصناعة عماد حب 
اثنتان  بطلبات استرياد.  »تقّدمت 5 جهات  اهلل 
منها مل حتّددا السعر، وثالثة حّددت سعر مليون 
ألف   720 بـ  كلفته  حّددت  ورابعة  ألفًا،  و350 
لرية، لكّنها قالت إّنها ستبيع الطن حبدود 600 

ألف لرية.
دون  )من  لرية  ألف   240 بـ  حاليًا  ُمّدد  السعر 
احتساب ضريبة القيمة امُلضافة(، أّما إذا اشرتاه 
امُلستهلك من أحد التّجار امُلعتمدين فُيمكن بيعه 
بأّن  علمًا  لرية،  ألف   320 يبلغ  أقصى  بسعر 
الشركات ُتقفل باب البيع امُلباشر، ُمتذّرعة بأّنه 
ال ُقدرة هلا على ذلك، فتكتفي بتوزيع احُلصص 
على التّجار، ومن هناك ُتباع للُمستهلكني. ُيعّلق 
عيناتي،  جورج  البيئية«،  »كفرحزير  رئيس جلنة 
بأّن هؤالء هم »مساسرة الشركات الذين يبيعون 
يتقامسون  ثّم  الرمسي،  غري  بالسعر  الناس 
األرباح بني بعضهم البعض«. يف املقابل، ينفي 
أّنه  ُمطلعون على عمل الشركات ذلك، ُمعتربين 
»يف حال كان بعض التجار على عالقة مبديرين 
ُمعينني داخل الشركات، فإن ذلك ال يعين توّرط 

اإلدارة«.
لطّن  لرية  ألف   240 الـ  يبقى  األحوال،  كّل  يف 
عمليًا  ولكن  والقلم،  الورقة  سعر  االمسنت 
األشهر  خالل  السوق  من  الرتابة  »انقطعت« 
بالسعر  الشراء  تعّذر  توافرت  ما  وإذا  املاضية، 
البتزاز  عرضة  امُلستهلكون  فكان  الرمسي، 
التّجار. أسعار االمسنت كانت تراوح بني مليون 
و300 ألف لرية ومليوَني لرية لدى بعض الباعة. 
الكميات  بندرة  األسعار  ارتفاع  ُيربط  ودائمًا، 
املعروضة ُمقارنًة مع الطلب امُلرتفع عليها. ملاذا 
الشركات  تربير  الناس؟  حاجات  ُيليب  ال  اإلنتاج 
هلذا »الشّح« باالمسنت أّنها مل تعمل طوال ثالث 
سنوات ألكثر من 300 يوم عمل، وهو ما أّدى إىل 
لكي  أّنها  الشركات  اّدعت  وقد  املخزون.  نفاد 
تكون قادرة على تلبية طلبات السوق، جيب أن 
ُيّدد هلا للعمل يف املقالع، واستخراج االمسنت. 
خّفضت  فإّنها  الشركات،  عن  ُينقل  ما  وحبسب 
نسبة التصدير، إىل حّد التوّقف عن ذلك نهائيًا، 
بسبب عدم متّكنها أصاًل من تأمني حاجات السوق 

امللية.
ولكن هل فعاًل االمسنت مقطوع؟ أرقام الصادرات 
ذلك. يف  تنفي  اللبنانية  اجلمارك  تنشرها  اليت 
تصدير  حول  سنوات  لعشر  إحصائية  مقارنة 
االمسنت يظهر كيف تفاوتت األرقام بني 2011 

سعر االمسنت إىل االرتفاع:
هل متنع وزارة الصناعة التصدير؟

لــيا القـزي
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و2020.
 25 قرابة  الصادرات  قيمة  بلغت   ،2011 ففي 
مليون دوالر، لرتتفع إىل 37 مليونًا و377 ألف 
الصادرات  االخنفاض يف  بدأ  دوالر يف 2012. 
سنة 2013، فسّجلت 17 مليونًا و438 ألف دوالر 
ألف دوالر يف 2014. استمر  و8 ماليني و254 
دوالر  ماليني   4 اىل  االمسنت،  صادرات  تدّني 
سنة 2015، وحنو 3 ماليني ونصف مليون عامي 
الصادرات قلياًل إىل 4  ارتفعت  2016 و2017. 
ماليني دوالر سنة 2018، لتنخفض إىل مليونني 
كانت  املفاجأة   .2019 عام  دوالر  ألف  و388 
لعام  الكبري يف صادرات االمسنت  االرتفاع  يف 

2020، فسجلت 6 ماليني و835 ألف دوالر.
  تـُطالب الشركات برفع سعر طنّ االسمنت من 

240 ألف لرية إىل 900 ألف
السبع«،  »امسنت  لشركة  اهلل  حب  زيارة  خالل 
قال املدير اإلداري يف الشركة روجيه حداد إّنه 
يومًا،   230 مقالعنا  اشتغلت   2019 سنة  »يف 
ويف 2020 جرى العمل لفرتة 60 يومًا فقط بعد 
ُيكن  فكيف  بريوت«.  ملرفأ  املؤسف  االنفجار 
ملن عمل أّيامًا معدودة فقط أن يتمّكن من رفع 
حصص التصدير، ويف الوقت نفسه يتذّرع بأّنه 
ال توجد أعداد كافية للسوق امللية، وُيساهم يف 
»األخبار«  علمت  اإلطار،  هذا  األسعار؟ يف  رفع 
إىل  يلجأ  قد  اهلل  حب  أّن  حكومية  مصادر  من 
»استخدام ورقة التصدير مع الشركات الثالث، 
تأمني  حتى  اخلارجية  التجارة  على  قيودًا  فيضع 
حاجات البلد«. والقّصة ال تنتهي عند هذا احلّد، 
لطّن  الرمسي  السعر  »برفع  ُتطالب  فالشركات 
الـ 900  ألف لرية إىل حدود  االمسنت من 240 
ألف. أعتقد أّن السعر احلالي غري منطقي نظرًا إىل 
الفارق يف سعر صرف الدوالر والتكاليف، ولكن 
ليس كما تطلب الشركات«. مل ُيفصح الوزير عن 
السعر اجلديد، بانتظار انتهاء املفاوضات، ولكن 
حبسب معلومات »األخبار« فإّن احلديث يدور حول 
خلف  التمرتس  لرية.  ألف   450 بـ  الطّن  تسعري 
لتربير  بالدوالر،  تكاليف  ووجود  العملة  انهيار 
رفع األسعار، دحضه بيان نقابة املقاولني. ففي 
معرض ُمطالبة األخرية بالسماح للشركات للعمل، 
حتتاج  وال  مليًا  ُتنتج  الرتابة  »مادة  أّن  ذكرت 
إىل تعقيدات العملة الصعبة وال إىل حتّمل الدولة 
بأّنها  الشركات  مصادر  ترّد  االسترياد«.  أعباء 
بالدوالر  مثنه  وتدفع  مباشرًة  الفيول  »تستورد 
النقدي، وهو ما ُيكّبدها مصاريف كبرية، إضافة 
إىل أكياس التغليف وغريه من املواد األولية«.

إضافًة إىل أسعار االمسنت، مل حُيّل أيضًا موضوع 
لبنان(  )مشال  شّكا  منطقة  وحتديدًا يف  املقالع 
اليت تواَجه مبعارضة شعبية ومن املنظمات املعنية 
ظرف  وبسبب  املاضية،  األسابيع  يف  بالبيئة. 
مكانه  حّل  قّطار،  دميانوس  البيئة  لوزير  صحي 
كاد  ما  حواط.  طالل  االتصاالت  وزير  بالوكالة 
األخري ُيسك اخَلتم بني يديه حتى انطلق لزيارة 
شركات الرتابة يف الشمال، وطرح التمديد ثالثة 
امُلهلة  تنتهي  واليت  املقالع،  يف  للعمل  أشهر 
االستثنائية امُلعطاة هلا غدًا. يقول حّب اهلل إّن 
متديد  لبّت  الشركات  مع  اليوم  سُيعقد  اجتماعًا 
العمل باملقالع أو ال، مع اجتاه إىل التمديد. وقد 
استبقت اجلمعيات البيئية يف الكورة األمر بإصدار 
بيانات، ُمنّددة حتديدًا بإنشاء شركة بيئية. ماذا 
تعين هذه األخرية؟ يشرح جورج عيناتي أّنه ُشّكلت 
يف السرايا احلكومية »جلنة تشاركية مؤلفة من 
واجلمعيات  الثالث  والشركات  املعنية  الوزارات 
البيئية مهمتها مراقبة عمل الشركات. بعد فرتة، 
االجتماعات،  هذه  إىل  اجلمعيات  ُتدعى  تعد  مل 
واقرتحت اللجنة تأسيس شركة تشاركية مهمتها 
واملوت  الوباء  شركات  بني  تطبيع  عملية  إجراء 
التشاركية  الشركة  يتهم  واألهالي«.  واالحتكار 
الرتابة  شركات  من  مالية  مبالغ  تطلب  بأّنها 
للمجتمعات  مبشاريع  والقيام  الكورة  إمناء  حبجة 
متديد  احلال  بطبيعة  ُتعارض  اجلمعيات  امللية. 
مافيا  زيادة  إىل  ستؤّدي  »ألّنها  املقالع،  عمل 
السوق السوداء، ولدى الشركات كميات تكفي 
إطار  يف  يندرج  به  يقومون  ما  ولكن  ألشهر، 

اجلشع التارخيي واهلوس بتدمري البيئة«.

مدينة  حاميات  أهّم  احلمراء،  الطلعة  بسقوط   
مأرب وأكربها حتت سيطرة قوات صنعاء، تكون 
ال  املدينة دخلت مورًا  »حترير«  عقارب ساعة 
يكنها معه العودة إىل الوراء، حتى ولو حاولت 
القوات املوالية للتحالف السعودي - اإلماراتي 
جتميع قواها جمّددًا، وحتصني دفاعاتها يف ما 

تبّقى من توم مركز املافظة.
 إذ إن ما بعد الطلعة احلمراء ليس كما قبله، 
أسهل  ستكون  اليت  التضاريس  لناحية  سواًء 
بكثري على اجليش و«اللجان الشعبية« مّما سبق 
طرق  على  السيطرة  إمكانية  أو  اخترباه،  أن 
اإلمداد االسرتاتيجية اليت ستكون أكرب بأشواط 
بالنسبة إليهما، أو السيطرة النارية على التباب 

املتبّقية يف ميط مأرب.
حاميات  وأكرب  أهّم  احلمراء،  الطلعة  سقطت 
مدينة مأرب، وسقطت معها آخر آمال التحالف 
السعودي - اإلماراتي يف استعادة زمام املبادرة 
يف جبهات ميط املدينة. إذ إن سقوط الطلعة 
على  املطّل  األمحر  اجلبل  سقوط  ياثل  احلمراء 
مدينة عمران قبل سبع سنوات من اليوم. فهي 
احلامية األكثر تعقيدًا اليت متنح َمن يسيطر عليها 
حق السيطرة على طرق إمداد اسرتاتيجية، أهّمها 
املتبّقية  التباب  ووضع  مأرب،   - خط صرواح 
الغربية  والشمالية  الغربية  بالبّوابتني  امليطة 

ملركز املافظة حتت رمحة نريان املنتصر. 
أن  صنعاء  لقوات  يكن  احلمراء،  الطلعة  ومن 
تتصر املسافات وتتقّدم شرقًا حنو تّبة البس، 
السفلى ومّحة املقهوي  الدحلة  َتِلج إىل  ومنها 
األحياء  على  املطّلة  املصارية  مّحة  من  القريبة 
سالكة  الطريق  تصبح  حيث  ملأرب،  الغربية 
أمام اجليش و«اللجان الشعبية« حنو مستشفى 
اهليئة العسكري يف املدينة. ومن الطلعة احلمراء 
والتباب امليطة بها، وحتديدًا الواقعة شرقها، 
م حنو منطقة اجلفينة بعد استكمال  التقدُّ يكن 
سقوط  كون  الِقْبلي،  البلق  على  السيطرة 
و«اللجان«  للجيش  الفرصة  يهّيئ  »الطلعة« 
م حنو مأرب من أكثر من مسار، وجيعل كّل  للتقدُّ
دفاعات قوات الرئيس املنتهية واليته، عبد ربه 
منصور هادي، يف ما تبّقى من توم املدينة، 
هّشة وغري مّصنة، حتى وإن اسُتحدثت سواتر 
ترابية وخنادق للرماة وخمابئ للمدّرعات. ذلك 
أن تضاريس ما بعد الطلعة احلمراء ليست كما 
قبلها، والتضاريس - وفق اجلغرافيا العسكرية 
يف مأرب - تلعب دورًا مهّمًا يف حسم املعركة. 
تعرتف  اليت مل  الكبرية،  اخلسارة  وجاءت هذه 
بها قوات هادي كعادتها، بعد أيام قالئل من 
سقوط جبهة املشجح الواقعة مشال غرب مأرب 
بشكل كّلي حتت سيطرة قوات صنعاء، لينتقل 
مسرح العمليات إىل ما بعد املشجح، وتقرتب 
املواجهات من منطقة امليل الواقعة يف األطراف 

الشمالية الغربية للمدينة.
  جاءت هذه الخسارة الكبرية بعد أيام قالئل من 

سقوط كامل جبهة املشجح شمال غرب مأرب
يف  حدث  الدراماتيكي  العسكري  التحّول  هذا 
م اجليش و«اللجان« شرق  ظرف ساعات، بتقدُّ
الطلعة احلمراء، وسقوط عدد من املواقع املهّمة 
يف اجلبهة نفسها عقب استسالم قوات »اللواء 
125« املوالية هلادي، واليت تعّرضت للحصار 
اجليش  مع  القتال  وإعالنها  السبت،  فجر  منذ 
و«اللجان«، نكاية بـ »التحالف«، بعدما تعّرضت 
لـ«الغدر« والقصف اجلوي. وعلى رغم اشتداد 
املعركة شرق الطلعة االسرتاتيجية حتديدًا، إال 
أن العمليات كانت شبه متوازية خالل اليومني 
باملئات  بعدما دفعت قوات هادي  املاضيني، 
لكن  القتال.  إىل  العقائدية  العناصر  من 
بعناصر  زة  املعزَّ السلفية  امليليشيات  تلك 
»القاعدة« سرعان ما انهارت، إثر وقوعها حتت 
صنعاء.  قوات  فرضته  كبري  عسكري  ضغط 
الطلعة  أطراف  إىل  الرتاجع  ماولتها  وأثناء 
احلمراء، تعّرضت لقصف مدفعي كثيف من ِقَبل 
ميليشيات »اإلصالح« اليت تقاتل يف صفّها. 

لـلزميلة  مأرب  يف  قبلية  مصادر  وأكدت 
»األخبار« تعّرض قوات هادي وامليليشيات اليت 

سقوط أهّم حاميات مأرب وأكربها: ال عودة إىل الوراء
رشيد الحداد

لـ«اخليانة«  احلمراء  الطلعة  شرق  تقاتل  كانت 
من رفاقها يف »اإلصالح«، بعد تراجعها حتت 
ضربات اجليش و«اللجان«، موضحة أن معظم 
املوالي  القيادي  يتبعون  السلفيني  املقاتلني 
إىل  وينتسبون  شكري،  محدي  للسعودية، 

مافظيَت حلج وأبني )جنوب(.
 وبّينت أن قوات صنعاء أطبقت احلصار على 
مها مساء  قوات هادي يف الطلعة احلمراء، بتقدُّ
السبت يف تّبة الدحلة، املطّلة على تّبة البس، 
واملشرفة على خطوط إمداد التشكيالت املوالية 
لـ«التحالف«، ومن ثّم بدأت هجومها على األخرية 
الطلعة  داخل  ماور  ثالثة  من  األحد  فجر  منذ 
 12 من  أكثر  اهلجوم  ليستمّر  ميطها،  ويف 
انهيارات واسعة  ساعة متواصلة، ويؤّدي إىل 
يف صفوف قوات هادي، دفعت العشرات من 
والعودة  املعركة  من  االنسحاب  إىل  عناصرها 
اجليش  لسيطرة  ومّهدت  مأرب،  مدينة  إىل 
يف  احلاكمة  املواقع  من  عدد  على  و«اللجان« 
الطلعة احلمراء كموقع الشهداء والتّبة البيضاء، 
فضاًل عن حتقيقهما اخرتاقًا جديدًا وكبريًا شرق 
مهما شرق الشعب األمحر  الطلعة، مَتّثل يف تقدُّ
وأم قباقيب وأم خنارير. ووصفت مصادر مقّربة 
الفتة  بـ »اخليانة«،  حدث  ما  هادي  قوات  من 
مقاتليهم  وّجهوا  الكتائب  بعض  قادة  أن  إىل 
أطراف  والتمركز يف  مواقعهم  من  باالنسحاب 

الطلعة من اجتاه الشرق.
أكثر من مصدر  أفاد  السيطرة،  نطاق  وحول   
أطراف  يف  توجد  تزال  ال  هادي  قوات  بأن 
و«اللجان«  اجليش  بعد سيطرة  احلمراء  الطلعة 
على قرابة 80% منها، وأن املواجهات ال تزال 
لكن  للطلعة،  الشرقية  األطراف  يف  متدمة 
ذلك ال يّثل أّي أهّمية عسكرية بعد سقوط كّل 
بيد قوات صنعاء، على رغم  املرتفعات هناك 
قيام طريان »التحالف« بشّن أكثر من 50 غارة 
على جبهات القتال املشتعلة يف ميط مأرب، 

خالل الساعات الـ48 املاضية.
م  بتقدُّ بدأت  احلمراء  الطلعة  معركة  وكانت 
اجليش و«اللجان« يف جبهات ملبودة والعطيف 
ووادي الرباء والزور واحلماجرة وأجزاء من البلق 
الِقْبلي، واليت اّتسمت العمليات فيها بالصعوبة 
طبيعية  وهضاب  ومحم  حاميات  من  فيها  ملا 
مرتفعة. وعلى رغم إحاطة قوات صنعاء بالطلعة 
احلمراء من أكثر من اجتاه سابقًا، إاّل أنه كان 
على واضع القرار العسكري امليداني أن خيوض 
معركة بأقّل اخلسائر البشرية، ولذا فقد استكمل 
السيطرة على جبهة هيالن، والتّف حنو املشجح 
هادي  قوات  مع  املواجهات  أشرس  ليخوض 
اليت أعّدت هذه اجلبهة كخّط دفاع اسرتاتيجي 
التحصينات  فيها  وعّززت  عامني،  مدى  على 
السالح.  وخمابئ  واخلنادق  الرتابية  والسواتر 
ومع كثافة اإلسناد اجلوي باملئات من الغارات 
و«اللجان«  اجليش  متّكن  املشجح،  جبهة  يف 
لترتاجع قوات  املاضي،  األسبوع  من إسقاطها 
إعادة  على  العمل  وتبدأ  أطرافها،  إىل  هادي 
وتشّن  الفائتة،  األيام  خالل  صفوفها  ترتيب 
عّدة هجمات استهدفت استعادة ما خسرته على 
إذ  بالفشل.  باءت  ماوالتها  أن  إاّل  األرض، 
استطاعت قوات صنعاء نقل املعركة مشال غرب 
مدينة مأرب إىل ما بعد منطقة الوايت املروق 
خّط  اخرتاق  من  واقرتبت  الدشوش،  ومنطقة 
امليل  منطقة  يف  هادي  لقوات  اجلديد  الدفاع 
الواقعة على مشارف الضواحي الشمالية الغربية 
و«اللجان«  اجليش  استكمل  كذلك،  للمدينة. 
يف  تقع  اليت  العليا  التومة  على  السيطرة 
نطاقها تّبة ماهر، وتقّدمت طالئعهما إىل ميط 
احلّمة  شرق  التقّدم  من  متّكنا  كما  البس،  تّبة 

احلمراء.
ممد  هادي،  دفاع  وزير  اعرتاف  رغم  وعلى 
املقدشي، يف حديث إىل فريق قناة »سي إن 
إن« األمريكية الذي زار جبهات مأرب األسبوع 
الفائت، بأن قوات صنعاء تقّدمت بشكل كبري 
حنو املدينة، ُتواصل الوزارة إيهام املوالني هلا 

بأن موقفها العسكري ال يزال ثابتًا.
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مــقاالت وتـحقيقات

السلع  عن  الدعم  رفع  مسألة  دخلت 
وغذاء  ودواء  حمروقات  من  األساسية 
إنهاء  بانتظار  العكسي  العّد  مرحلة 
حكومة تصريف األعمال مشروع قانون 
إحالته  ستتم  الذي  التمويلية  البطاقة 
اجلاري.  األسبوع  النواب  جملس  إىل 
وتعمل اللجنة املكّلفة رفع الدعم على 
املشروع  على  األخرية  اللمسات  وضع 
عائلة  ألف   750 منه  ستستفيد  الذي 
شهريًا.  لرية  ألف  و330  مليون  مببلغ 
بعد حترير  املتوّقع ملا  السيناريو  لكن 
األسعار، يبّشر بغالء فاحش سيتسّبب 
بتهاوي قيمة البطاقة وخفض قدرتها 
قّررت  أخرى،  جهة  من  الشرائية. 
احلكومة اإلبقاء على دعم جزئي للمواد 
بكلفة تصل إىل مليارين ونصف مليار 
دوالر، ما يعين أن نظرية عدم املّس 
بالتوظيفات اإللزامية يف مصرف لبنان 
أو بشكل أوضح ما تبقى من الودائع، 
مل تكن سوى »كذبة« أخرى استخدمها 
معاركه  إطار  يف  املصرف  حاكم 

رلـى ابـراهيم

تعبئة  آلية  حول  االجتماعات  يف  عديدة  نقاشات  حصلت 
االستمارات، وعّما إذا كان املصّنفون يف خانة املستفيدين من 
البطاقة سيعمدون مجيعًا إىل تقديم طلبات للحصول عليها. أحد 
االقرتاحات متحور حول إجراء إحصاء لغري املستحّق، طاملا أن جمموع 
العائالت اللبنانية يبلغ حنو مليون و150 ألف عائلة. لكن لغاية 
اآلن مل يتم حسم املسألة، ومثة من يتحدث عن ختّبط يف األرقام. 

أما الدفع، فسيكون عن طريق »الكاش« عرب املصارف.

 سعر صفيحة البنزين بعد رفع الدعم سيبلغ 125 ألف لرية لبنانية 
على األقل

احملّقق  »الوفر«  يبلغ  أن  البطاقة  إعداد  املشاركون يف  يتوقع 
أكثر من مليارين ونصف املليار دوالر. فقيمة الدعم اليت يدفعها 
املصرف املركزي سنويًا من االحتياطي تبلغ حنو 5 مليارات دوالر 
ستنخفض تلقائيًا إىل مليارين ونصف مليار دوالر مع »ترشيد 
الدعم« على البنزين واملازوت والغاز واألدوية والسلة الغذائية. 
وتقول املعلومات اليت حصلت عليها الزميلة »األخبار« إنه سيجري 
الدعم  زيادة  مقابل  والسلة  واألدوية  احملروقات  دعم  ختفيض 
بالنسبة  أما  هو.  كما  اخلبز  ربطة  سعر  على  لإلبقاء  القمح  على 
إىل صفيحة البنزين، فإن قيمتها الفعلية اليوم من دون دعم، 
140 ألف لرية لبنانية، لكنها متوفرة يف السوق بقيمة 40 ألفًا 
بسبب دعمها. بعد إقرار البطاقات التمويلية، يتوقع املعنّيون أن 
يصل مثنها إىل 125 ألف لرية يف السوق، بعد اإلبقاء على دعم 
يناهز 15% فقط. ما يعين أيضًا أن فاتورة املوّلدات سرتتفع مع 
»ترشيد الدعم« على املازوت، وُيقاس على النحو ذاته ارتفاع 
أن  األسعار، خصوصًا  عن حترير  الذي سينتج  اجلنوني  األسعار 
األمر  املناسبة.  هذه  الغتنام  جاهزة  ستكون  االحتكارية  املافيا 
الذي يطرح عالمات استفهام حول ما إذا كانت احلكومة قد أجرت 
دراسة مفّصلة عن سيناريو ما بعد رفع الدعم وعّما إذا كان مبلغ 
ما  ظّل  الناس يف  حاجات  لسّد  كافيًا  لرية  ألف  و330  املليون 
سيحصل من تضخم نتيجة طبع األوراق النقدية ومن جنون يف 
أسعار املواد كافة. ُيضاف إىل ما سبق ان سعر الدوالر مرّشح 
لالرتفاع بعد رفع الدعم، ألن التجار سيلجأون إىل شراء املزيد 

من الدوالرات من السوق، ما يعين ارتفاعًا إضافيًا لألسعار.
االقتصادي  اخلبري  واالستشارات  البحوث  مؤسسة  مدير  يؤكد 
كمال محدان يف حديثه إىل الزميلة »األخبار« أن »قيمة البطاقة 
اخلسارة  قيمة  من  من %15  أكثر  ال تشكل  املقرتحة  التمويلية 
اليت تعّرضت هلا القوة الشرائية لألجر الوسطي منذ تشرين األول 
البطاقة على ضآلتها مقارنة حبجم اخلسارة  2019. وقيمة هذه 
أدى منط متويل  ما  إذا  لالخنفاض  معّرضة  بذاتها  الفعلية، هي 
النقود - إىل فلتان أسعار  البطاقة - املستند أساسًا إىل طبع 

الدوالر وبالتالي مؤشر أسعار االستهالك«.
حيصل ذلك كله من دون إيضاح احلكومة كيفية توفري مليارين 
ونصف مليار دوالر لإلبقاء على دعم جزئي للسلع األساسية يف 
ظل إعالن حاكم مصرف لبنان قرب نفاد االحتياطي ونيته وقف 
الدعم مع رفضه املّس باالحتياطي اإللزامي من العمالت األجنبية 
البالغة قيمتها 15 مليار دوالر. وبالتالي، من أين سيجري متويل 
هذا اإلنفاق الذي يقرب من مليارين ونصف مليار دوالر سنويًا؟ 
االحتياطي  من  توفريه  سيتم  أنه  املفرَتض  اجلواب  كان  فإن 
اإللزامي يف مصرف لبنان، وهو ما تشري إليه مصادر حكومية، 
فهذا يعين أن تهديد احلاكم بوقف الدعم خيضع العتبارات شخصية 
وسياسية وقضائية ومل يكن يتعلق يومًا باحلفاظ على الودائع 

اليت أخضعها هلريكات المس 85% من قيمتها احلقيقية.

 بطاقة رفع الدعم: اللبنانيون إىل املقصلة

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

تصوير مروان طحطح

الشخصية والسياسية والقضائية.
زيارة رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب الدوحة بغرض 
تأمني التمويل لبطاقات الدعم النقدي لألسر مل تالِق حتى الساعة، 
سوى الوعود. فقطر، على ما تقول املصادر، بّشرت دياب باخلري 
لكنها لن توّفر مساعدة حلكومة مستقيلة تدرك مسبقًا أنه ميكن أن 
ترحل يف أي وقت. يضاف إىل ذلك احلصار السعودي املستجّد 
عالقتها  رأب  على  تعمل  اليت  الدوحة  قدرة  ومدى  لبنان،  على 
عنوان  حتت  اخلليجي  السرب  خارج  التغريد  على  الرياض،  مع 
»األمن القومي«. لذلك مل يبَق أمام دياب إال طرق باب حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمة جمددًا. األخري كان قد أبلغ احلكومة 
عدم قدرته على االستمرار بتأمني الدعم نتيجة نفاد االحتياطي، 
األساسية  السلع  دعم  استبدال  مسؤولية  بتحّمل  رغبته  وعدم 
من  ميّوهلا  مالية  ببطاقات  الغذاء(  احملروقات،  اخلبز،  )الدواء، 
االحتياطي نفسه، رافضًا »هدر« ودائع الناس اليت ينفذ عليها 
»هريكات« مبا يتعدى الـ85% فيما اجلزء الباقي تبّخر. من هذا 
املنطلق، يبدو احلّل األنسب للحكومة واألكثر قبواًل لدى احلاكم 
هو بتمويل البطاقة عرب طبع املزيد من اللرية أي ما يعادل 9 آالف 
مليار لرية سنويًا. أما السيناريو الذي ستسري خطة الدعم وفقه، 
فسبق للجنة احلكومية املكّلفة رفع الدعم أن أعّدته، لكنها أعادت 
سحبه منذ أيام إلضافة بعض التعديالت عليه قبل إرساله هذا 
األسبوع كمشروع قانون إىل جملس النواب. كان دياب رافضًا 
هلذه املسألة حبجة عدم جوازها يف ظل تصريف األعمال، لكن مع 
الضغط املتزايد عليه ونتيجة إبالغ سالمة لكّل املسؤولني نيته 
وقف الدعم، اتفق دياب مع رئيس اجلمهورية ميشال عون على 
إرسال مشروع القانون مبوجب موافقة استثنائية كما حصل مع 
قرض البنك الدولي. وتشري مصادر مطلعة إىل أن ذلك جيري 

بالتنسيق مع رئيس جملس النواب نبيه بري.

يتخبّط أعضاء اللجنة باألرقام حيث يقدّمون أرقامًا غري متطابقة
مثة سؤال رئيسي هنا: ما الذي دفع دياب إىل السري مبشروع 
قانون بطاقات التمويل، فيما كان يعارض اخّتاذ قرار مصريّي 
مماثل يف األشهر السابقة رغم ضغط بري عليه؟ وكيف سيعمد 
إىل إرسال املشروع من دون عقد اجتماع وزاري الستطالع آراء 
أن  يتوقع  من  هناك  أن  على  وزاراتهم؟  وحاجات  الوزراء  كل 
يؤدي إقرار القانون، إن حصل، إىل تسهيل تأليف حكومة جديدة 
طاملا أن املهمة الصعبة اليت يتجّنب رئيس احلكومة املكلف سعد 

احلريري القيام بها قد أخذها دياب على عاتق حكومته.
وفق املشاورات احلكومية األخرية، علمت »األخبار« أنه مت التوافق 
لرية  ألف  و330  مليونًا  التمويلية  البطاقة  قيمة  تكون  أن  على 
لبنانية شهريًا لكل عائلة، على أن تتم تغطية حنو 750 ألف عائلة 

موّزعة كالتالي:
- 215 ألف عائلة مشمولة بربنامج شبكة األمان املمّول من قرض 
البنك الدولي بقيمة 264 مليون دوالر. مبعنى أن هذه األسر اليت 
لرية شهريًا، ستتقاضى  ألف   900 من  يقرب  ما  عليها  سيوّزع 
باقي املبلغ من الدولة اللبنانية أي ما يعادل حنو 430 ألف لرية 

لبنانية ليتساوى دعمها مع باقي األسر.
- 60 ألف عائلة من ضمن العائالت املصّنفة ضمن خانة »األكثر 

فقرًا« لدى وزارة الشؤون االجتماعية.
- 475 ألف أسرة من ضمنها 300 ألف أسرة تستفيد اليوم من 
مبلغ 400 ألف لرية شهريًا يوزعها اجليش. ما سيحصل هنا هو 
االستغناء عن الـ400 ألف مقابل استفادتها من مليون و330 ألف 

لرية.

ال إسرائيل ية  على  الصواريخ   السوري  الدفاعي  الرد  خرب  يكن  مل 
جديدًا. يف كل مّرة كانت دمشق ترّد على اإلعتداءات اإلسرائيلية، 
مع  حتقيق   العدوان«  على  »الرد  عن  السورية  البيانات  وتتحّدث 
نتائج عملية يف إطار عمليات الدفاع. صارت تلك املعادلة قائمة 
دعم  خط  على  اإلسرائيليني  ودخول  السورية   إنطالق  األزمة  منذ 
مباشر يف  مباشر جنوب  سوريا ، وغري  اجملموعات املسلحة بشكل 
نفسها  اإلشتباك  قواعد  هنا رمست  ومن  القتال.  خمتلف ساحات 
تأتي يف  أّن عملياتها  أبيب   تّدعي  تل  األساس. كانت  على هذا 
إطار محاية أمن إسرائيل، من دون ان تعرتف بأّن العدوان على 
سوريا يأتي إلستهداف منظومات دفاعية جّوية حتديدًا، على مساحة  
مسلحة  جمموعات  صّفقت  لطاملا  السورية .  العربية  اجلمهورية 
العسكرية  البنية  ضرب  على  أبيب  تل  وشّجعت  لإلسرائيليني، 
السورية، لكن دمشق إستطاعت أن تصمد منذ عام 2011، إىل أن 
حّلت املفاجأة يف تل أبيب خالل  الساعات  املاضية:  صاروخ  سوري 

يصل إىل قرب  مفاعل دميونة ؟.

هي أكثر من رسالة سورية:
اواًل، مل تستطع سنوات احلرب ضد سوريا من كسر قدراتها العسكرية 
ليس الدفاعية فحسب، بل اهلجومية بإعتبار أّن وصول الصاروخ 

إىل قرب دميونا يؤكد قدرة دمشق على اهلجوم الصاروخي.

بعد  السوري   قدرات  اجليش  أنها شّلت  أبيب  تل  إعتقدت  ثانيًا، 
إستهداف منظوماته الدفاعية طيلة سنوات عشر مضت، عرب هجوم 
اجملموعات املسلحة من جهة، واإلستهدافات اإلسرائيلية ضد البنى 
مل  اإلسرائيلي  اإلعتقاد  لكّن  ثانية.  جهة  من  السورية  العسكرية 

يكن يف مكانه.

كلغ   مئيت  حيمل  أرض-أرض  السوري  الصاروخ  كان  إذا  ثالثًا، 
متفجرات ، كما جاء يف صيغة خرب إسرائيلي، أو هو صاروخ أرض-
جو تطايرت شظاياه يف اجلو، كما جاء يف خرب إسرائيلي آخر ايضًا، 
فإن اإلسرائيليني أصيبوا بإرباك أظهرته الصحف، رغم منع الرقابة 
العسكرية يف تل أبيب  وسائل االعالم  من نشر معلومات او  أخبار  

بشأن الصاروخ السوري.

مئة  من  اكثر  مسافة  قطع  الذي  الصاروخ  مسار  يؤكد  رابعًا، 
ومخسني كلم داخل مساحة السيطرة اإلسرائيلية، أن دمشق جنحت 

يف حتقيق خطوة مل يسبقها أحٌد عليها يف اإلقليم.

خامسًا، أّكدت تلك املسافة أّن شبكة اإلنذار اإلسرائيلية عجزت عن 
رصد الصاروخ، مما يثبت عجز إسرائيل يف هذا السياق، وُيرّجح 
أن يكون الصاروخ السوري مزّودًا بأجهزة متنع رصد الصاروخ. أو 
أن اإلسرائيليني عجزوا عن صّده، وهنا قيل إّن اصوات  انفجارات  

عدة مُسعت قبل أنفجار الصاروخ.

جبميع األحوال، فإّن احلدث يشّكل حتواًل مهمًا محله معه الصاروخ 
اىل  واشنطن  وتل أبيب:

أواًل، تستطيع دمشق ومعها احللفاء فرض قواعد إشتباك جديدة مع 
إسرائيل: توسيع اإلستهداف يعين توسيع الرد.

ثانيًا، يف حال أرادت تل أبيب ممارسة أّي تصعيد ضد سوريا أو 
حلفائها، فهذا يعين أّن الرد سيكون عميقًا وموجعًا لإلسرائيليني.

ثالثًا، حيمل الصاروخ ايضًا رسالة ذات أبعاد إيرانية: تعطيل اإلتفاق 
املرتقب بني واشنطن وطهران من خالل املشاكسة اإلسرائيلية، 

لن مير من دون رد »حمور  املقاومة « على إسرائيل.

رابعًا، وىّل زمن تفوق تل أبيب يف اإلقليم، وعلى اإلسرائيليني 
واالمريكيني قراءة املتغريات.

ما هي رسائل الصاروخ السوري؟
عباس ضاهر
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

جنوبًا،  البحري  الرتسيم  ملف  ُتالزم  اليت  العثرات  كل  فوَق 
أضاف رئيس تكتل »لبنان القوي« النائب جربان باسيل إليها 
قدمية،  طروحات  إحياء  باسيل  أعاد  تعقيدًا.  أكثر  جيعلها  ما 
كانت حمّط خالف داخلي، وتقّدم بأخرى جديدة دونها حماذير 

سياسية وتقنية ووطنية.
احلدود  ترسيم  باسيل عن  النائب جربان  عابرًا كالم  يُكن  مل 
البحرية جنوبًا، يوم السبت الفائت. موِقفه يدفع إىل التوجس. 
ما تناوله، سواء يف اجلانب السياسي أو التقين، تقّدم فيه 
رئيس تكّتل »لبنان القوي« على اآلخرين، ألنه األكثر صراحة 
الرد.  عن  اآلخرون  يتحّفظ  بينما  يريده،  ما  عن  التعبري  يف 
وكالمه أكد أن امللف، بكل تعقيداته، ُأدِخل يف بازار احلسابات 
السياسية، وصاَر ُيدار بشكل غري مفهوم من الفوضى، كأنه 
أزمة داخلية عادية، ال قضية اسرتاتيجية - سيادية حّساسة. 
بل أكثر من ذِلك، جيري التعامل معه كما لو أنه فرصة يف حلظة 

دقيقة، مُيكن االستفادة منها لتسوية أوضاعه مع اخلاِرج.
لردع  سالحًا  يعتربها  طروحات  باسيل  عرَض  الشكل،  يف 
يف  بينما  البحرية.  وثرواتنا  مياهنا  سرقة  عن  »إسرائيل« 
قطعها  جرى  داخلية  لفتائل  حتريكًا  إال  ليَست  سطورها، 
عن  فصلها  مُيكن  ال  رساِئل  منها  اآلخر  اجلانب  ويف  سابقًا، 
حماوالت باسيل الدائمة إطالق إشارات للخارج، عّلها تستجِلب 
»عفوًا« من العقوبات األمريكية عليه. وإذا كان سعي باسيل 
أن  إال  كبري،  حّد  إىل  مفهومًا  عنه  اخلارجية  الضغوطات  لرّد 
الرتسيم - وهو ملف دسم وحصاده وافر - ُمفّخخ بألغام ال 
حتتِمل املغامرة، يف حال عدم التنبه إىل العقبات السياسية 
والقانونية والتقنية والوطنية، ما يوجب التذكري بأن الطرف 

اآلخر يف املعركة هو العدو اإلسرائيلي.
عدة أمور أتى على ذكرها باسيل يف حديثه يوَم السبت املاضي، 
فَتحت نقاشًا يف الكواليس حول هدفها وتداعياتها. وكانت 
التقنية وختتلف  اجلوانب  تتجاوز  أنها  خاصة  استغراب،  حمّط 
األكثر  السياسية.  القوى  غالبية  مواقف  عن  جذري  على حنو 
نفورًا فيها هو اقرتاحه »تشكيل وفد مفاوض برئاسة ممّثل عن 
فخامة رئيس اجلمهورية وعضوية ممثلني عن رئيس احلكومة 
الستكمال  اللبناني،  واجليش  والطاقة  واألشغال  واخلارجية 
التفاوض مع إسرائيل، وملراجعة التفاوض مع قربص، ولبدء 
التفاوض مع سوريا، وفق معيار واحد وطريقة واحدة برتسيم 

 عودة إىل مقرتح هوكشتاين لتقاُسم الثروة 
وإحياء فكرة املفاِوض السياسي

مـيسم رزق
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يف لبنان. ُيضاف إىل ذلك سؤال لباسيل: هل مُيكن الوثوق 
بأي شركة أمريكية تأتي لرتسيم احلدود مع العدو اإلسرائيلي 
وضمان عدم احنيازها إىل جانب األخري، أو رمسها خلط شبيه 

خبط هوف مبا يضرب حقوق لبنان؟
االستفهام  عالمات  من  الكثري  أثارت  حتديدًا  النقطة  هذه 
الدراسات  أن  خاصة  تقنيًا،  بالرتسيم  املعنية  األطراف  لدى 
إىل  تستِند  كلها  اللبناني  اجليش  أعّدها  اليت  واإلحداثيات 
معايري وقوانني دولية، متسائلة عّما إذا »كاَن باسيل ُيشّكك 
خرباء  إىل  حباجة  ليَس  »الرتسيم  أن  ومضيفة  اجلهد«،  بهذا 
دوليني وال إىل شركة، وأن ردع العدو اإلسرائيلي ومنعه من 
استخراج النفط والغاز يف حقول مشرتكة ال مُيكن أن يتّم من 
دون سالح قانوني، وهو املرسوم الذي حيّدد سيادة لبنان 
على كامل مساحة الـ 2290 كيلومرتًا مربعًا، حتى لو مل يتّم 
االتفاق على ذلك يف املفاوضات، إال أن املرسوم حيوهلا إىل 
منطقة متنازع عليها ومينع الشركات من العمل فيها«. ورغم 
أن النقطة األخرية غري حمسومة، إذ إن العدو، مدعومًا مبوقف 
أمريكي صلب، لن يوقف التنقيب بذريعة أن لبنان مل يعرتض 
على عمليات االستكشاف يف حقل كاريش طوال 7 سنوات، 
أي  قبل  األساسية  »اخلطوة  أن  رأت  عينها  األطراف  أن  إاّل 
شيء هي توقيع املرسوم وإيداعه لدى األمم املتحدة، مبعزل 
عن اجلهة الداخلية اليت ستوقعه«، علمًا أن ما »قاله باسيل 
عن أن األمر هو من واجبات احلكومة وليس رئيس اجلمهورية 

حمّق مئة باملئة«.
أما األمر الثالث واألهم هو اقرتاحه »إدخال عامل إضايف لرسم 
احلدود، هو عامل تقاسم الثروات عرب طرف ثالث يكون شركة 
أو حتالف شركات عاملية مرموقة، تقوم هي باإلنتاج وبتوزيع 
الشركة«.  مع  منفصلني  اتفاقني  عرب  االثنني  بني  احلصص 

فهل هذا االقرتاح قاِبل للتطبيق تقنيًا وسياسيًا؟
ما قاله باسيل ليَس جبديد أيضًا، بل هو طرح سبَق أن تقّدم 
الرئيس  لنائب  السابق  املستشار  هوكشتاين،  آموس  به 
األمريكي )سابقًا( جو بايدن يف جمال الطاقة الدولية، مقرتحًا 
»بقاء املنطقة املتنازع عليها على ما هي عليه، وتكليف شركة 
خمتصة باستخراج النفط والغاز والعمل فيها، على أن توضع 
األرباح يف صندوق وُتقّسم الحقًا باتفاق بني لبنان وإسرائيل 
برعاية أمريكية« )»األخبار«، األربعاء 13 كانون الثاني 2021(. 
لكنه حبسب مصادر تقنية »ال مُيِكن البدء به قبل االنتهاء من 

خطوة الرتسيم«.
هلما:  ثالث  ال  حلَّني  أمام  لبنان  يكون  الرتسيم،  إجناز  فبعَد 
األول هو االستعانة بشركة واحدة للعمل يف املكامن املشرتكة 
على أن تقوم هذه الشركة بعقد اتفاقني منفصلني مع لبنان 
و«إسرائيل« حسب نظام كل منهما، وتقوم يف ما بعد بتحديد 
حصة كل من الطرفني، بناء على الكميات املوجودة يف املساحة 
اليت تعود إىل كل منهما. أما احلّل الثاني فهو »تلزيم كل من 
البلوكات  لبنان وإسرائيل لشركتني منفصلتني، تعمالن يف 
املتداخلة على أن تعِقد الشركتان يف ما بينهما اتفاقًا مشرتكًا 
الطرفني  من  إىل كل  تعود  اليت  الكميات واحلصص  لتحديد 
املتنازعني«. ويف هذا اإلطار ختتلف اآلراء التقنية والقانونية 
بشأن هذين احلّلني. منها من يعترب أنها »غري قابلة للتطبيق 
مع طرف عدو، خاصة أن على لبنان أن حياذر الوقوع يف فخ 
التطبيع االقتصادي، ألن أّي اتفاق إن كاَن أحاديًا أو ثنائيًا 

حيتاج إىل موافقة لبنان وإسرائيل معًا«.
للبنان،  األنسب  هو  الشركتني  »حل  أن  آخرون  يرى  بينما   
أي  هناك  تكون  فال  الوسيط،  دور  الشركتان  تلعب  إذ 
اآلن  العدو اإلسرائيلي، وهو ما حيصل  اتفاقات مباشرة مع 
املتحدة  الواليات  تقوم  حيث  الرتسيم  على  املفاوضات  يف 

األمريكية بهذه املهمة«.
سياسيًا، فتَح كالم باسيل األخري عن ترسيم احلدود بابًا لألخذ 
أهدافه  حول  النقاش  من  الكثري  إىل  »حيتاج  لكونه  والرّد، 
وأبعاده«. وإن كاَن االستياء منه »ال يقّل عن حجم االستياء 
من طريقة التعامل مع ملف توقيع املرسوم سابقًا«، لكن »جديد 
باسيل ال مُيكن مقاربته من خالل زوايا داخلية، وحسب«، خاصة 
يف »ظل التطورات اإلقليمية والدولية والضغط الدولي على 
لبنان والذي يعد ملف الرتسيم أحد أسبابه«. ويف هذا اإلطار، 
كشفت مصادر سياسية عن »اتصاالت عالية املستوى جتري 
على هذا الصعيد بنَي القوى السياسية املعنية لتدارك األمر، 
قبل الوصول إىل اشتباك جديد حول ملف الرتسيم يؤدي إىل 
تفخيخ هذه القضية من الداخل، بينما هي حتتاج إىل توافق 

وطين حيفظ سيادة لبنان وثرواته«.

احلدود«! بهذا االقرتاح مل يأِت 
هذه  إن  بل  جديد،  بأي  باسيل 
إليها  سعى  أن  سبَق  الفكرة 
املفاوضات  انطالق  قبَل  سابقًا 
غري املباشرة يف الناقورة، حيث 
كاَن اهلدف توسيع الوفد ليضم 
مدنيني وليس فقط عسكريني، 
أمل  وحركة  اهلل  حزب  أن  إال 

يومها رفضا الفكرة اليت كادت أن تتسّبب مبشكلة كبرية بنَي 
الرئيس ميشال عون وحزب اهلل، لوال تدارك األمر يف اللحظة 
األخرية )»األخبار« - الثالثاء 13 تشرين األول 2020 /«عون 
تراجع عن مشاركة شقري يف مفاوضات الرتسيم…«(. فلماذا 
يعيد باسيل طرحها بصيغة متجددة مع ربطها باملفاوضات مع 
املذكورتني  الدولتني  مع  احلال  وأن  خاصة  سوريا وقربص؟ 
خيتلف كليًا، ألن لبنان ليَس على عداء مع سوريا، بينما إعطاء 
الوفد املفاوض مع »إسرائيل« طابعًا سياسيًا، ُيعد ثغرة من 
العدو اإلسرائيلي استغالهلا والرتويج للمفاوضات كما  شأن 

لو أنها مشروع سالم أو تطبيع.
املطروحة  للخطوط  تناوله  معرض  يف  باسيل،  طرح  ثانيًا، 
»إهمال اخلطني 1 و23، واالتفاق على خط جديد بني خط هوف 
نفس  يعتمدان  اللذان  الوحيدان  اخلّطان  ألنهما   ،29 واخلط 
مبدأ خط الوسط، وهذا اخلط جيب أن يرمسه خرباء دوليون«، 
ُمقرتحًا أن »يتّم االتفاق على شركة أمريكية متخصصة يف هذا 
نسبة  االعتبار  بعني  اخلط  هذا  يأخذ  أكثر،  وبوضوح  اجملال. 
تأثري تكون بني 0 أو 100%، بشكل يؤدي بالنتيجة إىل حفظ 
حقل إلسرائيل )هو كاريش( وحفظ حقل للبنان بالبلوك 9، 
وهو احلقل الذي جيب تسميته قانا«. باسيل اعترب أن اخلط 
تفاوضّي  خط   )29 اخلط  )أي  اللبناني  اجليش  يطرحه  الذي 
قضايا  يف  معتَمدة  الطريقة  هذه  أن  ورغم  حقوقيًا.  وليَس 
الرتسيم البحري )رفع سقف املطالب لتحقيق أكرب قدر ممكن 
منها(، إال أنه يصعب العثور على جتربة أخرى يف العامل اّتسمت 
فيها مفاوضات ترسيم احلدود بالفوضى اليت يشهدها امللف 

 من يضمن عدم 
انحياز أي شركة 

أمريكية إىل جانب 
العدو اإلسرائيلي يف 

موضوع الرتسيم؟

إستهداف ناقلة نفط إيرانّية ُقبالة ساحل مصفاة مدينة بانياس الُسورّية 
بإسم  ُيعرف  ما  يدخل يف سياق  أّيام،  منذ بضعة  بإعتداء صاروخي 
الصاروخّية  واهلجمات  وإسرائيل.  إيران  بني  امَلفتوحة  الُسفن  حرب 
اإلسرائيلّية اليت إستهدفت ُمنتصف األسبوع املاضي بطاريات صواريخ 
يف منطقة الضمري يف ريف دمشق، رًدا على صاروخ أرض-جّو أطلق 
يف إجّتاه طائرة إسرائيلّية خالل غارة سابقة، وسقط يف مكان قريب 
من مفاعل »دميونا« النووي يف صحراء  النقب جنوب إسرائيل، يدخل 
يف سياق حرب  الصواريخ  امَلفتوحة بني إيران وإسرائيل أيًضا. لكّن 
اخلطري يف املوضوع أّن هذه املعارك إقرتبت من  لبنان  أكثر فأكثر، 
لبنان يف  ينزلق  متى  نفسه، هو:  يفرض  الذي  السؤال  بات  حبيث 

معارك الُسفن والصواريخ بني إيران وإسرائيل؟.
نفطّية،  ُسفًنا  تستهدف  اليت  امُلتبادلة  اهلجمات  وترية  أّن  شّك  ال 
أكانت إيرانّية أم إسرائيلّية، قد إرتفعت كثرًيا خالل األسابيع القليلة 
ُتنّفذها إسرائيل ُضّد ما  أّن وترية اهلجمات اليت  املاضية. وال شّك 
إيرانّية يف  سوريا ، قد زادت كثرًيا  تصفه مبخازن  أسلحة  وصواريخ 
أيًضا خالل األسابيع املاضية. وامُلشكلة أّن إسم لبنان بات يرتّدد أكثر 
فأكثر يف خضم هذه امَلعمعة األمنّية، فالكثري من الغارات واإلعتداءات 
اإلسرائيلّية ُضّد سوريا، ُتنّفذ من فوق األجواء اللبنانّية، ويف الثامن 
من نيسان احلالي سقطت بقايا صاروخأطلقته وحدات الدفاع اجلّوي 
الصاروخي الُسوري كانت تتصّدى لغارات إسرائيلّية قرب دمشق، يف 
بلدة »حوال« اجلنوبّية. من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعالمّية خُمتلفة 
أّن اإلعتداء اإلسرائيلي األخري ُضّد ناقلة  النفط  يف »بانياس«، مّت من  
املياه  اإلقليمّية اللبنانّية! واحلمالت اإلعالمّية اإلسرائيلّية على خمازن 

صواريخ »حزب اهلل« الدقيقة يف لبنان، َمفتوحة على مصراعيها...
وحبسب العديد من امُلّللني الغربّيني امُلتخّصصني يف ملّفات  الشرق 
الضربات  وترية  من  املرحلة  هذه  إسرائيل ستزيد يف  إّن  األوسط ، 
ُمباشر أو  ُتنّفذها ُضّد أهداف عسكرّية تابعة بشكل  الصاروخّية اليت 
غري ُمباشر إليران يف سوريا،وُضّد سفن النفط اإليرانّية، وذلك ألّن 
بدورها  حُتاول  اليت  إيران  مع  التوّتر  ُمستوى  برفع  مصلحتها تقضي 
املرحلة  أّن  هؤالء  ورأى  التفاوض.  طريق  عن  عنها  الُعقوبات  رفع 
احلالّية دقيقة جًدا، ألّن إسرائيل ستضع كل ثقلها إلفشال حُماوالت 
إيران العودة إىل اإلتفاق النووي الذي يصّب يف مصلحتها. وأضافوا 
أّن  تل أبيب  سُتحاول من خالل أعماهلا العسكرّية اهُلجومّية، اإلضاءة 
على الرتسانة الصاروخّية اإليرانّية واليت باتت ُمنتشرة يف العديد من 
إضافة  و العراق ،  واليمن  وسوريا  لبنان  خاصة يف  إقليمًيا،  األماكن 
ألمن  مباشر  تهديد  من  الواقع  هذا  يعنيه  ما  مع  إيران،  إىل  طبًعا 
ُتغّرد خارج سرب »حمور  إسرائيل، وألمن خُمتلف دول املنطقة اليت 
أّن  متاًما  ُيدرك  اإلسرائيلي  اجلانب  أّن  إىل  أيًضا  إشارة  امُلمانعة«. 
سيطرة  تقع حتت  مينية  أراض  من  ينطلق  الذي  الصاروخي  القصف 
والذي  إيران،  قبل  من  وامُلسّلحني  امَلدعومني  اهلل«  ُمقاتلي«أنصار 
يستهدف أهداًفا يف العمق الُسعودي، رفع من خربات »احلرس الثوري 
اإليراني« امليدانّية، ومسح بتطوير ترسانة الصواريخ الباليستّية اليت 

متلكها إيران، كًما ونوًعا.
تسعى  إيران  أّن  بسّر  ليس  النفطّية،  الُسفن  حرب  خّص  ما  ويف 
الُعقوبات األمريكّية، وإىل تصدير  التهّرب من  بأساليب خُمتلفة إىل 
نفطها إىل أسواق ُتناصب العداء للواليات املتحدة األمريكّية. وعلى 
خّط ُمواز، إّن سوريا اليت كانت ُتنتج قبل احلرب اليت إندلعت يف العام 
2011، حنو 400 ألف برميل نفط يومًيا، ُتعاني حالًيا من نقص كبري يف 
ُمشتّقاتها النفطّية بعد تراجع هذا اإلنتاج إىل أقّل من 90 ألف برميل 
يف اليوم، علًما أّن أكثر من 80 % من اآلبار تقع يف مناطق ُيسيطر 
إلسترياد  الُسوري  النظام  حاجة  من  زاد  الذي  األمر  األكراد،  عليها 
مساع  ُتقابلها  اإليرانّية-الُسورّية،  النفطّية  املصلحة  وهذه  النفط. 
إسرائيلّية لضرب وتعّقب ناقالت النفط اإليرانّية، ولضرب وختريب 
مصايف النفط الُسورّية، يف حُماولة لزيادة حّدة احلصار اإلقتصادي 
امَلفروض على كّل من دمشق وطهران، علًما أّن لبنان يدخل أيًضا ال 
إرادًيا يف صلب هذه امُلواجهة، من خالل عملّيات التهريب اليت تتّم 

من أراضيه للُمساعدة على ُصمود النظام الُسوري.
النفطّية بني  الُسفن  ُيؤّدي تصاعد حرب  أّن  من  حالًيا  قائم  واخلطر 
إيران وإسرائيل، وكذلك حرب الصواريخ امُلتبادلة بني هذين الَعدوّين 
اللدودين، إىل إحتدام امُلواجهة بينهما، بشكل ُمواز للُمفاوضات القائمة 
بني طهران والغرب لرفع الُعقوبات. ومن شأن أّي خطأ يف احلسابات 
بني أّي طرف، أن يدفع إىل توسيع دائرة الكباش الساخن احلاصل 
حالًيا، مع ما يعنيه هذا األمر من خطر توّسع ساحات القتال بينهما، 
خاصة وأن إسرائيل تريد اإلضاءة على اخلطر الصاروخي الذي ُتشّكله 
خمازن الصواريخ الدقيقة يف لبنان، واليت ال تقّل ُخطورة إطالًقا عن 

تلك امَلوجودة يف سوريا واليت ُتهامجها إسرائيل دورًيا.
يف اخلتام، إّن النتيجة اليت ستفضي إليها امُلفاوضات القائمة حالًيا 
على ُمستوى امللّف النووي اإليراني سترتك إنعكاسات كربى على مصري 
املنطقة ككّل لسنوات طويلة. وهلذا السبب حُتاول إسرائيل أن تدفع 
حنو أن يتضّمن أّي إتفاق حُمتمل مع إيران، حاًلملسألة الصواريخ الدقيقة 
والبعيدة املدى اليت ُتهّدد أمنها اإلسرتاتيجي. ولن ترتّدد إسرائيل 
يف إستخدام كل الوسائل السياسّية والدبلوماسّية والعسكرّية لتحقيق 
هذا اهلدف. فهل تبقى الردود عليها َمضبوطة السقف-كما هي حالًيا، 
أّم أّننا سنشهد تصعيًدا أمنًيا مبوازاة امُلفاوضات احلامية؟ واألهّم هل 
سيبقى لبنان يف منأى عن هذا الصراع، ألّن موعد املعركة الُكربى مل 
حين بعد، أّم أّن اإلعتداءات اإلسرائيلّية اآلخذة بالتوّسع وباإلقرتاب من 
لبنان، والردود عليها، سُتدخلنا، من حيث ال ندري، يف خضّم عملّية 

شّد احلبال اإلقليمّية والدولّية الساخنة القائمة حالًيا؟!.

َمعركة الُسفن والُصواريخ بني إيران 
وإسرائيل... إقرتبت من لبنان!

ناجي س. البستاني
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Jodi McKay MP
Leader of the Opposition
Member for Strathfield

Shadow Minister for Multiculturalism
Parliament House, 6 Macquarie St, Sydney NSW 2000

Ph: (02) 9230 2310
E: 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

تــهنئة من النائـبني جـودي ماكـاي وصـويف كوتـسيس
We wish you and 

your family a 
happy Orthodox 

Easter!
نـتمنى للـطوائف 

املسيحية ذات التقويم 
االرثوذكسي فصحا سعيداً!

“ Authorised by Jodi McKay and Sophie Cotsis. Funded using Paliamentary Entitlements”

Funded

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية



Page 16صفحة 16     

إفــطار رمضاني
 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

أقام رئيس بلدية كنرتبري - بانكستاون 
السيد كال عصفور حفل افطار رمضاني 
 28 االربعاء يف  يوم  عصر  وذلك  حاشد 
 The Highline نيسان املاضي يف صالة

بانكستان. يف   Venue
اعضاء  اىل  اضافة  االفطار،  يف  شارك 
حريقة  راشيل  الرئيس  نائبة  البلدية 
ومحمد  صالح  ونــاديــة  الحايك  وبــال 
املفتي  ــوف،  ــك ــوس ك ــكــس  ــي وال هـــدى 
مار  ديــر  رئيس  محمد،  ابــو  ابراهيم 
من  والعديد  عبود  شربل  االب  شربل 
ويندي  النائب  املسلمني،  الدين  رجال 
وفعاليات  ديب  جهاد  النائب  ليندساي، 
ناهز  وحشد  االعام  وسائل  من  وعدد 

400 شخص. الـ 
صالح  ناديا  البلدية  عضو  الحفل  عرّف 
البلدية  رئيس  اىل  اضافة  فيه،  وتحدث 
واونكل  محمد  ابو  املفتي  عصفور،  كال 

الحايك. وبال  جورج 
عصفور كال  كلمة 

كال  الــبــلــديــة  رئــيــس  رحـــب  ان  بــعــد 
ابو  ابراهيم  الدكتور  باملفتي  عصفور 
األب  شربل  مــار  ديــر  ورئــيــس  محمد 
األفاضل  واألئمة  واملشايخ  عبود  شربل 
هنا  جميعًا  نراكم  أن  رائــع  هو  قالكم 
عشاء  تناول  من  نتمكن  لم  ألننا  الليلة 
بسبب  املاضي  العام  املعتاد  اإلفــطــار 
على  قدرتنا  اخترب  الذي  العاملي  الوباء 
لم  لكنه  عيشنا  وسبل  وإيماننا  الصمود 
بل  ومجتمعاتنا   أسسنا  زعزعة  يستطع 

مرونة. وأكثر  أقوى  جعلنا 
تألق  فقد   ، املحن  هذه  من  الرغم  وعلى 
وتكاتف  مشرق   بشكل  املسلم  مجتمعنا 
يف رعاية بعضنا البعض. شعرت بالفخر 
الخريية  املنظمات  لرؤية  والتشجيع 
تنظيم  يف  الطريق  تقود  الربحية  وغري 
واملابس  واملـــال  الغذائية  الــتــربعــات 
وليس  الحاجة،  عند  التطوعي  والعمل 
املحلي  املجتمع  مساعدة  فقط  ليس 
ملساعدة  طائرة  بعد  طائرة  تنظيم  ولكن 

الخارج. من هم يف 
عن  للتعبري  أيضًا  الفرصة  هذه  أغتنم  و 
الحسنة  والنوايا  املخلص  للدعم  امتناني 

كانرتبري  املسلم يف  املجتمع  قدمها  التي 
السنني. مر  على  للبلدية  بانكستاون 

عربون  هــو  ــذا  ه ــار  ــط اإلف عــشــاء  ان 
الدائمة  لصداقتنا  ورمز  تقديري  صغري 

واملستمرة. 
رئيسا  بــصــفــتــي   ،  2011 عـــام  يف   
أحد  كان  السابقة،  بانكستاون  لبلدية 
مأدبة  إقامة  ضمان  هو  األوىل  قراراتي 
األوىل  املرة  هي  هذه  كانت  حيث  عشاء 
على  إفطارًا  البلدية  فيها  تقيم  التي 
... كانت  أفتخر به  اإلطاق.. هذا شيء 
البلدية  أن  من  للتأكد  رحلة  بداية  هذه 
أي  فيه  يكن  لم  الذي  الوقت،  ذلك  يف 
املجلس  يف  مسلمني  العــضــاء  تمثيل 
املجتمع  بفهم  يتعلق  األمر  كان  البلدي.. 
فقط  ليس  قيمهم،   وقبول  نمثله  الذي 

بأفعالنا. ولكن  بالكلمات 
شوًطا  قطعنا  لقد  ــزاء،  األع أصدقائي 
أقمته  الذي  األول  اإلفطار  من   ... طويًا 
إىل  فقط  150 شخصًا  هناك  كان  حيث 
 400 حوالي  يضم  الــذي  الليلة  تجمع 
الرغم  على  الليلة،  التجمع  هذا  شخص. 
 750 بـ  مقارنة  ما  حد  إىل  قلته  انه  من 

.2019 عام  شخصا حضروا يف 
مجلسنا  تشكيل  إىل  تنظر  وعــنــدمــا 
جميعـًا  تكونوا  أن  يجب  كم  البلدي، 
فيه  الثاثة  املسلمني  باألعضاء  فخورين 
بالطبع  وأنــا  الليلة،  معنا  هم  والذين 
أشري إىل من بال الحايك ونادية صالح 

هدى. ومحمد 

املتنوعة  بهويتها  الــبــلــديــة  وتــفــخــر 
من  تتكون  والتي  الثقافات،  واملتعددة 
يتحدثون  مقيم،   370.000 من  أكثر 
العديد  ويتبعون  مختلفة  لغة   120
باإليمان  نلتزم  ال  ونحن  ــان..  األدي من 
بل  الــســيــاســة،  أو  اإليــديــولــوجــيــا  أو 
تنمو  التي  والثقة  والصداقة  بإنسانيتنا 
لفهم  جاهدين  ونسعى  نقبل  عندما 

البعض. بعضنا  وتقدير  وقبول 
بانكستاون  كانرتبري  مدينة  تكن  لم   
بــدون  ــيــوم  ال عليه  هــي  الـــذي  املــكــان 
من  الكثري  أن  حيث  املسلم،  املجتمع 
والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  القوة 

بواسطته. بنيت  قد  وهويتها  ملدينتنا 
يف  وغرست  جلبت  األجيال،  مر  وعلى 
والثقافة  بالتقاليد  إحساسـًا  مدينتنا 

وسأضيف. والروحانية. 
عن  مــوجــزة  قصة  أشــاركــكــم  أن  وأود 

الجالية  قبل  من  تقديمه  تم  برنامج 
معالجة  إىل  يهدف  كان  والذي  املسلمة 
والقوالب  املجتمع  تجاه  السيئة  الدعاية 
الثقافات  برنامج  شهد  حيث  النمطية 
املتعددة قيام عائات مسلمة بدعوة غري 
وجبة  لتناول  إليهم  لانضمام  املسلمني 
رمضان.  شهر  طوال  التقليدية  اإلفطار 
كاثوليكي  الــضــيــوف  ــني  ب ــن  م ـــان  وك
من  وغــريهــم  ويــهــودي  وبروتستنتي 
هي  أثريها  التي  النقطة  املؤمنني.  غري 
وأول  لهم  إفطار  وجبة  أول  كانت  أنها 

وقبوله. املجتمع  فهم  نحو  خطواتهم 
تتحملوا  أن  عليكم  ــان  ك لقد  ـــال:  وق
لديهم  جاهلني  أناس  قبل  من  هجمات 
جحيمًا  مصممني  كانوا  االطــاع  ســوء 
هذه  اإلســامــي..  املجتمع  إهانة  على 
هانسون  بولني  بها  قامت  الهجمات 
الفيدرالي  الهجرة  ووزير  أنينغ  وفريزر 

حبضور ديين وسياسي الفت وحشد ناهز الـ 400 شخص.. إفطار رمضاني ناجح لرئيس بلدية كنرتبري - بانكستاون كال عصفور

قال  الــذي  داتـــون  بيرت  آنـــذاك  لدينا 
لاجئني  السماح  الخطأ  من  كــان  إنــه 
وأن  أسرتاليا  إىل  بالدخول  اللبنانيني 
بــاإلرهــاب  املتعلقة  الــجــرائــم  غالبية 
من  والثالث  الثاني  الجيان  يرتكبها 
صمدتم  لكنكم  اللبنانيني..  املسلمني 

بفخر. ووقفتم  الهجمات  أمام 
ــائــي، اإلفــطــار  ــقــول: أصــدق ـــاف ي واض
نحن  من  فيها  نتشارك  رمزية  مناسبة 
ليس  البعض  بعضنا  مــع  لدينا  ــا  وم
 ... نتناوله  الـــذي  الــطــعــام  يف  فقط 
بني  القائمة  الخاصة  العاقة  يف  ولكن 
كانرتبري  يف  املسلم  واملجتمع  بلديتنا 
االلتزام  فإن  الواقع،  ويف  بانكستاون.. 
إيمانكم  تجاه  به  تقومون  الذي  العميق 

الثناء. يستحق  أمر 
عصفور  ــال  ك البلدية  رئــيــس  وتمنى 

مبارك. رمضان  شهر  للمسلمني 

عصفور كال  البلدية  صالحرئيس  ناديا  الحفل  مقدمة  محمد ابو  ابراهيم  مسلموناملفتي  دين  ورجال  طوني سركيس  واالب  عبود  مار شربل شربل  دير  رئيس  محمد،  ابو  املفتي 

وحضور الحايك  بال  ديب،  جهاد  النائب  عصفور،  واالب طوني سركيسكال  عبود  االب شربل  مع  السيداتكال عصفور  بعض  مع  ليندساي  ويندي  النائب 

كوسكوف وأليكس  حريقة  راشيل  عصفور،  والجملكال  افيوني  السيدتني  مع  عبيد  ناصيف،  ايلي  زخيا،  كوسكوفجورج  اليكس  مع  ليندساي  ويندي  النائب 

وحضور درويش  هانيا  مع  برو  عماد  العواديالدكتور  عاء  الدكتور  مع  عصفور  كال 
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إفــطار رمـضاني
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أقام النواب جايسن كلري وطوني بورك وجهاد 
ديب، كما جرب العادة لعدة سنوات - باستثناء 
العام املاضي بسبب كوفيد 19 - حفل افطار 
الجمعة  يوم  مساء  وذلك  مشرتك  رمضاني 
 Broadway يف    املاضي  نيسان   23 يف 

Plazas يف بانشبول.
حضر الحفل، املفتي ابراهيم ابو محمد، رئيس 
دير مار شربل االب شربل عبود واالب طوني 
كال  بانكستاون  بلدية  رئيس  سركيس، 
عصفور ونائبة الرئيس راشيل حريقة وعضو 
كنرتبري  بلدية  نائب  الحايك،  بالل  البلدية 
الدين  رجال  من  والعديد  سابق خضر صالح 
الجاليات  من  والشخصيات  االعالم  وممثلي 

العربية واالسالمية قدر باملئات.
النواب  من  كل   املناسبة  يف  تحدث  وقد 
جايسن كلري وطوني بورك وجهاد ديب حيث 

النواب جايسن كلري وطوني بورك وجهاد ديب 
يقيمون حفل إفطار رمضاني حاشد

رمضان  شهر  معاني  على  الكلمات  شددت 
املبارك وقيمه التي هي قيم الخري والتسامح 

واملساعدة.

كما اشادت الكلمات باملساهمات التي قدمها 
املجتمع االسالمي للمجتمع االسرتالي الواسع 

يف مختلف املجاالت.

العنصرية  ونبذ  الوحدة  اىل  املتكلمون  ودعا  
واىل التناغم ملا فيه خري الجميع، متمنني لجميع 
املسلمني شهر رمضان مربور وصياما مقبوال.

النواب جايسن كلري وطوني بورك وجهاد ديبالنائب جهاد ديبالنائب طوني بوركالنائب جايسن كلري

النواب كلري وبورك وديب مع األب شربل عبود واألب طوني سركيس وكال عصفور وراشيل حريقة النواب جايسن كلري وطوني بورك وجهاد ديب مع املفتي ابراهيم ابو محمد

النواب كلري وبورك وديب مع األب شربل عبود  وراشيل حريقة وبالل الحايك

حضوركال عصفور مع عبد القادر قرانوح وصوالحة وموسى وزريقة

النواب جاسني كلري وطوني بورك وجهاد ديب مع  الدكتور عالء العوادي
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إعــالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

Mac Quantum 2000
Good condition. Busy load box . 470 hp. Air condition-
ing. 
$40,000 negotiable .
Contact Bassim on 0431718387

للـبيع )تـراك(  شـاحنة 

2000 الـ  موديل  جيدة..  حبالة  قاّلب  تـراك  للـبيع 
أقرب عرض أو  ألف دوالر   40 السعر   

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 
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إعــالن غادة عبد الرازق: حلم حياتي 
التعاون مع يسرا وتصوير 
مشهد واحد مع عادل إمام

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي
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كــتابات

ما كان عشبك هادئًا ..؟

فيما رأيت من احلدائِق

 عند أسباب العناْق..!

فهل  اختفيت بصمتك اللغوّي 

يف شجر الداللِة

حني فّسرك الّسياْق ؟

أم أّن فاصلًة تدّلت من رحيِق 

الباطن الشهوّي 

تأخذ باخلصوبة كي تؤّسس 

إلندالعك 

دفء توقيت احلماِم ،

وأخضر اجلسد املراْق ؟

أنا ما أتيتك من فراٍغ 

أو سباٍت  

أو شروٍد

 أو حماْق ..

ماجئُت أرشُح من مرايا الوهِم

وخزٌا لّينًا ..

أنا جئت من ضّدي .. 

وضّدِك  

جئت من مجري 

وخوفِك ..

كي يؤّلفنا الّتنافُر 

يوم جيذبنا اشتياْق!!

محمد عامر األحمد  - سورية

ما كان عشبك هادئاً ؟

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

ملاذا العامل العربي 
اىل  يصل  مل 
يف  واالبداع  القمة 
امليادين  شتى 
العلمية  واالصعدة 

واالجتماعية؟
حقبات  عدة  منذ 
والعامل  تارخيية 
صراع  يف  العربي 
وحزبي   بيئي 
ويف  وديين، 
االمور  االيام  هذه 
املؤملة، اليت نراها 
لآلمال  واملخيبة 
الناس،  لبعض 
حروب  هى حصيلة 
وتراكم  ماضية 
أخطاء ارتكبوها حبق 

ملاذا مل يصل العامل العربي اىل القمة واالبداع؟

الروتيين  والتاريخ  البعض،  بعضهم 
االحيان،  بعض  يف  نفسه  يعيد 
واإلنسان يدفع الثمن من دمه وماله 
ال  من  جّل   يقال  ووطنه،  وأرضه 
خيطئ، فهل تعلمنا  من اخطائنا، وهل 
أخطاء  إرتكب  منا  البعض  ان  نعرتف 

يف بيته وعمله او وظيفته؟
تدفع  بريئة  شعوب  هناك  دائمًا     
غري  بشري  روتني  ألنه  غاليًا،  الثمن 
ينتهي  وال  احلق   عن  بعيد  مثمر  
والبغيضة  بالسالح  مؤجج   يف جمتمع 
واالنعزال  للمظاهر   وحمّب  واحلسد 
أحزاب  والعرقي..  الديين واالجتماعي 
أديان يف صراع  يف صراع مستمر.. 
مستمر..  صراع  يف  زعماء  مستمر.. 
جتار  مستمر..  صراع  يف  مثقفون 
حروب  يف  دول  مستمر..  صراع  يف 
خارجية  مآرب  تنفيذ  أجل  من  ضارية 
غريبة.. مضاربات وحتريض يف شتى 
امليادين.. ودائما أنا األفضل ال غري ، 
او كما يقول املثل »أنا وبس والباقي 

خّس«. 
أكثر الناس او البعض منهم يريدون 
ان يلغوا اآلخر لعدة أسباب منها الغرية 
واحلسد واجلاه والتأله وحب الظهور، 
الفارغ والشتائم  الكالم  ومنها تبادل 
لكي  البعض  بعضهم  حبق  والتوبيخ 
املشاكل  من  العديد  اىل  يصلوا 
الواحد،  اجملتمع  داخل  واالنشقاق 
بدل ان يشجعوا  بعضهم البعض او 
بأفضل  البعض  بعضهم  مع  يتعاملوا 
تقتلهم  دائمًا  ولكن  حضارية،  طريقة 
الغرية ويسحقهم من هو ناجح وجمتهد 
من  ومنهم  اجملتمع،  يف  ومعروف 
هذا  لكي حيّطموا  املستحيل  يصنعون 
االنسان الناجح بينهم او يف جمتمعهم 

لكي يفشل.
هذا  نرى  عندما  جدًا  نأسف  إننا 
التخلف اإلقطاعي وعدم الرؤيا لبعيد 
االجتماعية  للوحدة  حباجة  وطن  يف 
والعملية أكثر من أي وقت مضى ، 
الن النجاح الباهر يف اجملتمع يدل عن 
رفيع،  علمي  ومستوى  وإبداع  رقّي 
حياة  لنا  يؤّمن  القطاعات  ويف مجيع 
أفضل وأشغاال تفسح اجملال للجميع 
ويصلوا  معًا  وينموا  معًا  يعملوا  لكي 
الباهر  النجاح  الن  معًا،  القمة  اىل 
جهة  من  شخص   مبجهود  حيصل  ال 
معّينة دون اإلحتاد مع اجملتمع ككل، 
النجاح حيصل عند العديد من الناس 

اجملتهدين واملبدعني واملتحدين، وله 
عدة  قطاعات جتارية وعلمية ومهنية 

وصناعية وزراعية وحرفية.
الذريع  ويف هذه األيام نرى الفشل 
واملرتاكم يصنع فقرا وحروبا وسرقات 
وفوضى  أمان  وعدم  أعمال  وقلة 
بغنى  وانكسار شركات وبنوك، حنن 
لكل  املؤملة  القضايا  هذه  مجيع  عن 
ضمري حي ولكل عائلة تطمح اىل حياة 
أفضل ووطن أفضل يؤّمن  للمواطن 

حقوقه وليس بالعكس.
 ومن البديهي جدًا ان نتحد وننسى 
ونرسم  الفاشل  واحلاضر  املاضي 
جديدة  وخطة  ناجحة  إمنائية  خارطة 
وبرناجما جديدا، لكي ننفذ إسرتاجتية 
اي  من دون  والبلد،  للشعب  مفيدة 
انعزال او جتزئة إجتماعية وطبقية او 
إعالنات حتريض ضد املنتجات الوطنية  
الناجحني  بعض  ضد  حتريض  او 

واملستثمرين يف الوطن وخارجه. 
فهل ابتعدنا كثريًا عن برنامج احلياة 
تشبه  حياة  اىل  نصل  لكي  الكرمية 

جهنما ونار اجلحيم؟
تصلح  ال  وطن  مستقبل  قتلنا  هل 
اقل  يريد  خملوق  ألي  احلياة  فيه 
شيء من حقوقه، او أصبحت الدولة 
عاجزة  كأنها  وزعمائها  أطيافها  بكل 
وغري موجودة، لكي يتحكم بنا العديد 
اخلارجية  واألحزاب  امليليشيات  من 

والداخلية؟
والوعي  الشعب  صوت  أصبح  أين   
امللّح،  الوطين  واالحتاد  االجتماعي 
ولكل  داء  لكل  الدواء  وحده  النه 
واملواطن  الوطن  بها  يتخبط  مأساة 

بدون متييز او  أستثناء؟
وطن  هلم  يكون  ان  للجميع  نتمنى   
أفضل  ومستقبل  وحضاري  منوذجي 
دون  من  مثمرة  إجتماعية  وشراكة 
تسمية أحزاب او طوائف تبعد الناس 
تقف  ال  لكي  البعض،  بعضها  عن 
جلميع  املهمة   احلياة   عجلة  أمامهم 
الذين  يريدون ان يصلوا اىل الشاطئ 
االمني، وألننا مجيعًا تعصف بنا الرياح 
واملستقبل  القوية  واالمواج  العاتية 

الغامض وامليناء الضائع.
الدوامة  هذه  يف  سنبقى  متى  فإىل 
ويف  الساحقة  والفوضى  الضائعة 
ورمحة  املأجورين   السماسرة  أيادي 
واعداء  الباطل  أسياد  اهليكل  جّتار 

احلق؟ 

تعبْت ساقايَّ من البحِث عنَك
حتى احتضرْت رئتايَّ

وحفرُت بأصابعي
احلرماَن حتى ِمَن اخليال

حينها سقط رأسي على صدري
سألُت ِمْن ُهم على اليمني

وسألُت ِمْن ُهْم على الشماِل
فال اليمنُي أجاَب وال الشماُل

أجاْب
وجاءْت حوافُر اخليِل من بعيٍد
ًة تزجِمُر حواِفُرها عًة ُمَغبرِّ مشيَّ

هذا  وصرخُت  الذعُر  فأصابين 
حُمال

هل خرجوا ليبحثوا
ٌم عن حلٌم لي حُمرَّ

ام وهٌم حمكوٌم عليِه بالزوال
إىل أين التوجه يف الرتحال

اجابين قائدهم ليس لكي احلق
حتى يف السؤال

رفعتين  املرعوبِة  دهشيت  ومن 
اجنحٌة

عاليًا حملقًة يف الفضاء
عاليٌة عاليٌة وغاب الكالم

لقد قالوا هناَك يتحقُق الوهُم
ويزدهُر امُلال

ويتحقُق ما يدوُر يف الواقِع
وحتى اخليال

فليس هناك اعذاٌر
تعالي معنا نُشُق ُعباَب اخليال

اِسُبِك عاشٌق ضاع فهناَك لْن حُيَ
بني تأوهاٍت ال حيِسدها عليِه

معتوه حيِسُب خفايا خطوط اليِد
ويقلُب اوراَق اجملهول

لنحِمَلِك على اجنحتنا
فالرياُح تالِعُبنا
والغيوم تُلُفنا

هو وهٌم يطِرُبنا
نزلْت دمعة حارقٌة

وأنا اكره البكاء
فالندُم ليس سلعيت

لكن احلَب هو معزوفة
نزهتى على ظهر ريٍح

حلمُت به ذاَت ليلٍة حائرًة
الدكتوره خوله الزبيدي - ايالف

بني الوهِم واخليال
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إيران: نرحب بتغيري ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

إىل أن بالدها »رائدة يف التعاون اإلقليمي عرب تقديم مقرتحات 
وخطط للحوار والتعاون يف اخلليج«.

يأتي ذلك بناء على ما قاله ولي العهد السعودي حممد بن سلمان 
األربعاء، إن اململكة تطمح إىل إقامة عالقة جيدة ومميزة مع إيران 

باعتبارها دولة جارة.
ابن سلمان  أشار  السعودية،  اإلعالم  بثتها وسائل  مقابلة  وخالل 
السعودية على حلها مع  تعمل  البلدين  إشكاليات بني  إىل وجود 

شركائها، معربًا عن أمله يف جتاوز كل اإلشكاليات.
من جانبه، قال معاون قائد قوة القدس يف حرس الثورة اإليرانية، 
مكة  السعودية  »يف  إن  أيضًا،  االول  أمس  يوم  قامسي،  رستم 
املكرمة وهي قبلة املسلمني وحنن نرغب يف أن يكون هناك عالقات 
معها«، مشريًا إىل أن »يف إيران 80 مليون نسمة وميكن للسعودية 

أن يكون لديها مصاحل معنا وال سيما يف جمال الطاقة«.
ووفقًا له، فإن »العالقة بيننا وبني السعودية عالقة اسرتاتيجية 
وهذا ما يراه املسؤولون اإليرانيون«، قائاًل إن العالقات احلسنة 

بني إيران والسعودية ستصب يف مصلحة الشعبني«.
ويف السياق نفسه، أكد مصدر سياسي عراقي لوكالة »سبوتنيك« 
الروسية، أن وزير اخلارجية اإليراني حممد جواد ظريف، ناقش خالل 
لقائه مع رئيس احلكومة العراقية مصطفى الكاظمي، خالل زيارته 
إيران  بني  العراق  وساطة  موضوع  املاضي،  اإلثنني  بغداد  إىل 
والسعودية، مؤكدًا أن العراق حتول حاليًا لـ »لعب دور الوسيط« 

بني البلدين.
سبق ذلك ما قاله السفري اإليراني لدى العراق إيرج مسجدي، قبل 
أسبوع إن بالده تدعم وساطة بغداد لتقريب طهران مع الدول اليت 
حدثت معها بعض التحديات ما أدى اىل فتور يف العالقات، ومت 

إبالغ السلطات العراقية بهذا املوضوع.

عباس: لن جنري انتخابات ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القدس تدل على قدرة الشعب على مواجهة االحتالل«.
وقال إن »املقاومة الشعبية هي الطريق الوحيد ملقارعة االحتالل، 
بالقوة  وليس  العارية  بأذرعهم  االحتالل  قارعوا  القدس  ويف 

املسلحة«. 
وجاء كالم عباس يف اجتماع القيادة الفلسطينية، امس األول، يف 
رام اهلل لعرض املوقف النهائي من قرار عقد االنتخابات التشريعية 
يف موعدها، يف ظل امليل إىل تأجيلها، وسط معارضة الفصائل 

الفلسطينية.
اجتماع  يف  تشارك  لن  أنها  فلسطينية  فصائل  وأعلنت  هذا 

القيادة.
وقال الناطق باسم قائمة »محاس« االنتخابية »القدس موعدنا«، 
تشارك يف  لن  موعدنا  القدس  وقائمة  »محاس  إن  صبحة  حممد 
ولن  التأجيل  رفض  وهو  واضح  وموقفنا  اليوم،  اهلل  رام  اجتماع 

نعطي أي غطاء هلذا القرار«.
من جهته، أكد الناطق باسم »محاس« عبد اللطيف القانوع موقف 
شرعي  »استحقاق  إنها  وقال  االنتخابات،  تأجيل  رفض  احلركة 

ومطلب شعيب وبإمجاع فصائلي وباتفاق وطين«.
كذلك، أعلنت حركة اجلهاد اإلسالمي يف فلسطني رفضها املشاركة 
يف اجتماع الفصائل املزمع عقده يوم اخلميس يف رام اهلل، ملناقشة 

موضوع االنتخابات.
القيادة العامة  من جهتها، قالت اجلبهة الشعبية لتحرير فلسطني – 
التشريعي  انتخابات  الفلسطينية خبصوص  الفصائل  اجتماع  حول 
إنها »ستحضر االجتماع لتأكيد موقفها الرافض لالنتخابات، لكونها 

تتم حتت سقف أوسلو«.
من  القدس  يف  أهلنا  »متكني  إن  فقالت  املستقلة،  القوائم  أما 
أسوة  هلم  بتمكينه  االنتخابات  جلنة  تتكفل  دستوري  حق  االقرتاع 
بباقي الفلسطينيني، وهذا يعين أن إجراء االنتخابات يف املدينة ال 

يتطلب إذنًا من االحتالل«.
أن  للميادين  فتح حسني محايل  حركة  باسم  الناطق  أكد  بدوره، 
االنتخابات  إلجراء  االحتالل  على  للضغط  دولية  جهود  »هناك 
التفاهمات  كل  احلائط  بعرض  تضرب  و«إسرائيل«  بالقدس، 

والضغوط الدولية إلجراء انتخابات القدس«.
هذا وقال ممثل االحتاد األوروبي يف فلسطني سفني كون فون 
مع  اتصاالته  يواصل  االحتاد  إن  األربعاء،  أمس  بورغسدورف 
»إسرائيل« إلجراء االنتخابات التشريعية الفلسطينية يف القدس.

لقاء أمريكي اسرائيلي ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اخلميس، وفق ما أفاد مصدر مطلع لرويرتز. وأضاف أن املسؤولني 
عربا عن »قلقهما الشديد« من أنشطة إيران النووية.

وقال املصدر الذي طلب عدم ذكر امسه إن االجتماع الذي عقد 
مستشار  بني  األسبوع  هذا  جرت  حمادثات  بعد  جاء  واشنطن  يف 
األمن القومي األمريكي جيك سوليفان ونظريه اإلسرائيلي واليت 
شدد فيها الوفد اإلسرائيلي على »حريتهم يف العمل« ضد إيران 

بالطريقة اليت يرونها مناسبة.
تصعيد نربة التحذيرات

يذكر أن وزير املخابرات اإلسرائيلي إيلي كوهني كان صّعد يف 
وقت سابق اخلميس من نربة التحذيرات اليت تصدر عن تل أبيب 

بشأن االتفاق النووي الذي ترفضه بني إيران وقوى عاملية وقال 
إن احلرب مع طهران ستلي إحياءه حتمًا.

احتماالت  يستكشف  بايدن  جو  األمريكي  الرئيس  أن  إىل  يشار 
عودة بالده لالتفاق النووي املوقع يف 2015 الحتواء برنامج إيران 
ذلك،  مع  وبالتزامن  ترمب.  دونالد  سلفه  انسحاب  بعد  النووي 
كثفت إسرائيل دعواتها لتطبيق املزيد من القيود الصارمة على 

التكنولوجيات واملشروعات احلساسة اليت متتلكها إيران.
على  إضافية  قيود  أي  فرض  قبول  إيران  استبعدت  املقابل  يف 
مباشرة  غري  حمادثات  األسبوع  هذا  طهران  واستأنفت  أنشطتها. 
مع مبعوثني أمريكيني يف فيينا بشأن عدول إيران عن االنتهاكات 
أعاد  اليت  العقوبات  رفع  مقابل  االتفاق يف  لبنود  ارتكبتها  اليت 

ترمب فرضها.

باسيل من موسكو: التوجه اىل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

لبنان، ونتيجة الفساد يف داخله، فإنه قد انهار، ويلزمه إصالحات 
جذرية وبنيوّية إلنهاضه«.

يأتي ذلك بعدما التقى باسيل، امس االول اخلميس، يف موسكو 
ومسؤولني  بوغدانوف  ميخائيل  الروسي  اخلارجية  وزير  نائب 
آخرين، وعلى رأسهم الوزير سريغي الفروف، على أن تستكمل 
الزيارة بلقاءات أخرى على مدى يومني، وسيبحث مع املسؤولني 

الروس قضايا دولية وإقليمية إضافة إىل أزمة لبنان.
ولفت باسيل خالل مؤمتره الصحايف إىل أن اإلصالحات يف لبنان 
وتلزمها  عناصره،  مكتملة  غري  لبنانيًا  سياسيًا  قرارًا  »تتطّلب 
السياسية  القوى  من  مدعومة  تكون  االختصاصيني  من  حكومة 
والربملانية األساسية لكي تتمكن من حتقيق هذه اإلصالحات، من 
دون أن يكون فيها القدرة ألحد على السيطرة عليها وعلى منع 

هذه اإلصالحات من التحّقق«.
وأشار إىل أن لبنان كان متوجهًا إىل اعتماد خيار صندوق النقد 
الدولي، »فهذه اإلصالحات معروفة وعلى رأسها التدقيق اجلنائي، 
إضافة إىل ضبط التحويالت إىل اخلارج وإعادة األموال احملّولة من 
اإلصالح  إجراء  »ال ميكن  أنه  مؤكدًا  وغريها«،  اخلارج  إىل  لبنان 
وإعادة بعض احلقوق للبنانيني دون ذلك، حتى ولو توجه لبنان 

إىل الشرق بدل الغرب«.
إنه »تباحثنا بعد  وتناول باسيل الوضع األمين يف لبنان، قائاًل 
مستقرًا  لبنان  يكون  أن  بضرورة  الروس  املسؤولني  مع  اللقاء 
وحلماية  فيه  التنوع  حلماية  إلزامي  عامل  هذا  وأن  ومزدهرًا، 
يف  الكامل  دورها  على  للحفاظ  املنطقة،  ويف  فيه،  األقلّيات 
ودور  لبنان  خصوصّية  وعلى  واالقتصاد،  والسياسة  اإلدارة 

املسيحيني املتناصف«.
وإذ أكد أن للبنان دور كبري يف مكافحة اإلرهاب عسكريًا وفكريًا 
وهو أول من جنح يف ذلك، إال أنه شدد أن لبنان إذا أخذ كل 
حقوقه، وأوقفت االعتداءات عليه برًا وحبرًا وجوًا من »إسرائيل«، 
وحماوالت قضم أراضيه أو ثرواته، فيكون أيضًا عامل استقرار 

وسالم يف املنطقة«.
بتهجري  ساهمت  الدولّية  السياسات  »بعض  أن  إىل  وأشار 
املسيحيني من الشرق«، آماًل من السياسة الروسّية أن »تساهم 
يف  ويساهموا  ويتآخوا  ليتعايشوا  إليه  وإعادتهم  فيه  بتثبيتهم 

سالم املنطقة« )مزيد من التفاصيل على الصفحة 3(.

لودريان
اىل ذلك اكد وزير اخلارجية الفرنسي جان ايف لو دريان يف 
افاريست  مالطا  خارجية  وزير  نظريه  مع  عقده  مؤمتر صحايف 
بارتولو، وزعت نصه السفارة الفرنسية، تناول فيه التطورات 
االوروبية واالقليمية والدولية وتطرق اىل الوضع يف لبنان، 
ومسألة  ومتوسطية  اقليمية  مسألة  لبنان  يف  االوضاع  »ان 
واالجتماعية  االقتصادية  االوضاع  تردي  وان  لالوروبيني. 
واإلنسانية فيه، هو نتيجة استمرار املسؤولني السياسيني يف 
عرقلة تشكيل حكومة كفوءة والقيام بإالصالحات يف البالد«.

اضاف: »اكرر هنا ما قلته خالل زيارتي يف متوز 2020 عندما 
عدت من لبنان حيث ادليت بتصرحيات جادة. واكرر اليوم بان 
املسؤولني عن العرقلة جيب ان يفهموا باننا لن نكون مكتويف 
االيدي، لقد بدأنا مع شركائنا االوروبيني العمل على اخلطوات 
ملنع  بإجراءات  فرنسا  يف  وبدأنا  عليهم،  للضغط  التنفيذية 
معرقلة  نعتربها  لشخصيات  الفرنسية،  األراضي  اىل  الدخول 

للعملية السياسية وضالعة يف الفساد«.
وختم: »حنن حنتفظ بامكانية تبين خطوات اضافية ضد كل من 
يعيق اخلروج من األزمة، وسنقوم بذلك بالتنسيق مع شركائنا 

الدوليني«.
القاضية سالمة

البقاع،  يف  األوىل  التحقيق  قاضية  قّررت  شجاعة،  خطوة  يف 
أماني سالمة، حجز عقارات عدد كبري من املصارف )وضع إشارة 
منع تصرف عليها( وعقارات رؤساء جمالس إداراتها وحصصهم 
وأسهمهم يف عدد من الشركات. القرار الذي اختذته سالم أتى 
بناًء على الشكوى اجلزائية املباشرة املقدمة من حمامي الدائرة 
القانونية يف جمموعة »الشعب يريد إصالح النظام« )احملامون 
و، حسن َبّزي، جاد طعمة، بيار اجلميل، جوزيف وانيس،  هيثم عزُّ
فرنسواز كامل، جنيب فرحات، الياس طعمة، جان بيار خليفة، 
باسل عباس(، بوكالتهم عن جمموعة من املودعني »ضد مجيع 
جمالس  ورؤساء  اللبنانية  األراضي  على  العاملة  املصارف 
وضد  السواء«،  على  والشخصية  التمثيلية  بصفتهم  إداراتها 
لة  عى بها وامُلتمثِّ كل َمن يظهره التحقيق متوّرطًا يف اجلرائم املدَّ

يف إساءة األمانة، واالحتيال، واإلفالس التقصريي واالحتيالي، 
املودعني،  بالدائنني  إضرارًا  األموال  بتهريب  احلاصل  والغش 
والنّيل من مكانة الدولة املالية، وتبييض األموال، واإلثراء غري 
وقد  األشرار...  ومجعيات  الدستور،  على  واالعتداء  املشروع، 
بنت القاضية سالمة قرارها على عدد من النصوص القانونية، 

أبرزها قانون اإلثراء غري املشروع.
وحبسب احملامني املّدعني، من املتوقع أن »يشمل القرار يف 
األيام املقبلة أشخاصًا آخرين من ذوي احلظوة والنفوذ مشتبهًا 

عى بها«. يف توّرطهم يف اجلرائم املدَّ

عويدات يفتح امللف السويسري لسالمة 
ازميل  كتب  فقد  سالمة  رياض  بأمره«  وبالنسبة »للحاكم 

حسني عليق يف الزميلة »االخبار«:
رياض  لبنان  حاكم مصرف  حول  اخلناق  يشتد  آخر،  بعد  يومًا 
سالمة. بعدما اشتبهت النيابة العامة السويسرية يف اختالسه، 
العام  النائب  قرر  لبنان،  من مصرف  أموااًل  رجا،  مع شقيقه 
القضية.  يف  حتقيق  فتح  عويدات  غسان  القاضي  التمييزي 
التفاصيل.  حول  السرية  من  طوقًا  يضربان  واألمن  القضاء 
املاضي،  السبت  يوم  عويدات،  قرر  املعلومات  لكن، حبسب 
َختم مكتب رجا سالمة بالشمع األمحر، قبل أن يدهمه احملامي 
عويدات  من  )املكّلف  طنوس  جان  القاضي  املالي  العام 
األمن  قوى  يف  املعلومات  فرع  من  قوة  مبواكبة  بالتحقيق(، 
الداخلي يوم اإلثنني. وصادر طنوس من مكتب سالمة أجهزة 
كومبيوتر وهواتف، طالبًا من املكتب التقين يف »املعلومات« 
تفريغ حمتوياتها. وفيما جرى التداول مبعلومات تفيد بأن رجا 
سالمة غادر لبنان، نفت مصادر معنية ذلك، مؤكدة أنه ال يزال 

يف بريوت.
مل يسبق أن اقرتب التحقيق يف لبنان من رياض سالمة إىل 
هذا احلد. املدعي العام الفدرالي السويسري بعث إىل بريوت 
قبل أسابيع مبراسلة يصّنف فيها سالمة، وشقيقه رجا، كمشتبه 
فيهما باختالس أموال من مصرف لبنان، وتبييضها يف سويسرا 
ودول أخرى. ورأى االدعاء العام السويسري أن معاونة حاكم 
الشاهد  بني  مرتبة  يف  تقع  احلويك،  ماريان  لبنان،  مصرف 
واملشتبه فيه. وطلب السويسريون من النيابة العامة يف لبنان 

التعاون يف مسألتني؛
ثالثة  وعرض  واحلويك،  سالمة  األخوين  استدعاء  االوىل، 
خيارات على كل منهم: اخلضوع لالستجواب يف لبنان، اخلضوع 
لالستجواب يف السفارة السويسرية، اخلضوع لالستجواب يف 
سويسرا. الشقيقان سالمة اختارا اخليار الثالث، فيما فّضلت 

احلويك السفارة السويسرية.
حول  فتتمحور  السويسريون،  طلبها  اليت  الثانية  املسألة  أما 
وجملسه  لبنان  ملصرف  والقانونية  اإلدارية  اهليكلية  توضيح 
إىل  إضافة  وتنفيذها،  فيه  القرارات  اختاذ  وآلية  املركزي 

النصوص القانونية الناظمة هلا.

    نفت مصادر معنية أن يكون رجا سالمة قد غادر لبنان
أصل القضية متمحور حول شركة ُتدعى »Forry«، كانت حتصل 
من مصرف لبنان، على مدى 14 عامًا، على مبلغ سنوي يصل 
إىل حنو 20 مليون دوالر )على ما صّرح به سالمة لـ«فايننشال 
تاميز«(، لقاء خدمات متعلقة بسندات الدين بالعمالت األجنبية. 
وهذه الشركة، حبسب التحقيق السويسري، »يسيطر عليها« 
رجا سالمة، ويدير حساباتها املالية. وهي، على ذمة القائمني 
موظفون  فيها  طبيعية  شركة  ليست  برين،  يف  التحقيق  يف 

وهيكلية إدارية ومالية، بل جمّرد »واجهة احتيالية«.
وعلمت »األخبار« أن عويدات راسل االدعاء العام السويسري، 
طالبًا املساعدة عرب تزويده باملستندات اليت بين عليها التقرير 
الذي وصل إىل بريوت قبل أسابيع. وفيما مل تتضح بعد نتيجة 
الفدرالية  العامة  النيابة  تليب  أن  املنتظر  أن  إال  االتصاالت، 
أعضاء  مجيع  عويدات  ُيضع  أن  املتوقع  من  كذلك  الطلب. 
اجمللس املركزي ملصرف لبنان، الذين وّقعوا على االتفاق بني 
مصرف لبنان وشركة رجا سالمة، لالستجواب، علمًا بأن احلاكم 
أعمال اجمللس ملناقشتها، لكنه  اعتاد طرح بنود على جدول 
يؤّخر التوقيع على القرارات أسابيع، يكون بعض األعضاء قد 
ِفق عليه، ثم يسّلمهم نسخًا عن القرارات  »نسوا« أثناءها ما اتُّ
بعد أشهر. لكن، حبسب ما علمت »األخبار«، ال وجود لسجالت 

ُتظهر اعرتاض أحد من األعضاء على العقد.
حاكم  يف  االشتباه  »طبيعية«.  ذاتها  حّد  يف  عويدات  خطوة 
املصرف املركزي، يف أي دولة يف العامل، يوجب فتح حتقيق 
يف هذه الشبهات يف لبنان. كذلك من »الطبيعي« أن يتعاون 
اليت  املعطيات  بأن  علمًا  اللبناني،  التحقيق  مع  السويسريون 
متعاونة كما  »برين« غري  أن  عليها تكشف  »األخبار«  حصلت 
جيب. لكن يبقى أن األهم من خطوة عويدات، االستمرار فيها، 
واستجواب مجيع املشتبه فيهم، وعلى رأسهم رياض سالمة. 
تغيري  ميكنه   - خواتيمه  إىل  وصوله  حال  - يف  املسار  وهذا 
النقدية  والسلطة  القضاء  على  املهيمن  املشهد  يف  الكثري 
عصابة  ستواجه  احلال،  وبطبيعة  عقود.  منذ  املالي  والقطاع 
املصارف، بسياسييها وقضاتها وأمنييها وإعالمييها، استمرار 
التحقيق، بذريعة أن »املس برياض سالمة سيخرب البلد«. يف 
أن يستفيد شقيق حاكم مصرف  الطبيعي«  »من  نظر هؤالء، 
أموال يدفعها املصرف له، تفوق قيمتها اإلمجالية  لبنان من 

330 مليون دوالر، وال يرون يف ذلك منفعة غري مشروعة!
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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ســيارات

 أطلقت شركة هيونداي موتور رمسيًا اليوم طراز »ستاريا« اجلديد 
ضمن فئة املركبات متعددة اإلستخدامات )MPV( من خالل عرض 
رقمي لإلعالن عن تشكيلة جديدة ومتنوعة ملركباتها متعددة األغراض 

يف املستقبل.
ويأتي إطالق طراز »ستاريا« اجلديد يف إطار جهود شركة هيونداي 
الذكي،  التنقل  حلول  تطوير  جمال  يف  ريادتها  لتعزيز  العاملية 
وجيسد منهجية األسلوب التصميمي املبتكر »من الداخل إىل اخلارج« 
الداخلية وسهولة االستخدام. كما  الذي يركز على رحابة املساحة 
تليب »ستاريا« كافة احتياجات املستهلكني من خالل تقديم ميزات 
داخل  السفر  جتربة  تعريف  وإعادة  ومبتكرة،  هادفة  ومواصفات 
السيارة مبا يتماشى مع رؤية الشركة املتمثلة يف »التقدم من أجل 

اإلنسانية«.
إىل   2 املقاعد من  بإمكانية ختصيص  اجلديدة  املركبة  وتأتي هذه 
برمييوم«،  و«ستاريا  11 مقعدًا، ومبوديلني خمتلفني هما »ستاريا« 
والتشطيبات  املطورة  امليزات  من  بالكثري  الثاني  املوديل  ويتميز 

احلصرية الفاخرة لتعزيز املظهر املميز والشعور بالفخامة.
التسويق  ورئيس  التنفيذي  الرئيس  نائب  توماس شيمريا  وقال 
العاملي: »يسعدنا إطالق طراز »ستاريا« اجلديد والذي ميثل أحدث 
جهودنا لتعزيز ريادتنا يف تطوير حلول التنقل، ومعاجلة احتياجات 
منط احلياة اجلديدة حول العامل. وهي خطوة تدعم مسريتنا لتقديم 
أفضل اخليارات املناسبة لكافة العمالء ومساعدتهم لالستمتاع بتجربة 
التنقل«. وسيتم طرح »ستاريا« للبيع يف أسواق حمددة بدءًا من 

النصف الثاني من عام 2021.

تصميم خارجي متميز ومستقبلي
الشكل  من  أسلوبه  »ستاريا«  لطراز  اخلارجي  التصميم  يستوحي 
األنيق  اخلارجي  املظهر  يتميز  حيث  الفضاء،  لسفن  االنسيابي 
بانسيابيته اليت متتد من األمام إىل اخللف بشكل يشبه منحنى الضوء 
الشمس لدى رؤيته  أفق كوكب األرض عند شروق  الذي يضيء 

من الفضاء.
النهار  أثناء  تعمل  أفقية  مبصابيح  »ستاريا«  مقدمة  تزيني  ومت 
)DRLs( ومصباح رئيسي يعمالن معًا على عرض املركبة، ويتعزز 
هذا املظهر الفريد بشبكة التربيد األمامية العريضة واجلريئة، واليت 
يربز شكلها البارز من خالل زوج من املصابيح األمامية املنخفضة. 
وتستخدم هيونداي نفس لون اهليكل جلميع األجزاء األمامية لتحقيق 

أقصى قدر من مجالية التصميم احلديث والنقي.
الكروم  من  حصرية  ملسات  برمييوم«  »ستاريا  موديل  ويتضمن 
واملصابيح  األمامية،  والشبكة  »هيونداي«،  شعار  على  والنحاس 
األمامية، واملصدات األمامية واخللفية، والعجالت، واملرايا اجلانبية، 
هلذه  واحلديث  املتميز  املظهر  روعة  لتعزيز  األبواب،  ومقابض 

املركبة العصرية.
وتسهم خطوط احلزام املنخفضة والنوافذ اجلانبية البانورامية بتحسني 
ويسمح  املفتوحة.  باملساحة  وخلق شعور  العامة  الرؤية  مستويات 
هذا اإلحساس بالرحابة - املستوحى من اهلندسة املعمارية الكورية 
التقليدية »هانوك« - للركاب بالشعور بأن املشاهد اخلارجية هي 

امتداد للمقصورة الداخلية للمركبة.
ويظهر هذا األسلوب التصميمي يف اجلهة اخللفية أيضًا، حيث تضم 
ويتميز  مستطيلة،  عمودية  خلفية  مبصابيح  مؤطرة  واسعة  نافذة 
موديل »ستاريا برمييوم« مبصابيح )Parametric Pixel( الفريدة من 
للركاب  الصادم اخللفي حبيث ميكن  ارتفاع  هيونداي. ومت خفض 

حتميل وتفريغ احلمولة بسهولة تامة.
لون  تشمل:  خارجية  ألوان  بثمانية  »ستاريا«  موديالت  وتتوفر 
»Abyss« األسود اللؤلؤي، واألبيض الكرميي، و«غرافييت« الرمادي 
املعدني، و«مون الت« األزرق اللؤلؤي، والفشي املعدني، واألصفر 
البين  و«غايا«  املعدني،  الرمادي  و«أوليفاين«  الديناميكي، 

اللؤلؤي.
تجربة متطورة تقدم أعلى مستويات جودة التنقل

على  يركز  بسيطًا  تصميمًا  »ستاريا«  الداخلي يف  التصميم  يطبق 
راحة السائق والركاب، مع احلفاظ على السمات األصلية للمركبات 
متعددة االستخدامات )MPV(، ليوفر التصميم الداخلي املستوحى 
من السفن السياحية أجواًء منفتحة وفريدة من خالل أسلوبه املبتكر. 
كما ختلق اخلطوط السفلية للسيارة والنوافذ البانورامية بيئة رحبة 

وحمفزة جلميع الركاب.
وُصممت مقاعد السائق والركاب يف الصف األول لتوفر إحساسًا 
باملساحة والراحة. ويركز التصميم الداخلي البسيط يف »ستاريا« 
ومت  للركاب.  أكرب  ومرونة  مساحة  لتوفري  األساسيات  على  فقط 
حتريك حجرة القفازات يف مقعد ركاب الصف األول لألمام لتوفري 

مساحة إضافية للساقني.
كما يتمتع مقعد السائق مبظهر مستقبلي عالي التقنية مع شاشة 
عرض أمامية متطورة مقاس 10.25 بوصة، وآلية التبديل اإللكرتوني 
للحركة من خالل األزرار. وتوجد اللوحة الرقمية أعلى لوحة القيادة 
ختزين  مساحات  وتتوفر  للسائق.  العوائق  من  خالية  رؤية  لتوفري 
متعددة يف اجلزء األمامي من املقصورة، وميكن لكل من السائق 
حبوامل  اجملهز  املركزي  الكونسول  إىل  الوصول  أيضًا  والركاب 

األكواب ومنافذ USB ومساحة ختزين إضافية.

لتعزز مستقبل النقل بأعلى معايري سالمة املركبات متعددة االستخدمات

هـيونداي تـطلق طـراز »سـتاريا« الـجديد
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ويضم موديل »ستاريا برمييوم« جمموعة متنوعة من امليزات الداخلية 
الركاب. حيث مت جتهيز  بنوعية جتربة تنقل  اليت ترتقي  اإلضافية 
املوديل املخصص لسبعة أشخاص مبقاعد فاخرة يف الصف الثاني 
ميكن إمالتها إلكرتونيًا وحتريكها لتسهيل الوصول أو زيادة مساحة 
األمتعة إىل أقصى حد. ومن خالل ميزة االسرتخاء بلمسة واحدة، 
ميكن جعل املقاعد تنحين تلقائيًا إىل وضعية تناسب راحب الركاب 
مع الرتكيز على أفضل توازن للجسم بشكل عام. وحتى عندما يتم 
البالغني  للركاب  كافية  مساحة  توجد  الوضع،  بهذا  املقاعد  إمالة 
التصميم  بفضل  وذلك  الثالث،  الصف  مريح يف  بشكل  للجلوس 

الداخلي الفسيح لـ »ستاريا«.
وميكن حتريك املقاعد الفردية بالصف الثاني يف موديل »ستاريا 
برمييوم« ذو التسعة مقاعد بزاوية 180 درجة لتصبح مبواجهة مقاعد 
الصف الثالث. وهذا ما جيعل من هذه املركبة خيارًا مثاليًا للشركات 
أو املكاتب املتنقلة حيث ميكن للمسافرين التحكم بتحريك مقاعدهم 
وعقد االجتماعات وجهًا لوجه. كما أن هذه املقاعد الدوارة مرحية 
للغاية بالنسبة للعائالت، حيث ميكن التفاعل والتواصل بني الركاب 

يف خمتلف املقاعد بسهولة.
»ستاريا  لونًا يف موديالت   64 بـ  املتاحة  الداخلية  اإلضاءة  وتوفر 
برمييوم« أجواء داخلية مميزة. حيث ميكن ضبط اإلضاءة املتناغمة 
التحكم  ووحدة  القيادة  قمرة  لتضيء  مباشر  وغري  مباشر  بشكل 
داخل  الفاخر  الشعور  تعزيز  يتم  كما  الشحن.  ومناطق  واألبواب 

.)Bose( املقصورة من خالل النظام الصوتي
وباإلضافة إىل ذلك، تعد املساحة الواسعة للساقني يف »ستاريا« 
ختزين  مساحة  إىل  حتويلها  وميكن  فئتها،  يف  األفضل  بني  من 
إضافية واسعة عندما يتم حتريك مجيع املقاعد معًا، وهذا ما أصبح 
ممكنًا بفضل وظيفة املقعد االنزالقي الطويل متعدد االستخدامات. 
كما أن إمكانية طي املقاعد اخللفية لتصبح مسطحة بالكامل يف طراز 
»ستاريا« القياسي، جيعل من هذه املركبة اخليار األمثل ملمارسة 
مثل  الداخلية،  واملرونة  املساحة  من  الكثري  تتطلب  اليت  األنشطة 

التخييم والرياضات اليت تتطلب الكثري من املعدات.
وبهذا السياق قال سانغ يوب لي، نائب الرئيس األول ورئيس 
التصميم العاملي يف »هيونداي«: »تعيد »ستاريا« تفسري تصميم 
استخدام املساحات وجودة الوقت خالل التنقل يف املستقبل. حيث 
بل  السيارات فحسب،  بتصميم  تتعلق  ال  التنقل  ابتكار جتربة  أن 
ترتبط بالقدرة على تلبية احتياجات جمموعة متنوعة من أمناط احلياة. 
وتهدف املساحة الداخلية والوظائف املبتكرة يف »ستاريا« إىل تغيري 
طريقة جتربة نقل األشخاص خالل السفر، وحتسني نوعية الرحالت 

من خالل حتقيق أقصى استفادة من الوقت خالل التنقل«.
»ستاريا«  الداخلي يف  التصميم  ألوان  وتوجد تشكيلة متنوعة من 
تشمل: األسود بالكامل، واألسود والبيج، واألسود واألزرق. ويضم 
موديل »ستاريا برمييوم« خيارات إضافية من درجات اللونني الرمادي 

والبين باإلضافة إىل درجيت اللون الرمادي الغامق الفاتح.
تعزيز املتانة واألداء

تعزز استخدام املساحة الداخلية املبتكرة يف »ستاريا« بفضل قاعدة 
العجالت اليت يبلغ قطرها 3273 ملم، بطول إمجالي يبلغ 5253 ملم، 
وعرض 1997 ملم. ويبلغ االرتفاع اإلمجالي هلذه املركبة 1990 ملم، 
وميكن  بسهولة،  واخلروج  الدخول  إمكانية  للركاب  يتيح  ما  وهذا 
للطفل العادي يف سن املدرسة الوقوف يف وضع مستقيم والتحرك 

بسهولة داخلها.
وختتلف خيارات ختزين األمتعة حسب كيفية ترتيب املقاعد. حيث أن 
املوديالت املتوفرة مبقعدين أو ثالثة مقاعد، واملخصصة لالستخدام 
كما  لرت.   5000 حوالي  تبلغ  ختزين قصوى  مساحة  توفر  التجاري، 
 Euro( نوع  ألواح من  لتحمل ثالث  الشحن  أبعاد مساحة  زيادة  مت 

pallets( يف وقت واحد.
للمحركات،  »ستاريا« متعددة االستخدامات خبيارين  وتأتي مركبة 
األول حمرك VGT سعة 2.2 لرت يعمل بالديزل، أما احملرك الثاني 

)Smartstream G6DIII( فهو بسعة 3.5 لرت ويعمل بالبنزين.
يدوي  حركة  بناقل  تزويده  ومت  حديثًا  الديزل  حمرك  تطوير  ومت 
سرعات،  مثاني  من  أوتوماتيكي  حركة  ناقل  أو  سرعات  ست  من 
ليولد قوة تبلغ 177 حصان، وعزم دوران يصل إىل 44 كيلوغرام 
باهلواء  واملربد  الكفاءة  عالي  التوربيين  الشاحن  ويسهم  للمرت. 

واملزود بضاغط حمّسن بتوفري أفضل عزم دوران خالل السرعات 
املنخفضة.

ويقرتن احملرك الثاني الذي يعمل بالبنزين بناقل حركة أوتوماتيكي 
من مثاني سرعات، ليولد قوة تبلغ 272 حصان وعزم دوران يبلغ 
33.8 كيلوغرام للمرت. ويوفر نظام اإلدارة احلرارية املتكامل اخلاص 
التحكم  خالل  من  الوقود  استهالك  كفاءة  أفضل يف  معدالت  بها 
كما  السيارة.  تشغيل  لظروف  وفقًا  التربيد  سائل  حرارة  بدرجة 
الوقود  كفاءة  على حتسني  املدمج  األسطوانة  تأرجح  ذراع  يساعد 
املسبوكات  تساعد  فيما  االحتكاك،  تقليل  طريق  عن  أكرب  بشكل 
أداء  حتسني  على  للصدأ  املقاوم  الفوالذ  من  املصنوعة  اجلديدة 

العادم لتأمني مزيد من الطاقة.
من  املتاحة حملركاتها  اخليارات  موتور«  »هيونداي  وطورت شركة 
أجل تقليل مستوى الضجيج واالهتزاز واخلشونة )NVH(، وضمان 
والتسارع.  الدوران  القوة وعزم  أداء من حيث  بأفضل  اإلحساس 
الكفاءة  لزيادة  بالصمامات  املباشر  التحكم  آلية  حسنت  أنها  كما 
اهليدروليكية، ومضخة الزيت لتحسني كفاءة الوقود، وحمول عزم 

الدوران متعدد األلواح لزيادة التحكم وكفاءة الوقود.
الركوب  راحة  إىل حتسني  أيضًا  امليكانيكية  التحسينات  أدت  كما 
اخللفي.  احملور  الوصالت يف  متعدد  التعليق  نظام  تطبيق  بفضل 
أيضًا  الصدمات  وتصميم ممصات  العمودي  امليل  زاوية  وتساهم 
باالرتقاء مبستويات راحة الركوب. وباملثل، مت تطوير أنظمة الفرملة 
لتوفري قوة كبح ثابتة تتناسب مع احلجم الكبري هلذه املركبة متعددة 

االستخدامات.
اهليكل،  من  العلوي  للجزء  اهلوائي  الديناميكي  التصميم  أن  كما 
األداء  بتحسني  ساهمت  اجلسم،  من  السفلي  اجلزء  وحتسينات 

وتوفري معدالت أفضل الستهالك الوقود.
ميزات ذكية ألنظمة السالمة والراحة

واألمان،  السالمة  مستويات  أعلى  ضمان  على  »ستاريا«  حرصت 
وتوفر خيارًا إلضافة ما يصل إىل ستة وسائد هوائية، وتأتي مجيع 
املقاعد بأحزمة أمان من ثالث نقاط ومساند للرأس. ويتم تعزيز 
مثل  األخرى  الذكية  امليزات  خالل  من  أكرب  بشكل  السالمة  أنظمة 
مساعد جتنب االصطدام األمامي )FCA( ومساعد جتنب االصطدام 

.)BCA( يف النقاط العمياء
كما توجد العديد من ميزات األمان األخرى مثل الوحدة الالسلكية 
للتذكري بارتداء حزام املقعد )WM-SBR(، وهو أول نظام من نوعه 
يف العامل يستخدم تقنية االتصاالت الالسلكية، مما يتيح للركاب 
االستمتاع مبزايا تذكري وضع حزام األمان وإمكانيات االنزالق الطويل 

للمقاعد يف نفس الوقت.
مرور  أثناء  كهربائيًا  املنزلق  الباب  فتح  الركاب  أحد  حاول  وإذا 
سيارة من اجلانب اخللفي، فإن نظام املساعدة على اخلروج اآلمن 
الراكب  تنبيه  نظام  يستخدم  كما  الفتح.  من  الباب  مينع   )SEA(
اخللفي )ROA(، املتوفر يف أسواق حمددة، أجهزة استشعار لتنبيه 

السائق يف حالة وجود راكب يف السيارة بعد اخلروج منها.
وتأتي مركبة »ستاريا« متعددة االستخدامات أيضًا بنظام املعلومات 
والرتفيه الذكي من »هيونداي« إضافة إىل كامريا واسعة الزاوية 
متكن السائق والراكب األمامي من رؤية الركاب يف املقعد اخللفي 
على شاشة العرض. وميكن للعائالت استخدام هذه امليزة ملراقبة 
مستخدمو  سيستفيد  كما  بسهولة،  األليفة  واحليوانات  األطفال 

خدمات نقل الركاب من هذه امليزة أيضًا.
وعالوة على ذلك، يتيح نظام املعلومات والرتفيه للسائق والراكب 
األمامي إمكانية التواصل مع الركاب باخللف باستخدام وظيفة مكرب 
البعض  بعضهم  من مساع  الركاب  مجيع  ليتمكن  الفريدة  الصوت 

بوضوح.
خطط املستقبل

موديالت  من  متنوعة  تشكيلة  إلطالق  هيونداي  شركة  ختطط 
وسيارات  اإلسعاف  وسيارات  الليموزين  سيارات  مثل  »ستاريا« 
التخييم. باإلضافة إىل ذلك، من املقرر إطالق الطرازات الصديقة 

للبيئة من »ستاريا« يف السنوات القادمة.
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج
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 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان
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Sutherland 

PH: 9525 7191

ينصح األطباء الناس بضرورة جتنب الدهون والسكر، لضمان 
متتعهم بصحة جيدة واالبتعاد عن خطر اإلصابة بأمراض القلب 

واألوعية الدموية.
ولكن أي منهم مل يذكر أيهما أسوأ وأكثر خطورة على الصحة 
العامة، خاصة وأن هناك أحباثًا تتحدث عن أنه ليس كل الدهون 
سيئة وأن السكر حيتاجه اإلنسان أحيانا، حبسب ما نشره موقع 

مؤسسة »كليفالند كلينك« الطبية املتخصصة.
تقول أخصائية التغذية الوقائية يف أمراض القلب، كيت باتون: 
»كل من الدهون والسكر مضران لك، ومع ذلك، فإننا نتحدث 
عن الدهون املشبعة والدهون املتحولة والسكريات املضافة، 
هذا هو املكان الذي يكمن فيه بعض االلتباس واختالط األفكار 

بالنسبة للناس«.

ما الدهون السيئة؟
الدهون املشبعة والدهون املتحولة ضارة بالصحة، كالهما يدفع 
إىل تكوين كوليسرتول الربوتني الدهين منخفض الكثافة، وهو 

النوع الذي يسبب مرض الشريان التاجي.
الربوتني  كوليسرتول  مستويات  من  املتحولة  الدهون  وتزيد 
كوليسرتول  مستويات  من  وتقلل  الكثافة،  منخفض  الدهين 
الربوتني الدهين عالي الكثافة »اجليد« وتسبب االلتهاب، مما 
يسرع من تطور مرض الشريان التاجي. وتوجد الدهون املشبعة 
يف  أيًضا  توجد  كما  احليوانية،  املنتجات  يف  أساسي  بشكل 
بعض الزيوت الغريبة املشتقة من النباتات، مبا يف ذلك زيت 

جوز اهلند وزيت النخيل.
آمنة  املتحولة  الدهون  من  كمية  توجد  ال  أخرى،  ناحية  من 

لألكل.
ثانوية  نتيجة  إنها  الطبيعة،  يف  املتحولة  الدهون  توجد  وال 
مثل  صلبة،  دهون  إىل  الصحية  الزيوت  حتول  اليت  للعملية 

املارجرين، ومتنع منتجات املخابز من التفسخ.

ما الدهون اجليدة؟
جيد معظم الناس صعوبة بالغة يف اتباع نظام غذائي خاٍل من 
كل  عن  للتخلي  مضطًرا  لست  أنك  هو  السار  اخلرب  الدهون. 
املشبعة  األحادية غري  فالدهون  للبقاء بصحة جيدة،  الدهون، 

مفيدة للقلب.
وفًقا جلمعية القلب األمريكية، فإن استبدال الدهون املشبعة 
يف نظامك الغذائي بالدهون املتعددة وغري املشبعة األحادية، 
واألوعية  القلب  بأمراض  اإلصابة  معدل  من  يقلل  أن  ميكن 

الدموية.
بعبارة أخرى، ميكن أن يكون إلجراء التبديل نفس تأثري تناول 

العقاقري املخفضة للكوليسرتول.
وتقول باتون: »من اجليد دمج هذه الدهون اجليدة يف نظامك 
الغذائي، مع األخذ يف االعتبار أن مجيع الدهون حتتوي على 9 

سعرات حرارية لكل جرام«.
زيت  املشبعة  غري  األحادية  للدهون  اجليدة  املصادر  وتشمل 

الزيتون، وزيت الكانوال، واألفوكادو، واملكسرات.

ماذا عن أوميغا 3 و6؟
غري  املتعددة  الدهون  من  نوعان  هما   ،6 وأوميغا   3 أوميغا 
ال  أساسية  دهون  هي  الدهنية،   3 أوميغا  أمحاض  املشبعة. 

يستطيع اجلسم صنعها.

أيهما أكثر ضررا… الدهون أم السكر؟

 2021 أيــار   1 Saturday 1 MAY 2021الـسبت 

وتقلل من خطر اإلصابة جبلطات الدم وتقلل من االلتهابات، 
وتشمل مصادر دهون أوميغا 3 األمساك الدهنية، مثل السلمون 

والسردين واجلوز وبذور الكتان.
وتعمل دهون أوميغا 6 على بناء خاليا صحية وألياف عصبية، 
الشمس  وعباد  والذرة  الصويا  فول  زيوت  مصادره  تشمل 

والقرطم.

ملاذا السكر ليس كله خطر؟
الصحية.  وغري  الصحة  بني  الفاصل  اخلط  على  السكر  ميتد 
مثل  األطعمة  طبيعي يف  بشكل  السكر  أشكال  بعض  وتوجد 
الفاكهة )الفركتوز( واحلليب )الالكتوز(، وهي آمنة عند تناوهلا 

كجزء من نظام غذائي متوازن وصحي.
القلق هو يف املقام األول مع السكريات املضافة، هذه هي 
اليت ال تظهر بشكل طبيعي يف  السكروز(  )عادة  السكريات 
األطعمة، ولكنها ُتضاف حسب الذوق، والسكر هو عامل اجلذب 
الرئيسي يف األطعمة مثل احللوى والبسكويت واآليس كريم.

ويتم إخفاء السكر أيًضا يف أماكن غري حمتملة، مبا يف ذلك 
اخلبز واحلبوب وصلصات الطماطم، وهذا جيعل من السهل جًدا 

تناول كميات كبرية من السكر دون قصد.
وتقول باتون: »يرتبط اإلفراط يف تناول السكر بزيادة خماطر 

اإلصابة مبرض السكري والسمنة وزيادة شحوم الدم«.
الصحة  وزارة  عن  الصادرة  الغذائية  اإلرشادات  وتوصي 
واخلدمات اإلنسانية األمريكية ووزارة الزراعة بأن النساء ينبغي 
مالعق  )ستة  حراري  سعر   100 عن  يزيد  ال  ما  تستهلكن  أن 
بالنسبة  أما  يومًيا.  السكر املضاف  غراًما( من   25 أو  صغرية 
للرجال، فهو حيتاج إىل 150 سعًرا حرارًيا )9 مالعق صغرية أو 

36 غراًما(.

تأكد من تتبعك
واألطعمة  املطاعم  وكذلك  املصنعة  املنتجات  معظم  حتتوي 
اجملمدة على السكر أو الدهون حسب الرغبة. وهذا يعين أن 
العديد من املنتجات منخفضة السكر ميكن أن حتتوي على نسبة 
على  الدسم  قليلة  املنتجات  حتتوي  وقد  الدهون،  من  عالية 

سكر مضاف.
وتقول باتون: »أقرتح قراءة ملصقات حقائق التغذية، وخاصة 
قائمة املكونات، واستخدام تطبيق ملساعدتك يف معرفة مصدر 

السعرات احلرارية«.

السؤال الذي يطرح نفسه على من اعتاد النوم على اجلانب األيسر 
هو هل تضر طريقة النوم هذه بالصحة؟

أن  هو  غاندملان،  غريمان  القلب  أمراض  طبيب  حسب  اجلواب، 
عادة النوم على اجلانب األيسر ال تضر. وقال الطبيب على شبكة 

التلفزيون الروسي:
يقع القلب خلف اجلدار املصنوع من األضالع، أي أن مثة ما حيمي 
القلب. وهلذا ال ميكن أن خيضع القلب ألي ضغط سواء كنت راقدا 

على اجلانب األمين أم اجلانب األيسر.
عن  سوكوف،  يفغيين  العصبية،  األمراض  طبيب  كشف  بدوره 
طريقة ضارة للنوم، مشريا إىل أن أضرارا قد تلحق جبسمك  عندما 
تنام على  بطنك. فعندما يستلقي اإلنسان بوضعية الرقود على 
البطن تتضرر شرايني وأوردة الرقبة املسؤولة عن نقل الدم إىل 
املخ، بسبب ضرورة ميل الرأس لليمني أو اليسار. وتتسبب هذه 
الوضعية أيضا يف ارتفاع الضغط داخل البطن وهو ما ميكن أن 

يؤدي إىل ظهور األودميا.
يف ظن الدكتور سوكوف فإن وضعية الرقود على اجلانب األمين 
باليدين والرجلني املنحنية قليال هي أفضل وضعية للجسم خالل 

النوم الليلي.

طبيب أمراض عصبية يكشف 
عن أفضل وضعية للنوم

كشفت الدكتورة مارينا شيستوفا، خبرية التجميل الروسية، املواد 
من  للتخلص  الغذائي  النظام  من  استبعادها  جيب  اليت  الغذائية 

االلتهابات اجللدية.
وتقول اخلبرية يف حديث لوكالة نوفوسيت الروسية لألنباء، »جيب 
االمتناع عن تناول األطعمة اليت تسبب التخمر، مثل اخلبز واملعجنات 
وميكن  املعلبات.  وكذلك  السكر  على  احملتوية  األطعمة  ومجيع   ،
تناول اخلبز الذي تستخدم يف صناعته اخلمرية الطبيعية، بدال من 

اخلبز الذي تستخدم يف صنعه اخلمرية احملبة للحرارة«.
وتشري اخلبرية، إىل أنه جيب االمتناع عن تناول الفواكه يف النصف 
الثاني من النهار، ألن البكترييا املسببة لألمراض يف األمعاء تكون 
أكثر نشاطا يف فرتة املساء وتتفاعل مع السكر أكثر. ولكن هذا 
ال يعين االمتناع عن تناول الفواكه متاما، حيث ميكن تناول تفاحة 

واحدة أو برتقالة، أو عنقود عنب صغري.
وتقول، »يؤثر ازدياد البكترييا املرضية يف األمعاء وهذا حيصل 
بصورة دورية، يف نفاذيتها، ما يسبب وصول السموم بسرعة إىل 
الدم، وهذا يؤدي ليس فقط إىل االلتهابات، بل وإىل األمراض 

اجللدية واحلساسية واالكزميا«.

مواد غذائية تسبب ظهور حب الشباب على الوجه
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Australia has won the 
hosting rights to the 
2027 Netball World Cup, 
which will be played in 
Sydney.
Australia will host the 
2027 Netball World Cup, 
with Sydney to stage the 
16-nation tournament.
The event will coincide 
with Australian netball’s 
centenary celebrations, 
and further boost the 
popularity of the Austra-
lia’s number one partici-
pation sport.
“An enormous amount 
of work went into our bid 
and it’s thrilling to think 
that we can now begin to 
transform our vision into 
reality,” Netball Australia 
Chair Paolna Hunt said.
“We know that netball 
plays a key role in con-
necting and empower-
ing young women and 
girls and an event such 
as this is a North star for 
young athletes who can 
now dream of working to 
represent the Diamonds 
in front of huge home 
crowds.”
“We acknowledge the 
responsibility of winning 

Netball: Sydney to be host 
city for 2027 World Cup

an event such as this 
and will work to ensure 
that lasting benefits will 
be enjoyed by commu-
nities throughout New 
South Wales, Australia 
and the region.”
International Netball 
Federation president Liz 
Nicholl said: “Australia 
put in a strong bid and 
we are confident they 
will deliver an excellent 
event in the city of Syd-
ney, as we have seen 
Netball Australia do so 
in the past.”
“As our sport continues 
to grow and evolve at 
an unprecedented rate 
around the globe, we 
look forward to work-
ing with the organising 
committee and Netball 
Australia on netball’s 
growth and development 
whilst delivering a thrill-
ing world-class event 
that will no doubt inspire 
all and work towards 
creating a better world 
through netball.”
Sydney also hosted net-
ball’s World Cup in 2015, 
with South Africa to 
stage the event in 2023.
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The Diamonds celebrate winning the Netball World Cup in 2015 in 
Sydney. Picture: Matt King/Getty ImagesSource:Getty Images

Most healthy people aged 
in their 50s and 60s will 
not receive a COVID-19 
vaccine next week, as 
NSW focuses on frontline 
workers and the vulnera-
ble despite national plans 
to accelerate vaccina-
tions among the general 
population.
National cabinet has re-
solved to bring forward 
phase 2a of the national 
vaccine rollout, in light of 
advice recommending the 
Pfizer shot ahead of As-
traZeneca for under 50s.
The change will see Aus-
tralians aged over 50 
eligible to receive the 
AstraZeneca vaccine at 
state-run vaccination clin-
ics from Monday, May 3, 
and at their local GP from 
May 17.
However, NSW Health’s 
clinics, hosted in hospi-
tals, will not be opening 
widely.
NSW Premier Gladys 
Berejiklian says states 
should take international 
arrivals in proportion to 
their population.
“The priority groups out-
lined by the Common-
wealth government for 
the vaccination rollout 
continue to apply,” NSW 
Health said in a state-
ment.
“Therefore, initially, NSW 
Health bookings will con-
tinue to be largely avail-
able to those most at risk, 
such as any remaining 
frontline health staff re-
quiring vaccination, criti-
cal and high-risk workers 
and their families.”
From this week, a number 
of hospital clinics deliver-
ing the AstraZeneca vac-
cine will switch to offer-
ing the Pfizer shot as the 

Healthy over-50s unlikely to book a vaccine as NSW sticks to own plan

state prioritises giving 
the latter to its healthcare 
workforce and their fami-
lies under its obligations 
in phase 1a and 1b of the 
rollout.
Since February 22, NSW 
Health has administered 
192,336 of its allocated 
300,000 vaccinations.
The ministry said it would 
“identify and invite” peo-
ple aged over 50 who do 
not have a regular GP or 
are part of NSW Health’s 
integrated care programs 
to receive their vaccine at 
a state-run clinic.
Otherwise, the newly eli-
gible will need to wait un-
til May 17 to receive their 
vaccination at a local GP.
A booking system for the 
wider public will be es-
tablished once the state 
“has ensured vaccination 
of the priority groups it is 
responsible for and those 
most vulnerable people 
aged 50 to 69”, the minis-
try added.
All people aged 70 and 
over, as well as Aborigi-
nal or Torres Strait Island-
ers aged 55 and over and 
adults of any age with par-
ticular health conditions, 
are eligible to receive their 
vaccine through GPs.
There have been 361,530 
COVID-19 vaccines ad-
ministered by NSW GPs.
“If you are getting the As-
traZeneca vaccine and you 
know that your GP can of-
fer it to you ... that’s where 
you should go,” Premier 
Gladys Berejiklian said on 
Monday.
Premier says travel ex-
emptions ‘not role of 
states’ as NSW records 
eight overseas cases
The state’s capacity will 
change significantly once 

People aged 50 and over are eligible to receive the AstraZeneca vaccine from May 3.Credit:Stuart Layt

its mass vaccination cen-
tre opens at Sydney Olym-
pic Park in mid-May.
“Homebush will be open, 
potentially on the week of 
the 10th or the 17th,” the 
Premier said.
The centre, which is be-

ing constructed within a 
leased commercial build-
ing, will play host to two 
pharmacies, one distrib-
uting the Pfizer shot and 
the other AstraZeneca. 
Bookings will be required 
to attend and, initially, the 
centre will also prioritise 
vulnerable persons.
It will have the capacity to 
administer 30,000 doses 
of vaccine a week, for 
a total of 60,000 doses 
across the state.
The Premier stressed 
numbers will depend on 
how many doses are pro-
vided by the federal gov-

ernment.
Vaccination of frontline 
workers and their fami-
lies in NSW slowed sub-
stantially last week, amid 
concerns about health-
care workers rejecting 
the AstraZeneca shot.
There were only 18,484 
COVID-19 vaccinations 
completed by NSW Health 
in the week ending April 

25, the lowest weekly to-
tal since early March.
COVID-19 vaccinations 
administered by NSW 
Health have been in de-
cline since April 8, when 
vaccine advisory group 
ATAGI recommended 
people under 50 receive 
the Pfizer shot above the 
more readily available 
AstraZeneca.

One state could start to 
accept more than 100 
international student ar-
rivals per week under a 
grand plan to reignite 
the economy.
Victoria would accept 
more than 100 inter-
national students next 
month under a plan in 
which new arrivals would 
quarantine in a set-up 
similar to the Australian 
Open tennis tournament.
The Premier’s office re-
leased its letter to the 
Prime Minister’s office 
where Acting Premier 
James Merlino outlined 
details of the scheme.
From May 24, Victoria 
would accept 120 stu-
dents per week who 
would all serve manda-
tory quarantine in an 
“economic cohort quar-
antine hotel” – a dedicat-
ed hotel for student ar-
rivals separate to other 
international arrivals.
The program would op-
erate on an industry/
user pays model, with 
relevant industries/sec-
tors (e.g. tertiary educa-
tion institutions, stage 
and screen productions, 
major event organisers) 
providing funding to 
support operating costs, 

the letter also read.
The new arrivals would 
pay more than the $3000 
fortnightly fee currently 
charged to one adult.
Mr Merlino said interna-
tional student arrivals 
would “support Victo-
ria’s and Australia’s eco-
nomic recovery”.
The arrangement is not 
set to impact the state’s 
international arrival cap 
of 1000 arrivals per 
week, with the students 
expected to arrive on 
commercial passenger 
flights.
In his letter, Mr Mer-
lino asked the federal 
government to approve 
Victoria’s plan and fast-
track visas for the new 
arrivals.
Mr Merlino also said the 
“highest levels of safe-
ty” would be maintained 
across the program.
Staff tasked to the eco-
nomic cohort quaran-
tine hotel would have 
received “at least their 
first dose of a COVID-19 
vaccine”.
Students would also be 
subjected to the same 
coronavirus testing 
regimen as in the stan-
dard quarantine hotel 
scheme.

Victorian government un-
veils plan to bring interna-
tional students back



Page 28صفحة 28     

NEWS

A former MKR contestant 
famous for a “sex scan-
dal” reality TV storyline 
has been awarded workers 
compensation for a claim 
for “psychological injury”.
 Channel 7 has been or-
dered to pay a former 
contestant on My Kitchen 
Rules more than $22,000 
a year in ongoing com-
pensation after she was 
left unable to work due to 
“psychological injury” she 
suffered from her time on 
the show.
Piper O’Neill, who ap-
peared on the 2019 sea-
son of the reality cooking 
competition with her best 
friend and fellow beauty 
queen Veronica Cristovao, 
lodged a workers compen-
sation claim against the 
broadcaster in August last 
year seeking payment of 
close to $1000 in weekly 
benefits, starting from De-
cember 24, 2018.
Ms O’Neill, 38, was memo-
rably revealed to be having 
a secret relationship with 
rival contestant Victor Ae-
berli in a much-hyped “sex 
scandal” storyline.
The American-born model 
and Mrs Australia Inter-
national 2015 winner was 
separated from her hus-
band and father of her chil-
dren Jordan Green during 
filming.
At the time, Ms Cristovao 
was highly critical of the 
show’s producers for hyp-
ing up the “sex scandal”, 
telling news.com.au’s An-
drew Bucklow the revela-
tion had been edited as if it 
were a bombshell but that 
most contestants knew 
about the relationship al-
ready.
“Everyone knew what was 
going on between Victor 
and Piper,” she said.
“It’s very unfair for Piper. 
At the end of the day she 
was bullied at that table. 
It’s just very unfair be-
cause it’s all public. She’s 
got a family and two kids 
and this is really unfair.”

Veronica and Piper made 
it into the final eight teams 
of the 2019 competition 
before being eliminated in 
episode 42.
In her workers compensa-
tion claim, under her mar-
ried name Piper Green, 
she alleged that she had 
sustained psychological 
injury over the course of 
her role in the show “due 
to vilification and bullying 
from producers and the 
network”.
She alleged that this in-
volved “over 40-hour 
work weeks, control over 
her phone, distortions of 
her actions and words af-
ter editing, victimisation, 
bullying and harassment 
and unfair treatment and 
adverse interactions with 
other workers, producers 
and staff”.
Seven disputed a number 
of her allegations, includ-
ing whether she was clas-
sified as a worker, whether 
she had sustained the in-
jury and become incapaci-
tated as alleged, and if so 
whether her employment 
was a substantial contrib-
uting factor.
The broadcaster also ar-
gued she had not filed her 
claim for compensation 
within the time-frame re-
quired under the law, and 
questioned whether “the 
events alleged by the ap-
plicant were not real events 
or did not actually occur 
and that the applicant did 
not suffer a psychological 
injury or that she had mis-
perceived events”, accord-
ing to a published decision 
from the Personal Injury 
Commission of NSW.
The matter was first heard 
via telephone conference 
in December 2020, where 
the commission was in-
formed Ms O’Neill had 
agreed to an independent 
medical examination ar-
ranged by Seven.
At a second telephone con-
ference in February this 
year, the parties advised 

Seven ordered to pay former MKR contestant $425 per 
week compensation for ‘psychological injury’

the commission “that the 
matter was settled” – with 
the only outstanding is-
sues to be resolved that 
of the rate of weekly com-
pensation, and the date of 
commencement.
Commission member Car-
olyn Rimmer’s decision, 
handed down earlier this 
month, dealt mainly with 
the question of whether a 
$500 per week “allowance” 
paid by Seven to prepare 
meals as part of the show 
should count towards Ms 
O’Neill’s pre-injury average 
weekly earnings (PIAWE), 
used to determine the level 
of ongoing compensation.
Injured workers with no 
current work capacity are 
eligible to receive 95 per 
cent of their base rate of 
pay prior to their injury 
for the first 13 weeks of 
the entitlement period, 
continuing at a lower rate 
thereafter.
“The applicant’s claim was 
made on the basis that she 
has no current work capac-
ity,” Ms Rimmer wrote.
“The issue of work capaci-
ty was not in dispute. How-
ever, there is a dispute as 
to PIAWE and as to wheth-
er the payment of $500 per 
week by the respondent in 
addition to the ‘fee’ of $500 
per week as an allowance 

Veronica and Piper are both 
former beauty queens. Picture: 
Justin LloydSource:News Corp 
Australia
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which should be included 
in her ordinary earnings.”
Under her “Contestant 
Agreement”, Seven paid 
Ms O’Neill $500 per week 
to appear on the show, 
plus an additional $500 
allowance “for all ingre-
dients for the meals that 
I cook as part of the Pro-
gram as determined by 
Seven and for the decor for 
the dinner/s”.
Another clause of the con-
tract also allowed for a 
separate meal allowance 
of $500 per week when she 
was required to travel to 
other cities.
Ms O’Neill argued that 
Seven’s decision to clas-
sify part of her remunera-
tion as a “meal allowance” 
was “arbitrary and did not 
alter the substantive real-
ity that the applicant was 
remunerated in the sum of 
$1000 per week for each 
week that she worked for 
the respondent”, Ms Rim-
mer wrote.
In her submissions, Ms 
O’Neill initially said she 
was “given an additional 
$500 a week for food for 
myself to eat and to aid in 
the purchase of food that 
would need to be bought 
and to practice cooking for 
the show”.
In a later supplementary 
statement, she clarified 
that the $500 for food 
purchases was “for our 
personal food, which is 
actually separate from the 
food that we were using for 
practice”.
“I understood that it was 
something akin to a meal 
allowance and that we 
could use the money in 
anyway we wanted and 
there were no rules re-
garding obtaining the pay-
ment,” she said.
She added that they were 
never asked to provide 
receipts to show how the 
money was spent and that 
the payment was always 
made in “one lump sum of 
$1000”.

In response, Seven argued 
that the additional $500 
was a monetary allowance 
covering the expense of in-
gredients, and as such was 
specifically excluded from 
the calculation of PIAWE 
under the relevant section 
of the 1987 Workers Com-
pensation Act.
Ms Rimmer ultimately came 
down in favour of Seven.
“In my view, it was clear 
that the allowance of $500 
per week was an allow-
ance for ingredients for 
the meals the applicant 
cooked as part of the Pro-
gram and for the decor for 
the dinner,” she wrote.
“While she may have eaten 
some of the ingredients 
that she purchased, this 
was not a meal allowance. 
There was a separate pro-
vision for a meal allow-
ance when required in the 
Agreement. The applicant 
did not seem to understand 
that there was a separate 
meal allowance of $500 per 
week when in other cities 
or in the second phase of 
the production in Sydney, 
and it may be that she was 
confused by the different 
allowance.”
Ms Rimmer said the $500 
should not be included in 
Ms O’Neill’s base rate of 
pay.
“The payment of an allow-
ance for ingredients and 
decor to be used in the 
show should not be re-
garded as an amount to be 
included in the applicant’s 
earnings,” she said.
She ordered that Seven was 
to pay Ms O’Neill weekly 
compensation of $475 for 
the 13 weeks between De-
cember 24, 28 and March 
25, 2019 – equating to 
$6175 – continuing at $425 
per week from March 26, 
2019 onwards, or $22,100 
per year.
Contacted for comment on 
Monday, however, Seven 
pushed back on the ruling.
“We refuse any claims in 
this case,” a spokesman 

said. “There has been no 
settlement or lump sum 
payment. As this matter is 
ongoing, we have no fur-
ther comment.”
The spokesman declined 
to elaborate.
Ms O’Neill’s lawyer, Car-
mine Santone of Santone 
Lawyers, said in a state-
ment to news.com.au, 
“Piper is glad that the legal 
proceedings have been 
resolved with an Award in 
her favour but otherwise 
does not wish to make any 
further comment at this 
time.”
Her claim comes after a 
similar case against Seven 
in 2019, in which a former 
contestant who was por-
trayed as a “villain” on 
House Rules was found to 
have suffered psychologi-
cal injury.
The landmark ruling by the 
NSW Workers Compensa-
tion Commission found 
Nicole Prince was legally 
an employee of Seven, de-
spite her contract with the 
network explicitly stating 
there was no employment 
relationship.
That ruling, which was first 
reported by the TV Black-
box website, led to specu-
lation other former reality 
TV contestants could lodge 
similar workers compensa-
tion claims against broad-
casters.
Ms O’Neill’s case did not 
deal with that question as 
Seven had agreed to make 
the compensation pay-
ments on a “voluntary ba-
sis”.
In her decision, Ms Rim-
mer noted that the settle-
ment, “while resolving that 
she was entitled to work-
ers compensation benefits 
for work-caused injury, 
did not include any reso-
lution of the question of 
whether she was a worker 
employed under a contract 
of service, as distinct from 
a deemed worker under a 
contract to provide ser-
vices”.
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Flights to and from India 
into Australia have now 
been suspended, amid in-
creasing concerns over the 
nation’s escalating COVID-
19 situation.
Flights to and from India 
into Australia have now 
been suspended, Scott 
Morrison has announced, 
amid increasing concerns 
over the nation’s escalating 
COVID-19 situation.   
“We recognise that this has 
been a very significant out-
break in India,” the Prime 
Minister told reporters, off 
the back of a national secu-
rity committee meeting this 
morning.
“Today we agreed, in addi-
tion to the measures that 
I announced after the last 
National Cabinet meeting, 
to pause direct passenger 
flights between India and 
Australia until the 15th of 
May.”
Following the PM’s decision 
last week to reduce arrivals 
from India by 30 percent – 
with passengers travelling 
from there required to un-
dergo a virus test 72 hours 
before leaving their last port 
of call – calls have mounted 
for him to close our border 
to the nation altogether.
On Sunday, India recorded 
352,991 cases – the worst 
single-day increase in any 
country since the pandem-
ic began – as mass crema-
tion sites were established 
in response to a mounting 
death toll. Another 323,000 
new infections were report-
ed in the last 24 hours, and 
2,771 deaths.
You can read more on this 

and follow our live news 
updates in the blog below.
How Aussies could get $1k 
tax bonus
Filing a tax return can be 
a painful chore at the end 
of the financial year, but 
there’s always the chance 
of getting a slab of money 
back.
But what if you could throw 
out the tedious paperwork 
and still receive at least 
$400 to $1000, without the 
hassle of saving receipts?
That’s the proposal of a new 
Aussie think tank called 
Blueprint Institute, which 
has called for complex tax 
returns to be scrapped for 
around 80 per cent of tax-
payers.
It suggested that the Aus-
tralian Taxation Office of-
fer standard work-related 
expenses worth $3000 to 
be claimed automatically, 
allowing people to submit 
a form that was already 
pre-filled. For the 20 per 
cent with high work-related 
expenses, they could have 
the option to fill out a full 
tax return.
Three quarters of Austra-
lians claim tax deductions, 
totalling $37 billion a year, 
with 70 per cent of people 
using an accountant to file 
their return. 
Dumb way alleged ‘drug 
dealer’ caught
An alleged drug dealer 
became unstuck during a 
police roadside stop when 
a woman interrupted and 
asked if she could buy co-
caine from the driver.
Eastern Suburbs Police 
Area Command posted 

Flights between India and Austra-
lia suspended until May 15

about the incident on Face-
book.
Officers said plain-clothed 
detectives intercepted the 
26-year-old man’s car along 
Gould Street, a one-way 
road in Bondi, after he was 
allegedly spotted using his 
mobile phone and driving 
the wrong way just before 
midnight on April 20.
“While speaking to the 
nervous driver who kept 
fidgeting with his phone, 
a woman also approached 
the vehicle and interrupted 
detectives’ conversation,” 
police said.
Police claim she told them 
she needed to speak to the 
driver because she wanted 
to buy cocaine. 
Big change to state’s Perth 
restrictions
Victoria may begin accept-
ing travellers from the Perth 
and Peel regions from mid-
night, just days after the 
state slammed its border 
shut to parts of Western 
Australia.
Victorian Health Minister 
Martin Foley confirmed 
health authorities would 
contemplate whether to 
change the travel rules to-
day despite four new cases 
reported in WA’s hotel quar-
antine scheme on Tuesday 
night.
Mr Foley told reporters he 
expected the Perth and 
Peel regions would change 
from red to orange zones 
on Tuesday night.
It would mean travellers 
would be able to enter the 
state but have to isolate 
until returning a negative 
test. 
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Thousands of households 
across Melbourne’s east-
ern and outer northern 
suburbs are being urged 
to monitor for symptoms 
of COVID-19 after traces of 
the virus were detected in 
nearby sewer catchments.
Victoria’s health depart-
ment said it was “most 
likely” the detections were 
due to a person shedding 
the virus after the infec-
tious period, given the cur-

Virus alert for 18 of Melbourne’s eastern, outer 
northern suburbs after wastewater detections

A report that was ordered 
in the wake of the Brittany 
Higgins’ sexual assault al-
legations has made find-
ings described as ‘quite 
brutal’.
Staffers working for NSW 
ministers don’t have ac-
cess to adequate protec-
tions to ensure they can 
safely report workplace 
sexual harassment and 
bullying, a new report has 
found.
Former sex discrimina-
tion commissioner and 
NSW Liberal Minister Pru 
Goward’s report on com-
plaints procedures for NSW 
ministerial staff was made 
public on Wednesday by 
Premier Gladys Berejiklian.
Ms Berejiklian ordered the 
review after she reacted 
with “horror” to the al-
legations put forward by 
former commonwealth 
ministerial staffer Brittany 
Higgins, who alleges she 
was raped.
The findings, handed to the 
Premier last Monday, were 
published along with a 
promise by Ms Berejiklian 
to develop a “new safety 
net”.
She said the report, which 
relates to state procedures 
rather than those in Can-
berra, was “quite brutal”.
“Having read the report, 
it’s quite brutal and it says 
you have to overhaul the 
whole system, which we’ll 
be doing,” she told report-
ers.
In a statement included 
with the release of the re-
port earlier in the morning, 
the Premier said: “I want 
to have a clear conscience 
that I‘ve done everything I 

can to make sure that our 
workplace is supportive, 
respectful, and fair and 
that staff are always com-
fortable in coming forward 
in a safe setting.”
Pru Goward and Gladys 
Berejiklian in 2018. Pic-
ture: Monique Harmer
Ms Goward’s report found 
the procedures for han-
dling ministerial staff com-
plaints were woefully lack-
ing.
“This review has conclud-
ed that the protections 
and processes available 
to ministerial staff are un-
clear, ineffective and inad-
equate,” she wrote.
“While all workplaces are 
unique, ministerial offices 
have certain features which 
make them at greater risk 
of experiencing and poorly 
managing unacceptable 
conduct such as bullying, 
harassment and sexual 
misconduct.”
Those features include the 
lack of employment secu-
rity for staff, who are hired 
“at the grace and favour of 
the Minister” and can be 
fired without recourse to 
unfair dismissal laws.
She also noted staffers 
were often young, inexpe-
rienced and afraid of caus-
ing embarrassment to the 
office they served if they 
made complaints.
Ms Goward, a former wom-
en’s Minister and Minister 
the prevention of domestic 
violence and sexual as-
sault, also wrote that the 
policies in place put great 
responsibility on chiefs of 
staff without properly guid-
ing them on how to handle 

Gladys promises action on sex complaints

rent prolonged period of no 
community transmission in 
Victoria.
But it could also be due to 
a person living in or trav-
elling through the area in 
the early active infectious 
phase, health officials 
warned.
People who live in or have 
visited these areas – and 
who have or develop COVID 
symptoms – are “strongly 
encouraged” to get tested.

complaints.
She recommended estab-
lishing an independent 
process to handle com-
plaints, establishing clear 
guidelines, increasing 
training for staffers and 
making sure the Premier 
received regular reports 
on policies to ensure a re-
spectful workplace.
But she also acknowledged 
the limited scope of her re-
view, which was secretly 
ordered by Ms Berejiklian 
in February.
But she noted in other juris-
dictions, including in New 
Zealand, the United King-
dom and South Australia, 
surveys had shown about 
a third of respondents had 
experienced some kind of 
bullying.
Ms Goward said the situ-
ation in NSW was likely 
similar.
The report also didn’t look 
into the parliament itself as 
a workplace, only ministe-
rial offices.
Ms Berejiklian said she 
would accept the recom-
mendations in the report 
and it was only the start of 
a process.
“It’s very important to me 
that we stress test every-
thing that exists in and 
around NSW ministerial 
offices to make sure that 
we have in place good 
policies and culture,” Ms 
Berejiklian said in a state-
ment.
“I am keen to adopt all the 
recommendations, and 
there will be an opportu-
nity for consultation in the 
next phase of this process. 
If we’re serious about mak-
ing change, we have to do 
it properly, and this will 
involve engagement with 
NSW parliament and any 
survivors.”
Women’s Safety NSW chief 
executive Hayley Foster 
said she was pleased to 
see the government com-
mit to accepting the rec-
ommendations.
“It’s pleasing to see the 
NSW government taking 
steps to address bullying, 
harassment, and sexual 
misconduct in the NSW 
parliament,” she told NCA 
NewsWire.
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:

9632 4818

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

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