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القاضية عون تدخل شركة  Prosecوحتصل على مستندات وداتا ..أزمة تشكيل احلكومة خارج جدول أعمال لودريان

حبث مع لودريان امللف احلكومي وطلب مساعدة فرنسا يف استعادة األموال املهربة اىل اخلارج

عون :التدقيق املالي أساسي للنهوض بلبنان واستعادة ثقة اللبنانيني واجملتمع الدولي
وزير
لقاءات
تركزت
اخلارجية الفرنسي جان إيف
لودريان يف بريوت يوم
أمس االول على احلديث
عن عدم التزام املسؤولني
اللبنانيني بوعودهم ،فيما
كان الفتا ختصيصه حنو
ساعتني للقاء جمموعات
احلراك الشعيب املعارض،
وحنو  25دقيقة للقاء
رئيس اجلمهورية ميشال
عون و 37دقيقة مع رئيس
الربملان نبيه بري.
وفيما تضاربت املعلومات
حول احتمال عقد لودريان
مؤمترًا صحافيًا ،التزم أمس
االول الصمت بعد اللقاءات
اليت عقدها رافضا اإلدالء
بأي تصريح ،وذلك بعدما
كان قد استبق زيارته
برسالتني
بريوت
إىل
األوىل
متتاليتني،
األسبوع املاضي ،والثانية

الرئيس العماد ميشال عون مستقبال الوزير لودريان أمس االول الخميس
مساء أالربعاء املاضي،
متوجها بشكل مباشر إىل
لبنان
يف
املسؤولني
وال سيما معرقلي تأليف
احلكومة ملوحا بعقوبات

ستفرضها بالده عليهم،
وهو ما جعل زيارته تتسم
بالكثري من األهمية بالنسبة
إىل القيادات اللبنانية
اليت ترقبت ما سيحمله يف

Cologne
Advertisem
Guestاالحتماالت عن صاروخ
يكشف
معهد فلكي
الصني الشارد
الفلك
معهد
كشف
يف مصر ،أمس األول
اخلميس ،احتماالت ومصري

صاروخ صيين شارد يبلغ
ً
طنا خرج عن
وزنه 21
نطاق السيطرة.

جاد
الدكتور
وأعلن
القاضي ،رئيس املعهد

جعبته إىل بريوت.
ويف تغريدة له مساء
قال
املاضي
الثالثاء
لودريان إنه يزور لبنان
«حام ًال رسالة شديدة احلزم
للمسؤولني اللبنانيني»،
مضيفًا «سنتعامل حبزم

ّ
يعطلون تشكيل
مع الذين
احلكومة ،واتخّ ذنا تدابري
( )...هذه ليست سوى
البداية».
ويف بيان هلا قالت
إن
اجلمهورية
رئاسة
الرئيس عون أكد خالل
استقباله لودريان ،أن
«حتقيق اإلصالحات ويف
مقدمها التدقيق املالي
الذي يشكل البند األول
يف املبادرة الفرنسية
املعلنة يف األول من أيلول
املاضي ،هو أمر أساسي
للنهوض بلبنان واستعادة
ثقة اللبنانيني واجملتمع
هناك
كذلك
الدولي.
أولوية قصوى لتشكيل
حكومة جديدة حتظى بثقة
جملس النواب» ،مشريا إىل
أنه سيواصل «بذل اجلهود
للوصول إىل نتائج عملية
يف هذه املسألة ،رغم
العوائق الداخلية واخلارجية
وعدم جتاوب املعنيني

مطلوب للعمل

مطلوب للعمل يف أفران

التتمة على الصفحة 21

Guest Kolonya

سيدة يف املطبخ (الخربة ضرورية)

وشاب يف خدمة الزبائن
لالتصال9791 1321 :

باتباع األصول الدستورية
واملنهجية املعتمدة يف
تأليف احلكومات».
ولفت البيان إىل أن
عرض
عون
الرئيس

للوزير لودريان« ،املراحل
عملية
قطعتها
اليت
تشكيل احلكومة» ،شارحا
«املسؤوليات الدستورية

التتمة على الصفحة 21

دول أوروبية تدعو إسرائيل إىل وقف
التوسع االستيطاني بالضفة الغربية

أوروبية
دول
دعت
إسرائيل إىل وقف التوسع
االستيطاني يف األراضي
الفلسطينية احملتلة بالضفة

ً
حمذرة من أن تلك
الغربية،
األنشطة اليت تهدد فرص
إقامة دولة فلسطينية.

التتمة على الصفحة 21

مسؤول أمريكي :بايدن أكد إليران
عدم مساحه بامتالكها لسالح نووي
التفاصيل على الصفحة 21

مصر تكشف تفاصيل جولة املشاورات
االستكشافية مع تركيا
التفاصيل على الصفحة 21

مطلوب للعمل

مطلوب آنـستان أو سيدتان للعمل يف
خدمة الزبائن يف محل للحلويات العربية يف
منطقتي غرينايكر والكمبا ..الدوام من الـ 3
بعد الظهر حتى الـ  10مساء
للراغبات االتصال على0415 511 212 :
الخربة ليست ضرورية

أفران ماونت لويس

للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

بإدارة طوني شالال وأوالده
Guest Cologne / Kolonya organic lemongrass
Organic Cologne. A sanitizer with moisturising effect due to its
essential oil ingredient. Available in 50 ml and 200 ml bottles.
Suitable for sensitive skin and all skin types
 Guestكولونيا عضوية من الليمون
كولونيا عضوية .مطهر ذو تأثري مرطب بسبب مكوناته الزيتية األساسية .متوفر يف عبوات
سعة  50مل و  200مل .مناسب للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة.
لالتصال0402 677 440 :

Check out :
web: https://guestscologne.com/
Mob: 0402 677 440

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

نؤمن القربان للمناسبات

EAT IN OR TAKE AWAY

بيتزا
على
أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها
نفتح  7ايام يف األسبوع

من الـ  5صباحا  -الـ  5مـساء

2/ 165 - 167 Wattle Street, Mt Lewis NSW - : 9791 1321
M: 0414 22 55 77 Email: tony.mtlewispizzeria@gmail.com
Check out our Prices on our Page on Facebook Mount Lewis Pizzeria
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إعــالن

CUMBERLAND
CITY COUNCIL

A Message from Mayor Steve Christou

Trolley blitz in Cumberland City
We’ve been on a trolley blitz in Cumberland City
to get abandoned shopping trolleys off
our streets.
Dumped trolleys are an eyesore and pollute our
community and waterways. If we were a north
shore council, I bet we would not be experiencing
this problem with retailers. Cumberland City is not
a ghetto and shouldn’t be treated as such.
Since 30 January, we’ve collected 1497 trolleys.
So far 726 have been crushed and recycled for
scrap metal.
This is not just a matter of retailers meeting their
responsibilities to collect trolleys - it’s about having

a sense of community pride. In the last fortnight,
retailers have paid over $15,000 in impound fees
and those trolleys have been returned to their
rightful owners. We’ve now been contacted by
the retailers wanting to urgently address this issue something they’ve refused to do in the past.
The impound fees will be given back to the
community, including for an Iftar dinner next week,
with the remaining donated to charity.
I encourage residents to do the right thing and not
take trolleys outside of their shopping precincts.
Let’s all work together to keep our streets clean.

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

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو

مداهمة عربات التسوق يف كامربالند سيتي
املقبل والتربع باملبلغ املتبقي
.للجمعيات الخريية
أشجع السكان على فعل
الشيء الصحيح وعدم أخذ
العربات خارج مناطق التسوق
 دعونا نعمل معـًا.الخاصة بهم
.للحفاظ على نظافة شوارعنا

االتصال بنا اآلن من قبل تجار
.األساس
 قمنا بجمع التجزئة الذين يريدون معالجة، كانون الثاني30 منذ
 وهو-  وحتى اآلن تم سحق هذه املشكلة بشكل عاجل، عربة1497
. وإعادة تدويرها من أجل أمر رفضوا فعله يف املاضي726
.الخردة املعدنية
سيتم إعادة املال الذي تم جمعه

 من،ال يتعلق األمر فقط بقيام تجار من خالل الحجز إىل املجتمع
التجزئة بمسؤولياتهم يف جمع خالل إقامة حفل اإلفطار األسبوع
 بل يتعلق األمر بشعور،العربات
 يف األسبوعني إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم.املجتمع بالفخر
: فالرجاء االتصال بي على الرقم، دفع تجار التجزئة فيها،املاضيني
0419 651 187
 دوالر كرسوم15000 أكثر من
steve.christou@cumberland.nsw.
gov.au حجز وأعيدت تلك العربات إىل
 لقد تم.أصحابها الشرعيني

كنا يف مداهمة عربات التسوق
يف مدينة كامربالند إلخراج
.تلك املرتوكة من شوارعنا
ان عربات التسوق املرتوكة
هي قبيحة للعني وتلوث
 إذا.مجتمعنا واملمرات املائية
كنا بلدية الشاطئ الشمالي
،)north Shore Council(
فأنا أراهن أننا لن نواجه هذه
 ان.املشكلة مع تجار التجزئة
مدينة كمربالند ليست أحياء
)ghetto( أقليات من الفقراء
وال ينبغي معاملتها على هذا
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لــبنانيات

الوفاء للمقاومة رفضت رفع الدعم الكامل
عن السلع :البديل العمل على خيار الرتشيد
ضمن برنامج مضمون التمويل
عقدت كتلة «الوفاء للمقاومة»
اجتماعها الدوري مبقرها يف
حارة حريك ،بعد ظهر اليوم،
برئاسة النائب حممد رعد
ومشاركة أعضائها.
بعد االجتماع ،صدر عن الكتلة
بيان قالت فيه« :بني العشر
األواخر من شهر رمضان
املبارك ،ويف أجواء ليالي القدر
وبركاتها ،يطل يوم القدس
الصارخة
برمزيته
متوشحا
حبتمية زوال االحتالل ،ومبعانيه
احلضارية واالسرتاتيجية اليت
كرسها اإلمام اخلميين عرب
ختصيصه ليكون يوما عامليا
للتضامن مع القدس وقضيتها
العادلة وللدفاع عنها وعن
الشعب الفلسطيين وحقه يف
تقرير مصريه وحترير وطنه.
وإذ تؤكد األجيال الصاعدة
لشعب فلسطني األبية إصرارها
على رفض االحتالل الصهيوني
واالستيطان يف القدس وبقية
األراضي احملتلة ،وإذ تتصاعد
هباتها يف حي العامود تارة
ويف حي الشيخ جراح تارة
أخرى ،فإن يف ذلك تباشري
خري تدلل على تنامي روح
اجلهاد واملقاومة لدى هذه
األجيال رغم كل التآمر واحلصار
وتضييق اخلناق وحماوالت كي
الوعي وجتفيف الذاكرة وتعويم
خيارات االستسالم والتطبيع
على حساب خيار املقاومة».
ووجهت «حتية تضامن حارة
إىل الشعب الفلسطيين األبي
وأبنائه املقدسيني خصوصا،
وتشد على أيديهم ,وهم
ينتفضون ملنع العدو من تنفيذ
إجراءاته االستيطانية يف بعض
أحياء املدينة املقدسة».
وأكدت أن «حق الفلسطينيني
لن ميوت وأن حمورا قويا داعما
هلذا احلق املقاوم يتنامى
وينشط يف منطقتنا لتعزيز
مواجهة االحتالل وردع العدوان
ومحاية حق الشعوب بالسيادة
يف أوطانها».
وناقشت «إزاء تفاقم األزمة
يف لبنان ،أوضاع البالد
واملنطقة» ،وخلصت جمددا إىل
«ما يأتي:

 - 1إن تشكيل حكومة فاعلة
وقادرة على التزام برنامج
تصحيح مالي ونقدي واقتصادي
ما زال يشكل املدخل اجلدي
والضروري لوضع األزمة على
سكة العالج املطلوب.
 - 2إن األصدقاء ميكنهم لعب
دور مساعد للخروج من غلواء
األزمة اللبنانية ،إال أن ذلك
ال يعفي املعنيني يف لبنان
من حتمل مسؤولياتهم وتوفري
االستعداد الالزم واملتبادل
للتفهم والتفاهم يف ما بينهم
قبل أي شيء آخر».
ورفضت «بشكل مطلق ،خيار
رفع الدعم الكامل عن السلع
واحلاجات االساسية واحليوية
للمواطنني» ،مؤكدة أن «البديل
الواقعي الصحيح هو العمل على
خيار ترشيد الدعم ضمن برنامج
مضمون التمويل يؤمن إيصال
الدعم املناسب واملقرر إىل
مستحقيه احلقيقيني املسجلني
وفق معايري واقعية ونزيهة ال
ميكن التالعب بنتائجها ،ويضمن
بشكل جدي مقدارا من العيش
الكريم واملتاح».
«التداعيات
من
ونبهت
الكارثية لعدم تأمني الفيول
ومادة املازوت لقطاع الكهرباء
االقتصادية
والقطاعات
والصحية مما سيوقع البلد برمته
يف العتمة الشاملة» ،داعية
«املسؤولني اىل ضرورة اختاذ
خطوة استثنائية جتنب البالد
واملواطنني هذه التداعيات».
وختمت« :إن املنطقة من
حولنا ،ومبعزل عن صراعها
الوجودي املتواصل ضد الكيان
الصهيوني احملتل ،مقبلة على
فض نزاعاتها البينية كي تضع
حدودا ألزماتها وللصراعات
الناشبة بني دوهلا .ومن
املفيد أال حييد لبنان نفسه
عن اإلفادة من تلك املناخات
نظرا حلاجته املاسة إىل تبادل
املصاحل مع دول املنطقة
عموما وهدم جدران املقاطعات
املفتعلة طوال الفرتة املاضية
اليت أسست للرتدي احلاد
الذي يعاني منه لبنان يف هذه
األيام».

اخلارجية الفرنسية :إجراءات
ملنع شخصيات لبنانية «معرقلة»
و»فاسدة» من دخول أراضينا

أكدت اخلارجية الفرنسية فرض
إجراءات إدارية على شخصيات
لبنانية ملنعها من دخول
االراضي الفرنسية.
وردا على سؤال عما إذا كانت
فرنسا قد اختذت بالفعل
إجراءات وطنية حبق الذين
يعرقلون تشكيل احلكومة يف
لبنان ،وهل ميكنكم إعطاء مثال
على شخص استهدفته هذه
اإلجراءات؟
قالت الناطقة الرمسية باسم
اخلارجية الفرنسية انياس فان
دير مول« :كما أشرنا لذلك،
مت بالفعل اختاذ إجراءات على

الصعيد الوطين بهدف منع دخول
األراضي الفرنسية للشخصيات
اللبنانية املتورطة يف العرقلة
السياسية والفساد».
أضافت« :حنتفظ باحلق يف
اختاذ تدابري إضافية إذا استمر
التعطيل .ولقد بدأنا مناقشات
مع شركائنا األوروبيني حول
التدابري املتاحة لالحتاد األوروبي
لزيادة الضغط من أجل اخلروج
من األزمة .فالوزير موجود
ليعب كما قال
حاليا يف لبنان
رّ
عن رسالة حزم كبرية للقادة
السياسيني ورسالة تضامن
».
كامل مع اللبنانيني 

ابي رميا أومل العالميي جبيل :نتمنى ان نعيد جملتمعنا الدور احلقيقي
للنائب ودور االعالم إعادة املسار الشعيب اىل املفاهيم الطبيعية
كرم عضو تكتل «لبنان القوي»
النائب سيمون ابي رميا إعالميي
قضاء جبيل بغداء يف دارته يف
بلدة اهمج ،ملناسبة عيد شهداء
الصحافة اللبنانية.
وقال ابي رميا« :الصحافة
قدمت العديد من الشهداء يف
زمن االحتالل العثماني ،شكرا
لالعالميني على الدور الذي
يقومون به .أنتم فخر لنا يف
بالد جبيل ،وانا مؤمن بأهمية
االعالم ،وال اعتربه السلطة
الرابعة وقد يكون السلطة
االوىل النه هو الذي يكون
الرأي العام ،كما انه حاجة للرأي
العام وللسياسيني ،ومن دون
االعالم يبقى ظهورنا بعيدا عن
اعني الناس .لذا ،فإن االعالم
ركن اساسي يف اجملتمع،
واملسؤولية اليت تقع عليه
كبرية ،كما ان حرية االعالم
أمر مقدس ،واحلرية االعالمية
مسؤولية».
أضاف« :نأسف كيف أننا يف
لبنان نتجه اكثر واكثر من
االعالم املوضوعي اىل االعالم
املوجه ،ويف بعض احملطات
يتحول االعالم اىل فربكة اخبار
ال متت اىل احلقيقة بصلة وال
اساس هلا الي مرتكز علمي
وواقعي».
واشار اىل أن «لكل ما حيصل
خلفية معينة لتوجيه القارىء اىل
مكان ما» ،آسفا أن «يؤدي ذلك
اىل خسارة االعالم ملسؤوليته
يف ثقافة اجملتمع وتطوير حسه
النقدي».
وقال« :االعالم ركن اساسي
لتطوير جمتمعنا وعصرنته،
واالتكال كبري على االعالميني
يف هذا املوضوع».
وحتدث عن اخلالف واالختالف
يف املواضيع السياسية ،وقال:
«لكل منا رأيه وافكاره وانتماؤه
ووالؤه السياسي واحلزبي،
ولكن ما جيمعنا عالقاتنا
االنسانية ،فأنا بالرغم من والئي
الربتقالي لدي عالقات شخصية
وانسانية مع مجيع االطياف
اجلبيلية النين مؤمن حبرية الرأي
وحق االختالف ،لذلك بالرغم
من كل التناقضات اليت تؤدي
يف بعض االحيان اىل االختالف
بني بعضنا البعض تبقى احملبة
والتقدير واملعزة موجودة،
وعلينا احلفاظ على هذه العالقة
االستثنائية بني بعضنا البعض
واليت هي مخرية اجملتمع اجلبيلي
اليت نتميز بها عن اآلخرين».
أضاف« :اليوم  6أيار يصادف
الثالثة،
السنوية
الذكرى
بعد الدورة الثانية لرتشحي
لالنتخابات النيابية عن بالد
جبيل ودائرة كسروان الفتوح،
فالوقت ليس لتقديم جردة
حساب امنا هناك أمر يؤثر بي
سلبا ،أال وهو عدم مساءلتنا
ولسوء احلظ ،من قبل الناخبني
خالل زيارتنا االنتخابية ،عن
االعمال التشريعية اليت قمنا
بها ،بل ينظرون اىل أن عمل
النائب تأمني االمناء والوظائف
والزفت وغريها من االمور،
وهذا واجب علينا القيام به
يف ظل تقاعس ومخول وعدم

وجود دولة ،ولكن يف الوقت
عينه ساهمنا يف العديد من
املشاريع االمنائية ،وسيكون
لي يف حمطة اخرى جردة حساب
على مستوى االمور اليت ساهمنا
فيها امنائيا».
وتابع« :الدور االساسي للنائب
هو التشريع ومساءلة وحماسبة
وعلى
التنفيذية،
السلطة
اجلميع أن يعلموا بأن النائب
هو اوال مشرع يسن القوانني
وثانيا يسائل احلكومة ،ويف
املرحلة الثالثة تأتي اهلموم
املناطقية».
وقال ابي رميا« :يف ظل غياب
الدولة اصبح النائب معقب
معامالت .نتمنى ان نعيد
جملتمعنا تدرجييا الدور احلقيقي
للنائب ،وان يعرف بأن النائب
ميثل الشعب ال الدولة .صحيح
أنين أنتمي اىل التيار الوطين
احلر ومؤسسه اليوم هو رئيس
اجلمهورية ،امنا عندما أرى أمرا
شاذا فمن واجيب ان أعرب عن
معاناة املواطن وليس فقط
الدفاع عن السلطة القائمة.
لذا ،علينا اعادة االمور اىل
مفاهيمها الطبيعية .والدور
الذي على االعالم القيام به
إعادة املسار الشعيب اىل
املفاهيم الطبيعية».
أضاف« :من الطبيعي والبديهي
ان أكون مرشحا عن قضاء جبيل
ودائرة كسروان الفتوح يف
االنتخابات النيابية املقبلة ،ال
سيما وأنين أمثل رمزا تارخييا
أوال على صعيد احلزب الذي
أنتمي اليه وهو التيار الوطين
احلر ،ورمزا شعبيا وبعدا وطنيا
يف العالقات واالفكار اليت
أدافع عنها لبنانيا».
وتابع« :الوالية النيابية احلالية
كانت كارثية رغم الزخم الذي
بدأنا به كعنصر شبابي يف
الندوة الربملانية ،ثم بدأت
ثورة  17تشرين كحركة
عفوية ومطلبية طبيعية حملاربة
الفساد وعودة دولة القانون
واملؤسسات ،ومع بدء احلراك
الشعيب خف العمل التشريعي،
وبعد ذلك ظهرت جائحة
كورونا .لذلك مل نستطع خالل
هذه الوالية النيابية ،إجناز ما
كنا نرغب بإجنازه ،اضافة اىل

النائب ابي رميا خالل التكريم
العراقيل السياسية واملطبات
وغريها من االمور ،ولكن
النية موجودة وكذلك االرادة
والنزاهة ،وكل ذلك خيولنا أن
نكمل معا مسريتنا من اجل بالد
جبيل ودائرة كسروان الفتوح،

وبالتأكيد من اجل لبنان.
وشدد على «ضرورة احرتام
املهل الدستورية وان جترى
االنتخابات الرئاسية والنيابية
والبلدية يف موعدها العام
املقبل».

الفرزلي يدعو حزب اهلل للتحرك
حكومياً للحؤول دون اعتذار احلريري
وإال فليتحمل عون مسؤولية االنهيار
حتدث نائب رئيس جملس
النواب إيلي الفرزلي يف مقابلة
له ضمن برنامج «هنا بريوت»
عن زيارة وزير اخلارجية
الفرنسي جان إيف لودريان
إىل بريوت ،معتربًا أن لقائه مع
الرئيس املكلف سعد احلريري
وارد وليس هناك أي سبب
جدي ملقاطعته ،داعيًا «احلزب
إىل التحرك على صعيد ملف
تشكيل احلكومة للحؤول دون
اعتذار احلريري وإال فليتحمل
الرئيس ميشال عون مسؤولية
االنهيار».
ولفت الفرزلي أن لودريان لن
ينجح بعقد لقاء جيمع رئيس
التيار الوطين احلر جربان باسيل
مع احلريري ،فيما استبعد حدوث
أي انقالب فرنسي على الرئيس
املكلف ألن ذلك سيتسبب
بنهاية املبادرة الفرنسية.
كما حتدث الفرزلي عن عالقة
احلريري مع السعودية.
وشدد الفرزلي يف حديثه عن
موضوع رفع الدعم أنه «اذا

كان هناك اتفاق بني رئيس
حكومة
ورئيس
اجلمهورية
تصريف االعمال على استخدام
االحتياطي سنحاربه وسنقف
بوجهه».
كذلك حذر من الفراغ يف
السلطة ،معتربًا أن لبنان
سيكون أمام خيارين «باسيل أو
الفوضى والكارثة «.
واعترب الفرزلي أن «رئاسة
اجلمهورية خترق الدستور عرب
تأجيل االنتخابات الفرعية».
وحتدث الفرزلي أيضا عن
عالقته برئيس جملس النواب
نبيه بري.
كما أكد أنه مع املبادرة
الفرنسية علنًا وأنه اذا اعتذر
احلريري على الرئيس عون أن
يتحمل االوضاع يف البلد ،
ولكن «ال اعتذار للحريري يف
املدى املنظور».
وأضاف أن «الرئيس بري موقفه
اليوم مع املبادرة الفرنسية
واحلريري لن يقوم بأي تصرف
إال بالتنسيق معه».

غادة عون تدخل إىل شركة Prosec
وحتصل على مستندات وداتا
دخلت القاضية غادة عون اىل شركة  Prosecيف بعبدا يرافقها
عناصر من أمن الدولة وشخص يقوم بأعمال التلحيم يف حماولة
منها للحصول على املعلومات.
وقد غادرت القاضية عون مبنى الشركة بعد متكنها من احلصول
على عدد من املستندات والداتا املطلوبة.
«متحدون» ضبط وتسلم داتا من شركة «بروسك»
واكد حتالف
ّ
ّ
تتعلق بنقل مبالغ كبرية من األموال منها لصاحل الشركة يعمل
ومما ّ
مت نقله إىل سيارات الشركة أمس
اخلرباء على التحقق منها
ّ
(امس االول اخلميس).

صفحة 4

Page 4

Saturday 8 MAY 2021

الـسبت  8أيــار 2021

لـبنانيات

عبد الصمد :عوامل عدة ادت اىل تراجع االعالم يف لبنان واألمل
بالتحسن السريع من خالل اقرار تعديل قانون االعالم
او االستقصائيني ال ميكننا ان
حنمي هذا االعالمي ،وهذه من
االمور اليت نعمل عليها».
واعتربت ان «حرية الصحافة
مقدسة ،النه ال ميكن ان نضبط
االعالم بل جيب ان نضبط
واقعنا ليليب حاجات اجملتمع،
وعملنا هو تصحيحي وليس
بهدف النقد غري اجملدي ،ومحاية
االعالم تبدأ بالقوانني واالنظمة.
وكذلك عقدنا لقاءات تشاورية
لالطالع على مشاكل االعالميني
وتوصياتهم ،واذا فرطنا حبرية
الصحافة نكون قد قضينا على
احلريات االخرى».

لفتت وزيرة االعالم يف حكومة
تصريف االعمال الدكتورة منال
عبد الصمد جند ،يف حديث اىل
تلفزيون لبنان ضمن برنامج
«أحلى صباح» مع الزميل
بشارة مارون ،اىل «ان الوزارة
أطلقت منصة وحدت فيها كل
املعلومات املتعلقة بكورونا،
كما انشأت صفحة الكرتونية
الوطنية
لـ»الوكالة
تابعة
لالعالم» للموضوع نفسه بهدف
منع االخبار الكاذبة واحلد من
انتشارها اليت ميكن ان تكون
مؤذية بشكل كبري» .واعتربت
ان «هذه اخلطوة حتسن البيئة
االعالمية يف القطاعني العام
تأكيد
وجددت
واخلاص».
«أهمية احلوار مع الوسائل
االعالمية واجلمهور كي تبقى
الكلمة اللغة املتداولة».

تراجع االعالم

تعديل قانون االعالم

وعن قانون االعالم الذي بدأ
تعديله عام  ،2010أشارت
عبد الصمد اىل ان «اقرتاح
القانون املعدل كان ال يفي
بالغرض بسبب التطور السريع
يف اجملال االعالمي ،هلذا أخذت
جلنة االدارة والعدل التعديالت
اليت طلبت إدخاهلا وهي جوهرية
جديدة
مفاهيهم
وأضافت
تعد ضمانة لالعالميني ليصبح
قانونا عصريا يليب احلاجات»،
كاشفة عن ان «القانون بات
يف مراحله النهائية وسيبصر
النور يف االسابيع املقبلة».
أما عن قانون «حق الوصول
اىل املعلومات» ،أشارت اىل
انه «مل يطبق حبجة حاجته
وصدر
تطبيقية
ملراسيم
املرسوم التطبيقي يف متوز
 ،2020وبالتالي ال عذر لعدم
تطبيقه» .وأكدت «ان الوزارة
تسعى الن تكون مثاال وقدوة
يف تطبيقه من حيث نشر
املعلومات حرصا على الشفافية
املطلقة» ،مشددة على ان
«املساءلة واحملاسبة أمران
ضروريان لنجاح االصالح وبناء
دولة املؤسسات».
واوضحت ان «وزارة االعالم
كإدارة رمسية قامت بدورها
ونفذت دورات تدريبية ملوظفي
الوزارة بالتنسيق مع وزارة
الدولة لشؤون التنمية االدارية
والـ .»UNDPواكدت «استمرار
العمل معهما لتعزيز تطبيق
هذا القانون يف اجملتمع ،ان
مع االدارات املعنية او مع
املواطنني ،كي يعرف كل معين
به حقوقه وواجباته» .وكشفت
عن «محلة اعالمية لالضاءة على
كل هذه االمور ،خصوصا لدى
االعالم فهو اكثر من حيتاج هذه
املعلومات».
واعتربت عبد الصمد «ان
الوزارة ليست فقط ناطقا
باسم احلكومة ،هلذا عملت
لتغيري هذه الذهنية من خالل
طرق للتواصل مع اجلمهور
وايصال رأيهم ورأي اجملتمع
واجلهات املعنية ،من هنا نظمت
الوزارة اكثر من «Tawn holl

 »meetingيف خمتلف املواضيع
الخذ اراء املعنيني يف االعتبار
ونقل توصياتهم اىل جملس
الوزراء».
وقالت« :موضوع قانون االعالم
كان من هذه املواضيع ،اذ كان
من الضروري الوقوف على رأي
املعنيني من وسائل االعالم
واجملتمع املدني والنقابات
واصحاب االختصاص ،فهم
املعنيون بتطبيقه ومراقبته ومن
الضروري األخذ بتوصياتهم.
وعندها طالب اجلميع بتشريع
املواقع االلكرتونية كي تكون
حتت مظلة القانون ومحايتها،
ففي الوقت احلالي تعترب غري
اعالمية وحتول اىل مكتب
جرائم املعلوماتية حبجة انها ال
ختضع لقانون املطبوعات .يف
وقت يشمل قانون املطبوعات
الصحف فقط ،وقانون االعالم
املرئي واملسموع جمتزأ ،لذا
قمنا بتوحيدهم يف قانون
واحد .وكانت هناك توصيات
حلماية االعالمي من االطراف
منه،
ومحايتهم
االخرى
وتوصيات لتكون الغرامات
مادية ال جزائية .وأدرجت هذه
التعديالت يف قانون االعالم
على امل ان تكون مرضية».

شهداء الصحافة

ويف عيد شهداء الصحافة،
قالت عبد الصمد« :حنيي
شهداءنا يف هذا اليوم الوطين
وكذلك شهداء الصحافة الذين
ضحوا حبياتهم من اجل حرية
الكلمة وحرية التعبري ،وحنن
نعترب انه جيب ان نتحول من
ساحة حرب اىل ساحة حرب
وتكون للكلمة الوقع االكرب اكثر
من اي معركة اخرى».
واعتربت «ان يوما واحدا ال
يكفي لنعرب عن تقديرنا هلؤالء
االشخاص الذين ضحوا من اجل

الوزيرة عبد الصمد

قضية وطنية او كلمة حرة،
ولكن هذا اليوم يشكل نقطة
حمورية لنقف عندها ونقيم
وضعنا كحرية صحافة يف ظل
الرتاجع الكبري يف العامل ،حبيث
ان ساحة احلرية ضاقت يف
العامل ،حبسب تقرير «مراسلون
بال حدود» ،لذلك من الضروري
ان نواكب هذا التطور ملعرفة
العوامل اليت تؤثر على حرية
الرأي للعمل على اجياد احللول
والبدائل».

الحرية واخالقيات املهنة

وعن التناقض بني حرية
االعالم وأخالقيات املهنة،
قالت عبد الصمد« :جيب أن
ننطلق دائما من القانون الذي
ينظم أي قطاع ،وبالتالي اذا
انطلقنا من قانون يتضمن
احكاما ترعى حقوق االعالميني
نكون قد وصلنا اىل نوع
من املثالية يف حرية التعبري
وايضا حنفظ حقوق االعالميني،
والقانون احلالي قديم ال يراعي
احلريات وال ابسط التغيريات
والتطور يف الساحة االعالمية،
لذلك عملنا على تعديل احكام
القانون احلالي ليلحظ كل
التطورات ،من بينها ألغينا
العقوبة اجلزائية كما ألغينا
كلمة جرم واستبدلناها بكلمة
فعل ،كذلك اصررنا على إلغاء
التوقيف االحتياطي ،باالضافة
اىل حقوق اخرى حتمي االعالمي
من اي اعتداء كي ال يكون
مكسر عصا ،ويف املقابل انا
اؤمن مبا يسمى مبيثاق الشرف
أو اخالقيات املهنة الن املهم
يف االعالم هي الرقابة الذاتية
قبل اي شيء آخر ،لذلك على
االعالمي ان ينطلق من نفسه
اذا ما كان يراعي أصول
املهنة من حيث عدم التحريض
وعدم بث السموم والكيديات

واملوضوعية واالعتدال ،وقد
وقع على هذا امليثاق العديد من
املؤسسات االعالمية امنا دخلت
على اخلط املواقع االلكرتونية
اليت أصبحت تشكل حيزا كبريا
يف الساحة االعالمية ،لذلك
راعينا يف القانون اجلديد ان
تنضم اىل مظلة القانون كي
تكون خاضعة ألحكامه حلمايتها
وتنظيم عملها ،ومن الضروري
االسراع يف اقرار هذا القانون
لتنظيم الساحة االعالمية وحفظ
حقوق االعالميني».

تنظيم االعالم

وعن اسرتاتيجية وزارة االعالم
يف اطار تنظيم االعالم ،قالت
عبد الصمد« :لقد وضعنا
منذ البداية خطة واسرتاتيجية
اعالمية لتنظيم القطاع االعالمي
العام واخلاص ،وحاليا االعالم
العام دوره مهم جدا خصوصا
يف ظل التشرذم والتنوع يف
لبنان ،شكله قديم حبيث ان
املؤسسات االعالمية خاضعة
لوصاية سياسية وهي غري
مقبولة يف ظل تعزيز احلريات،
ويف املقابل هناك وسائل
اعالمية خاصة تعاني ما تعانيه
سواء أكان من الضائقة
االقتصادية او الظروف اليت تؤثر
على استقالليتها وموضوعيتها،
وهذه كلها مؤشرات مرتابطة
فاملؤشرات االعالمية مرتابطة
االقتصادية
املؤشرات
مع
والسياسية واالجتماعية وحتى
الصحية ،واالساس هي االزمة
اليت منر بها واليت تنعكس على
القطاعات كافة».
وأشارت اىل ان «استقاللية
القضاء تلعب دورا كبريا
وتساهم يف عدم تراجع اي
دولة ،منها لبنان ،يف مرتبة
احلريات ،فاذا تسيس القضاء
الدانة الصحافيني املعارضني

ورفضت عبد الصمد حتميل
مسؤولية تراجع مؤشر حرية
الصحافة يف لبنان اىل أحد،
مشرية اىل انها ليست «من
حميب «التنظري» بل العمل
الفعلي واجملدي ما يؤدي
اىل نتيجة» .وقالت« :نفاجأ
برتاجع لبنان  5درجات مقارنة
بالسنة املاضية ،حبسب تقرير
«مراسلون بال حدود» ،واذا
عدنا للعام  2002نرى ان هناك
تراجعا جوهريا مبركز لبنان الذي
كان يف الطليعة آنذاك ،يف
املرتبة  56من اصل  ، 139اما
حاليا فبات يف املرتبة  107من
اصل  ،180وبالتالي اقرتبنا
اىل املنطقة احلمراء اي اننا بتنا
نفقد جزءا من حريتنا».
وتابعت« :هناك عوامل عدة
تؤثر على هذا املؤشر ،منها
ما هو خارجي كتقدم الدول
االخرى اكثر منا من خالل جناحها
مبراعاة بعض االمور ،وأزمة
كورونا اليت أثرت على وصول
الصحافيني للمعلومات .كما ان
هناك عوامل داخلية وأبرزها
التنوع املوجود يف لبنان والذي
يستعمل بشكل سليب يف بعض
االحيان ،تسييس القضاء ،قمع
املتظاهرين من قبل املعارضني
هلم وليس فقط من قبل
السلطة ،باالضافة اىل غياب
بعض القوانني اليت ال حتمي
املواقع
وخصوصا
االعالم
االلكرتونية .هذا كله أدى اىل
تراجع االعالم يف لبنان».
ودعت اىل «ضرورة دراسة
هذه العوامل والسعي حللها كي
ال نذهب اىل اجتاه احنداري،
وهو امر سيىء ،الن قمع

احلريات يرتفع» .واكدت ان
«االمل بالتحسن السريع موجود
ال سيما من خالل اقرار بعض
القوانني واقرار تعديل قانون
االعالم ،ما يساعد للعودة اىل
الصدارة».
وعن املنصة املوحدة يف وزارة
االعالم ،شددت عبد الصمد
على «مواكبة التطور يف االعالم
العام» ،وقالت« :طرحنا يف
قانون االعالم خلق منصة
رقمية موحدة جتمع املؤسسات
االعالمية يف الوزارة ،تلفزيون
الوطنية
و»الوكالة
لبنان
لبنان»
و»اذاعة
لالعالم»
ومديرية الدراسات ،تراعي كل
الشروط احلديثة ،ولكن يف
الوقت احلالي ويف ظل عمل
تلفزيون لبنان كشركة مستقلة
نعمل على البث الرقمي لكل
براجمنا يف االذاعة والوكالة
والتلفزيون ،لذلك جيب ان
نركز على الربامج واخلدمات
الرقمية».

الحوار

ووجهت عبد الصمد رسالة اىل
االعالميني يف ذكرى شهداء
الصحافة ،فقالت« :جيب ان
نستمر بقضيتنا ،فاالصرار
هو الذي يوصلنا طاملا اننا
نطالب حبق وطاملا حنمل قضية
وطنية تشمل مصلحة اجلميع.
احلوار مهم بني اصحاب القرار
واالختصاص واملعنيني من
خالل لقاءات لالضاءة على
املشاكل والعمل على معاجلة
اخللل ،كذلك جيب ان نعمل
مع وسائل االعالم واجملتمع
االممية
واملنظمات
املدني
ملعرفة العوامل اليت تؤثر على
تراجع حرية الرأي والتعبري يف
لبنان كي تتم معاجلتها كما اننا
نسعى القرار القانون يف اسرع
وقت ممكن».
وختمت« :القطاع االعالمي،
جيب ان يكون واجهة الوطن
وصورتنا اجليدة .لالسف هناك
العديد من املشاكل واليت
تنعكس على االداء ،وأرى ان
واقع االعالم هو كأي قطاع
آخر ،فمجرد اال تكون السياسة
خبري يكون كذلك ،االعالم
واالقتصاد واالجتماع والصحة.
لذلك جيب ان يتعاون اجلميع
لنخرج لبنان من الصورة القامتة
من أجل لبنان افضل».

منسق عام اإلعالم يف «املستقبل» يردّ على
و ّهاب بالشتيمة« :بالكاد تساوي «صرماية»
سعد رفيق احلريري!»
غرد منسق عام اإلعالم يف «تيار املستقبل» عبد السالم موسى
ّ
وهاب حيث
عرب حسابه على «تويرت» شامتًا الوزير السابق وئام ّ
كتب:
«يف السياسة  ..عدم إحرتام وئام وهاب لنفسه واجب يتقنه
دائمًا حتى بات مدمنًا عليه  ..له نقول بني الكبار ال مكان
لتفاهات الصغار  ..انت بالكاد تساوي «صرماية» سعد رفيق
احلريري!»
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لـبنانيات

ترزيان خالل وقفة للمنظمات الطالبية حتية لشهداء  6أيار:

ضحوا من أجل شعبهم ولو ارتقت قيادات اليوم
إىل مستواهم ملا وصلنا اىل هذا احلاضر األليم

نظمت مصلحة طالب زاواريان
يف حزب الطاشناق والقطاع
الشبابي للحزب وقفة أمام متثال
الشهداء يف ساحة الشهداء
ببريوت ،حتية لشهداء  6أيار،
مبشاركة املنظمات الطالبية
والشبابية يف «حزب اهلل»،
«تيار املردة» ،حزب الكتائب
اللبنانية« ،حركة أمل» ،احلزب
السوري القومي االجتماعي،
احلزب العربي الدميوقراطي،
احلزب الدميقراطي اللبناني،
وطلبة
الرامغافار،
حزب
سورية.

ميسروبيان

بعد النشيد الوطين ووضع
أكاليل ورد من كتلة نواب
األرمن واملنظمات الشبابية
لالحزاب تكرميا وإجالال لشهداء
 6أيار ،ألقت أليك ميسروبيان
كلمة ممثلي املنظمات الشبابية
والطالبية وقالت« :قبل عشرة
أيام ،أحيا الشعب األرمين
الذكرى السادسة بعد املئة
لالبادة اجلماعية لالرمن ،وها
حنن اليوم حنيي الذكرى
اخلامسة بعد املئة لشهداء
احلرية واالستقالل وشهداء كل
لبنان .لقد اجتمعنا اليوم يف
السادس من ايار لنتذكر الذين
شنقوا شنقا فقط ألنهم جترأوا
وطالبوا حبرية لبنان واستقالله
من حكم الطغيان».
أضافت« :نتذكر الذين أرادوا
االستقالل من بربرية وهمجية
مجال باشا السفاح ومن
استبدادية السلطنة العثمانية.
يف عام  ،1916شنت السلطنة
محلة إجرام جديدة بقيادة
السفاح ،على بضع أمتار من
هنا ،ويف ساحة الربج حتديدا،
وتعلقت املشانق وارتوى األرض
بدم رجال احلرية .وقتها ،طالب
أحد السفراء األجانب القيادة
العثمانية بوقف هذه احلملة
الشنعاء ،وجوابا أتى رد أنور
باشا على الشكل اآلتي :كان
على السلطنة التخلص من
األرمن واللبنانيني ،فتخلصنا
من الفئة االوىل بقتلهم،
وسنتخلص من الفئة الثانية
بتجويعهم .إن هذه احلملة كانت
حلقة واحدة فقط من سلسلة
اجلرائم العثمانية ،فتابعوا من
دون تلكؤ نهجهم وفرضوا
احلصار على جبل لبنان ،وهذا
أدى إىل اجملاعة اللبنانية».
وتابعت« :مسؤوليتنا اليوم
االحزاب
وطالب
كشباب
اللبنانية ،أن نتذكر تضحيات
شهدائنا ونتعلم من نضاهلم،
فاخلطر العثماني مل يزول .إننا
ننحين إجالال ألرواح شهدائنا
الثابتة
وعزميتهم
الطاهرة
وعقيدتهم الوطنية .ومن هنا،
من هذه الساحة الشريفة ،جندد
وعدنا جبعل قضيتهم شعلة ال
تنطفئ».

ترزيان

وألقى النائب هاكوب ترزيان
كلمة قال فيها« :يف  6أيار من

خالل الوقفة

كل عام ،جنتمع من أجل شهداء
احلق واإلنسانية والكلمة احلرة،
ومن أجل الذين دفعوا حياتهم
ووقفوا يف وجه الطاغوت
العثماني الرتكي للمحافظة
على كرامة اإلنسان اللبناني
وحريته 6 .أيار عيد الشهداء،
وعيد الفخر بكل شهيد رفض
الذل الذي يتعرض له شعبه،
فهو عيد وطين رغم كل الذين
حياولون تزوير التاريخ وما
أكثرهم يف هذه األيام .ففي
هذا اليوم ،تكرست حلظة يف
التاريخ وكسرت جربوت الرتكي
ومهدت لرحيله عن وطننا
لبنان .نعم ،إن شهداءنا بدمهم
دافعوا عن كلمة احلق وأعماهلم
اإلنسانية ،وباإلعدام تكافأوا
على أيدي اجملرم العثماني،
لكن صدى كلمتهم وأعماهلم
وصرخات رفض اخلضوع للذل
زلزلت األرض واندحر معها
السفاح ،وها هي ساحة الربج
اليت أصبحت ساحة الشهداء
تنتظرنا يف كل عام وستبقى
تنتظرنا لنحتفل بأبطال لبنان
وأبطال احلرية والسيادة».
أضاف« :إن املسرية مستمرة،
ألننا أناس ال ننهزم وال خنضع،
حنن أناس ال نرتاجع عن احلق لو
مهما طال الزمن ونضالنا بإقرار
احلق يف قضية اإلبادة األرمنية
ليس إال النموذج عن عنادنا
جتاه أي قضية حمقة .وهنا،
نذكر مبا نشره جربان خليل
جربان يف جملة الفنون سنة
« :1917مات أهلي جائعني،
ومن مل ميت منهم جوعا فين حبد
السيف ...ومن يشارك أهله
باألسى والشدة يشعر بتلك
التعزية العلوية اليت يولدها
االستشهاد ،بل يفتخر بنفسه
ألنه ميوت بريئا من األبرياء».

حنن اليوم هنا ،لنتذكر الشهداء
الوطنيني ونأخد العربة من
تضحياتهم ألجل لبنان وشعبه،
وما أحوجنا اليوم إىل من يضحي
من أجل لبنان وليس به هذا
اللبنان الغالي وشعبه األبي».
وتابع ترزيان« :كلنا نشهد على
ارتكابات العثماني عرب التاريخ
وحتى اليوم ،إذ أينما حل
يكون اخلراب والقتل والتهجري
واألحكام العرفية واإلعدام .ومع
األسف ،الطاغوت حياول تكرار
جرمه وال من حياسبه ،ولكن
حنن نعشق احلياة ومستعدون
للشهادة من أجل حرية وطننا
وكرامة اإلنسان فيه .حنن
أحفاد األبطال الشهداء الشيخ
أمحد طبارة وجرجي احلداد،
حنن أحفاد هذه النخبة من
األبطال وأحفاد الشهيد عمر
محد ومثله سنقول دائما« :حنن
أحفاد أبناء األىل شادوا جمدا
وعال» ،ونضيف :حنن أحفاد
الناجني من اإلبادة اجلماعية
حبق شعوب املنطقة وأحفاد
الناجني من الطغاة األتراك
ورثة العثماني».
وأردف« :من شهدائنا نستمد
والعنفوان
اإلرادة
قوة
واملثابرة والتضحية من أجل
أغلى األوطان ،لبنان 6 .أيار
 1916تاريخ ال ينتسى ،تاريخ
أسس لنضال وطين لبناني
ألجل احلرية وانطلق مشوار
«لبنان الرسالة» الذي حتدث
عنه الحقا سنة  1989البابا مار

يوحنا بولس الثاني ،يف ساحة
الشهداء وتوحد فيه كل األطياف
حتت راية الوطن وانروت أرض
األرز بدماء االبرار».
وقال« :صحيح أننا يف لبنان
دفعنا وما زلنا ندفع الثمن
غاليا ،وآخر ما حصل جرمية
العصر ،جرمية  4آب ،جرمية
الغدر اليت انغدرت فيها بريوت
للقضاء على الذاكرة وتاريخ
عاصمتنا .لقد سقط احباؤنا
األبرياء غدرا .هذا اجلرم لن
مير من دون حماسبة املرتكبني،
كما أشرت سابقا ،فنحن شعب
متسلح بعناده وباحلق ،وسيبقى
يناضل من أجل أن ينال
املرتكب عقابه .شهداء الغدر
األبرار ال ميوتون أبدا ،لكنهم
يعيشون داخلنا بصلبنا وعمقنا،
وذكراهم ستبقى إىل األبد».
أضاف« :ال ميكن أن نكون يف
ساحة الشرف ،من دون ذكر
قياديي اليوم ،إن وجدوا،
ونقول هلم :لو امتلكتم اليوم
روح الشهداء وارتقيتم اىل
مستوى شهداء  6أيار الذين
ضحوا بالغالي والرخيص من
أجل شعبهم ما كنا وصلنا
اىل هذا احلاضر األليم .ماذا
جيب أن يعاني هذا الشعب
بعد ،فهل من الضروري أن
تتكرر عليه احلقبة السوداء من
تاريخ لبنان؟ ال يا سادة فأنتم
خمطئون ،هذا الشعب يستأهل
كل التضحيات .من هنا ،من
ساحة الكرامة ،ساحة الشهداء،
نطالبكم بأن ترتقوا فورا اىل
مستوى طموحات شعبنا بتأليف
حكومة من اجلديرين على أن
يكون همهم الوحيد شعبهم،
والعمل من دون كلل وملل
لوضع أسس ثابتة ووطنية
وانتاجية لالقتصاد والنهوض
بالوطن».
وختم« :يف هذه املناسبة
الوطنية بامتياز ،أحيي بامسي
وباسم كتلة نواب األرمن كل
املنظمات والقيادات الشبابية
احلزبية املوجودة معنا اليوم.
كما أحيي مصلحة طالب
زاواريان يف حزب الطاشناق
على تنظيم هذه الدعوة
الوطنية ،وأقول ألعضائها أنتم
مثال للوحدة ألجل لبنان الذي
يعاني اليوم ما يعانيه ،لكن
بوجود شباب يتمتعون بهمتكم
سينتصر .ال تيأسوا ،ناضلوا
كما ناضل أجدادكم ،وانتصروا
على كل من شوه وطننا من
أجل أن يصبح شبيها لكم حرا
من كل امالءات الطغاة ،وسيدا
كما يليق بكم .وأعيد الكرة
لبناننا سينتصر ،وسينتصر بكم
فقط».

كورونيات
اعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل  1017اصابة جديدة ،أمس
األول اخلميس رفعت العدد الرتاكمي للحاالت املثبتة اىل ،531234
كما مت تسجيل  25حالة وفاة.

احتجاز بواخر الكهرباء الرتكية
يف إطار شبهات فساد باملاليني

قرر النائب العام املالي القاضي
علي إبراهيم احتجاز بواخر تركية
تزوده بالطاقة الكهربائية ومنعها
من مغادرة السواحل اللبنانية،
يف إطار حتقيق جتريه السلطات
يف احتمال وجود شبهات فساد
مباليني الدوالرات ،يف عملها.
فقد اختذ القاضي ابراهيم قرار
احلجز على البواخر ومنعها من
مغادرة لبنان ،ومت الطلب من
وزارات عديدة واألجهزة األمنية
املختلفة مبا فيها اجليش ،تطبيق
القرار.
يتضمن القرار طلبا موجها إىل
وزارة املالية يقضي بعدم دفع
أي مستحقات لشركة «كارباور
شيب» الرتكية املسؤولة عن
بواخر الطاقة اليت توفر حنو %40
من حاجة لبنان من الكهرباء،
إىل جانب شركة «كاردينيز»
الرتكية.
ويستهدف القرار املعلن «ضمان
حقوق الدولة يف حتصيل البند
اجلزائي املوقع بـ  25مليون
دوالر أمريكي يف حال التثبت من
دفع عموالت» ،وهي شبهة قد
تطال كبار املسؤولني اللبنانيني
إذا مت إثباتها ،يف ما يسمى
يف لبنان «صفقة البواخر» اليت
بدأت بتوفري الكهرباء منذ العام
.2013
ال يشكل القرار إدانة حتى

اآلن ،إال أنه مبثابة ضمانة تتيح
للسلطات اللبنانية متابعة التحقيق
الذي بدأته منذ شهور وأوقفت
مبوجبه عدة أشخاص لالشتباه
بوجود رشى دفعت عند جتديد
العقد بني وزارة الطاقة اللبنانية
والشركتني .وقد يتوسع اآلن
ليشمل مسؤولني يف الشركتني،
وعندما يتم االدعاء عليهم ،حتال
القضية إىل قاضي التحقيق.
وقد جاء القرار فيما تتزايد
املخاوف بني اللبنانيني من
اقرتاب فصل الصيف حيث
يتزايد الضغط على اخلدمة
الكهربائية ،فيما قد يتعثر
تعاون بواخر الطاقة مع لبنان
الذي ختلف عن دفع  100مليون
دوالر من األموال املتأخرة لصاحل
شركة «كاردينيز» منذ العام
املاضي ،علما بأن االتفاق املربم
بني الطرفني ينتهي يف شهر
أيلول املقبل.
جاء القرار غداة قرار من اجمللس
الدستوري ،وهو هيئة دستورية
عليا يف لبنان ،بتجميد تطبيق
قانون أقر قبل أيام يتيح منح
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة
مالية ،ما يعين تأخر ختصيص
االعتمادات لشراء وقود الفيول
الالزم لتشغيل معامل الكهرباء
املهددة بالتوقف ،ما قد يؤدي
إىل غرق لبنان يف العتمة.

الشيوعي معتذرا لعدم لقاء لودريان:

ال إلعادة تعويم النظام الطائفي
اصدر املكتب اإلعالمي للحزب
الشيوعي اللبناني بيانا عن
الدعوة إىل لقاء مع وزير
اخلارجية الفرنسية جان إيف
لودريان جاء فيه« :تلقت قيادة
احلزب الشيوعي اللبناني دعوة
إىل حضور لقاء مع وزير اخلارجية
الفرنسية ...ضمن دعوة موجهة
إىل أحزاب وقوى وجمموعات
أخرى».
وأوضح البيان« :وجه احلزب
رسالة إىل السفرية الفرنسية
يف بريوت آن غريو اعتذر
فيها عن املشاركة يف اللقاء،

وأكد موقف احلزب من النظام
السياسي الطائفي وحماوالت
إعادة تعوميه ،وضرورة أن
يندرج أساس احلل الداخلي
املنشود يف إطار دولة تستلهم
مثل العلمانية والدميقراطية
واملساواة ،وتكون متحررة من
سطوة حتالف الزعامات الطائفية
ورأس املال االحتكاري .وأكد
كذلك موقفه املبدئي املتمسك
بضرورة إطالق األسري جورج عبد
اهلل وأن استمرار اعتقاله يشكل
عائقا أمام تقدم العالقات بني
البلدين».

املكتب اإلعالمي للحريري يف بيان مقتضب:

الرئيس املكلف التقى لودريان

أشار املكتب اإلعالمي للرئيس
املكلف يف بيان مقتضب ،إىل
أن «الرئيس سعد احلريري التقى

مساء اليوم (أمس األول اخلميس،
يف قصر الصنوبر وزير اخلارجية
الفرنسية جان إيف لودريان».

جتمع رمزي للقاء اللبنانيني األحرار امام
قصر الصنوبر طالب باحلياد االجيابي للبنان

أعلن «لقاء اللبنانيني األحرار»
يف بيان ،أنه «أقام مع جمموعات
وشخصيات خمتلفة جتمعا رمزيا
أمام قصر الصنوبر ،طالب
باحلياد االجيابي للبنان وتطبيق
القرارات الدولية اخلاصة بلبنان
والعودة اىل تطبيق الدستور
ووثيقة الوفاق الوطين وتأكيد
ضمان حصول كل االستحقاقات
الدستورية املقبلة يف مواعيدها،
وكل ذلك يف ظل حكومة بعيدة

كل البعد عن املنظومة السياسية
احلاكمة.
وسلم وفد ضم احملامية غريس
كامل ونبيل يزبك وسلمان
مساحه اىل السفارة الفرنسية
رسالة تضمنت شرحا مقتضبا
االمور
كل
من
ملوقفهم
املطروحة ،من زاوية تبنيهم
التام مبادرة غبطة البطريرك
املاروني الكاردينال مار بشارة
بطرس الراعي».
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لـبنانيات

جعجع :قمة الغباء انتظار نتائج خمتلفة من الرتكيبة ذاتها

شكر رئيس حزب «القوات
جعجع
مسري»
اللبنانية
املشاركني يف مؤمتر «العمال
التحديات
مواجهة
يف
االقتصادية واملعيشية» ،الذي
أقامته مصلحة «النقابات» يف
املقر العام للحزب يف معراب،
واملستمعني إليه عرب الوسائل
االلكرتونية ،قائ ًال« ،مهما حدث
جيب أن حنتفل باملناسبات ألن
احلياة تستمر».
وشارك يف املؤمتر كل من الوزير
السابق كميل أبو سليمان ،نائب
مجعية الصناعيني األستاذ
رئيس
ّ
زياد بكداش ،اخلبري االقتصادي
روي بدارو ،خبري العالقات
الدولية لشؤون النقابات الدكتور
ّ
غسان صلييب ،األمني العام
حلزب القوات اللبنانية الدكتور
غسان يارد ،األمني املساعد
لشؤون املصاحل نبيل أبو جودة
ورئيس مصلحة النقابات رميون
حنا ،فيما أدارت احلوار اإلعالمية
جسي طراد قسطون.
ّ
وذكر جعجع بشعار حزب «القوات
اللبنانية» يف ذكرى شهداء
الصحافة وهو «لن نرضى بوطن
ال يليق بشهدائه» ،مشريًا إىل
أن «اإلعالمية جسيكا طراد
قسطون قالت لن نرضى بوطن
ال يليق بعمالهُ ،
وأضيف ،لن
نرضى بوطن ال يليق بشعبه».
وقال جعجع« ،مل يفارقين ،خالل
هذين األسبوعني ،حلظة من
اللحظات لبنان يف اخلمسينات
والستينات ،يف اخلمسينات
كنت صغريًا ،لكين أتذكر لبنان
يف الستينات ،والسبعينات.
يصدق أنه
ال ميكن ألحد أن
ّ
البلد ذاته .يف الستينات كان
كل شيء يغلي ،والفوران هنا
باملعنى اإلجيابي ،وأعود إىل
هذه املراحل كي ال نبقى يف
اجلورة اليت حنن فيها فقط ال
غري .وأعرتف أننا نعيش اليوم
يف جورة لكن لنرى ما كان لدينا
قبل هذه اجلورة وماذا ميكن أن
حيصل بعد هذه اجلورة .أتذكر
يف العام  ،1969جمموعة أساتذة
من اجلامعة اللبنانية قامت
مبشروع ،وأطلقت صاروخًا،
لبنان أطلق صاروخًا جتريبيًا إىل
قربص ،وهذا الصاروخ اتبع
املسار املتوجب اتباعه ،وحط
يف املكان املناسب .هل ميكن
تصديق أن لبنان الذي أصبح
جهنمًا ،استطاعت جمموعة من
أساتذته يف اجلامعة اللبنانية،
حتديدًا ،إطالق صاروخ!».
وأضاف جعجع« ،كل األمور كانت
يف تلك املرحلة حبالة ازدهار
وتوسع مستمر اجيابيًا ،إىل أن
ّ
وصلنا إىل احلرب ،وبعدها بدأ
التدهور وهو مستمر لغاية اليوم.
الشعب الذي متكن من إيصال
صاروخ إىل قربص ميكنه اليوم
النهوض بعد الكبوة االقتصادية
املالية اليت يعيشها».
ووافق جعجع على كل الدراسات
اليت ُطرحت خالل املؤمتر« ،على
الرغم من االختالف على بعض
األمور األساسية واجلوهرية،
لكن تبقى اختالفات يف وجهات
النظر ال أكثر وال أقل ،لكن كل
االقرتاحات واحللول املطروحة
بدء من الوزير السابق كميل أبو
مجعية
سليمان ،ونائب رئيس
ّ

الصناعيني األستاذ زياد بكداش،
واخلبري االقتصادي روي بدارو،
وغريهم ،واستعراض املشكلة
يف موازنة الدولة والعجز يف
صندوق الضمان االجتماعي،
أضف إىل البطالة وتدهور اللرية
اللبنانية ،وجمموعة مؤشرات
أخرى،
اقتصادية
وجوانب
هلا نقطة بداية ،إذا مل نتجه
إىل نقطة البداية مع احرتامي
وتقديري لكل الدراسات واآلراء
اليت مسعناها واحللول املطروحة،
ال ميكن أن ّ
حنل شيئًا».
وأعاد جعجع التذكري« ،منذ
عشرة سنوات لغاية اآلن ،مل
حل إال ُ
يبق ّ
وطرح ،عرب شاشات
التلفزة ،من قبل الوزير أبو
سليمان وهو موجود اآلن،
والوزيرين السابقني غسان
حاصباني ومي شدياق وهما
غري موجودين ،وسأحتدث عن
احلكومة ما قبل األخرية ،معظم
الطروحات اليت مسعناها اليوم،
أو اليت سمُ عت تباعًا وسابقًا
من أبو سليمان وحاصباني،
وشدياق ،والوزير السابق ريشار
قيوجميانُ ،طرحت من قبلهم
على طاولة جلسة جملس الوزراء
بالذات .وأتذكر متامًا ،عندما كنا
نقوم جبلسات حتضريية جللسات
جملس الوزراء ،طرح وزراؤنا كل
هذه امللفات منذ سنة قبل أن
ّ
وأذكر اجلميع
نصل إليه اليوم.
أنه يف االجتماع االقتصادي
الذي حصل يف بعبدا ،يف 2
أيلول  ،2019أنا شخصيًا قدمت
الطرح ذاته ،وقلت حينها جيب
علينا مجيعًا التنحي ،وال أقصد
حنن كقوات ،إذ ال ميكنين أن
أقول تنحوا أنتم ونبقى حنن،
حنيد مجيعًا لإلتيان
وجيب أن
ّ
حبكومة من مستقلني أخصائيني
ميكنها النهوض بالوضع ومتنع
االنهيار ،لكن كل ذلك من دون
أية نتيجة».
وتابع جعجع« ،ما أحاول قوله
يكمن يف إعادة إنتاج السلطة،
أدرك متامًا أنه يتوجب على
األخصائيني أن يزاولوا دراستهم
يف اختصاصهم ،وهذا صحيح،
وحيضرون االقرتاحات الالزمة
وهذا صحيح أيضًا ،لكن حنن
كقياديني جيب علينا أن نبدأ
باألمور من املكان الذي يتوجب
أن تبدأ به ،أي إعادة إنتاج
السلطة يف لبنان».
واستشهد جعجع بالعامل ألربت
أينشتاين الذي قال ،إن قمة
الغباء أن جترب األشياء ذاتها
باألشخاص ذاتهم وتفرتض أنك
ستصل إىل نتيجة مغايرة ،إذ من
الطبيعي أننا سنصل إىل النتيجة
ذاتها ،لذلك مل حناول كقوات،
منذ  18تشرين األول  2019لغاية
اآلن ،ال الدخول يف أية حكومة وال
أن نبحث يف أية حكومة وال حتى
رؤية مواصفاتها على الرغم من
طرح بعض األصدقاء لنا برتشيح
أمساء للحكومة ،لكننا رفضنا ألن
قمة الغباء أن تنتظر من الرتكيبة
ذاتها نتائج خمتلفة».
ورأى جعجع أنه «ميكننا البحث يف
األجور والصناعة وكيفية تنمية
الزراعة ،لكن انظروا ما حصل
يف الزراعة ،إذ الشيء الوحيد
اإلجيابي الذي أنتجته األحداث هو
منو الزراعة والصناعة الوطنيتني،

جعجع يلقي كلمته
حملية ،وصحيح
باعتبارها منتجات
ّ
أننا أصبحنا ننتج زراعيًا لكن ال
مكان لتصريفه ،وذلك من خالل
تصرفات السلطة املوجودة،
واهلل يسرت من أن نذهب أبعد
وأبعد من ذلك».
وأشار جعجع ،إىل أن «كل ما
يتحدث عنه األخصائيون صحيح
مع إضافة بعض الفوارق هنا
وهناك وهي حتتاج إىل هندسة،
لكن كل ذلك ال ينفع بوجود
السلطة احلالية فال ّ
نعذب قلبنا،
وبالتالي كل جهودنا ،سياسيون
أو غري سياسيني ،جيب أن
تصب على كيفية التخلص من
ّ
السلطة احلالية والتوجه حنو
سلطة جديدة ،وليس لدينا سوى
طريقة واحدة وهي االنتخابات
النيابية املبكرة .بعض الناس
قال إن القوات تطرح فكرة
االنتخابات املبكرة ألنها تتوقع
زيادة كتلتها النيابية ،كل هذا
الطرح واألسباب املوجبة خيتصره
البعض بأن القوات ستزيد عدد
نوابها! نعم ،قد نزيد العدد،
لكن ليس هنا بيت القصيد ،إمنا
بيت القصيد أال خالص لنا ،ومن
لديه أي طريقة خالص أخرى
وأفضل برنامج اقتصادي ميكنه
تطبيقه ،فليشرح لي كيف ،وأنا
أسري به اآلن».
وأوضح جعجع ،أنه «عندما
الفرنسية،
املبادرة
ُطرحت
قلت للفرنسيني ،ال أرى أن
هذه املبادرة ستصل إىل
نتيجة ،لكن إذا حصل أي شيء
إجيابي سنذهب به على العميانة
وسنؤيده يف اجمللس النيابي
على العميانة .وبالفعل أثبتت
األحداث يف حكومة الرئيس
حسان دياب اليت أصبحت
أي أمر إجيابي
تصريف أعمال أن ّ
قامت به ،كنا معها .لكن يف
نهاية املطاف ،قامت مبا قامت
به ،وأوصلتنا إىل هذا الوضع،
وبالتالي عبثًا احملاولة من جديد
وتضييع الوقت».
صب
واعترب جعجع أنه «لو
ّ
اجلميع جهوده يف  18تشرين
األول  2019حنو انتخابات نيابية
مبكرة ،لكنا ّ
وفرنا سنة ونصف
السنة .واآلن ،يقول البعض ،مل
تعد حرزانة ،إذ مل يتبق سوى
سنة ويأتي موعد االنتخابات
النيابية .سنة! كل أسبوع ،بل
مهم يف عمر لبنان،
كل يوم،
ّ
جيب أن نسعى يوميًا للوصول
إىل انتخابات نيابية مبكرة ألنها
الطريقة الوحيدة للخالص من

هذه السلطة ،ونأتي بأخرى
جديدة بشرط أساسي يكمن
باإلصالحات
املباشرة
يف
واالقرتاحات اليت ُوضعت اليوم
على الطاولة».
وأضاف جعجع« ،األمر ال يتوقف
هنا ،قد نصل إىل انتخابات
نيابية مبكرة ،وهنا تكون
مسؤوليتنا مجيعًا ،وسأكون
واضحًا وشفافًا ،يف لبنان ال
ميكن ألي شخص أن يصبح نائبًا
لوحده ،فهو حيتاج إىل صوت
 7أو  8آالف شخص ،البعض
يقول الشعب مأكول احلقوق،
وهذا غري صحيح ،وأقوهلا
بصراحة ،غري صحيح ،السلطة
حنن من انتخبها ،ال يفكرن أحد
أنه ميكن أخذ السلطة بالقوة
يف لبنان ،البعض يتحدث عن
السالح وقوة السالح ،فليأخذوا
السلطة بالقوة .لكن ال ميكنهم،
ّ
الشطار كغريهم إىل
توجهوا مثل
االنتخابات .ستقولون لي إن
الناس خافت من سطوة السالح،
إذًا ،جيب على كل واحد منا أن
يتحمل مسؤوليته ،فإذا أراد كل
شخص منا التفكري باألكثر أمانًا
له واألكثر رحبًا له وباألقرباء،
واألصحاب ،فعلى الدنيا السالم،
وهذا ما وصلنا إليه فع ًال».
وأردف جعجع« ،ال يكفي
الوصول إىل انتخابات نيابية
مبكرة فقط ،بل جيب أن
ندرك ،بدء من املوجودين حول
هذه الطاولة ومن يسمعنا عرب
زوم ،وحتى من ال يسمعنا يف
الوقت احلاضر ،إذا مل يتحمل
كل شخص مسؤوليته لن نصل
إىل أي مكان .بكل صراحة،
مجيعنا أوصلنا الوضع إىل ما هو
عليه اليوم ،طبعًا ليس مجيعنا
باملعنى الدقيق ،فهناك  20إىل
صوت
 %30من الشعب اللبناني ّ
كما جيب لكن  %70مل يصوتوا
بشكل صحيح .وإذا مل يتحمل
كل واحد منا املسؤولية بالذهاب
إىل التصويت الصحيح وهو
األهم ،ما منكون عملنا شي».
ومتنى جعجع «على اجلميع والعمال
حتديدًا ،وخصوصًا الذين صوتوا
باالجتاهات اخلاطئة ،أن يتحملوا
فرص عدة مرت،
املسؤولية.
ٌ
كما فرصة العام  ،2018لكن
ال جيب البكاء على األطالل،
فلنستعيد كل أملنا وإمياننا،
ّ
وحنضر أنفسنا ،حتى نتمكن
عند أول فرصة ،من التصرف
كما جيب ،وتأكدوا إذا تصرفنا
بالطريقة الصحيحة سنربح الدنيا

واآلخرة ونستعيد كل ما خسرناه
لغاية اآلن .حتى ودائعنا يف
املصارف اليت يعتقد البعض
أنها اضمحلت ،فأنا ال أوافق
هذا الكالم ،برأيي أنه ميكننا
اسرتدادها ،ويتوقف األمر على
أصحاب هذه الودائع بالذات،
بأن يصوتوا كما جيب ،وال ميكننا
نضيع الوقت يف أحباث
أن
ّ
جديدة ،بل جيب التوجه إىل
جوهر املوضوع ويكمن ذلك يف
يصوت
تغيري السلطة ،وجيب أن
ّ
كل فرد بالشكل الصحيح ،ال
ألقاربه ،وابن منطقته ،بل إىل
حامل املشروع والذي ميكنه
استعادة ودائعه .بهذه الطريقة
ّ
ويصوت بهدف
يفكر،
جيب أن
ّ
أن يبقى ابنه يف لبنان ،وتبقى
املستشفيات واجلامعات وتتطور
البنى التحتية حتى يعود البلد
كما كنا يف الستينات».
واستشهد جعجع مرة أخرى
برئيس وزراء سنغافورة الراحل
لي كوان يو ،الذي قال يف
أحد تصرحياته« ،سنجعل من
سنغافورة لبنان آسيا» .وقال
جعجع« ،انظروا أين أصبحت
سنغافورة وأين لبنان! لدينا
األساس لكن جيب أن ندرك
كيف نستخدمه .وعلى هذا
األمل ،خالصنا بيدنا ،أهلم أن
ندرك كيف نتصرف يف املفاصل
الرئيسية .أشكر احلاضرين وكل
من ساهم يف حتضري املؤمتر،
وكل من يستمع إىل هذا املؤمتر،
على أمل أن يدرك كل واحد منا
كيف يتصرف يف االنتخابات
النيابية املبكرة .والسالم».
كلمات
وكانت كلمة للوزير أبو سليمان
ومما جاء فيها« :حيل عيد العمال
ٍ
ٍ
مأسوية
ظروف
هذا العام يف ظل
ارتفاع
مع
وعماله،
على لبنان
ٍ
رهيب يف البطالة والصرف
ٍ
اجلماعي وإقفال املؤسسات
بالتزامن مع انعدام فرص العمل
ويف التضخم الذي ختطى عتبة
الـ 300يف املئة سنويًا وانهيار
سعر صرف اللرية».
وأضاف« :ماذا بعد ،إذا كان
فريق من العمال بات يتقاضى
ٍ
بعملة
جزءًا من راتبه وتعويضاته
ٍ
متدنية ،وفريق آخر بات مصروفًا
من عمله؟ وماذا بعد ،أين هي
الطبقة الوسطى اليت كانت متيز
لبنان وتركيبته االجتماعية؟ لقد
ْ
الفقر ما نسبته
انعدمت مع بلوغ
 %55من جمموع السكان وهذه
النسبة اىل تصاعد ،فض ًال عن
تدني قيمة الرواتب جراء انهيار
صرف اللرية اللبنانية أمام
سعر
ْ
الدوالر».
ولفت إىل أن «احلد األدنى
لألجور يف لبنان  675ألف لرية
فقبل
ملن ال يزال يف وظيفته،
ْ
األزمة كان هذا املبلغ يعادل 450
دوالرًا ،أما اليوم فأصبح يعادل
 55دوالرًا ،أي أقل من احلد
األدنى يف الغالبية الساحقة من
الدول» ،منسائ ًال هل شهد لبنان
يف تارخيه احلديث وهو يودع
مئويته األوىل ويستقبل الثانية
ْ
مثل هذا االحندار الرهيب؟ سؤال
ْ
واخلشية
جمبول باحلزن واألسى
من اآلتي.
وشدد على أن «املطالب
العمالية التقليدية من رفع األجور
وحتسني ظروف العمل وتطوير
أنظمة التقاعد والعمل الالئق
مهمة لكنها غري كافية ومل تعد
تنفع للبدء حبل مشاكلنا .مثل

ً
نقطة يف حبر
هذه املطالب تبدو
األزمات الشديدة التعقيد اليت
يعاني منها بلدنا لبنان وتكاد
تعصف بالقطاع ..وهو يفقد
مقومات وجوده وحضوره املميز
يف املنطقة والعامل».
ورأى أن «ختلي اجلهات املسؤولة
عن القيام بواجباتها يف تلك
الظروف ،وإهماهلا الفاضح يف
وضع حد جذري للمأساة احلاصلة
ً
عرضة للمساءلة الدقيقة
جيعالنها
واحملاسبة اليوم قبل الغد ،وإال
فعلى لبنان السالم .وإذا كان
املثل يقول« :الوقت كالسيف
إن مل ْ
طعه قطعك» ،فإن
ْ
تق ْ
ُ
صلت
وامل
القائم
اإلهمال
سيف
ْ
يكاد يقطع رأس القطاع العمالي
يف لبنان من دون حسيب أو
رقيب أو خملص عتيد».
وختم« :مهما اشتدت الصعاب
وتفاقمت األزمات لن نيأس ،بل
سنواصل ابتكار احللول من أجل
النهوض بلبنان وصون كرامة
اإلنسان فيه وتأمني حقوق
عماله».
كما كان هناك كلمة لنائب
مجعية الصناعيني األستاذ
رئيس
ّ
زياد بكداش ومما جاء فيها:
«السيادات والسادة ،بأي حال
عدت يا عيد؟ عدت وخمتلف
شركاؤنا
واوضاع
أوضاعنا
باإلنتاج بأسوأ ما يكون* :
اخنفاض سعر اللرية وارتفاع
الدوالر إىل  15000لرية وانهيار
* خسارة
القدرة الشرائية.
قيمة تعويض نهاية اخلدمة
اخلاص بالعمال * .إقفال آالف
املؤسسات وآالف أخرى مهددة
* ارتفاع قياسي
باإلقفال.
وملعدالت
البطالة
ملعدالت
الفقر * .ختبط أصحاب العمل
إلنقاذ ما تبقى ،والعامل وضعه
من سيئ إىل أسوأ حيث خسر
جنى عمره وخسر تعويضه وخسر
عمله».
وتابع« :لن أحتدث كثريًا عن
األسباب فهي واضحة للجميع،
لعل أبزرها الفشل الكبري يف
إدارة شؤون الدولة واخلالفات
والصراعات السياسية لتحقيق
مصاحل خاصة ضيقة على حساب
الوطن واملواطن ،إضاعة الفرص
واستنزاف اإلمكانات ،واألهم
عدم وضع رؤية اقتصادية
اللبنانية
للدولة
واجتماعية
وإدارة الظهر للقطاعات املنتجة
وخصوصًا الصناعة الوطنية.
فمعظمهم مسؤولون ،كانوا
مشاركني يف احلكومات على مر
الزمن ومبا يسمى حكومة وحدة
وطنية بل هي حكومة تقسيم
موارد الدولة».
العمل،
«اصحاب
وناشد
وخصوصا القطاعات اليت تنتج
وتعمل يف هذه الظروف الصعبة
مبعاجلة اجور العمال واملوظفني
لكي يصمدوا يف حده االدنى
مع اقتناعي أن األجور تعدلت
يف معظم املصانع .كما اناشد
وزارة العمل حبماية تعويض
نهاية اخلدمة للعامل لتكون
بند اساسي ضمن خطة االمن
االجتماعي».
وختم« :ال صناعة بال عمال وال
عمال بال صناعة .فاليوم هو
عصر القطاعات االنتاجية ،فيا
عمال لبنان ،فيا سواعد لبنان
الصناعة بانتظاركم وهي لكم
ولكل الوطن».
كما كان هناك كلمة للخبري
االقتصادي روي بدارو
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لـبنانيات

«العربدات املاليّة» مستم ّرة :املصارف ُتكوّن نفوق مسك الكارب «املقاوم» مؤشر على موت البحرية:

مؤونات على «اليوروبوندز» من أموال املودعني
ليا القزي
ّ
لدى
إمجاع
مثة
ّ
كل دوائر القرار
العاملية
املالية
على انهيار القطاع
املصريف اللبناني،
إعادة
وضرورة
ّ
ليتمكن من
هيكلته
فعال يف
لعب دور ّ
االقتصاد احمللي.
ال ينكر هذا الواقع
سوى رياض سالمة
وأصحاب املصارف،
ُ
يف
املستمرين
«تركيب الطرابيش»
إنقاذ
ليحاولوا
ُ
أنفسهم شكليًا عن
ّ
الغش يف
طريق
موازناتهم ،واإلحياء
اإليفاء
بالتزامهم

تلوث القرعون خرج عن السيطرة
حبيب معلوف

وافق سالمة على بيع املصارف دوالرات بنسبة  %30من مجموع الـ%45
مؤونات (هيثم املوسوي)

بالشروط املطلوبة منهم .وكما دائمًاُ ،تستخدم
تسبب بها أصحاب
أموال املودعني إلطفاء خسائر
ّ
املصارف وكبار ُ
املساهمني فيها.
«العربدات املالية» ُمستمرة بني البنك املركزي
ّ
مصريف
واملصارف .هذا الوصف يستخدمه
يسميه رياض
«متقاعد» لوصف مجيع أشكال ما
ّ
واحد من فصوهلا هو بيع
سالمة «هندسات».
ٌ
حاكم مصرف لبنان ،رياض سالمة دوالرات
ّ
لكل
للمصارف وفق سعر صرف  1507لريات
دوالرُ ،تستخدم لتكوين املؤونات على سندات
الدين بالعملة األجنبية (يوروبوندز) اليت حتملها
املصارف ،وجمموعها ُيقارب الـ 11مليار دوالر
(أصل السندات وفوائدها) .وقد وضع سالمة
شرطًا يسمح له بإعادة شراء هذه «الدوالرات»
«املنصة اإللكرتونية»
حبسب سعر صرف
ّ
ُ
(املنشأة مبوجب التعميم الرقم  )151كما يكون
حني يقرر استعادة «الدوالرات» .السعر حُم ّدد
يتبدل يف األشهر
حاليًا بـ 3900لرية ،ولكن قد
ّ
أو السنوات الالحقة ،فريتفع إىل  10آالف لرية
مث ًال .ذلك يعين أنه إذا دفع أحد املصارف 150
ألف لرية لشراء  100دوالر من مصرف لبنان،
«املنصة» إىل 10
ويف حال ُرفع سعر صرف
ّ
آالف وطلب «املركزي» إعادة شراء الـ100
دوالر ،فسيدفع األخري مثنها مليون لرية ،ليكون
املصرف قد ّ
حقق رحبًا صافيًا بـ 850ألف لرية!
من أين ستأتي هذه «الدوالرات»؟ من أموال
ألن ّ
كل ما أودعته املصارف لدى
املودعنيّ ،
مصرف لبنان كان أموال الناس ،يف مقابل
محايتها ألمواهلا اخلاصة من أي خسارة حُمتملة.
ُركنا القطاع املصريف يف لبنانُ ،
املدركان حلجم
ّ
ُّ
بالطرق
يتمسكان
اخلسائر اليت ُتثقل حمافظهما،
لسد العجز
التقليدية اليت اعتادا على استخدامها
ّ
يف حساباتهما :استخدام أموال املودعني والقيام
تؤدي إىل مضاعفة أمواهلما .وقد
بـ»هندسات» ّ
ُأضيف بعد تشرين األول  ،2019أداة مالية
ّ
العملة الوهمية
جديدة ُتستخدم
لـ»الغش» ،وهي ُ
ُ
املسماة «دوالر لبناني» أي ذاك املحُ تجز لدى
«املركزي» وبقية املصارف .فالدوالرات اليت
ُيريد مصرف لبنان بيعها للمصارف ّ
كون
حتى ُت ّ
ٌ
أموال وهمية ،سيتم نقلها
املؤونات هي عمليًا
على الشاشة من مصرف لبنان إىل املصارف،
من دون أي تكون هلا قيمة الدوالر احلقيقي ،ما
ينسف أصل اهلدف من وجود مؤونات كضمانة
لسندات اليوروبوندز املشكوك يف حتصيلها.
بـ»القجة» اليت تجُ مع فيها
املؤونات هي أشبه
ّ
ٌ
ُ
نسى» .تقوم أي مؤسسة بتكوين
أموال
و»ت َ
املؤونات مقابل إمكانية حدوث خسائر ُمستقبلية
أصول .وكان مصرف لبنان قد
على ديون أو
ٍ
طلب من املصارف احلاملة لـ»اليوروبوندز»
تكوين مؤونات بنسبة ( %45وطلب أيضًا مؤونات
أن
بـ %1.89على شهادات اإليداع باللرية) .علمًا ّ
أن املؤونات على
شركات التدقيق املالي تعترب ّ
ّ
تقل عن الـ ،%80بسبب
«اليوروبوندز» جيب أال
ّ
تدني سعر السند يف السوق ،ووجود شكوك

يف حتصيله.
أن
االتفاق بني مصرف لبنان واملصارف يعين ّ
«الشريكني» ينويان مُمارسة خداع حُماسيب،
أرقام غري واقعية يف «دفرت
ُيتيح تسجيل
ٍ
احلسابات» ،لإلحياء بااللتزام بتأمني الضمانات
على سندات «اليوروبوندز» ،فيما هما يقومان
برتكيب «الطرابيش» .وقد وافق سالمة على أن
يبيع املصارف دوالرات تصل إىل نسبة %30
من جمموع الـ %45املطلوب تشكيلها ،أي ما
ُيقارب املليار و 650مليون دوالر من جمموع
 5مليارات دوالر .مث ًال ،املصرف املحُ تاج إىل
 100مليون دوالر لتغطية «يوروبوندز» بقيمة
 220مليون دوالر ،سيبيعه مصرف لبنان 30
مليون دوالر وهمي .وهذا القرار ُخّ
اتذ بعد إثارة
تبدالت سعر السوق،
املصارف للمخاطر يف
ّ
كونت مؤونات (باللرية)
وستتحملها يف حال ّ
بغري ُعملة السند (الدوالر) .وتأتي جلنة الرقابة
كمل» عمل سالمةُ ،
ُ
فتجيز
على املصارف
لـ»ت ّ
للمصارف بتقسيط املؤونات الواجب تكوينها
على سندات الدين وشهادات اإليداع والقروض
املشكوك بتحصيلها ،على فرتات زمنية ُتراوح
بني  5و 10سنوات ،وفقًا حلالة ّ
كل مصرف...
أن
فينقل عن أعضاء يف اللجنة ّ
أو «حظوته»ُ .
يتم بطريقة استنسابية
«تقسيط املؤونات»
ّ
وخارج أي معايري.

الدوالرات سيأخذها «املركزي» من توظيفات
املصارف لديه ،أي أموال املودعني

الدوالرات سيأخذها «املركزي» من توظيفات
املصارف لديه (أي أموال املودعني) ،وكانت
لقاءها على فوائد عالية .استمر مصرف
حتصل
َ
لبنان يف دفع الفوائد للمصارف ،حتى بعد أن
ّ
توقفت هي عن دفع فوائد على ودائع الناس،
ما مسح للمصارف بتسجيل واردات دفرتية ُتفيد
التقديرات ّ
بأنها  5مليارات دوالر .ولكن إذا
طلبت املصارف َ
«كسر» توظيفاتها لدى البنك
فسيؤدي ذلك إىل «خسارتها» للفوائد
املركزي،
ّ
السنوية عليها ،مقابل بيعها دوالرات دفرتية
ّ
«ختلص»
تسجلها كمؤونات .النتيجة تكون
ّ
ّ
وتوقفه عن
مصرف لبنان من بعض مطلوباته
سجلت ّ
أنها
دفع جزء من الفوائد ،فيما املصارف ّ
ّ
غطت خسائرها بالدوالر .هل من طرف خاسر
بينهما؟ تقول مصادر مصرفية ّ
«يفرتض يف
إنه ُ
ّ
تضخ املصارف من أمواهلا
احلاالت الطبيعية أن
اخلاصة لتكوين مؤونات .ولكن طاملا ّ
أنها مل
متد يدها إىل جيبها ،ومصرف لبنان ارتاح من
ّ
وسّويت حسابات شكلية ،فال أحد
أعباء ُمعينةُ ،
سيلقى على كاهل
منهما خاسر» .الضرر األكرب ُ
مرة جديدة
املودعني الذين ُتستخدم أمواهلم ّ
حملاولة انتشال املصارف ،دفرتيًا ،وعلى اللرية
الوطنية اليت ستنهار أكثر مع ارتفاع التضخم،
قرر رياض سالمة إعادة شراء الدوالرات
يف حال ّ
ّ
يقل عن
من املصارف ،وتأمني ربح هلا ،مبا ال
ّ
لكل دوالر.
 2400لرية

أظهرت كارثة
نفوق عشرات
من
األطنان
يف
األمساك
حبرية القرعون
التلوث
أن
البحرية
يف
خرج عن أي
سيطرة ،وأن
احلياة فيها مل
تعد ممكنة.
موجة
تؤشر
أمساك
نفوق
يف
الكارب
حبرية القرعون،
مبا ال يرتك
للشك،
جماال
إىل أن األوان
قد فات متامًا إلنقاذ البحرية ونهر الليطاني من
التلوث الذي قضى عليهما .إذ أن هذا النوع
يعد األكثر مقاومة بني بقية األنواع
من األمساك ّ
لشتى أنواع التلوث ،واألكثر قدرة على العيش
يف ظروف غري آمنة كنقص األوكسيجني .وهناك
شكوك قوية يف بقاء أي نوع حي يف البحرية.
أما األمساك الصغرية اليت ال تزال ُترى بالعني
اجملردة ،فقد تكون لصغار الكارب ألننا يف
موسم تزاوج هذا النوع ،وألنها أكثر قدرة من
األمساك الكبرية على السباحة على سطح املاء،
إال أنها على األرجح ستنفق عاج ًال أم آج ًال.
عام  ،2011تناقص منسوب البحرية إىل حد
ملوثة متامًا ،ومل َ
يبق
جعلها أشبه بربكة صغرية ّ
أحياء فيها يومها سوى الكارب الذي ُأدخل
إىل البحرية يف السبعينيات ألنه سريع النمو
ويستفاد من حلمه .علمًا أن هذا النوع من
ُ
األمساك يقضي على التنوع البيولوجي ،متامًا
كالسيانوبكترييا اليت تفرز السموم يف البحرية
وتقضي على األحياء األخرى.
بني عامي  2015و ،2016أجرت اهليئة الوطنية
الصحية (يرتأسها الدكتور امساعيل سكرية)،
بالتعاون مع كلية الصحة يف اجلامعة اللبنانية
(فرع البقاع) وقسمي السرطان واهلندسة
البيئية يف اجلامعة األمريكية ،دراسة حول عالقة
تلوث حوض الليطاني بتزايد اإلصابات بأمراض
السرطان بني سكان احلوض ،وجاءت النتائج
مبينة أن نسبة اإلصابات تزيد بنحو مخسة
مرعبة ّ
أضعاف عن النسبة العام .إال أن نتائج الدراسة
حركها قرض البنك
مل ُت ِثر همة املسؤولني ،بل ّ
الدولي ( 55مليون دوالر) وقانون الـ 1100
مليار لرية اليت أقرها جملس النواب لتنظيف
احلوض عام  ،2016رغم التحذير من أن هذه
األموال ستذهب هدرًا ما مل تعاجل مشكلتان
أساسيتان ،هما وقف قطع جمرى النهر بالسد
ووقف التلوث من مصادره .هكذا ،وصلنا إىل
كارثة األمساك امللوثة وموت البحرية وتهديد
حياة السكان من حوهلا .علمًا أن الكارثة ال تقف
عند هذا احلد .إذ أن الدراسات حول أثر تلوث
البحرية ونهر الليطاني على املزروعات اليت
تعترب أهم مورد حياتي للبنان ،كانت كافية لدق
ناقوس اخلطر منذ زمن ،لكن أحدًا مل يهتم .كما
مل ُيدرس أثر هذا التلوث على الرتبة واملياه
اجلوفية اليت لن تتعافى بسهولة حتى ولو توقف
التلوث فورًا ،وهو أمر مستحيل!
تؤشر هذه الظاهرة اجلديدة  -القدمية إىل أن
تعد ممكنة .ويف
احلياة يف حبرية القرعون مل ُ
مثل هذه احلاالت ،وبعيدًا من اإلرباك حول كيفية
التخلص اآلمن من أطنان األمساك النافقة ،ال
بد من استخالص دروس وعرب.
أول هذه الدروس أن سد جماري املياه
بالسدود السطحية خطيئة ُيفرتض الرتاجع عنها
لكي «تعود املياه إىل جماريها» ،بغض النظر
عن التلوث الذي يضرب املياه من أكثر من

مصدر .فاألصل والطبيعي أال يتوقف جريان
يعرضها
املياه ألن حبسها خلف سدود مكشوفة ّ
للتلوث والتبخر.
وثاني هذه الدروس ،أن املياه ،رغم أهميتها
احليوية ،هي جزء من األنظمة األيكولوجية األعم
وليست أهمها .وإن التفكري باإلنشاءات الكربى
للحديث عن «إجنازات» بات أمرًا من املاضي
الذي يفرتض التخلص منه ،وعلى املخططني
إلدارة املياه أخذ هذه احلقيقة يف االعتبار
أثناء وضع االسرتاتيجيات للتنمية الشاملة
واملستدامة.
الدرس الثالث الذي جيب أن يستخلصه «عامل
العلماء واخلرباء واملتخصصني» ،هو أن عليهم
التواضع قلي ًال أثناء حتليل أسباب الكوارث
ردها إىل سبب واحد أو أكثر،
الكربى ،وعدم ّ
ّ
معقدة تتداخل
خصوصًا عندما نكون أمام حاالت
فيها أسباب كثرية ،وأن يعيدوا اإلصغاء إىل
منطوق فلسفة العلم اليت مت جتاهلها بعد
الثورات الصناعية وسيطرة العلوم النفعية،
عندما أصبح العلماء جمرد خرباء يعملون ملصلحة
شركات تبغي الربح وليس املعرفة وتطويرها!
تؤشر هذه الظاهرة إىل أن الحياة يف بحرية القرعون لم
تعـُد ممكنة
أما السياسيون واملستثمرون يف املوارد
والناس والشأن العام ،فعليهم إعادة النظر
يف فهمهم للسلطة اليت ُيفرتض أن تكون
مسؤولية كبرية بدل أن تكون جمرد حق يف
األمر والطاعة.
أما يف ما يتعلق بالتوصيات املباشرة للخروج
من الكارثة ،ال سيما بعدما نشط املستثمرون
يف الكوارث كما يف كل مرة ،ومنعًا لبيع
السمك امللوث ،فإن املطلوب تشكيل هيئة
طوارئ وطنية تعاون املصلحة الوطنية لنهر
الليطاني ،مهمتها أخذ عينات من السمك
النافق واملياه وفحصها ،والتفكري يف الطريقة
األنسب للتعامل مع السمك النافق وطمره
مع الكلس بعد االستعانة جبيولوجيني الختيار
املكان املناسب ،ورفع توصيات شاملة حول
محاية النظم االيكولوجية عامة وجتنب املشاريع
املتعدية على جماري املياه مثل السدود،
ومحاية مصادر املياه وجماريها مع ما يطلبه
ذلك من إعادة النظر حباجات القطاعات اليت
حتتاج للمياه والضغط لوضع اسرتاتيجية شاملة
للتنمية املستدامة.
يف احلصيلة ،أظهرت هذه الكارثة أن املوضوع
خرج عن السيطرة .ولو مل تكن دولتنا فاشلة،
لكانت استنفرت كل أجهزتها املعنية للمعاجلة
واالستنتاج والتخطيط للمستقبل.
موت نهر ،كالليطاني األكرب يف لبنان ،وحبريته
الشهرية ،مؤشر خطري على موت الطبيعة.
واخلوف ،يف املرحلة املقبلة اليت ينهار فيها
كل شيء تقريبًا كما هو ظاهر ،أن ال جند من
يدفن معظم عناصرها بعد موتها
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اسـرتاليات

موريسون :فرص سجن أو تغريم
األسرتاليني العائدين من اهلند
شبه معدومة
سعى رئيس الوزراء سكوت
موريسون إىل تهدئة املخاوف
بشأن فرض غرامات وعقوبات
بالسجن على األسرتاليني الذين
حياولون العودة إىل ديارهم من
اهلند  ،معلنًا أن فرصة حدوث
ذلك «صفر إىل حد كبري».
وكانت احلكومة قد تلقت رد
فعل عنيفا على نطاق واسع
بسبب قرارها جعل عودة
األشخاص العالقني يف اهلند
أمرا
إىل ديارهم حتى  15مايو ً
غري قانوني  ،حيث تكافح اهلند
تفشي فريوس الكورونا بشكل
كارثي.
الطارئ،
اإلعالن
وينص
املسموح به مبوجب Biosecurity
 ،Actعلى أن املواطنني
األسرتاليني واملقيمني ميكن
أن يدفعوا غرامة تتجاوز 66
ألف دوالر أو أن يواجهوا عقوبة
السجن ملدة مخس سنوات خلرق
تعليق السفر.
ومن اجلدير بالذكر أنه مل يتم
تطبيق مثل هذا اإلجراء من قبل
احلكومة على أي منطقة تفشي
أخرى لفريوس COVID-19
حتى اآلن.
واتهم مايكل سالتر ،العب
الكريكيت السابق  ،الذي حياول
العودة من اهلند إىل أسرتاليا،
رئيس الوزراء بأن يديه ملطخة
بالدماء بسبب حظر السفر املثري
للجدل.
وقد قال سالتر يف تغريدة على
موقع تويرت« :إذا كانت حكومتنا
تهتم بسالمة األسرتاليني،
فستسمح لنا بالعودة إىل
وطننا .إنها وصمة عار !!»
واضاف يقول «الدم على يديك
يا رئيس الوزراء .كيف جترؤ
على معاملتنا بهذه الطريقة».
لكن موريسون وصف التعليقات
بأنها «سخيفة» عندما سئل عنها

موريسون
من قبل القناة التلفزيونية الـ 9
يوم الثالثاء  ،قائال «هذا يتعلق
بإعادة الناس إىل منازهلم
ساملني».
وقد صرح رئيس الوزراء
لربنامج  Seven’s Sunriseالذي
يعرض على القناة التلفزيونية
الـ 7أنه من غري املرجح أن يتم
تغريم أي شخص أو سجنه
مبوجب اإلعالن.
وقال« :هذا إجراء يضمن أن
نتمكن من احلفاظ على سالمة
أسرتاليا يف هذا الوقت» ،
ً
مضيفا أن القرار اختذ بعد أن
أن
ثبت
واحدا من كل مثانية
ً
عائدين يف رحالت العودة
األخرية إىل الوطن حصل على
نتائج إجيابية عند التحليل
إلكتشاف فريوس الكورونا.
هذا وقد اعرتف كبري املسؤولني
الطبيني بول كيلي الذي دعا
إىل فرض حظر السفر أن القرار
قد ينتج عنه تعرض األسرتاليني
يف اخلارج إىل خماطر قد تصل
إىل املوت ولكنه رأى أن تلك
النتائج السلبية ميكن جتنبها عن
طريق فرض احلظر بشكل مؤقت
ومنح استثناءات يف بعض
احلاالت.
ترمجة اس بي اس

قرار أسرتاليا منع عودة املسافرين من اهلند اصابة رجل من سيدني بفريوس كورونا
يواجه انتقادات حقوقية :غري قانوني عن طريق العدوى اجملتمعية والسلطات
تسارع لتحديد املصدر

نقلت صحيفة «الغارديان»
حمامني
عن
الربيطانية
وأكادمييني قوهلم إن «حظر
السفر الذي مينع األسرتاليني
يف اهلند من العودة إىل
ديارهم يواجه حتديات قانونية،
وهو إجراء استثنائي قد خيالف
القانون».
ووجهت انتقادات لقرار حكومة
سكوت موريسون الذي وصف
بـ»املشني» ،بعد فرض غرامات
تصل إىل أكثر من  50ألف دوالر
أمريكي أو مخس سنوات يف
السجن أو كليهما ،ألي شخص
خيالف احلظر املفروض على
عودة األسرتاليني إىل الوطن
من اهلند.
وقد بدأ قرار حظر السفر رمسيا
يوم االثنني املاضي ،فيما
يعتقد أنها املرة األوىل اليت
متنع فيها أسرتاليا مواطنيها
من العودة إىل ديارهم.
وقالت أستاذة القانون وحقوق
اإلنسان جبامعة غريفيث سارة
جوزيف إن «احلظر جيب أن
يكون مناسبا وليس أكثر تقييدا
أو تطفال».
وأوضحت أن «النجاح النسيب
لربنامج احلجر الصحي الفندقي
يف أسرتاليا يف احلد من انتشار
كورونا إضافة لعوامل أخرى،
قد تعين أن حظر السفر غري
مناسب».
وأشارت إىل أن قرار احلكومة
هو «إجراء غري عادي إىل حد
ما ،وباعتباره استثنائيا ،ميكن
أن يكون غري متناسب» مع
الظروف احلالية.
وأضافت أن «الطعن القانوني»
يف القرار ميكن أن يستند على
«حق دستوري للمواطنني يف
العودة حبرية إىل أسرتاليا».
برادلي»
«مايكل
ويعتقد
الشريك اإلداري لشركة «مارك
لويرز» أن احلظر قد يكون «غري

قانوني».
وقال إن «األسرتالي الذي
يرغب يف الطعن يف احلظر ،ال
جيب أن يتهم خبرقه».
وأوضح أن أي أسرتالي «ميكنه
تقديم طعن قانوني إذا كان
يف اهلند ،وإذا كان ميكنه
إثبات قدرته على العودة إىل
الوطن».
وتقول الصحيفة إنه «بالرغم من
حظر الرحالت اجلوية املباشرة
بني اهلند وأسرتاليا ،فإنه من
املمكن العثور على رحالت أخرى
غري مباشرة».
وأضاف برادلي أن «أي شخص
يف مكان العالقني ،سيكون
لديه القدرة على حتدي احلظر،
نظرا خلطورة الوضع يف اهلند،
وإذا كنت يف هذا املوقف،
فسأفكر يف حتديه ،ولن يزداد
الوضع سوءا عما هو عليه».
بدوره قال «كريستوفر وارد»
رئيس مجعية القانون الدولي
إن «دستورية القانون املقرتح،
والذي جيرم عودة املواطنني
األسرتاليني من بلدان معينة،
مشكوك فيها بشدة».
ويوجد يف اهلند اآلن أكثر
من  9آالف أسرتالي ،بعضهم
ذهب للعالج وبعضهم ألسباب
أخرى ،ومعظمهم يشعرون بأن
«أسرتاليا ختلت عنهم».
ودعت اللجنة األسرتالية حلقوق
اإلنسان احلكومة إىل إثبات
أن قرارها بتغريم أو سجن
األسرتاليني الذين حياولون
العودة من اهلند «ليس
متييزيا».
وقالت «جيب تربير احلاجة إىل
مثل هذه القيود علنا ،وجيب
على احلكومة أن تظهر أن احلظر
ليست متييزيا ،وأنه السبيل
الوحيد املناسب للتعامل مع
التهديد الذي يواجه الصحة
العامة».

البدء بتطعيم االسرتاليني ممن تزيد
وزير اخلزانة لوالية نيو ساوث ويلز أعمارهم عن  50بلقاح أسرتازينيكا

يف العزل الصحي بعد خمالطته حلالة
مصابة بفريوس كورونا
يقوم وزير اخلزانة يف والية نيو
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت
بعزل نفسه ذاتيًا بعد خمالطته
حلالة مصابة بفريوس كورونا
من ضواحي سيدني الشرقية
يوم األحد.
وبدأ بريوتيت العزل الذاتي
مساء األربعاء املاضي يف
منزله فور معرفته بالرابط،
اذ اختلط بريوتيت بالرجل
املصاب أثناء وجودهما يف
مطعم باملنطقة التجارية بوسط
سيدني يوم اجلمعة  30نيسان
ما بني الساعة  11و 12ظهرًا.
اختبار
أظهر
اآلن
وحتى
الفريوس أن بريوتيت ليس
مصابًا بكوفيد.-19
«بالرغم
بريوتيت
وقال
من النتيجة السالبة الختبار
مع
وبالتوافق
الفريوس
تعليمات وزارة الصحة يف

الوالية سأقوم بالعزل الذاتي
ملدة  14يومًا».
وجاء اخلرب بعد الكشف عن حالة
جديدة مصابة بفريوس كورونا
يوم األربعاء املاضي.
وقالت رئيسة حكومة الوالية
إن
بريجييكليان
غالديس
الرجل املصاب مل يعد من
السفر مؤخرًا ،كما أنه ال يعمل
يف فنادق احلجر وال القطاع
الصحي وليس لديه أدنى
فكرة كيف أصيب بالفريوس
وايضا مل يسافر داخليًا بني
الواليات يف أسرتاليا.
واضافت تقول «جيب أن
نفرتض أن هناك حاالت أخرى
واستجابتنا ستكون متناسقة
كما هي منذ بداية اجلائحة..
الوالية
يف
اجلميع
على
أن يكونوا يف حالة تأهب
مرتفعة».

عامالت يف القطاع الصحي بعد تلقيهن اللقاح يف مستشفى ويستميد
سيتمكن األشخاص الذين تزيد
اعتبارا من
عاما
أعمارهم عن ً 50
ً
من يوم االثنني املاضي
اعلنت احلكومة الفيدرالية أنه
ميكن لألشخاص الذين تبلغ
أعمارهم 50
عاما أو أكثر
ً
تلقي اللقاح يف عيادات
العامة
التنفسي
اجلهاز
وعيادات التطعيم يف الواليات
من
اعتبارا
واملقاطعات
االثنني.
وحبسب احلكومة فإنه سيتم

توسيع برنامج التطعيم يف إطار
املرحلة  2ب ليشمل عيادات
اطباء العائلة اعتبارا من 17
آيار.
وتقول السلطات إنها وفرت
ما يصل إىل  15.8مليون جرعة
هلذه املرحلة من الربنامج،
والذي يتضمن اايضا تطعيم
األسرتاليني الذين مل حيصلوا
على اللقاح من املراحل السابقة
ضمن الفئات املشمولة باللقاح
حتى اآلن.

سجلت والية نيو ساوث ويلز،
يوم االربعاء املاضي ،حالة
عدوى جمتمعية من فريوس
كورونا لتنهي بذلك  17يومًا
متواصلة من انعدام احلاالت.
وتسارع السلطات الطبية يف
الوالية لتحديد مصدر العدوى
وكيفية انتقاهلا للرجل اخلمسيين
من الضواحي الشرقية للمدينة.
السيما وأن املصاب مل يعد
من السفر مؤخرًا وال يعمل يف
قطاعات الصحة أو الرعاية أو
محاية احلدود أو احلجر.
ومن ضمن األماكن اليت قام
الرجل بزيارتها صاالت سينمات
 Eventsوحمل بيع اللحوم يف
منطقة  ،Bondi Junctionكما
زار  Barbeques Galoreيف
منطقيت  AnnandaleوCasula
وJoes Barbeques and heating
و Tucker Barbequesيف منطقة
 Silverwaterو BPيف منطقة
 Mascotومطعم  Figoيف منطقة
.Rushcutters Bay
ويطلب من مجيع من زاروا هذه
األماكن يف والية نيو ساوث
ويلز أن يتأكدوا من التوقيتات
من على موقع وزارة الصحة
التابع للوالية وعزل أنفسهم
فورًا واخلضوع الختبار فريوس
كورونا.
وجتري حاليًا اختبارات التتبع
اجليين لتحديد ساللة الفريوس
املصاب بها الرجل وما إذا
كانت العدوى مرتبطة بأي
حاالت خارج حدود الوالية أو
اصابات من فنادق احلجر ،ومن

املتوقع أن تكون قد ظهرت يف
وقت متأخر من يوم امس االول
اخلميس.
حكومة
رئيسة
وقالت
الوالية غالديس بريجييكليان
للصحفيني «مهمتنا أن نسيطر
على الوضع وحندد أي حاالت
حمتملة ،باالضافة إىل حماولة
التعرف على املصدر ونتأكد
من تتبعنا هلذه احلالة».
واضافت «ولذلك حنن مهتمون
جدًا مبعرفة كيف أصيب هذا
الشخص بالفريوس ،لنفهم
التبعات ألكثر مشو ً
ال على
اجملتمع ..ولدى الرجل عددًا ال
بأس به من األشخاص املقربني
واملخالطني له ،ويتم فحصهم
اآلن ..أمتنى أن يعترب اجلميع
هذه احلالة تذكرة».
املسؤولني
كبرية
وقالت
الطبيني يف الوالية الدكتورة
كريي تشانت إن طرق املعتادة
النتقال العدوى مثل االحتكاك
بطواقم املستشفيات ليست
موجودة يف هذه احلالة.
وتابعت تقول :جيب أن نعلم
ان الفريوس مازال موجودًا.
مازلنا باجلائحة وجب أن نلتزم
قدرًا من احلذر.
ومن جانبه قال وزير الصحة
الفيدرالي غريغ هانت إن
االصابة اجلديدة ستظهر يف
أرقام الوالية ليوم اخلميس
كما عقب أن نظام تتبع احلاالت
املخالطة يف نيو ساوث ويلز
يعترب املعيار الذهيب على
مستوى العامل.

الشرطة األسرتالية تشارك يف تفكيك شبكة
عاملية إلستغالل النساء واإلجتار باجلنس
كشفت عملية قامت بها
الشرطة الفيدرالية الربازيلية
عن شبكة دولية لالستغالل
بأسرتاليا.
مرتبطة
واالجتار
ُيعتقد أن الشبكة قد قدمت
مستندات مزيفة مثل كشف
الرواتب وإثبات التوظيف إىل
السفارة األسرتالية يف الربازيل
كجزء من عمليات تقديم طلبات
التأشرية.
فقد أدى حتقيق ،بدأ باعتقال
جمموعة من احملتالني يف عام
 2019يف مدينة سوروكابا جنوب
شرق الربازيل ،إىل تفكيك
شبكة دولية لإلجتار باجلنس.
وفقا للشرطة الفيدرالية يف
البالد ،مت تهريب النساء
إىل مخس دول مبا يف ذلك
أسرتاليا .مت التعرف على ما
ال يقل عن  200ضحية ترتاوح
أعمار غالبيتهم بني  18و 20
عاما ومن بينهم قاصرات.
ً
مت اعتقال ستة أشخاص يف
مبساعدة
وخارجها
الربازيل
اإلنرتبول .وأكدت السلطات أنه
مت جتنيد الضحايا من قبل قادة
العصابات عرب وسائل التواصل
االجتماعي وإنشاء ملفات تعريف
مزيفة أثناء تظاهرهم كشركات
مستحضرات جتميل تقدم فرص

عمل.
وقال رئيس الشرطة الفيدرالية
يف سوروكابا جواو لويز مورايس
روزا خالل مؤمتر صحفي متلفز
إن «املواقع اليت مت إرسال
هؤالء النساء إليها هي أسرتاليا
والدوحة يف قطر والواليات
املتحدة وباراغواي وبوليفيا».
مت التوصل إىل النتائج كجزء من
عملية  Harem BRاليت حتقق
ً
أيضا يف تقديم ما ُيزعم أنها
مستندات مزيفة إىل السفارة
األسرتالية يف الربازيل لتقديم
طلبات التأشرية األسرتالية ،
مثل كشوف املرتبات وإثبات
التوظيف.
قال متحدث باسم الشرطة
الفيدرالية للربنامج الربتغالي يف
اذاعة  SBSإنه على الرغم من
أنهم مل يساعدوا يف التحقيق
الذي أدى إىل الشبكة الدولية،
إال أنهم يتواصلون اآلن مع
السلطات الربازيلية يف هذا
األمر.
كجزء من العملية مت القبض
على امرأة يف الربتغال بتهمة
تزوير وثائق لتسهيل دخول
القاصرات إىل أسرتاليا وقطر
والواليات املتحدة وباراغواي
وبوليفيا.
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مـقاالت وتـحقيقات

تيّار املستقبل يه ّدد بـ «ثورة مسـيحيّة»:

اجللسة اخلامسة من مفاوضات الناقورة:

ممـنوع إلـغاء االحـتكارات لبنان يف مواجهة الوســيط ال العدوّ!
مـيسم رزق
رلـى ابـراهيم

«ترشيد الدعم» على املواد األولية بات ــــ يف حسابات احلكومة
بد منه» على أن جيري ختدير
ومن هم يف السلطة ــــ
«شرًا ال ّ
ّ
املواطنني مرة جديدة بوعود ومشاريع غري قابلة للتحقق وال
ّ
سلة تشريعات متكاملة تساهم
منفعة للفرد منها من دون
يف إعادة إنهاض االقتصاد .يف هذه املسألة نفسها ،تدخل
جلسات جلنة التجارة واالقتصاد ملناقشة اقرتاح قانون املنافسة
وإلغاء الوكاالت احلصرية الذي تقدمت به كتلة الوفاء للمقاومة
أعده سابقًا وزير االقتصاد السابق منصور بطيش
(االقرتاح
ّ
وأدخلت عليه الكتلة تعديالت).
لكن مسار النقاشات داخل اللجنة يؤكد أن االحتكارات احملمية
من الدولة وسياسييها ال تزال أقوى من املصاحل العامة ،رغم
فثمة من ال يربط بني رفع
كل االنهيار املالي واالقتصادي.
ّ
الدعم وضرورة إقرار قانون ملكافحة االحتكارات بالتوازي،
والنتائج الكارثية اليت ستصيب السوق يف حال رفع الدعم
وترك حترير األسعار بأيدي احملتكرين.
وهؤالء ميلكون من الوقاحة ما يكفي ،ليصرخ ممثلهم ،رئيس
«اهليئات االقتصادية» الوزير السابق حممد شقري ،يف اجتماع
اللجنة يوم األربعاء من االسبوع املاضي ،بأن «قانون املنافسة
لن مير يف السياسة وال يف االقتصاد».
وشقري واثق مما يقوله ،بدليل أن القانون يدور منذ عشرات
السنوات ما بني جملس النواب وجملس الوزراء من دون أن
حيظى بغالبية لتمضي به قدمًا .فاحملتكرون وأصحاب الوكاالت
احلصرية ليسوا سوى وزراء ونواب وزعماء طوائف وأحزاب ورجال
يتزعمونهم .هم الدولة .أما تركيز
أعمال يدورون يف فلكهم أو
ّ
شقري يف حديثه ،فتمحور حول قيمة الوكاالت احلصرية اليوم
قدرها مبليار ونصف مليار دوالر ،ما يعين أن أصحابها
اليت ّ
سيخسرون هذا املبلغ يف حال إلغائها.
قرر شقري بعدما قاد ثورة «الواتساب» أن
أكثر من ذلكّ ،
فاحتد وحده على ما ميكن أن
يقود ثورة املسيحيني هذه املرة.
ّ
يتسبب به هذا األمر من «هجرة للمسيحيني مرتافقة مع ثورة
طائفية ألن  %85من الوكاالت ميلكها مسيحيون».
ّ
تكلموا
حدث ذلك فيما النواب املسيحيون احلاضرون للجلسة
بعكس ذلك ومنهم النائب أالن عون .رأى األخري أن إقرار
قانون املنافسة يفيد االقتصاد .بقي وزير االتصاالت السابق
على موقفه .القته النائبة يف تيار املستقبل روال الطبش اليت
أكدت ضرورة فصل اقرتاح إلغاء الوكاالت احلصرية عن اقرتاح
قانون املنافسة .يريد تيار املستقبل إقرار قانون للمنافسة
مع احلفاظ على االحتكارات ،ما يعين فعليًا إفراغ القانون من
مضمونه.
بدعة شقري وطبش ،استدعت تدخ ًال من النائب حسني احلاج
حسن ،أشار اىل أن وظيفة اجمللس النيابي ليست التشريع
للطوائف ،وطلب سحب مجلة شقري ألن األهمية اليوم هي
مصلحة اجملتمع واملستهلك.
مر ،فسيسعى
وإن
احملتكرين.
من
مير بأمر
ْ
ّ
إذًا ،القانون لن ّ
هؤالء اىل تطويعه ملصلحتهم .التاريخ يعيد نفسه ،كما أشار
رئيس مجعية محاية املستهلك زهري برو ،الذي حضر اجللسة،
ممث ًال املستهلكني .إذ سبق أن رفض لبنان تنفيذ االتفاقية
ّ
املوقعة بينه وبني االحتاد األوروبي إللغاء الوكاالت احلصرية.
هكذا ،غالبية السلع بقيت أغلى مثنًا من باقي الدول اجملاورة،
بنسبة  ،%30حبسب برو.
حتى املواد الغذائية ومساحيق تنظيف املنزل اليت ال ختضع
باطنية بني جمموعة من
لالحتكارات ،حمتكرة بفضل اتفاقات
ّ
ّ
بتوفر بدائل
التجار ،ما يساهم برفع أسعارها وعدم السماح
حيزًا كبريًا من النقاش مع اقرتاح
إال بالثمن نفسه .الدواء أخذ ّ
«ترشيد دعمه» بنسبة  ،%54واإلبقاء على االحتكارات اهلائلة
ّ
خيالية
املتسلحة بالقانون لفرض أسعار
لعدد من الشركات
ّ
تصل اىل  5أضعاف سعر الدواء نفسه يف بلد املنشأ .املعادلة
تصح يف قطاع السيارات .مجعية محاية املستهلك أجرت
نفسها
ّ
مقارنة بني أسعار السيارات يف لبنان وغريه من الدول ليتبينّ
أن البيع ّ
حمليًا يتم بزيادة .%30
كل ذلك بفضل الوكاالت احلصرية اليت منحتها الدولة جملموعة
حمظيني حتى حيتكروا سلعة معينة وماركة معينة ويراكموا
ثروات مقابل إفقار املواطنني .حيدث ذلك فقط يف لبنان.
وجيمع اخلرباء االقتصاديون ومجعية محاية املستهلك على أن أي
رفع للدعم يف ظل االحتكار وغياب املنافسة سيضاعف الكارثة
االقتصادية على الناس .طالبت اجلمعية منذ عام ونصف عام
بإلغاء الوكاالت وفتح األبواب أمام اللبنانيني يف اخلارج لدخول
السوق اللبنانية وحتريك االقتصاد ورفده بالدوالرات .املافيا
االحتكارية كانت أقوى وال تزال.
حتى الساعة ،مينع احملتكرون تطوير املشاريع اإلنتاجية وتوسيع
السوق وحترير االقتصاد فع ًال حتى تبقى نسبة الـ  %85من
االستهالك حمتكرة ،مبا يسمح هلم مبراكمة الثروات على حساب
االقتصاد واجملتمع.

تصوير علي حشيشو

بعد ّ
مدة مخسة أشهر ،فرضه اخلط اجلديد ( )29الذي
َ
توقف قسري ّ
ِ
شهدت «الناقورة» جولة خامسة من املفاوضات غري
طرحه لبنان،
بني لبنان والعدو اإلسرائيلي حول ترسيم احلدود البحرية
املباشرة َ
جنوبًا ،برعاية األمم املتحدة ووساطة الواليات املتحدة .اجللسة اليت
عد حمطة أساسية يف مسار هذا امللف
استمرت
مخس ساعاتُ ،ت ّ
َ
الذي أعادت إحياءه زيارة مساعد وزير اخلارجية ديفيد هيل األخرية
بعد لقائه رئيس
لبريوت،
وخاصة أن األخري عبرّ عن «ارتياح» كبري َ
ّ
َ
ِ
مصادر عن هيل
فوفق ما نقلت
اجلمهورية العماد ميشال عون.
متمسكًا بتعديل املرسوم»  6433الذي ُيثِبت حق
يعد
«لبنان مل ُ
ّ
لبنان مبساحة  1430كيلومرتًا مربعًا إضافية عن الـ  860كيلومرتًا
تتوسع دائرة األسئلة
مربعًا املتنازع عليها .ومن هذه الزاوية،
ّ
عن السقف الذي على أساسه عاد لبنان إىل طاولة التفاوض ،مع
وعاد البحث
تعهد بتقديم تنازالت
التخوف من إمكانية أن يكون قد
َ
ّ
ّ
اىل نقطة ما َ
قبل اخلط .29

الوسيط األمريكي :العودة إىل املفاوضات جرت بعد إبالغ شرطني إىل لبنان

اإلجابة عن كل هذه األسئلة كانت يف اجللسة اخلامسة ،واليت أتت
ِ
استخدم يف
بعد اشتباك سياسي داخلي حول توقيع املرسوم الذي
إطار التجاذبات السياسية ،ليتبينّ أن قصة «املرسوم» مل ُ
تكن
سوى سالح للتصويب على أطراف حمددين واتهامهم بالتنازل عن
جزء من مساحة لبنان والتفريط بثروته النفطية.
وقائع جلسة الثالثاء املاضي أكدت أن امللف بأكمله جيري
استثماره يف احلسابات السياسية ،وأن األجواء احلقيقية احمليطة
به هي على عكس التوجيهات اليت يسمعها الوفد املفاوض ،وأن
اجليش اخلاضع لقرار السلطة السياسية يف مكان ،والسلطة يف
مكان آخر.
فالوفد العسكري ــــ التقين املفاوض الذي التقى الرئيس ميشال
َ
ِ
ومسع منه بأن املوقف الرمسي
قبل يوم واحد من اجللسة
عون
للبنان هو «استكمال التفاوض من حيث انتهى ،أي طرح اخلط
ذهب اىل اجللسة على هذا األساس ،حيث أعاد طرحه وفقًا
،»29
َ
للخرائط واإلحداثيات اجلديدة.
وحبسب مصادر مطلعة« ،مل يفاوض الوفد العدو اإلسرائيلي بشكل
غري مباشر ،بل كان يفاوض الوفد األمريكي برئاسة السفري جون
ديروشيه».
َ
ووفق املعلومات «بدأ الوفد اللبناني نقاشه بالكالم عن اخلط
 ،29لكن املفاجأة كانت يف أن الوسيط األمريكي أكد أن العودة
بناء على شرطني أساسيني ّ
تبلغهما
اىل طاولة املفاوضات أتت
ً
بني اخلطني
رئيس اجلمهورية ،وهما :أن التفاوض سيكون حمصورًا َ
 1و ،23أي املنطقة املتنازع عليها ،ومن ثم البحث يف املكامن
املشرتكة» .الوسيط نفسه رفض دفاع الوفد اللبناني عن اخلط 29
املرتكز على إحداثيات وخرائط ،على اعتبار أن «ال أرضية قانونية
له ،وأن اخلط الوحيد املعرتف به دوليًا هو خط الـ  23احملدد
مبرسوم جرى إيداعه لدى األمم املتحدة» ،مستغربًا «عودة احلديث
عن اخلط  ،29وخصوصًا أن لبنان مل ّ
يوقع مرسوم التعديل»! ومل
َ
وفق ما قالت املصادر ،فالساعات
تقدم
حترز هذه اجللسة أي
ّ
«كان النقاش فيها يدور بشأن هذه النقطة».
اخلمس
َ
بعد انتهاء اجلولة ،استقبل الرئيس عون أعضاء الوفد ّ
واطلع منه على
َ
أن «الرئيس
سري املداوالت .وجاء يف بيان صادر عن قصر بعبدا ّ
عون أعطى توجيهاته إىل الوفد بألاّ تكون متابعة التفاوض مرتبطة
بشروط مسبقة ،بل اعتماد القانون الدولي الذي يبقى األساس
لضمان استمرار املفاوضات ،للوصول إىل حل عادل ومنصف يريده
لبنان ،حفاظًا على املصلحة الوطنية العليا واالستقرار ،وعلى حقوق
اللبنانيني يف استثمار ثرواتهم».
بينة من امللف« ،احلديث
ويف هذا اإلطار ،استغربت أوساط على ّ
عن استكمال املفاوضات من دون شروط مسبقة ،واعتماد القانون
والتمسك خبط الـ  ،29الذي ال يمُ كن ترسيخه إال من خالل
الدولي
ّ
كان خطًا تفاوضيًا،
مرسوم أو رسالة اىل األمم املتحدة .فحتى ولو َ
ميكنه ان يفتح الباب أمام احلصول على أكثر من  860كيلومرتًا
أن العدو
مربعًا ،بينما حصر النقاش
َ
بني اخلطني  1و ،23يعين ّ
اإلسرائيلي سيضغط يف اجتاه نتيجة واحدة ،وهي قبول لبنان
خبط هوف ،ما يعين حصول لبنان على حنو  550كيلومرتًا مربعًا ال
أكثر».

احلريري العالق بني الرياض وحزب اهلل
هيام القصيفي
ّ
جمددًا زوبعة حول
املكلف سعد احلريري
أثار احمليطون بالرئيس
ّ
وضعية تكليفه والكالم عن احتماالت موقعه بني االعتذار واالستمرار
ّ
يف التكليف ،ألن احلريري نفسه ال يزال عالقًا منذ تكليفه بني
الرياض وحزب اهلل.
يعود االصطفاف السنيّ خلف الرئيس سعد احلريري عرب موقف رؤساء
ّ
املكلف سعد احلريري ،ليضع
احلكومات السابقني من تأييد الرئيس
متسك نادي رؤساء احلكومات
األزمة احلكومية على الطاولة من باب ّ
السابقني باحلريري ،ودعمه يف وجه معرقلي تأليف احلكومة.
بالنسبة اىل هذا النادي ،فإن املعطل احلقيقي هو رئيس اجلمهورية
ميشال عون ومعه النائب جربان باسيل .مل يقارب هذا النادي حتى
اآلن أي موقف حلزب اهلل يفهم منه أنه ال يريد يف الوقت الراهن
تأليف احلكومة .حتى إن احتمال عدم لقاء وزير اخلارجية الفرنسي
جان إيف لو دريان باحلريري ،جرى التعامل معه كأنه «طعنة يف
الظهر» ،رغم أن احلريري كان قد زار باريس والتقى الرئيس
الفرنسي إميانويل ماكرون .لكن جمرد التلميح بأنه مستثنى من
برنامج الزيارة ،أدى اىل استنفار العصبيات السياسية والطائفية
لتحقيق «توازن طائفي» يف برنامج الزيارة الفرنسية.
املشكلة أن استخدام مواقف رؤساء احلكومات السابقني ،عند أي
عما
استحقاق يتعلق بتأليف احلكومة ،خيتلف يف الوقت الراهن ّ
كان عليه سابقًا ،حني كان األمر يتعلق بصالحيات رئيس احلكومة،
ّ
تعثر احلكومة مبوقف
نظرًا اىل ارتباط املعضلة األساسية وراء
احلريري نفسه .فاحلريري ليس املعرقل الوحيد للتأليف ،لكنه أحد
املعرقلني األساسيني .هو يف هذه النقطة ،وخلفه رؤساء احلكومات
السابقون ،ال يزال منذ تكليفه حمكومًا بهاجس املوافقة السعودية
عليه .ومع مرور األشهر ،وتأخر املوافقة السعودية ،زادت إحراجات
احلريري ،وسعيه اىل االلتفاف داخليًا وخارجيًا ،من أجل كسب
الوقت ونيل الرضى امللكي .فاحلريري ال يستطيع تكرار ما حصل
عند إجناز التسوية الرئاسية اليت ّ
عما
غضت فيها الرياض الطرف ّ
حصل يف لبنان من دون إعطائه موافقتها ،وكذلك فعلت واشنطن.
لكن توقيت احلدث حينها ،عند تقاطع االنتخابات األمريكية ،ورهان
مؤيدي التسوية على جناح املرشحة الدميوقراطية هيالري
بعض
ّ
كلينتون ،بد ً
ال من املرشح اجلمهوري دونالد ترامب ،جعل التسوية
متر مرورًا عابرًا للجميع .اليوم ختتلف الظروف متامًا ،والسعودية يف
ّ
اآلونة األخرية تنتهج نهجًا إقليميًا مغايرًا ،حتى بالنسبة اىل طهران،
وهي حددت أولوياتها يف كل دول املنطقة ،ولبنان ليس من ضمن
هذه األولويات .عدا عن أن احلوار األمريكي اإليراني حول االتفاق
النووي تغيرّ إطاره منذ أن بدأ قبل سنوات .فظروف االتفاق مل َ
تبق
هي نفسها وال اإلدارة االمريكية ،وال إيران املقبلة على انتخابات
رئاسية.

الحريري ليس املعرقل الوحيد للتأليف ،لكنه أحد املعرقلني األساسيني

كل ذلك جيعل احلريري واقفًا موقفًا حساسًا يف إقدامه على خطوات
غري حمسوبة .فالتلويح باالعتذار ،ليس األول ،لكنه أحيانًا يأتي
يرتد إلاّ سلبًا .وموقف رؤساء
مبفاعيل إجيابية ،ويف أحيان أخرى ال
ّ
احلكومات السابقني ،يفرتض أن يكون قد أخذ يف احلسبان أيضًا
موقف السعودية ،اليت ال تنتظر زيارة الوزير الفرنسي لتبين على
تصب
الشيء مقتضاه .حتى لو خطا احلريري خطوة يفرتض أنها
ّ
يف االجتاهات السعودية ،فإن اخلشية من أن يكون قد ّ
تأخر جدًا
مرتيثًا يف انتظار جالء
يف القيام بها ،وال سيما أن احلريري يقف
ّ
أكثر وضوحًا ،ليس ملوقف الرياض ،بل ملوقف حزب اهلل .وهو يبدو
متلمسًا أكثر هلذا املوقف ،بعدما عال أكثر سقف الضغط من جانب
احلر عليه لتقديم تشكيلته احلكومية ،علمًا
العهد والتيار الوطين
ّ
ّ
يتخل احلزب عن احلريري .فغطاء «احلريرية»
بأنه حتى اآلن ،مل
ّ
مس به سينعكس يف الشارع
السنية ال يزال فوق احلريري ،وأي ّ
السنيّ  ،مهما ضعف متثيل احلريري ،وتراجعت شعبيته .احلزب يعرف
ّ
عصبيات ،هو وغريه يف غنى
املكلف سيثري
املس بالرئيس
أن
ّ
ّ
عنها .وهو حتى اآلن ،ال يزال متمسكًا به ،يف مقابل عدم استعجاله
إنضاج الطبخة احلكومية .إال أن احلريري يظهر كأنه حيتاج اىل دفعة
أكثر وضوحًا يف جلم اندفاعة العهد وباسيل ،مقابل دفع احلزب
بوضوح أكثر لتحييد مسار التأليف .فالوقت يدهم اجلميع ،ليس
مبعنى انتظار احلوارات اإلقليمية ونتائج الرسائل الفرنسية ،ألن
موقف السعودية واحلزب ال يزال هو نفسه منذ تكليف احلريري .بل
ألن االستحقاقات الداخلية أكثر فاعلية يف الدفع حنو اختاذ خيارات
مدروسة يف املرحلة الراهنة.
فرتاكم األزمات املالية واالقتصادية وتسجيل مزيد من االنهيارات
االجتماعية ،ميكن أن يفتحا بابًا الحتمال إحداث صدمات سياسية .إذ
صور ّ
مفر منه ،ميكن أن
إن استحقاق رفع الدعم الذي بات ُي َّ
كأنه ال ّ
فأي اجتاه من
يكون إحدى الذرائع اليت حتكم االستحقاق احلكوميّ .
سريتد على احلكومة اجلديدة بكل أثقاله وسلبياته .فهل
هذا النوع
ّ
يتحمل تبعات هذا االستحقاق عند أول وصوله،
ميكن للحريري أن
ّ
إذا ما أنتجت احلكومة سريعًا؟ وهل ميكن حلكومة يانعة أن تصطدم
أول وصوهلا باستحقاقات شعبية على وقع رفع الدعم ،ميكن أن
تعيد احلريري اىل املواجهة مع الناس ،وهي اآلتية أساسًا لتخوض
حتديات اقتصادية ومالية غري شعبية باملطلق ،فكيف إذا أتت
مجلة ّ
من دون تغطية خارجية كاملة تضمن صمود رئيسها فال يكرر جتربة
استقالته املاضية؟
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مـقاالت وتـحقيقات

البطاقة التمويليّة من دون خ ّطة :حنو االنهيار الكبري سالمة يضغط على احلكومة :وقف الدعم نهائياً
أيلي الفرزلي

سوق بوصفه املنقذ
مشروع البطاقة
التمويلية ُي ّ
ّ
لكن التدقيق فيه يظهر أنه بين على
للناس.
ّ
وهمية .ولذلك ،فإن جمموع
وتقديرات
أرقام
ّ
تتضمنه البطاقة ( 137دوالرًا شهريًا لكل
ما
ّ
أسرة من أربعة أفراد) بالكاد سيكفي إلطعام
متول
عائلة ،فيما يتوقع منها
ّ
معدو املشروع أن ّ
ّ
وتنقالتهم وكهرباء املولد والتدفئة…
معيشتهم
وكل ذلك ال يأخذ بعني االعتبار حقيقة أن رفع
األساسية سيعين حتليق أسعار
الدعم عن املواد
ّ
كل السلع واخلدمات ،من قارورة املياه إىل إجيار
املسكن ،مرورًا بالطبابة واالستشفاء والتعليم.
ال قضية اليوم تعلو فوق قضية الدعم.
«ترشيده» (أي ختفيفه) أو إلغاؤه هو احلدث
الذي صار مقبو ً
ال ممن ّ
ظل يرفضه ألشهر طويلة.
رضخ حسان دياب لألمر الواقع ،ومل يعد ُيعارض
رفع الدعم إال شكليًا ،كأن يرفض الرتشيد
قبل توزيع عدد معني من البطاقات التمويلية
أو أن يسعى إىل زيادة قيمة البطاقة ،وصو ً
ال
إىل «إجناز» حتويل عملة البطاقة من اللرية إىل
الدوالر ،حبجة جلم التضخم .لكن هل حقًا يفرتض
باللبنانيني (املستفيدون من البطاقة حصرًا)
أن يفرحوا حبصوهلم على  ١٣٧دوالرًا لألسرة
كحد أقصى؟ هل ستكون أيامهم املقبلة أفضل
بوجود بطاقة دعم تغطي جزءًا يسريًا من ارتفاع
األسعار الذي سيرتافق مع رفع الدعم؟ وماذا عن
معاجلة االنهيار املالي والنقدي ،هل صار عنوانًا
ثانويًا؟
صارت احلكومة املستقيلة تتحدث عن «العدالة»
بوصفها غاية الدعم .لكن النقاش باألرقام يدل
على أن األزمة مستمرة ،وستزداد سوءًا ،كما
أن ميزان العدالة لن يستوي طاملا أن الرتقيع
هو السائد .البطاقة التمويلية هي حتديدًا
بطاقة العبور إىل االنهيار الكبري ،ما مل ترتافق
جدية تضمن استنهاض
مع إجراءات إصالحية ّ
االقتصاد جمددًا .وهذا ال مفر من مروره بتأليف
حكومة جديدة تضع نصب عينيها تنفيذ برنامج
إصالحي حقيقي.
ترى احلكومة يف مشروعها أن تقديم الدعم
واحلد من ارتفاع
بالدوالر من شأنه ضبط التضخم
ّ
سعر الصرف (كلفة البطاقة مليار و 235مليون
دوالر ،أي ما يعادل  14.4تريليون لرية على
سعر  12500لرية للدوالر) .لكن هذه الفرضية
تعوزها اإلشارة إىل أن الطلب على الدوالر
لن يتوقف ،وأن املستوردين سيستمرون يف
احلصول على حاجتهم من الدوالرات من السوق
(حنو  6مليارات دوالر كانت قيمة الواردات غري
املدعومة من مصرف لبنان) .وبطبيعة احلال ،فإن
املصرف املركزي لن يكون بإمكانه السيطرة
على سعر الصرف ما مل يتدخل عارضًا للدوالر،
فهل ميلك القدرة على ذلك؟ وهل ميكن أن
ّ
يسميه
يتدخل مستعم ًال األموال املوجودة يف ما
ّ
«االحتياطي»؟ وإذا ّ
متكن من فعل ذلك ،فلماذا
رفع الدعم أص ًال؟
ترى مصادر معنية أن االحتياطي الفعلي ال
يتجاوز  10مليارات دوالر (تضاف إليها قيمة
القروض املقدمة للبنوك) ،ولذلك فهي تسأل:
هل يريد حاكم مصرف لبنان صك براءة على
صرفه االحتياطي اإللزامي الذي فرضه بنفسه
على املصارف؟ أم أنه يريد من رفع الدعم رفع
األسعار بشكل كبري ،مبا يؤدي إىل عدم قدرة
الناس على الشراء ،وبالتالي ختفيض الطلب
على الدوالر؟
مل يعد خافيًا على أحد أن االنكماش االقتصادي
لن ينتهي قبل سنوات ،لكن البطاقة حمددة
يتصور أحد
مدتها بسنة واحدة .هل ميكن أن
ّ
ماذا سيحدث بعد هذه السنة؟ هل يتوقف الدعم
فيسبب انفجارًا اجتماعيًا ،أم تعمد احلكومة إىل
زيادة األجور وتأمني فرص العمل؟ هل ميكن
تصور احلد األدنى لألجور يقارب اخلمسة
حينها
ّ
ماليني لرية؟ ألن ذلك يبدو مستحي ًال ،فال بديل
من األجر االجتماعي ،وهو يف هذه احلالة السلع
املدعومة.

تخفيف الدعم للدواء يهدّد الضمان االجتماعي
باإلفالس

املشكلة األكرب تتمثل يف تقدير األرقام يف

املشروع .اجتماعات ال حتصى عقدت لتكون
متت إىل الكلفة الفعلية للمعيشة
النتيجة أرقامًا ال ّ
بصلة .احلديث عن استبدال دعم احملروقات
واملواد الغذائية بالبطاقة ،يتغاضى عن عامل
أساسي ،وهو أن إلغاء الدعم عن املواد األساسية
ال يؤثر على استهالك هذه املواد حصرًا ،بل يؤثر
على كل كلفة اإلنتاج ،وعلى كلفة كل اخلدمات
األساسية ،من مسكن إىل طبابة واستشفاء
وتعليم...
بناء على
تقرر
املثال،
سبيل
على
البنزين،
دعم
ً
معدل استهالك األسرة املكونة من  4.2أشخاص
هو  5.3تنكات شهريًا .كيف احتسب هذا املبلغ؟
وماذا لو كان املوظف يعيش خارج العاصمة
ويعمل داخلها ،هل حقًا حيتاج إىل  5صفائح
بنزين شهريًا فقط؟ ثم ،هل حقًا ميكن للبطاقة
تعوض ارتفاع سعر الصفيحة من  39500إىل
أن ّ
 123ألف لرية؟ يكفي على سبيل املثال ،اإلشارة
إىل أن غالون املياه الذي تشرتيه أغلب العائالت،
لعدم توفر مياه الشرب ،يعتمد تسعريه بشكل
أساسي على كلفة النقل والطاقة .وهذا الغالون
ارتفع سعره قبل ختفيض الدعم إىل حنو 10
آالف ،فهل يعقل أن يصل إىل  20أو  30ألفًا؟
مقدرة بـ  430ألف لرية شهريًا،
السلة الغذائية
ّ
وهذه الكلفة حمتسبة من ضمن إمجالي املبلغ
املتوفر يف البطاقة؟ لكن ،هل حقًا حتتاج أسرة
مؤلفة من  5أشخاص إىل هذا املبلغ فقط لتوفري
أي من واضعي هذه
غذائها األساسي؟ هل زار ّ
التقديرات السوبر ماركت أخريًا؟ وهل قرأ أحدهم
أعدها مرصد األزمة يف اجلامعة
الدراسة اليت
ّ
األمريكية ،وتبينّ فيها أن كلفة الفتوش خالل
شهر رمضان تصل إىل  555ألف لرية؟
ثم كيف يشري املشروع إىل أن كلفة اشرتاك
املولد للخمسة أمبري سرتتفع إىل  122ألف لرية
يف حال رفع الدعم بالكامل ،فيما هي حاليًا
ّ
تتخطى الـ  150ألف لرية؟ أال يعين ذلك أن
الكلفة بعد رفع الدعم أو ختفيضه ،قد تصل إىل
 500ألف لرية وحتى مليون؟
ينص االقرتاح أيضًا على ختفيض الدعم على
األدوية بنسبة  54يف املئة (من  1296مليار
دوالر إىل  598مليون دوالر) ،ليقتصر على
معدو
أدوية األمراض املزمنة واخلطرية .يتناسى ّ
املشروع أن أغلب األدوية هي اليت ُتشرتى من
دون وصفة .فهل يعقل عندها أن يدفع رب
األسرة  100ألف لرية أو  200ألف لرية مثنًا لدواء
السعال أو االلتهاب على سبيل املثال؟ وهل
يراعي املشروع وضع الضمان االجتماعي؟ ألن
مهددًا باإلفالس ربطًا باألسعار املرتفعة
يكون
ّ
للدواء ولكلفة االستشفاء؟
ما سبق يشري اىل أن إلغاء الدعم أو «ختفيفه»
وتقديم البطاقة التمويلية بدي ًال له ،إذا مل يقرتن
بإجراءات إلعادة النهوض باالقتصاد ،سيكون
وصفة لتدمري ما ّ
تبقى من قدرة للعيش يف لبنان.
أما حجة اخنفاض االحتياطي اإللزامي ،فال تكفي
لتربير ضرب األمان االجتماعي للناس .مؤشرات
البطالة تشري إىل  400ألف شخص عاطل عن
العمل ،وبالتالي فإن احلاجة إىل  5ماليني لرية
لتأمني كلفة املعيشة للناس ،يعين أن اجملتمع
سيتحول إىل ما دون خط الفقر.
بأكمله
ّ
كل ذلك حيصل حبجة مكافحة التهريب واستفادة
غري املستحقني من الدعم .ببساطة ،احلكومة
قادرة على جتويع الناس لكنها غري قادرة على
مكافحة التهريب؟ لو كانت النية متوفرة فع ًال
لكان التهريب قد اخنفض بشدة .ثم من قال إن
هذا التهريب يعود حصرًا إىل اخنفاض األسعار
يف لبنان .املربر األساسي للتهريب هو العقوبات
على سوريا ،وهذا يعين أن احلاجة إىل السلع
لن تتوقف حتى لو ارتفعت األسعار .أما عن
استفادة غري املستحقني فال حيتاج إىل الكثري
ملعاجلته .األنظمة الضريبية نشأت على قاعدة
أن الناس متساوون أمام القانون .ولذلك ،فهم
حبسب مداخيلهم يدفعون الضرائب لتمويل هذه
املساواة .لو حصل ذلك ،لكان عاديًا أن يستفيد
األغنياء والفقراء من الدعم .على سبيل املثال،
ما هو امل ّربر اليوم لعدم رفع أسعار الكهرباء
للشطور العليا .حجة انتظار الكهرباء لتصبح 24
على  24انهارت بدورها مع االنهيار الكبري.

يريد حاكم مصرف لبنان رياض
سالمة وقف دعم االسترياد نهائيًا.
وهو يف آخر تهديداته للحكومة
أعطى «فرتة مساح» أخرية تنتهي
يف أيار .انطالقًا من هنا ،عرض
على احلكومة أن
توزع بطاقات
ّ
متويلية بالدوالرُ ،ترحيه من
«هم»
ّ
االسترياد ،وتمُ َّول من أموال
القروض واهلبات الدولية ...اليت
ال ميلكها بعد .طروحات مصرف
ّ
لبنان ،ومقاربة احلكومة،
تدل على
عشوائية قاتلة يف التعامل مع
موضوع
حساس ،سيدفع الغالبية
ّ
العظمى من السكان إىل ما دون
خط الفقر.
وعد رئيس حكومة تصريف األعمال،
حسان دياب ،أن ال ُيرفع الدعم
ّ
عن استرياد السلع الرئيسية قبل
أن
ثم أعلن ّ
إصدار بطاقة متويليةّ .
ست ّ
البطاقات ُ
مكن كل أسرة مؤلفة
من  4أفراد من احلصول على 137
دوالرًا أمريكيًا  /شهريًا .يحُ اول
خمرج
دياب  -ولو ُمتأخرًا  -إجياد
ٍ

لــيا القــزي

تدنّى حساب االحتياطي اإللزامي إىل قرابة الـ 15.8مليار دوالر
(مروان بو حيدر)

ّ
للسكان.
نوع من احلماية
بنية تأمني ٍ
لألزمةّ ،
إال ّ
أنه مل يتنّبه إىل «ثغرة» رئيسية ،وهي ّ
أنه
لد
ج
باع
الدب قبل صيده .مصرف لبنان هو
ِ
ّ
ّ
ستؤمن
اليت
اجلهة
ضخ الدوالرات يف البطاقات
ّ
التمويلية ،بصفته مصدر متويل الدولة الوحيد
بالدوالر األمريكي،
قررت االنتقال
ّ
ولكن احلكومة ّ
من دفع املساعدات باللرية إىل الدوالر ،قبل
ضمان التزام احلاكم رياض سالمة بقرارها .ربمّ ا
اطمأن دياب إىل الغطاء السياسي الذي نالته
بري،
البطاقة من رئيس جملس النواب نبيه ّ
ودعم فريق رئاسة اجلمهورية هلاّ ،
حتى يعترب
أن درب إقرارها ومتويلها سالكةُ ،متناسيًا ّ
أنه
ّ
يتعامل مع ّ
موظف حكومي  -حاكم البنك املركزي
تمرد على ّ
كل القوانني والقراراتُ ،يسيطر
 ُم ّعلى «مفتاح َ
ّ
ّ
اخلزنة» ،فيستغله للتسلط على
ّ
السكان ،وابتزاز القوى السياسية.
حياة
ال قيمة لدى ُ
املشتبه به باختالس وتبييض
ّ
أموال
أن
لكل اجتماعات وخطط احلكومة ،طاملا ّ
ّ
التوجه لديه حمسوم
«بالتوقف نهائيًا عن دعم
ّ
االسترياد ،حتى لتأمني حاجات كهرباء لبنان
التشغيلية» ،تقول مصادر اجمللس املركزي
ملصرف لبنانُ .
بأن حساب االحتياطي
وتضيف ّ
بالعمالت األجنبية يف «املركزي» (أي دوالرات
املودعني اليت أودعتها املصارف لديه لقاء
فائدة سنوية) ّ
تدنى إىل «قرابة الـ 15.8مليار
بإمكانه
يعد
دوالر ،بالتالي مل
التصرف بأكثر
ّ
أن
قبل
دوالر
من  800مليون
ميس باالحتياطي
ّ
اإللزامي املحُ ّدد حاليًا بـ 15مليار دوالر (بعد أن
اخنفضت الودائع بالدوالر إىل ما ُيقارب الـ100
ّ
هدد سالمة
بالتوقف عن
مليون دوالر) ،لذلك ّ
الدعم يف آخر أيار
دعم
ّ
كحد أقصى» .وقد ّ
احلاكم موقفه بـ»نصيحة» وصلته ّ
أنه كما اتخّ ذ
بنفسه قرار دعم االسترياد يف أيلول ،2019
تعددة ،يستطيع
وقرارات حتديد أسعار صرف ُم ّ
حبكم موقعه وصالحياته َنقض قراره السابق من
ُ
إال
حكومي».
«تفويض
دون
أن مصادر اجمللس
ّ
إن
«تشدد» سالمة ليس ُحكمًا
ّ
املركزي تقول ّ
ً
ُمربمًا بعد تركه هامشا للتفاوض مع احلكومة،
«وهو البحث يف استمرار دعم القمح وأنواع
عينة ،ال
سيما ملرضى السرطان».
أدوية ُم ّ
ّ
أن
يف هذا اإلطارُ ،تفيد معلومات «األخبار» ّ
«غطاء قانونيًا يجُ يز له االستمرار
سالمة طلب
ً
يف استخدام أموال االحتياطي اإللزامي،
ّ
حتى ال ُي ّتهم بتبديده ما تبقى من دوالرات
أن
بعد
املودعني».
بدد حنو  70مليار دوالر
ّ
أدت إىل
من أموال املودعني بطريقة مشبوهةّ ،
متويل «العربدات املالية» ومراكمة أرباح مالكي
املصارف وكبار املودعني ،قرر سالمة التعفف
عد ُمستغربًا
وي ّ
عن «االستهتار» مبال الناسُ .
ٍ
«بدعة» اخرتعها بنفسه وال
أن يطلب تشريع

ينص عليها قانون النقد والتسليف ،وهي إجبار
ّ
املصارف على إيداع  %15من قيمة الودائع
بالدوالر لديه.

طرح سالمة تمويل البطاقات التمويلية بالدوالر،
كل عائلة ما بني  200و 225دوالراً
لتنال ّ

حماوالت سالمة انتزاع موافقة السلطة السياسية
على وقف الدعم بدأت قبل أسابيع ،حني طرح
«متويل البطاقات التمويلية بالدوالر ،فتنال ّ
كل
عائلة مبلغًا يرتاوح ما بني  200و 225دوالرًا
شهريًا ،شرط أن توافق احلكومة على إلغاء
الدعم نهائيًا»ُ .
أن
وتضيف مصادر وزارية ّ
سالمة اقرتح متويل البطاقة التمويلية من قرض
البنك الدولي وأموال اجلمعيات الدولية وقروض
املشاريع االستثمارية واملبالغ اليت تصل
حتدث
لصاحل وزارة اخلارجية واملغرتبني .كما ّ
احلاكم «عن سحب  350مليون دوالر من أصل
 900مليون دوالر كمساهمات مرتاكمة للبنان
لدى صندوق النقد الدولي» .تقديرات سالمة
أن هذه املصادر قادرة على تأمني ما
ُتشري إىل ّ
ُيعادل املليار و 200ألف دوالر سنويًا .وينقل
الوزراء عن اجلهات الدولية «املاحنة» انتقادها
ّ
هلذا االقرتاح،
«ألنه عمليًا دعوة النفالت الشارع
وتأجيج االعرتاض الشعيب .رفع الدعم من دون
إقرار اسرتاتيجية محاية اجتماعية ،مع السماح
ّ
بتوسيع سطوة السوق
وحتكم التجار باألسعار،
عد انتحارًا حتى لدى املنظمات الرأمسالية
ُي ّ
فت ّ
املتوحشة»ُ .
ذكر املصادر الوزارية بتالعب
التجار واملستوردين بأسعار السلع خالل
ّ
عز دعم مصرف لبنان
األشهر املاضية« ،يف ّ
االسترياد مبا بني  %85و .%90زادوا األسعار
على ُ
أن ّ
كل استريادهم
املستهلكني كما لو ّ
يتم على أساس سعر الصرف غري الرمسي،
ّ
فكم ستبلغ كلفة السلع حني يتوقف مصرف
ّ
لبنان
كليًا عن الدعم وبغياب الرقابة؟».
مبنصة الصرافة اليت ُّ
ولكن أال ُيفرتض
اتفق
ّ
قبل أكثر من شهر على إطالقها ،لتبيع الدوالر
للمستوردين عرب املصارف التجارية وفق سعر
ّ
صرف  10آالف لرية للدوالر ،أن
حتل هذه
بأن «املصارف
املعضلة؟ ّ
ترد املصادر الوزارية ّ
ُ
ً
ّ
رافضة
الكربى ما زالت
ضخ الدوالرات ،والبنك
املركزي قال ّ
إنه قادر على املساهمة بقرابة
املليار ونصف مليار دوالر أمريكي يف املنصة
ليضبط السوق ،على أن خيتار هو التوقيت
ّ
ُ
لتدخله ،فمن أين
املناسب
سيؤتى بالعملة
ُ
لبيعها
األجنبية
للتجار؟ الدوالر املعروض على
ّ
املنصة لن يكفي ّ
كل الطلب ،فيضطر
التجار
ّ
الصرافني ،ما
مرة جديدة إىل
سيؤدي
ّ
ّ
للجوء ّ
إىل املزيد من االنهيار يف سعر صرف اللرية،
وغالء األسعار».
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مــقاالت وتـحقيقات

شكويان يف باريس« :حصار» أوروبي لسالمة

هل تفرض فرنسا عقوبات على حلفائها؟
بات رياض سالمة حتت احلصار
س ّجلتا
األوروبي .شكويان جديدتان ُ
ليصبح الرجل
ّ
ضده يف باريسُ ،
أمام أربعة ملفات قضائية يف جنيف
ّ
تتعلق مجيعها ُ
وفرنسا وبريطانيا
بتهم
تبييض واختالس األموال .اجملموعة
نفسها اليت تقود احلراك الغربي
ضد
ّ
سالمة هي أيضًا لولب احلركة يف
باريس ،وقد انضمت إليهم منظمة
« »Sherpaاليت مُيّوهلا امللياردير
العاملي جورج سوروس .هؤالء كان
سالمة ُي ّ
شكل أحد أعضاء ناديهم قبل
التسبب يف انهيار أسواق وعمالت.
ّ
«ثروة رياض سالمة حتت جمهر
العدالة الفرنسية» .حتت هذا
العنوان ،نشرت جريدة «لو موند»
الفرنسية ،االثنني املاضي ،تقريرًا
عن
قدمتني إىل مكتب
شكو َيني ُم ّ
َ
املدعي املالي الوطين الفرنسي يف
باريس
ضد حاكم مصرف لبنان.
ّ
ُ
التهمة هي نفسها اليت وردت يف
ُ
قدمة
نص الدعوى
ضده يف
امل ّ
ّ
ّ
جنيف ويف الشكوى أمام الشرطة
الربيطانية :احلاكم ُمشتبه فيه
باختالس وتبييض األموال واالحتيال
واملمارسات التجارية اخلادعة ...يف
عمليات ارتكبها داخل لبنان وخارجه.
ولفتت «لو موند» إىل أن الرجل
الذي ُينظر إليه من قبل شرحية كبرية
من اللبنانيني «كأحد املسؤولني
الرئيسيني عن إفالس الدولة وانهيار
العملة الوطنية ،اليت فقدت منذ خريف
 2019حنو  %90من قيمتها ودفعت
بأكثر من نصف اللبنانيني حتت خط
الفقر» ،ميتلك «أصو ً
ال وأمالكًا ضخمة
يف أوروبا».
ّ
نصا الشكويني سالمة «احلامل
ويتهم ّ
للجنسية الفرنسية ،بتكوين إرث من
مئات ماليني اليورو بطريقة غري
وأن ما مجعه «ال يتناسب
قانونية»ّ ،
مع رواتبه الرمسية وأجوره» ،ما ّ
يؤكد
«وجود غسل أموال».
وو ّجهت أصابع االتهام أيضًا اىل
ُ
كل من ندي سالمة ،جنل احلاكم،
وشقيقه رجا ،و»معاونته األقرب»،
خصها
ماريان حويك اليت
نص
ّ
ّ
الشكوى الثانية بـ»حصة وافرة»،
كونها دخلت إىل مصرف لبنان
«كمتدرجة يف  ،2003لتتمكن يف
ُ
الـ  2013من شراء شقة يف باريس
بقيمة  1.8مليون يورو» .كما أنها
متلك حصصًا يف الشركة الربيطانية
« ،»Lemon Threeاليت ُق ّدرت أصوهلا
عام  2018بـ  2.3مليون دوالر.
سالمة نفى لـ»لو موند» ،عرب حماميه
الفرنسي ،أن تكون «أي سلطة
قضائية ،إن كانت يف فرنسا أو
يف اخلارج ،قد ّ
أكدت لنا املعلومات
ُ
املنتشرة».
حُ
قدم
املامي أنطوان ميزونوفُ ،م ّ
الشكوى األوىل يف  16نيسان
إىل
ينتمي
املاضي،
مؤسسة
ّ
« »Accountability Nowالسويسرية
(أسسها لبنانيون يف اخلارجُ ،
عرف
ّ
وت ّ
عن هدفها ّ
بأنه «دعم اجملتمع املدني
اللبناني يف الوصول إىل وضع حد
لتهرب املسؤولني من العقاب»).
ّ
ود ّعمت الشكوى مبواد وحتقيقات
ُ
«،»Accountability Now
أجرتها
كشفت عن «شبكة من احلسابات
والشركات االستثمارية يف
ّ
اجلنات
الضريبيةُ ،تدار من قبل أشخاص
صوريني ،كنجل سالمة ،ندي ،فيما
ُ

ُ
املستفيد منها هو رياض سالمة».
أن حاكم البنك
وذكرت «لو موند» ّ
املركزي كان على مدى «ربع قرن
شجع اللبنانيني يف اخلارج على
ُي ّ
استثمار مدخراتهم يف لبنان ،مادحًا
قوة املصارف احمللية ،فيما كان
ّ
يتصرف بأمواله اخلاصة عكس
ّ
ما يدعو إليه متامًا .هو ميلك ثالث
قدر
شركات قابضة يف لوكسمبورغ ُت ّ
قيمة أصوهلا بـ  94مليون دوالر،
استثمرت يف أحناء عديدة من أوروبا:
ميونيخ ،مكاتب لندن ،ليدز».
ُ
وتضيف حمامية «Accountability
أن سالمة ميلك
 »Nowزينة واكيم ّ
قدر بـ  35مليون
عقارات يف فرنسا ُت ّ
يورو اشرتاها بعد تعيينه يف منصبه،
فيما حماميه ينفي املعلومة مشريًا اىل
أنه «ال ميلك إال عقارين يف باريس
ّ
متلكهما قبل وصوله إىل منصبه».
قدمها يف
أما الشكوى الثانية ،فقد ّ
 30نيسان حُ
امل ِ
اميان ويليام بوردون
وأميلي لوفيفر ،بوكالتهما عن
ُمنظمتيَ «شريبا ــــ  ،»Sherpaوجمموعة
االحتيالية
املمارسات
«ضحايا
واإلجرامية يف لبنان» ،وهي عبارة
عن
جتمع يضم لبنانيني وفرنسيني
ّ
يعتربون أنفسهم من ضحايا النظام
و»يريدون تسليط
املالي اللبناني،
ُ
الضوء على الفساد ُ
املستشري يف
لبنان» ،حبسب وصف الصحيفة
الفرنسية .استندت الشكوى الثانية
إىل تقرير
أعدته منظمة «»OCCRP
ّ
ونشرته بالتعاون مع موقع «درج»،
والتحقيق القضائي الذي جُيريه
املدعي العام السويسري ،والشكوى
اليت رفعتها «غرينيكا  »37أمام
الشرطة يف بريطانيا.
ُمنظمة « »Sherpaللمحاماة
تأسست
ّ
يف فرنسا سنة  ،2001من قبل ويليام
أن هدفها «الدفاع
بوردون ،وتعترب ّ
عن ضحايا اجلرائم املالية ومحايتهم».
ّ
ويتضمن برناجمها
تعقب التحويالت
املالية غري القانونية ،العوملة وحقوق
اإلنسان ،توفري املساعدة القانونية
واألحباث .عام  ،2017رفعت دعوى
ضد مصرف «بي أن بي باريبا»
ّ
الفرنسي ،بتهمة التواطؤ يف اإلبادة
اجلماعية يف رواندا .املنظمة غري
أدت دورًا يف إدانة رفعت
احلكومية ّ
عم الرئيس السوري ّ
بشار
األسدّ ،
األسد ،بتهمة غسل واختالس األموال
يف فرنسا ،متامًا كما فعلت مع عدد
من رؤساء الدول األفريقية .وكتبت
عن التدفقات املالية غري املشروعة
يف قطاع املوارد الطبيعية وعمل
الشركات الفرنسية يف استخراج
املواد اخلام يف أفريقيا،
وقدمت
ّ
ضد شركة «الفارج هولسيم»
شكوى ّ
بتهمة متويل اإلرهاب يف سوريا.
ُت ّ
شكل « »Sherpaجزءًا من «التحالف
الشركات
لعدالة
األوروبي
( ،»)ECCJومن منظمة «الشفافية
الدولية ملكافحة الفساد» .يف،2019
رفضت وزارة العدل الفرنسية جتديد
املوافقة الرمسية لـ» »Sherpaاليت
تسمح هلا بأن تكون طرفًا مدنيًا
معنيًا برفع قضايا
ضد الفساد
ّ
واجلرائم املالية ،كما ُحفظت قبل
حنو شهر دعوى رفعتها املنظمة
ضد
ّ
شركة «سامسونغ» حول ما تصفه
اخلادعة
التسويقية
«ممارساتها
وانتهاكات حقوق اإلنسان فيها،
ضد النساء».
وخصوصًا
ّ

نشاط املنظمة يف «مكافحة اجلرائم
املالية» ال يعين أن
سجلها ناصع
ّ
متامًا .ففي كانون األول ،2018
ُطرحت عالمات استفهام حول
العالقة بني « »Sherpaورجل األعمال
املوريتاني حممد ولد بوعماتو.
املليونري املعارض للرئيس حممد ولد
الغزواني أقام حنو عشر سنوات يف
املنفى ،ونشرت دوريات فرنسية
معلومات عن «استفادته» من منظمة
« »Sherpaلفتح ملفات
ضد النظام
ّ
املوريتاني «والعشرية احلاكمة».
ونقلت أسبوعية «لو جورنال دو
دميانش» الفرنسية عن رسالة
إلكرتونية ُمرسلة من احملامي ويليام
بوردون إىل بوعماتو يف كانون الثاني
 ،2014يبحث فيها تكاليف التحقيقات
اليت أجرتها « »Sherpaحول عمل إحدى
شركات التعدين الكندية العاملة يف
موريتانيا ،وقضية أخرى« ...يف
اجملموع ُدفع  100ألف يورو هلذه
املنظمة غري احلكومية»ُ .
وتضيف «لو
بأن بوعماتو هو
جورنال دو دميانش» ّ
ُ
«املتربعني األسخياء لـ ،Sherpa
أحد
ممن ال تزال قائمتهم سرية ،رغم
اعرتاف رئيس املنظمة ويليام
بأن جورج سوروس هو أحد
بوردونّ ،
مموليها» .وسوروس ملياردير راكم
ّ
ثروته من «الريع»،
وتسبب بإفالس
ّ
البنك املركزي يف بريطانيا بسبب
تالعبه يف سوق سعر العملة ،مجُ ربًا
اململكة املتحدة على االنسحاب من
آلية التبادل األوروبي ،قبل أن يعود
لـ»ي ّ
نظف أمواله» بالرتويج ألعمال
ُ
اخلري .عالقة سوروس بـ»»Sherpa
تعود إىل عام .2007
ّ
مل
تتوقف «حتديثات» رياض سالمة
أمس على الشكويني املقدمتني
ضده ،فقد ُأعلن االثنني املاضي
ّ
عن إطالق
منصة «،»Alert Lebanon
ّ
بدعم من عدد من اجملموعات؛ بينها
«الشفافية
ومنظمة
«»Sherpa
الدولية» ،تهدف إىل مجع املعلومات
عن االختالسات املرتكبة يف لبنان،
ّ
يف ّ
كل القطاعات،
والتحقق منها.
مكافحة الفساد هي العصا ُ
املستخدمة
ضد لبنان وسياسييه واملسؤولني
ّ
فيه ،فقد نشر الصحايف الفرنسي
يف «لو فيغارو» الفرنسية ،جورج
مالربونو مقا ً
ال كان ُيفرتض نشره،
حول تفاصيل العقوبات الفرنسية
وكيف أرادت فرنسا ،منذ أشهر،
فرض عقوبات على مسؤولني فيه
تتهمهم بعرقلة اجلهود السياسية،
وحتديدًا رئيس التيار الوطين احلر
جربان باسيل ،من دون أن تنال
إمجاعًا داخل االحتاد األوروبي.
ونقل مالربونو عن خبري اقتصادي
أن
«مطلع على الوضع يف لبنان» ّ
ُ
الطريقة الوحيدة لفرض ضغوط على
السياسيني اللبنانيني «هي يف
جتميد أصوهلم املالية والعقارية»،
ً
أن سعد احلريري ووليد
الفتة إىل ّ
جنبالط ورياض سالمة وغريهم
من املسؤولني ّ
متلكوا يف فرنسا.
مالربونو الذي نشر نسخة عن املقالة
على صفحته على تويرت ،ومل ُتنشر
على موقع اجلريدة« ،نصح» بأن
متتلك فرنسا «اإلرادة السياسية
لفرض عقوبات حقيقية ،وخاصة
على حلفاء تارخييني هلا مثل سعد
احلريري».

«األخبار»

املسوّدة النهائيّة للبطاقة التمويليّة:

 137دوالراً نقداً لكل أسرة بالعملة اخلضراء
رىل إبراهيم
بعد أشهر طويلة من تردد رئيس
حكومة تصريف األعمال حسان دياب
يف
حتمل مسؤولية رفع الدعم عن
ّ
األساسية،
والسلع
احملروقات
وضع األخري مساء االثنني املاضي،
بالتعاون مع اللجنة املكلفة رفع
الدعم ،اللمسات األخرية على النسخة
النهائية من مشروع قانون البطاقة
التمويلية .التعديل الرئيسي يكمن
يف حتويل ُعملة البطاقة اىل الدوالر
بد ً
ال من اللرية اللبنانية ،أي أن
 750ألف أسرة ُيفرتض أن حتصل،
شهريًا ،على مبلغ يعادل  137دوالرًا
نقدًا .متويل البطاقة ،بالتزامن
مع رفع جزئي للدعم ،سيتم عرب
االحتياط اإللزامي يف مصرف لبنان،
فيما مل يصدر عن حاكم املصرف
رياض سالمة أي تعليق على األمر.
عول دياب على أن يؤدي التوافق
وي ّ
ُ
السياسي ،وخصوصًا بعد زيارته
رئيسي اجلمهورية وجملس النواب،
َ
اىل إجبار سالمة على املوافقة على
املشروع ملا فيه من وفر
يقدر
ّ
مبليارين و 600مليون دوالر سنويًا.
االثنني املاضي،
ُوضعت ،مساء
التعديالت النهائية على مشروع
البطاقة التمويلية ،على أن
توزع
ّ
على الوزراء
ابتداء من اليوم لالطالع
ً
عليها.
ويف خالصة الصيغة النهائية اليت
امل ّ
ُ
وصلت اليها اللجنة
كلفة رفع
الدعم برئاسة رئيس احلكومة حسان
دياب ،جرى التوافق على أن تكون
البطاقة بالدوالر وليس باللرية ،وأن
يتم تقاضي قيمتها عرب املصارف نقدًا
مبتوسط 137دوالرًا لكل أسرة مؤلفة
من  4أشخاص ،أي حنو 1645دوالرًا
سنويًا للعائلة الواحدة .وقياسًا
على  750ألف أسرة ستستفيد من
البطاقة ،يكون جمموع الدعم مليارًا
و 235مليون دوالر سنويًا.
التعديل األساسي يكمن يف حصول
العائالت املشمولة بربنامج األسر
األكثر فقرًا يف وزارة الشؤون
االجتماعية ،إضافة اىل برنامج «شبكة
األمان»
املمول من قرض البنك
ّ
الدولي بقيمة  264مليون دوالر،
على كامل قيمة البطاقة التمويلية من
دون أي حسم للمبلغ الذي حيصلون
عليه من هذه اجلهات ،كون هذا
التدبري حيقق «عدالة أكرب» .فيما
كانت الصيغة السابقة
تنص على أن
ّ
تكون مساعدات الربناجمني جزءًا من
القيمة اإلمجالية للبطاقة.
املشروع ناقشه دياب يف زيارته
االثنني املاضي لرئيس اجلمهورية
ميشال عون ،الذي أرسل ممثلني
بالنيابة عنه اىل االجتماعات (املدير
العام لرئاسة اجلمهورية أنطوان
شقري ومستشار الرئيس للشؤون
االقتصادية شربل قرداحي) .كما
ناقش دياب املشروع قبل يومني يف
أثناء زيارته لرئيس جملس النواب
نبيه بري.
متويل البطاقة ،حبسب مصادر ُم ّطلعة،
سيكون من االحتياطي اإللزامي يف
مصرف لبنان ،رغم عدم تعليق حاكم
مصرف لبنان رياض سالمة على
هذا األمر بعد ،وعدم طرحه من قبل
احلكومة عليه.
عول دياب على أن «التوافق
وي ّ
ُ
السياسي وإقرار املشروع كقانون
يف جملس النواب
سيجرب سالمة
ُ

على التجاوب مع الطرح ،ألنه يحُ ّقق
وفرًا يقارب مليارين و 610ماليني
ً
دوالر ،وسيذهب
مباشرة اىل الفئة
املستهدفة ويكافح التهريب مع رفع
الدعم بشكل كبري عن احملروقات
والسلع».
وحبسب املسودة األخرية ،توزعت
الـ 137دوالرًا للبطاقة التمويلية اليت
ستحصل عليها األسر على الشكل
اآلتي:
 35.6 -1دوالرًا للبنزين الذي سريفع
عنه الدعم بنسبة  .%83أما كيفية
احتساب هذه القيمة فخضع آللية
تشري اىل أن معدل االستهالك العام
للعائلة يف الشهر الواحد يبلغ حنو
 5.3صفائح بنزين ،يبلغ سعر كل
منها اليوم  39500لرية ،أما يف حال
رفع الدعم عنها فستصبح  141ألف
لرية؛ أي أن القيمة اليت يدعمها
مصرف لبنان اليوم هي  101500ألف
لرية .واذا ما احتسبنا هذه القيمة مع
متوسط االستهالك أي  ،5.3يكون
اجملموع  537500لرية لبنانية ،على
أن ُيسدد منها ما نسبته  %83أي ما
يعادل  445ألف لرية ،سيتم حتويلها
اىل الدوالر على سعر صرف يعادل
 12500لرية أي  35.6دوالرًا.
 43.2 -2دوالرًا للمازوت الذي سيرُ فع
عنه الدعم بنسبة  .%86االستهالك
العائلي هلذه املادة حبسب املسودة
هو  6.3صفائح شهريًا ،فيما سعر
الصفيحة املدعوم اليوم  27ألف لرية
وسيصبح  127ألفًا عند رفع الدعم.
 $10.7 -3مقابل قارورتني من الغاز،
إذ سيتم رفع الدعم عن الغاز بنسبة
 ،%100وهو ما يعادل مبلغ  134ألف
لرية شهريًا للعائلة أو  10.7دوالرات
على سعر صرف  12500لرية.
 8.4 -4دوالرات مقابل  5أمبري كهرباء
لكل أسرة (سعر  5أمبري اليوم 122
ألف لرية) ،على أن يتم رفع الدعم
عن الكهرباء بنسبة .%86
 34 -5دوالرًا للسلة الغذائية
 $0.4 -6لربطة اخلبز وذلك ألن الدعم
العام على ربطة اخلبز فقط ال القمح
سريتفع بنسبة  .%25هذا املبلغ جرى
احتسابه وفقًا ملعدل استهالك يقارب
 25ربطة خبز شهريًا لكل عائلة
 -7متفرقات حتتسب هامش خطأ يف
احلساب قيمتها $5.3
قيمة البطاقة التمويلية البالغة حنو
137دوالرًا هي مقابل متوسط دعم
عائلي يقارب  4.2أشخاص .ما يعين
أن األسرة املؤلفة من ثالثة أفراد
أو فردين لن حتصل على املبلغ
نفسه ،واألمر ينطبق على األسر اليت
يتجاوز عددها األربعة .فثمة ،وفقًا
للمشروع ،مبلغ مقطوع عام لكل أسرة
هو  ،$26.4تليه  $26.4أخرى لكل
فرد يف العائلة ليصبح
احلد األدنى
ّ
لألسرة الواحدة $53
واحلد األقصى
ّ
عدو املشروع أن
 .$185ويتوقع ُم ّ
تنخفض القيمة اإلمجالية للدعم
السنوي
املمول من مصرف لبنان
ّ
والذي تبلغ قيمته اإلمجالية اليوم
 5مليارات و 40مليون دوالر اىل
مليارين و 430مليون دوالر (مليار
و 195مليون دوالر دعم حمروقات
ودواء وخبز ،ومليار و 235مليون
دوالر للبطاقة التمويلية) ،علمًا بأن
الدعم على الدواء سينخفض اىل
 %54أي ما يعادل  598مليون دوالر
سنويًا.
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الدليل التجاري

العالناتكم يف
الهريالد اتصلوا
على الرقم:
96324818
CEDAR DRIVING SCHOOL

AAA Sydney Repairs

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

نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع
أجهزة التكييف

ّ
دقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة

يوجد لدينا جميع أنواع أجهزة التكييف

السيارة حديثة ،مريحة ومكيفة

أسعار خاصّة لطالب املدارس
لالتـصــال:

0407 405 846
9740 5846

Split & Ducted Air Condition

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

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

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

HASHAM TAILORING
للخياطة الرجالية

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

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

نستعمل أجود انواع
االجواخ املحلية والعاملية

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

نفتح  6أيام (األحد مبوعد مسبق)

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

لجميع حاجاتكم من الربادي
اتصلوا على الرقم:

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

*Verticals *Venetians
*Hollands *Rollers
تسعرية مجانية

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

0414552715

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

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

حمالت نسيب اهلاشم

Free measure and quote

العنكبوت االلكرتونية

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

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

لالتصال0419979499 :

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

إنطافة ابن سلمان حنو إيران

على أعتاب «يوم القدس» العربي:

ي دور لصمود اليمنيني؟ وحدة الساحات ال تزال همّاً
أّ
شارل أبي نادر

تتحول إيران بنظر ولي العهد السعودي
أن
ّ
إىل جارة بعد أن كانت قائدة حملور
الشر
ّ
فذلك يدفع للبحث يف املستجدات وحتديد
سبب هذا التحول الدراماتيكي.
مل يكن أحد من متابعي األحداث اجلارية يف
املنطقة ،من اشتباك وصراعات وخالفات،
وخصوصًا تلك اليت تتمحور حول اخلالف العميق
والشائك بني السعودية وإيران ،ينتظر ما
صدر عن ولي العهد السعودي األمري حممد
بن سلمان من مواقف إجيابية جتاه إيران ،ال
ألن هذا التحول كان مستحي ًال ،ففي السياسة
ال يوجد شيء ثابت ،ومواقف املتخاصمني،
مهما كانت متطرفة أو عدائية ضد بعضهم
لتبدل املعطيات
تتبدل وفقًا
بعضًا ،تتغيرّ أو
ّ
ّ
أو األوضاع ،بل لعدم تسجيل أي جديد متغري
وطارئ يف الوقائع املرتبطة بهذه العالقة،
على األقل يف السنوات األربع أو اخلمس
األخرية ،األمر الذي يدعو إىل ّ
التساؤل عن
التحول.
مضمون هذا
ّ
أن تصبح إيران تلك الدولة اجلارة اليت جيب
أن تكون عالقات السعودية معها ممتازة ،بعد
أن كانت ،يف نظر ولي العهد السعودي على
األقل ،قائدة حملور
الشر ولألعمال اهلدامة
ّ
يف املنطقة ،والراعية لإلرهاب ،واليت جيب
أن حُتارب من الداخل ،وأن ترزح حتت وطأة
أشد العقوبات اليت حترم شعبها من أغلب
ّ
حقوقه وحاجاته ،حتى اإلنسانية
والصحية
ّ
منها ،وخصوصًا يف ظل جائحة كورونا،
فإن ذلك يدفعنا إىل البحث يف املستجدات
املؤثرة يف العالقة بني الطرفني أو ً
ال ،ويف
ً
نقاط اخلالف واالشتباك بني الدولتني ثانيا،
حملاولة
التوصل إىل حتديد سبب هذا التحول
ّ
الدراماتيكي.
بداية ،ولكي نكون موضوعيني ،ال ميكن استبعاد
فكرة مفادها أن ولي العهد السعودي يناور
كالعادة ،وحياول من خالل هذا املوقف «اخلادع»
رمبا امتصاص صدمة «اقرتاب»
توصل الدول
ُّ
الراعية لالتفاق النووي مع إيران إىل مقاربة
مقبولة من املعنيني ،وخصوصًا األمريكيني.
هذه املقاربة ستعيد إحياء بنود مجيع األطراف
والتزاماتهم ،األمر الذي ستكون نتيجته إلغاء
العقوبات عن إيران ،ورفع احلظر االقتصادي
والسياسي عنها ،لتعود طرفًا أساسيًا فاع ًال
يف منظومة السياسة اإلقليمية والدولية ،وهو
ما ال ميكن للسعودية أن تعارضه أو تعرقله.
لذا ،سارعت ،وعرب هذا املوقف «االحنرايف»
لولي العهد السعودي ،إىل استباق األمور،
تالفيًا لإلحراج الدبلوماسي والسياسي على
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
من جهة أخرى ،واستنادًا إىل كالم األمري
حممد بن سلمان يف تصرحيه املذكور ،واملعين
بالعالقة مع إيران ،ميكن استنتاج عدة نقاط
أساسية حتدد العالقة بني الطرفني أو تؤثر
فيها ،وهي:
موقع إيران ونفوذها يف املنطقة ،وحتديدًا
عالقتها بعدة دول وأطراف فاعلة يف سوريا
والعراق واليمن ولبنان ،وقدراتها وإمكانياتها
العسكرية واالسرتاتيجية ،األمر الذي لطاملا
عارضته السعودية ،وذلك يف اجتاهني:
ّ
األول
االجتاه
يتعلق بنظرة السعودية إىل
ّ
إيران ،باعتبار أنها تنافسها يف املنطقة
كدولة «فارسية» غريبة هلا عالقات قوية
مع أطراف عربية فاعلة ،وليست عربية ،يف
الوقت الذي جيب أن ترعى السعودية ،الدولة
القوية الغنية وصاحبة النفوذ ،هذه األطراف
وحتضنها وحتركها وتوجه سياستها وعملها،
وليس إيران.
االجتاه اآلخر يتعلق بالعالقة مع «إسرائيل»،
فلطاملا كانت السعودية ،تارخييًا،
مطبعة مع
ّ
الكيان الصهيوني «ضمنيًا» ،أي من دون

اتفاق ظاهر علين أو مكتوب .إن أساس عالقة
األطراف اإلقليمية القريبة من إيران يقوم على
العداء لـ»إسرائيل» ،وعلى االلتزام مبواجهة
الكيان الذي اغتصب األرض واملقدسات
ومقاومته .هذا األمر ال يناسب سياسة
السعودية العميقة واالسرتاتيجية ،وميكن
استنتاجه من كالم ابن سلمان عن نقاط
اخلالف مع السعودية ،واليت اعترب أنه جيب
إجياد ّ
حل هلا ،وهي:
إضافة إىل النفوذ اإليراني يف املنطقة -
املذكور أعاله  -هناك املشروع النووي اإليراني
أو القدرات النووية اإليرانية والقدرات
الصاروخية .هاتان النقطتان تعتربان عمليًا من
النقاط األكثر تأثريًا يف العدو اإلسرائيلي،
األمر الذي أشار األمري الشاب إىل ضرورة إجياد
حل جذري له قبل تصحيح العالقة مع إيران،
وكأنه يف ذلك يتكلم باسم الكيان الصهيوني
أو يضع تبديد هواجس «إسرائيل» يف
أساس تصحيح العالقة السعودية  -اإليرانية،
وخصوصًا أن اجلميع يعلمون ،وخصوصًا
املتابعني اجلديني للنفوذ وللقدرات اإليرانية،
أن األخرية عمليًا
النووية أو الصاروخيةّ ،
وفعليًا ال تستهدف إال «إسرائيل» ،لكونها
عدوًا تارخييًا مغتصبًا لألرض وللمقدسات .وما
عدا ذلك ،إن إيران غري معنية باستعمال هذه
القدرات الستهداف أي طرف إقليمي أو عربي
أو خليجي بتاتًا.
ً
أي تغيري عمليا يف
لذلك ،ويف حني مل حيدث ّ
النقاط املتعلقة بالنفوذ اإليراني أو بالقدرات
النووية أو الصاروخية ،حبيث ميكن أن تكون
السعودي
عام ًال مؤثرًا يف تبدل نظرة ولي العهد ّ
َّ
وموقفه من إيران ،مل
يتبق إال املوقف من
احلرب على اليمن ،واليت يفرتض أن تكون
وراء هذا التبديل ،وذلك على الشكل التالي:
بعد  6سنوات من احلرب على اليمن ،واليت
كان يفرتض أن تنتهي بتحقيق أهداف
السعودية خالل أسابيع قليلة
كحد أقصى ،مل
ّ
يعد املوضوع ،بفضل صمود وثبات أبناء اليمن
واجليش واللجان و»أنصار اهلل» ،موضوع دفاع
عن الداخل اليمين فقط ،بل
تطورت املواجهة
ّ
إىل ما وراء احلدود اليمنية مشا ً
ال ،وأصبح
العمق االسرتاتيجي للمملكة وأمنها القومي
مهددين بشكل جدي.
وبفضل ثبات اليمنيني وتطويرهم القدرات
ّ
النوعية ،أثبتت السعودية ،رغم
كل الدعم
الغربي ،فشلها يف محاية عمقها ،وبدت عاجزة
عن احتواء واستيعاب االستهدافات اليمنية
الفاعلة ألغلب نقاطها ومواقعها احليوية،
العسكرية أو االقتصادية.
واألهم يف هذه املواجهة ما يشهده امليدان
اليمين حاليًا ،واملتعلق مبعركة حترير مأرب،
اليت أصبحت ،كما يبدو ،يف نهاياتها الفعلية،
إذ يتصاعد الغليان السعودي والغربي أمام
التقدم النهائي لـ «أنصار اهلل» واجليش
اليمين على أبواب املدينة األهم مشال شرق
ّ
اليمن ،واليت
تشكل نقطة االرتكاز األخرية
للتحالف السعودي يف اليمن ،إذ تفقد
السعودية ،خبسارتها ،آخر أمل بإعادة تغيري
مسار املواجهة أو تبديله أو تعديله ،لتكون
بعد حتريرها اهلزمية الكربى للرياض يف احلرب
ّ
شنتها بداية باستخفاف ،وهي
اليت
تتوسل
ّ
يف نهايتها إجياد خمرج مناسب هلا منها.
من هنا ،جاءت مبادرة األمري حممد بن سلمان
التوددية إليران ،واليت ال شك يف أن أساس
ّ
أهدافها يتعلق مبحاولة حثيثة الحتواء احلرب
على اليمن وإلغاء تأثرياتها السلبية يف
الداخل السعودي ،لتساهم إيران ،من موقعها
القريب واملؤثر مع أبناء اليمن ،يف إجياد
املخرج املناسب أو املعقول للسعودية من
مستنقع اليمن.

َيظهر واضحًا،
إىل
بالنسبة
أن
إسرائيل،
ّ
املتنقل
التصعيد
القدس
يف
والضفة الغربية
ّ
حملتل َتني ،
ا
وكذلك املواجهة
مع
احملدودة
غزة،
قطاع
ينذران باألسوأ.
األيام العشرة
تبدو
املقبلة
بعوامل
مليئة
اليت
التفجري،
إن مل حُتسن
أبيب
تل
واحلد
مواجهتها
ّ
تأثريها،
من
فال يبعد أن
تتسبب مبواجهة
ّ

يحيى دبوق

يف عملية إطالق النار على املستوطنني دالالت على أنها عملية ّ
مخطط لها جيداً (أ ف ب

شاملة ال تقتصر على القدس فقط ،أو على
عمليات حمدودة يف الضفة ،بل قد تشمل
أيضًا تصعيدًا عسكريًا مع القطاع ،يف فرتة
ّ
تتوثب فيها الفصائل ملؤازرة بقية الساحات،
وإن مع املخاطرة بانفالش التصعيد .هكذا،
تواجه أجهزة إسرائيل العسكرية واألمنية ،يف
متشعبة ،وإن
حتديات
القدس والضفة وغزةّ ،
ّ
ّ
كانت أسبابها ّ
ويغذي بعضها بعضًا.
متصلة
فـ»النجاح» اإلسرائيلي ،كما قيل ،يف تقسيم
الشعب الفلسطيين وتشتيت وحدته ْ
ومنع تآزره،
سقط أمام اختبار الواقع ،ما أضفى مزيدًا من
املنعة على التموضع الدفاعي الفلسطيين يف
ّ
وعقد على األخرية قدرة قمعه،
وجه إسرائيل،
وهو ما ختشى تل أبيب تداعياته.
ّ
وميثل إطالق النار على ثالثة مستوطنني
بالقرب من مدينة نابلس ،رأس جبل اجلليد
املسربة لإلعالم
وفقًا للتقديرات اإلسرائيلية
َّ
ّ
مرشح للمزيد من التصاعد .إذ
العربي ،وهو
يصادف يوم االثنني املقبل «يوم القدس»
(اإلسرائيلي) ،الذي ُي ّ
«حجًا»
توقع أن يشهد
ّ
للمستوطنني إىل املدينة بأعداد كبرية جداً
ادعاء «السيادة» اإلسرائيلية فيها،
لتأكيد ّ
حتركًا
األمر الذي سيستجلب يف املقابل
ُّ
مقدسيًا واسع النطاقُ ،ينذر مبواجهات بني
اجلانبني ،من شأنها فتح الباب على تصعيد
ويؤدي إىل
كبري يتجاوز القدس إىل الضفة،
ّ
ّ
ترتقب األجهزة
حتريك صواريخ غزة .كذلك،
األمنية اإلسرائيلية ،بقلق ،اجلمعة األخرية من
شهر رمضان ،وأيضًا ليلة القدر يف السابع
والعشرين منه ،وهما مناسبتان حيتشد فيهما
الفلسطينيون بأعداد كبرية ،قابلة إلحداث
يؤدي
احتكاك مع املستوطنني ،مبا ميكن أن
ّ
جتر يف أعقابها تصعيدًا يف أكثر
إىل مواجهات ّ
من اجتاه.
ما يضغط أكثر على إسرائيل ،أن يف عملية
إطالق النار على املستوطنني دالالت على
ّ
خمطط هلا جيدًا .وهي حتمل ،وفقًا
أنها عملية
للتقدير االستخباري لدى اجليش اإلسرائيلي،
وجهة
«إشارات حتذير» من حركة «محاس»ُ ،م ّ
حتديدًا إىل «يوم القدس» اإلسرائيلي ،من
جتمعات املستوطنني ،إن متادوا،
استهداف
ّ
ّ
متوقع ،يف استفزازاتهم يف حينه،
كما هو
وخصوصًا اقتحام احلرم القدسي بأعداد كبرية
جدًا .والواضح ،من التسريب اإلسرائيلي ،أن
ّ
مثة حماولة لقلب التموضعات ،وحتويل املعتدي
ً
إىل «ضحية» ،علما أن املقدسيني يف «يوم
رد
القدس» اإلسرائيلي ،سيكونون يف موقع ّ
الفعل ال الفعل االبتدائي .والالفت يف هذه
ورد
«السردية» استحضار حركة «محاس»،
ّ
أي مواجهة مقدسية لالستفزازات ،إليها هي
ّ

حتديدًا.

تقدّر استخبارات تل أبيب أن ثمّة ّ
توثباً لدى
الفصائل للتدخـّل يف أعقاب أيّ تصعيد يف القدس
والضفة

تثري هذه املقاربة ،ومعها حقيقة استقدام
اجليش اإلسرائيلي مزيدًا من الوحدات إىل
ّ
مرشحة ألن تشهد مواجهات ،أسئلة
مناطق
نيات العدو ،وما إن كان فع ًال يريد
حول ّ
نزع فتيل التفجري عرب تقليص «فعاليات»
هذا اليوم أو منعها ّ
كليًا .وأضحى قرار تل
أبيب ،هنا ،موضع جتاذب بني اجتاهني يصعب
التوفيق بينهما :التماشي مع املستوطنني يف
ادعاء «السيادة» اإلسرائيلية على
تأكيد ّ
القدس واحلرم القدسي ،عرب متكينهم من ذلك
يف «يوم القدس» الذي يراد له أن يكون
رد
يوم «إعالن السيادة» ،مقابل خشية من ّ
فعل اجلانب الفلسطيين ،مع ما لدى األخري
لردة فعل عنيفة ،علمًا أن إسرائيل
من دوافع ّ
تدرك أن تراجعها يف اليوم املذكور أمام
املقدسيني سيكون سالحًا ُيعتمد لديهم ملنع
أنشطة وفعاليات بل وتنفيذ قرارات ترتبط
بـ»السيادة» اإلسرائيلية على القدس ،ومسار
تهويد املدينة .الواضح ،إىل اآلن ،أن إسرائيل
معنية بأن تتماشى مع املستوطنني ،وإن اتجّ هت
ّ
إىل فعل ما أمكن للتقليل من استفزازاتهم،
يف مقابل التشديد على منع الفلسطينيني من
ضد املستوطنني.
رد فعل عملي
أي ّ
ّ
تظهري ّ
ُ
عد واحدًا من األساليب املعتادة يف أوضاع
وت ّ
وتقديرات كتلك ،هي سياسة العصا واجلزرة،
أمنت لتل أبيب يف املاضي نتائج مقبولة
اليت ّ
مع اجلانب الفلسطيين .لكن هل تنجح إسرائيل،
حاليًا ،يف التوفيق بني املطلبني؟ ال يقني يف
النتيجة.
يف املوازاة ،تضغط عملية إطالق النار بالقرب
من نابلس ،على األجهزة األمنية اإلسرائيلية؛
إذ من دون حتديد هوية مطلقي النار ،ومن
ثم َأسرهم أو قتلهم ،جمازفة وتهديد كبريان
ّ
سيتسببان يف تسريع
ألمن اإلسرائيليني،
ّ
ذهاب الفلسطينيني إىل حماكاة العملية ،مبا
سيصعب احتواؤه الحقًا .مع ذلك ،العني
َ
اإلسرائيلية شاخصة أكثر إىل قطاع غزة.
ّ
قدر استخبارات تل أبيب أن ّ
توثبًا
مثة
حيث ُت ّ
ّ
أي تصعيد
لدى الفصائل
للتدخل يف أعقاب ّ
جدًا ،وهو
يف القدس والضفة ،مبستوى
ٍ
عال ّ
ما شأنه تعزيز مكانة الفصائل يف األراضي
احملتلة على حساب السلطة اليت منعت عن
األوىل الفوز يف االنتخابات امللغاة ،بقرار
تذرع األخري
من رئيسها حممود عباس ،وإن
ّ
بإسرائيل ومنعها العملية االنتخابية يف
القدس.

صفحة 14

Saturday 8 MAY 2021

الـسبت  8أيــار 2021

Page 14

مــقاالت وتــحقيقات

دوافع إردوغان يف املصاحلة مع السيسي وابن سلمان
حسني محلي
مساع مكثفة يبذهلا
حتدث املعارضة الرتكية عن
ٍ
الرئيس الرتكي للمصاحلة مع القاهرة والرياض
بأسرع ما ميكن ،باستدارة ال مثيل هلا يف العالقات
الدولية ،فما هي الدوافع؟
مع استمرار املساعي اليت تبذهلا أنقرة للمصاحلة مع
الرئيس املصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد
السعودي حممد بن سلمان ونظريه اإلماراتي حممد بن
زايد ،ال خيفي الرئيس الرتكي رجب طيب إردوغان
حساباته مع اجلارتني سوريا والعراق ،اللتني جتمعهما
ببالده العديد من القواسم املشرتكة ،أهمها القضية
الكردية ومياه دجلة والفرات.
وعلى الرغم من كل ما قاله إردوغان ضد السيسي
وحممد بن سلمان ،فإن املعارضة تتحدث عن
مساع
ٍ
مكثفة يبذهلا للمصاحلة معهما بأسرع ما ميكن،
باستدارة ال مثيل هلا يف العالقات الدولية ،وحتى
السلوك الشخصي الذي يتعرض النتقادات عنيفة
من املعارضة ،فقد قال يف  22آذار/مارس :2015
«إننا ،كدولة تؤمن بالدميقراطية ،وكسياسي مؤمن

قد يفسر هذا «النفق املظلم» موقف اردوغان تجاه اعدائه السابقني

بالدميقراطية ،ال ميكننا أن نقبل بانقالب السيسي .أنا أقول دائمًا
إلي ،مرسي هو
إنين ال أعرتف بالسيسي رئيسًا ملصر .بالنسبة ّ
الرئيس الشرعي».
انتقادات إردوغان املتكررة للرئيس السيسي كانت من أهم مسات
سياسات أنقرة اإلقليمية بعد ما يسمى بـ «الربيع العربي» ،إذ تغنى
بذكريات اخلالفة والسلطنة واإلمرباطورية العثمانية ،وقال يف 20
حزيران/يونيو « :2019لدينا روابط تارخيية وثقافية متتد جذورها
إىل مئات السنني يف الرقعة اجلغرافية اليت كانت حتت حكم الدولة
العثمانية ،وفيها اآلن  45دولة مستقلة .ويف معظمها ،هناك أقرباء
وأشقاء لنا من ذوي األصل الرتكي .لذلك ،ال ميكننا أن نتجاهل ما
حيدث يف هذه املناطق ،سواء كان يف أوروبا أو مشال أفريقيا أو
البلقان والقوقاز وآسيا الوسطى ،وحتى أمريكا الالتينية ،فمشاكل
هؤالء وهمومهم هي مشاكلنا وهمومنا اليت جيب أن نعمل ملعاجلتها.
لذلك ،حتى إذا جتاهل العامل برمته انقالب السيسي الظامل ،فنحن
لن نتجاهله .ومثلما مل نسكت عن جرمية اخلاشقجي ،لن نسمح ألحد
ٍ
بأن يغلق ملف حممد مرسي ،فالشخص الذي يدعى السيسي
معاد
للدميقراطية وظامل».
ويف  10تشرين األول/أكتوبر  ،2019كانت السعودية إىل جانب
الرئيس السيسي الذي استهدفه إردوغان ،إذ استنكر موقف مصر
والسعودية الرافض لدخول اجليش الرتكي شرق الفرات ،وقال:
«على السعودية أن تنظر إىل املرآة ،لرتى من الذي دمر اليمن
وأوصله إىل ما وصل إليه ،وعليها أن تدفع مثن ما ارتكبته فيه»،
ثم كرر هجومه التقليدي على السيسي ،وقال« :سواء انتقدت
أو مل تنتقد ما نقوم به شرق الفرات ،فأنت الذي قضيت على
الدميقراطية يف بالدك وظلمت شعبك».
ويف  26أيلول/سبتمرب  ،2019مل يدخل إردوغان الصالة عندما رأى
السيسي جالسًا إىل طاولة الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب،
الذي أقام حفل عشاء على شرف رؤساء الوفود اليت شاركت يف
اجتماعات اجلمعية العامة لألمم املتحدة .وكان قد اختذ املوقف نفسه
يف العام  ،2014عندما رفض اجللوس إىل طاولة األمني العام لألمم
املتحدة بان كي مون ،بعد أن رأى السيسي جالسًا إىل جانبه.
ً
ً
شدة
ويف  23شباط/فرباير  ،2019كان إردوغان أكثر
وحدة خالل
حديثه عن اإلعدامات يف مصر ،إذ وصف السيسي «بأنه ديكتاتور
ظامل وعدو لشعبه» ،وقال «إنه لن يلتقي به إال بشرط واحد ،وهو
إيقاف اإلعدامات وإخالء سبيل كل املعتقلني السياسيني» ،ويقصد
بهم اإلخوان املسلمني ،الذين قدم إردوغان لقياداتهم وكوادرهم،
وهم مجيعًا يف إسطنبول ،كل أنواع املساعدات السياسية واألمنية
واملادية.
أما اإلمارات ،فقد كانت اهلدف األكرب يف محالت الرئيس إردوغان
وإعالمه الذي اتهم ولي عهد أبو ظيب حممد بن زايد «مبعاداة تركيا
على مجيع اجلبهات ،عرب التنسيق والتعاون مع مصر والسعودية
واليونان وقربص وفرنسا» .وحتدث إبراهيم كالني ،رئيس حترير
صحيفة «يين شفق» املوالية إلردوغان« ،عن ضرورة تلقني ابن
زايد درسًا لن ينساه يف عقر داره» ،ردًا على مؤامراته ضد
تركيا.
كل ذلك حتى األسابيع القليلة املاضية ،إذ نسي الرئيس إردوغان
أو تناسى جممل أقواله السابقة ،وهي كثرية ،عن السيسي وابن
سلمان وابن زايد ،يف حماولة أخرية منه للتخلص من العزلة اليت
يعانيها يف املنطقة ،مع استمرار خالفاته مع الرئيس بايدن الذي
اتهم الدولة العثمانية بإبادة األرمن ،ومل يستطع إردوغان الرد عليه
عمليًا ،ألنه حباجة إىل واشنطن ،يف الوقت الذي يعرف اجلميع عمق
خالفاته مع الرئيس بوتني يف سوريا ،بعد أن بات واضحًا أنه لن
يتخلى عن حلفائه هناك ،وهم يقاربون عشرات اآلالف من املسلحني
شرق الفرات وغربه ،مبا يف ذلك إدلب ،مفتاح املعادلة السورية،
وفيها «النصرة» اليت تتودد بدورها إىل الرئيس بايدن.

كما لن يتخلى إردوغان عن الشرق السوري ،مع استمرار التواجد
األمريكي والفرنسي والربيطاني الداعم لـ»قسد» ووحدات محاية
الشعب الكردية ،اليت يرى فيها خطرًا على األمن القومي االسرتاتيجي
لرتكيا ،بعد أن فشل يف كسب االحتاد الدميقراطي الكردستاني،
وهو الذراع السورية حلزب العمال الكردستاني الرتكي ،إىل جانبه.

يأتي ذلك يف الوقت الذي يستمر التدخل الرتكي يف الشمال
العراقي ،الذي أقام فيه اجليش الرتكي العديد من القواعد الدائمة،
باعرتاف وزير الداخلية سليمان صويلو ،منذ يومني ،وذلك حبجة
مالحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني ،ومعظمهم اآلن يف
سوريا.
يبقى الرهان هنا على املوقف املصري الرافض يف البداية للتواجد
العسكري الرتكي يف ليبيا ،واآلن يف سوريا والعراق .ويبدو
واضحًا أن مصر لن تستطيع إخراج القوات الرتكية إال يف إطار
تفاهم إقليمي ودولي ستساهم القاهرة والرياض فيه ،وقد يكون
تودد أنقرة إليها جزءًا من هذا التفاهم .يفسر ذلك إغالق الرئيس
إردوغان فجأة ملف جرمية مجال خاشقجي ،وهو ما اعرتف به املتحدث
بامسه إبراهيم كالني ،الذي قال «إن تركيا حترتم قرار احملاكم
السعودية يف هذا املوضوع» ،بعد كل ما قاله عن ابن سلمان
ودوره يف جرمية خاشقجي.
جاء املوقف الرتكي هذا مع تصرحيات الوزير األمريكي أنتوني
بلينكن الذي قال« :يبدو أن ولي العهد سيكون زعيمًا للسعودية
لفرتة طويلة مستقب ًال ،وعلينا أن نفكر يف سبل دفع مصاحلنا
وقيمنا بالطريقة األكثر فعالية ،سواء أعجبنا هذا األمر أم مل يعجبنا،
ألننا سنكون حباجة إىل مواصلة العمل مع السعودية اليت ما تزال
شريكًا يف جماالت كثرية».
وتناسى بلينكن بدوره التقرير الذي نشرته املخابرات األمريكية يف
 26شباط/فرباير ،بتوجيه من الرئيس بايدن ،واتهام ابن سلمان
باملوافقة شخصيًا على عملية قتل خاشقجي .وقد استمدت املخابرات
األمريكية معظم معلومات هذا التقرير من أنقرة ،اليت زارتها رئيسة
« »CİAجينا هاسبل يف  20تشرين األول/أكتوبر  ،2019والتقت
الرئيس إردوغان.
ويبقى الرهان ،رمبا الوحيد ،على جدية الشروط املصرية للمصاحلة
مع أنقرة ،ومنها االنسحاب الرتكي من جممل الدول العربية ،ويف
مقدمتها سوريا؛ مفتاح كل املعادالت اإلقليمية .وسيتطلب ذلك
ختلي إردوغان عن كل مقوالته وسياساته منذ ما يسمى بـ»الربيع
العربي» ،الذي دفعه إىل معاداة الرئيس األسد ،ألنه رفض
«تعليماته» ،حبسب تصرحيات األخري الذي قال« :إردوغان كان
وال يأمتر بأوامره».
يتصرف معي وكأنه سلطان عثماني وأنا ٍ
إن ختلي إردوغان عن نهجه هذا سيعين ختليه عن جممل سياساته
اليت تصفها املعارضة بـ»املغامرات اخلطرية اليت أوصلت تركيا
إىل نهاية النفق املظلم سياسيًا واقتصاديًا» ،وماليًا أيضًا ،وذلك
باعرتاف حمافظ املصرف املركزي شهاب كاوجي أوغلو ،الذي قال
«إن حتليق الطائرات املسرية املفخخة وغريها ،وتواجد العساكر
األتراك يف اخلارج ،له تكاليفه اليت تتحملها تركيا ،واليت مل يعد
أحد يستطيع أن يتجاهل دورها وثقلها يف السياسة الدولية،
وخصوصًا يف سوريا والعراق وليبيا وشرق األبيض املتوسط».
قد يفسر هذا «النفق املظلم» موقف إردوغان جتاه أعدائه
السابقني ،وهم السيسي الذي أفشل مشروعه اإلخواني ،وآل
سعود ،أعداؤه التارخييون ،وآل نهيان «رأس التآمر» ،وفق
التوصيف الرتكي ،فاملصاحلة معهم لن تكتمل إال بشرطني ،أحدهما
املصاحلة مع سوريا ،بوابته لدخول املنطقة العربية بعد استالم
«العدالة والتنمية» السلطة نهاية العام  ،2002واآلخر ختليه عن
سياساته الداخلية ،وأهمها أسلمة األمة والدولة الرتكية .وإذا حتقق
ذلك ،فإن إردوغان لن يكون إردوغان الذي نعرفه اآلن !

كل املعطيات تؤشر اىل إنكفاء احلريري  ..ورفع دعم احلزب عنه
حسان الحــسن

ٍ
متغريات
ال ريب أن املنطقة بأسرها ،مقبلة يف الشهرين القادمني ،على
ٍ
ٍ
ٍ
جديد ،وقد تشهد إحنسارًا
واقع
وسياسية ،سيضعها أمام
ميدانية
ٍ
ملختلف األزمات ،اليت عصفت يف هذه املنطقة ،يف السنوات العشرة
الفائتة ،وذلك عقب إجراء اإلنتخابات الرئاسية السورية ،ثم اإليرانية،
ٍ
جهة،
ي من
كذلك تقدم املفاوضات يف شأن امللف النووي اإليران 
واملفاوضات اإليرانية – السعودية يف شأن خمتلف القضايا العالقة
ٍ
جهة أخرى.
يف املنطقة ،ومنها أزمة تشكيل احلكومة يف لبنان ،من
ومن البديهي أن يكون لكل ما ذكر آنفًا ،تأثري ،من املتفرض أن يكون
إجيابيًا على الواقع اللبناني الراهن ،خصوصًا يف ضوء األجواء اإلجيابية
النامجة عن املفاوضات اإليرانية – السعودية يف العراق ،حتديدًا بعد
كالمولي العهد السعودي حممد بن سلمان ،عن رغبة بالده« ،يف إقامة
ٍ
عالقات مميٍزة مع جارتها إيران» ،هذا برأي مرجع سياسي متابع للمسار
التفاوضي املذكور.
ويشري اىل أن بن سلمان ،حياول من كالمه هذا ،وسلوكه املستجد ،أن
يؤكد إلدارة الرئيس األمريكي جو بايدن ،أن األمري السعودي ،حاضر
للتماهي بالكامل مع السياسة األمريكيةاجلديد ة يف املنطقة ،املختلفة عن
سياسة سلف بايدن ،دونالد ترامب( ،صديق امللك سلمان) ،خصوصًا
جتاه العالقة مع إيران ،ما دفع بن سلمان اىل إعالن إستعداده اىل وقف
احلرب علىاليمن ،باإلضافة اىل إقامة أفضل العالقات مع إيران ،ودائمًا
حبسب رأي املرجع عينه .أمام هذه املستجدات املذكورة آنفًا ،وإمكان
تأثريها على جممل األوضاع يف لبنان ،حتديدًا على املسار احلكومي
املتوقف ،تبادر بعض اجلهات الداخلية واخلارجية اىل إعادة حتريك امللف
احلكومي ،خصوصًا اإلتصاالت اليت جيريها البطريرك املاروني بشارة
الراعي ،مع األطراف املعنيني بتأليف احلكومة ،من أجل األسراع يف
إمتام عملية التأليف ،كذلك إعادة تزخيم املبادرة الفرنسية الرامية اىل
ذلك ،جمددًا ،من خالل دخولوزير اخلارجية الفرنسيةجان ايف لودريان
ً
مباشرة ،بعد إعالنه عن زيارة لبنان يف األيام
 ،على خطاألزمة احلكومية
القليلة املقبلة ،لبحث األزمة اللبنانية مع كبار املسؤولني اللبنانيني.
وعلى الصعيد اللبناني الداخلي ،ال تستبعد مصادر متابعة ملسار
ّ
املكلف سعد
املسربة عن أجواء الرئيس
«التأليف» ،أن تكون التلميحات
ّ
ً
موجهة اىل اجلانب الفرنسي،
احلريري ،باحتمال إعتذاره عن «التأليف»،
خصوصًا بعدما أمت احلريري« ،جولة حولالعامل» ،ولن حيصل على إجازة
«للتأليف» ،ولن جتدي كل جوالت الرئيس املكلف على عواصم بعض
دول القرار املؤثرة يف املنطقة ،كروسيا ومصر واإلمارات العربية
املتحدة ،ودخوهلم على خط الوساطة للحريري ،لدى بن سلمان ،لرفع
احلرم السعودي عن مهمة احلريري.
مقبول على اإلطالق لدى السعوديني ،حبسب تأكيد املصادر.
فهو غري
ٍ
وتشري اىل أن زعيم تيار «املستقبل» ،حاول اإلستعاضة عن الدعم
السعودي ملهمته يف لبنان ،عرب إستجداء الدعم األمريكي له يف عملية
تأليف احلكومةّ ،
عله بذلك أن حيقق ،توازنًا يف اإلحتضان اإلقليمي
والدولي ،حلكومته املرتقبة ،غري أنه مل يوفق أيضًا .كون لبنان ،ليس
مدرجًا يف أولويات القائمة األمريكية يف املنطقة ،فمعلوم أن اإلهتمام
األمريكي منصب ،على امللف النووي اإليراني ،وحرب اليمن ،وترتيب
الوضع األمريكي يف العراق ،على حد قول املصادر عينها.
باإلضافة اىل العوائق اخلارجية اليت تقف حاجزًا أمام «التأليف» ،هناك
ّ
املكلف اىل املماطلة يف إجناز تشكيل
أيضًا أسباب داخلية ،تدفع الرئيس
احلكومة ،وهي مسألةرفع الدع م عن السلع اإلستهالكية اإلسياسية ،ويف
مقدمهااحملروقات ،فهو يتهرب من «تلقف كرة النار» ،وحياول قذفها
على رئيس حكومةتصريف األعمالحسان دياب ،قبل عودة احلريري اىل
السرايا الكبرية ،إذا تسنى له ذلك ،برأي قطب نيابي سين.
وأمام املعطيات املذكورة آنفًا ،حتديدًا فشل زعيم «املستقبل» ،يف
احلصول على الرضا السعودي ملهمته ،أو على األقل ،إطفاء «الضوء
األمحر امللكي» من أمامها ،يعترب مرجع يف فريق الثامن من آذار ،أن
احلريري ،يعاني حالة إنعدام يف الرؤية والوزن ،فقد بات أمام خيارين،
كالهما مر ،األول ،جتاوز «الفيتو» السعودي ،والتزامه األطر الدستورية
يف عملية التأليف ،أي التسليم باألسس واملعايري الدستورية اليت
يتمسك بها،رئيس اجلمهورية العمادميشال عون ،ثم السري بالتدقيق
اجلنائي .وهذا األمر ،ليس بوسع احلريري ،حتمله ،ولن يقدم عليه ،ألن
ً
ً
داخلية ،وتزيد من حدة غضب «اململكة»
إنتكاسة
هكذا خطوة ،تشكل له
عليه ،خصوصًا أن عائلته ،ال تزال تقيم يف أراضيها ،حبسب رأي
املرجع.
واخليار الثاني ،هو إستمرار الرئيس املكلف ،باملماطلة والتسويف ،يف
إنتظار حصوله على الرضا السعودي أو الدعم األمريكي ،يف ضوء تقدم
املفاوضات اإليرانية – السعودي ،الذي قد يقع احلريري ضحيتها ،يف
ضوء متسك السعودية برفضها تولي زعيم «املستقبل»،رئاسة احلكومة
يف لبنان .وهنا ال يستبعد املرجع ،ختلي حزب اهلل ،عن دعم تكليف
احلريري ،يف حال توصل اجلانبان اإليراني والسعودي ،اىل تفاهم يرمي
ٍ
ٍ
أمريكية ،خيتم املرجع.
مبوافقة
اىل حل القضايا العالقة يف املنطقة،
وتعقيبًا على ذلك ،يؤكد مرجع مسؤول قريب من موقع القرار يف
ّ
ويتلقى
حزب اهلل ،أن احلريري ،هو ليس بصاحب مشروع يف البلد،
تعليماته من اململكة السعودية ،لذلك ال يستبعد املرجع ،رفع دعم
احلزب عن الرئيس املكلف ،يف حال إستمراره باملماطلة يف عملية
التأليف ،باإلضافة اىل محالته اإلعالمية واهلجوم على شريكه الدستوري
يف التأليف ،رئيس اجلمهورية ،األمر الذي يدفع اىل املزيد ،من تعقيد
الوضع احلكومي .ويشري اىل أن زعيم «املستقبل» ،سبق له ،أن أقدم
على توسيع دائرة أعدائه ،من خالل حماولة إقحام لبنان ،وفريق احلريري
يف الصراعات اإلقليمية ،ويف مقدمها احلرب على سورية ،والتصعيد
ترجح إنكفاء
السابق بني طهران والرياض .لذا كل هذه املعطياتّ ،
احلريري ،عن مهمته ،خيتم املرجع

صفحة 15

Saturday 8 MAY 2021

الـسبت  8أيــار 2021

مـقاالت وتـحقيقات

إسرائيل «تنعى» مفاوضات الرتسيم:

وصـلنا إلـى طـريق مـسدود
يحيى دبوق

«إسرائيل»،
بدت
االربعاء املاضي ،كمن
ينعى املفاوضات غري
املباشرة بني لبنان
اإلسرائيلي
والعدو
حول ترسيم الحدود
البحرية
جنوباً،
برعاية األمم املتحدة
و«وساطة» الواليات
املتحدة ،مشرية اىل
أن مصري التفاوض لم
يعد معلوماً ،وفرصة
تراجعت
استئنافه
كثرياً.
ويف أعقاب استئناف
الجولة الخامسة من
التفاوض على الحد
املائي مع لبنان ،أول
من أمس ،بعد توقف
استمر خمسة أشهر،
«إسرائيل»
حرصت
على تقييم مسار
التفاوض عرب اإلعالم
العربي الذي أورد
تقارير ،كان واضحاً
أنها موجّهة ،شدّدت
على أن املوقف اللبناني
يمنع استمرار التفاوض
ويجعله بال جدوى ،ما
يحرم لبنان ،وفقاً للكالم
اإلسرائيلي ،من الفائدة
االقتصادية التي يمكن
أن تنتج من املفاوضات
يف حال التوصل إىل
اتفاق مع إسرائيل على
الرتسيم.
وذكرت القناة 12
العربية أن تقديراً
للوضع يف وزارة الطاقة
يف تل أبيب ،جرى
بتوجيه من وزير الطاقة
يوفال شتاينتس بعد
انتهاء جولة التفاوض
يف الناقورة ،خلص إىل
أن تركيز الوفد اللبناني
على الخط الحدودي
الجديد إىل الجنوب من
املنطقة املتنازع عليها،
ال يسمح للمفاوضات
باالستمرار ،مشرياً اىل
أن «املفاوضات املائية
وصلت اىل طريق
مسدود».
والواضح من املقاربة
اإلعالمية
املوجـّهة
أن تل أبيب تدير
عرب
مفاوضات
التسريبات ووسائل
اإلعالم ،يف موازاة
مسار املفاوضات غري

املباشرة يف الناقورة ،واملطالبة به ،وما يجب لبنان هو املعرقل الذي
على أمل أن يعود عليها أن يوافق عليه .أما ما يوصل األمور إىل
ذلك بفائدة يف أكثر عدا ذلك ،فسيكون «الطريق املسدود».
من اتجاه :الضغط
على الجانب اللبناني
الذي تعتقد أنه يجب
يكون مستميتاً إلنجاح
التفاوض ولو بتنازله
عن حقوقه على خلفية
االقتصادية،
األزمة
ً
والتمهيد مسبقا إللقاء
اللوم على الجانب
اللبناني لتسبّبه يف
إفشال التفاوض نتيجة
إصراره على الخط
الحدودي الجديد.

«استهجان» ملوقف
لبنان الذي «يفوّت
فرصة تسمح له بحلّ
أزماته االقتصادية»

ونقلت وسائل اإلعالم
العربية ،أمس ،عن
مصادر يف وزارة
اإلسرائيلية
الطاقة
أن «إسرائيل» تنتظر
ما ستفعله الواليات
املتحدة اآلن ،بعد
اللبنانية،
العراقيل
مشرية إىل أن تل أبيب،
منذ بدء التفاوض،
جاهزة لتقديم تنازالت
داخل املنطقة املتنازع
عليها بني الجانبني.
وكان الفتاً يف املقاربة
العربية
اإلعالمية
على
التشديد
«استهجان» من املوقف
اللبناني الذي «يفوّت
فرصة تسمح له بحل
أزماته االقتصادية» إن
هو قرر التنازل واالتفاق
على خط حدودي
وسطي مع «إسرائيل».
كما
واالستهجان،
التشديد عليه ،جزء
من املفاوضات املوازية
عرب اإلعالم ،وهو
موجّه للرأي العام يف
لبنان للضغط على
الوفد اللبناني للتنازل
عن حقه املائي.
إذاً ،كما كان الوضع عليه
يف جوالت التفاوض
السابقة ،تقرر إسرائيل
مسبقاً ما يجب بحثه
يف املفاوضات ،وما
يجب االمتناع عن
التطرق إليه ،كما تحدّد
مسبقاً ما يجب على
املفاوض اللبناني طرحه
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AFIC lauds Home Affairs Secretary Michael Pazzullo Anzac Day message on China’s aggression
“The international norities in China to Hong Kong
community has under Xi Jinping’s and Taiwan must
witnessed years iron-fist rule.
be thwarted by
of Nazi-style bruthe international
tality against mi- China’s threats community, the

alternative is too
depressing to contemplate.” Said
AFIC president Dr
Rateb Jneid.

“China is an expansionist state
that has illegally
annexed
East
Turkistan and is

Dr Rateb Jneid
terrorising its people in their homes
and in concentration camps. China has attacked
my native India
and appears to
be on a course to
absorb more and
more neighbouring territory. We
strive for peace
and will always
do so, but China
is not paying any
heed. I call on the
international community to stand
strong in the face
of the horrific
threats coming
from China.” Said
Imam Abdul Quddoos Al Azhari,
National Grand
Mufti of Australia and founding
member of Australian Dar AlIftaa and AFIC’s
National Sharia
Board (ANSB).

not so associated
with
economic
upheaval and the
threat of war.”
Said Dr Jneid.
“The PRC is
sneaking into so
many countries
with its Belt and
Road
Initiative
(BRI) and investments in mining
in WA and other
takeover of properties in Australia
and other nations.
Many nations have
paid the price in
losing ports and
prime real estate
to the PRC. The
PRC is using open
threats as well
as underhanded
means to invade
and occupy. On
this note, I congratulate the Morrison government
for quashing the
BRI deal with
Victoria.
Having seen how the
PRC has operated
with other countries, it is clear to
see how this deal
would have posed
a great threat to
Australia’s
national security.”
Said Dr Jneid.

“I find the claim
to Taiwan, Hong
Kong,
East
Turkistan
and
Kashmir by the
People’s Republic of China to be
ridiculous, I can
foresee the PRC
laying claim to every land that the
eye can see, their Authorised by Dr
claims are laugh- Rateb Jneid
able if they were President
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إعــالنات

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني
والبيتزا

Mayoral Message

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح  7ايام
يف االسبوع

من االثنني حتى األحد من الـ  5صباحا  -الـ 5مساء

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها
نؤمن طلبيات
كافة املناسبات

EAT IN OR
TAKE AWAY

نؤمن القربان
للمناسبات

مناقيش  -لحم بعجني  -فطاير -صفائح
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر
أصناف املعجنات..
مناقيش ع الصاج ..تشكيلة مميزة
ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية

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

عزيزي املقيم
أشعر بالفخر ب��أن تسعى كانرتبري
 بانكستاون جاهدة لتصبح مركزًاللطاقة الشمسية وم��وض��ع حماس
للرتحيب ببطارية the Ausgrid
 communityال��ت��ي ت��م إطالقها
مؤ خرًا .
تلعب الطاقة الشمسية دورًا رئيسيـًا
يف مستقبل املدينة .يف الواقع ،يعد
إط�ل�اق اوزغ���ري���د ب��ط��اري��ة املجتمع
(،)Ausgrid community battery
ري ا لربنامج الطاقة الشمسية
دعمـًا كب ً
الخاص ببلديتنا ومجتمعنا.

برتكيب أكثر من  22نظامـًا للطاقة
الشمسية عرب منشآتنا بما يف ذلك
نظامان للبطاريات .نحن نأخذ تحول
الطاقة على محمل الجد ونقوم بفحص
مزرعة شمسية يف مدينتنا.
لهذا السبب أشجع جميع السكان على
تركيب الطاقة الشمسية يف منازلهم.
للمساعدة يف ه��ذا االن��ت��ق��ال ،تقدم
البلدية الدعم من خالل شراكتنا مع
مؤسسة الطاقة األسرتالية (.)AEF
ستساعدكم  AEFعلى فهم ما يمكنكم
القيام به لجعل منازلكم توفر الطاقة
وتقلص فواتريها .يرجى االتصال بها
( )AEFللحصول على ع��روض أسعار
مجانية ومشورة بشأن الطاقة.

نحن ملتزمون بالتحرك نحو مستقبل
للطاقة املتجددة م��ن خ�لال مشاريع
مثل ه��ذه ،حيث تسمح لنا باالبتعاد
عن الوقود األحفوري .يعد هذا إنجازًا
ري ا ملدينتنا وأنا واثق من أن التجربة
مث ً
ستـُظهر أن بطاريات املجتمع تلعب
ري ا يف االنتقال بتكلفة منخفضة
دورًا كب ً
إىل الطاقة املتجددة.

ي��ع��د اس��ت��خ��دام ال��ط��اق��ة الشمسية
ط��ري��ق��ة يمكن ملدينتنا م��ن خاللها
تقليل االنبعاثات بشكل جماعي وخلق
مستقبل أك��ث��ر اس��ت��دام��ة .مل��زي��د من
املعلومات قم بزيارة:
cb.city/ourenergyfuture

كما تعلمون ،نشرتي الكثري من الكهرباء
من مزارع موري لتوليد الطاقة الشمسية
( )NSW Moree Solar Farmوقمنا

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR

شـاحنة (تـراك) للـبيع

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

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

خبرية عاملية يف ألعاب الفيديو وممثلة ورائدة أعمال ..نور اخلضراء:

السعودية قادرة أن تتصدر صناعة األلعاب اإللكرتونية باحملتوى العربي
سيدتي  -نسرين عمران

بإمكان الفتيات السعوديات دراسة هذا اجملال والنجاح فيه ،فنحن
منذ الصغر نشأنا على تلك األلعاب ولدينا هذه الثقافة ،فهناك
األلعاب اليابانية مثل ماريو وغريه ،أغلبنا لعب تلك األلعاب ،ولكن
كل ما حيتاجه األمر هو التشجيع واإلصرار لتحويل هذا الشغف إىل
مهنة ،والقناعة بأن هذا ليس جما ً
ال مقتصرًا على الشباب ،وبإمكان
الفتاة اإلبداع فيه أكثر من الرجل.

اشتهرت بني جيل اليوم حببها أللعاب
الفيديو ،حيث تشاركهم حلقاتها اخلاصة
بذلك عرب قناتها على اليوتيوب ،ومتكنت
من لفت األنظار إليها بأسلوبها وشخصيتها
املرحة ،شغفها هو الذي حدد مسار حياتها
العلمية والعملية ،حتى أصبحت رائدة يف
جمال التكنولوجيا اليوم .إىل جانب ألعاب
الفيديو ،تكشف نور اخلضراء يف لقائها
مع «سيدتي» عن حبها للتمثيل وشغفها
يف ريادة األعمال وأمور أخرى كثرية.
استمتعنا جبلسة تصوير مميزة مع نور
اخلضراء وعالمة كوتش  Coachيف جدة
التارخيية العريقة اليت تزخر بإرث حضاري
ومبان بطراز فريد.
مجيل
ٍ
من هي نور اخلضراء؟
نور اخلضراء فتاة سعودية شغوفة بألعاب
الفيديو منذ الصغر ،ذهبت الستكمال
دراسيت اجلامعية يف أمريكا وختصصت
يف «تصميم ألعاب الفيديو» .وعملت
هناك ملدة عامني يف شركة «سيسكو».
ثم انطلقت إىل لندن لتحضري املاجستري
يف «التكنولوجيا وريادة األعمال» ،أثناء
ذلك أسست شركيت اخلاصة We Geek
وهي شركة متخصصة بتنظيم فعاليات
أللعاب الفيديو ،قدمنا من خالهلا أكثر
من  20فعالية ناجحة ،تعاونت مع أكرب
شركات ألعاب الفيديو يف العامل مثل
«سوني» «نينتندوا» و»كونامي» .وأنا
حاليًا العبة على اليوتيوب ،وممثلة ،وقريبًا سيعرض أول مسلسل
لي وهذا هو طريقي يف «ريادة األعمال».
البداية
سبب شغفك مبجال ألعاب الفيديو ،ومن كان يشاركك ذلك من
األسرة واألصدقاء؟
سبب شغفي هو أخي األكرب وحيب له ،فعندما سافر إىل أمريكا
الستكمال دراسته وأنا يف السابعة من عمري ،اشتقت له كثريًا،
فدخلت غرفته وكان لديه جهاز الباليستيشن األول يف ذلك
الوقت ،فقررت أن أجرب وألعب فيه ،وكانت تلك البداية ،وقتها
كنت أخسر كثريًا يف اللعبة ،ولكن بعد حماوالت عديدة متكنت من
الفوز وحتمست للعبة ،وأصبحت أرسل ألخي إمييالت ألستشريه يف
كيفية ختطي املراحل األخرى ،كان هناك محاس كبري ،حيث أصبحت
أحتدث معه باستمرار بسبب تلك اللعبة .ومن هنا كانت البداية.
وبشكل عام حنن أبناء العائلة واألقارب لدينا شغف بهذه األلعاب،
فهناك بنات وأبناء خاليت الذين كنت أشاركهم تلك األلعاب ،مجيعنا
كنا نهوى ألعاب الفيديو منذ الصغر.
من كان الداعم لك يف مسريتك وشجعك على الدخول بهذا اجملال
ودراسته؟
كثريون مل يفهموا جمالي ،أخي األكرب ،والذي أعتربه هو الداعم
الرئيس لي ،ألنه شغوف بألعاب الفيديو مثلي ،وبالتأكيد هو أكثر
شخص كان يفهمين.
املرأة وألعاب الفيديو
هل ترين أن املرأة مبدعة يف جمال األلعاب اإللكرتونية؟
بالتأكيد ،املرأة مبدعة يف هذا اجملال ،كما هي يف غريه ،صحيح
أنه جمال مييل له الشباب أكثر ،فعندما ذهبت ألختصص بدراسة
تصميم ألعاب الفيديو يف أمريكا كانت قاعة الدراسة كلها شباب،
فهو جمال من النادر أن جند فيه فتيات ،ولكن املرأة أثبتت نفسها
يف كافة اجملاالت اليت كانت حكرًا على الرجال سابقًا ،لذا يف
اعتقادي أن الفكرة اليت تقدمها الفتيات بهذا اجملال تحُ فز أخريات
لإلقبال عليه ،فألعاب الفيديو فيها تفكري وحل ألغاز وتطوير
للعقل ،وهذا مهم جدًا للفتيات كما الشباب.
ألعاب الفيديو بالسعودية
حدثينا عن اإلقبال على ألعاب الفيديو بالسعودية ،وما هي األكثر
شهرة وأسباب انتشارها اليوم؟
بالنسبة لإلقبال على ألعاب الفيديو يف السعودية يوجد لدينا العبون
كثريون ،ولكن لألسف ليس لدينا شركات لتصنيع األلعاب ،فالذي

إطاللة من سرتة
Sotra
أقراط من
مجوهرات
املعلم Jewelry
AlMoalim
حقيبة ويلو
 Willowمن
كوتش Coach
وحذاء من
كوتش Coach
فاز بلعبة فيفا لكرة القدم  2016هو سعودي ،والذي فاز ببطولة
تيكن  Tekkenعامليًا سعودي ،فهذا يدل على أن الشباب السعودي
بإمكانه أن يكون رائدًا يف هذا اجملال .ففي مجيع أحناء العامل ويف
الدول اليت يوجد فيها العبون هنالك باملقابل شركات مصنعة
لأللعاب ،كأمريكا وفرنسا وأملانيا والصني ،وغريها ..هذه البلدان
صناع لأللعاب.
مليئة بالالعبني وباملقابل يوجد ُ
لذلك أرى أن بإمكان السعودية أن تكون رائدة يف صناعة ألعاب
الفيديو باحملتوى العربي مستقب ًال ،مبا أنه لدينا شباب وفتيات
لديهم الشغف بهذا اجملال.
اللعب الصحي
هل األلعاب اإللكرتونية كما يتهمها البعض مضيعة للوقت وتأخذ
عقول الشباب والفتيات؟
«الشيء إذا زاد عن حده انقلب ضده» هذا املثال ينطبق على كل
حياتنا ،فالوسطية هي احلل لكل شيء .فعلى سبيل املثال القراءة
مفيدة ولكن إذا زادت عن حدها أصبحت لألسف دون فائدة،
فيمكن أن تعزل الشخص عن حياته وأسرته وغري ذلك.
وبشكل عام األلعاب اإللكرتونية هي عكس ما ينظر هلا الناس
ّ
أفضل أن يلعب األطفال والشباب
بأنها مضيعة للوقت ،فأنا
ألعاب فيديو بد ً
ال من أن جيلسوا على برامج ُتضيع وقتهم دون
فائدة وهي كثرية! فألعاب الفيديو «املفيدة» ستشغل عقوهلم
حبل األلغاز وحماولة الفوز والوصول للهدف ،فهي ُتعطي إحساس
النصر وحتفز الشخص وختلق بداخله املثابرة للفوز ،وهذا ال يعين
أن يصبح الشخص مدمنًا عليها ويهمل أمور حياته األخرى ،فأنا مع
«اللعب الصحي».
ِ
درست تصميم األلعاب اإللكرتونية ،ما هي صعوبات هذا اجملال
ِ
جنحت فيه؟
وكيف
اخرتت هذا اجملال ألنه حلمي وشغفي ،والصعوبة كانت يف أنه
ختصص جديد عندما درسته عام  ،2009وأن أغلب الذين يدرسونه
شباب ،هذه كانت إحدى الصعوبات ،وبالتالي مل يكونوا يعاملوني
مثلهم ،أي لدي القدرة على النجاح فيه ،لذا كان جيب أن أبذل
ضعف جهدهم ألثبت نفسي ،وبأن لدي القدرة على النجاح يف
هذا التخصص ،وهلل احلمد ثابرت ووصلت ،وتعلمت الكثري خالل
دراسيت لصناعة ألعاب الفيديو ،وهو أمر ليس سه ًال ابدًا ،ولكن
اإلصرار والشغف هو الطريق إىل النجاح.
كيف ترين إقبال الفتيات بالسعودية على مثل هذه التخصصات
والعمل بها؟

ِ
أسست شركة خاصة يف
حدثينا عن بداية حياتك العملية وكيف
جمال ألعاب الفيديو؟ ومن هم املوظفون الذين تسعني لتعيينهم
للعمل معك يف هذا اجملال؟
حياتي العملية كانت بعد املاجستري ،حيث بدأت بشركة إلقامة
فعاليات ،وكانت البداية صعبة ،فأن تسعى إلقناع شركات كبرية
أن تتعاون معك وأنت ليس لديك شيء ومازلت يف بداية طريقك
ومشوارك ،إنه أمر شاق للغاية ،ولكنه ليس مستحي ًال ،لذا أنصح
أي شخص يف بداية حياته العملية أن يتابع ويثابر ويصر على أن
يكمل وال توقفه املتاعب ،وال يرتدد وحياول بأكثر من طريقة.
وبالنسبة ملن سيعمل يف شركتنا فنحن نسعى لتوظيف أشخاص يف
بداية حياتهم ولديهم محاس وشغف بالتكنولوجيا وألعاب الفيديو
بشكل عام.
تابعي املزيد :أضوى فهد لـ»سيدتي» :تغليب على السرطان أهم
محلين املسؤولية
حتد ّ
نقلة يف حياتي وفيلم «حد الطار» ٍّ
ألعاب فيديو بمحتوى عربي
أين حنن من ابتكار أو اخرتاع ألعاب إلكرتونية خاصة بنا؟
صناع ألعاب ولكنهم
حنن الزلنا يف بداية هذا الطريق ،صحيح لدينا ُ
أفراد وليسوا شركات ،أو حتى تابعني لشركات معينة ،وهم حباجة
لدعم سواء مادي أو فين أو تقين حتى يثبتوا أنفسهم ويتمكنوا من
اإلبداع يف هذا اجملال ،كما أننا حنتاج يف السعودية «نت وورك»
ألنه ال يوجد لدينا ختصص ،فهؤالء األفراد يتعلمون من خالل
اليوتيوب أو عرب اإلنرتنت «أون الين» ،لذلك أعتقد أنه جيب البدء
بعمل كورسات للشباب السعودي الذي لديه رغبة يف تعلم صناعة
ألعاب الفيديو باللغة العربية ،حتى حنفز جمال تطوير األلعاب.
صحيح يوجد لدينا شركات إنتاج ،ولكنها مازالت يف بداياتها حتى
اآلن ،وحتتاج إىل الكثري من الدعم كي ترقى إىل مستوى الشركات
الكبرية.
جوائز
حدثينا عن أهم اجلوائز اليت حصلت عليها يف هذا اجملال؟
يف جمال األلعاب كان ختصصي «النماذج الثالثية األبعاد» فزت
مرتني جبائزة  Spring Showباجلامعة ،وهذا كان صعب احلصول
عليه جدًا ألنه يعتمد على اختبار أفضل منوذج ثالثي األبعاد طيلة
العام ،وحققت الفوز بهذه اجلائزة لعامني متتاليني وكنت سعيدة
جدًا به.
وبالنسبة لشركيت  We Geekفقد فازت جبائزة bright Ideas Award
يف لندن ،وفازت أيضًا بـ Camden Business Awardوهذا شرف
كبري عندما تشاهدين ما كنت تعملني عليه طوال الليل والنهار
يفوز جبوائز ،فهذا أمر مشجع وحمفز ،ودليل على أن هناك تقديرًا
للجهود اليت تقومني بها.
تمكني املرأة
كيف تصفني حال املرأة السعودية اليوم بعد القرارات األخرية
واليت منحتها حقوقها يف خمتلف اجملاالت؟
حصول املرأة السعودية اليوم على حقوقها يف خمتلف النواحي
واجملاالت وبعد أن «تفتحت» احلياة أمامها كامرأة هلا حقوق دون
االعتماد ُ
الكلي على الرجل ،جعلت الكثريات ممن قررن العيش
خارج السعودية أن يعدن التفكري ويتخذن قرار العودة للبالد،
وأنا واحدة منهن ،قررت أن أرجع وأعيش يف بلدي بعد كل تلك
القرارات واإلصالحات اليت ختص املرأة ،ألنه بالفعل شعرت أن
املرأة ستحصل على مكانها يف اجملتمع وهناك مساواة مع الرجل.
ما الذي ينقص املرأة السعودية اليوم وتريدين وجوده؟
حنن اآلن نعترب يف بداية مرحلة التطور فيما خيص املرأة السعودية
والقرارات اليت صدرت يف صاحلها ،لذلك ال زلنا نرى حتى اليوم
أن بعضًا من اجملتمع السعودي غري مستوعب هذه القرارات ،وهذا
أمر طبيعي ،وأعتقد أن اجملتمع سيحتاج إىل بعض الوقت الستيعاب
أن املرأة قادرة على العيش مبفردها واختاذ قراراتها واالعتماد
على نفسها .األمر اآلخر أن هناك بعض السيدات السعوديات ليس
لديهن اجلرأة بعد الختاذ اخلطوة األوىل واالنطالق مبفردها واالعتماد
على ذاتها ،ولكن أعتقد أنه قريبًا سيصبح املوضوع متاحًا أمامهن
أكثر «فهذا هو وقت املرأة السعودية».
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كــتابات

حــوار مــعي

لت صوتك يف الغياب طويال
أج َ
ّ
إذ كنت تضمر للبزوغ فتيال
تعددت
فإذا بأسباب اخلفوت
ْ
تغوي بذاكرة ّ
النعاس هطوال
ٌ
قصيدة
خانتك يف وضح الغناء

فمشيت فيها متعبًا مغلوال

ً
مطفأ
ولبثت يف ثلج الكتابة
َ

ّ
فت وجهك باهتًا وخجوال
خل َ

يا ذا الذي أرخى الغياب
جمازه
ً
لغة تنوء وتستقي اجملهوال
مواقع مرصوفٌة
لك يف الكالم
ٌ
معنى يقتفيك رسوال
ببياض
ً
غيبيٌة
التأمل شرفٌة
لك يف
ّ
ّ

ُّ
تطل على املدى ترتيال
منها

حامل
ولك النوافذ يف أثري
ٍ

ختتار صوتك آمنا وهديال

ّ
جنح
،الشعر
يا بن اخليال
ُ
روحنا

وأضاءنا يف صوتنا لنسيال
فاصعد

إليك

ففي

غيابك

شاعر
ٌ

يشتد فيك لتبدأ التخييال..
ّ
محمد عامر األحمد  -سورية

لــحظات

ُ
ِ
احملطة من وجعي
ارصفة
تئن
ُ
وتتناثر فراشاتي حولي
ُ
األمل
من
ِ
جلست ُ ...تراودني
ُ
ذكريات َت ُط ُ
العمر
وف
ٌ
َ
حتكي ما بيننا
تتوارى
ً
معللة ُحَبكم
ُ
الرمل
ينجرف مع ُحبيبات
ِ
حباري يطوف بعيدًا
َّ
بعيدًا
ُ
ٍ
غفلة
ويشرق على
ِ
بنبضه
أحس
حينها
ُ
واحتضن دفئه
اشعر
زلت
لكنين ما
ُ
ُ
بالضياع
ِ
ِ
عشق جهنمية
ليلة
يف
ٍ
َ
ضيق تارخيية
ساعة
يف
ٍ
ٌ
شالل وبريق
غمرني
احلزن
معه
أتقاسم ُ
َ
ُ
واألمل العميق
وأحبث فيه عن وفاء
صديق
يؤنسين حني تثور
براكني أحالمنا يف عز
الضياع
ِ
الطريق
عتمة
يف
ِ
وأحتضن أحالمي يف ِّ
ترحال
كل
ٍ
ُ
حني
تصبح حنانًا جارفًا
ُ
ُ
تفيق
حني
َ
املوج
خلف
يدي
وأمد
ُ
َّ
ِ
لتبقى معي
بكل شكوكي وظنوني
لتحملين ِ
غريق
اشالء
ُ
ٍ
سأم مثقوب
واجلس يف
ُ
ٍ
َ
كأسي
ازرع الكآبة يف
ُ
َّ
املسكوب
َ
رحلة عمري
فأجرت
بشموع تتدىل
ٍ
ُ
حضن يأويين
احبث عن
ٍ
ُ
َ
فوق
يذوب
لليل
وأتلهف
ٍ
ُ
الريح
ِ
أيام َك عندما
فما أقسى ُ
ِ
الكلمات
نبضات
تهرب منها
ُ
ُ
ِ
الطرقات
يعرب ُد يف
والسأم
ِ
النوم ُتنسيين
وخياالت
ُ
ِ
َ
معز ٍ
ِ
وفة
النبضات
فارغة
ُ
ٍ
الساعات
متوت فيها
ليلة
يف
ُ
ُ
ُ
صامت
فالطريق
ٌ
مسجون َك ُك ِل التنهدات
ٌ
الدكتوره خوله الزبيدي  -ايالف

ماذا تعلم عن املسيح الذي جتسد
ومات وقام من أجلك أنت بالذات
ماذا تعلم عن
الذي
املسيح
جتسد ومات وقام
من أجلك أنت
بالذات؟
هل كان املسيح
ضعيفًا
وجاه ًال
مل يعلم من هم
أهل األرض وما
هو الشيء الذي
سيجري له على يد
أعدائه يف مملكة
الذين
أبليس
ورفضوا
صلبوه
ان يكون ملكًا
يف هذا
عليهم

العامل الشرير والشهوات الباطلة؟
كل سنة يف مثل هذا الوقت ويف
هذه األيام نرى األعياد املومسية
الغربية والشرقية تغطي أكثر من
نصف املسكونة وما يقارب ربع
سكان االرض ،مهتمني يف شراء
املالبس واهلدايا واملأكوالت اللذيذة
والذهاب اىل البحور واملنتجعات
السياحية.
لكن كما قال الرب ملرثا :مرثا مرثا
تهتمني بأمور كثرية واملطلوب واحد،
لكن احلقيقة اجلارحة هي انهم صلبوه
ألنهم مل يؤمنوا به وبرسالته وكالمه
وعمل الفداء العظيم واملقدس
الذي حققه على خشبة اجللجلة بني
اللصوص ،كان يف مملكته السماوية
قبل التجسد بواسطة الروح القدس
والكلمة االزلية اخلالق
ّ
احلنان الذي
ً
كان ربًا وما يزال ربًا
وخملصا خيدمه
ّ
املالئكة واألبرار القديسني ،لكنه
اتى منذ أكثر من الفي عام ليعطينا
فرصة ثانية للخالص واالحتاد به عن
جديد.
تنازل عن عرشه السماوي من جنته
السماوية وحتنن علينا وأحب ان
يصاحلنا مع ذاته يف املثلث االهلي
على حسب مشيئته وشأنه ،لكي
يأخذ صورة إنسان ظاهرًا يف جسده
املقدس الذي بال عيب وال خطيئة بل
أنه طاهر قدوس ،لكي نرى عظمة
حمبته وجمده وخالصه وشفاعته جلميع
اجلنس البشري.
من املعلوم واملفهوم إن األرض
وحواء
ُل ِعنت بسبب خطيئة آدم
وأصبحت مثلها مثل إبليس وكل
من عليها يأكل ويشرب من مثارها
سيبقى حتت لعنتها ويف طريقه اىل
الزوال ولو بعد حني ،وليس له اي
وسيط مع اهلل او قيامة جميدة.
االنسان امللعون مرتوك من اهلل
وفاقد الربكة ومرتوك اىل أهواء
اهلوان اىل شأن الطبيعة القاسية،
الذي حيمل مجيع صفات الشر

يولد باخلطيئة والشرور
والشرير
التعليم الصحيح وعدم
ويرفض
الطاعة والعصيان ضد اخلالق
العظيم ،ويثمر مثارًا ال تليق بالتوبة
واألميان والرب والقداسة ،بل أنه فكر
معاكس لفكر اهلل وصفاته املباركة
واملقدسة ،ألنه ورث اللعنة اليت
هي أمراض قاتلة وصفات شريرة،
وغضب وقتل وحسد وعذاب وإرهاق
وإحباط وهموم وعيوب ومذلة وموت
ابدي وعذاب لي ًال ونهارًا ،وكل من
ال يؤمن باهلل ويتربر بدمه الثمني
سيبقى حتت حكمه العادل وغضبه
املعلن على إبليس ومجيع األشرار
الذين مل يؤمنوا به  ،ومجيع أبناء
اللعنة واملعصية حاربوا الرسل يف
املاضي واليوم حياربون اهلل ورسله
وأبناءه املختارين على األرض منذ
البدء  ،ألن إبليس يعلم انه مل َ
يبق
له زمان طويل على االرض.
الكفارة العظيمة موت املسيح الذي
ً
كان عهدًا
وميثاقا بيننا وبني اهلل من
أجل ان نتربر بدمه وقيامته ووعداً
لكي نثبت إمياننا به من دون اي
شك ،وكالمه حياتًا وخالصًا وبرًا
وقداسة ..وكل من يؤمن به ويقبل
اليه ال يطرحه خارجًا وال يذوق العذاب
وطعم املوت األبدي ،بل انه ميوت
معه ويقوم معه ،بتوب ال ّرب والقداسة
واجلسد املمجد ،وحييا معه اىل أبد
اآلبدين ،اي الدهر املبارك والزمن
املقدس الذي حنن بانتظاره ،النه
ليس له نهاية وال حدود ،األعجوبة
الكربي هلل الذي كلمنا بابنه يسوع،
عظيم أنت يارب الذي ظهرت لنا
باجلسد من أجل خالصنا وخالص
العامل أمجع آمني.
عيد مبارك على مجيع أحبائي األبرار
واألصدقاء املباركني  ،وقيامة جميدة
ً
ً
وغبطة
رجاء وفرحًا
ممتلئة
وسرورا لكم
ً
ً
مجيعًا  ،حمفوظني يف معيته وروحه
وقداسته مع أوالدكم وأحفادكم اىل
األبد آمني.

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
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تـتمات

دول أوروبية تدعو اسرائيل ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ّ
وحثت بريطانيا وفرنسا وأملانيا وإيطاليا وإسبانيا ،يف بيان مجاعي،
احلكومة اإلسرائيلية على «الرتاجع عن قرارها باملضي قدمًا يف بناء
 540وحدة استيطانية يف منطقة هار حوما يف الضفة الغربية
احملتلة».
ودعت الدول األوروبية حكومة االحتالل إىل «التوقف عن سياستها
املتمثلة يف التوسع االستيطاني عرب األراضي الفلسطينية
احملتلة».
وشددت الدول األوروبية على أن «املستوطنات غري قانونية مبوجب
القانون الدولي ،وتهدد آفاق احلل السلمي للصراع اإلسرائيلي
الفلسطيين».
وحذرت الدول األوروبية من أنه «إذا مت تنفيذ قرار دفع املستوطنات
يف هار حوما ،بني القدس الشرقية وبيت حلم ،فسوف يتسبب يف
مزيد من الضرر الحتماالت قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة ،تكون
فيها القدس عاصمة لكل من إسرائيل والدولة الفلسطينية».
وأوضحت أن هذه اخلطوة إىل جانب «التوسع االستيطاني يف
جفعات هماتوس ،وعمليات اإلخالء املستمرة يف القدس الشرقية،
مبا يف ذلك يف الشيخ جراح ،تقوض أيضًا اجلهود املبذولة
إلعادة بناء الثقة بني الطرفني ،بعد االستئناف اإلجيابي للتعاون
اإلسرائيلي الفلسطيين».
ودعا البيان اجلانبني الفلسطيين واإلسرائيلي إىل «االمتناع عن أي
عمل أحادي اجلانب ،واستئناف حوار ذي مصداقية وذي مغزى،
لدفع اجلهود حلل الدولتني وإنهاء الصراع».

مسؤول أمريكي :بايدن ...

إتهم مسؤول أمريكي إيران بعدم بذل جهد كاف يف املفاوضات
النووية .وقال إنه مل يتم االتفاق على أي نقطة حتى اآلن يف
فيينا بشأن النووي اإليراني ،كاشفًا أن إيران تقدمت مبطالب غري
واقعية يف فيينا.
وأضاف :ما زال أمامنا الكثري من العمل حول العقوبات على إيران.
وأوضح أن الرئيس األمريكي جو بايدن أكد إليران عدم مساحه
بامتالك طهران لسالح نووي.
وأشار اىل إمكانية التوصل إىل اتفاق قبل االنتخابات اإليرانية
«لكن األمر يتوقف على طهران» ،الفتا إىل أنه يتوجب على إيران
املوافقة على اخلطوات الالزمة للعودة لالتفاق النووي.
وقال «هل من املمكن أن نرى عودة مشرتكة لالمتثال لالتفاق
النووي خالل األسابيع القادمة أو تفاهما بشأن االمتثال املتبادل؟
اإلجابة نعم ممكن .هل هذا أمر مرجح؟ اإلجابة الوقت فحسب
سيخربنا بذلك ألن األمر كما قلت يتعلق يف نهاية املطاف بقرار
سياسي ال بد من اختاذه يف إيران».
وبعدما كشفت مصادر إعالمية عن تعثر حمادثات فيينا بسبب وجود
فجوة كبرية بني واشنطن وطهران حول اإلجراءات الالزمة للحد من
أنشطة الربنامج النووي اإليراني ،شددت وزارة اخلارجية األمريكية
على أنه جيب على طهران االمتثال الكامل بالبنود.
وأوضح املتحدث باسم اخلارجية يف الواليات املتحدة ،نيد برايس،
أنه على إيران االمتثال الكامل.
جاء ذلك على وقع تقارير صحافية حتدثت عن خالفات بني واشنطن
وطهران حول الربنامج النووي ،أوضحت أنه متعلق برتكيب إيران
أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح ختصيب اليورانيوم بسرعة أكرب.
وقالت املصادر ملوقع «أكسيوس» :إن هناك اختالفا بني الواليات
املتحدة وإيران حول إجراءات احلد من أنشطة إيران النووية.
كما أوضحت أن اخلالف يف حمادثات فيينا متعلق برتكيب إيران
أجهزة طرد مركزي متطورة تتيح ختصيب اليورانيوم بسرعة أكرب.
أتت هذه التطورات متزامنة مع كشف املتحدث باسم وزارة اخلارجية
اإليرانية ،سعيد خطيب زاده ،يف وقت سابق من األربعاء ،أن
هناك خالفات عدة بني إيران والواليات املتحدة ،معتربا أن بعض
املواقف األمريكية يف العاصمة النمساوية غري مقبولة.

مصر تكشف تفاصيل ...

كشفت مصر امس األول اخلميس ،عن تفاصيل اجلولة االستكشافية
للمشاورات واملباحثات مع تركيا واليت جرت يف القاهرة وتركزت
على ملفات ليبيا وشرق املتوسط وسوريا والعراق.
وقالت اخلارجية املصرية يف بيان هلا ،أمس االول ،إنه وبعد يومني
ُ
واملباحثات االستكشافية بني وفدي مصر وتركيا،
من املداوالت،
اليت عقدت يف القاهرة ،برئاسة نائب وزير اخلارجية السفري محدي
سند لوزا ،ونائب وزير خارجية تركيا السفري «سادات أونال»
فقد كانت املناقشات صرحية ومعمقة ،حيث تطرقت إىل القضايا
الثنائية ،فض ًال عن عدد من القضايا اإلقليمية ،ال سيما الوضع يف
ليبيا وسوريا والعراق وضرورة حتقيق السالم واألمن يف منطقة
شرق املتوسط.
وذكرت أن اجلانبني سيقومان بتقييم نتيجة هذه اجلولة من
املشاورات واالتفاق على اخلطوات املقبلة.
وكانت قد انطلقت أالربعاء املاضي يف مقر وزارة اخلارجية املصرية
املشاورات املصرية الرتكية ،واليت تنعقد ألول مرة منذ العام 2013
 ،حيث حبث اجلانبان عدة ملفات تؤسس لطي صفحة اخلالفات وبدء
تطبيع العالقات ووصوهلا ملرحلة أكثر تطورا.
وذكرت اخلارجية املصرية يف بيان هلا أن املشاورات ستعقد،
برئاسة السفري محدي سند لوزا نائب وزير اخلارجية املصري،
والسفري سادات أونال نائب وزير اخلارجية الرتكي ،وملدة يومني،

وستكون استكشافية ،لتحديد اخلطوات الضرورية اليت قد تؤدي
لتطبيع العالقات بني البلدين على الصعيد الثنائي ويف السياق
اإلقليمي.

معهد فلكي يكشف ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل
القومى للبحوث الفلكية واجليوفيزيقية ،أن خروج الصاروخ الصينى
عن السيطرة أثار الذعر لدى عدد من سكان العامل واملهتمني بعلوم
الفضاء.
وأشار إىل أن الصاروخ مت فقدان السيطرة عليه وهو فى حماولة
للعودة غري املنضبطة إىل األرض بعد إطالقه من حمطة الفضاء
الصينية ،ومن املرجح أن يسقط جزء منه مت استخدامه إلطالق
الوحدة األوىل حملطة الفضاء الصينية األسبوع املاضي إىل الغالف
اجلوي لألرض يف األيام القادمة.
وأضاف أنه من غري الواضح متى وأين سيهبط احلطام ..فيما
تشري البيانات املتاحة من مواقع مراقبة األجسام الفضائية احتمالية
دخولة للغالف اجلوى لألرض يوم  9مايو املقبل.
من جانبها أوضحت الدكتورة سوزان صمويل ،األستاذ املساعد
بقسم أحباث الشمس والفضاء باملعهد ،أن الصني كانت قد أطلقت
أول وحدة حملطة الفضاء اخلاصة بها يف املدار يف وقت متأخر من
يوم األربعاء  28نيسان املاضي ،حيث أطلق صاروخ «لونج مارش
 5بي» بنجاح يوم اخلميس املاضي بالتوقيت احمللي ثم انفصل
جزء عن اجلسم الرئيسي للقاذفة بعد  492ثانية من الطريان ،ودخل
ً
أيضا
مباشرة مداره األول املخطط له ،مضيفة أن القاذفة وصلت
إىل املدار وتتجه بشكل غري متوقع إىل األرض.
وتشري البيانات حسبما تقول الدكتورة سوزان إىل أن هذا الصاروخ
يدور يف مدار حول األرض بارتفاعات ترتاوح بني  160إىل  260كم
وبسرعة متوسطة تزيد قليال عن  28ألف كم مما جيعله يكمل دورة
كاملة حول األرض يف حوالي  90دقيقة يف مدار بيضاوي.
خصيصا إلطالق وحدات حمطة
وأوضحت أنه مت تصميم الصاروخ
ً
فضائية يف مدار أرضي منخفض ،ويستخدم بشكل فريد جزء
أساسي منه وأربعة معززات جانبية لوضع محولته مباشرة يف مدار
أرضي منخفض ،ومع ذلك ،فإن هذه املرحلة األساسية أصبحت
اآلن يف املدار ومن املرجح أن تقوم بإعادة الدخول غري املنضبط
خالل األيام املقبلة ،حيث يؤدي التفاعل املتزايد مع الغالف اجلوي
إىل جذبها إىل األرض.
وقالت إنه وإذا كان األمر كذلك ،فستكون واحدة من أكرب حاالت
إعادة الدخول غري املنضبط ملركبة فضائية ،بينما توجد احتماالت،
غري مؤكدة ،بأن تهبط على منطقة مأهولة بالسكان.

عون :التدقيق املالي ...

تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

امللقاة على عاتق رئيس اجلمهورية مبوجب الدستور املؤمتن عليه
ومسؤوليته يف احملافظة على التوازن السياسي والطائفي خالل
تشكيل احلكومة لضمان نيلها ثقة جملس النواب» ،مشريا إىل
«تكلفة الوقت الضائع إلجناز عملية التشكيل».
وطلب رئيس اجلمهورية من الوزير لودريان «مساعدة فرنسا
خصوصا ،والدول األوروبية عموما ،يف استعادة األموال املهربة
إىل اخلارج» ،مؤكدا أن ذلك «يساعد على حتقيق اإلصالحات وعلى
مالحقة من أساء استعمال األموال العامة أو األموال األوروبية
املقدمة إىل لبنان ،أو هدر األموال بالفساد أو بتبييضها ،وذلك
استنادا إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد».
وقالت مصادر مطلعة على لقاءات لودريان إنه مل يتحدث يف
ملف احلكومة تفصيليا ومل يأت هلذه املهمة إمنا حتدث عن املبادرة
الفرنسية بشكل عام ومن ضمنها طبعا احلكومة إمنا من دون الدخول
يف التفاصيل ،معتربا أن األمر داخلي ،لكنه كرر مواقفه السابقة
بالنسبة إىل عدم التزام الطبقة السياسية مبا تعهدت به خالل زيارة
الرئيس إميانويل ماكرون يف سبتمرب املاضي ،واإلجراءات اليت
ستتخذها بالده نتيجة الوضع القائم يف لبنان إضافة إىل متابعة
املشاريع االجتماعية والرتبوية اليت ترعاها فرنسا مع اجملتمع األهلي
واملنظمات غري احلكومية.
كما اجتمع لساعتني مع ممثلي القوى املعارضة وجمموعات اجملتمع
املدني ،كانت كل القضايا اللبنانية حاضرة وكان لودريان مستمعا
إىل هواجسهم وكان هناك تأكيد منهم على عدم ثقتهم بالطبقة
احلاكمة وأحزاب السلطة الطائفية ،وتشديد على ضرورة إجراء
االنتخابات النيابية يف موعدها ،حبسب ما قالت كل من لوري
هاتيان املنسقة العامة «حلزب تقدم» ،وندى صحناوي «املنسقة
العامة» لتجمع «بريوت مدينيت» ،لـ»الشرق األوسط».
وقالت هاتيان« :اجتمع لودريان مع القوى املعارضة اليت متثل 9
جمموعات منبثقة عن انتفاضة أكتوبر (تشرين األول) على امتداد
ساعتني ،وهذا يكفي ليكون إشارة إجيابية للجدية اليت يوليها
تتعد الدقائق مع
هلذه األحزاب اجلديدة مقابل اللقاءات اليت مل
ّ
املسؤولني ،واتسم اللقاء بالتوافق بني اجملموعات على خمتلف
القضايا اليت طرحت ما ينفي اتهامنا الدائم بالشرذمة» ،ولفتت
إىل أن اجملموعات أكدت على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة إلنقاذ
االقتصاد وصوال إىل االنتخابات النيابية والبلدية وضرورة إجرائها
يف موعدها كي خنلق هذا التغيري يف املؤسسات.
وهكذا فاجأ وزير اخلارجية الفرنسية جان إيف لودريان الوسط
السياسي اللبناني بتجاهله كليًا ألزمة تشكيل احلكومة ،والقفز
فوقها ،خبالف رهان القيادات اللبنانية اليت التقاها يف لقاءات

بروتوكولية على أهمية زيارته لبريوت ،اليت ُيفرتض أن تدفع
التأزم الذي ال يزال حياصرها بسبب استمرار
باجتاه إخراجها من
ُّ
تبادل الشروط اليت تؤخر والدتها.
فالوزير لودريان أغفل أي حديث عن أزمة تشكيل احلكومة ،معتربًا،
كما ُنقل عنه ،أنها ليست مدرجة على جدول أعماله الذي يقع
يف بند وحيد يتعلق بتجديد تضامن فرنسا مع الشعب اللبناني
ووقوفها إىل جانبه ،واستعدادها لتقديم املزيد من املساعدات يف
مواجهته ملشكالته االجتماعية واالقتصادية ،والوقوف على ما حيتاج
مطو ً
ال يف لقاءاته
إليه لتحسني ظروفه املعيشية ،وهذا ما حبثه
ّ
اليت عقدها مع هيئات اجملتمع املدني واجلمعيات املوجلة برعاية
احملتاجني ،بعد أن جتاوز عددهم أكثر من نصف الشعب اللبناني.
ويف هذا السياق ،علم من مصادر مواكبة للقاءات لودريان أن
ّ
شكلت اإلطار
تغريدته عرب «تويرت» اليت سبقت وصوله بساعات
العام للقاءاته سواء جلهة تضامن فرنسا مع اللبنانيني يف جمال
املوجهة
التعليم والطبابة واآلثار أو جلهة رسالته شديدة اللهجة
ّ
تنم عن أن باريس وضعت التدابري
إىل املسؤولني اللبنانيني ،اليت ّ
واإلجراءات اليت تستهدف معرقلي تشكيل احلكومة أو من يثبت
ويفرتض أن تصبح مفاعيلها
ضلوعهم يف الفساد على نار حاميةُ ،
سارية يف أي حلظة.
وكشفت املصادر أن لودريان شدد يف معرض حديثه عن اإلجراءات
على أن باريس لن تبادر إىل اختاذها منفردة ،وإمنا بالتنسيق مع
دول االحتاد األوروبي والواليات املتحدة وبريطانيا ،وقالت إن
البيان اإلعالمي الذي صدر عن رئاسة اجلمهورية ال يعكس إىل حد
كبري األمور اليت نوقشت بني لودريان وعون ،مبقدار ما يتعلق مبا
قاله األخري يف اللقاء.
ولفتت املصادر نفسها إىل أن لودريان مل يكن مضطرًا للمجيء
إىل بريوت ليتوىل من منابرها نعي املبادرة الفرنسية ،وكان يف
وسعه أن ينعيها من باريس ،لكنه أصر على اجمليء للبنان لتحميل
ُّ
التفلت من التعهدات اليت قطعها مجيع
الطبقة السياسية مسؤولية
الذين التقاهم الرئيس إميانويل ماكرون يف قصر الصنوبر ،يف
زيارته الثانية لبريوت بعد مرور شهر ونيف على انفجار املرفأ يف
 4آب  2020بضرورة اإلسراع بتشكيل حكومة مهمة خالل أسابيع.
وأكدت أن لودريان جزم يف لقاءاته بأن املبادرة الفرنسية ما زالت
ُّ
التفلت من التزاماتها،
ومحل الطبقة السياسية مسؤولية
قائمة،
ّ
ّ
جتنب التدخل يف
ما أوقع لبنان يف انهيار شامل .وقالت إنه
كل ما يتعلق بتأخري تشكيل احلكومة ،معتربًا أن تأخريها ناجم عن
مشكلة داخلية ،وهي ضحية التجاذبات القائمة بني أطراف املنظومة
السياسية ،مع أن باريس بذلت كل جهد ملساعدة هذه القوى
لتجاوز خالفاتها ،لكن عبثًا حتاول ،وبالتالي يتحملون مسؤولية
األزمة احلاصلة يف البلد لتخلفهم عن االلتزام بتعهداتهم لالنتقال
التأزم إىل االنفراج مبساعدة اجملتمع الدولي شرط التزام
بلبنان من
ُّ
احلكومة بربنامج إصالحي واضح يفتح الباب أمام طلب املساعدة
املالية واالقتصادية من اجملتمع الدولي.
وسأل لودريان ،حبسب املصادر ،كيف تطلبون منا مساعدة لبنان
وحنن بادرنا إىل مساعدته ،لكن ما يعيق إنقاذه يكمن يف أن الطبقة
السياسية ما زالت متعن يف تبادل رمي املسؤولية على هذا الفريق
أو ذاك بد ً
ال من أن تبادر إىل مساعدة لبنان ليقوم اجملتمع الدولي
مبساعدته؟
وأكد لودريان ،حبسب ما ُنقل عنه يف لقاءاته مع ممثلي اجملتمع
املدني يف قصر الصنوبر ،أن فرنسا لن ترتك لبنان ،وأن فريقًا
فرنسيًا يقيم حاليًا يف بريوت يتواصل مع هيئات اجملتمع املدني
للوقوف على احتياجات اللبنانيني متهيدًا لتأمينها ،وقال إن فرنسا
ملتزمة كما أعلن سابقًا الرئيس ماكرون باملطالب اليت رفعها احلراك
املدني يف انتفاضته الشعبية يف  17تشرين األول  .2019وتدعو
بإحلاح لالستجابة ملطالبهم وتطلعاتهم بتحقيق اإلصالح السياسي
واإلداري ومكافحة اهلدر وسوء استخدام املال العام.
لذلك فإن حضور لودريان إىل بريوت مل يكن على وجه السرعة ،إال
لتوجيه رسائل «نارية» للطبقة السياسية بأن التدابري واإلجراءات
اليت سبق له وأعلن عنها ليست بهدف التهويل ،وإمنا سرتى النور
يف وقت قريب من جهة ،وأن مسؤولية تأخري تشكيل احلكومة تقع
على عاتقها بعد أن أقفل من يلتحق بهذه الطبقة األبواب أمام اجلهود
الفرنسية إلزالة العقبات اليت تعيق تشكيلها مع أنها تبقى ثانوية وال
مربر هلا ،ما دام لبنان يتدحرج بسرعة حنو السقوط النهائي.
لكن الرسالة األهم تبقى يف احتضان فرنسا للجمعيات واملؤسسات
املنتمية إىل اجملتمع املدني ،يف حماولة لتزويدها بلقاح سياسي
ّ
ميكنها من مواصلة انتفاضاتها ضد املنظومة احلاكمة ،خصوصًا أن
من التقاهم لودريان مل جيدوا الوقت الكايف ،أو معظمهم على
األقل ،للدفاع عن أنفسهم أمام حتميلهم مسؤولية التمادي يف
قطع اهلواء عن لبنان ليستعيد دوره املتوسطي.
وباختصار ،فإن لودريان حضر إىل بريوت ليعيد «كرة النار» إىل
حضن املنظومة احلاكمة؛ فهل تبادر إىل إطفاء ناره وحماصرته قبل
أن تأتي على آخر ما تبقى من معامل الدولة؟

القاضية عون

وعلى صعيد آخر ،دخلت القاضية غادة عون اىل شركة  Prosecيف
بعبدا يرافقها عناصر من أمن الدولة وشخص يقوم بأعمال التلحيم
يف حماولة منها للحصول على املعلومات ،وغادرت مبنى الشركة
بعد متكنها من احلصول على عدد من املستندات والداتا املطلوبة.
«متحدون» ضبط وتسلم داتا من شركة «بروسك»
واكد حتالف
ّ
ّ
تتعلق بنقل مبالغ كبرية من األموال منها لصاحل الشركة يعمل
ومما ّ
مت نقله إىل سيارات الشركة أمس
اخلرباء على التحقق منها
ّ
(امس االول اخلميس).
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مـلبورن

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

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

;Brisbane

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

Adelaide

6 George St, Green Fields SA (08) 82826869

Perth:

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

مؤسسة التوتوس األوىل يف اسرتاليا

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

 Pizza - PastaSteak - Seafood
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مـلبورن

استديو عبوشي
لصاحبه عبد الكريم عبوشي
األول يف عامل التصوير

خطوبة  -زواج  -عمادات  -أعياد ميالد  -حفالت عامة
وخاصة وجميع املناسبات

استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

Ph: 03 9354 4683
Mob: 0418 175 417 or 0425 822 244
75 Harding St, Coburg Victoria

استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف
ملبورن على املوجة
88.6 fm

10 Kurai Ave

Reservoir VIC 3073

مساء كل يوم أربعاء من الساعة
السادسة إىل الثامنة مساء

Hatem Electrical Contracting

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
شـركة حامت للـتعهدات والـتمديدات الكـهربائية كانت
وما زالت تقدم أفضل اخلدمات اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
يعمل يف املؤسسة فريق كامل من االختصاصيني يف مجيع
أنواع التمديدات الكهربائية

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

صدق يف املعاملة

خدمة سريعة

كفالة يف العمل

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

جينيسيس تعرض أول سيارة كهربائية يف معرض شنغهاي للسيارات 2021

قدمت عالمة السيارات الفاخرة جينيسيس رمسيًا االسبوع املاضي
أول سيارة كهربائية هلا حتت اسم  ،Electrified G80وذلك أثناء
مشاركتها األول يف معرض شنغهاي الدولي لصناعة السيارات
 2021الذي أقيم يف مركز شنغهاي الوطين للمعارض واملؤمترات.
وتعد السيارة اجلديدة النموذج الكهربائي لطراز  G80الشهري.
كما عرضت العالمة الفاخرة أثناء مشاركتها يف املعرض سيارة
جينيسيس  X Conceptواليت مت عرضها ألول مرة يف السوق اآلسيوي،
وهي سيارة مستقبلية كهربائية رياضية بفئة «غران توريزمو (جي
تي ،»)GT -تعكس رؤية الشركة ملستقبل التصميم الرياضي
والفاخر ،تبدأ حقبة جديدة يف تاريخ السيارات الكهربائية.
وقامت جينيسيس ببث مشاركتها يف معرض شنغهاي للسيارات
الرمسي على قناتها العاملية على اإلنرتنت Genesis Worldwide
صباحا بتوقيت كوريا اجلنوبية.
 YouTubeوذلك من الساعة 11:40
ً
كما مت خالل الفعالية تقديم اسرتاتيجيات العالمة التجارية للتعامل
مع السوق العاملية والسوق الصينية.

أول سيارة كهربائية من جينيسيس

يعد طراز  Electrified G80أول إنتاج جينيسيس من السيارات
الكهربائية ،ويقدم معايري جديدة ومتطورة لسيارات السيدان
الكهربائية الفاخرة .وتعتمد السيارة اجلديدة على الرتاث الناجح
لطراز  ،G80فضال على أن تصميمها حيدث موازنة مثالية بني األناقة
والطابع الرياضي على حنو يوفر أجواء قيادة فاخرة وممتعة ،باإلضافة
اىل تقديم للعمالء قيمة أكرب من خالل هذه النسخة الكهربائية
بالكامل.
ويبلغ حد املسري األقصى املقدر لكل شحنة أكثر من  500كم،
استنادا إىل معيار  ،NEDCويقدر الرقم بـ  427كم ،طبقا لنظام
ً
شهادة املركبات الكهربائية الكوري ،ويتيح الشحن السريع للسيارة
اجلديدة  350كيلو/واط شحن البطارية من  10٪إىل  80٪يف 22
دقيقة فقط.
و تأتي  Electrified G80بنظام ( )AWDو أداء قوي يبلغ  272كيلو/
واط وعزم دوران  700نيوتن/مرت ،وذلك من خالل استخدام حمركني
بقوة  136كيلو واط و  350نيوتن مرت للعجالت األمامية واخللفية ،مما
يتيح قيادة ديناميكية وقدرة تسارع من  0إىل  100كم يف الساعة
يف  4.9ثانية فقط.
ويتوفر يف السيارة الكهربائية اجلديدة نظام الفصل الذكي املتطور
( )DASالقادر على توصيل أو فصل احملرك الكهربائي و قوة الدفع
بناء على ظروف القيادة املختلفة ،مبا يف ذلك سرعة السيارة
تلقائيا ً
ً
و وضعية القيادة ،مما يتيح التبديل السلس بني الدفع الثنائي
والدفع الرباعي لتقليل فقدان الطاقة غري الضروري و أيضًا زيادة
الكفاءة.
كما يتميز طراز  Electrified G80بنظام شحن سريع متعدد
 ،800V/400Vمما يسمح للعمالء باستخدام بنى حتتية خمتلفة للشحن.
حمول الطاقة أن يرفعا طاقة الشحن من
وميكن للمحرك الكهربائي و َ
 400فولت إىل  800فولت  -وهو مستوى أفضل للنظام لشحن أكثر
استقرارا .كما ميكن اإلستفادة أيضا من نظام الشحن  400فولت
ً
بدون حمول إضايف متامًا كنظام  800فولت.
ً
أيضا ميزة  ،V2Lاليت متكن العمالء
وتوفر سيارة Electrified G80
توصيل األجهزة الكهربائية اخلاصة بهم و تشغيلها من الطاقة
الكهربائية اليت تبلغ  3.6كيلو/واط ،وهي أعلى من املستوى الذي
تستخدمه األسرة يف املنزل ،مما جيعل من املمكن استخدام األجهزة
الكهربائية بسهولة خارج السيارة.
كما زودت جينيسيس السيارة بـ ( ANC-Rالتحكم النشط يف
ً
سابقا باسم  ،RANCوذلك
الضوضاء على الطريق ،واملعروف
لضمان جتربة قيادة مرحية ،حيث يقلل من مستوى الضوضاء بشكل
كبري عن طريق قياس ضوضاء الطريق وحتليلها باستخدام أربعة
أجهزة استشعار وستة ميكروفونات داخل السيارة ،ثم اصدار
أصوات عكسية يف نفس الوقت لتلغي أثرها.
إلكرتونيا (Pre-view
و يساعد نظام التعليق الذي يتم التحكم فيه
ً
 )ECSعلى خلق جتربة قيادة مثالية وسلسة ،حيث ميكن التحكم فيه
عن طريق املعلومات املقدمة من خالل الكامريا األمامية ونظام املالحة
حول العقبات املوجودة على الطريق.
يتوافق طراز  Electrified G80مع الطابع التصميمي لسيارة G80
املعتمد على قاعدة األناقة الرياضية و تصميم مستوحى من «Beauty
 ، »of white Spaceمع إضافة عناصر خمتلفة من تلك اليت تتميز بها
سيارات السيدان الكهربائية الراقية .واليت تأتي بشبك أمامي Crest
 Grilleمميز من جينيسيس يعطي قمة يف الديناميكية واإلنسيابية
اهلوائية ،كما يتميز أيضًا بنمط  G-Matrixليؤكد على مهمة G80 EV
لتحقيق االستدامة .كما يقع باب الشحن يف الزاوية اليمنى العلوية
للشبك األمامي ،ويصبح غري مرئي عند إغالقه ،باإلضافة اىل إضافة

تصميم اخلطني Two Lines -من الكروم داخل مقبس الشحن ،مما
يربز هوية التصميم و هوية جينيسيس اجلديدة.
وتتميز السيارة الكهربائية ً G80
أيضا بأحدث التقنيات املختلفة اليت
تعكس مفاهيم االستدامة وتؤكد عليها ،فيمكن للسقف الشمسي
املدمج يف السقف توليد الكهرباء باستخدام ضوء الشمس مع األلواح
الشمسية اليت تزيد من كفاءة الطاقة.
وصممت مقصورة السيارة من العديد من املواد الطبيعية واملعاد
تدويرها ،مبا يف ذلك اجللد الطبيعي يف املقاعد و وحدة التحكم
ً
أيضا استخدام زينة خشبية
ومساند الذراعني للمقاعد اخللفية .ومت
صديقة للبيئة مصنوعة من قطع اخلشب املعاد تدويرها من عملية
تصنيع األثاث ،باإلضافة إىل نسيج صديق للبيئة مصنوع من مادة
البولي إيثيلني تريفثاليت PET -املعاد تدويرها أيضا.
وحرصا على متيزها؛ ستوفر جينيسيس لون جديد وخاص بطراز
 ،Electrified G80وهو اللون األزرق ماتريا من اخلارج واألخضر
الداكن بدرجتني من الداخل.

جينيسيس تعرض أيضا سيارة جينيسيس « »X Conceptللمرة األوىل
يف السوق اآلسيوي

ً
أيضا جينيسيس  X Conceptيف معرض شنغهاي
قدمت الشركة
للسيارات ألول مرة يف آسيا ،وهي السيارة اخلامسة للعالمة
التجارية الفاخرة ،واليت مت الكشف عنها عرب اإلنرتنت يف  31مارس

 ،2021وتتمتع بأسلوب جديد يف تصميم السيارات املستدامة،
وجتسد يف الوقت نفسه ،العناصر األساسية اليت تتبعها جينيسيس
يف تصاميمها .ويأتي اسم السيارة كمزيج من جينيسيس واحلرف
 ،Xوالذي يرمز إىل «بطل خفي».
وتعمل جينيسيس « »X Conceptعلى تعزيز عالمة جينيسيس مع
وجود الطابع املميز املعروف لدىها و املكون من خطني Two -
 Linesكعنصر واضح ومميز يف داخل وخارج السيارة و حتى داخل
باب الشحن التى تسعى جينيسيس ليكون طابعًا موجودا يف
الطرازات املستقبلية.
وتتميز مقدمة « »X Conceptباالخنفاض واالتساع بفضل اجلمع بني
الشبكة األمامية اليت تأتي على شكل درع ،واملصابيح األمامية ذات
اخلطني اليت خترتق قوس العجلتني األماميتني.
كما يأتي تصميم « »X Conceptمستوحى من «Beauty of white
 »Spaceومركزا على السائق وذلك بتصميم قمرة قيادة مرحية و
جمهزة جبميع أنظمة التشغيل و العرض املتطورة.
وميكن داخل املقصورة التحكم بالعديد من الوظائف املختلفة مثل
أنظمة املالحة وأنظمة  HVACاخلاصة بالتدفئة والتربيد وتكييف
اهلواء ،وذلك من خالل شاشة العرض  .Free-Formويتضمن مقبض
ناقل احلركة الكريستالي إعدادات وضعية القيادة ،لتضيف ملسة
تكنولوجية متطورة وفريدة من نوعها يف الداخل.

دراجة «فيسبا» اإليطالية حتتفل بعيدها اخلامس والسبعني

من مل ير ملصق فيلم «رومان هوليداي» عام  1953مع أودري
هيبورن وغريغوري بيك ،لن يفهم بسهولة سبب افتخار اإليطاليني
وتعلقهم بدراجتهم النارية الصغرية «فيسبا» اليت احتفلت يوم
اجلمعة من االسبوع املاضي بعيدها اخلامس والسبعني.
فعلى امللصق اخلاص بهذه الكوميديا الرومانسية احلائزة ثالث
جوائز أوسكار ،يركب النجمان هوليوود دراجة «فيسبا» أمام موقع
الكولوسيوم األثري يف روما ،ويف الفيلم ميضيان يومًا يتجوالن
يطي شعرهما.
على السكوتر يف املدينة اخلالدة ،واهلواء
رّ
يعود تاريخ «فيسبا» إىل  23نيسان/أبريل  ، 1946عندما مت تسجيل
أول براءة اخرتاع لتصنيعها يف إيطاليا.
ويروى أن اختيار إسم «فيسبا» (ويعين «الدبور» باإليطالية) يعود
ُ
إىل أن مؤسس الشركة اليت تتوىل تصنيع هذه الدراجات ّ
علق لدى
احملرك قائ ًال «يبدو وكأنه دبور» ،إذ ّ
ذكره بأزيز
مساعه صوت
ّ
احلشرة الطائرة.
وبعد مرور  75عامًا أنتجت خالهلا  19مليون دراجة ،مل تفقد هذه
العالمة التجارية األيقونية شيئًا من سحرها يف عيون عشاقها ،على
الرغم من املشاكل اليت تواجه قيادتها يف روما ،إذ أن عجالتها
الصغرية ال تتناسب مع احلفر واحلصى الزلقة اليت متيز شوارع
العاصمة اإليطالية.
وقال ماركو غويريريي ،وهو محُ اسب أربعيين من روما ،لوكالة
فرانس برس «استخدم فيسبا منذ  12عاما وهذه ثالث دراجة من
هذا النوع أمتلكها».
وأضاف «فضلتها على الدراجات اليابانية ألنها أكثر متيزًا ،باإلضافة
إىل أنها مصنوعة من املعدن ال من البالستيك ،وهي أكثر قدرة على
املقاومة» ،مشريًا إىل أنها «وسيلة نقل عملية بشكل أساسي».
لكن ماركو الحظ أن «فيسبا» اليت كانت لي البداية وسيلة نقل
ّ

شعبية ومتاحة للجميع «مل تعد وسيلة نقل» لكثري من الناس  ،بل
باتت «رمزًا للمكانة» .وقال «يف احلي الذي أعيش فيه  ،كل من
جنحوا لديهم فيسبا».
واعتربت شركة «بياجيو» اليت تتوىل تصنيع «فيسبا» يف منشور
على موقعها اإللكرتوني أن الدراجات التسعة عشر مليونًا اليت
أنتجتها خالل سنواتها اخلمس والسبعني «هي كلها مبثابة قصص
لشباب وشابات من كل أحناء العامل شعروا باحلرية على دراجتهم
ّ
ومثلت مشاعر
املفضلة» .والحظت أن «+فيسبا +رافقت حياتهم
احلرية والرغبة فيها».
ُ
وت َّ
صنع «فيسبا» منذ بداياتها عام  1946يف موقع بونتيديرا يف
توسكانا (مشال وسط إيطاليا) ،لكنها موقعني آخرين لتصنيعها
أقيما يف السنوات األخرية يف اهلند وفيتنام.
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صـحة وغـذاء

خبالف النظام الغذائي والرياضة 5 ...أشياء تساعدك على إنقاص الوزن طبيب يقدم  12نصيحة لتفادي
النفخة وعسر اهلضم يف رمضان

تتعد الرياضة واتباع نظام غذائي الوصفة الرائجة إلنقاص الوزن
بشكل تدرجيي ،إال أن هناك  5عوامل مساعدة ميكن أن تعزز بشكل
كبري من عملية خسارة الدهون.
فعندما تقرر بدء عملية إنقاص الوزن ،هناك مهمتان ميكنك
اللجوء إليهما بشكل طبيعي وبسهولة :النظام الغذائي (تناول
كميات أقل من السعرات احلرارية وتقليل استهالك السعرات
احلرارية) والرياضة (زيادة حرق السعرات احلرارية) ولكن هناك
أشياء أخرى ميكنك القيام بها لتعزيز إنقاص الوزن ،والتغيريات
الصغرية اليت ميكن أن تزيد من حرق السعرات احلرارية والدهون،
أو تقلل السعرات احلرارية اليت تستهلكها ،حبسب تقرير ملوقع
«.»WALLA
شرب املاء
حيتاج جسمنا إىل سوائل حلرق الدهون .لذلك من املهم شرب
 2-1.5لرت من املاء يوميًا .عليك االنتباه أيضا إىل العالمات اليت
تشري إىل أن جسمك يشري إليك بأنه حيتاج إىل املزيد من السوائل،
مثل اإلمساك.
عالوة على ذلك ،فإن شرب كمية كافية من السوائل ميكن أن
يساعدك أيضا على الشعور بالشبع وتناول كميات أقل من الطعام،
وهو أمر مهم بشكل خاص يف عملية اتباع نظام غذائي.
أظهرت دراسة أجريت على البالغني أن شرب نصف لرت من املاء
قبل نصف ساعة من الوجبة يقلل من حدة اجلوع وتناول السعرات
احلرارية يف الوجبة.

احلفاظ على ساعات من النوم
النوم أقل من سبع ساعات يف الليلة يبطئ معدل التمثيل الغذائي
يف اجلسم .يف دراسة فحصت التمثيل الغذائي ،وجد الباحثون أن
الشخص الذي ينام مخس ساعات ونصف الساعة يف الليلة حيرق
 400سعرة حرارية أقل يف اليوم التالي من اليوم السابق لنومه
مثاني ساعات ونصف الساعة.
ميكن أن يؤثر النوم غري الكايف أيضا على اهلرمونات اليت تنظم
الشهية .ويزيد من خماطر الزيادات احلادة واملفاجئة اليت تؤدي
إىل آالم اجلوع والرغبة الشديدة يف تناول أطعمة مثل الكربوهيدرات
والسكريات.
جتنب تناول الكحوليات
ال تتضمن معظم األنظمة الغذائية إرشادات تتعلق باستهالك
آثارا كبرية على معدل األيض
الكحول ،على الرغم من أن هلا
ً
لدينا .غالًبا ما حتتوي املشروبات الكحولية على سعرات حرارية
فارغة وميكن أن حتتوي على ما يصل إىل  300سعر حراري لكل
كوب مشروب (حسب ما تشربه).
يف دراسة تابعت  5000شخص يعانون من زيادة الوزن ملدة
أربع سنوات ،وجد الباحثون أن أولئك الذين -باإلضافة إىل تغيري
عاداتهم الغذائية -توقفوا أيضا عن تناول الكحو  ،فقدوا الكثري
من الكيلومغرامات يف املتوسط أكثر من املشاركني يف الدراسة
الذين اتبعوا نظاما غذائيا دون التخلي عن املشروب.
ال تأكل احللوى بعد األكل مباشرة
يعترب تناول شيء حلو يف نهاية الوجبة عادة يصعب على الكثري
منا التخلص منها .يف بعض األحيان يبدو أنها حاجتنا النفسية
أو العاطفية أكثر من كونها رغبة حقيقية .لكن دراسة ُنشرت يف

جملة  Natureيف عام  2012أظهرت أن هذه مشكلة أكثر خطورة
وعمقا  -فنحن ببساطة مدمنون على السكر.
أظهر الباحثون يف العديد من الدراسات أن تناول كمية كبرية من
السكر ال جيعل سكان الغرب أكثر بدانة ومرض فحسب ،بل يؤدي
أيضا إىل تعطيل نشاط الدماغ.
لذلك ينصح اخلرباء بضرورة التعود على االنتهاء من وجبتك بكوب
من املاء الساخن بالنعناع أو الزجنبيل الذي ميكن أن يهدئ احلاجة
إىل احللويات .كلما ثابرت على هذا ،هناك احتمال كبري بأن احلاجة
إىل احللويات يف نهاية كل وجبة ستختفي.
إضافة األلياف الغذائية إىل القائمة
عندما نبدأ نظاما غذائيا أو برناجما لفقدان الوزن ،فإننا مشغولون
جدا مبا نتناوله بكميات أقل (خاصة الكربوهيدرات) ،وما جيب خلعه
من القائمة ،وما جيب جتنبه وما إىل ذلك.
وعادة ما يكون ميلنا أقل يف اجتاهات ما نضيفه إىل قائمة
الطعام اخلاصة بنا ،رغم أن الدراسات أثبتت أنه إذا أضفت املزيد
من األطعمة الغنية باأللياف إىل قائمتك ،فستستفيد من عدة
اجتاهات.
وجدت الدراسات أن اتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات
مرتبط خبفض مستويات الكوليسرتول وضغط الدم ،وقد ساعد
بالطبع يف إنقاص الوزن وساعد حتى يف التحكم يف مستويات
السكر.
ومع ذلك ،ميكن أن يكون النظام الغذائي منخفض الكربوهيدرات
منخفضا أيضا يف األلياف الغذائية اليت تساعد اجلهاز اهلضمي،
وتطيل الشعور بالشبع وبالطبع مفيدة لنظامك الغذائي.

من ينبغي عليه االمتناع عن أكل البصل؟

كشفت الدكتورة تاتيانا بوتشاروفا ،أخصائية الغدد الصماء ،كمية
البصل اليت ميكن تناوهلا يف اليوم ومن عليه استبعاد البصل من
نظامه الغذائي.
وتشري األخصائية يف حديث لوكالة نوفوسيت الروسية لألنباء،
إىل أن كمية السعرات احلرارية يف  100غرام من البصل هي
 40سعرة حرارية فقط ،ولكنه غين بفيتامينات جمموعة  Вومحض
االسكوربيك.
وتقول« ،إن ما يشاع بأن البصل يعزز منظومة املناعة ،ليس سوى
خرافة .ولكن البصل حيتوي على العديد من املبيدات النباتية ،اليت
هي مواد نشطة متنع منو البكترييا والفريوسات .كما أن البصل
حيفز عملية اهلضم والشهية ،ومدر خفيف للبول ويطهر اجلسم من
السموم.
والبصل ضروري لتكوين الدم ،ألنه حيتوي على الكوبالت الذي
هو من مكونات فيتامني  B12املسؤول بصورة خاصة عن إنتاج
خاليا الدم احلمراء ،ومعاجلة الكوليسرتول وفيتامني  .Dوحيتوي
البصل على نسبة عالية من السيليكون الضروري لألوعية الدموية
والعظام والشعر».
ولكن يف نفس الوقت هناك موانع لتناول البصل .فمثال على
األشخاص الذين يعانون من التهاب البنكرياس واملعدة وقرحة
املعدة ،االمتناع عن تناول البصل.
وتقول« ،جيب االمتناع عن تناول البصل الطازج ،ألنه يزيد من
محوضة املعدة .لذلك يفضل تناول البصل املطبوخ على الرغم من
اخنفاض نسبة الفيتامينات فيه».
وتضيف األخصائية ،عند عدم وجود ما مينع أكل البصل ،ميكن
تناول بصلة متوسطة احلجم يوميا.

يسبب اإلفراط يف تناول األطعمة الدمسة واإلكثار من تناول الدهون
والسكريات وقلة احلركة ،يف أيام رمضان ،النفخة وعسر اهلضم.
وبهذا اخلصوص قدم الطبيب خمتار فاتح بي ديلي ،من جامعة إزمري
اخلاصة يف تركيا 12 ،نصيحة لتفادي التخمة واإلمساك واحلرقان
خالل هذا الشهر،
 .1تناول طعام غين باأللياف
وهو الطعام الغين باخلضراوات والفواكه واحلبوب الكاملة ،ألن هذه
العناصر تؤدي إىل حتسني وظائف اجلهاز اهلضمي وتقلل من التخمة
والنفخة.
 .2التوقف عن تناول الطعام عند االمتالء
يعتقد البعض أن شعور االمتالء والشبع هو وضع طبيعي وال ضرر
من إكمال تناول الطعام رغم ذلك.
 .3شرب املاء تدرجييا
إن شرب الكثري من املاء مفيد لصحة اجلهاز اهلضمي ،لكن مع جتنب
اإلفراط ،والشرب تدرجييا خالل فرتة الليل وعند السحور.
 .4اإلقالل من تناول األطعمة الغنية بالدهون والدسم
أشار الطبيب ،إىل أن حلوم الدجاج والديك الرومي واألمساك
واملأكوالت البحرية قليلة الدهون ،وقال إن تناول األطعمة الدهنية
الدمسة يؤدي إىل إبطاء عملية اهلضم ،وجيعل اإلنسان عرضة للتخمة
واإلمساك.
 .5تناول الفواكه سهلة اهلضم بعد اإلفطار ويف السحور.
 .6تناول اللحوم اخلالية من الدهون والدسم
أساسيا من نظام غذائي صحي ،لكن قطع اللحم
جزءا
يعد الربوتني ً
ً
الدهنية ميكن أن تؤدي إىل عدم الراحة يف اجلهاز اهلضمي مثل
النفخة واألمل عند تناوهلا.
 .7تناول األطعمة الغنية بالربوبيوتيك
وهي البكترييا النافعة مثل الزبادي اليت هلا دور جيد يف حتسني
عملية اهلضم ،وكذلك يف زيادة سرعة وترية نقل الطعام إىل األمعاء
الدقيقة.
 .8تناول املشروبات الدافئة مثل الزجنبيل والشاي بالنعناع مع
الليمون
تساهم هذه املشروبات يف تعزيز عملية اهلضم وإراحة اجلهاز
اهلضمي وتهدئة املعدة وعالج اضطراباتها ،ألنها غنية مبضادات
األكسدة اليت تعزز املناعة وتساهم يف طرد الغازات وعالج النفخة،
وينصح بتناول الزجنبيل يف رمضان بشكل خاص.
 .9اإلقالع عن العادات السيئة كالتدخني ،واإلفراط يف تناول الكافيني
مثل الشاي والقهوة.
 .10ممارسة التمارين الرياضية اخلفيفة بانتظام
بعد وجبة اإلفطار الدمسة بساعتني مثل املشي أو متارين القرفصاء
اليت تساعد على تعزيز حركة الدورة الدموية وعمل اجلهاز اهلضمي.
 .11الراحة البدنية والنوم الكايف يف رمضان
وجيب أخذ قسط ٍ
كاف من النوم اجليد بشكل يعزز عمل اجلهاز املناعي،
حيث أن النوم يؤثر يف مستويات اجلوع والشبع ،وأن احلرمان اجلزئي
بالتغيات ،اليت حتصل يف هرموني تنظيم الشهية:
من النوم يرتبط
رّ
هرمون الشبع «اللبتني» ،وهرمون اجلوع «الغريلني».
 .12عدم تناول الوجبات السريعة على السحور
حتل وجبة السحور مكان وجبة اإلفطار العادية ويفضل أن تتألف من
نفس األطعمة اليت تؤكل عادة يف الصباح مثل احلليب ومشتقاته،
والبيض واخلبز األمسر ،ويفضل إضافة اخلضراوات والفواكه إليها
واالبتعاد عن تناول املواحل مثل املخلالت واجلنب.

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

Sutherland

LIVERPOOL

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL

PH: 9833 0255

PH: 9525 7191

PH: 9600 8080

PH: 9750 5588
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Morrison government announces $1.7bn childcare package in federal budget

Treasurer Josh Frydenberg announced the package ahead
of next week’s federal budget. Picture: NCA NewsWire / Gary
RamageSource:News Corp Australia

The Parenthood executive
director, Georgie Dent,
welcomed the funding but
said the need for reform
went far beyond fee relief.
“We also need to see measures that address the
high increases in out-ofpocket costs, workforce
turnover and shortages,”
Ms Dent said.
“And that ensure all children, regardless of their
parents’
background,
have the opportunities
that come from high qual-

ity learning in the critical
early years.”
Labor has slammed the
announcement saying it
was more about an election commitment than recognising the opportunity
to ease pressure on families.
Anthony Albanese last
year promised to scrap
the subsidy cap and lift
the maximum childcare
subsidy rate to 90 per
cent for all children – not
just the second and addi-

tional children.
“Labor’s childcare policy
will assist through the
subsidy more than four
times those people who
will receive assistance
from the government’s
plan,” Mr Albanese said.
But Education Minister
Alan Tudge said the investment was geared towards low and middle income earners who wanted
to work extra days.
“This package removes
the disincentives and that

A Queensland man who
had a stroke and developed
blood clots within days of
getting the AstraZeneca
vaccine is convinced the
jab is to blame.
The 65-year-old, of Shute
Harbour, said he went into
a coma and is still recovering from a stroke caused
by a brain bleed. He was
rushed to hospital on April
1, five days after receiving
the vaccine.
“I don’t believe in coincidences,” he told The Courier Mail. “If I’m fighting fit,
vertical, extremely active
one minute and then on
my death bed the next. The
only thing that’s changed
is the AstraZeneca vaccine that I’ve had.
“There is a problem here.
I nearly died. I don’t want
anyone else to go through
that.”
The civil engineer was on
blood-thinning medication
and also had type 2 diabetes and two stents in his
heart.
Australia’s
medicines
regulator, the Therapeutic Goods Administration,
is investigating the man’s
case.
So far there have been six
confirmed cases of blood
clots in Australia believed
to be linked to the vaccine – a 35-year-old NSW
woman, 44-year-old Victorian man, 48-year-old
NSW woman, a 49-yearold Queensland man, a
Western Australia woman
in her 40s, and an 80-year-

old Victorian man.
The 48-year-old woman is
the only person in Australia so far to have died.
The TGA said last week it
was unlikely the deaths of
two other NSW men aged
55 and 71 from blood
clots were related to the
vaccine.
All of the blood clot cases
received their first dose of
AstraZeneca COVID vaccine between four and 26
days before the onset of
symptoms.
Health authorities and
Prime Minister Scott Morrison, whose mother has
been vaccinated with AstraZeneca, have said the
vaccine is safe and the
benefits outweigh the risks
for those aged over 50.
“The risk benefit for over50s is vastly in favour of
being vaccinated,” Health
Department secretary Professor Brendan Murphy
told reporters on April 22.

ternative vaccine due to a
“rare but serious risk” of
fatal blood clots.
The risk is much lower for
older people, who are also
at higher risk of developing a serious illness if they
get coronavirus.
Experts suggest that Australians aged over 50 who
get COVID-19 are 10 times
more likely to get severely
ill or hospitalised, than to
get a blood clot from the
vaccine.
For those aged between
50-59, the risk is about 6.5
per 100,000 (compared to
0.4 per 100,000 for blood
clots). For those aged 6069, it is 7 per 100,000
(compared to 0.2 per
100,000 for blood clots).
NED-3736-Vaccine-benefit-vs-harm - 0

price measure … so that
families can have confidence to work when they
want to work, knowing
that subsidy will continue
to apply,” Mr Tudge said.
Business Council chief
executive Jennifer Westacott said the changes
were a crucial step to fixing some of the financial
cliffs, and disincentives,
that stop women working to their full potential
and hold back economic
growth.

‘THERE IS A PROBLEM HERE’: Queensland man ‘nearly died’ after vaccine

Joyce van Dijk and her 11-month-old daughter, Mary van Dijk, at the government’s childcare package announcement in Narrabundah, Canberra.
Picture: NCA NewsWire / Gary RamageSource:News Corp Australia

A $1.7bn childcare package to ease costs for
working parents with two
or more children won’t be
rolled out soon enough to
help ‘hurting’ families.
An overhaul of the childcare system that will slash
fees for working families
with two or more children
has been welcomed by the
sector.
But some advocates are
warning the ease to hip
pocket pressure will not
come soon enough, with
the changes not coming
into effect until July 2022.
The Morrison government
on Sunday announced a
$1.7bn package that will
increase the childcare
subsidy to a maximum of
95 per cent for the second
and subsequent children
in care.
The funding, part of next
week’s federal budget, will
also abolish the $10,560
annual subsidy cap for
high-income earners.
Early Childhood Australia
boss Sam Page said the
move would make childcare more affordable,
and give parents wanting
to return to work, more
choices.

“It is good for children,
good for families and
good for the economy,”
Ms Page said.
“I am a bit concerned
about it not coming into
effect until the middle of
next year because the
system is too complex.
“It should be introduced in
a shorter time frame.”
Opposition
childcare
spokeswoman, Amanda
Rishworth, said all families needed support now.
“This relief is not even
coming in until July 1,
2022. They pushed it
down the road when we
know families are hurting
now,” Ms Rishworth said.
Goodstart Early Learning CEO Julia Davison
said the investment would
make a real difference for
250,000 families where
there is no financial incentive to return to work
because of high out-ofpocket costs.
“The removal of the annual
cap will also reduce stress
of many families, who run
out of subsidy towards the
end of the financial year,
and then need to scramble
to make ends meet,” Ms
Davison said.

Over-50s now eligible
for COVID vaccine

This week those over 50
years of age became eligible to receive the vaccine
through GP respiratory
clinics and state and territory vaccination sites.
Australia had been relying on the AstraZeneca
vaccine, which is the only
shot being manufactured
locally, to vaccinate the
majority of the population. However, new health
advice was issued last
month that those younger
than 50 should get an al-

“Following the medical
advice, coming forward
for vaccinating as early
as you can, when it’s your
time, will protect you, but
it can also protect every
Australian.”
Deakin University epidemiologist Professor Catherine Bennett told ABC
she thought people would
relax about getting the
vaccine once others they
knew had got it.
“I think as more people
take up the vaccine, I
think other people will
then think, ‘Yeah, look,
there are a lot of benefits
from this. My friends are
fine. I’m OK with this.’
“So, I think progressively
with time people will start
to relax more and will
probably stop chasing evVaccine saves lives, ery single case that might
says Health Minister
or might not be related to
Health Minister Greg Hunt, some sort of reaction.”
who has also had the jab, Symptoms to watch out
along with former prime for
minister Julia Gillard and For those getting the Asformer chief medical offi- traZeneca vaccine, you
cer Brendan Murphy, said should seek immediate
the vaccine saved lives medical attention if, a few
and had been given to mil- days after vaccination,
lion of people around the you develop symptoms
such as:
world.
“We’ve had 1.2 million • A severe or persistent
Australians take the As- headache or blurred vitraZeneca vaccine,” he sion;
told reporters on April • Shortness of breath,
26.
chest pain, leg swelling
“There are over 20 million or persistent abdominal
people, with numbers ris- pain; or
ing, in the UK. And around • Unusual skin bruising
the world, it’s one of the and/or pinpoint round
backbones of the global spots beyond the site of
program.”
injection.
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Marise Payne to visit Europe,
US to discuss Indo-Pacific

WA Premier, Health Minister receive Astra Zeneca COVID-19 vaccine as state records no
new local cases overnight (On Monday night)

West Australian Health Minister Roger Cook and Premier Mark McGowan pose after receiving their Astra Zeneca
COVID-19 vaccine at Claremont Showgrounds on Monday. Picture: Paul Kane/Getty ImagesSource:Getty Images

Marise Payne will visit Europe and the US to discuss the growing strategic threat in the Indo-Pacific. Picture: NCA
NewsWire / Martin OllmanSource:NCA NewsWire

The foreign minister will
jet for two weeks of talks
about security in the Indo-Pacific, a week after a
top public servant warned
the “drums of war” were
beating in the region.
Australia’s chief diplomat
will discuss the intensifying threat in the IndoPacific and international
vaccine supply with European and American
leaders this fortnight.
Foreign Affairs Minister
Marise Payne will embark
on a two-week tour of
Europe and Washington
on Monday, beginning
with a “major strategic”
international discussion
ahead of the G7 summit
in June.
The trip comes amid growing international concern
over China’s posture in
the Indo-Pacific, and after Australian politicians
and diplomats raised the
prospect of war in the region.
“We will discuss critical issues on advancing
open societies and promoting global democratic
values. Our talks will also
address how to ensure
equitable vaccine access availability and the
promotion of prosperity
and security in the IndoPacific,” Ms Payne said.
The meeting will take
place in London, and will

be attended by representatives of the G7, along
with India, the Republic
of Korea, South Africa.
The Indo-Pacific has
been a fraught topic as
China takes an increasingly assertive stance in
the region.
US President Joe Biden
used his first speech to
Congress to declare China intended to become
the “most significant,
consequential
nation
in the world”, warning
the two countries were
locked in battle to “win
the 21st century”.
After Europe, Ms Payne
will travel to Washington
to meet representatives
of Mr Biden’s administration, which in December said it would “stand
shoulder to shoulder”
with Australia during rising tensions with China.
She will discuss the intensifying situation in
the Indo-Pacific in the
70th year of the ANZUS
Treaty.
“My discussions will focus on the work of Australia and the United States
individually and together
to support the resilience
of the Indo-Pacific region, as we address the
COVID-19 induced health
and economic crises,
and intensifying strategic
competition,” she said.

Beijing and Canberra
have been embroiled
in an escalating trade
stoush over the past
twelve months, seemingly sparked by Australia’s
push for an independent
inquiry into the origins of
COVID-19.
China has also accused
Australian politicians of
“colluding with terrorists” over their support
for the Muslim Uyghur
minority, which human
rights groups warn face
horrific abuses in Xinjiang.
The discussions in Europe will also focus on
vaccine supply issues in
the European Union (EU),
which Prime Minister
Scott Morrison said explained Australia’s sluggish vaccine rollout.
Vaccine supply has been
a vexed issue between
Canberra and Brussels,
with the EU in April denying accusations it had
blocked 3.1m vaccine
doses from being sent to
Australia.
A month earlier, Italy
stopped 250,000 doses
of the AstraZeneca vaccine destined for Australia from being shipped.
Ms Payne will also meet
with British representatives over a “deepening
relationship” with the
post-Brexit UK.

A ‘working theory’ has gone
some way to explain how an
Australian quarantine hotel
security guard contracted
the US strain of COVID-19.
A quarantine hotel security guard who contracted
COVID-19 did not pick up
the virus as a result of poor
ventilation, according to the
West Australian health minister.
The “working theory” is
that the virus spread from a
US traveller to another traveller from Indonesia and the
security guard.
Health Minister Roger Cook
told reporters on Monday
that the traveller from Indonesia was on the same floor
at the Pan Pacific Hotel as
the person from the US and
they arrived in Perth on the
same day.
“Security guards are kept
away from the doors of any
rooms where we know we
have positive travellers, but
in this particular case the
security guard was required
to be in the proximity of the
lift,” Mr Cook said.
He said it was possible the
virus was transferred that
way, but stressed it was not
a ventilation issue, adding
that had been ruled out as a
possibility by authorities.
“We believe that both the
traveller from Indonesia and
US were infectious when
they went into the hotel so
there’s some other movement which actually led to
it,” he said.
Asked if it was possible the
virus was transferred on
the bus ride to the hotel, Mr
Cook said that was a potential theory.

“But we’re really just making sure that we look at all
the CCTV footage that we
have, as well as the epidemiological evidence that we
have, to get a better understanding,” he said.
Premier Mark McGowan
said the travellers were on
the same flight to Perth, so
the virus might have spread
on the plane.
Three new cases of COVID19 were recorded in hotel
quarantine overnight, but
there were no new local
transmissions in the state.
Western Australia narrowly
avoided another lockdown
after the hotel security
guard and two of his housemates contracted the virus.
Authorities have identified
58 close contacts, of which
26 have so far tested negative. Seventeen contacts
came from a cooking class.
Of the 217 casual contacts,
43 have so far tested negative.
Mr McGowan said a separate list of locations would
be added to the public exposure locations list, relating to venues where two infected food delivery drivers
picked up and dropped off
food.
There are about 100 locations that are considered
very low risk and people
who had food delivered to
them must get tested.
People who were at the restaurants are also encouraged to get tested.
Mr McGowan said the current restrictions were expected to expire on Friday
night, but the situation
would be reviewed through-

out the week.
Western Australia has 2003
people in hotel quarantine.
Meanwhile, Mr McGowan,
53, and Mr Cook, 55, have
received the Astra Zeneca
COVID-19 vaccine.
The coronavirus jab is now
available for everyone over
the age of 50.
Mr McGowan previously
said he would not jump
ahead of the queue to get
the vaccine and would instead wait until he was eligible.
Asked how he was feeling
after the needle went in, Mr
McGowan joked: “Has she
done it yet?”
The Premier said he “didn’t
feel a thing”.
He later told reporters it
“wasn’t a difficult experience” and urged people to
get the jab.
People can get the jab at the
state-run community vaccination clinics or wait until
May 17 to get it at their GP
clinic.
The state-run metropolitan community clinics are
located at the Claremont
Showgrounds, Kwinana
Supa Centre and near Perth
Airport at 2 George Wiencke Drive.
A fourth community vaccination clinic is scheduled
to open later this month in
Joondalup.
In regional Western Australia, hospital-based vaccination clinics are offering vaccinations in the Goldfields,
Great Southern, Kimberley,
Mid West, Pilbara, South
West and Wheatbelt regions
in addition to some local GP
clinics.
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Jetstar announces it will create hun- Aussies returning from India face jail, fines
Scott Morri- in India and Papua New chair Jane Halton, who
dreds of new jobs as it moves inter- sonPrimesaysMinister
there’s no politics Guinea but had otherwise conducted a review of Australia’s quarantine system,
in a pandemic been well below.
national fleet into domestic market asor heideology
explains a controver- Education Minister Alan has also raised concerns

Jetstar Group CEO Gareth Evans. Picture: James Gourley/ AAP.Source:AAP

One company has revealed it is now going to
offer hundreds of new
jobs after many were
stood down due to the
devastating effects of the
pandemic.
Jetstar will go on a hiring
blitz to fill hundreds of
roles as airline switches
some of its grounded international fleet towards
domestic flights which
are surging in demand.
Jetstar chief executive
Gareth Evans revealed
they were preparing for
three Boeing 787s to be
brought into service for
domestic flights later this
month, with a further two
potentially added if demand persisted.
“As a low fares airline,
we’ve always been nimble, responding quickly
to opportunities, but the
COVID crisis has led us
to be even more creative
in finding new markets
and different ways to use
our Jetstar Group fleet,”
Mr Evans said.
“Operating our B787s
domestically is a really
good example of that —
and I know our team and
our customers can’t wait
to see them flying overhead in a month’s time.”
The move comes after Jetstar’s operating schedule
was whittled down from

700 daily flights to just
12 at its lowest point in
the pandemic, with the
majority of its staff stood
down. The overall Qantas
group permanently shed
close to 9000 roles.
However in a major shift,
domestic flights are now
at the same levels they
were before coronavirus
and operations are expected to rise to 120 per
cent by the end of the
year.
Mr Evans said they would
be hiring hundreds more
for additional jobs across
cabin crew, operations
and engineering.
The roles reflect attrition
losses due to the impact
of COVID-19 on the industry.
The larger planes will initially service flights from
Sydney and Melbourne
to Cairns and the Gold
Coast.
Passenger capacity on
these routes will increase
by 135 seats.
Jetstar Captain Philip
Schwarz said more than
100 pilots would be able
to fly the Boeing 787s domestically from June 1.
“In the last couple of
weeks we have had the
opportunity to get some
of the pilots back into
the aircraft,” said Mr
Schwarz, who is also one

of Jetstar’s main training
pilots.
Crew are being trained
to work on the larger aircraft.
Flight attendants Genevieve Burke and Rebecca
Kiervan were used to international flights on the
787’s and said they are
looking forward to doing
domestic routes.
“With international flying
we spend a lot of time together, we become like a
little family and the family has kind of been split
up (since COVID-19),”
Ms Kiervan said.
“Getting this aircraft
back in the air is like getting the group back together.”
Jetstar is also bringing
across six aircraft from
it Japanese business to
service Australian domestic routes.
The budget airline has
also been helped by the
fact budget rival Tiger
Airways bowed out of the
Australian market once
the pandemic hit.
Virgin Australia scrapped
Tiger Airways after it
went into voluntary administration last year.
The majority of its international crew and fleet
remain stood down while
international borders are
closed.

sial travel ban.
Scott Morrison has denied
a policy banning Australians returning from India
is racist.
From Monday, people who
have been in India within
the previous fortnight before their intended arrival
in Australia will face a
$66,600 fine as well as five
years imprisonment for entering the country.
It is the first law in Australia’s history making it illegal
for citizens to return.
Prime Minister Scott Morrison defended the move,
arguing it is necessary to
use emergency powers under the Biosecurity Act to
protect Australia’s health
services and quarantine
program.
Mr Morrison attempted to
allay fears, saying the powers would be used “appropriately and responsibly”.
“I understand the measures
have strong sanctions with
them, but we’ve had the
Biosecurity Act in place
now for over a year, and no
one’s gone to jail,” he told
2GB on Monday.
But Mr Morrison was forced
to deny accusations of racism after equivalent measures were not implemented during outbreaks in the
UK and the US.
“The same accusations
were made against the government over a year ago
when we closed the borders
to mainland China. That
was one of the most important decisions we made as
a government,” he said.
“There’s no politics or ideology in a pandemic. I’m
constantly taken aback by
those who seek to inject it
into it. It’s got nothing to
do with politics, this is a
virus.”
Chief medical officer Paul
Kelly on Monday said medical advice warned against
having above 2 per cent
infection rates in the hotel
quarantine system.
He said that limit had been
exceeded during outbreaks

Tudge on Monday said
about 15 per cent of people
in the Northern Territory’s
Howard Springs quarantine
facility had tested positive
for COVID-19, with the majority of cases in passengers returning from India.
“The medical experts are
saying that you only want
a maximum cap of 2 per
cent of people with COVID
in your quarantine system,”
Mr Tudge told Today.
“We are giving those quarantine systems a breather
so that we can have surety
that they will be safe and
infections won’t spread
throughout the Australian
community.”
The federal government
also moved to close a loophole allowing Australians
to return from India via a
third country.
“The alternative to doing
what we’ve done was preventing those flights in
their entirety, which would
have stopped many hundreds, if not thousands, of
other Australians coming
home from other places,”
Mr Morrison said.
But Labor backbencher
Joel Fitzgibbon told Sunrise that the government
was stopping Australians
from exercising their right
to return to their own country.
“He is threatening to send
Australians to jail,” Mr Fitzgibbon told Sunrise.
“Aussies would not be
locked out if the commonwealth had acted and established proper quarantine
facilities.
“We are not the United
States, we are not any of
those European countries,
we have next to zero community transmission.”
Labor supports the move
to stop flights from India
based on health advice but
is demanding the government explain why threats
of fines and jail are necessary.
Coalition for Epidemic
Preparedness Innovations

about the new ban.
“Australians should be able
to come home,” Ms Halton
told Today.
“We know we have a struggle with having enough
quarantine for those people
coming out of India, and
we know that the situation
in India is really, really difficult.
“Whether we need fines, I
am not so sure.”
India recorded 400,000
new COVID-19 cases on
Saturday, the highest ever
daily count globally, on top
of 10 straight days of more
than 300,000 cases daily.
Professor Kelly said he
provided advice to national
cabinet on Friday about
penalties in the biosecurity
act.
“I didn’t advise anything in
relation to fines or any of
those other matters, that
is the law,” Professor Kelly
told ABC.
“The act is very explicit
that the minister must be
satisfied … that whatever is
brought into place is proportionate to the risk.
“We were faced with a
quarantine system under
stress.”
The travel ban will be reviewed on May 15.
Questions have also been
raised over the legality of
the tough restrictions imposed by the Health Minister under Australia’s biosecurity act.
Sydney lawyer Michael
Bradley said the ban
could be illegal on several
grounds, but it was difficult
to say if the minister had
appropriately applied discretion.
Mr Bradley told ABC that
the validity of the law could
be challenged in court on
behalf of people trapped
in India who want to come
home.
He said it set a “powerful
precedent” and accused
the government of breaching its international law
obligations, an allegation it
has rejected.
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Prime Minister Scott Morrison confirms
India travel ban to end on May 15

Prime Minister Scott Morrison has confirmed the
India travel ban will likely
come to an end on May
15 and that Australians
stranded in the coronavirus-ravaged nation will be
offered seats on repatriation flights.
The federal government
has faced a major backlash over the controversial
decision to block Aussies
in India from returning
home last week.
Speaking to Sunrise, Morrison said the purpose of
the temporary travel suspension was to give Australia time to prepare to
safely repatriate and quarantine returned travellers.
“We needed to take a
pause to make sure we put
Australia in a safer position to bring people safely
home,” he explained.
“It was a difficult decision,
but we have had to make
plenty of them through
COVID to keep Australians safe.”
The Prime Minister pointed out that “one in eight
people” on recent repatriation flights from India
were infected with COVID19, which increased the
risk of the virus leaking
out of quarantine facilities.
“This is a two week pause,
this is not a permanent

pause, this is not a fourmonth lockdown - what
we’re seeking to do is
ensure Australia doesn’t
get a third wave of COVID
across the country,” he
said.
“This was escalating
quickly and we needed to
take action to ensure that
we could get the system
back into a place within
that fortnight so we could
get those repatriation
flights running again.”
Morrison did not say what
the government was doing to prepare within the
two-week travel ban window, but said the changes
would “enable us to get
more people home, but to
do it safely.”
“We can’t have a third
wave here in Australia,
and that means you’ve got
to take some tough decisions in order to protect
Australia,” he said.
Morrison also responded
to criticism that the travel
ban was “racist,” with critics pointing out that the
border was never closed
to the United States or
United Kingdom at the
height of their outbreaks.
“The same accusation
was made against me
when I shut the borders to
mainland China, and wall
know the wisdom of that
decision,” he said.

Officials in NSW are bracing for a potential COVID19 outbreak after a Sydney man with a “high viral
load” visited 14 suburbs
over five days.
Premier Gladys Berejiklian and chief health
officer Dr Kerry Chant
announced the news on
Wednesday afternoon,
putting at least 19 venues
across the city’s north,
east and west on alert.
Global biosecurity and
infectious disease expert,
the University of NSW’s
Professor Raina MacIntyre, told the ABC the
next two weeks will be
critical in knowing “if the
virus’ spread is growing

or not”.
“It is worrying because
it’s unknown where this
man acquired this infection. Who did they get
infected from? That’s the
real question of interest,”
she said.
It comes as more than
42,000 residents in Sydney’s inner west have
been warned to look out
for any COVID-19 symptoms after virus fragments
were found in wastewater
from a sewage plant.
The catchment takes
sewage from Dulwich
Hill, Marrickville, Summer
Hill, Lewisham, Ashfield,
Haberfield, Petersham,
Lilyfield and Leichhardt.

Sydney on edge after man with ‘high
viral load’ tests positive to COVID-19

Nation’s electricity in shambles: report
Australia’s
electricity systems are poorly
maintained, dangerous
and at risk of failing, a
damning new report has
revealed.
The power network is
a piece of critical infrastructure and should be
treated as such, according to researchers from
left-wing think tank Australia Institute.
But the providers have
their priorities all wrong,
prioritising profits over
upkeep and passing
the “soaring” costs
onto consumers, the researchers claimed.
The research found companies spent too much
money on office managers and not enough on
maintaining and operating the grid, with a 36
per cent rise in managers in the same period
where there was a 1.2
per cent decrease in actual electricians.
Accounts from workers across the country
detailed anecdotes of
electricity poles that had
rusted below the surface
tipping over at the slightest touch, and “bandaid
solutions” used to keep
the poles in the air beyond their use-by dates.
A Victorian power industry worker who was interviewed said electricity structures would be
“left to fail before they
are replaced”.
“They’re still in the air,
even though it’s known
that they fail,” the person said.
A Queensland union official said insufficient
maintenance over longer periods of time could
lead to serious and dangerous situations.
“It doesn’t matter whether it’s in distribution or
transmission, you start
extending maintenance
cycles, you run the risk
of failure of pieces of
plant, which could lead
to explosions in circuit
breakers, poles falling

down, wires hitting the
deck,” they said.
Important resources are
wasted on “unproductive activities … that have
nothing to do with the
production and delivery
of reliable, affordable energy”, the report reads.
“It is time to fundamentally rethink a system
that claims to be harnessing the power of
market-driven efficiency
in the interests of consumer wellbeing, but in
fact is facilitating pointless and inefficient selfdealing, financialisation,
and short sightedness,”
the report says.
The report said the
regulatory regime for
electricity
providers
had been “rigged” to allow companies to make
their profits grow even
though the system was
deteriorating.
“Resources dedicated
to the real tasks of modernisation, upgrading
and maintenance have
been curtailed – as has
employment for the actual electrical specialists
who perform that work,”
the report says.
“Massive
resources
have been redirected,
instead, to ultimately
unproductive corporate
and financial activities.
Meanwhile, consumers
pay unprecedented prices for service with suboptimal reliability.”
The researchers based
their findings on interviews with workers in
the industry, previously
available research papers, and statistical evidence.
Among their seven recommendations was a
call for energy companies to be slapped with
fines if they underspend
on maintenance.
“This would eliminate
the current perverse incentive for private transmitters and distributors
to artificially suppress
needed
maintenance

and upgrades in the in- their already-substantial
terests of a short-term profit margins,” the rebonus over and above searchers wrote.

Overseas travel ban
challenge due in court

The Commonwealth’s
outbound travel ban is a
breach of human rights
and has no public health
benefit, a conservative
non-profit group will argue in a bid to have the
Federal Court overturn
the decision.
LibertyWorks - a group
that professes to support free speech, natural
rights and free markets in December launched a
legal challenge to Australia’s travel ban, which on
Thursday will be heard
by a full Federal Court
bench.
The conservative group
argues the ban is a “fundamental breach” of
human rights, and that
Health Minister Greg Hunt
does not have the power
under the Biosecurity Act
to legally enforce it.
Outbound travel without
a special exemption from
the Department of Home
Affairs - with the exception of New Zealand - has
been banned for more
than 12 months due to
the COVID-19 pandemic.
The outbound border
could be open within
weeks if it wins the case,
the group says.
“We are aware of people
missing funerals of loved
ones, others being unable
to leave Australia and care
for sick relatives, couples
that have been separated
and cannot reunite, the
birth of children with the
father,”
LibertyWorks
president Andrew Cooper said in a statement on
Wednesday.
The group says government-imposed quarantine restrictions on inbound passengers could
remain, and argued outbound travellers could be
made aware that leaving

Australia does not guarantee a right to return.
The NSW Council for Civil Liberties in March also
called the federal government’s ban “authoritarian”.
Mr Hunt last month told
reporters that slashing
outbound travel was important to avoid overloading Australia’s hotel quarantine systems
when those people seek
to return.
Should LibertyWorks’
legal challenge fail, the
outbound travel ban will
remain in place until at
least June 17, at which
point Mr Hunt will have
the option to extend it
further.
It comes as a separate
challenge to the Commonwealth’s temporary
ban on citizens returning from COVID-ravaged
India was launched on
Wednesday.
Lawyers for Bangalorebased 73-year-old Gary
Newman made an urgent
application on Wednesday for judicial review of
the travel ban, in force
since Friday.
During a brief hearing,
the Federal Court agreed
to expedite the case.
A hearing date no later
than next Thursday will
be announced once an
available judge is found.
Michael Bradley, whose
law firm is behind the
case, said the minister’s
determination under the
biosecurity act was invalid.
“It’s not effective in law,
and it sets an extraordinary and appalling precedent, and that needs
to be challenged,” the
Marque Lawyers managing director told ABC on
Wednesday.
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إعــالن

ſǉơƴŢţǈŢſǀ

ſÁÁǉơƴŢŨǃÁÁƉƱŦƞƃÁÁŧŭƴŢƷÁÁƱƽƱƹǈ
ƲţÁÁƩƘǌŢǂ ƶţÁÁŭǈǍƴ ţÁÁǈŢſǁƴŢǂ
ƾƁÁÁǀƃÁÁƙƩƴŢſÁÁǉƠǇÁÁƨƻÁÁǉŴţŭŹƹƴŢ
ƃÁÁǉűƱƴŢǇÁÁƽơŬũƙǉÁÁƉŧƴŢŪţÁÁƠƃŧŬǐŢ
ũÁÁŵǁŧƴŢ ƞƂƅÁÁŬǂ ƲţÁÁƩƘǌŢ ŕǐśÁÁǁƴ
ƷǁŦǃƵƬǇƨ
ǅÁÁƵƠ ũƹÁÁƉŧƴŢ ƷÁÁƈƂ ǇÁÁƨ ţƼǂſƠţÁÁƈ
ƺţƕƸƃƴŢŢƁǀţƽƴţƩƘŢƾǃŴǂ

ŤţơƴŢǂŤţǉŰ

Clothing & Toys

$25

per
Child

ƃƙƩƴŢŨţưƄ

ƷÁÁƱŬţƠƃŧŬƶŢſŽŭÁÁƈŢƷÁÁƱƼţƱƸţŦ
ƃƙƩƴŢŨţưƄũǉƙƥŭƴ
ƳÁÁƹơƼƻÁÁŹƼũÁÁƬſƐũÁÁǉơƹŴǇÁÁƨ
ǇÁÁƨ ƃÁÁƙƩƴŢ ŪţÁÁŧŴǂ ƻÁÁǉƸřŬ ǅÁÁƵƠ
ũÁÁǉƙƥŭƴƺţÁÁƕƸƂƻÁÁƸƃÁÁżŢǂǌŢƃÁÁƍơƴŢ
ƃƙƩƴŢŨţưƄ

Person
$15 per

ƮƂţŧƸſǉƠ

ǅÁÁƽƹŭƼƃÁÁǉƩƴŢǂũÁÁƬſƐũÁÁǉơƹŴƻÁÁƸ
ƺŢ ņŢ ǃÁÁƠſƼǂ ŢſǉơÁÁƈ ŢſÁÁǉƠ ƷÁÁƱƴ
¤ţÁÁƽƼŢǃżǐ ƷÁÁƱƹƠſƴ ƃÁÁǉŽƴţŦ ƷÁÁƱǈƄţŵǈ
ƲǃÁÁŸ ƻÁÁǉŴţŭŹƹƴŢ ţÁÁƽƴţƩƘŢǂ ¤ţÁÁƽŬŢǃżŢǂ
ƷƴţơƴŢ

Mubarak

MAKE
e
c
n
e
r
e
diff
100

DONATE

NOW

1300 BE HOPE [23 4673]

WE’RE SOCIAL

SCAN ME

TO DONATE

العامل الروحاني د .عالء العوادي

Spiritual Therapist

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

هاتف:
0400 449 000

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

0403 482 345

Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
9632 4818

