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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

رئيس اجلمهورية شكر لنظريه العراقي مضاعفة كمية النفط وطالب األمني العام 
لالحتاد الدولي للصليب واهلالل االمحر بدعم لبنان إلعادة النازحني اىل بالدهم

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

الزهار: ضربنا نظرية األمن 
اإلسرائيلي واملعركة القادمة 

هي احلامسة
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 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون  مستقبال األمني العالم لالتحاد الدولي 
للصليب والهالل األحمر والوفد املرافق

وقبل  مباشر،  حنو  على 
إبرام أي اتفاق معه، وقبل 
وضع  احلكومة،  تأليف 
الدولي  النقد  صندوق 
»فيتو« واضحًا، على تعميم 
بالسماح  لبنان  مصرف 
 400 بسحب  للمواطنني 
دوالر شهريًا، وما يوازيها 
وفقا  اللبنانية،  باللرية 
للتعميم 158، وسط تباين 
يتعلق بسعر السحب باللرية 
منصة  حسب  لرية   3900
الصرافني، أو 12000 لرية 
ملنصة  وفقا  دوالر  لكل 
»صريفة« العائدة ملصرف 
لبنان.. ومل يتوقف موقف 
احلد،  هذا  عند  الصندوق 
لتشريع  االجتاه  انتقد  بل 
كونرتول  كابيتال  قانون 
التحويالت  يضبط  الذي 
ال  إّنه  وقال  اخلارج،  إىل 
يرى حاجة ألن ُيطّبق لبنان 

قانون ضبط رأس املال 
أو  دعم  دون  من  اآلن 
مالّية  مالئمة  سياسات 
الصرف،  لسعر  وأخرى 

ورأى أّن »اقرتاحات ضبط 
رأس املال وسحب الودائع 
يف لبنان حتتاج ألن تكون 
أوسع  إصالحات  من  جزءًا 

للسياسة«..
خطوة  ويف  وبالتزامن 
السياسية،  الطبقة  تتجاوز 
أعلن الرئيس ماكرون، يف 
مؤمتر صحفي، انه سيدافع 
لتشكيل  جهوده  عن 
حكومة من شأنها ان تقود 

العنان  وتطلق  اإلصالحات 
الدولية،  للمساعدات 
العمل  سنواصل  مؤكدًا: 
الطريق  خارطة  عن  للدفاع 
لفت  كما  لبنان،  بشأن 
الدولي  النقد  صندوق 
واضحًا  »ليس  أّنه  إىل 
كيف سيتّم متويل السحب 
نظرًا  الودائع  من  املزمع 
العمالت  احلاد يف  للرتاجع 
يف  لبنان  يف  األجنبّية 

السنوات األخرية«.
الرئيس عون

عون،  الرئيس  أكد  فقد 
ظهر  قبل  استقباله  خالل 
اخلميس  االول  امس 
االمني  بعبدا،  قصر  يف 
السيد  لالحتاد  العام 
 JAGAN شاباغني  جاغان 
CHAPAGAIN، أن وجود 
لالحتاد  اإلقليمي  املكتب 
الشرق  دول  يغطي  الذي 
افريقيا  ومشال  األوسط 
يف بريوت دليل على ثقة 
االحتاد بلبنان وبدوره يف 

عقوبات  فرضت  حني  يف 
وكيانات  أفراد  على 
تدعم  بإيران  مرتبطة 
رفعت  احلوثي،  ميليشيا 
األمريكي  الرئيس  إدارة 
االول  امس  بايدن،  جو 
العقوبات  اخلميس، 
من  أكثر  على  املفروضة 
إيرانيني  مسؤولني  عشرة 
طاقة،  وشركات  سابقني 
»وول  لصحيفة  وفقا 

سرتيت جورنال«.
أن  الصحيفة،  وذكرت 
وسط  يأتي  اإلجراء  هذا 
حول  فيينا  حمادثات  تعثر 

االتفاق النووي اإليراني.
وقال مسؤولون أمريكيون 
إن هذه اخلطوة تشري إىل 
بتخفيف  واشنطن  التزام 
إذا  أوسع  ضغط  محلة 

غريت طهران سلوكها.

رفع عقوبات
وزارة  ألغت  حني  ففي 
اخلزانة األمريكية العقوبات 
كبار  على  املفروضة 
يف  السابقني  املسؤولني 
الوطنية  النفط  شركة 

حميطه والعامل.
عون:  الرئيس  وقال 
قدمها  اليت  اخلدمات  »إن 
بعد  سيما  ال  االحتاد 
بريوت  مرفأ  يف  االنفجار 
يف  كبريا  أثرا  تركت 
عموما،  اللبنانيني  نفوس 

منهم  املنكوبني  سيما  وال 
أعمال  يف  املشاركة  جلهة 
ومساعدة  الفورية  اإلغاثة 
متضررة  عائلة   9800
غذائية  مساعدات  وتقديم 

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات إيرانية.. 
وترفعها عن أخرى

من  والعديد  اإليرانية 
يف  املشاركة  الشركات 
املنتجات  وجتارة  شحن 

فرضت  البرتوكيماوية، 
عقوبات جديدة على شبكة 
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حركة  يف  القيادي  أعلن 
الزهار،  حممود  »محاس«، 
»مصلحة  هناك  إن 
مشرتكة« بني سوريا ولبنان 
واملقاومة  و«محاس« 
على  للقضاء  الفلسطينية 
اإلسرائيلي،  االحتالل 
التنسيق  »يستدعي  وذلك 
كل  حترير  أساس  على 

الكيان«  وزوال  فلسطني 
اإلسرائيلي.

»سيف  عملية  وبشأن 
شاركت  اليت  القدس«، 
الفصائل  خمتلف  فيها 
الزهار،  قال  الفلسطينية، 
قناة  مع  مقابلة  يف 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

ماكرون: نعمل مع شركاء دوليني إلنشاء آلية متويل دولية للبنان وتشكيل حكومة تقود االصالحات

جمزرة حوثية جديدة مبأرب
 صواريخ تستهدف مناطق جتارية
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مل متر 5 أيام على اجملزرة 
مأرب  هزت  اليت  املروعة 
مستهدفة حمطة وقود حتى 
احلوثي  ميليشيا  ارتكبت 
مساء  جديدة،  جمزرة 

راح  اخلميس،  االول  امس 
ضحيتها 8 قتلى و27 جرحيًا 
حصيلة  يف  املدنيني  من 

تيد كروز: بايدن يقدم تنازالت 
أحادية إليران.. أين وعوده؟

التتمة على الصفحة 21

أعلن السيناتور تيد كروز، 
اخلميس،  األول  امس 
جو  األمريكي  الرئيس  إن 
رفع  يف  يسارع  بايدن 
قبل  إيران  عن  العقوبات 
التفاق  التوصل  حتى 

نووي.
السيناتور  وتساءل 

اجلمهوري عن مصري وعود 
بايدن بعدم تقديم تنازالت 

أحادية إليران.
نقلت  أسبوعني،  وقبل 
قوله  كروز  عن  التلغراف 
الواليات  تستطيع  »ال 
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إعــالن
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
)Merrylands CBD( بدء ترقية وتحديث سوق مرييالندز  التجاري

وتطويرات  ترقيات  بدأت 
ملرييالندز  التحتية  البنية 
مما  دوالر،  مليون   30 بتكلفة 
يمهد الطريق لتحديث السوق 

التجاري للمدينة.

استبدال  ذلك  ويشمل 
مياه  )تصريفات(  مصارف 
األمطار، وإنشاء طرق جديدة 

وتحسينات أخرى يف املرافق.

يهدف هذا املشروع إىل تحويل 
سوق مرييالندز  التجاري إىل 
مركز حديث وحيوي من خالل 

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

0419 651 187  
steve.christou@cumberland.nsw.

gov.au

مستقبلية  تطوير  فرص  خلق 
وتحسني البنية التحتية واملرافق 
من  سيقلل  أنه  كما  العامة. 

الفيضانات.

يجري توسيع واستبدال تصريف 
تريفيس  يف  األمطار  مياه 
 ،)Treves Street( سرتيت 
ماكفارلني  سيارات  وموقف 
 McFarlane Street( سرتيت
رود،  ومرييالندز   ،)carpark

وشوارع محيطة مختارة.

األعمال  تنتهي  أن  املقرر  ومن 

 Neil( سرتيت  نيل  شارع  يف 
Street( يف حزيران الحالي )إذا 

سمحت األحوال الجوية(.
األعمال  بالفعل  بدأت  وقد 
سيارات  موقف  يف  الصغرية 

شارع ماكفارلني.
يجب أن تبدأ األعمال الرئيسية 
يف شهر تموز وسيتطلب هذا 

إغالًقا كاماًل ملوقف السيارات.

قنوات  عرب  اطالع  على  ابقوا 
بنا  الخاصة  االجتماعي  التواصل 

واملوقع الكرتوني. 

كل هذا جزء من استثمار البلدية 
النماء مرييالندز. 

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

Follow our social media  
channels for video updates  
on Council services.

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

If you have any issues you’d like me 
to help you with, please contact me

 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Mayor Steve Christou and construction staff on site at the infrastructure upgrades on Neil Street.

Merrylands CBD upgrade underway
The $30 million Merrylands infrastructure upgrades 
have started, setting the stage for a CBD refresh.

It includes replacing stormwater drains, construction of 
new roads and other utility improvements.

This project aims to transform the Merrylands CBD 
into a modern and vibrant centre by creating future 
development opportunities, improved infrastructure 
and public amenities. It will also reduce flooding.

Stormwater drainage is being expanded and replaced 
in Treves Street, McFarlane Street carpark, Merrylands 

Road and selected surrounding streets. 

Works on Neil Street are due to finish in June, (weather 
permitting). Minor works in McFarlane Street carpark 
have already started. 

Major works should begin in July and this will require 
complete closure of the carpark.

Keep updated via our social media channels and 
website. It’s all part of council’s investment to set 
Merrylands up for growth.
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رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مستقبال السيد جاغان شاباغني
أعرب رئيس اجلمهورية العماد 
»امتنان  عن  عون  ميشال 
يتلقاه  الذي  للدعم  لبنان 
الدولي  االحتاد  من  باستمرار 
األمحر  الصليب  جلمعيات 
متطلعا  األمحر«،  واهلالل 
يف  سيما  ال  »استمراره  اىل 
مير  اليت  الصعبة  الظروف 

فيها«.
خالل  عون،  الرئيس  وأكد 
امس  ظهر  قبل  استقباله 
االول اخلميس يف قصر بعبدا، 
السيد  لالحتاد  العام  االمني 
 JAGAN شاباغني  جاغان 
وجود  أن   ،CHAPAGAIN
املكتب اإلقليمي لالحتاد الذي 
األوسط  الشرق  دول  يغطي 
بريوت  يف  افريقيا  ومشال 
دليل على ثقة االحتاد بلبنان 

وبدوره يف حميطه والعامل.
»إن  عون:  الرئيس  وقال 
االحتاد  قدمها  اليت  اخلدمات 
ال سيما بعد االنفجار يف مرفأ 
يف  كبريا  أثرا  تركت  بريوت 
وال  عموما،  اللبنانيني  نفوس 
جلهة  منهم  املنكوبني  سيما 
اإلغاثة  أعمال  يف  املشاركة 
الفورية ومساعدة 9800 عائلة 
مساعدات  وتقديم  متضررة 
عن  فضال  ومادية،  غذائية 

الدعم النفسي«.

اجلمهورية  رئيس  وشكر 
مكافحة  يف  االحتاد  مساعدة 
جائحة كورونا، منوها بالتنسيق 
ومجعية  االحتاد  بني  القائم 
اللبناني.  األمحر  الصليب 
شاباغني  السيد  مع  وأثار 
السوريني  النازحني  مسألة 
القطاعات  على  وتداعياتها 
اىل  داعيا  كافة،  اللبنانية 
مطالبته  يف  لبنان  »دعم 
بالدهم  اىل  النازحني  بإعادة 
اآلمنة،  العودة  اطار  يف 
وخصوصا اىل املناطق اليت مل 
تعد تشهد عمليات عسكرية«، 
أعداد  »نزوح  أن  إىل  الفتا 
زاد يف  السوريني  كبرية من 
االقتصادية  األوضاع  تردي 
واالجتماعية يف البالد ما جيعل 
يف  االستمرار  املستحيل  من 

هذا الواقع«.

أعرب  شاباغني  السيد  وكان 
عن سعادته لوجوده يف بريوت 
اجلمهورية،  رئيس  ولقائه 
دعم  يف  االستمرار  مؤكدا 
لبنان ومجعية الصليب األمحر 
الدكتور  برئاسة  اللبناني 
حضر  الذي  الزغيب  أنطوان 
للجمعية  العام  واألمني  اللقاء 
بـ  مشيدا  كتاني«،  جورج 
بني  القائم  الدائم  »التنسيق 
منوها  واجلمعية«،  االحتاد 
الصليب  به  يقوم  »ما  بـ 
خمتلف  يف  اللبناني  األمحر 

اجملاالت«.
وقال: »إن االحتاد سيواصل 
إىل  املساعدات  تقديم 
الصحية  اجملاالت  يف  لبنان 
التخفيف  بهدف  واالجتماعية، 
من اآلثار الصعبة اليت خلفتها 
انفجار  بعد  سيما  ال  االحداث 
جائحة  وانتشار  بريوت  مرفأ 

كورونا«.
رافق األمني العام لالحتاد يف 
القانونية  املستشارة  زيارته 
واملدير  ستودارت  فيكتوريا 
املالي ملنطقة الشرق األوسط 
االحتاد  يف  افريقيا  ومشال 
الشرقاوي  حسام  الدكتور 

رئيس اجلمهورية شكر لنظريه العراقي مضاعفة كمية 
النفط وطالب األمني العام لالحتاد الدولي للصليب 

واهلالل االمحر بدعم لبنان إلعادة النازحني اىل بالدهم
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البطريرك الراعي مستقبال   القائم باالعمال الربيطاني لونغدن

املاروني  البطريرك  استقبل 
الكاردينال مار بشارة بطرس 
امس  ظهر  قبل  الراعي، 
الصرح  يف  اخلميس،  االول 
بكركي،  يف  البطريركي 
الربيطاني  باالعمال  القائم 
زيارة  يف  لونغدن  مارتن 
مهامه  انتهاء  قبيل  وداعية 
املقبل،  الشهر  لبنان  يف 
مناسبة مت يف خالهلا  وكانت 
اليت  الصعبة  لألوضاع  عرض 
وتأكيد وقوف  لبنان  بها  مير 
وتأييدها  جانبه  اىل  بريطانيا 
الناشط واملؤمتر  احلياد  ملبدأ 
أجل  من  اخلاص  الدولي 

لبنان.

لونغدن
اللقاء:  بعد  لونغدن  وقال 
صاحب  مع  حتدثت  »لقد 

الغبطة يف عدد من املواضيع، 
املعيشية  األوضاع  وأبرزها 
منها  يعاني  اليت  الصعبة 
واألزمات  اللبناني  الشعب 
املرتاكمة، وأثنيت على دوره 
املرحلة  هذه  يف  القيادي 
الصعبة. وتطرقنا اىل مبادرة 
احلياد  نقطيت  حول  غبطته 
من  اخلاص  الدولي  واملؤمتر 
لبنان  أن  وكيف  لبنان،  أجل 
اجلميل والعظيم يعتمد اليوم 
على اجليل اجلديد من الشباب 
والشابات الذين يطمحون اىل 
ويستحقون  أفضل  بلد  رؤية 
املمكن  الدولي  الدعم  كل 
وحلمهم  طموحهم  لتحقيق 
أن  لغبطته  أكدت  كما  فيه. 
ستستمر  املتحدة  اململكة 
جانب  اىل  والوقوف  بالدعم 

لبنان«. 

الراعي استقبل لونغدن 
مودعا وتأكيد استمرار 
دعم بريطانيا للبنان

لالحتاد  لبنان  مكتب  ومدير 
كاردوزا،  كورتيز  كريستيان 
الدكتور  اىل  باالضافة 

الزغيب.
شكر العراق

من جهة أخرى، أبرق الرئيس 
الرئيس  من  كل  اىل  عون 
العراقي برهم صاحل ورئيس 
الكاظمي  مصطفى  الوزراء 
احلكومة  قرار  هلما  شاكرا 
العراقية مضاعفة كمية النفط 
 500 من  للبنان  أقرتها  اليت 
ألف طن إىل مليون طن سنويا 
ملساعدته على جتاوز الظروف 

الصعبة اليت مير فيها.
واعترب الرئيس عون انه »ليس 
غريبا على دولة العراق وقوفها 
وطننا،  جانب  إىل  الدائم 
واحملن  الظروف  خمتلف  يف 
مبادرة  وتأتي  بها.  مرَّ  اليت 
ظروف  يف  اليوم،  بالدكم 
اقتصادية وحياتية بالغة الدقة 
والصعوبة بالنسبة إىل شعبنا، 
وحنن أحوج ما نكون فيها إىل 
وأصدقائنا،  أشقائنا  دعم 
للتدهور  التصدي  لنتمكن من 
وبدء  واإلنساني،  املعيشي 

مرحلة النهوض«.

 سأل النائب ابراهيم كنعان 
خالل لقاء يف جامعة الروح 
القدس - الكسليك: »أين 
الالمركزية اإلدارية املوسعة 
اتفاق  على  سنة   31 بعد 
الئحة  هو  فهل  الطائف؟ 
ما  البعض منه  يأخذ  طعام 
رئاسة  كصالحيات  يرغب 
والدميوقراطية  اجلمهورية 
بثالثة  واحلكم  التوافقية 
رؤوس، وترتك اإلصالحات 
البنيوية حربا على ورق؟«.

 أضاف: »بعد إقرار قانوني 
واستعادة  االنتخابات 
من  املتحدرين  اجلنسية 
أصل لبناني، ال شيء أهم 
االدارية  الالمركزية  من 
اليت  املوسعة  واملالية 
يف  كبرية  مشاكل  حتل 
االقتصاد واالمناء واخلدمات 

االجتماعية«.

كنعان:
الالمركزية 

االدارية واملالية 
املوسعة حتل 
مشاكل كبرية

الفرنسي  الرئيس  أّكد 
امس  ماكرون،  إميانويل 
»مواصلة  اخلميس،  االول 
خريطة  عن  للدفاع  العمل 

الطريق بشأن لبنان«.

على  »نعمل  أننا  وأضاف 
دولي  متويل  نظام  إنشاء 
العامة  اخلدمات  الستمرار 
حدوث  حال  يف  اللبنانية 

أّي اضطراب سياسي«.
عامون  مّدعون  وكان 
حتقيقًا  فتحوا  فرنسيون 
حسابات  بشأن  أوليًا 
حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، وذلك بعد حتقيقات 
أعقبت  سويسرية  أخرى 
مليون   326 مبلغ  حتويل 
حاكم  حسابات  إىل  دوالر 

مصرف لبنان وشقيقه.
ميشال  الرئيس  واعترب 
التدقيق  سقوط  أن  عون 
ضرب  يعين  اجلنائي 
املبادرة الفرنسية من أجل 
لبنان،  تشكيل حكومة يف 
بأنها  املصارف  متهمًا 
مسؤولية  بعدم  »تصرّفت 
طمعًا  الناس  ودائع  يف 

يف الربح السريع«.
تشكيل  أزمة  وتراوح 
مكانها،  اللبنانية  احلكومة 
للرئيس  سبق  حبيث 
احلكومة  تشكيل  املكلف 
سعد احلريري أن قال يف 
الشهر  من  سابق  وقت 
يشّكل  لن  إنه  املاضي، 
فريق  يريدها  كما  حكومة 
أّي  وال  عون،  الرئيس 

فريق سياسي آخر.

ماكرون: سنواصل 
العمل للدفاع عن 
خريطة الطريق 

بشأن لبنان

املركزية  اللجنة  اعلنت   
الوطين  »التيار  يف  لالعالم 
احلر« يف بيان، ان »وفدا من 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
زار مركز هيئة قضاء الشوف 
يف »التيار الوطين احلر« يف 
الدامور، حيث عقد لقاء جرى 
أهمية  على  التأكيد  خالله 
املستمر  والتنسيق  التواصل 
مبا خيدم مصلحة أبناء الشوف 
يف  االستقرار  ويرسخ  مجيعا 

املنطقة«.
على  احلاضرون  شدد  كذلك 
والوقوف  التعاون  »ضرورة 

جلنة االعالم يف الوطين احلر: وفد من 
االشرتاكي زار مركز هيئة قضاء الشوف 

وتأكيد أهمية التواصل والتنسيق

يف  الشوفيني  جانب  إىل 
االقتصادية  املرحلة  هذه 

واملعيشية الصعبة«.
وحضر عن التقدمي االشرتاكي 
عضو جملس القيادة احملامي 
الداخلية  ووكيال  وليد صفري 
يف الشوف واالقليم الدكتور 
بالل  والدكتور  غنام  عمر 
معتمدي  اىل  إضافة  قاسم، 

املناطق.
وحضر عن التيار الوطين احلر 
ايلي  الدكتور  القضاء  منسق 
املتين ومساعد املنسق سعيد 

عويدات وأعضاء اهليئة.

خالل اللقاء

لبنان    حاكم  مصرف  أعلن 
بيان،  يف  سالمة ،  رياض 
سيقوم  املركزي   » البنك  ان 
للدوالر  بيع  بعمليات 
االمريكي للمصارف املشاركة 
بسعر   Sayrafa منصة  على 
12,000 لرية للدوالر الواحد، 
تبيعها  املصارف   أن  على 
للدوالر  لرية   12,120 بسعر 

الواحد«.
ولفت اىل انه »استنادا اىل ما 
تقدم، يطلب من املشاركني 
مجيع  بتسجيل  الراغبني 
اعتبارا  الطلبات على املنصة 
الواقع يف  االثنني  نهار  من 
لغاية   2021 حزيران   14
 16 الواقع يف  االربعاء  نهار 

حزيران 2021، شرط تسديد 
تسجيل  عند  املطلوب  املبلغ 
اللبنانية   ب اللرية  الطلب 
نقدا، وسوف تتم تسوية هذه 
العمليات نهار اخلميس الواقع 
يف 17 حزيران 2021، وتدفع  
لدى  االمريكية  الدوالر ات 
حصرا«،  املراسلة  املصارف 
مبينة ان »جممل عمليات هذا 
االسبوع هو 18 مليون دوالر 
امريكي مبعدل 12,200 لرية 
منصة  على  الواحد  للدوالر 
Sayrafa، مع االشارة اىل أنه 
على  الرقابة  جلنة  مت  تكليف  
التزام  من  للتأكد  املصارف 
التعاميم  بتطبيق  الصرافني 

ذات الصلة«.

 SAyrAfA سالمة: بيع الدوالر على منصة
بـ 12 الفا على ان تبيعه املصارف بـ 12,120 لرية
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أكد 
خالل  جعجع،  مسري  اللبنانية« 
أن  معراب،  يف  صحافية  ندوة 
حياول  الكبرية  األزمات  »خالل 
لتحسني  االستفادة  البعض 
موقعه أو تغيري بعض املفاهيم، 
الناس  يبقى  أن  »يهمنا  وقال: 
هذه  يف  األمور  من  بينة  على 
تتطلب  اليت  الصعبة  املرحلة 
ابطاال لتحديها. يف احلرب كانت 
هناك خطوط متاس واضحة. أما 
موجودة  اخلطوط  فهذه  اليوم 
حكومة  رئيس  مع  بيت  كل  يف 
دياب،  حسان  األعمال  تصريف 
إن  القول  من  بد  ال  أنه  إال 
الطريقة اليت تتعامل بها حكومته 
غري منطقية فهي حكومة تصريف 
تواكب  أن  منها  مطلوب  أعمال 
املصائب اليت تقع على الشعب 

اللبناني«.
احلكومة  كانت  »إن  أضاف: 
ال  فذلك  أعمال  تصريف  حكومة 
يعين أن ال عالقة هلا مبا حيدث 

يف البلد«.
»أنا  بالقول:  دياب  إىل  وتوجه 
غري  إنك  دياب،  حسان  معك 
إليه  آلت  عما  كليا  مسؤول 
برتك  معك  لكنين لست  األمور، 
الشعب اللبناني وعدم مساعدته 

يف تأمني حاجاته«.
األعمال  تصرف  »هل  وسأل: 
حكومة تصريف األعمال؟ أنا أرى 
اللبناني«،  الشعب  تصرف  أنها 
الدعم  »سياسة  أن  إىل  الفتا 
دياب  حكومة  منذ  اعتمدت  اليت 
كارثية أدت إىل خسارة مليارات 
التفرج  جيوز  فهل  الدوالرات، 
على ما حيدث بالدواء واحملروقات 
حتت غطاء أننا تصريف أعمال؟«، 
وقال: »عمليا، إن الدعم مرفوع، 
وجيب إعالن ذلك ليتمكن الشعب 
اللبناني من تدبري نفسه، ولكن 
البنزين  على  موجود  الدعم  هل 
الدعم  االستمرار يف  إن  اليوم؟ 
املواد  وفقدان  آن،  يف  ورفعه 
الشعب  حبق  كبرية  جرمية 
اللبناني، وحنن ال نطالب حكومة 
تصريف األعمال باملعجزات، إمنا 
ما  قدر  على  مسؤوليتها  بتحمل 

هلا من صالحيات«.
»خطاب  إىل  جعجع  وتطرق 
السيد  اهلل  حلزب  العام  األمني 
وقال:  األخري،  نصراهلل  حسن 
وكالمه  اهلل  نصر  يسمع  »من 
الوضع واحلكومة حيتاج إىل  عن 
نداء  يوجه  وهو  للبكاء  احملارم 
احلكومة،  تشكيل  على  للقيمني 

وهم مجيعهم عنده«.
نصراهلل  السيد  إىل  وتوّجه 
»شوي  حسن  »سيد  بالقول: 
شوي«، فمن يسمعك يظن أنك 
حمروقات.  حمطة  على  تنتظر 
أذكرك سيد حسن بأنكم عطلتم 
البلد سنة ونصف سنة من أجل 
وصول عون، وأذكرك بأن لديكم 
أكثرية نيابية، وأذكرك أيضا بأن 
وهي  شكلتموها  أنتم  احلكومة 
لكم، وإن اشتكينا فذلك حقنا. 
لنا؟  تتشكى  فكيف  أنت  أما 
األكثرية  أّن  أذكرك سيد حسن 
البلد  عن  املسؤولة  وهي  لكم، 
والشعب ميوت، اطلبوا من رئيس 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
أن يشكل احلكومة، وإن رفض 
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جعجع: سيد حسن أنتم تدمرون 
آخر مدماك قائم يف اقتصادنا 

واخلالص بانتخابات نيابية مبكرة

خدمة ملشروع فتنوي حيمله رئيس 
بلدية بقاعصفرين نفسه«.

وتابع البيان: »يف هذه املناسبة، 
نؤكد متسكنا حبسن اجلوار والعالقة 
مع بلدة بقاعصفرين وأهلها، كما 
على  املشرتك  بالعيش  متسكنا 
أبناءنا يف  وندعو  الوطن.  مساحة 
التنبه  إىل  وبشري  بقاعصفرين 
بامسهم  حتاك  اليت  للمؤامرات 
خافية  تعد  مل  سياسية  ملصاحل 

على أحد«.
الداخلية  وزير  نطالب  اضافا:« 
بالتحقيق  اللبناني  والقضاء 
بلدية  رئيس  عليه  أقدم  ما  يف 
يف  يدخل  والذي  بقاعصفرين 
الطائفية  النعرات  إثارة  إطار 
األهلي،  السلم  على  والتشويش 
هذا  بأمن  لالعبني  ردعا  وذلك 
الكالم  على  ونثين  الوطن. 
للخري  الداعي  امليثاقي  الوطين، 
والوئام، وإحقاق احلق الذي صدر 
اللواء  السابق  الوزير  عن  البارحة 

أشرف ريفي«.
زلنا  وما  »كنا  البيان:  وختم 
وسنبقى ضد أي مساس بالسلم 
السلطات  على  ولكن  األهلي، 
وعسكرية  قضائية  من  املعنية 
مسؤولياتها  تتحمل  أن  وأمنية 

كاملة على هذا الصعيد«. 

سرتيدا جعجع واسحق ردا على رئيس بلدية 
بقاعصفرين: مل تقع اي حوادث يف جرود القرنة 

السوداء ونتمسك بالسلم االهلي وحسن اجلوار

سرتيدا  بشري  قضاء  نائبا  اسف 
بيان،  يف  اسحق  وجوزيف  جعجع 
بلدية  رئيس  عن  صدر  ما 
فيه  اتهم  والذي  بقاعصفرين، 
مواطنني من بشري بالتعدي على 
راع من بلدته، واطالق النار على 
رؤوس  من  عدد  وقتل  قطيعه، 
كبري  جتمع  إىل  ودعوته  املاشية، 
ملقاومة  بقاعصفرين  ساحة  يف 
يف  جاء  ما  حسب  التعدي  هذا 

بيانه«.
اضافا:« يهمنا يف هذا اإلطار، أن 
نؤكد أنه بعد البحث والتدقيق تبني 
أنه مل تقع أي حوادث يف جرود 
القرنة السوداء خالل األيام القليلة 
املاضية، مما حدا ببلدية بشري إىل 
كافة  األمنية  األجهزة  من  الطلب 
يف  وشفاف  كامل  حتقيق  إجراء 
املوضوع، وحتى الساعة مل يتبني 
أي  األمنية  األجهزة  ألي من هذه 
أثر ألي حادث، األمر الذي جيعل 
من نداء رئيس بلدية بقاعصفرين 
األخري غري قابل للتفسري أو الفهم 
واضحة  سياسية  خلفيات  من  إال 
املعامل، بغية توتري األجواء ما بني 
جهة،  من  والضنية  بقاعصفرين 
وهذا  األخرى.  اجلهة  من  وبشري 
لبقاعصفرين  خدمة  ليس  األمر 
وأبنائها أو الضنية وأبنائها وإمنا 

النائبان سرتيدا جعجع وجوزيف اسحق واضحا،  سياسيا  موقفا  اختذوا 
على  تتفرج  أن  ال  كاف،  وذلك 
وبالنسبة  وتتباكى.  البلد  وضع 
يعلو  لك سيد حسن، ال صوت 
ال  اليت  املعركة،  صوت  فوق 
عالقة للبنان واللبنانيني بها ولو 

ماتوا جوعا«.
أضاف: »حتدثت سيد حسن عن 
لبنان،  حمتكرين كأنك ال تعرف 
مكان  كل  موجود يف  فاالحتكار 
اآلن  أزمتنا  هل  ولكن  ويعاجل، 
واحملتكرين؟  االحتكار  سببها 
ال  املنطق،  من  أدنى  حد  هناك 
نظامنا  التجار، ولكن  أدافع عن 
قوامه  حر  اقتصاد  على  قائم 
حسن  سيد  والطلب.  العرض 
قائم  مدماك  آخر  تدمرون  أنتم 
دمرمت  بعدما  اقتصادنا،  يف 
ذلك  من  بدل  أخرى،  مداميك 
االستمرار  على  الضغط  أوقفوا 
يف الدعم الذي خسرنا املليارات 
تهريبا  سوريا  اىل  وذهب 
مجاعتكم،  منه  واستفادوا 
حسن،  سيد  عندك  والدولة 
تستطيع أن تتخذ قرارا وتشرتي 
البنزين من إيران، اليت بدورها 
تستورده، ولنفرتض انها قررت 
ذلك، فالقصة بيع وشراء، كيف 
وأين  إليران،  لرية  دفع  ميكن 
لبنان  أبناء  وحنن  ستصرفها؟ 
باللرية  نفعل  ماذا  نعرف  ال 

اللبنانية«.
لكالم  وفقا  »البنزين،  وتابع: 
على سعر  سيباع  حسن،  السيد 
الصرف بعد »كم شحنة للدعاية 
أن  جيب  والبنزين  السياسية«، 
واخلزانات  خزانات،  يف  يوضع 
الشركات  ملك  إما  لبنان  يف 
اخلاصة اليت لن تقبل باستقبال 
العقوبات  بسبب  ايران  بنزين 
وإما ملك الدولة اليت إن وضع 
نتمكن  لن  خزاناتها  البنزين يف 

من االستفادة منها«.
وأردف: »اخلالص موجود دائما، 
واالستمرار،  الصمود  واألهم 
وكما نتذكر املقاومة الفعلية يف 
تارخينا وكم خضعنا لضغوط من 
إمرباطوريات اليوم مدعوون حنن 
إىل الصمود منعا لتغيري اقتصاد 

لبنان وهويته وثقافته«.
»باب  أن  التأكيد  جعجع  وجدد 
إجراء  هو  األساسي  اخلالص 
اليت  املبكرة  النيابية  االنتخابات 
اعتربها نصراهلل مضيعة للوقت«، 
سائال: »هل من سبب أوىل منها 
بعد أشهر من عدم القدرة على 

تشكيل احلكومة؟«.
أنتم  نصراهلل  »سيد  وختم: 
بل  أبدا،  انتخابات  تريدون  ال 
اللبناني  الشعب  بقاء  تريدون 
سنستمر  حنن  ولكن  هو،  حيث 
مكان  إىل  ألخذه  النضال  يف 

مشرق«. 

جعجع

من  تعد  حالة  أي  لدينا  تسجل 
قبل أهلنا. كما وأدعو أهلي اىل 
عدم اإلجنرار إىل الفتنة اليت مل 

تكن يوما من شيمنا«.
»بالنسبة  أنه  إىل  وأشار 
نعتين  الذي  الفتنوي  للمشروع 
مشروع  فهو  بشرى،  نائبا  فيه 
منطقة  يف  حبت  سياحي  تزجل 
جرود أهلي وأحبائي يف منطقة 
بقاعصفرين يف القرنة السوداء. 
أصدرمتوه  الذي  البيان  وبهذا 
عرض  اجلرية  حق  ضربتم 
لغة  نعتمد  ال  أننا  وإذ  احلائط، 
التهديد ألننا يف أرضنا ومنارس 
ونتصرف  الطبيعية  حقوقنا 
وتأتي  مبلكه،  املالك  تصرف 
علينا التعديات من خارج احلدود 
الزيتية،  وبالبدالت  بالسالح 
وال  السالح  نستعمل  ال  وحنن 
منلكه، فلسنا حباجة اىل السالح 
يف دولة القانون واملؤسسات، 
امليليشيات  دولة  اىل  نلجأ  وال 

اليت لطاملا حلمتم بإعادتها«.
وختم: »وأخريا، ملبيضي األوجه 
الضيقة،  املصاحل  وأصحاب 
القرنة السوداء ليست للكباش 
السياسي، بل هي حق مكتسب 
منطقة  يوجد  وال  فيه  لبس  ال 
نزاع، هناك حاالت تعد فقط«.

رئيس بلدية بقاعصفرين رد على نائيب بشري:

القرنة السوداء ليست للكباش السياسي
بقاعصفرين  بلدية  رئيس  رد 
بالل زود يف بيان، على نائيب 
وجوزيف  جعجع  سرتيدا  بشري 
إسحق، »حول ما جرى مؤخرا من 
السوداء،  القرنة  يف  إشكاالت 
قطعان  على  تعديات  ومن 
حول  وسجاالت  املاشية  من 
»على  أن  فرأى  املوضوع«، 
سبقين  وبكى  ضربين  مقولة 
نائبا  علينا  أطل  وإشتكى، 
بشري لينفيا أي حادثة حصلت 
يف جرود بلدة بقاعصفرين يف 
على  فردا  السوداء،  القرنة 
ذلك حنيطكما علما برقم حمضر 
فصيلة سري - الضنية حتت رقم 
 ،2021/6/8 بتاريخ   ،302  /806
الراعي  من  إدعاء  بعد  وذلك 

حممد ديب«.
اىل  »بالنسبة  أنه  زود  واعترب 
يوم  إليه  دعوت  الذي  التجمع 
غد اجلمعة، فهو من أجل تهدئة 
بقاعصفرين  يف  أهلي  نفوس 
بأخالق  إقتداء  للصرب  ودعوتهم 
عليه  اهلل  صلى  حممد  سيدنا 
وتعظيم  اجلرية  حبق  وسلم 
اجلار، والتاريخ يشهد كم حالة 
تعد حصلت منذ سنوات، وهذه 
لدى  بالتواريخ  التعديات موثقة 
قيادة اجليش، ويف املقابل مل 

إجياد حل سريع لألوضاع الصعبة 
العيش  يضمن  مبا  لبنان  يف 
تشكيل  ووجوب  لشعبه  الكريم 
سرعة«،  أقصى  يف  حكومة 
املبادرة  »أهمية  على  مشددا 
الرئيس  طرحها  اليت  الفرنسية 
يف  ماكرون  إميانويل  الفرنسي 

زيارته للبنان«.
غريو

غريو  السفرية  أكدت  بدورها، 
أن »فرنسا كانت وال تزال اىل 
الذي  اللبناني  الشعب  جانب 
تكن له كل حمبة وجتهد لدعمه 
وستقوم  األصعدة،  مجيع  على 
بكل ما يلزم يف سبيل مساعدة 

لبنان«.

يازجي عرض مع سفرية فرنسا لالوضاع 
غريو: فرنسا جتهد لدعم لبنان ومساعدته

استقبل بطريرك انطاكية وسائر 
االرثوذكس  للروم  املشرق 
املقر  يف  يازجي  العاشر  يوحنا 
البلمند، سفرية  البطريركي يف 
فرنسا آن غريو اليت شكرته على 
عن  وأعربت  االستقبال،  حفاوة 

سعادتها بزيارته.
مع  يازجي  البطريرك  وعرض 
السفرية غريو »لألوضاع العامة 
والدور املهم الذي لعبته فرنسا 
وما  املنطقة  يف  التاريخ  عرب 
هذه  تلعبه، خصوصا يف  زالت 

املرحلة«.
»صعوبة  يف  الطرفان  وتباحث 
لبنان  بها  مير  اليت  املرحلة 
ودقتها«، فأكد يازجي »وجوب 

جملس  يف  القضايا  جملس  بأن 
مبدأ  أقر  قد  الدولة  شورى 
واإلدارة  بني  القضاء   التعاون 
لتجاوز  اإلبطال  مراجعات  يف 
حد السلطة حبيث جيوز للقاضي 
حنو  اإلدارة  إرشاد  اإلداري 
لتأمني  سلوكها  الواجب  السبل 
)جملس  املشروعية  مبدأ  احرتام 
 484/2002 رقم  قرار  القضايا 
وبالتالي   ،)2003/5/7 تاريخ 
فإن دعوة رئيس اجلمهورية كل 
من القاضي فادي الياس الذي 
حيوز يف الوقت عينه على صفة 
شورى  جملس  مكتب  رئيس 
لبنان  مصرف  وحاكم  الدولة 
إثر  بعبدا   يف  قصر  اجتماع  اىل 
الشارع  يف  أحدثها  اليت  البلبلة 
التعاميم  أحد  تنفيذ  وقف  قرار 
ال  لبنان  مصرف  عن  الصادرة 
يشكل التماسا ألي طلب متعلق 

مبراجعة قضائية«.

قرار من عويدات حبفظ شكوى ضد رئيسي 
اجلمهورية وشورى الدولة وحاكم املركزي!

العام لدى  حمكمة  النائب  أصدر 
عويدات   القاضي  غسان  التمييز  
املقدمة  الشكوى  حبفظ  قرارا 
العماد  اجلمهورية  رئيس  ضد 
ورئيس  جملس  عون   ميشال 
فادي  القاضي  الدولة   شورى 
لبنان    وحاكم  مصرف  الياس 
املنصوص  باجلرم  رياض سالمة  
من  قانون   419 املادة  يف  عنه 

العقوبات .
وورد يف نص القرار أنه »تبني أن 
املدعني احملامني: دياال شحادة، 
واصف احلركة، عبد السالم فتاح 
تقدموا  قد  كانوا  همام  ووائل 
اإلدعاء  اختاذ صفة  مع  بشكوى 
رئيس  من  كل  ضد  الشخصي 
عون  ميشال  العماد  اجلمهورية 
الدولة  شورى  جملس  ورئيس 
وحاكم  الياس  فادي  القاضي 
مصرف لبنان رياض سالمة جبرم 
املادة 419 عقوبات، معلال قراره 

أعلنت وزارة الصحة العامة يف تقريرها اليومي تسجيل 229 إصابة 
جديدة بفريوس كورونا، أمس االول اخلميس، رفعت العدد الرتاكمي 

للحاالت املثبتة اىل 542169، كما مت تسجيل 5 حاالت وفاة.

كورونيات

مآثره  النسيان  يطو  مل  من 
العماد  الرئيس  بقامة  رئيسا 
وصف  ما  بتحوير  عون  ميشال 
تاريخ  من  حقبة  يف  واقعة  من 

لبنان احلديث وجتزئته«.
من  وطنية  »قامات  اضاف: 
من  منها  ينال  ال  الوطن  أعمدة 
النهج  إرث  نصب نفسه حافظا 

الشهابي يف لبنان«. 

جريصاتي يف رد على شارل رزق:
قامات وطنية ال ينال منها من نصب نفسه 

حافظا إرث النهج الشهابي
سليم  السابق  الوزير  أصدر   

جريصاتي بيانا قال فيه:
»بئس زمن يرئس فيه مؤسسة 
القضاء  وزير  شهاب  فؤاد 
عمل  الذي  رزق  شارل  الرديف 
عن  وخفية  سرا  له،  أعوان  مع 
فرض  على  حينه،  يف  الرئيس 
قضاء  على  أجنبية  مرجعية 
فيه  يعري  زمن  وبئس  وطنهم، 

صدر عن مديرية التوجيه يف قيادة اجليش البيان اآلتي: »بتاريخ 
اعتبارًا من الساعة 17.53 ولغاية 17.56، خرق زورق   2021/6/9
حربي تابع للعدو اإلسرائيلي املياه اإلقليمية اللبنانية قبالة رأس 

الناقورة، ملسافة أقصاها حواىل 240 مرتا«.

خرق حبري إسرائيلي جديد قبالة رأس 
الناقورة
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لـبنانيات

 أكد عضو نقابة أصحاب حمطات 
جورج  الدكتور  احملروقات 
»كل  أن  تصريح  يف  الربكس 
املعلومات تفيد أن مصرف لبنان 
موافقة  أي  اآلن  حتى  يعط  مل 
املستوردة  للشركات  مسبقة 
للنفط تسمح هلا بتفريغ البواخر 
اليت وصلت اىل املياه اللبنانية 
أيام  خالل  ستصل  اليت  او 
واالتصاالت جارية حملاولة إجياد 

احللول«.
االصرار  سبب  »ما  وسأل: 
واصحاب  املواطنني  اذالل  على 
يستعملون  وهل  معا؟  احملطات 

يف اللعبة السياسية؟«.
أبواب صيف  على  »حنن  وقال: 
عدد  جميء  خالله  ننتظر  واعد 
كبري من املغرتبني الذين حيملون 
املطلوبة  الصعبة  العمالت  معهم 
لالسترياد ونعول عليهم النعاش 
املنكمش  اللبناني  االقتصاد 
منذ أكثر من سنة بسبب جائحة 
االقتصادية  واالزمة  كورونا 
اليت  الرسائل  فإرسال  العامة. 
جميئهم  إلغاء  اىل  بهؤالء  تدفع 
حق  جرمية يف  يعترب  لبنان،  اىل 

هذا البلد«.
عشرات  صرف  »من  وتابع: 
أموال  من  الدوالرات  مليارات 
أن  يستطيع  املودعني، 
إلنقاذ  ماليني  بضعة  يصرف 
سيعيد  الذي  الصيف  فصل 
من  سيصرفه  ما  إضعاف  إليه 
عن  الذل  وإليقاف  الدوالرات 
واملواطنني.  احملطات  أصحاب 
كميات  أن  يعلم  اجلميع 
الداخل  يف  املتوفرة  احملروقات 
اال  تكفي  وال  حمدودة  اللبناني 
نتوقف  لذلك مل  لفرتة قصرية. 
التحذير  عن  عدة  أسابيع  منذ 
من الوصول اىل ما وصلنا اليه 
املعنيني  ملطالبة  جمددا  ونعود 
كافة باختاذ القرارات الضرورية 
على  املوافقة  العطاء  الفورية 

النها  املطلوبة  االعتمادات 
السبيل الوحيد املتاح حاليا«.

وقال: »وقف االسترياد املفاجىء 
وإبقاء البالد من دون حمروقات 
على  وتدمريي.  جرمي  فعل  هو 
احلكومة ومصرف لبنان أن يعلنا 
هذا  بوضوح عن سياستهما يف 
ومصارحة  ومصارحتنا  القطاع 
ما  حبقيقة  اللبناني  الشعب 
يريدان  كانا  ان  فعله.  يريدان 
الدعم، فهذه خارطة طريق  رفع 

لرفعه خالل 4 اشهر:
 22% تدرجييا  الدعم  خيفض   -
شهريا وعلى فرتة اربعة اشهر.

قانون  النيابي  اجمللس  يقر   -
يبدأ  اليت  التمويلية  البطاقة 
الثاني  الشهر  خالل  بها  العمل 

من بداية رفع الدعم.
- يؤمن مصرف لبنان فورا وخالل 
هذه الفرتة االعتمادات املطلوبة 
السترياد احملروقات اليت توقف 
وتقنني  واالذالل  الطوابري 

املولدات.
- تتخذ وزارتا االقتصاد والطاقة 
ومنشآت النفط واالجهزة االمنية 
االجراءات املتوجبة لوقف تسليم 
التهريب  لتجار  احملروقات 

املعروفون جيدا.
على  احملطات  تسليم  تأمني   -
مادتي  اللبنانية  االراضي  كامل 
خالل  من  واملازوت  البنزين 
املتعاقدة  املستوردة  الشركات 

معها أو شركات التوزيع.
اخلطة  هذه  لتمويل  خيصص   -
امريكي  دوالر  مليون   750
واكثر  بالكامل  تكوينها  سيعاد 
والسواح  املغرتبني  أموال  من 
الذين سيمضون العطلة الصيفية 

يف لبنان«.
احلكومة  كانت  ان  »اما  وختم: 
كما  الدعم  ابقاء  على  تصر 
كافة  اإلجراءات  فلتأخذ  هو، 
السترياد  الدوالرات  لتأمني 

احملروقات«.

الربكس: للموافقة فورا على االعتمادات 
املطلوبة لتفريغ بواخر النفط

 2021 حــزيران   12 Saturday 12 June 2021الـسبت 

 استغرب رئيس حزب الكتائب 
عرب  حديث  يف  اجلميل  سامي 
»يقف  أن  »احلرة«،  تلفزيون 
حسن  اهلل  حلزب  العام  األمني 
مع  املواجهة  حال  يف  نصراهلل 
يسيطر  أنه  العلم  مع  الدولة، 
األكثرية  وميلك  مفاصلها  على 
النيابية وحليفه رئيس اجلمهورية 
من  األعمال  تصريف  وحكومة 

صناعته«.
الكالم  هذا  »غريب  وقال: 
رهائن  اللبنانيني  يأخذ  الذي 
ال  ومسارات  سياسات  يف 
أن  واعترب  بلبنان«.  هلا  عالقة 
اليوم،  الدولة  على  »القيمني 
امليليشيا  وحتالف  املنظومة  أي 
عما  املسؤولون  هم  واملافيا، 
البلد ومينعون قيام  اليه  وصل 
للشعب  القرار  وإعادة  الدولة 
ويريدون  مبكرة،  انتخابات  عرب 
وكراسيهم  مبكاسبهم  التمسك 
اليت هي من كرتون، يف وقت 
شيء  وال  يعاني  الشعب  ان 
ليس  قلبهم  ألن  بهم،  يؤثر 
مراكزهم  على  امنا  لبنان،  على 
بيد  رهينة  لبنان  ابقاء  وعلى 
يتحكم  الذي  اهلل  وحزب  ايران 

بالبلد«.
حلزب  العام  »األمني  أن  ورأى 
اهلل حتدث كرئيس للبالد«، الفتا 
إىل أن »نصراهلل بكالمه وقراراته 
يكسر قرار العقوبات على ايران 
وهذا  للعقوبات  لبنان  ويعرض 

أمر لن يتحمله احد«.
»بروباغاندا  أن  اىل  وأشار 
الشعب  تيئيس  تريد  السلطة 
واقناعه ان التغيري غري ممكن، 
اسرتاتيجية  ضمن  من  وهذا 
االغتيال املعنوي للشعب وهذا 
»هناك  بأن  مذكرا  خاطئ«، 
نزلوا  شخص  مليون  من  اكثر 
يدلون  وسوف  الشارع  اىل 
االنتخابات  يف  بأصواتهم 

النيابية«.
وأكد أن »أي انتخابات ستؤدي 
اىل تغيري بنيوي يف لبنان لذلك 
ملاذا  واال  منها،  يهربون  هم 
ما  االستحقاق  وتأجيل  االنتظار 

داموا يثقون بأنفسهم؟«.
قال:  االنتخابي،  القانون  وعن 
انتخابي  قانون  اي  يوجد  »ال 
وجه شعب  يقف يف  ان  ميكن 
إشرافا  نريد  التغيري.  يريد 

دوليا على االنتخابات النهم قد 
وهناك شعب  النتائج  يزورون 
اىل  بلبنان  ينتقل  ان  يريد 

مرحلة جديدة«.
وتوجه حلزب اهلل بالقول: »ان 
نبض الناس ضد كل حماوالت 
اعادة البالد 100 سنة اىل الوراء 
وهذا ما سيقوله اللبنانيون يف 

اي استحقاق«.
ضرورة  »االنتخابات  أن  وأكد 
األزمات  حاالت  يف  وحاجة 
والدول اليت تتعثر وتدخل يف 
إىل  مشريا  تعطيل«،  حاالت 
يتمكنوا  مل  اسرائيل  »يف  ان 
اىل  فلجأوا  حكومة،  تأليف  من 
انتخابات وهذا االمر ينطبق على 
الناس  وعلى  العامل  دول  كل 
سيما  ال  احلكم،  تكون  ان 
من  التمكن  دون  ننتظر  اننا 
تشكيل حكومة ولو قررنا إجراء 
االنتخابات من 11 شهرا لكانت 
أنه  على  وشدد  حصلت«.  قد 
من  املزيد  انتظار  ميكننا  »ال 
اعادة  اىل  حباجة  ألننا  الوقت 

تكوين السلطة«.
واعترب أننا »رهينة بيد حزب اهلل 
وهو اختار احلريري وعون، وهو 
ولديه  السابقة  احلكومة  شكل 
االكثرية وكل االوراق بني يديه 
استعراض  والباقي  يقرر  وهو 
يف  احلقيقة  ما  يف  اعالمي، 

مكان آخر«.
واحد  مقرر  لبنان  »يف  وتابع: 
يريد  كان  وإن  اهلل  حزب  وهو 
تأليف حكومة لكانت قد تألفت، 
مفاوضات  يف  منغمس  لكنه 
أخرى  حسابات  ولديه  فيينا 
ويعترب لبنان ورقة ورهينة بيده 
وهو يتمسك بالسلطة، وحنتاج 
ايران  على  دولي  ضغط  اىل 
لوقف دعم حزب اهلل السياسي 

واملالي«.
سيفقد  اهلل  »حزب  أن  ورأى 
حتما االكثرية يف جملس النواب 
يوجد  وال  حتمي  واالمر  املقبل 
عكس  يقول  رأي  استطالع  اي 
ذلك«، داعيا إىل »ترك الشعب 
يقرر مستقبله ومصريه، وحنن 
الذي  الشعب  الرادة  خنضع 
سيقول كلمته وستكون مدوية 
وستفاجئ كل العامل والطريقة 
الوحيدة حلسم اجلدل هي إجراء 

االنتخابات النيابية«.

سامي اجلميل: الطريقة الوحيدة حلسم 
اجلدل إجراء االنتخابات النيابية

اإلعالم  جلنة  رئيس  دعا 
حسني  النائب  واالتصاالت 
إىل  حديث  يف  حسن  احلاج 
قناة »املنار«، إىل »السري يف 
االحتكارات،  ملكافحة  اجتاهني 
قانون  إقرار  يف  يكمن  األول 
النواب،  جملس  يف  املنافسة 
األجهزة  قيام  يف  والثاني 
بواجباتها  واإلدارية  األمنية 
سيما  وال  احملتكرين،  لقمع 
والغذاء  األدوية  قطاعات  يف 

واحملروقات«.
واعترب أن »االحتكارات ومحاية 
أحد  هي  احلصرية  الوكاالت 
األسباب الرئيسية اليت فاقمت 
والنقدية  االقتصادية  االزمة 
لبنان.  يعيشها  اليت  واملالية 
الوفاء  كتلة  »إن  وقال: 
 9 حنو  منذ  تقدمت  للمقاومة 
أشهر باقرتاح قانون املنافسة 
وهو  النيابي،  اجمللس  اىل 
الوزير  مشروع  عن  منبثق 

منصور بطيش«.

ورأى أن »أحد األهداف االساسية 
من مشروع القانون هو تنظيم 
االحتكارات  ومنع  املنافسة 
االقتصادي،  الرتكيز  ومنع 
محاية  إلغاء  إىل  باإلضافة 
وبالتالي  احلصرية  الوكاالت 
املستهلكني  مصلحة  تعزيز 
خالل  من  األسعار  وختفيض 
إرساء منافسة حقيقية«، مشريا 
إىل أن »اقرتاح القانون ينص 

على انشاء هيئة للمنافسة«.
اقرتاح  اقرار  »يتم  أن  وأمل 
ان  جيب  كان  الذي  القانون 
يقر منذ اكثر من 18 عاما، لكن 
الضغوط السياسية والكارتالت 

االقتصادية منعت إصداره«.
وختم: »ان الوكاالت احلصرية 
ملئات  تعود  واالمتيازات 
جينون  الذين  األشخاص 
حساب  على  طائلة  أرباحا 
هم  الذين  املواطنني  ماليني 
والتيارات  الطوائف  كل  من 

السياسية«. 

احلاج حسن: االحتكارات ومحاية الوكاالت 
احلصرية سبب رئيسي لتفاقم االزمة

مشعون  ترايسي  السفرية  رأت 
مرت  أشهر  »عشرة  أن  بيان  يف 
على استقالة حكومة حسان دياب، 
املرفأ، وقبله  انفجار  أعقبت  اليت 
وتسارع  االقتصادي،  التدهور 
وهذه  أشهر  عشرة  االنهيار، 
دفع  تواصل  السياسية  الطبقة 
من  اهلاوية،  اىل  والناس  البلد 
دون حرص على الوطن، من دون 
داخلية  مبادرة  دون  من  خطة، 

جدية«.
كما  أشهر،  »عشرة  أضافت: 
كل  تدمري  يف  إمعان  قبلها، 
آخر،  لبنان  لنا  بات  حتى  شيء، 
لبنان يصطف فيه املواطنون عند 
حمطة حمروقات لساعات، وتقفل 

وترتفع  تباعا،  املؤسسات  فيه 
املهاجرون،  ويكثر  البطالة، 
والغالء  جمهول،  الودائع  ومصري 
على  الناس ويقضي  بعض  جيوع 
لبنان  عصب  الوسطى،  الطبقة 

احلقيقي«.
تابعت: »عشرة أشهر، والتحقيقات 
ببطء،  مستمرة  املرفأ  انفجار  يف 
وبعض  غائبة،  واملسؤوليات 
التوقيفات ظاملة، وأهالي الشهداء 
جيولون ويتحركون، وما من كالم 

يريح نفوسهم القلقة«.
الطبقة  »إن  مشعون:  وختمت 
السياسية اليت حتكم لبنان اليوم 
هي األفشل يف تارخيه. أملنا أال 

يرمحها التاريخ«. 

ترايسي مشعون: الطبقة السياسية 
احلالية األفشل يف تاريخ لبنان

العام  اجمللس  عميد  اتصل   
وديع  السابق  الوزير  املاروني 
استشهاد  ذكرى  يف  اخلازن، 
طوني  السابق  والنائب  الوزير 
تيار  برئيس  فرجنية،  سليمان 
»املردة« سليمان فرجنية معزيا 
تصريح:  يف  وقال  ومستذكرا، 
الوزير  استشهاد  ذكرى  »يف 
والنائب السابق طوني سليمان 
وابنته  وزوجته  نتذكره  فرجنية 
الذين  ومحايته  أمنه  وعناصر 
إهدن،  جمزرة  يف  استشهدوا 
والتسامح  الوطين،  النبل  لنؤكد 
كبري  معه  تعامل  الذي  اخللقي 
العائلة الرئيس الراحل سليمان 
تيار  رئيس  وحفيده  فرجنية 
فرجنية  سليمان  النائب  املردة 
العائلية  الفاجعة  هذه  مع 

والوطنية على حد سواء«.
شخصية  اتسمت  »لقد  أضاف: 
يف  بالوفاء  الكبري  الراحل 

النفس،  يف  والعزة  السياسة 
معقله  وعن  لبنان  عن  والدفاع 
عن  املدافع  بشراسة  املاروني 
الكرامة اليت جتسد ذروة املعايري 
اإلنسانية والوطنية. وكان جريئا 
عن  بعيدا  العامة،  مواقفه  يف 
الرياء السياسي والتملق، لكأنه 
إال  الصوت  ينفع  »ال  يقول: 
إىل  اجلد،  ومن  مسموع«.  وهو 
احلفيد،  وابن  واحلفيد،  النجل، 
الصرحية  الظاهرة  هذه  جتسدت 
سياسة  سلوك  يف  والصادقة 
يف  العريقة  العائلة  هذه  أبناء 
مع  والقومي  الوطين  التاريخ 
واإلقليمية،  الداخلية  القضايا 
أولوية  إيالئها  على  وحرصت 

على كل املصاحل الضيقة«.
تفتقد  الطويل،  »بغيابه  وختم: 
أساسيا  ركنا  والوطن  السياسة 
من أركان الوفاق الوطين، الذي 

ما أحوجنا إليه مجيعا اليوم«.

اخلازن عزى فرجنية يف ذكرى والده: 
بغيابه نفتقد ركنا من أركان الوفاق

»بعد  أنه  لبنان   أعلن  مصرف 
اطالعه على املعلومات املتداولة 
خبصوص  االعالم   يف  وسائل 
وطوابري  أزمة  احملروقات  
ُعقد  أمام احملطات،  السيارات 
ضم  لبنان  مصرف  اجتماع يف 
اىل احلاكم رياض سالمة ،  وزير 

الطاقة  و املياه   رميون غجر «.
»رغم  انه  اىل  املصرف  ولفت 
تفيد  واليت  املمنهجة  احلمالت 
أن خمزون الشركات املستوردة 
غجر  أّكد  متوفر،  غري  أصبح 
وجود 66 مليون ليرت بنزين يف 
املستوردة  الشركات  خزانات 
و109 مليون ليرت مازوت، هذا 
املتوافرة  الكميات  اىل  إضافًة 
والغري  التوزيع  حمطات  لدى 
السوق  يكفي  مما  حمددة 
 10 بني  ترتاوح  ملدة  اللبناني 
واملصرف  وأسبوعني،  أيام 
سيتابع منح أذونات للمصارف 
استرياد  اعتمادات  لفتح 
املس  عدم  شرط  حمروقات 

صرف لبنان عن ازمة احملروقات: سنتابع منح 
أذونات للمصارف لفتح اعتمادات استرياد شرط 

عدم املس بالتوظيفات اإللزامية
داعيًا  االلزامية«،  بالتوظيفات 
املسؤولني اىل »اختاذ التدابري 
من  ليس  ذلك  كون  الالزمة 

صالحيته«.
»شركة  أن  املصرف  وبنّي 
موافقة  على  استحصلت  مدكو 
لالعتمادات  لبنان  مصرف 
منذ  املقدمة من قبل مصرفها 
أجل  من  شهرين  من  أكثر 
حمروقات  شحنيت  استرياد 
بقيمة امجالية قدرها 28 مليون  
دوالر  أمريكي، ومل يتم افراغ 

الكمية حتى تارخيه«.
بدوره أوضح غجر أن »كميات  
و الغاز   و املازوت   البنزين  
استريادها  مت  اليت  املنزلي 
خالل العام 2021 وحتى تارخيه 
عن   %10 حبدود  زيادة  متّثل 
الكميات املستوردة خالل نفس 
علمًا   ،2019 العام  من  الفرتة 
أن الوضع كان طبيعيًا وحركة 
كانت  عام  بشكل  االقتصاد 

أفضل حااًل من هذا العام«.

من  قصر  قريبة  مصادر  أّكدت 
 ،»OTV« الـ  لقناة  بعبدا ، 
يف  تتأّلف  طبًعا  »احلكومة  أّن 
رئيس  أّن  يبدو  لكن  القصر، 
احلريري   املكّلف  سعد  احلكومة 
متسائلًة:  املكان«،  هذا  نسي 

مصادر قريبة من قصر بعبدا: احلكومة تتألف 
بالقصر لكن يبدو أن احلريري نسي هذا املكان

»أليس غريًبا أن يكون احلريري 
عن  وبعيًدا  احلدث،  عن  بعيًدا 
اهلجوم  إىل  ويلجأ  بعبدا،  زيارة 
اجلمهورّية  ميشال  رئيس  على 
يريد  إّنه  يقول  ثم  ومن  عون ؛ 

تأليف حكومة؟«.

القانونية  الشؤون  مدير  أوضح 
كنعان،  بيار  لبنان   يف  مصرف 
»من  ان  تلفزيوني،  حديث  يف 
التعميم  اجلديد   من  يستفيد 
»400  دوالر   لبنان  ملصرف 
امريكي و400 على سعر املنصة 
الـ 3900  ال يستفيد من تعميم 
ل.ل«، مشريًا اىل انه »ال ميكن 
للمودع ان يستفيد من تعميمني 

مدير الشؤون القانونية مبصرف لبنان: املستفيد من 
التعميم اجلديد للمركزي ال يستفيد من تعميم الـ3900

ملصرف لبنان«.
وأوضح كنعان على ان »مصرف 
لبنان ال يقول للناس انه ال يريد 
االعرتاف بالودائع وما جرى حاليًا 
هو الية من اجل تسريع الدفعات 
حاجة  اكثر  يعتربون  الشخاص 
عالقة  ال  االمر  وهذا  غريهم  من 
ستبقى  اليت  الودائع  مبكلية  له 

موجودة«.
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لــبنانيات

يف لبنان، فقط، ميكن أن »حيرد« مصرف من عمالئه فيغلق 
أحد فروعه يف وجههم نهائيًا، لتتقّطع بهم السبل قبل احلصول 
»طّق  وتبديدها،  املودعني  أموال  سرقة  بعد  رواتبهم.  على 
بالنّصابني  أشبه  باتت  حتى  نهائيًا،  املصارف  حياء  شلش« 
ويسلبونهم  أهاليها،  على  القرى، حيتالون  الذين جيولون يف 

نقودهم... وخيتفون.
 )BLC( يف األول من الشهر اجلاري، أعلن البنك اللبناني للتجارة
اإلغالق النهائي لفرعه يف مدينة اهلرمل. خرب عادي يف خضّم 
األزمة املالية واالقتصادية. ما ليس عاديًا أن اإلعالن جاء من 
دون سابق إنذار. وما مل خيُل من لؤم هو توقيت اإلقفال يف 
مطلع الشهر، موعد استحقاق رواتب آالف املوظفني، احلاليني 

واملتقاعدين، ممن »وّطنوا« رواتبهم يف املصرف املذكور.
نّفذه  باعتصام  نهائيًا  الفرع  إلقفال  املصرف  إدارة  تذّرعت 
قانون  بتطبيق  مطالبني  اخلارج  يف  الطالب  أولياء  من  سبعة 
الدوالر الطاليب، وعمدوا خالله إىل إقفال أبواب الفرع لنصف 
ساعة، بالتزامن مع حتركات مماثلة يف بقية املناطق. وهو »عذر 
أقبح من ذنب« حبسب نائب اهلرمل السابق نوار الساحلي، إذ 
ألنه  بأكملها  املنطقة  حبق  جرمية  هو  املصرف  اقرتفه  »ما  أن 
املصرف الوحيد املتبّقي فيها والذي يعتمد عليه أبناء املدينة 
وقرى القضاء«. وسأل النائب إيهاب محادة عن »سبب عدم 
إقفال فروع يف مناطق أخرى يتظاهر أمامها أهالي الطالب منذ 
مثانية أشهر، وسبب عدم حترك مصرف لبنان والدولة اللبنانية 

جتاه موظفي القطاع العام وأهالي املنطقة؟«.
قرار  وزر  حتميل  املصرف  حماولة  حول  تساؤالت  ُأثريت  وقد 
يندرج ضمن  القرار  كان  إذا  وما  معتصمني،  لبضعة  اإلقفال 
على  الضغط  إطار  املصارف يف  من  املنطقة  تفريغ  »سياسة 
أبناء حمافظة بعلبك اهلرمل وبيئة املقاومة«. إذ أن »اللبناني 
للتجارة« هو املصرف الثالث الذي يقفل أبوابه يف اهلرمل يف 
غضون سنتني، فيما أقفل مصرف »فرنسبنك« فرعه يف بلدة 
اللبوة على مسافة 25 كيلومرتًا الشهر املاضي، وجيري تداول 
أخبار عن نية فروع أخرى اإلقفال يف قرى احملافظة. فيما مل 

يفتح فرع »فرنسبنك« أبوابه يف بعلبك منذ ثالثة أيام.

إقفال املصرف من ضمن سياسة الضغط على أبناء بعلبك - الهرمل 
وبيئة املقاومة؟

شكري  اخلارج«،  يف  اللبنانيني  الطالب  أهالي  »مجعية  عضو 
محادة، قال إن إدارة املصرف »حاولت تربير خطوتها امللتبسة 
ببيان ال يقل خبثًا عن قرار اإلقفال، فلجأت إىل رمي كرة الفتنة 
بني جلنة أهالي الطالب يف اخلارج واملودعني من أبناء املنطقة 
ارتكبتها حبقهم«. واستغرب  اليت  اجلرمية  يف حماولة لتضييع 
محادة صدور القرار »بعد مفاوضات وتواصل مستمر بني اللجنة 
واإلدارة اإلقليمية للمصرف ومطلبنا األساس كان تسديد كامل 
من  حُيرموا  ال  حتى  لبنان  خارج  جامعاتهم  أوالدنا يف  أقساط 
حتصيلهم العلمي. وعندما زرنا الرئيس نبيه بري لفت إىل حقنا 
بتقديم دعاوى قضائية تستند إىل القانون الصادر عن جملس 
النواب. الدعاوى القضائية قوبلت من إدارة املصرف بالتواصل 
معنا للتوقيع على تنازالت شاملة مرّبئة لذمة املصرف عن كامل 
وأمام  واضحة،  ابتزاز  عملية  اخلارج، يف  لطالبنا يف  حساباتنا 
الثاني  اليوم  باإلقفال يف  فوجئنا  لالعتصام  وتنفيذنا  رفضنا 

حبجة أننا تهّجمنا على أحد املوظفني«.
من   3500 لنحو  حقيقية  أزمة  إىل  أّدى  القرار  حال،  أّي  على 
أصحاب احلسابات الذين بات يرتتب عليهم التوجه إىل »أقرب« 
فرع للمصرف، يف بلدة الفرزل على مسافة حنو 140 كيلومرتًا 
أزمة حمروقات خانقة.  ذهابًا وإيابًا، لقبض رواتبهم، يف ظل 
أما من يقرر قبض راتبه من مصرف آخر )أقربها على مسافة 
30 كيلومرتًا(، فعليه أن يلتزم بسقف السحب اليومي الذي ال 
يتجاوز 400 ألف لرية، مع ما يعنيه ذلك من زيارات متكررة آلالت 
السحب على مدى أيام، ناهيك بعموالت تفرضها املصارف على 
عمليات السحب لغري مودعيها. فعلى مدى يومني، قصد أحد 
العسكريني يف اجليش مدينة بعلبك على مسافة 60 كيلومرتًا 
املصارف،  ألحد  اآللي  الصراف  من  لرية  ألف   800 لتقاضي 
»وعلى هاملعدل بدي قّضي كل مأذونياتي هذا الشهر حلتى 
اسحب معاشي«. فيما عمد كثريون اىل إعطاء بطاقاتهم ألبناء 

وأقارب يقيمون يف بريوت لسحب معاشاتهم.
االتصاالت اليت أجرتها حركة أمل مع إدارة املصرف للرتاجع عن 
القرار مل تسفر عن نتائج إجيابية حتى اآلن، فيما استبعد مصدر 
ُطرحت  وفيما  سعيدة«.  »خواتيم  إىل  الوصول  املصرف  يف 
اقرتاحات بنقل توطني الرواتب أو فتح حسابات جديدة أو إصدار 
مصادر  أكدت  احملافظة،  املالية يف  مكاتب  إىل  قبض  أوامر 
مصارف  للمودعني يف  جديدة  حسابات  فتح  مصرفية صعوبة 
صعوبات  وجود  أيضًا  املالية  وزارة  يف  مصدر  وأكد  أخرى. 
واملتقاعدين  العام  القطاع  يف  املوظفني  رواتب  حتويل  أمام 
إىل مكاتب املالية ألن ذلك يستدعي قرارًا من وزارة املالية 

واحلكومة.
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مصرف BLC »ينصب« على 
أهالي اهلرمل!

رامح حمية

نّبه قائد اجليش العماد جوزف عون مضيفيه الفرنسيني، يف زيارته 
الذي ميّثله االنهيار االقتصادي على  لباريس، إىل اخلطر  األخرية 
وحدة اجليش. وأكد أن »90% من النازحني السوريني« يف لبنان 
ميكنهم العودة إىل بالدهم، وأن بقاءهم قد يؤدي إىل توترات أمنية 
مرتافقة مع األزمة االقتصادية. فيما أكد الفرنسيون نيتهم عقد 
مؤمتر دولي هذا الشهر لدعم اجليش، مبوافقة أمريكية وأوروبية، 
ونصحوا عون بـ«بعض الشروط« لتسهيل مهمة فرنسا يف التجديد 

لوالية قوات اليونيفيل.
دالالت  أخريًا،  لفرنسا،  عون  جوزف  اجليش  قائد  زيارة  محلت 
عدة، وال سيما أنها اخُتتمت باستقبال الرئيس الفرنسي إميانويل 
لت أكثر من التكريم،  ماكرون له يف قصر اإلليزيه، وهي خطوة مُحّ
إىل التعامل مع عون كأكثر من موظف برتبة قائد جيش. الالفت 
يف الزيارة كانت املواقف اليت عرب عنها عون خالل لقائه وزيرة 
والقوات  عون  شكرت  اليت  بارلي  فلورنس  الفرنسية  اجليوش 
اللبنانية على كل ما »مّت إجنازه خالل سنة 2020، وال  العسكرية 
تنظر  »فرنسا  وألن  البلدين«.  بني  الثنائي  التعاون  تعزيز  سيما 
إىل اجليش كعامل استقرار حموري يف لبنان«، تطرقت املسؤولة 
الفرنسية وضيفها إىل األوضاع السياسية واألمنية يف لبنان. يف 
اللقاء الذي حضره السفري اللبناني يف باريس رامي عدوان ومدير 
مكتب القائد العميد عماد خريش ومستشاره العميد املتقاعد وسيم 
احلليب وزوجته نعمات نعمة، طرحت بارلي أسئلة عديدة حول قراءة 
عون لألحداث األخرية يف غزة والوضع على احلدود مع فلسطني 
احملتلة ورد فعل اللبنانيني عمومًا وحزب اهلل بشكل خاص إزاء ما 

شهدته املنطقة.
الالفت، حبسب معلومات توافرت لـ«األخبار«، كانت إثارة عون مللف 
النازحني السوريني »بصراحة غري مسبوقة«. إذ ربط بني »الفقر 
املتزايد يف البلد واملخيمات من جهة واإلرهاب من جهة أخرى«، 
»أرضًا  النازحني  الفقر قد جيعل من خميمات  منّبهًا إىل أن تزايد 
أوقف  اجليش  أن  إىل  اإلرهابية«. ولفت  واألعمال  لألفكار  خصبة 
أخريًا خلية إرهابية تضم 16 سوريًا من أصل 20 يف منطقة عرسال، 
»واكتشفنا أن املخيمات ختفي أنفاقًا وأسلحة وذخائر«. وحّذر من 
ازدياد الوضع سوءًا مع ترّدي األوضاع االقتصادية واالجتماعية، 
مشريًا إىل »ارتفاع معدل اجلرائم يف لبنان. وقد بّينت اإلحصاءات 
أن 40% من هذه اجلرائم نّفذها نازحون سوريون. كما اكتشفنا 
شبكات لتهريب البضائع عرب احلدود والبشر عرب البحر، ما يشكل 

خطرًا على أوروبا«.
النازحني  من   %90« أن  الفرنسية  للوزيرة  أّكد  اجليش  قائد 
السوريني يف لبنان ميكنهم العودة إىل بالدهم«. وشّدد على أن 
»احلّل الوحيد« هو مساعدتهم على العودة إىل بالدهم، من دون 
أن يعين ذلك إجبار املضطهدين منهم على ذلك، أو توجههم حنو 
أوروبا، الفتًا إىل أن »أشخاصًا يف منطقة عرسال ممن عادوا إىل 
سوريا أكدوا أن السلطات هناك تتعامل معهم بصورة طبيعية«. 
وعما إذا كان تنظيم »داعش« ال يزال ناشطًا يف لبنان، أشار عون 
غري  أسلحة  حوزتها  ُضبطت يف  أخريًا،  نائمة،  خاليا  اكتشاف  إىل 
متطورة. وقد تبني أن هذه اخلاليا مقربة إيديولوجيًا من »داعش«، 
وقوع  من  خشيته  عن  أعرب  أنه  إال  شّحت.  متويلها  مصادر  لكن 
مواجهات وصدامات بني النازحني السوريني واملواطنني اللبنانيني 
بسبب التفاوت يف نوع »العملة« اليت يتقاضاها الطرفان، وبني 

السوريني أنفسهم.

    ننسّق مع حزب اهلل... »وكانوا متعاونني جدًا«، إبان أحداث غزة
وتطرق اللقاء إىل أوضاع املخيمات الفلسطينية، فأشار عون إىل 
»تعاون مع السلطة الفلسطينية ملتابعتها أمنيًا«. وسألت بارلي عن 
مدى تأثري األحداث األخرية يف غزة على موقع السلطة الفلسطينية 
وما إذا كانت منظمة التحرير ال تزال قادرة على معاجلة األوضاع 
يف خميمات لبنان، فرّد عون بأن كل املخيمات حتت سيطرة املنظمة 
يضم  الذي  احللوة  عني  خميم  باستثناء  اجليش،  مع  تنسق  اليت 
جمموعات متعددة، وهو حتت رقابة دائمة لفوج كامل من اجليش 

وحماط جبدار أمين.
حزب اهلل

اهلل  حزب  حول  اجليش  قائد  مع  حوارها  من  جزءًا  بارلي خّصصت 
تواصل  على  اجليش  أن  عون  فأّكد  غزة،  أحداث  على  فعله  ورد 
دائم مع احلزب، »وهم ينّسقون معنا يف سياق دعوات التظاهر 
ثالثة  باستثناء  أنه  إىل  وأشار  مناصريهم«.  إىل  يوجهونها  اليت 
»تبنّي أن املسؤولني  حوادث إطالق صواريخ يف اجلنوب، واليت 
حيصل  مل  املسلمني،  اإلخوان  من  قريبة  جملموعات  تابعون  عنها 
أي شي من اجلهة اللبنانية على احلدود«. وأوضح أن الصواريخ 
كانت بدائية تقنيًا، واجملموعات اليت أطلقتها جنحت يف تهريبها 
إىل لبنان على الرغم من التدابري اليت تفرضها القوات العسكرية 

اللبنانية على احلدود. 
ا« يف كل ما يتعلق بهذه  وخلص إىل أن حزب اهلل كان »متعاونًا جدًّ
احلوادث، وإىل أنه ال يعتقد أن احلزب مسؤول عما حصل أو كان 

يريد حصوله.
 وأضاف أن »أكثرية اللبنانيني ترفض ما حصل. اللبنانيون يدعمون 
أرض  إىل  لبنان  حتويل  يريدون  ال  لكنهم  الفلسطيين،  الشعب 
تنطلق منها هجمات باجتاه فلسطني احملتلة«. وأشاد بدور قوات 

اجلانبني«،  بني  للتواصل  منصة  »أفضل  تشكل  اليت  اليونيفيل 
مشريًا إىل أن تهدئة األوضاع يف اجلنوب واحتواء األحداث األخرية 
جنحا »بفضل اليونيفيل واالتصاالت غري املباشرة بني الطرفني عرب 

القوات األممية«.
ويف هذا السياق، حرصت بارلي على إبالغ قائد اجليش بأن بالدها 
طريق  خريطة  على  االتفاق  ومت  اليونيفيل،  والية  بتجديد  مهتمة 

تتضمن بعض الشروط اليت مل تذكرها.
احلال  اخلريطة ألنه يف هذه  ما تضمنته  بـ«تنفيذ  لكنها نصحت   
أن  القوات أسهل«. علمًا  التجديد هلذه  ستكون مهمة فرنسا يف 
الواليات املتحدة تلجأ، يف كل مرة حيني فيها موعد جتديد والية 
عملها  شروط  تعديل  حماولة  إىل  اجلنوب،  يف  الدولية  القوات 
برفض  دائمًا  ُيقابل  ما  اخلاصة،  األمالك  استباحة  من  لتمكينها 
املتفق  لـ«الشروط  لبنان  خبضوع  باريس  نصيحة  وما  لبناني. 
املتحدة  الواليات  وجه  يف  موقفها  لتقوية  حماولة  سوى  عليها« 

وتوسيع دورها يف لبنان.

باريس لعقد مؤتمر دولي لدعم الجيش هذا الشهر بموافقة أمريكية
أما بشأن مفاوضات ترسيم احلدود البحرية، فلم يتوقع عون حالً 
سريعًا للموضوع مشريًا إىل أن »مصر وإسرائيل انتظرتا 10 سنوات 
قبل حّل مسألة طابا يف حني تفاوضت فنلندا وروسيا 40 سنة قبل 
االتفاق«. وقال: »نعتزم متابعة املفاوضات، وقد مت تأجيل عودة 
الوسيط األمريكي إىل املنطقة بسبب أحداث غزة. من جهتنا، ندعو 

إىل حّل منصف يرضي اجلانبني وخيدم املصاحل كافة«.
خطر االنهيار

وقّدم عون يف اللقاء عرضًا للمهام املتشّعبة املوكلة إىل اجليش، 
من »مراقبة احلدود ومكافحة اإلرهاب واإلجتار باملخدرات إىل احلفاظ 
على النظام العام. وبعد انفجار مرفأ بريوت، أنيطت باجليش مهمات 
من النوع اإلنساني ال تدخل يف صلب عمل القوات املسلحة، لكنها 
اليت  املتزايدة  االقتصادية  التحديات  إىل  نظرًا  أساسية  أصبحت 
يواجهها لبنان وشعبه«. وتطّرق إىل »تدهور أوضاع اجليش وصعوبة 
بنسبة  أّثرت  اليت  الظروف  وأفرادها يف ظل هذه  املؤسسة  عمل 
88.6% على بنود الصيانة يف موازنة القوات العسكرية اللبنانية، 
وهي تضّخم تكلفة استمرارها بالقيام مبهامها وتنفيذ عملياتها«. 
كما أعرب عن خشيته من تدهور األوضاع »بشكل أسوأ لدى إعالن 
رفع الدعم، ما سيؤدي إىل خسارة اللبنانيني، مبن فيهم العسكر، 
الفرنسية  الوزيرة  الشرائية«. وأطلع عون  ملا تبّقى من قدراتهم 
الشرائية للعسكريني،  القدرة  »وقائع حقيقية نتيجة خسارة  على 
منها إنشاء بعض األفواج متاجر صغرية خاصة بعسكرييها، فيما 
وحصد  األراضي  بزراعة  البقاع  يف  املوجودة  كتلك  أفواج  تقوم 

املنتجات الزراعية وتوزيع احملصول على عديدها«.
ما  جيوع،  اجليش  بينما  الشارع  إىل  الشعب  »نزول  من  وحّذر   
سيصّعب عليه احتواء التوترات االجتماعية«، منّبهًا إىل خطورة رفع 
الدعم. وقال: »ال نريد أن نعود اىل سنة 1975 حني انهار اجليش 
وشهدنا ظهور ميليشيات من الطوائف كافة. اجليش هو املؤسسة 
حتصل  مل  ما  عليها.  احلفاظ  وجيب  قائمة  تزال  ال  اليت  الوحيدة 
معجزة لن نعود قادرين على التخفيف من وطأة األزمة بعد نهاية 

حزيران« اجلاري. 
وأشار عون إىل أنه ينوي القيام جبولة على دول عربية وأجنبية، 
العسكرية حتتاج إىل نوعني من املساعدة:  أن املؤسسة  وأوضح 
أواًل، لإلبقاء على وترية عمليات القوات العسكرية اللبنانية على ما 
هي عليه وإلعطائها القدرات والوسائل الالزمة لتنفيذها. وثانيًا، 
للحفاظ على معنويات العسكريني عرب تأمني خدمات طبية وأدوية 
أنه  إىل  السياق  هذا  يف  ولفت  لعائالتهم.  غذائية  ومساعدات 
بدعم  متأهل  عسكري  ألف   22 حلواىل  مساعدات  تأمني  من  متكن 
وفرنسا  واملغرب  واألردن  عمان  وسلطنة  والكويت  اإلمارات  من 

وغريها.
مؤتمر دولي لدعم الجيش

اجليش  مطالب  »دعم  فرنسا  قرار  عون  أبلغت  الفرنسية  الوزيرة 
بشكل  مالية  مبالغ  تقدم  أن  دون  من  املستطاع«،  قدر  وحاجاته 
الغذائية  كاملواد  الطارئة  االحتياجات  تأمني  من خالل  بل  مباشر، 
)قّدرها مستشار بارلي بقيمة 1.2 مليون يورو( وختصيص وزارة 
أوروبا والشؤون اخلارجية الفرنسية مساعدة إنسانية طارئة بقيمة 
150 ألف يورو قّدمتها سفارة فرنسا يف لبنان للمؤسسة العسكرية. 
وأجهزة  أدوية  بإرسال  الفرنسيون  وعد  الصحي،  الصعيد  وعلى 
وأدوات طبية إىل اجليش. واستنادًا إىل كتاب إعالن النوايا يف 
جمال التعاون العسكري الذي نوقش مع املعاون العسكري ملاكرون 
وال يزال قيد الدرس لدى قائد اجليوش الفرنسية، أكدت بارلي 
املعدات واآلليات  لتأمني قطع غيار وصيانة  أن فرنسا ستسعى 

الفرنسية الصنع. 
وإذ شّددت على ضرورة حصول تغيري سياسي طارئ يف لبنان 
دولي  مؤمتر  عقد  نية  أكدت  حاليًا،  املوجود  لالنسداد  حّد  ووضع 
نهاية  قبل  للبالد«،  الفقري  »الَعمود  تعتربه  الذي  اجليش  لدعم 
الشهر اجلاري. وأضافت أن هذه املبادرة لقيت ترحيبًا من شركاء 
وطلبت  املتحدة.  الواليات  من  إجيابيًا  ورّدًا  األوروبيني  فرنسا 
وفقًا  اللبنانية،  العسكرية  القوات  حباجات  الئحة  إعداد  عون  من 

لألولويات، قبل انعقاد املؤمتر.

جوزف عون للفرنسياّني: أعيدوا النازحني... وادعمونا لئلاّ ينهار اجليش
رىل إبراهيم
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للودائع  التدرجيي  التحرير  تعميم  يكون  لن 
بالدوالر سوى تعويض هزيل للمودعني قياسًا 
أثره  عن  فضاًل  تكبدوها،  اليت  اخلسائر  على 
هو  التعميم  هذا  الصرف.  سعر  على  السليب 
يقودها  اليت  اخلسائر  توزيع  عملية  من  جزء 
مصرف لبنان منذ أكثر من سنة ونصف سنة، 
 50 بل  أرصدتهم،  كامل  املودعون  مينح  ولن 
ألف دوالر كحد أقصى على مدى مخس سنوات 
بعد توحيد احلسابات العائدة جلهة واحدة وبعد 
حسم األموال اجملمدة كضمانة وقروض الدوالر 

املسّددة باللرية.
مجعية  بني  اجتماع  املاضي،  االثنني  عقد، 
سالمة  رياض  لبنان  مصرف  وحاكم  املصارف 
انتهى إىل اتفاق أولي على تطبيق قرار اجمللس 
املركزي ملصرف لبنان القاضي بتحرير تدرجيي 
التعميم  صدور  أمام  الباب  فتح  ما  للودائع، 
هذا األسبوع. وحبسب مصادر اجملتمعني، فإن 
التعميم،  ملشروع  معارضة  أبدت  املصارف 
املادة  طائلة  اخلضوع حتت  على  أجربت  لكنها 
املخالفة  املصارف  تلزم  واليت  منه  السابعة 
إياها  منحها  اليت  اخلارجية  السيولة  بإعادة 

مصرف لبنان.
خطوة »املركزي« اليت تندرج يف إطار تنظيم 
القيود على السحب والتحويالت، أي ما يسمى 
القانون  مشروع  سبقت  كونرتول«،  »كابيتال 
أن  تعين  وهي  النواب،  جملس  يدرسه  الذي 
مصرف لبنان، خالفًا لزعمه السابق بأنه ليس 
صاحب صالحية يف تنظيم القيود، كان بإمكانه 
مبكرًا،  واسع  نطاق  على  العملية  هذه  تنظيم 
ونصف  سنة  املتأخر  الضّيق  بشكلها  وليس 

سنة.
النقاشات اليت أثريت يف لقاء االثنني املاضي، 
تشري إىل أن اهلدف من التعميم حترير 50 ألف 
سنوات.  مخس  مدى  على  مودع  لكل  دوالر 
سيحصل املودع شهريًا على 400 دوالر نقدًا 
عرب  ونصفها  نقدًا  نصفها  لرية  ماليني  و5 
األوىل  السنة  وخالل  املصرفية.  البطاقات 
إقفال كل شرحية  التعميم، سيتم  تطبيق  من 
أما  دوالر.  آالف   10 عن  تقل  اليت  احلسابات 
الكلفة اإلمجالية املقدرة على الفرتة كّلها، اي 
مخس سنوات، فستبلغ 20 مليار دوالر نصفها 
املنّصة، من  اللبنانية على سعر  باللرية  يدفع 
اصل ودائع بقيمة 106 مليارات دوالر، و10 
أن  على  اخلارج  إىل  حمّولة  أو  نقدًا  مليارات 
)احتياطات  لبنان  مصرف  بني  مناصفة  متّول 
يرتّكز  والنقاش  واملصارف.  األجنبية(  العملة 
حاليًا حول األثر السليب هلذا التعميم على سعر 
الصرف، إذ يتوقع أن تغّذي طباعة هذه الكمية 

من النقود ارتفاع سعر الدوالر مقابل اللرية.
ُسّربت مسودة التعميم املتوقع صدوره قريبًا، 
علمًا بأنه يتوقع إدخال تعديالت عليها بعد اللقاء 
بني احلاكم ومجعية املصارف. حتّدد املسودة، 
وشروط  للودائع  التدرجيي  التحرير  آلية 
استفادة املودعني. إذا أقّر التعميم كما ورد 
أنه سيتم مجع كل  يعين  فهذا  املسودة،  يف 
احلسابات العائدة للمودع يف حساب خاص أو 
حسابات خاصة لغاية 50 ألف دوالر، وستحسم 
باللرية،  سّددت  اليت  بالدوالر  القروض  منها 
املقابل،  ويف  اجملّمدة.  النقدية  والضمانات 
املصارف  سيعاقب  انه  لبنان  مصرف  يزعم 
اليت ترفض تطبيق التعميم عرب سحب السيولة 

اخلارجية اليت منحها إياها سابقًا.
  توحيد حسابات املودع بعد حسم القروض بالدوالر 

املسددة باللرية والضمانات النقدية
مع  التعامل  سيتم  التعميم،  مشروع  حبسب 
احلسابات  أساس  على  الودائع  حسابات 
 ،2019/10/31 قبل  املصارف  لدى  املفتوحة 
حمتسبة على أساس األرصدة املوقوفة بتاريخ 

2021/3/31، ضمن الشروط اآلتية:
- ُيعتمد جمموع أرصدة حسابات املودع الدائنة 
كافة، مضافًا إليها احلسابات ذات الصلة اليت 
يشارك أو يكون طرفًا فيها أو يستفيد منها 

 املصارف تعّهدت الدفع:

 400 دوالر و5 ماليني لرية شهريًا
مـحمد وهـبة
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أي  لدى  باالحتاد…(  أو  املشرتك،  )احلساب 
مصرف على حدة.

األرصدة  قيمة  املودع  حسابات  من  حيسم   -
من  اجلزء  وقيمة  نقدية،  كضمانة  اجملّمدة 
األجنبية  بالعمالت  )القروض(  املدينة  حساباته 
لدى املصرف املعين واملسددة باللرية اللبنانية 
املادة  من  خامسًا  املقطع  أحكام  إىل  استنادًا 
الرقم 7776  القرار األساس  الثالثة مكرر من 
 568 الرقم  الوسيط  التعميم  مبوجب  املعدل 
التجزئة  قروض  بتسديد  التعميم  هذا  )يسمح 
مبا فيها القروض الشخصية املمنوحة بالدوالر، 
باللرية اللبنانية على سعر صرف وسطي يبلغ 
1507.5 لريات، بشرط أن يكون العميل مقيمًا 
يف لبنان، وأن ال يكون لديه حساب بالدوالر 
ميكن تسديد القرض منه، وأن ال تتجاوز قيمة 

القرض السكين 800 ألف دوالر(.
أعضاء  من  كان  إذا  مودع  أي  يستفيد  ال   -
املساهمني  وكبار  املصرف  إدارة  جملس 
بإعادة  يقم  مل  إذا  التنفيذية  العليا  واإلدارة 
النسبة احملددة هلم يف التعميم 154 والبالغة 
30% من جمموع حتويالتهم إىل اخلارج بني 1 

متوز 2017 و27 آب 2020.
- يتوجب على املودع أن يطلب من املصرف 
إليه رصيد  »حساب خاص فرعي« حيّول  فتح 
بالدوالر  املعين  املصرف  لدى  جمموع حساباته 
ما  يتجاوز  مل  إذا  أخرى،  أجنبية  عملة  بأي  أو 
يوازي 50 ألف دوالر، أو مبلغ 50 ألف دوالر 
إذا جتاوز الرصيد هذا املبلغ. ويف حال تعدد 
حتديد  يتم  معنّي،  مصرف  لدى  احلسابات 
احلساب أو احلسابات اليت سيتم التحويل منها 

إىل احلساب اخلاص باالتفاق بني الفريقني.
دوالر   400 مبلغ  خاص  حساب  لكل  يدفع   -
إىل  أو  اخلارج  إىل  حتويل  طريق  عن  أو  نقدًا 
استعماهلا يف  ميكن  اليت  املصرفية  البطاقات 
دوالر   400 مبلغ  يدفع  كذلك  واخلارج.  لبنان 
املنّصة  سعر  أساس  على  اللبنانية  باللرية 
نصفها  ويدفع  الصرافة  لعمليات  اإللكرتونية 
للمودع نقدًا ونصفها يف البطاقات املصرفية. 
أي  يف  احملررة  املبالغ  سحب  للمودع  ويعود 

وقت يشاء.
هذا  متطلبات  لتلبية  السيولة  تأمني  يتم   -
املعين  املصرف  سيولة  من  مناصفة  التعميم 
التوظيفات  ومن  اخلارج  يف  املراسلني  لدى 
للمصرف  العائدة  األجنبية  بالعمالت  اإللزامية 
هذا  حيّررها  واليت  لبنان  مصرف  لدى  املعين 
وفقًا حلجم كل مصرف  توّزع  أن  على  األخري، 

وحّصته من هذه التوظيفات.
- حيّول مصرف لبنان شهريًا األموال املتوجبة 
للمصارف امللتزمة بالتعميم من سيولته اخلارجية 
حتت طائلة حتميل املصرف املعين املسؤولية 
لغايات غري حمددة  املبالغ  استعملت هذه  إذا 

يف التعميم.
- مينع على املصارف أن تستعمل ودائعها لدى 
واألموال  الودائع  مقابل  املراسلة  املصارف 
واليت   2020 نيسان   9 تاريخ  بعد  هلا  احملّولة 
لتسديدها  استعماهلا  لبنان  مصرف  هلا  أتاح 
االحتياط  من  إعفاءات  مقابل  للزبائن  نقدًا 
الودائع  تسديد  حيصر  آخر،  مبعنى  اإللزامي. 
احملّررة بتمويل من الودائع اجلديدة اليت تلّقتها 

املصارف بعد التاريخ املذكور.
- على املودعني أن يرفعوا السرية املصرفية 
لبنان  مصرف  ملصلحة  اخلاصة  احلسابات  عن 
وجلنة الرقابة على املصارف. ويفّوض مراقبو 
املراقبة بالتأكيد من صحة تنفيذ هذا التعميم 
كل  عن  الرقابة  وجلنة  لبنان  مصرف  وإبالغ 

خمالفة.
- تتابع جلنة الرقابة على املصارف كل شكوى 
رفع  على  موافقته  شرط  متضّرر،  مودع  من 

السرية املصرفية عن حساباته.
قابلة  سنة  ملدة  القرار  هذا  شروط  تطبق   -
للتعديل أو للتجديد، ويبقى ساريًا لغاية حترير 
اخلاص  »احلساب  إىل  احملّولة  األموال  مجيع 

»ودائع  ُتسّمى  املصرفية  احلسابات  جّنة 
ائتمانية«، يودعها مصرف أجنيب لدى مصرف 
وقد  الفعلي،  الزبون  هوية  جتهيل  مع  لبنان 
األول  تشرين  نهاية  منذ  املصارف،  بدأت 
التقديرات  البلد.  خارج  بـ«تهريبها«   ،2019
ُتشري إىل نقص يف احلسابات االئتمانية، من 
6.2 مليارات دوالر يف 2018 إىل 1.4 مليار 
ـــ  حتى آذار سنة 2021، دفعها البنك املركزيـ 
الذي ُيريد االمتناع عن فتح اعتمادات السترياد 
الفيول والدواء ــــ للمصارف حّتى حُتّوهلا إىل 
اخلارج. الفضيحة األكرب أّن أصحاب احلسابات 
من  نافذون  لبنانيون  إمجااًل  هم  االئتمانية 

أصحاب السلطة واملال.
الثروات  وأصحاب  السياسيون  يهرب  كما 
بأمواهلم إىل »اجلّنات الضريبية«، وهي دوٌل 
ال تفرض ضرائب أو تكون نسبتها قليلة جّدًا، 
يهرب النافذون من كّل اخللفيات )سياسيني، 
ُيسّمى  ما  إىل  مصرفيني...(  أعمال،  رجال 
بـ«احلسابات االئتمانية« يف املصارف، لُيخفوا 
هوياتهم وحيصلوا على فوائد مرتفعة و«يفّروا« 
قام  هكذا  خطر...  أي  استشعار  عند  بها 
لبنانيون نافذون بتحويل الدوالرات إىل خارج 
البلد، منذ تشرين األول 2019 وحّتى تارخيه. 
العمالت  حساب  من  لبنان  مصرف  دفع  وقد 
األجنبية لديه هذه الدوالرات ليتم إخراجها من 
تتبّخر  الدوالرات  أّن  يّدعي  كان  فيما  لبنان، 
عن  مصاريف  ودفع  االسترياد  دعم  لتمويل 
نافذين  املركزي ساعد  البنك  العامة.  اخلزينة 
املصارف  ُمقفاًل  أمواهلم،  »تهريب«  على 
الذين  »العاديني« واملوظفني  أمام املودعني 
أن  قبل  شيكات،  مبوجب  رواتبهم  يقبضون 
يأتي اليوم ومُيّننهم بـ 400 دوالر شهريًا ملّدة 

عاٍم فقط!
7 مليارات دوالر هي قيمة األموال اليت ُأخرجت 
من  تشرين«   17« انتفاضة  غداة  لبنان  من 
ودائع غري املقيمني. الرقم مذكور يف تقريٍر 
صادر عن بنك »بلوم أنفست« يف كانون األول 
2020، ُيرّبر فيه أّنه »بغياب قانون القيود على 
ُأجربت  كونرتول«(،  )»الكابيتال  املال  رأس 
املصارف على دفع الـ 7 مليارات دوالر، ما 
ساهم يف زيادة عجز ميزان املدفوعات )ُتسّجل 
فيه صايف األموال اليت دخلت لبنان وتلك اليت 
خرجت منه(، امُلقّدرة بـ 9.9 مليارات دوالر«، 
مفرتضًا بأّن جزءًا كبريًا منها اسُتخدم لتسديد 
ودائع ائتمانية. يعرتف أحد أكرب املصارف يف 
التقرير  يف  واملهجر«،  »لبنان  أي  السوق، 
الذي أعّده بأّن مصرف لبنان واملصارف تسّببا 
لبعض  دفعوا  ألّنهم  املدفوعات،  ميزان  بعجز 
بد  ال  وجُمّددًا  لبنان.  خارج  دوالرات  األفراد 
أقفلت  نفسها،  الفرتة  يف  بأّنه  التذكري  من 
اهللع  من  حبالٍة  وتسّببت  أبوابها  املصارف 
سحب  على  التهافت  إىل  باملودعني  دفعت 
أمواهلم... من دون أن ينجح معظمهم بذلك. 
كان  فيما  هؤالء،  على  مورس  قاٍس  تقننٌي 
أصحاب املاليني ينجون بدوالراتهم حبّجة أّنهم 

ميلكون حسابات ائتمانية.
ُتدرج احلسابات االئتمانية ضمن حساب »ودائع 
ـــ حبسب األرقام  غري املقيمني« اليت اخنفضتـ 
اليت ينشرها مصرف لبنان ــــ من 35.5 مليار 
دوالر يف تشرين األول 2019 إىل 26.8 مليار 
ُيقارب  مبا  أي   ،2021 آذار  نهاية  يف  دوالر 
الـ 8.7 مليارات دوالر. مل ُيدفع أصل املبلغ 
بـ  وُتقّدر  عليها،  امُلرتتبة  الفوائد  بل  فقط، 
أّن  أدنى. يعين ذلك  600 مليون دوالر كحّد 
النقص يف حسابات غري املقيمني هو حبدود 

الـ 10 مليارات دوالر.
 »Fiduciary accounts« احلسابات االئتمانيةـ ـــ أو
ــــ هي ودائع تستقبلها املصارف من دون أن 
ُتدَرج ضمن ميزانياتها، وبالتالي ال ُتكّبدها أعباء 
إضافية. يوجد نوعان من احلسابات االئتمانية: 

قناة »تهريب« مليارات النافذين
»احلسابات االئتمانّية« تنخفض بأكثر من 4 مليارات 
دوالر: قناة »تهريب« مليارات النافذين إىل اخلارج

لــيا الـقزي

مالية  مؤسسات  أو  مصارف  توّظفها  األوىل 
»غالبيتها  اللبنانية،  املصارف  لدى  أجنبية 
مدير  حبسب  سويسرية«،  مصارف  مصدرها 
توّظفها  والثانية  املصارف.  أحد  يف  تنفيذي 
اخلارج،  لدى نظرياتها يف  اللبنانية  املصارف 
فاملؤسسات  جّدًا،  قليلة  نسبتها  »إمجااًل 
من  ائتمانية  ودائع  استقبال  ترفض  األجنبية 
باملعايري  االلتزام  عدم  خماوف  بسبب  لبنان 
االئتمانية؟  احلسابات  ُتنشأ  كيف  املطلوبة«. 
يطلب زبون من مصرف يف سويسرا ــــ مثاًل ــــ 
ائتمانيًا، فيختار املصرف  أن يفتح له حسابًا 
حُيّدد  أو  لديها،  األموال  سيوّظف  اليت  اجلهة 
أمواله  يودع  أن  ُيريد  اليت  املؤسسة  الزبون 
أن تبقى هوية  لديها. يف احلالتني، ُيفرتض 
األموال  ف  ُتوظَّ اليت  اجلهة  لدى  سّرية  الزبون 

لديها.

 النزف األكرب يف الحسابات االئتمانية سُجّل لدى كّل 
من مصرَفي عوده ولبنان واملهجر

يعين أّن املصرف يف لبنان، إذا استقبل مليون 
دوالر من مصرف سويسري على شكل وديعة 
تبقى  بل  الزبون  هو  من  يعرف  ال  ائتمانية، 
عالقته مباشرة مع املصرف السويسري. يقول 
مدير مصريف إّن »بعض املصارف اللبنانية مل 
تكن تقبل ودائع ائتمانية إال ألشخاص تربطها 

بهم عالقة«.
احلسابات  من   %90 من  »أكثر  بأّن  وجيزم 
للبنانيني  لبنان، هي  االئتمانية لدى مصارف 
يف  املرتفعة  الفوائد  من  االستفادة  أرادوا 
بني  ومن  سرية.  هويتهم  تبقى  وأن  حينه، 
ورجال  حاليون  ونّواب  سابقون  وزراء  هؤالء 
إدارات  مع  عالقات  تربطهم  ونافذون  أعمال 

املصارف ومصرف لبنان«.
لتسويق  املصارف  هّبت  األزمة،  انفجار  بعد 
أّنها »جُمربة« على تسديد هذه االلتزامات، وإال 
حبّقها  يرفعها  إفالس  لدعاوى  معّرضة  تكون 
هي  احلسابات  هذه  أّن  اعتبار  على  الزبائن، 

»التزامات خارجية« وال مُيكن التهّرب منها.
احلّصة السوقية األكرب من احلسابات االئتمانية 
ميلكها كّل من مصارف: عوده، لبنان واملهجر، 
الفرنسي  اللبناني  البنك  جنرال،  سوسيتيه 
وبيبلوس. وقد اخنفضت احلسابات االئتمانية 
)تقرير   2018 سنة  دوالر  مليارات   6.2 من 
سنة  دوالر  مليارات   5.9 إىل  داتا«(  »بنك 
2019، وصواًل إىل 1.3 مليار دوالر عام 2020 
و1.4 مليار دوالر يف أول 3 أشهر من سنة 
تدّنت  األرقام  لبنان(.  مصرف  )أرقام   2021
حسابات  تفتح  اليت   28 الـ  املصارف  لدى 
»النزف«  يربز  الذين  أكثر  أّن  إال  ائتمانية، 
لديهم، هم: عوده )مليار و970 مليون دوالر 
بني 2019 و2020(، لبنان واملهجر )مليار و13 
و2020(، سوسيتيه   2019 بني  دوالر  مليون 
جنرال )798 مليون دوالر بني 2019 و2020(، 
دوالر  مليون   535( الفرنسي  اللبناني  البنك 
بني 2019 و2020( بنك البحر املتوسط )374 
بعض  و2020(.   2019 بني  دوالر  مليون 
املصارف »صّفت« حساباتها االئتمانية العام 
كانون  بني  أّنه  امُلستغرب  لكن  الفائت، 
احلسابات  ارتفعت قيمة  وآذار 2021،  الثاني 
املصارف.  بعض  لدى  جديد  من  االئتمانية 
بقطاع  سيثق  الذي  »الزبون«  هذا  يكون  َمن 
ُمفلس مير حبالة من عدم اليقني، وقد توّقف 
فضاًل  امُلغرية،  الفوائد  ومنها  تقدمياته،  عن 
وغياب  احملّلي  باالقتصاد  الالثقة  حالة  عن 
االستقرار السياسي، حتى يطلب إيداع أموال 
لديه؟ تقول مصادر مصرفية إّنه ال يوجد سوى 
تفسريين: »إما أّن املصارف تضّم أسهمًا إىل 
دوالرات  تنقل  أّنها  أو  االئتمانية،  احلسابات 
من حسابات حملية إىل حسابات ائتمانية متهيدًا 

لتحويلها إىل اخلارج«.
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لقد أنشأت احلكومة األسرتالية 
بوابة اإلعاقة ملساعدة األشخاص 
ذوي اإلعاقة يف احلصول على 
املعلومات الصحيحة عن خدمات 
بوابة  منطقتهم.  يف  الدعم 
الوصول  ميكن  اليت  املعلومات 
عرب  متوافرة  بسهولة  إليها 
هاتفي  وخط  إلكرتوني،  موقع 

ووسائل التواصل االجتماعي.

مشلول،  وهو  صدف،  حيتاج 
للرعاية  إضافية  خدمات  إىل 
املنزلية، وهو جيد أن استخدام 
وأنها  سهل  اإلعاقة  بوابة 
خبدمات  للوصل  جيد  مصدر 
مناسبة لألشخاص ذوي اإلعاقة 

ومقّدمي الرعاية هلم.

ذوي  لألشخاص  »بالنسبة 
اإلعاقة، ليس لدينا الكثري من 
الطاقة للبحث عن معلومات عرب 
اإلنرتنت، ومن السهل جدًا أن 
نضيع وأن نغرق باملعلومات«.

»أجد موقع بوابة اإلعاقة مفيدًا 
كل  على  العثور  وميكنين  جدًا، 
عرب  أحتاجها  اليت  املعلومات 

منّصة واحدة بسيطة«.

يساعد  املالي  الدعم  »قسم 
حقًا، فالكثري من الناس الذين 
هناك  أن  يدركون  ال  أعرفهم 
متوافرة  حمددة  مالية  خدمات 
فقط  حياولون  هم  فيما  هلم 

البقاء على قيد احلياة«.

وأضاف صدف: »يعجبين أيضًا 

يستطيع  هاتفي  رقم  وجود 
األشخاص االتصال به إذا كانوا 
مع  احلديث  يف  أكثر  يرتاحون 
الرتمجة  خدمة  ومع  ما.  شخص 
اجملانية،  والشفهية  اخلطية 
ال  الذين  لألشخاص  ميكن 
بطالقة  اإلنكليزية  جييدون 
اليت  املساعدة  عن  يبحثوا  أن 

حيتاجونها«.

اإلعاقة  بوابة  تطوير  مت  لقد 
استنادًا إىل آراء أشخاص مثل 
عن  البحث  أن  وجدوا  صدف، 
حلاجاتك  املناسبة  املعلومات 
يشكل  أن  ميكن  اخلاصة 
بوابة اإلعاقة هي نقطة  حتديًا. 
انطالق مركزية، توفر معلومات 
الوثوق  األشخاص  يستطيع 
بإمكانية الوصول إليها، وبأنها 
سهلة االستخدام وآمنة. البوابة 
مصّممة حول 10 جماالت للحياة، 
املال،  التوظيف،  فيها  مبا 
املساعدات واملعدات، السكن، 
والرفاهية،  الصحة  النقل، 
اليومية،  املعيشية  األمور 
التعليم، متضية أوقات الفراغ، 

واحلقوق والقانون.

ميكنك الوصول إىل بوابة اإلعاقة 
www.disabilitygateway. عرب 
بالرقم  االتصال  أو   ،gov.au
احتجت  إذا   .787  643  1800
اتصل  أخرى،  بلغة  مساعدة 
خبدمة الرتمجة اخلطية والشفهية 
 ،450  131 الرقم  على  اجملانية 

واطلب وصلك ببوابة اإلعاقة.

بوابة اإلعاقة – وصل األشخاص ذوي 
اإلعاقة، وعائالتهم، وأصدقائهم، ومقّدمي 
الرعاية هلم خبدمات الدعم اليت حيتاجونها
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حالتني  فيكتوريا  شهدت 
اإلعالن  موعد  قبيل  جديدتني 
اإلغالق  إنهاء  بشأن  قرار  عن 

يف ملبورن.

يف  اإلصابتني  اكتشاف  ومت 
غضون 24 ساعة حتى منتصف 
لريتفع  املاضي،  االثنني  ليل 
للحاالت  اإلمجالي  العدد  بذلك 

املكتسبة حمليًا إىل 85 حالة.

أن  الصحة  وزارة  وأكدت 
احلالية  باملوجة  مرتبط  كالهما 

من الساللتني املتحورتني دلتا 
وكابا. 

كما مت الكشف عن حالة مكتسبة 
الصحي  احلجر  يف  اخلارج  يف 

بالفندق.

إصابات  أربع  تسجل  فكتوريا 
حماوالت  وسط  بكوفيد  جديدة 
التحور  وصل  كيف  الكتشاف 

دلتا إىل الوالية

يأتي ذلك بعدما مت إجراء حوالي 

فكتوريا تسجل إصابتني حمليتني جديدتني مع 
اقرتاب صدور قرار بشأن رفع اإلغالق

22,814 اختبار لفريوس كورونا 
يوم االثنني، فيما تلقى 21,192 
شخصًا اللقاح يف املواقع اليت 

تشرف عليها الوالية.

مواقع  من  سلسلة  إضافة  ومت 
قائمة  إىل  اجلديدة  التعرض 
مبا  موقع،   300 من  أكثر  تضم 
مطاعم  من  العديد  ذلك  يف 
وصيدليات  ماكدونالدز 
Chemist Warehouses  ومتاجر 

.7Eleven

التعرض  مواقع  قائمة  وتشمل 
املناطق  18 موقعًا يف  اجلديدة 

التالية:
Yarraville         -

Maribyrnong         -
Southbank         -

Port Melbourne         -
South Melbourne         -

Flemington         -
Strathmore         -

Coburg North         -
Mickleham         -

Campbellfield         -
Melbourne's CBD         -

قام  شخص  أي  على  وجيب   
بزيارة تلك األماكن إجراء اختبار 
وعزل ذاتي حلني احلصول على 

نتيجة سلبية.

التعرض  مواقع  ظهور  قبل 
مسؤولي  كبري  قال  اجلديدة، 
بريت  فيكتوريا  يف  الصحة 
كان  ملبورن  إغالق  إن  ساتون 
يف طريقه لالنتهاء يف الساعة 
11.59 مساًء يوم اخلميس، لكنه 
القيود  إىل  العودة  استبعد 
املخففة اليت كانت سارية قبل 

تفشي املرض.

اليت  القيود  عن  سؤاله  ولدى 
اجلمعة،  يوم  فرضها  سيتم 
قال: »هذا ليس شيء ميكنين 

التحدث عنه اآلن«.

رئيس  بأعمال  القائم  وكان 
قد  مريلينو  جيمس  احلكومة 
أبلغ سابقًا أن ملبورن ستنتقل 
القيود  من  إىل جمموعة مماثلة 
فيكتوريا  على  املفروضة 
اإلقليمية، مما يعين عدم متكن 
األشخاص من السفر خالل عطلة 
نهاية األسبوع الطويلة مبناسبة 

عيد ميالد امللكة.

 CoreLogic أظهر تقرير جديد ل
يف  املنازل  أسعار  يف  تراجعا 
إحدى عشرة منطقة يف أسرتاليا 
التصاعدية  الوترية  من  بالرغم 
العقارية  السوق  تشهدها  اليت 

منذ أشهر.
العقارية  السوق  تعافت  فقد 
أضرار  من  املتوقع  من  أسرع 
األسعار  وانطلقت  كورونا 
باألرتفاع لتسجل أرقاما قياسية 

يف فرتة قياسية.
عن  صادر  تقرير  وأظهرت 
منو  ان   ،CoreLogic مؤسسة 
%97 من  العقارية طال  السوق 
الدراسة  مناطق خمتلفة مشلتها 
من خمتلف الواليات واملقاطعات 

األسرتالية.
يف  عشر  األحد  املواقع  وتقع 
واألقاليم  الريفية  املناطق 
الرئيسية،  املدن  عن  البعيدة 
اخنفاضا  بعضها  سجل  حيث 
طفيفا يف األسعار اعُترب هامشًيا 
فقط نسبة الرتفاع األسعار يف 

السابق.
العقارات  أسعار  وارتفعت 
خالل   %  7 مبعدل  أسرتاليا  يف 
وفًقا  املاضية،  الثالثة  األشهر 
 ،CoreLogic ملا أفادته ملؤسسة
اليت  املدينة  سيدني  وكانت 
يف  األكرب  األرتفاع  سجلت 
تلتها   ،%  9.3 بنسبة  األسعار 
 %  7.9 بنسبة  داروين  مدينة 

وهوبارت 7.7 %.
األسعار  ارتفاع  يقتصر  ومل 
واملدن  العواصم  على  فقط 
 97% ليطال  امتد  بل  الرئيسية 
والبعيدة  القريبة  الضواحي  من 
مشلتها  اليت  ريفية  واملناطق 

.CoreLogic دراسة
وفيما يلي حملة عن أبرز املناطق 
اليت سجلت اخنفاضا يف أسعار 
املنازل والعقارات يف أسرتاليا 
العقارية  السوق  أسعار  حيث 

متأججة ومتصاعدة منذ شهور:
 West Pilbara منطقة  سجلت 
أكرب  أسرتاليا  غرب  والية  يف 
من  االول  الربع  خالل  اخنفاض 
البيت  سعر  بلغ  حيث  العام، 
املتوسط 444.566 دوالًرا وكان 
خالل   %  5.6 بنسبة  األخنفاض 
الربع األول من عام 2021 واليت 

تقارب ال %13.9 يف السنة.
و   Darling Downs تلتها  
حيث  كوينزالند،  Maranoa يف 
اخنفضت األسعار بنسبة 2.9 يف 
املائة خالل الربع األول من عام 

2021
Wheat Belt منطقة   وسجلت 
غرب  والية  جنوب  يف  الواقعة 
بأسعار  اخنفاضا  أسرتاليا 
كما سجلت  املنازل بنسبة 2.7 % 
Albany يف نفس الوالية 2.2 % 
املتوسط  السعر  وصل  حيث 

للبيوت اىل 395,887$ دوالرا.
اما املناطق اليت شهدت تراجعا 
يف أسعار املنازل مبا يقّل عن 

%2 فهي:
واألجزاء   Bowen Basin منطقة 
 Port و   Cairns من  الشمالية 
كوينزالند،  يف   Douglas
والية  يف   Goldfields ومنطقة 
 Lachlan غرب أسرتاليا، ومنطقة
ويلز  ساوث  نيو  يف   Valley
ومناطق ريفية يف والية جنوب 

أسرتاليا. 
Bowen Basin واألجزاء الشمالية 
من Cairns و Port Douglas يف 
 Goldfields ومنطقة  كوينزالند 

يف والية غرب أسرتاليا، ومنطقة 
Lachlan Valley يف نيو ساوث 
والية  يف  ريفية  ومناطق  ويلز 

جنوب أسرتاليا.
بيع  سوق  يف  جنوني  ارتفاع 

العقارات يف أسرتاليا
ويف حديث له مع اس بي اس 
العقاري  اخلبري  قال   24 عربي 
تكون  اليت  املناطق  ان  رغد 
مقبولة  البيوت  أسعار  فيها 
السوق  لداخلي  فرصة  تعطي 
لشراء  الساعني  وجتذب  ألول 
ولكن:  مرة  اليد  مبتناول  منزل 
»الناس ترغب الشراء يف منطقة 
فيها حركة كي باملستقبل تطلع 

اسعارها.«
األسباب  مشو  السيد  وأعاد 
الذي  الرتاجع  هلذا  الدافعة 
اىل  املذكورة  املناطق  شهدته 
من  بها  حميطة  خاصة  ظروف 

أبرزها:
-  العرض يضاهي الطلب حبيث 
على  احلصول  البائعون  توقع 
بعرض  فقاموا  مرتفعة  أسعار 

العقارات للبيع بأعداد كبرية.
-    اخنفاض األسعار ما هو ااّل 
عودتها اىل طبيعتها بعد ارتفاع 
غري معهود شهدته تلك املناطق 

لفرتة من الزمن.
ان:  اىل  مشو  السيد  وأشار 
»90-%95 من البيوت اليت عرضت 
للبيع خالل عطلة األسبوع األوىل 

لشهر حزيران مت بيعها.«
السيد  اعترب  أخرى،  جهة  من 
مشو قرار البنك املركزي اإلبقاء 
على سعر نسبة الفائدة على ما 
مستوى  أدنى  عند  عليه،  هي 
إلرتفاع  كاف  سبب   ،0.1% هلا 
يدفع  رئيسي  وعامل  األسعار 

تعّرف على املناطق  اليت شهدت تراجعا يف أسعار املنازل
ومن  اإلرتفاع  اىل  باألسعار 
األرجح ان تستمر على وتريتها 
األشهر  مدار  على  التصاعدية 

القادمة.
نصائح هامة كي ال تقع ضحية 
السوق  يف  اخلاطىء  التخمني 

العقارية
الذي  األغالق  ألثر  وبالنسبة 
السوق  على  ملبورن  تشهده 
مشو:  السيد  قال  العقارية 
بعد  عن  العمل  فقط  »ميكننا 
البيت  تفحص  امكانية  دون 
العقارات  وسوق  شخصيا، 
يف  األونالين  خيار  على  تعتمد 

ظل األغالق يف ملبورن.« 
ويف اخلتام نصح اخلبريالعقاري 
احملتمل  الشاري  مشو  رغد 
شخصيا  املنزل  بتفحص 
أو  الصور  على  اإلتكال  دون 
املواصفات املرفقة باإلعالنات، 
ال  قد  الصور  يف  يبدو  فما 
أرض  على  احلقيقة  يعكس 
الواقع واملواصفات قد ال تنقل 
املعروضة  امللكية  وضع  كامل 
للبيع، فهناك أمور كثرية تراها 
جليا  تظهر  ال  اجملردة  العني 

بالصور مهما كانت دقيقة.
السيد  رأى  نفسه  الوقت  ويف 
ملكية  شراء  حال  انه يف  مشو 
حال  ويف  اإلستثمار،  بغية 
على  احملتمل  الشاري  اضطلع 
بدقة  البيع  عقد  من   32 قسم 
به  موثوق  وسيط  مع  وتعامل 
أو  األصدقاء  أحد  من  وطلب 
هذه  امللكية،  تفحص  األقرباء 
التدابري قد تفي بالغرض وتقي 
كثرية  متاهات  من  الشاري 
ولكنه بشكل عام ُيفضل ان »ال 

نشرتي مسكا يف البحر.«

جرى ختفيف قيود اإلغالق يف 
منتصف  من  ابتداء  ملبورن، 
اخلميس،  االول  امس  ليل 
فيكتوريا  حكومة  أعلنت  فيما 
جديدة  واحدة  إصابة  عن 
 24 الـ  خالل  حمليًا  مكتسبة 

ساعة املاضية.
األقصى  احلد  حتديد  ومت 
اهلواء  يف  العامة  للتجمعات 
على  أشخاص،   10 بـ  الطلق 
أن يظل احلظر املفروض على 
التجمعات يف املنازل قائمًا.

فتح  إعادة  جرى  كذلك 
فرض  مع  واملطاعم  املقاهي 
الطاقة  على  صارمة  حدود 
وستكون  االستيعابية. 
الداخل،  يف  إلزامية  األقنعة 
لكن مل يعد وضعها يف اهلواء 

الطلق إلزاميًا.
عملها  املدارس  واستأنفت 
حبضور الطالب، إال أن صاالت 

الرياضة ستبقى مغلقة.
بريت  الربوفيسور  ويقول 
ساتون، كبري مسؤولي الصحة 
إن اهلدف هو  يف فيكتوريا، 
حاالت يف  إىل صفر  العودة 

اجملتمع.
حبالة  هذا  »بدأ  وأضاف: 
 100 إىل  تقريبًا  أدت  واحدة 

حالة«.
من جهته قال القائم بأعمال 
رئيس احلكومة جيمس مريلينو 

إنه ال ميكنه ضمان عدم فرض 
املزيد من حاالت اإلغالق يف 
الوالية إىل أن تتسارع وترية 

تسليم اللقاحات.

سجلت  ذلك،  مع  بالتزامن 
إصابة  كوينزالند  والية 
من  المرأة  كورونا  بفريوس 
نيو  عرب  سافرت  فيكتوريا 
ساوث ويلز إىل كالوندرا يف 
اختبارها  مت  وقد  كوينزالند. 
إصابتها  وتأكدت  باألمس 

االربعاء املاضي.
قالت  األثناء،  هذه  يف 
كوينزالند  الصحة يف  وزيرة 
الوالية  إن  داث  إيفيت 
األيام  ستزيد االختبارات يف 

املقبلة.
كما ستخفف كوينزالند القيود 
مع  احلدود  على  املفروضة 

فيكتوريا هذا األسبوع. 
 11 اجلمعة  يوم  من  واعتبارًا 
اعتبار  مت  حزيران/يونيو، 
نقطة  فقط  الكربى  ملبورن 
ساخنة، حيث ميكن للقادمني 
من املناطق اإلقليمية السفر 

إىل كوينزالند.
إخطار  مت  الوقت،  هذا  يف   
نيو  والية  يف  الصحة  هيئة 
آثار  بوجود  ويلز  ساوث 
مياه  يف  كورونا  لفريوس 

الصرف الصحي.

رفع اإلغالق يف ملبورن بينما تسجل 
كوينزالند إصابة جديدة
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مـقاالت وتـحقيقات

ملاذا تدعم الدول الغربيَّة »داعش« يف غربي أفريقيا؟
قـاسـم عـز الدين

عصابات التهريب واإلجرام وخطف الفتيات 
مقابل  خدماتها  تبيعه  واليت  والطالب، 
أعلى  األتعاب، لكي يبيعها بدوره بأسعار 

للحكومات وقوات »مكافحة اإلرهاب«.
األرياف،  النازحني من  ــ تهجري ماليني   2
حنو  اآلالف  عشرات  تدّفق  إىل  يؤّدي  مبا 
اهلجرة  أزمة  واستفحال  األوروبية  احلدود 

غري القانونية.
إىل  وأدى  مّرات،   3 التنظيم  تشّقق  لذا، 
»العقائدية«  »القاعدة«  جمموعات  خروج 
من غابات »سامبيسا«، كما أّدى من ناحية 
من  النيجريي  اجليش  انسحاب  إىل  أخرى 
لتمهيد   ،2019 العام  يف  األرياف  مداخل 

الطريق أمام تغلغل »داعش«.
»داعش« هو الحّل امُلرتجى

مل يغب »داعش« عن منظور األجهزة الغربية 
الستخدامه يف أفريقيا، كما استخدمته يف 
العراق وسوريا ولبنان، فهو حاجة ضرورية 
ومشاركتها  »القاعدة«  تنظيمات  ملنافسة 
يف تدمري جمتمعات ال ختمد غضبها أحابيل 
تربير  على  األقدر  وهو  الغربية،  الدول 

الرتويج لصناعة »مكافحة اإلرهاب«.
ويف هذا السياق، »اختفى« ما بني 5 و6 
آالف مقاتل داعشي من البوكمال )حبسب 
يف  بصماتهم  لتظهر  التقديرات(،  أقل 
تضّخم العمليات بني سرت الليبية ومنطقة 
يف  الربيطانية  )»اإلندبندت«  تشاد  حبرية 

العام 2018(.
»داعش«  يتمّدد  والصحراء،  الساحل  من 
إىل  التوّغل  قاصدًا  أفريقيا،  غربي  باجتاه 
تنزانيا  مع  اهلندي  احمليط  على  موزمبيق 
يف  أداة  يكون  حيث  أفريقيا،  وجنوب 
املصاحل  عن  فضاًل  روسيا،  عودة  مواجهة 

الصينية.
املراهنة  إىل  تركن  الغربية  الدول  لكنَّ 
ومنطقة  أفريقيا  غربي  »داعش« يف  على 
الساحل والصحراء، بعد خروج قوات فرنسا 
أجل  من  املنطقة،  من  الغربية  والدول 
استكمال ختريب الدول وتدمري اجملتمعات 
على  »القاعدة«  تنظيمات  مع  الصراع  يف 
األساطري  بأوهام  األفارقة  اجلوعى  ختدير 
الوهابية )80 مليونًا من أصل 200 مليون 
املناطق  الفقر( يف  خط  نيجرييا حتت  يف 
ونيجرييا  مالي  بلدان  بني  احلدودية 
والكامريون  فاسو  وبوركينا  والنيجر 
وساحل العاج.... تتواجه الرببرية يف مهد 
إىل  الغربية  الدول  حّولته  الذي  اإلنسانية 

مرعى وحوش الغابة.
قد تكون املواجهة على أشّدها يف األشهر 
املقبلة، كما يتوّقع اخلبري املرموق كولني 
ورمبا  أون«،  »ديفانس  موقع  يف  كالرك 
يشري إليها ابن مؤسس »بوكو حرام« حممد 
يوسف )أبو مصعب الربناوي( يف قتل أبو 
بكر شيكاو، فقوات »مكافحة اإلرهاب« يف 
املنطقة تنسحب لتنام على أسّرتها قريرة 

البال والعني.
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يف  الغربية  األمنية  الشركات  تقصري 
استمرار  لتأمني  اجملتمعات  تدمري 
النهب، مل تعّوضه تنظيمات »القاعدة« 
أفريقيا، لكنَّ املراهنة على  يف غربي 
»داعش« طموح غربي لتحقيق ما دأب 

عليه.
حفظ  إىل  الغربية  الدول  تطمئّن  مل 
بقاء االستعمار يف أفريقيا، عرب ختريب 
لقطع  خناقها  على  والّضغط  دوهلا 
أنفاسها، ومل تعدم وسيلة من اإلرث 
االستعماري، بهدف استمرار السيطرة 
النفط  احتياط  من   %30 ونهب 
واملوارد  العاملّية  واملعادن  والغاز 
الطبيعية لتصنيع الغذاء، فكان التدخل 
العسكري للقضاء على حركات التحّرر 

الوطيّن واغتيال القادة أّول الطريق.
بالفساد  أفريقيا  الغربّية  الدوُل  أغرقت 
و«شّل«  الفرنسية  »ألف«  ضّخته  ذي  الَّ
الربيطانية ومناجم الذهب والتعدين... ما 
يف  السلطة  على  دؤوبة  حرب  إىل  أّدى 
انقالبات عسكرية متالحقة تنّظمها أجهزة 
االستخبارات وتدعمها. لقد أطفأت عيين 
اهليكلية«  »اإلصالحات  برماد  أفريقيا 
االستثمار  »تشجيع  يف  ثمَّ  والديون، 
شركة  أللفي  دوالر  مليار   60( األجنيب« 
عمودها  خّربت  حتى  اجلنسية(،  متعّددة 
إىل  »االنتقال  بوصفات  الفقري 

الدميقراطية الناشئة«.
دول  على  الغربية  الّدول  تعتمد  مل 
ومحاية  الثروات  نهب  لتأمني  أفريقيا 
اإلمداد،  وخطوط  شركاتها  أعمال 
أمنية  »شركات  إىل  احلماية  فأوكلت 
عاملية« أصبحت بدورها شركات لألعمال 
أهمها  واالستقرار«،  السالم  و«صناعة 
شركة »دونكورب« األمريكية )200 مليار 
دوالر(، ومن بينها أيضًا شركة »نيتيل 

إنرتناشيونال سيكوروتي« اإلسرائيلية.
»القاعدة شركة أمنيّة« بمهام خاصّة

اهلرم  رأس  يف  الدول  ختريب  حيل  مل 
من غضب ومتّرد الشعوب األفريقية ضد 
االستعمار على أرض اجملتمعات السفلى، 
تدمري  »القاعدة«  تنظيمات  فتوّلت 
اجملتمعات، يف وقت كانت تعمل يدًا بيد 

مع السعودية وأمريكا يف أفغانستان.
أنشأت  والغربية  الّسعودية  األجهزة 
بعشرات  ودعمتها  »القاعدة«  تنظيمات 
أفريقيا،  غربي  يف  الوهابية  اجملموعات 
الدين«،  »أنصار  مجاعة  منها  وبقيت 
الصحراء«  »إمارة  ومجاعة  واملرابطون، 
املغاربي،  »القاعدة«  لتنظيم  التابعة 
»نصرة  ماسينا«، ومجاعة  »حترير  وجبهة 
اإلسالم« اليت وّحدها الظواهري يف العام 

2017 يف الساحل والصحراء.
تتمّدد  أفريقيا،  غربي  بوابة  مالي  من 
مجاعات »القاعدة« إىل نيجرييا اليت أّسس 
أكرب   2009 العام  يوسف يف  فيها حممد 
واجلهاد«،  للّدعوة  السّنة  لـ«أهل  تنظيم 
أمساه »بوكو حرام«، للعمل على تفتيت 
أغنى دولة أفريقّية وتدمريها، حتى باتت 

أيدي سبأ.
زعامته  توىّل  ذي  الَّ حرام«  »بوكو  حافظ 
أبو بكر شوكا )شوكي( بعد مقتل حممد 
»القاعدة«  تنظيمات  سرية  على  يوسف 
بني  املشرتكة  احلدود  على  التمّدد  يف 
الدول، بهدف حتصيل اإلتاوة من خطوط 
ومحاية  األجنبية  الشركات  منشآت  إمداد 
اإلمداد،  وخطوط  األولية  املواد  نهب 
لكن شوكا خرج على التقليد الذي يزعزع 
الثقة بني تنظيمات »القاعدة« واألجهزة 

الغربية يف:
ـ اعتماده على وكالء »غري منّظمني« من  1ـ 

تركيا وقطر.. معاً يف السّراء والضّراء و«النُّصرة«
حسني  محلي

أجل  من  األطراف  لكل  فرصة  العربي«  »الربيع  جاء 
فت  إثبات وجودها يف خدمة أمريكا اليت يبدو أنها كلَّ

تركيا دورًا جديدًا يف املنطقة.
هتها  هامات وجَّ حتدثت صحيفة »التاميز« اللندنية عن اتِّ
ق بإرسال مئات املاليني  احملكمة العليا إىل قطر، تتعلَّ
لت مكتًبا  ني يف سوريا، ومحَّ من الدوالرات إىل اجلهاديِّ
ني، هما بنك قطر  ا يتبع أمرَي قطر، وبنكني قطريَّ خاصًّ
الوطين )QNB( وبنك الدوحة، ومجعيات خريية، ورجال 
نقل  مسؤوليَة  بارزين،  وسياسيني  أثرياء،  أعمال 
»جبهة  ومنها  حة،  املسلَّ اجملموعات  إىل  األموال  هذه 
سوريا،  إىل  مباَشرة  األموال  بإرسال  إّما  صرة«،  النُّ
وإّما إىل البنوك يف تركيا، حبيث يتّم سحبها ونقلها 

عرب احلدود إىل اجملموعة املذكورة.
»التاميز«  اّدعاءات  على  القطري  الرّد  يتأخر  ومل 
اللندنية، حبيث أصدر مكتب االتصال احلكومي بيانًا 
عاءات مبنيٌة على مزاعم  رمسيًا قال فيه »إن هذه االدِّ

ز«. ِسم بالتحيُّ لة، وتشويه للحقائق، وتتَّ مضلِّ
ر املكتب املذكور أن رئيس الوزراء  ومن دون أن يتذكَّ
األسبق، محد بن جاسم، أدىل يف حديثه إىل »تلفزيون 
قطر« يف 27 تشرين األول/أكتوبر 2017، بتفاصيل 
أدّق عن الدور القطري يف سوريا، جنبًا إىل جنب مع 
تركيا والسعودية والواليات املتحدة األمريكية، حبيث 
منذ  السورية  األزمة  مبلف  أمسكت  الدوحة  »إن  قال 
السعودية،  من  ومكتوب  رمسّي  وبتفويض  بدايتها، 
وذلك بعد لقائي امللك عبد اهلل، وكان الدعم العسكري 
حة يف سوريا،  مته قطر إىل اجلماعات املسلَّ الذي قدَّ
يذهب إىل تركيا بالتنسيق مع الواليات املتحدة. وكل 
شيء ُيرَسل يتّم توزيعه عن طريق القوات األمريكية 
تكون  وقد  برتكيا.  املقيمني  والسعوديني  واألتراك 
عندما  لكن  صرة«،  »النُّ جبهة  إىل  ذهبت  املساعدات 

ف هذا الدعم«. صرة« غري مقبولة توقَّ قيل إن »النُّ
جتاهل املكتب أيضًا كلَّ ما قامت به قطر بالتنسيق 
األزمة، مبا  بدايات  منذ  أنقرة ضد سوريا،  دائمًا مع 
العربية،  اجلامعة  عضوية سوريا يف  تعليُق  ذلك  يف 
للمجموعات  الدوالرات  من  املاليني  مئات  وختصيُص 
سوريا.  أصدقاء  جمموعَة  ُيسّمى  مّما  بقرار  حة  املسلَّ
ُيضاف إىل ذلك مساعي األمري محد بن خليفة آل ثاني 
ورئيس وزرائه محد بن جاسم ملنح مقعد الرئيس بشار 
األسد لزعيم املعارضة أمحد معاذ اخلطيب يف الِقّمة 
العربية يف الدوحة يف 26 آذار/مارس 2013، واليت 
مجيع  إىل  العسكري  الدعم  أنواع  كّل  تقديم  قرَّرت 
صرة«  تنظيمات املعارضة السورية. وكانت آنذاك »النُّ
ت قطر وتركيا معًا دورًا  و«داعش« يف مقدمتها. وأدَّ
أساسيًا يف تشكيل ما ُيَسّمى »االئتالَف الوطين لقوى 
يف  عنه  ُأعلن  والذي  السورية«،  واملعارضة  الثورة 
الدوحة يف تشرين الثاني/نوفمرب 2012. كما جنح هذا 
الثنائي، املدعوم أمريكيًا، يف إقناع حركة »محاس« 
بإغالق مكاتبها وخميماتها يف سوريا، واالنتقال إىل 
قطر وتركيا، اللتني كانتا، منذ استالم حزب »العدالة 
والتنمية« للسلطة نهاية عام 2002، يف خندق واحد 
على  والقطرية  الرتكية  القيادتان  كانت  عندما  حتى 

عالقات ودية محيمة بالرئيس األسد. 
أيلول/ يف  دمشق  قمة  وأنقرة، يف  الدوحة  وسعت 
سبتمرب 2008، واليت حضرها الرئيس الفرنسي نيكوال 
الرئيس  وإقناع  الوّد،  هذ  من  لالستفادة  ساركوزي 
األسد مبد أنابيب الغاز القطري، والحقًا اخلليجي، عرب 
األراضي السورية، إىل تركيا، ومنها إىل أوروبا. وهو 
َي عن حلفائه  ما فشلت فيه عندما رفض األسد التخلِّ
اإليرانيني والروس، وحتول هؤالء إىل ألّد أعداء قطر 
وتركيا منذ اليوم األول لألزمة السورية، اليت جعلت 
السّراء  يف  العمر  »صديقيَت  وقطر،  تركيا  الثنائي، 

والضّراء«. 
خالهلا  من  حترَّكت  اليت  األوىل  الساحة  سوريا  كانت 
احلليفتان املذكورتان، حبيث أرسل الرئيس إردوغان 
السعودية  مع  أزمته  بعد  متيم  األمري  حلماية  جيشه 
واإلمارات ومصر والبحرين، يف حزيران/يونيو 2017. 
املشاريع  بدورها، كلَّ  الدوحة،  لت  موَّ املقابل،  ويف 
إردوغان،  باهتمام  حظي  مكان  كل  يف  الرتكية 
وريث اإلمرباطورية العثمانية، ويف مقدمة ذلك ليبيا 
الرتكي   - القطري  التقارب  هذا  وكان  والصومال. 
الذي حتّدث،  الرتكي،  اإلعالم  لتعليقات  مادة دمسة 
الرئيس  بني  العالقة  خفايا  عن  باستمرار،  ويتحّدث 
تتحّدث  الذي  متيم،  األمري  دربه  ورفيق  إردوغان 
السرية  الشخصية  املالية  عالقاته  عن  املعلومات 
بإردوغان، حبيث أهداه طائرته اخلاصة، وهي بقيمة 

450 مليون دوالر. 

همت أحزاب املعارضة الرتكية الرئيس إردوغان ببيع  اتَّ
عدد من مؤسسات القطاع العام، مبا يف ذلك مصنع 
ذلك  إىل  ُيضاف  لقطر.  سرًا  عات،  واملدرَّ الدبابات 
إن  قيل  اليت  واألراضي،  واملوانئ  والغابات  اأَلحراُج 
الشيخة موزة، والدة األمري متيم، وشقيقتها، اشرتتا 
مساحات واسعة منها، تطّل على قناة إسطنبول، اليت 

سرتبط البحر األسود ببحر مرمرة.
حديث صحيفة »التاميز« اللندنية اكتسب أهمية إضافية 
واحد من  بعد شهر  جاء  الذي  الزمين،  توقيته  بسبب 
اعتقال وزير املالية القطري علي شريف العمادي جّراء 
تهم فساد. وكان العمادي مبثابة الساعد األمين لألمري 
يف  السلطة  استالمه  منذ  األسود«  »وصندوقه  متيم 
حزيران/يونيو 2013، إذ كان رئيسًا جمللس إدارة بنك 
قطر الوطين )QNB(، الذي حتّدثت عنه »التاميز«. كما 
كان عضوًا يف جملس إدارة جهاز قطر لالستثمار، وهو 
صندوق سيادي يزيد رأمساله على 300 مليار دوالر، 
وله استثمارات واسعة يف تركيا، اليت كان العمادي 
ثت  وحتدَّ هلا.  زياراته  مجيع  يف  متيم  األمري  يرافق 
املعلومات آنذاك عن عالقة العمادي جبميع الشركات 
واجملموعات االقتصادية واملالية، وبالتالي السياسية، 
وذات الطابع »اإلخواني«، حبيث قال قبل اعتقاله إنه 

»قام بكل ما قام به بتعليمات من األمري« متيم.
أخرى  إضافية  أهمية  اللندنية  »التاميز«  خرب  واكتسب 
ألنه تزامن مع اعرتافات سادات باكار، رئيس إحدى 
دور  عن  يتحدث  وهو  الرتكية،  املافيا  عصابات 
من  بة  مقرَّ وشخصيات  وأجهزة  الرتكية  املخابرات 
إىل  احلربية  واملعدات  األسلحة  نقل  يف  إردوغان، 
يدلي  بأن  ع  توقُّ وسط  سوريا،  يف  صرة«  النُّ »جبهة 
رة  باكار مبزيد من هذه املعلومات يف أحاديثه املصوَّ
ُمشاهدة  أرقام  ق  حتقِّ اليت  يوتيوب،  على  حسابه  يف 
قياسية تزيد على 20 مليون مشاهد لكل فيديو. وكان 
ر لباكار أن خيّصص حديث األحد )6 حزيران/ من املقرَّ
يونيو( ألسرار الرئيس إردوغان، إاّل أنه قال »إنه أًجل 
ذلك إىل ما بعد لقاء إردوغان الرئيَس بايدن يف 14 

الشهر اجلاري«.
وهو ما يعكس بوضوح جدية )ورمبا خطورة( ما قاله 
ورمبا  سوريا،  تركيا يف  دور  عن  باكار  سيقوله  وما 
بهذا  املباِشرة  وغري  املباِشرة  قطر  عالقة  عن  الحقًا 
الدور، الذي يبدو واضحًا أن أبو ظيب تسعى لفضحه 

من خالل باكار املوجود على أراضيها.
فاجلميع يعرف حجم املنافسة بني آل ثاني وآل نهيان، 
بعد تراجع دور آل سعود، ولو مرحليًا، حبيث تصرف 
من  الدوالرات  من  املليارات  وقطر  اإلمارات  من  كل 
أجل كسب أوروبا وأمريكا إىل جانب كل منهما، وضد 
الطرف اآلخر، الذي يريد، بعقلية عشائرية، أن ُيثبت 
عام  منذ  كان  الذي  الكالم  وهو  واألقوى.  األهم  أنه 
سعود  آل  على  حكرًا  العربي«،  »الربيع  حتى   ،1945
يف  السياسي«،  »اإلسالم  حركات  كل  تبّنوا  الذين 
حة، كـ«القاعدة« و«طالبان«  أجنحته السياسية واملسلَّ
اإلمارات  من  بدعم  أمجع،  العامل  يف  ومثيالِتهما 

وباكستان، وطبعًا من املخابرات األمريكية. 
أجل  من  األطراف  لكل  فرصة  العربي«  »الربيع  وجاء 
األمريكية  املتحدة  الواليات  خدمة  يف  وجودها  إثبات 
فت  )وعلى حنو غري مباِشر إسرائيل(، اليت يبدو أنها كلَّ
اإلسالمي  والتنمية«  »العدالة  حكم  ظل  يف  تركيا، 
العثماني، وبتمويل قطري، دورًا جديدًا يف املنطقة، 
ال فارَق بينه وبني دور باكستان يف األزمة األفغانية. 
ودخلت قطر على خط هذه األزمة، من خالل مصاحلة 
لتقول ألصدقائها  »طالبان«،  مع صنيعتها  واشنطن 
إنها األهم واألقوى معنويًا، وإن مل يكن حجمها حبجم 
يف  الرياض  فشلت  أن  بعد  وخصوصًا  السعودية، 
مساعيها ملنع الدوحة من استضافة بطولة كأس العامل 
أن تقول حللفائها  2022، وتريد قطر من خالل ذلك 
التقليديني إنها على َقْدر مجيع املهمات واملسؤوليات، 
جنبًا إىل جنب مع تركيا، اليت اتفقت معها على عقد 

زواج شرعي ال ِفراَق فيه أبدًا.
هامات بايدن، عندما كان نائبًا للرئيس  مع التذكري باتِّ
»تركيا  من  لكل   ،2014 األول/أكتوبر  تشرين   5 يف 
واإلمارات والسعودية ودول أخرى يف املنطقة بتقديم 
من  اآلالف  وعشرات  الدوالرات  من  املاليني  مئات 
صرة«  »القاعدة« و«النُّ األسلحة لكل من  األطنان من 
األسد«.  مبقاتلة  يقبلون  الذين  وكل  و«داعش«، 
فاحلديث عن دعم تركي وقطري، معًا أو على انفراد، 
من  جدًا  بسيطًا  ُجزءًا  إاّل  ليس  وأمثاهلا،  صرة«  لـ«النُّ
م  دور هذا الثنائي. وَعقد قرانهما فيه كثري من املقدَّ

ر!  واملؤخَّ
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يتفق اجلميع على أن األسبوع املقبل سيكون حافاًل باألحداث اخلطرية 
واملفصلية يف الصراع بني تيارين صهيونيني، لديهما رؤى متباينة 

ملستقبل كيانهم.
أسبوع مفصلّي ينتظر بنيامني نتنياهو ومعارضيه، على حد سواء. فهل 
تنجح املعارضة الصهيونية يف إقامة »حكومة التغيري«، وُتنهي بذلك 
حقبة نتنياهو يف احلكم، بعد 12 عامًا متتالية يف رئاسة احلكومة؟ أم 

تفشل، ويذهب اجلميع إىل سيناريو جديد، أو انتخابات خامسة؟
ال أحد يستطيع أن يعطي جوابًا قاطعًا، مبن يف ذلك يائري لبيد ونفتالي 
ِبنيت ونتنياهو أنفسهم. لكْن، يتفق اجلميع على أن األسبوع املقبل 
سيكون أسبوعًا حافاًل باألحداث اخلطرية واملفصلية يف الصراع بني 
تيارين صهيونيني، لديهما رؤى متباينة ملستقبل كيانهم، املرتبط 
قبل كل شي مبنهجية احلكم وكيفية تسوية الصراعات الداخلية فيه، 

وعالقاته باإلدارة األمريكية.
ُأذّكر مبقال سابق، شرحت  كي ال نناقش هذا املوضوع من جديد، 
فيه ثالث قضايا مركزية يف هذا الصراع. األوىل هي املوقف من 

فلسطينيي الـ48: هل هم أعداء، أم مواطنون متساوون؟
الثانية هي العالقة شبه التناحرية بني اليهود الصهاينة العلمانيني 

واليهود احلريديم يف »إسرائيل«.
حكم  نهج  مقابل  يف  والشفافية،  الدميوقراطية  نهج  هي  الثالثة 
على  نتنياهو،  مثل  فاسدًا،  كان  وإن  حتى  الكاريزماتي،  الشخص 

حساب نهج احلكم املؤسساتي والدولة العميقة.
وعليه، ليس صحيحًا أن الصراع الصهيوني الداخلي هو على املوقع 
أو املنصب، إمنا هو صراع بني نهجني، تعود جذوره إىل الصراعات 
بني التيارات الصهيونية منذ حنو مئة عام ونيف. وجوهر هذا التناحر 
يتمحور حول كيفية إدارة الصراع بني احلركة الصهيونية االستيطانية 
من جهة، واحلركة الوطنية الفلسطينية وأصحاب البالد األصليني من 
األهّم هو صراع على طابع احلكم وشروط ضمان  أخرى. لكن  جهة 
بقاء الكيان، بني تيار صهيوني علماني ليربالي يقوده لبيد اليوم، 
النزعة  ذات  الدينية  القوى  مع  ومتحالف  د  متشدِّ صهيوني  وتيار 
د  متشدِّ يهودي  تيار  مع  أيضًا  املتحالف  نتنياهو،  يقوده  الفاشية، 
وغري صهيوني، لكنه غييب يف عقيدته، وُمعاٍد لليربالية والعلمانية، 

إىل حّد التناقض التناحرّي. 
ولبيد، حبكومة  ِبنيت  برئاسة  املرتقبة،  احلكومة  ل وصف  ُيفضَّ إذًا، 
معسكر التغيري، وليس »حكومة اليسار«، كما يصفها نتنياهو، عن 
الصهيونية،  القوى  وجه  يف  فّزاعة  وجعلها  منها  لالنتقاص  قصد، 
ِبنيت  أو  للبيد  بأن ال عالقة  علمًا  اليسار، يف طبيعتها،  تكره  اليت 
مبفهوم اليسار املتعاَرف عليه. إنها حكومة ميني، اقتصاديًا واجتماعيًا 
على  اخلاصة،  ألسبابه  منها  كل  ِفقة،  متَّ باتها  مركِّ لكّن  وسياسيًا، 
وهنا،  احلكم.  يف  ونهجًا  شخصًا  نتنياهو،  بنيامني  إطاحة  ضرورة 
على  اجتمع كل هؤالء  السؤال: ملاذا؟ وكيف  عند  نقف  أن  ب  يتوجَّ

هذا اهلدف املشرتك؟ 
من  ناتها  ملكوِّ يتبّقى  فماذا  املشرتك،  اهلدف  َق  حتقَّ إْن  نسأل:  ثم 

أهداف مشرتكة قادرة على احملافظة على وحدة هذه احلكومة؟
فق مجيع القوى املناهضة لنتنياهو، مبا يف  جوابًا عن السؤال األول، تتَّ
ذلك اإلدارة األمريكية الدميوقراطية، على أن نهجه يشّكل خطرًا على 
الفساد  التساهل مع نتنياهو يف ملفات  »إسرائيل«. وإذا مت  بقاء 
فذلك  القضاء،  من  حتميه  قوانني  بتعديل  له  وُسح  تواجهه،  اليت 
يشّكل خطرًا وجوديًا على »إسرائيل«، آخذين ِعربة من دول عظمى 
اإلمرباطورية  من  اخلارج:  من  تسقط  أن  قبل  الداخل،  من  سقطت 
الرومانية يف التاريخ القديم، واالحتاد السوفياتي يف نهاية القرن 
العشرين. لذلك، يرفع كل هؤالء شعارًا واحدًا يقول: »جيب إنقاذ 

إسرائيل من نفسها«، أو »من نتنياهو«.
قاُت اليت ميكن أن تواجه لبيد  أّما السؤال الثاني، فهو: ما هي امُلَعوِّ
وِبنيت يف الطريق إىل كسب ثقة الكنيست من أجل تشكيل حكومة 

قًا؟ التغيري؟ وماذا يفعل نتنياهو إلفشال هذه احلكومة مسبَّ
يعمل نتنياهو يف ثالثة اّتاهات إلفشال حكومة التغيري: 

أّي  حدوث  ملنع  »الليكود«،  داخل  الصفوف  بتعزيز  يتمّثل  األول، 
واملستوطنني  احلريديم  من  حلفائه  مع  وكذلك  املوقف،  تصدع يف 
الفاشيني، على اختالف أماكنهم داخل حدود أراضي الـ48، أو يف 

املناطق احملتلة عام 67.
د نتنياهو أيَّ عضو داخل »الليكود« ميكن أن يتحّداه على رئاسة  يهدِّ
التلميح إىل ذلك. وفعل ذلك طوال سنني طويلة  أو حتى  احلزب، 
داخل »الليكود«، حتى ختلَّص من كل منافسيه، مبن يف ذلك من 
ُوِصفوا، حتت جناحي مناحيم بيغن، بـ«أمراء الليكود« وبينهم بيغن 
وإيهود أوملرت وروني ميلو ودان مريدور وتسييب لفين وليمور لفنات 
»الليكود«  تركت  اليت  لفنات،  ليمور  ذلك  إىل  وأشارت  وآخرون. 
 3 يوم  »معاريف«،  موقع  مع  األخرية  مقابلتها  بوضوح، يف  رًا،  مؤخَّ

حزيران/يونيو اجلاري.
باإلضافة إىل ذلك، اجتمع نتنياهو، صباح اخلميس املاضي، برؤساء 
هم على  املستوطنني، حلثِّ برؤساء  اجتمع  معه، كما  املتحالفة  الكتل 
النزول إىل الشارع، وممارسة الضغط على أعضاء كتلة نفتالي ِبنيت 
)ميينا( بالذات، والتظاهر أمام بيوتهم وبيوت أعضاء آخرين من كتلة 
»أمل جديد«، حتى وصلت الضغوط إىل تهديدات بالقتل، األمر الذي 
»التغيري«،  معسكر  من  الكنيست،  أعضاء  من  عدد  إىل وضع  أّدى 
مبن يف ذلك لبيد وساعر وِبنيت، حتت احلماية األمنية. وجرى األمر 
نفسه مع عدد من اإلعالميني، اليهود الصهاينة، املناهضني لنهج 

نتنياهو.
»حكومة  أمام  الكثرية  العراقيل  بوضع  ل  فيتمثَّ الثاني،  اه  االتِّ أّما 

ِحيل نتنياهو إلفشال »حكومة التغيري«.. اللعبة مل تنته
أليف صباغ

الكنيست  رئيس  ألن  الكنيست،  برئاسة  فوزها  وأّوهلا  التغيري«، 
تأجيله.  أو  الكنيست،  يف  تصويت  أّي  تقديم  بصالحية  ع  يتمتَّ
على  التصويت  منَع  احلالي،  الليكودي  الكنيست،  رئيس  واستطاع 
الرتشح  من  كنيست  عضو  أيَّ  مينع  الذي  القانون  تعديل  مشروع 
ومينع  اتهام.  لوائُح  احملكمة  ه يف  مت ضدَّ ُقدِّ إْن  احلكومة،  لرئاسة 
مثل هذا التعديل بنيامني نتنياهو من العودة إىل رئاسة احلكومة يف 
املستقبل، وخيلق، يف طبيعته، صراعًا داخليًا يف »الليكود« بشأن 
خالفة نتنياهو. كما خيلق انشقاقات داخل معسكر نتنياهو األوسع. 
إذًا، خُيرج هذا التعديل بنيامني نتنياهو من رئاسة احلكومة، وخيلق 

اصطفافًا سياسيًا جديدًا.
لقد حاول »معسكر التغيري«، منذ صباح اخلميس املاضي، أن حيصل 
على منصب رئيس الكنيست، بعد توقيع 61 عضوًا على هذا املطلب. 
لكّن انسحاب أحد األعضاء من كتلة ِبنيت، بسبب الضغط الذي مورس 
عليه، أفشل هذا املسار حتى اآلن. فهل ُيْقِدم أعضاء الكنيست من 
»القائمة املشرتكة« على سّد هذا النقص؟ يبدو أن بعضهم مستعدٌّ 
لذلك. لكنَّ ِبنيت وساعر، بسبب مواقفهما العنصرية، ورمبا خشيًة من 
فقدان صدقية حزبيهما يف نظر اجلمهور العنصرّي لكّل منهما، ليسا 

ين للَقبول بهذا الدعم! مستعدَّ
من خالل منصب رئيس الكنيست، يعمل نتنياهو على إعاقة جلسة 
الكنيست لنيل الثقة ملدة أسبوع أو أكثر قلياًل، عّل وعسى يستطيع، 

خالل ما تبّقى له من وقت، زعزعَة أركان »حكومة التغيري«. 
أو  فساد،  ملفات  عن  البحث  على  نتنياهو  يعمل  ذاته،  الوقت  يف 
التشكيك  الطرف اآلخر. وبدأ عمله يف  شبهات فساد، يف صفوف 
يف عالقات ليربمان بأصحاب مليارات يف الداخل أو اخلارج، والكشف 
عن حسابات ابنته يف البنك، ووضعها حتت سؤال: من أين لك هذا؟ 
الوزارات  تقاسم  للمالية، وفق  وزيرًا  ليربمان سيصبح  أن  والسيما 
يف حكومة التغيري. وال غريب يف أن يتم البحث، تباعًا، عن ملفات 

أخالقية ألعضاء »حكومة التغيري«، أو أفراد عائالتهم. 
َلْ مَيِض يوم واحد على إعالن لبيد وِبنيت متكنهما من تشكيل حكومة، 
حتى طالبهما »الليكود« بالكشف عن كل االتفاقيات اليت عقداها مع 
بة لـ«حكومة التغيري«، بتفاصيلها. قد ُيفاَجأ اجلمهور،  األحزاب املركِّ
يف األيام القادمة، بأدوات أخرى يستخدمها نتنياهو ضد خصومه. ال 

توجد لديه أي حدود متنعه من ذلك.
»العدو  مع  أمنية  توترات  نشهد  قد  اخلارجي،  الصعيد  على  ثالثًا، 
اخلارجي«، وبدأت مالحمها واضحة ضد إيران، عرب عمليات ختريبية يف 
البحر، أو يف الرب اإليراني، مثل إحراق سفينة حربية حتى إغراقها يف 
ُعَمان، وإشعال حريق يف مصفاة للبرتول، وأعمال غريهما يف  حبر 

أماكن أخرى، أو ضد املقاومة يف غزة ولبنان.
أعطى  كوخايف،  أفيف  اإلسرائيلي،  األركان  قائد  أن  سّرًا  وليس 
األوامر للجيش بتعبئة املدافع بالذخرية، استعدادًا جلولة إضافية ضد 
املقاومة يف قطاع غزة. كما أن وزير األمن بيين غانتس طلب من 
الواليات املتحدة ذخرية جديدة مببلغ مليار دوالر، تشمل قنابل ثقيلة 
جدًا، وقذائف لـ«القّبة احلديدية« َنَفَدت من املخازن يف »إسرائيل«، 

أو كادت تنُفد.  
باإلضافة اىل ذلك، يشهد الداخل الفلسطيين محلة اعتقاالت وحشية 
ّبان الفلسطينيني، الذين شاركوا، أو ل يشاركوا،  وعشوائية ضد الشُّ
يف املظاهرات خالل أيام العدوان على غزة. يهدف هذا التصعيد اىل 
إرهاب الفلسطينيني يف الداخل، وُيثبت للشارع اليهودي، من جهة 
هذه  تشّكل  أن  ميكن  كما  قويًا.  يزال  ال  نتنياهو  ُحكم  أن  ُأخرى، 

االعتقاالت حتضريات ضرورية للمعركة املقبلة. 
باإلضافة إىل هذا وذاك، نشهد توتريًا متزايدًا يف القدس احملتلة: 
اقتحامات يومية للمستوطنني للحرم الُقدسي، حبماية الشرطة وحرس 
احلدود. وهي رسالة إىل حلفاء نتنياهو، من املستوطنني ومنظمات 
أهداَفهم. كما  ملتزمًا  يزال  ال  أنه  مفادها  املزعوم،  اهليكل«  »جبل 
نشهد توتريًا لألجواء يف أحياء الشيخ جراح وسلوان وبطن اهلوى، 

وغريها من األحياء العربية يف القدس احملتلة. 

مواجهة عسكرية؟
وكسبت  قات،  امُلَعوِّ كل  عبور  استطاعا  وِبنيت  لبيد  أن  لنفرتْض 
حكومتهما ثقة الكنيست، فهل يسّلم نتنياهو وحلفاؤه بنتيجة احلسم 

الدميوقراطي؟
اجلواب هو ال، ألن القوى الفاشية املتحالفة مع نتنياهو ال تقبل باحلسم 
الدميوقراطي إاّل إذا كان يف مصلحتها. وألن زعماء هذه القوى، مع 
وألن  طويل.  أمد  إىل  السلطة  بأنهم سيفقدون  يشعرون  نتنياهو، 
لهم أمام العال،  نتنياهو، وفق تصورهم، هو أفضل من يقودهم وميثِّ
بسبب قوة شخصيته وقدرته على املناورة واخلداع يف مواجهة زعماء 
مقتنع،  نتنياهو  وألن  املشرتكة.  األهداف  التزامه  ونتيجة  العال، 
الكنيست،  رئاسة  فقَد  أو  السلطة،  فقَد  إذا  بأنه  مطلقة،  بصورة 
فتعديل القانون اآلنف الذكر، سيكفي وحَده ملنعه من العودة إىل 

رئاسة احلكومة، حتى لو جنح الحقًا يف إسقاط »حكومة التغيري«.
العليا اإلسرائيلية ستعود إىل  بأن احملكمة  التذكري  بدَّ من  هنا، ال 
مناقشة قضية طرد السكان العرب من منازهلم يف حّي الشيخ جراح 
يوم اخلميس القادم، 10 حزيران/يونيو. فهل ستتخذ قرارًا بطردهم 
من منازهلم؟ وما هي تداعيات ذلك؟ هل سنشهد إعالن نتنياهو حالَة 
طوارئ يف القدس احملتلة، وبالتالي مواجهات عنيفة قد تتدحرج إىل 
مواجهة عسكرية مع املقاومة الفلسطينية يف القطاع، وقد يتدحرج 
هذا اىل حرب إقليمية ال ترغب فيها الواليات املتحدة، ويكون نتنياهو 

طها فيها ُرغمًا عنها؟ قد ورَّ
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والقضية  اليمن  بني  الروابط  الوقت،  مرور  مع  ق،  تتعمَّ
إىل  واإلعالمي،  املعنوي  البعَدين  من  بانتقاهلا  الفلسطينية، 
الواليات  من  كلُّ  تسعى  ترابط  وهو  والعسكري.  السياسي 
املتحدة والسعودية وإسرائيل إىل منعه، أو على األقّل تقييده 
جانب  من  مة  املقدَّ السالم  فمبادرات  اندفاعته.  من  واحلّد 
واشنطن وحلفائها، بنسخ جديدة ُأعيد إنتاجها، إمنا تهدف إىل 
نزع مصادر قّوة اليمن وتأثريه اإلقليمي، وال سيما أنها تسعى 
إىل حصر وجود حركة »أنصار اهلل« يف مناطق جغرافية معزولة. 
لفرض  أمرها  من  عجلة  على  املتحدة  الواليات  تبدو  كذلك، 
واقع تستطيع من خالله حرمان اليمن من أن يكون جزءًا من 
املعادلة اإلقليمية. ويف هذا اإلطار، ُعلم، من مصادر خاّصة، 
املسار  بعروض مغرية يف قضية فصل  مت  تقدَّ أن واشنطن 
اإلنساني ورفع احلصار من طرف واحد، فيما هدفها الرئيس 
من وراء تلك التقدميات صرُف اليمن عن خطط استعادة سيادته 

وأرضه احملتّلة.
ح أن تعقبها  ويف خطوة مّثلت ُبعدًا رمزيًا ومعنويًا - وِمن املرجَّ
م ممّثل »محاس« يف صنعاء،  خطوات أخرى يف االتاه ذاته -، قدَّ
معاذ أبو مشالة، درع احلركة لعضو »اجمللس السياسي« يف 
»أنصار اهلل«، حممد علي احلوثي، تقديرًا لدوره يف دعم القضية 
الفلسطينية ونصرتها. ونقل أبو مشالة حتّيات قيادة »محاس« 
احلوثي.  امللك  عبد  بالسيد  لة  ممثَّ اهلل«،  »أنصار  قيادة  إىل 
وخالل اللقاء الذي مجع اجلانبني، أّول من أمس، أكد احلوثي 
اعتزاز الشعب اليمين بنضال الشعب الفلسطيين، ونظرته إىل 
إىل  الوقوف  معتربًا  واحد،  منظور  من  الفلسطينية  الفصائل 

جانب الفلسطينيني »واجب وشرف«.
جاءت خطوة »حماس« على خلفية العتب الشديد من جانب نُخب 

وأوساط شعبية يمنية
خطوة »محاس« اليت تأتي على خلفية العتب الشديد من جانب 
ُنب وأوساط شعبية مينية على قيادة احلركة لتجاهلها نصرة 
والساحات  امليادين  إىل  باملاليني  ونزوله  اليمين،  الشعب 
اإلعالم  الكرام يف  مرار  متّر  ل  الفلسطينية،  للمقاومة  تأييدًا 
أن  اعترب  الذي  السعودية  من  ل  املموَّ ذلك  سواء  العربي، 
»محاس« خاضعة إليران وخارجة عن اإلمجاع العربي واإلسالمي، 
الذي  املسلمني«،  »اإلخوان  فروع  ل من بعض  املموَّ ذلك  أم 
اعترب اخلطوة »متسّرعة وغري موّفقة«. وناشد ناشطون تابعون 
لـ«اإلخوان« حركة »محاس« بالقول: »يا قوم، اّتقوا اهلل يف 
األهم  فهي  األّمة،  حاضنة  ُتفقدوها  وال  وقضّيتكم،  حركتكم 

واألبقى«.
األسبوع  سبقه،  اليمنيني،  تاه  االعتباري  »محاس«  موقف 
املاضي، موقف بارز لألمني العام حلركة »اجلهاد اإلسالمي«، 
املتضامنة  اليمين  الشعب  مبواقف  أشاد  الذي  النخالة،  زياد 
وملبادرته  للحوثي  الكبري  الشكر  ُمقّدمًا  لفلسطني،  والداعمة 
جبمع الترّبعات، إذ قال: »لكم يا شعب اليمن العظيم كّل احلّب 
من شعب فلسطني، إنكم ُتعّلموننا وُتعّلمون العال كيف تكون 
اليمين يريد أن يعطينا  »الشعب  األخوة احلقيقية«. وأضاف: 
طعامه وطعام أطفاله، وهو ال جيد قوت يومه... إنهم يْؤثرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة«. وكان احلوثي، أعلن، 
األسبوع املاضي، أن بالده ستكون«جزءًا ال يتجّزأ من املعادلة 
اليت أعلنها )األمني العام حلزب اهلل( حسن نصر اهلل، والتهديد 

للقدس يعين حربًا إقليمية يف إطار حمور املقاومة«.
ما نستطيع  بكّل قّوة وبكّل  »سنكون حاضرين   وختم قائاًل: 
وتدر  القدس«.  معادلة  إطار  املقاومة، ويف  إطار حمور  يف 
اإلشارة إىل أن صنعاء كانت قد أعلنت، العام املاضي، مبادرًة 
لإلفراج عن أحد الطّيارين السعوديني وأربعة من ضباط القوات 
عن  اإلفراج  مقابل  لديها، يف  املعتقلني  وجنودها  السعودية 
املعتقلني من أعضاء حركة »محاس« يف اململكة، إاّل أن األخرية 

رفضت العرض.

»محاس« تكسر اجلليد مع اليمن:
شـكراً »أنـصار اللـه«

حصل محمد علي الحوثي على درع »حماس« تقديرًا لدوره يف دعم 
القضية الفلسطينية )أ ف ب (

لـقمان عـبد اهلل
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حديث عن تحرك قطري مدعوم من إردوغان ملنع أي تقارب عربي مع 
الذي سيحقق لطهران مكاسب  النووي  دمشق، على األقل قبل االتـّفاق 

إضافيـّة.
كلٍّ  مع  قطر  عالقات  اليت شهدتها  التناقضات  من  بعد سلسلة 
من السعودية واإلمارات، بعد انقالب عبد الفتاح السيسي على 
انعكس على عالقات هذه  اإلخوان املسلمني يف مصر، وهو ما 
الدول وسياساتها يف اليمن واملنطقة عمومًا، عاد الغرام يطبع 

عالقات هذه الدول، من دون حتديد السبب واهلدف!
اإلمارات  بني  املكشوفة  التقليدية  املنافسة  من  الّرغم  وعلى 
والسعودية وخالفاتهما يف اليمن، عادت األمور فجأة إىل وضعها 
شبه الطبيعي بني الرياض والدوحة، بعد قمة العال يف 5 كانون 
الثاني/نوفمرب املاضي، من دون أن يكون واضحًا ملاذا مل تتشّجع 
أبو ظيب على هذا التطبيع، ورّجحت عليه بكل محاس العدو األكرب 

»إسرائيل«. 
استغلَّت قطر العزلة اإلماراتية عربيًا، فسبقت رجب طيب إردوغان 
إىل املصاحلة مع السيسي، ودخلت يف حوارات مثرية مع موسكو، 
على  املاضي،  آذار/مارس   11 الدوحة، يف  باالتفاق يف  انتهت 
آلية جديدة تدعم مسار أستانا، ولكن من دون إيران. وقد أعلنت 
عن  املعلن  غري  حتفظها  مع  اآللية،  هذه  تأييد  بدورها  طهران 
»غرام« موسكو مع كل من قطر وتركيا، على الرغم من استمرار 
مبا يف  واملسلحة،  منها  السياسية  السورية،  للمعارضة  دعمهما 

ذلك »النصرة« يف إدلب.
موسكو اليت عربت يف اجتماع منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي 
الدولي )األربعاء( عن تأييدها لتحركات قطر اإلقليمية، يبدو أّنها 
آل  الرمحن  عبد  حممد  القطري  اخلارجية  وزير  تصرحيات  جتاهلت 
ثاني، الذي قال بعد زيارته األخرية إىل القاهرة ولقائه الرئيس 
السيسي إن »موقف بالده يف سوريا مل يتغري، وإنهم ما زالوا 
اجتماع  يف  وضوحًا  أكثر  سنراه  ما  وهو  األسد«،  الرئيس  ضد 
الدوحة يف  الذين سيجتمعون يف  العربية،  الدول  خارجية  وزراء 
8 الشهر اجلاري. وتهدف قطر من خالل هذا االجتماع إىل عرقلة 
عودة سوريا إىل اجلامعة العربية، مع استمرار الضغوط الروسية 

خبالف هذا االجتاه. 
يفسر ذلك التحرك القطري املفاجئ للمصاحلة مع »عدو األمس« 
القاهرة، بل أكثر من ذلك، إقناع الرئيس السيسي باملصاحلة مع 
الرئيس إردوغان، ليساهم ذلك يف إنهاء اخلالفات السعودية مع 
أنقرة، اليت يعرف اجلميع أنها لن تفكر يف أي مصاحلة مع الرئيس 

األسد، وهو ما ال خيفيه الرئيس إردوغان أبدًا. 
ويدفع ذلك بعض األوساط إىل احلديث عن حترك قطري مدعوم 
من الرئيس إردوغان، ملنع أي تقارب عربي )سعودي - مصري 
- إماراتي( مع دمشق، وعلى األقل قبل االّتفاق النووي اإليراني 
من  هلا  حتقق  ما  بعد  إضافّية،  مكاسب  لطهران  سيحقق  الذي 
تفوق نفسي يف انتصار املقاومة الفلسطينّية يف احلرب األخرية، 
فيما يسعى الرئيس السيسي الستغالل الوضع اجلديد يف غزة 
لدعم مكانته اإلقليمية والّدولية وترسيخها، وبضوء أخضر أمريكّي 
وأوروبّي، من دون أن ننسى أن قطر وتركيا، ومعها السعودية، 
وباعرتاف محد بن جاسم، يف تشرين األول/أكتوبر 2017، كانت 
قد قادت احلرب على سوريا منذ بداياتها، كما تبنت السعودية 
واإلمارات، ومعها باكستان، حركات اإلسالم السياسي املسّلح، 
اجملاهدين  تنظيمات  قبلها  ومن  و«القاعدة«،  »طالبان«  مثل 
العامني  بني  املمتدة  للفرتة  السوفياتي  االحتالل  خالل  األفغان 

.1989-1979
ويذكر اجلميع أيضًا اخلالفات اليت انفجرت بني قطر وتركيا وكّل 
السيسي يف 3  انقالب  اللتني دعمتا  السعودية واإلمارات،  من 
متوز/يوليو 2013، فأعلنوا مجيعًا اإلخوان املسلمني تنظيمًا إرهابيًا. 

وقد جلأت قياداته الحقًا إىل إسطنبول والدوحة.
انقالب  بعد  ما  ملرحلة  الدوحة  استعّدت  كيف  أحد  يذكر  مل  كما 
السيسي، إذ ختلى األمري األب محد بن خليفة آل ثاني فجأة )قبل 
الشاب  لنجله  منصبه  عن  فقط(  واحد  بأسبوع  السيسي  انقالب 
متيم، الذي تبنى اإلخوان املسلمني بشدة، واستنجد الحقًا باجليش 
الرتكي بعد تهديدات السعودية واإلمارات له يف حزيران/يونيو 

2017، فأصبح العبًا إقليميًا بفضل دعم إردوغان له.
بني  واآلن  وأمريكا،  طالبان  بني   )!( الوساطة  دور  أدى  وقد 
العدوين  بن سلمان،  واألمري حممد  السيسي  من  إردوغان وكل 
املشرتكني السابقني له وحلليفه إردوغان، وهو يقول إنه مستعد 
ثاني  وآل  إردوغان  بأن  علمًا  األسد،  باستثناء  اجلميع،  ملصاحلة 
كانا األكثر تقربًا من الرئيس األسد، وهما اآلن األكثر عداء له، 
من دون أن يكون واضحًا سبب استمرار موسكو، حليفة دمشق، 

بتعاونها معهما.
مصاحلة  إىل  تدفع  اليت  واألسباب  املربرات  أحد  يدري  ال  كما 
دولتني مهمتني بكل املعايري واملقاييس، كمصر والسعودية، مع 
دولة حبجم قطر، اليت مل تتهرب، بفضل أنقرة، من حتدي هاتني 
الدولتني، وإىل جانبهما اإلمارات، اليت تكتفي اآلن مبراقبة حتركات 
قطر عن كثب، من دون اختاذ أي موقف سليب أو إجيابي حياهلا، 
ورّجحت على ذلك الدخول على خط املواجهة بشكل غري مباشر، 
عرب دعم زعيم املافيا سادات باكار، الذي بدأ يكشف خفايا الدولة 

املثلث السعودي- القطري- اإلماراتي.. أين السيسي وإردوغان؟
حــسني محلي

الرتكية وأسرارها يف العديد من األحداث الدموية داخليًا وخارجيًا، 
وبالتالي  املخدرات،  وتهريب  الغامضة  االغتيال  عمليات  ومنها 
واجملموعات  »النصرة«  جلبهة  احلربية  واملعدات  األسلحة  تقديم 

اإلرهابية يف سوريا.
ويبقى السؤال أو التساؤل عن الدور األمريكي احلالي واحملتمل 
األمريكية  القواعد  تواجد  حقيقة  مع  املعادالت،  هذه  جممل  يف 
واألطلسية يف مجيع هذه الدول، الصديقة تارة، والعدوة تارة 
ومع  والعراق،  واشنطن يف سوريا  استمرار حسابات  مع  أخرى، 
التأكيد دائمًا على ضمان أمن »إسرائيل« إىل األبد، وهو ما ال 
متفقة  أنها  ويبدو  الصديقة«،   - »العدوة  الدول  عليه  تعرتض 
بشكل أو بآخر، ولكل حججها يف ذلك حول قضية أساسية، وهي 
عدم السماح إليران برتسيخ تواجدها يف سوريا ولبنان واليمن، 
وبالطبع منطقة اخلليج عمومًا، وإال فالقضية ال حتتاج إىل كل هذا 
املد واجلزر يف املواقف، بعد أن أثبتت السنوات العشر املاضية 
خاص  وبشكل  عمومًا،  املنطقة  أحداث  يف  ومسؤولياتها  دورها 
يف سوريا، اليت تنتهي كل مشاكل املنطقة حبل أزمتها، ولكن 

بصفاء النيات. 
هذا األمر ال حيتاج إىل أكثر من لقاء واحد، على أي مستوى كان، 
يتفق فيه اجلميع على ضرورة العودة إىل ما قبل العام 2011، 
هذا  دفع  فقد  السوري،  الشعب  من  اعتذار  أي  دون  من  حتى 
الشعب الكثري إرضاء لغرائز ونزعات البعض من زعماء املنطقة، 
الشرق  بـ«مشروع  ُيسمى  ما  سيناريو  يف  معًا  ساهموا  الذين 
الذي  اإلمربيالي«،  العربي  »الربيع  بعده  ومن  الكبري«،  األوسط 
قدم ما ال خيفى من خدمات تارخيّية لـ«إسرائيل«، من دون أن 
هذه  »إسرائيل«  هزمية  من  درس  أي  الزعماء  هؤالء  يستخلص 
أمام املقاومة الفلسطينية ومن معها وخلفها من دول وشعوب 
املاضية  العشر  السنوات  طيلة  اليت صمدت  واملمانعة  التصدي 

ضد كل األعداء.
ويبدو أنهم مل يستخلصوا العرب والدروس، فراحوا يتحايلون على 
أصحاب هذا االنتصار، وإال كيف لنا أن نفسر التناقضات اليت 
نعيشها اآلن، بعد أن نسي هؤالء الزعماء كل ما قالوه ضد بعضهم 
البعض، ولكل واحد منهم الكثري من األسباب الشخصية والعامة 
ليكره اآلخر أو اآلخرين، وهو ما يفسر التحركات القطرية األخرية، 
والغريب فيها أنها حدثت برضا كل األطراف اإلقليمية املعادية 
وهي  الدولية،  األطراف  برضا  ذلك،  من  أكثر  بل  والصديقة، 
أيضًا معادية وصديقة، ويف مقدمتها روسيا وفرنسا وبريطانيا 
وأمريكا، اليت تدير كل حتركاتها العسكرية يف املنطقة عمومًا من 
اليت  اجلزيرة  القريبتني من قناة  »العديد« و«السيليه«  قاعدتي 

»تتحدى اإلمربيالية والصهيونية«!
وليس واضحًا كيف سيكون الرد اإليراني على كل هذه التحركات، 
فورًا، ومبصداقية  السورية  األزمة  إنهاء  إن مل تساهم يف  اليت 
ع هلم الكثريون انتصارًا كبريًا  تامة، فإنَّ احملافظني الذين يتوقَّ
يف االنتخابات القادمة، سيكون هلم موقف أكثر حزمًا وحسمًا إىل 
جانب الرئيس األسد ومن معه يف خندق املقاومة، وهو ما أثبتته 
يزداد  قد  ولكن  يتغرّي،  لن  اسرتاتيجّي  عقائدّي  كنهج  طهران 

عمقًا!
والسيناريوهات:  املعادالت  هذه  كل  األهم يف  السؤال  ويبقى 
هل سيطوي الرئيس السيسي صفحة املاضي مع »عدوه اللدود« 
الرئيس إردوغان؟ وكيف؟ وهل سيعمالن يف سوريا أو ضدها؟ 

ومَل؟ وكيف سيكون ذلك؟ 
وتبقى املفاجأة األكرب دائمًا هي احتماالت املصاحلة الرتكية مع 
إردوغان  كان  الذي  نتنياهو،  حكومة  سقوط  بعد  »إسرائيل« 
يرى فيه عائقًا أمام حماوالته للمصاحلة مع تل أبيب. وقد تبعث 
رت طوياًل، إشارات  بدورها، حبكومتها اجلديدة إذا نالت الثقة وعمَّ
إجيابية إىل أنقرة، ليساعدها ذلك يف اخلروج من عزلتها اإلقليمية 
والدولية، ولو كان ذلك ملرحلة تكتيكية ال تتناقض مع أهداف 

»إسرائيل« دينًا وعقيدة واسرتاتيجية!

استغلت قطر العزلة االماراتيت عربيا مسبقت اردوغان اىل املصالحة مع 
السيسي

صهيونيني،  تيارين  بني  الصراع  يف  واملفصلية  اخلطرية 
لديهما رؤى متباينة ملستقبل كيانهم.

أسبوع مفصلّي ينتظر بنيامني نتنياهو ومعارضيه، على حد 
»حكومة  إقامة  يف  الصهيونية  املعارضة  تنجح  فهل  سواء. 
التغيري«، وُتنهي بذلك حقبة نتنياهو يف احلكم، بعد 12 عامًا 
متتالية يف رئاسة احلكومة؟ أم تفشل، ويذهب اجلميع إىل 

سيناريو جديد، أو انتخابات خامسة؟
ال أحد يستطيع أن يعطي جوابًا قاطعًا، مبن يف ذلك يائري 
اجلميع  يتفق  لكْن،  أنفسهم.  ونتنياهو  ِبنيت  ونفتالي  لبيد 
باألحداث  حافاًل  أسبوعًا  سيكون  املقبل  األسبوع  أن  على 
صهيونيني،  تيارين  بني  الصراع  يف  واملفصلية  اخلطرية 
كل  قبل  املرتبط  كيانهم،  ملستقبل  متباينة  رؤى  لديهما 
شي مبنهجية احلكم وكيفية تسوية الصراعات الداخلية فيه، 

وعالقاته باإلدارة األمريكية.
ُأذّكر مبقال سابق،  كي ال نناقش هذا املوضوع من جديد، 
شرحت فيه ثالث قضايا مركزية يف هذا الصراع. األوىل هي 
مواطنون  أم  أعداء،  الـ48: هل هم  املوقف من فلسطينيي 

متساوون؟
الصهاينة  اليهود  بني  التناحرية  شبه  العالقة  هي  الثانية 

العلمانيني واليهود احلريديم يف »إسرائيل«.
الثالثة هي نهج الدميوقراطية والشفافية، يف مقابل نهج حكم 
الشخص الكاريزماتي، حتى وإن كان فاسدًا، مثل نتنياهو، 

على حساب نهج احلكم املؤسساتي والدولة العميقة.
وعليه، ليس صحيحًا أن الصراع الصهيوني الداخلي هو على 
املوقع أو املنصب، إمنا هو صراع بني نهجني، تعود جذوره 
عام  مئة  حنو  منذ  الصهيونية  التيارات  بني  الصراعات  إىل 
ونيف. وجوهر هذا التناحر يتمحور حول كيفية إدارة الصراع 
بني احلركة الصهيونية االستيطانية من جهة، واحلركة الوطنية 
الفلسطينية وأصحاب البالد األصليني من جهة أخرى. لكن 
األهّم هو صراع على طابع احلكم وشروط ضمان بقاء الكيان، 
بني تيار صهيوني علماني ليربالي يقوده لبيد اليوم، وتيار 
النزعة  ذات  الدينية  القوى  مع  ومتحالف  د  متشدِّ صهيوني 
يهودي  تيار  مع  أيضًا  املتحالف  نتنياهو،  يقوده  الفاشية، 
وُمعاٍد  عقيدته،  يف  غييب  لكنه  صهيوني،  وغري  د  متشدِّ

لليربالية والعلمانية، إىل حّد التناقض التناحرّي. 
ولبيد،  ِبنيت  برئاسة  املرتقبة،  احلكومة  وصف  ل  ُيفضَّ إذًا، 
حبكومة معسكر التغيري، وليس »حكومة اليسار«، كما يصفها 
نتنياهو، عن قصد، لالنتقاص منها وجعلها فّزاعة يف وجه 
القوى الصهيونية، اليت تكره اليسار، يف طبيعتها، علمًا بأن 
ال عالقة للبيد أو ِبنيت مبفهوم اليسار املتعاَرف عليه. إنها 
باتها  اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، لكّن مركِّ حكومة ميني، 
ِفقة، كل منها ألسبابه اخلاصة، على ضرورة إطاحة بنيامني  متَّ
نقف  أن  ب  يتوجَّ وهنا،  احلكم.  ونهجًا يف  نتنياهو، شخصًا 
عند السؤال: ملاذا؟ وكيف اجتمع كل هؤالء على هذا اهلدف 

املشرتك؟ 
ناتها  َق اهلدف املشرتك، فماذا يتبّقى ملكوِّ ثم نسأل: إْن حتقَّ
هذه  وحدة  على  احملافظة  على  قادرة  مشرتكة  أهداف  من 

احلكومة؟
املناهضة  القوى  مجيع  فق  تتَّ األول،  السؤال  عن  جوابًا 
لنتنياهو، مبا يف ذلك اإلدارة األمريكية الدميوقراطية، على 
أن نهجه يشّكل خطرًا على بقاء »إسرائيل«. وإذا مت التساهل 
مع نتنياهو يف ملفات الفساد اليت تواجهه، وُسح له بتعديل 
قوانني حتميه من القضاء، فذلك يشّكل خطرًا وجوديًا على 
»إسرائيل«، آخذين ِعربة من دول عظمى سقطت من الداخل، 
الرومانية  اإلمرباطورية  من  اخلارج:  من  تسقط  أن  قبل 
القرن  نهاية  يف  السوفياتي  واالحتاد  القديم،  التاريخ  يف 
العشرين. لذلك، يرفع كل هؤالء شعارًا واحدًا يقول: »جيب 

إنقاذ إسرائيل من نفسها«، أو »من نتنياهو«.
أن  ميكن  اليت  قاُت  امُلَعوِّ هي  ما  فهو:  الثاني،  السؤال  أّما 
تواجه لبيد وِبنيت يف الطريق إىل كسب ثقة الكنيست من 
إلفشال  نتنياهو  يفعل  وماذا  التغيري؟  حكومة  تشكيل  أجل 

قًا؟ هذه احلكومة مسبَّ
يعمل نتنياهو يف ثالثة اجّتاهات إلفشال حكومة التغيري: 

األول، يتمّثل بتعزيز الصفوف داخل »الليكود«، ملنع حدوث 
احلريديم  من  حلفائه  مع  وكذلك  املوقف،  يف  تصدع  أّي 
واملستوطنني الفاشيني، على اختالف أماكنهم داخل حدود 

أراضي الـ48، أو يف املناطق احملتلة عام 67.
د نتنياهو أيَّ عضو داخل »الليكود« ميكن أن يتحّداه على  يهدِّ
رئاسة احلزب، أو حتى التلميح إىل ذلك. وفعل ذلك طوال 

أليف صباغ

ِحيل نتنياهو إلفشال »حكومة 
التغيري«.. اللعبة مل تنته

التتمة على الصفحة 13
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لجميع حاجاتكم من الربادي 
 اتصلوا على الرقم:

*Verticals 
*Hollands

     *Venetians
*Rollers 

تسعرية مجانية

Free measure and quote 

8/364 Park Rd, Regents 
Park  NSW  2143 

9743 8897

 لكافة حاجاتكم من التمديدات 
 والتصليحات الكهربائية

اتصلو على الرقم :
0414 983 608

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

 نساعد يف الحصول على رخصة القيادة
السيارة حديثة، مريحة ومكيفة

دّقة يف املواعيد وصدق يف املعاملة
أسعار خاصّة لطالب املدارس

  846 405 0407لالتـصــال:
9740 5846

124 Highland Ave 
Yagoona  NSW 2199 

Ph: 9793 8333  Mob: 0414 600 042

نليب طلبيات مجيع املناسبات باسعار مناسبة

HASHAM TAILORING

املوديالت  أحدث 
القصـّات وأجمل 

 

جاهزة  رجالية  بدالت 
القياسات  لكل 

نخيط البدالت على قياس 
طلبه وحسب   الزيون 

انواع  أجود  نستعمل 
والعاملية املحلية  االجواخ 

حمالت نسيب اهلاشم 
الرجالية  للخياطة 

Ph: 9635 7629  -- Fax: 9633 1658 

267 Church St, Parramatta  

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

العنكبوت االلكرتونية
احد اكرب واهم موقع الكرتوني عربي يف 

اسرتاليا وجنوب شرق الباسيفيك
تصفحوه على املوقع االلكرتوني التالي:

www.alankabout.com

تعلموا قيادة السيارات مع
Magic Driving School

خدماتنا تشمل املساعدة للحصول 
على رخصة القيادة

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

لالتصال: 0419979499

لجميع حاجاتكم من التصوير 
الفوتوغرايف وتصوير الفيديو 

اتصلوا بـ شارل نصر على الرقم:
0414552715

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667

AAA Sydney Repairs
نقوم برتكيب وتصليح جميع أنواع 

أجهزة التكييف 
Split & Ducted Air Condition

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

Carrier Inverter

للمعلومات االتصال بالسيد وسام أوراها على 
الرقم:  0419201579

فحص وشحن غاز السيارات 
1٥٠ دوالرا فقط

الدليل التجاري

 2021 حــزيران   12 Saturday 12 June 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

ختلَّص  حتى  »الليكود«،  داخل  طويلة  سنني 
من كل منافسيه، مبن يف ذلك من ُوِصفوا، 
الليكود«  بـ«أمراء  بيغن،  مناحيم  جناحي  حتت 
ميلو  وروني  أوملرت  وإيهود  بيغن  وبينهم 
لفنات  وليمور  لفين  وتسييب  مريدور  ودان 
وآخرون. وأشارت إىل ذلك ليمور لفنات، اليت 
رًا، بوضوح، يف مقابلتها  تركت »الليكود« مؤخَّ
األخرية مع موقع »معاريف«، يوم 3 حزيران/

يونيو اجلاري.

صباح  نتنياهو،  اجتمع  ذلك،  إىل  باإلضافة 
املتحالفة  الكتل  برؤساء  املاضي،  اخلميس 
هم  معه، كما اجتمع برؤساء املستوطنني، حلثِّ
الضغط  وممارسة  الشارع،  إىل  النزول  على 
على أعضاء كتلة نفتالي ِبنيت )ميينا( بالذات، 
آخرين  أعضاء  وبيوت  بيوتهم  أمام  والتظاهر 
من كتلة »أمل جديد«، حتى وصلت الضغوط 
إىل  أّدى  الذي  األمر  بالقتل،  تهديدات  إىل 
الكنيست، من معسكر  أعضاء  وضع عدد من 
»التغيري«، مبن يف ذلك لبيد وساعر وِبنيت، 
حتت احلماية األمنية. وجرى األمر نفسه مع عدد 
من اإلعالميني، اليهود الصهاينة، املناهضني 

لنهج نتنياهو.

العراقيل  بوضع  ل  فيتمثَّ الثاني،  اه  االتِّ أّما 
الكثرية أمام »حكومة التغيري«، وأّوهلا فوزها 
ع  برئاسة الكنيست، ألن رئيس الكنيست يتمتَّ
بصالحية تقديم أّي تصويت يف الكنيست، أو 
تأجيله. واستطاع رئيس الكنيست، الليكودي 
تعديل  مشروع  على  التصويت  منَع  احلالي، 
القانون الذي مينع أيَّ عضو كنيست من الرتشح 
ه يف احملكمة  مت ضدَّ لرئاسة احلكومة، إْن ُقدِّ
لوائُح اتهام. ومينع مثل هذا التعديل بنيامني 
يف  احلكومة  رئاسة  إىل  العودة  من  نتنياهو 
املستقبل، وخيلق، يف طبيعته، صراعًا داخليًا 
يف »الليكود« بشأن خالفة نتنياهو. كما خيلق 
انشقاقات داخل معسكر نتنياهو األوسع. إذًا، 
خُيرج هذا التعديل بنيامني نتنياهو من رئاسة 

احلكومة، وخيلق اصطفافًا سياسيًا جديدًا.

صباح  منذ  التغيري«،  »معسكر  حاول  لقد 
منصب  على  حيصل  أن  املاضي،  اخلميس 
على  61 عضوًا  توقيع  بعد  الكنيست،  رئيس 
من  األعضاء  أحد  انسحاب  لكّن  املطلب.  هذا 
كتلة ِبنيت، بسبب الضغط الذي مورس عليه، 
أفشل هذا املسار حتى اآلن. فهل ُيْقِدم أعضاء 
سّد  على  املشرتكة«  »القائمة  من  الكنيست 
هذا النقص؟ يبدو أن بعضهم مستعدٌّ لذلك. 
لكنَّ ِبنيت وساعر، بسبب مواقفهما العنصرية، 
ورمبا خشيًة من فقدان صدقية حزبيهما يف نظر 
ين  اجلمهور العنصرّي لكّل منهما، ليسا مستعدَّ

للَقبول بهذا الدعم!

يعمل  الكنيست،  رئيس  منصب  خالل  من 
لنيل  الكنيست  جلسة  إعاقة  على  نتنياهو 
أكثر قلياًل، عّل وعسى  أو  أسبوع  الثقة ملدة 
يستطيع، خالل ما تبّقى له من وقت، زعزعَة 

أركان »حكومة التغيري«.
 

يف الوقت ذاته، يعمل نتنياهو على البحث عن 
ملفات فساد، أو شبهات فساد، يف صفوف 
يف  التشكيك  يف  عمله  وبدأ  اآلخر.  الطرف 
عالقات ليربمان بأصحاب مليارات يف الداخل 
يف  ابنته  حسابات  عن  والكشف  اخلارج،  أو 
البنك، ووضعها حتت سؤال: من أين لك هذا؟ 
للمالية،  وزيرًا  سيصبح  ليربمان  أن  والسيما 
وفق تقاسم الوزارات يف حكومة التغيري. وال 
ملفات  عن  تباعًا،  البحث،  يتم  أن  غريب يف 
أفراد  أو  التغيري«،  »حكومة  ألعضاء  أخالقية 

عائالتهم. 
وِبنيت  لبيد  إعالن  على  واحد  يوم  مَيِض  َلْ 
طالبهما  حتى  حكومة،  تشكيل  من  متكنهما 
االتفاقيات  كل  عن  بالكشف  »الليكود« 
لـ«حكومة  بة  املركِّ األحزاب  مع  عقداها  اليت 

»عاجزون« عن الزواج: إىل »املساكنة« مع األهل؟!
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تكاليف  تسلم  ل 
»القفص الذهيب« 
األزمة  نريان  من 
اليت  االقتصادية 
كثريين  دفعت 
امُلقبلني  من 
إىل  الزواج  على 
»الفكرة«،  تأجيل 
إلغائها.  حتى  أو 
وعليه، يعود خيار 
سكن الزوجني مع 
األهل إىل الواجهة 
»شبه  كبديل 
للمصّممني  وحيد« 
االرتباط  على 
حتذير  من  بالرغم 
صيني  ختصا ال ا
بأن هذا اخليار قد 

حتديات أمام الشباب املقبلني على الزواج، لكّن 
رغبات  خيلق  فيه  نعيش  الذي  الرقمي  »العال 
جديدة ويرفع مستوى طموحاتنا. فارتبط تكوين 
األسرة حباجة اقتصادية كبرية وبرفاهية معينة 

تفرض تكاليف باهظة«.

 تراجع معدالت الزواج عام 2020 بنسبة %17.9 
مقارنة باألعوام الخمسة األخرية

فرتة  يف  املعيشية  اللبنانيني  أحوال  تكن  »ل 
ذلك  مع  اليوم.  عليه  مّما  أفضل  الستينيات 
كانت  احلياة  متطلبات  ألن  متاحًا،  الزواج  كان 
أقل تعقيدًا، والبنية االجتماعية والقيم السائدة 
أهل  مع  الزوجة  بسكن  تسمح  كانت  آنذاك 
هذا  من  االنطالق  الدين.  نور  حبسب  الزوج«، 
املتعّلق  النقاش  لطرح  ضروريًا  ُيعّد  »السرد« 
بربوز خيار سكن األزواج مع األهل إىل الواجهة 

ومدى إمكانية تطبيقه يف يومنا هذا.
األسرة  اجتماع  علم  يف  املتخّصص  الباحث 
مع  السكن  خيار  أن  رغم  أنه  يؤكد  زهري حطب 
املتاح«،  الوحيد  شبه  اخليار  »رمبا  بات  األهل 
اخليار  هذا  أن  حديثًا  أثبتت  التجارب  أن  إال 
إذ  أشهر.  ثالثة  من  ألكثر  يصمد  »وال  يفشل 
سريفض الشاب، الزوج أو الزوجة، الذي اعتاد 
االستقاللية تدخالت األهل خبياراته والضغوطات 

اليت سيفرضونها عليه«.
»مركز أمان«، من خالل سلسلة دراسات يعّدها، 
يعمل على تشجيع ما ميكن تسميته باملساكنة... 
مع األهل، وذلك عرب »إحياء هذا النموذج القديم 
تدرجييًا، من خالل منظومة اجتماعية وقيمية تساند 
زوجية  مشاكل  الوقوع يف  دون  من  احلل  هذا 
ونزاعات بني احلمى والكّنة«. إال أن هذه اجلهود، 
على أهميتها بالنسبة إىل الساعني فيها، تبقى 
قاصرة عن معاجلة التحديات اليت تطاول شكل 
أكثر  حطب،  فوفق  نفسها.  »امُلستقلة«  األسر 
أحد طرفيها  العائالت اجلديدة يهاجر  من نصف 
لتأمني مصدر رزقها، فيما الطرف الثاني يقود 
مفاعيل  هلا  حتديات  خيلق  »ما  وحده،  العائلة 

مهمة على شكل األسرة واستمراريتها«.
يتزامن  الزواج  معدالت  تراجع  أن  ذكره  اجلدير 
مع تراجع يف معدالت الوالدة اليت سّجلت عام 
عام  مع  ُمقارنة   %14.5 بنسبة  اخنفاضًا   2020
األعوام  2019 وبنسبة 16.2% مقارنة مبتوسط 
اخلمسة األخرية )2015 - 2019(. وحبسب حطب 
الواحدة  »تراجع معدل اإلجناب من 3.2 لألسرة 
اإلحالل  معدل  وهو  اليوم،   2 إىل  سنتني  قبل 
فردًا  ينجب  طرف  كل  أنه  مبعنى  الدميغرايف، 
واحدًا حيّل مكانه بعد وفاته«. وهذا يؤدي إىل 
هرم  إىل  فيّت  هرم  من  السكاني  اهلرم  »حتّول 
يغّص بكبار السن، وبالتالي زيادة التعّمر، اليت 
مادية  أعباء  وترتك  االقتصادية  التنمية  تعّطل 
الدين  نور  وفق  اللبناني«،  اجملتمع  على  ثقيلة 
ُمشريًة إىل أن اهلجرة النهائية خاصة يف صفوف 
الشباب مع ما يرافقها من تراجع معدالت الزواج 
»منو  إىل  سنوات  مدار  على  دميغرافيًا  تؤدي 

سكاني سليب« بدأت مالحمه بالظهور.

يتزامن  ال يصمد ألكثر من ثالثة أشهر. وفيما 
تراجع معدالت الزواج مع تراجع معدالت اإلجناب، 
ترتفع اهلجرة النهائية يف صفوف الشباب، ما 
وزيادة  السكاني  اهلرم  يف  تغيري  إىل  يؤدي 
وترتك  االقتصادية  التنمية  تعّطل  اليت  التعّمر 

أعباء مادية ثقيلة على اجملتمع اللبناني.
خلف  عامًا(   33( مّحود  فادي  قضاها  عامًا   15
مقود سيارة األجرة ليحقق حلمه بالزواج. اّدخر 
معظم ما كان جينيه ليؤمن مستقباًل كرميًا ألسرته 
االقتصادية.  األزمة  حّلت  أن  إىل  املوعودة... 
الغالء،  اّدخره يف موجة  ما  صرف فادي بعض 
»وما  تبّقى،  ملا  الشرائية  القيمة  تآكلت  فيما 
الواقع،  هذا  أمام  غسالة«!  حق  يكّفوا  عادوا 
يزال  ال  وهو  فاته،  القطار  أن  من  متيّقنًا  بات 
»من  يبدأ  أن  عليه  وأن  األوىل«،  »احملطة  يف 

جديد«.
بدورها، سعاد تركت خطيبها رغم الوعود الكثرية 
بأال تفّرقهما الظروف، وبأن جيتمعا »على احللوة 
واملّرة«. لكّن مرارة األزمة أقوى من أن حُتتمل 
هي  أسرة.  وتكوين  الزواج  مسؤولية  لتحّمل 
منذ  راتبها  نصف  تتقاضى  رياضيات  أستاذة 
بداية األزمة. وهو عاطل من العمل بعدما خسر 
انفجار  إثر  بريوت  يف  الفنادق  أحد  يف  عمله 
املرفأ يف الرابع من آب 2020. تقول إن »نصف 
الراتب الذي أتقاضاه ال يعادل كلفة إجيار شقة 
إذا  العيش  أساسيات  نؤّمن  أين  صغرية، فمن 
على  »اخلائفني  األهل  ضغوطات  تزّوجنا؟«. 
بتحسن  األفق  و«انعدام  ابنتهم«  مستقبل 
دام  حلب  حّدًا  وضعا  الطرفني  لدى  األوضاع« 

سنوات.
يف دراسة لـ«الدولية للمعلومات«، استنادًا إىل 
أرقام املديرية العامة لألحوال الشخصية، يتبنّي 
تراجع معدالت الزواج عام 2020 بنسبة %13.5 
مبتوسط  مقارنة  و%17.9   ،2019 بعام  مقارنة 
األعوام اخلمسة األخرية )2015 - 2019(. وهذا 
يف  الدراسات  مسؤولة  وفق  جدًا«،  »طبيعي 
واالجتماعي«  السلوكي  لإلرشاد  أمان  »مركز 
يعيش  اللبناني  »فاجملتمع  الدين.  نور  سحر 
كورونا،  وجائحة  االقتصادي  االنهيار  صدمة 
مصريية  قرارات  اختاذ  يف  التفكري  يعيد  لذا 
كالزواج، كما ال يبدو يف األفق أمل بالتغيري يف 
املدى املنظور، ما يزيد من حاالت اليأس وفّك 

االرتباطات«.
ولعّل ما يزيد صعوبة اخلطوة، هو »ارتباط تكوين 
وبرفاهية  الكبرية  االقتصادية  باحلاجة  األسرة 
معينة تستلزم تكاليف باهظة«، وفق عضو خمترب 
العلوم  معهد  أحباث  مركز  يف  األنثروبولوجيا 
مشس  ليلى  اللبنانية  اجلامعة  يف  االجتماعية 
مع  تتداخل  أخرى  »عوامل  إىل  ُمشريًة  الدين، 
النمطية  »الصورة  أهمها  االقتصادي«،  العامل 
والوافد:  احمللي  اجلماهريي  اإلعالم  للزواج يف 
مرهقة«.  مسؤولية  حتّمل  تتطلب  معّقدة  عالقة 
بالتوازي مع »ختويف الشباب من فشل الزجيات 
والوقوع يف مشاكل احلياة الزوجية وصعوباتها«، 
ال تنكر مشس الدين وجود أزمة اقتصادية ختلق 

حاالت سكن الزوجني مع األهل ال تصمد أكثر من ثالثة أشهر )أرشيف(

زيـنب حمـّود
اجلمهور،  ُيفاَجأ  قد  بتفاصيلها.  التغيري«، 
يستخدمها  أخرى  بأدوات  القادمة،  األيام  يف 
نتنياهو ضد خصومه. ال توجد لديه أي حدود 

متنعه من ذلك.

ثالثًا، على الصعيد اخلارجي، قد نشهد توترات 
مالحمها  وبدأت  اخلارجي«،  »العدو  مع  أمنية 
يف  ختريبية  عمليات  عرب  إيران،  ضد  واضحة 
البحر، أو يف الرب اإليراني، مثل إحراق سفينة 
وإشعال  ُعَمان،  حبر  يف  إغراقها  حتى  حربية 
غريهما  وأعمال  للبرتول،  مصفاة  يف  حريق 
غزة  يف  املقاومة  ضد  أو  أخرى،  أماكن  يف 

ولبنان.

اإلسرائيلي،  األركان  قائد  أن  سّرًا  وليس 
بتعبئة  للجيش  األوامر  أعطى  كوخايف،  أفيف 
املدافع بالذخرية، استعدادًا جلولة إضافية ضد 
األمن  وزير  أن  كما  غزة.  قطاع  املقاومة يف 
بيين غانتس طلب من الواليات املتحدة ذخرية 
جديدة مببلغ مليار دوالر، تشمل قنابل ثقيلة 
من  َنَفَدت  احلديدية«  لـ«القّبة  وقذائف  جدًا، 

املخازن يف »إسرائيل«، أو كادت تنُفد.  

باإلضافة اىل ذلك، يشهد الداخل الفلسطيين 
ّبان  محلة اعتقاالت وحشية وعشوائية ضد الشُّ
الفلسطينيني، الذين شاركوا، أو ل يشاركوا، 
أيام العدوان على غزة.  يف املظاهرات خالل 
يهدف هذا التصعيد اىل إرهاب الفلسطينيني 
يف الداخل، وُيثبت للشارع اليهودي، من جهة 
ُأخرى، أن ُحكم نتنياهو ال يزال قويًا. كما ميكن 
أن تشّكل هذه االعتقاالت حتضريات ضرورية 

للمعركة املقبلة. 

توتريًا  نشهد  وذاك،  هذا  إىل  باإلضافة 
يومية  اقتحامات  القدس احملتلة:  متزايدًا يف 
الُقدسي، حبماية الشرطة  للمستوطنني للحرم 
حلفاء  إىل  رسالة  وهي  احلدود.  وحرس 
»جبل  ومنظمات  املستوطنني  من  نتنياهو، 
اهليكل« املزعوم، مفادها أنه ال يزال ملتزمًا 
أهداَفهم. كما نشهد توتريًا لألجواء يف أحياء 
الشيخ جراح وسلوان وبطن اهلوى، وغريها من 

األحياء العربية يف القدس احملتلة. 

مواجهة عسكرية؟
كل  عبور  استطاعا  وِبنيت  لبيد  أن  لنفرتْض 
قات، وكسبت حكومتهما ثقة الكنيست،  امُلَعوِّ
احلسم  بنتيجة  وحلفاؤه  نتنياهو  يسّلم  فهل 

الدميوقراطي؟
املتحالفة  الفاشية  القوى  اجلواب هو ال، ألن 
مع نتنياهو ال تقبل باحلسم الدميوقراطي إاّل إذا 
القوى،  كان يف مصلحتها. وألن زعماء هذه 
مع نتنياهو، يشعرون بأنهم سيفقدون السلطة 
إىل أمد طويل. وألن نتنياهو، وفق تصورهم، 
العال،  أمام  لهم  وميثِّ يقودهم  من  أفضل  هو 
املناورة  على  وقدرته  شخصيته  قوة  بسبب 
ونتيجة  العال،  زعماء  مواجهة  يف  واخلداع 
نتنياهو  وألن  املشرتكة.  األهداف  التزامه 
مقتنع، بصورة مطلقة، بأنه إذا فقَد السلطة، 
القانون  فتعديل  الكنيست،  رئاسة  فقَد  أو 
اآلنف الذكر، سيكفي وحَده ملنعه من العودة 
يف  الحقًا  جنح  لو  حتى  احلكومة،  رئاسة  إىل 

إسقاط »حكومة التغيري«.
العليا  احملكمة  بأن  التذكري  من  بدَّ  ال  هنا، 
طرد  قضية  مناقشة  إىل  ستعود  اإلسرائيلية 
السكان العرب من منازهلم يف حّي الشيخ جراح 
يوم اخلميس القادم، 10 حزيران/يونيو. فهل 
هي  وما  منازهلم؟  من  بطردهم  قرارًا  ستتخذ 
تداعيات ذلك؟ هل سنشهد إعالن نتنياهو حالَة 
طوارئ يف القدس احملتلة، وبالتالي مواجهات 
مع  عسكرية  مواجهة  إىل  تتدحرج  قد  عنيفة 
املقاومة الفلسطينية يف القطاع، وقد يتدحرج 
هذا اىل حرب إقليمية ال ترغب فيها الواليات 
طها فيها ُرغمًا  املتحدة، ويكون نتنياهو قد ورَّ

عنها؟

ِحيل نتنياهو إلفشال »حكومة التغيري«.. 
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مــقاالت وتـحقيقات

 10 أشهر على 4 آب: الكرنتينا مل خترج من االنفجار بعد
كل  من  الرابع  اليوم  بات 
الستذكار  ثابتًا  موعدًا  شهر، 
كارثة انفجار مرفأ بريوت يف 
4 آب املاضي. ينشغل الناس 
عرب  يستذكرونه  ثم  بأمورهم 
االجتماعي  التواصل  مواقع 
األنشطة  بعض  يف  أو 
الرمزية. لكن احملطة الدورية 
واقع  أمر  هي  االفرتاضية، 
أنفسهم،  الضحايا  يعيشه 
واملتضررون  املشّردون 

واجلرحى وأهالي الشهداء.
الكرنتينا  على  سريعة  جولة 
املالصق  الشعيب،  احلي 
األشهر  كأن  ُتظهر  للمرفأ، 
العشرة مل متّر. احلزن والدمار 
يف  السكان  حيبس  والعوز 

فوهة االنفجار.
كفيلة  تكن  مل  أشهر   10
الكرنتينا  لسكان  بالسماح 
اليت  احلزن  حلظات  بنسيان 
زالت  ما  حلظات  عاشوها. 
منازل  جدران  على  حمفورة 
املنطقة  هذه  يف  الناس 
منذ  اإلهمال  من  عانت  اليت 
إن محالت  حتى  احلرب.  أيام 
املكّثفة  والرتميم  املساعدة 
مجعيات  بعض  قادتها  اليت 
اجملتمع املدني للتعويض عن 
املتضررين،  ولدعم  األضرار 

مل تكن كافية.
يف  السكان  أكثر  يعيش 
لرتميم  خضوعها  بعد  منازهلم 
القسم  غادر  بينما  جزئي. 
اآلخر مسكنه لعدم قدرته على 

الرتميم.
حالة  داّلل،  غنى  تصف 
البؤس والفقر اليت مّرت بها 
وعائلتها يف األسابيع األوىل 
»كنا  املرفأ:  انفجار  بعد 
فّضلت  األرض.  على  ننام 
ظروف  بأّي  منزلي  يف  النوم 
داّلل  خارجه«.  النوم  على 
ألسابيع  اعتمدوا  وجريانها، 
املساعدات  على  طويلة 
العينّية اليت قّدمتها اجلمعيات 
من غذاء وحاجيات. لكن هذا 
وال  غاز  »ال  كافيًا.  يكن  مل 

جـويل غـابي
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املالية«.  بأزماتنا  وانشغلنا  النفسية  أزماتنا  نسينا  أن  إىل 
اليوم،  أّما  احلّي.  لنساء  كمزّينة شعر  أعمل  »كنت  وتضيف 
أجتول  وبّت  الشغل  عدة  خسرت  وظيفة،  دون  من  أصبحت 
يف الطرقات صباحًا يف املنطقة، حبثًا عن اجلمعيات اخلريية 
تدّمر  لعائليت«.  واألدوية  الطعام  أؤّمن  لكي  واملساعدات 
املنزل بكامله، فيما استطاعت بعض اجلمعيات مساعدتهم يف 

ترميم جزء كبري من املنزل.
على  ردًا  الكرنتينا  أهالي  يقول  بينتسى«،  ما  »األسى 
التمنيات هلم بتخطي كارثة االنفجار. احلزن يف القلب، لكن 
ما زاد منه ميّكن منه سوء اإلدارة والفوضى يف عملية توزيع 
املساعدات، حبسب املختار السابق جان إيليا صليبا. املشكلة 
تكمن يف »عدم وجود إحصاء رمسي للدولة يساهم يف معرفة 
من هم األشخاص الذين خسروا بيوتهم بفعل االنفجار. لذلك 
حصلت الكثري من حاالت الغش والسرقات أثناء توزيع هذه 
وحرمان  ألشخاص  مساعدات  إعطاء  مت  حيث  املساعدات، 

البعض اآلخر منه«.
منذ  منازهلم  إىل  يعودوا  السكان مل  املقابل، قسم من  يف 
من  التعويضات  وغياب  كليًا  تدمريه  بسبب  االنفجار،  وقوع 
أجل ترميمها. فإميان الضو، انتقلت منذ االنفجار للسكن عند 
منزهلا  تصليح  من  ما  يومًا  تتمكن  أن  حني  إىل  شقيقتها، 
الفارغ. كانت تعمل يف إحدى دور األيتام، لكن مع تدهور 
األوضاع يف البالد أصبحت عاطلة عن العمل، وتعيش بفضل 

املساعدات والتموين الغذائي.

أدوات  منهم  ونستعري  جرياننا،  بّراد  أكلنا يف  حنفظ  بّراد. 
املطبخ. املنزل ال يزال متضررًا، ومل يبق من األثاث سوى 

صوفا واحدة تذّكرنا حبياتنا ما قبل االنفجار«.
دالل ال تزال حتت وقع اإلرهاق، تشعر حتى اليوم باإلرهاق 
األثاث  العقبات حوهلا. نقص  والتعب بسبب كثرة  النفسي 
إثر  جزئي  بدوام  يعمل  زوجها  بات  أن  بعد  العيش،  وضيق 
االنفجار، بعد أن تضرر مركز عمله. واألسوأ هو احلاجة إىل 
تأمني األكل لعائلتها، فضاًل عن أن هوية ابنتها ضاعت حتت 

األنقاض.
أودعت دالل أوالدها لدى إحدى اجلمعيات للخضوع جللسات 
دعم نفسي واجتماعي، لتخطي الصدمة اليت تعّرضوا هلا. هي 
مالذهم الوحيد للرتفيه. »مل يعد لدينا جهاز تلفاز، لذا بات 
من  واهلروب  للرتفيه  الطرقات  على  وقتهم  األوالد ميضون 
جو املنزل. أّما أنا وزوجي، فنحاول أيضًا التخفيف من الكآبة 
واحلزن عن طريق السهر يوميًا عند جرياننا للرتفيه ومتضية 

الوقت«.
تعيش خالدية عوض، مع عائلتها املكّونة من 10 أشخاص، 
وقد شاء القدر أن تكون الوحيدة املوجودة يف املنزل يوم 
أقاربنا  بيت  إىل  »هربنا  بسيطة.  جبروح  فأصيبت  االنفجار، 
أسبوعًا بكامله، لكي ننسى الكابوس واللحظات األليمة اليت 
مّرت علينا. الشهر األول كان مبثابة مرحلة سوداوية يف حياتنا، 
ولكن بعد فرتة، بدأت بعض اجلمعيات بتقديم عالجات نفسية 
تتحسن شيئًا فشيئًا  النفسية  أوضاعنا  وبدأت  للمتضررين، 

يف غرفة صغرية يف منزله يف عيتا الشعب، جلس أبو أمحد يفرم 
أوراق التبّغ بواسطة آلة بدائية حادة لصناعة حمتوى سجائر »اللف«. 
األزمة االقتصادية دفعت كثريين إىل العودة إىل السيجارة البدائية؛ 
إما بسبب ارتفاع مثن السجائر املستوردة أو عالمة »سيدرز« احمللية 
حبث  بسبب  أو  )الرجيي(،  التنباك  التبغ  حصر  إدارة  تصنعها  اليت 

مزارعي التبغ عن مورد رزق إضايف.
السجائر  علب  استرياد  قبل  شائعًا  كان  السجائر  من  النوع  هذا 
اجلاهزة. إذ كان املدخنون يلّفون سجائرهم يدويًا يف كل مرة رغبوا 
فيما  اللف«.  بـ«سيجارة  تسميتها  على  اصطلح  لذلك  تناوهلا.  يف 
أمساء  إىل  نسبة  و«بافرا«  بـ«تاتلي«  تسميتها  على  آخرون  توافق 
عالمات جتارية حملية من النوع نفسه. التدخني سابقًا مل يكن هّينًا. 
علبة معدنية صغرية يضعها املدخن يف جيبه، حتتوي على دفرت أوراق 
ناعم. حيشو  املفروم بشكل  التبغ  تقابلها كمية من  رقيقة،  بيضاء 
املدخن الورقة بالكمية اليت يريدها من التبغ، قبل أن يلفها ويلصقها 
املدن، حتى  املشهد بشكل كبري، ال سيما عن  بلسانه. غاب ذلك 

اقتصر على اهلواة وعلى كبار السن يف األطراف النائية.
أخريًا،  عاد املشهد إىل التداول لسببني: األّول، استعادة البعض 
األزمة  بعد  احلديثة  العادات  كلفة  ارتفاع  بعد  البدائية  للعادات 
السجائر  سعر  ارتفع  التدخني،  خص  وفيما  املستمرة.  االقتصادية 
احمللية واملستوردة ألضعاف. فوجد هواة نوع اللفائف وسواهم، وفرًا 
ماديًا يف استبداهلا بالسجائر اجلاهزة، فضاًل عن ادعاء كثريين بأنها 

أقل خطرًا صحيًا من السجائر املصنعة.
أّما السبب الثاني، فهو اجتاه عدد من مزارعي التبغ إىل إحياء صناعتها 
البحث عن مورد إضايف بعد تردي  يف بلداتهم. وهم يسعون إىل 
السنوي،  الدولة حمصوهلم  به  تشرتي  الذي  املادي  املردود  قيمة 

باملقارنة مع ارتفاع سعر صرف الدوالر.
مئات  عيش  مصدر  كانت  اليت  الزراعة  هذه  فإن  أمحد،  أبي  وفق 
املزارعني اجلنوبيني، الذين يعملون مع عائالتهم طيلة أيام السنة، 
الغالي  السماد  إىل  »حتتاج  فهي  مردودها.  من  أكثر  مكلفة  باتت 
ارتفعت  اليت  واخليطان  اخليش  وأكياس  الشحيحة،  واملياه  الثمن، 
شراء  أسعار  الرجيي  ترفع  مل  فيما  أيضًا،  فاحش  بشكل  أسعارها 
احملاصيل«، على حّد تعبريه. وهدف املزارعني برفع مردودهم تالقى 

مع هدف املدخنني بتخفيض كلفة تناوهلم للسجائر.
ازدياد الطلب

وخربة،  دراية  إىل  حيتاج  التبغ  لفائف  »تصنيع  إّن  أمحد  أبو  يقول 
جيهد  وتقطيعها«.  حفظها  وكيفية  األوراق  اختيار  بطريقة  تتعلقان 
يف تصنيع التبغ املر كما جيهد يف زراعته. مع ذلك، يؤكد بأن »بيع 
»نريد  ويضيف:  ذاته«.  حبّد  ومغامرة  جزئي  حّل  هو  املفروم  التبغ 
استعادة رأمسالنا الذي ندفعه على زراعة التبغ اليت ال بديل عنها. 
إاّل أن الرجيي إذا علمت بصنعنا، سوف متنعنا من الزراعة. عشرات 
لكن  املفروم،  التبغ  من  كبرية  كميات  يطلبون شراء  باتوا  األهالي 
األمر حيتاج إىل أوراق تبغ جيدة، ونوعية ختتلف حبسب طلب الزبون. 
البعض منهم يريد التبغ األقل محاوة، وهذا مرتبط بنوعية األوراق 

املزروعة، وطريقة رّيها«.
وفيما ختصص البعض بصنع حشوة السيجارة اللف، ختصص آخرون 
اشرتى حسني  املستوردة.  السجائر  غرار  على  جاهزة  لبيعها  بلفها 
آلة صغرية لتعبئة السجائر الفارغة بالتبغ املفروم، وهي آلة كانت 
رخيصة نسبيًا )15 دوالرًا(، قبل ارتفاع سعر الصرف، ومتوفرة يف 
السوق احملّلي. أّما كيلو التبغ املفروم فيرتاوح بني 80 ألف و120 
حوالي 1200 سيجارة  بتعبئة  »يسمح  الذي  األمر  لبنانية.  لرية  ألف 
التبغ غري  بكثري من سعر كيلو  أغلى  الطبيعي«. وهو سعر  حبجمها 
املفروم، الذي يتم تسليمه إىل الرجيي، الذي ال يزيد عن 20 ألف 

لرية.
يغامر مزارعو التبغ مبستقبلهم. ففي حال ُضبط أحدهم يتاجر بسجائر 
متنحها  اليت  التبغ  زراعة  مهنة  مزاولة  رخصة  منه  لُسحبت  اللف، 
بهدف  األمام،  إىل  اهلروب  واملّدخنون  املزارعون  وحياول  الرجيي. 

التوفري ومواجهة األزمة املعيشية.
إحياء تاريخ مزدهر

غري أنهم، ورمبا عن غري عمد، أحيوا قطاعًا كان مزدهرًا يف النبطية 
وبنت جبيل، اليت كانت تشتهر بهذه الصناعة حتى النصف الثاني من 
عشرينات القرن املاضي. كانت زراعة التبغ حرة قبل احتكارها من 
قبل »الرجيي«، اليت أسسها االنتداب الفرنسي. كان تصرف لفائف 
من  كبري  جزء  ويهرَّب  اللبنانية،  املناطق  معظم  إىل  املصّنعة  التبغ 

االنتاج إىل فلسطني وسوريا ومصر.
»التكامل  كتابه  يف  بزي،  مصطفى  املؤرخ  يستعرض  اإلطار،  يف 
العربي«، األنشطة االقتصادية  االقتصادي بني جبل عامل وحميطه 
املرتبطة بالتبغ. يف أوائل الثالثينيات، أنشأ بعض املزارعني الكبار 
عدة معامل لصناعة السجائر يف جبل عامل، توّزعت بشكل رئيسي بني 
بنت جبيل والنبطية. منها ثالثة معامل للصناعة يف بنت جبيل، كان 
يعمل فيها حوالي عشرين عاماًل وعاملة بعضهم من حلب وفلسطني. 
وكان هناك ثالثة معامل يف النبطية ضّم أحدها أكثر من 40 عاماًل. 
أّما مثن مبيع علبة الدخان فهو 30 قرشًا. املعامل صمدت حتى العام 
ُطّبق نظام االحتكار احلديث للتبغ. وُطلب من أصحاب  1935، حني 
املعامل إغالق معاملهم، والتوقف عن العمل، واالشرتاك كمساهمني 

يف شركة الدخان اللبنانية السورية.

»إذا علمت الرجيي ستمنعنا من 
الزراعة«: األزمة حتيي سجائر »اللف«

داني األمني
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احلكومة  رئيس  يواجه  فرادى،  تأتي  ال  املصاِئب  ألن 
املتعلقة  تلَك  عن  إضافية  احلريري ضغوطًا  املكّلف سعد 
اجلمهورية  رئيس  مع  الكبري  واخلالف  التشكيل  مبشاكل 
العماد ميشال عون والنائب جربان باسيل، وهي ضغوط 
مرتبطة بـ«اقتتال« اإلخوة على تركة الرئيس الراحل رفيق 

احلريري.
قبَل عودته من دولة اإلمارات اىل لبنان، منذ أسبوعني، 
تضّمن  اليت  الزيارة  تُكن  مل  باريس.  على  احلريري  عّرج 
حمصورة  املسؤولني  من  عدد  مع  لقاءات  أعماهلا  جدول 
بالسياسة، بل إن أحد أسبابها هو اإلدالء مبوقفه القانوني 
هند  شقيقته  ضده  رفعتها  اليت  القضائية  الدعوى  يف 
مليون   75 بقيمة  مستحق  سند  برصيد  مطالبة  احلريري، 
أصدَر  الفرنسي  القضاء  أن  »األخبار«  وعلمت  دوالر. 
أيام حكمًا تنفيذيًا يقضي بأن يدفع احلريري املبلغ  قبَل 

لشقيقته.
اخلالف، حبسب مصادر مطلعة، ليس جديدًا ويعود اىل عام 
2012. إذ إن احلريري الذي كانت شركة »سعودي أوجيه« 
عليها(  املرتاكمة  الديون  نتيجة  أخريًا  إفالسها  )أعلنت 
نصيبه من الرتكة، أعطى إخوته سندات مقابل حصصهم 

رىل إبراهيم

فسخت حمكمة التمييز العسكرية احلكم الصادر عن رئيس 
احملكمة العسكرية، العميد منري شحادة، حبق احملكومني 
الكلية احلربية، والذي  التالعب بنتائج مباريات  يف ملف 
وصلت العقوبة القصوى فيه إىل السجن سنتني الثنني 
العام  األمن  من  املتقاعد  الرائد  أّن  علمًا  املتهمني.  من 
جلسة  عن  تغّيب  القضية،  هذه  املتهم يف  اجلمل،  أمحد 
احلكم لوجوده يف الواليات املتحدة. غري أّن تغّيبه مل يؤّد 
يف  العادة  جري  على  حبّقه،  الغيابي  احلكم  تشديد  إىل 
احملاكم، ليتساوى من حضر ومن تغّيب أمام هيئة احملكمة 
االستثنائية الدائمة. وكان اجلمل أبلغ هيئة احملكمة، لدى 
تعيني اجللسة، بأنه سيكون خارج البالد طالبًا تعيني موعد 

آخر.
ُأبِطل احلكم الصادر يف 22 كانون األول 2020 بناًء على 
طلب تقدم به اثنان من احملكومني، لتعاَود احملاكمة من 

جديد أمام حمكمة التمييز العسكرية.
تقاضي  يف  مساسرة  تورط  يتضّمن  امللف  أن  ومعلوم 
ملباريات  متقّدمني  أولياء  من  الدوالرات  آالف  عشرات 
احلربية. وقد وصل ملف حتقيق إىل  الكلية  الدخول إىل 
القضاء العسكري يف شأن تقاضي دفع ذوي أحد املتقدمني 
اىل اختبارات الكلية احلربية 150 ألف دوالر مقابل ضمان 
جناحه. وقّدم أحد املتهمني السماسرة رواية مفّصلة عن 
دفعه مبلغًا ماليًا كبريًا ألحد الضباط املتقاعدين. غري أن 
التحقيقات مل ُتطاول أيًا من الضباط العاملني، واقتصر 
امللف على تالمذة الضباط وذوي أحدهم وأشخاص ُيشتبه 
يف أّنهم مساسرة. أما خطوة استدعاء كبار الضباط اليت 
أقدم عليها مفّوض احلكومة املعاون القاضي هاني حلمي 
احلّجار، آنذاك، فبقيت شكلية، ألن معظم الضباط الكبار 
الذين استدعوا بصفة شهود مل حيضروا بذرائع متعددة، 
بينما مل ُيقّدم من حضر أي جديد. كما مل حيضر القاضي 
احلجار نفسه لالستماع إىل إفادتهم، بل حضر قاٍض آخر 
كممثل للنيابة العامة ليسأل أسئلة شكلية مل تكن لُتفضي 
التحقيق  يف  توسٌع  هناك  يكن  مل  طاملا  نتيجة  أي  إىل 

أصاًل.
يف كل األحوال، عاد امللف إىل النقطة الصفر بعد تقّدم 
احلاج،  احملامي صليبا  وكيله  عرب  ربيع شعيب،  من  كل 
إبطال  بطلب  الزين،  سعيد  وكيله  عرب  زعرور،  وحسام 
مبلغ  وتغرميه  سنتني  شعيب  حببس  قضى  الذي  احلكم 
شهرين  زعرور  وحبس  لرية،  ألف  و٦00  مليون   ٣00
على  »إلقدامهما  لرية،  ألف  و500  ماليني  ثالثة  وتغرميه 
الكلية  إىل  الدخول  مباريات  ملف  يف  خمالفات  ارتكاب 
احلربية«. واستند طالبا النقض إىل أّن »اإلسناد يف قرار 
العسكرية  املؤسسة  بسمعة  املّس  كان  ضدهما  االتهام 
وكرامتها وإضعاف النظام العسكري يف اجليش وخمالفة 
احلربية.  الكلية  إىل  الدخول  مبباريات  املتعلقة  األنظمة 
وهذه االتهامات ختتلف عن االّدعاء بقبض رشاوى إلدخال 
تالمذة ضباط. وبالتالي، فإّن تغيري الوصف القانوني من 
قبل احملكمة، ُيلِزم إعطاء املدعى عليهم اجملال للدفاع عن 
أنفسهم، ألنها أصدرت احلكم عليهم سندًا ملادة جديدة 

يف قانون العقوبات.
كذلك تقدم اجلمل باعرتاض على احلكم الصادر حبّقه فُقِبل 

لُتحدد جلسة جديدة حملاكمته العام املقبل.

 فسخ احلكم يف رشاوى »احلربية«:

عـودة إىل الـنقطة الـصفر
ضوان مرتضى

التعثر.  يبدأ يف  أن  قبل  أقساط  على  الشركة، وكان يسّددها  يف 
ويف عام 2011، مل تستطع هند احلريري صرف ثالثة شيكات وّقعها 
له  إنذار  توجيه  اىل  اضطرها  ما  دوالر،  مليون   150 بقيمة  شقيقها 
وتهديده برفع دعوى قضائّية. وقد سارع احلريري، يومها، إىل طرح 
حّصته يف »البنك العربي« للبيع لتغطية الشيكات املرجتعة، تفاديًا 
األعمال،  وتراجع  السيولة  أزمة  به  تسّببت  الذي  اإلحراج  من  ملزيد 
وخصوصًا مع أفراد عائلته، يف وقت كانت فيه عملية توزيع اإلرث 

مستمرة.
  ربح فهد الحريري دعوى مماثلة ضدّ سعد قبل عامني بقيمة 70 مليون 

دوالر
قدمية«  »ليست  الدعوى  أن  إىل  أشاروا  العائلة  من  مقربني  أن  غري 

على عكس ما يشاع، وقد حترّكت »منذ حواىل عامني ألن احلريري مل يستجب 
ملطالبات شقيقته بدفع ما يتوّجب عليه لقاء حصتها يف سعودي أوجيه«. 
وأوضح هؤالء أن »احلريري سبق أن سّدد قيمة السندات لشقيقه بهاء عام 
2008، بينما رفع شقيقه اآلخر، فهد، دعوى قضائية يف باريس ضده ورحبها 
املقربني،  رأي  دوالر«. ويف  مليون   70 بدفع حنو  إياه  ملزمًا  عامني،  قبل 
فإن هذا األمر »رمبا دفع بهند إىل اتباع املسار نفسه، باعتبار أن ال سبيل 
لتحصيل أمواهلا إال من خالل قرار قضائي«. واستغرب هؤالء أن تِصل األمور 
بني الشقيقني اىل هذا احلد، »إذ من املعروف أن العالقة متينة بني سعد 
وهند، ولطاملا رّدد احلريري بأّن شقيقته وشقيقه أمين تساهال معه يف أمر 
دفع السندات أكثر من بقّية اإلخوة، ال بل إن أمين مل يتمّكن حتى اآلن من 

حتصيل مثن حصته يف أوجيه«.     
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The Lebanese Forces Australia - Sydney  

under the patronage of Dr. Samir Geagea 
 

 
Requests the pleasure and company of  

 
Mr. Antonios Abou Rizk 

 
at its  

Annual Gala Dinner 
 
 

Venue: Imperial Paradiso Function Center 
58 Spencer Street, Fairfield NSW 2165 

Date: 17 July 2021 
 Time:  7.30pm sharp 

 
R.S.V.P: 3 July 2021 
Abla:   0400 803 800 

 
Email: sydneymedia@lebanese-forces.com.au 

 
 
 

Due to the ongoing economic crisis in Lebanon, proceeds from this night will go to 
support urgent medical, food and disaster relief 

 
Address: 280 Burwood RD Burwood NSW  - TEL02 97473065 

www.Burwood Rd . Burwoodeyespecialists.com.au

 Dr name ,Bogna
 Zborowska

أخصائية وبروفيسور يف سائر 
عمليات جراحة العيون

We provide comprehensive 
range of services including: 
cataract surgery, retinal sur-
gery, eyelid surgery, eye laser 
procedure and eye intravitreal 
injections .

I have been a doctor for 25 
years, doing eye surgery for 
20 years and in the private 
practice for 15 years. I work 
mainly in Burwood at the Bur-
wood Eye Specialists, but I 
am also a consultant at Bank-
stown Hospital where I super-
vise trainee eye doctors.

الخدمات  من  شاملة  مجموعة  نقدم 
وجراحة  الساد  جراحة  ذلك:  يف  بما 
الليزر  وإجراء  الجفن  وجراحة  الشبكية 

للعني والحقن داخل الجسم الزجاجي.

لدي خربة يف طبّ العيون تمتد لـ 25 
العيون ملدة 20  ، وأجري جراحة  عامـًا 
عامـًا ويف عيادتي الخاصة ملدة 15 عامـًا. 
 Burwood يف  رئيسي  بشكل  أعمل 
 ، Burwood Eye Specialists يف 
أيضـًا مستشارة يف مستشفى  لكنني 
Bankstown حيث أشرف على أطباء 

العيون املتدربني.

 2021 حــزيران   12 Saturday 12 June 2021الـسبت 

“For the past few days, I have been dev-
astated with the horrifying news of the 
murder of members of three generations 
of the Afzal family.  As I pray for the recov-
ery of their surviving 9 year old son and 
for their remaining family and friends, I 
cannot help but pose the question: what 
degree of evil would corrupt a 20-year-
old to intentionally run-down a civilian 
suburban family?  A grandmother, loving 
parents and a young girl were ruthlessly 
and callously murdered by a right-wing 
terrorist.  We must weed out the root 
cause that precipitated in the murder to 
make sure it does not happen again.” 
Said AFIC president Dr Rateb Jneid.

AFIC grieves and prays for murdered Canadian Muslim family, calls on the 
Australian government and all governments to clampdown on right-wing 
extremists and calls for balanced reporting on events in the Middle East

“As I pray for this family, I reflect on the 
nexus of this terrorist murder and the Is-
raeli attacks on Indigenous Palestinians 
and I draw the clear conclusion that is 
known to all; this murder was inspired by 
the biased anti-Palestinian and anti-Mus-
lim reporting on the Middle East conflict.  
Earlier this year, AFIC made submissions 
to the Australian government to Counter 
Right Wing Extremism, we have seen 
ugly examples of right-wing extremism 
in Australia, it is time for our government 
and all governments to counter the threat 
of right-wing extremism before more in-
nocent people fall victims to it.” Said 
AFIC CEO, Keysar Trad.
“I urge all governments and especially 
our Australian government to enhance 
the mechanisms of detection and coun-
tering right-wing extremism before we 
are forced to grieve the loss of more in-
nocent people.”  Said Dr Jneid. 
“I ask Allah to give healing to the grieving 
family and to admit the murdered martyrs 
of the Afzal family into paradise.”  Said 
The Most Eminent Abdul Quddoos Al 
Azhari, National Grand Mufti of Australia.
Authorised by 
President
Dr Rateb Jneid 
The Most Eminent Abdul Quddoos Al 
Azhari

Dr Rateb Jneid 
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إعــالنات
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سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية



Page 18صفحة 18     

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم بعجني - فطاير-  صفائح 
بالجنب والسبانخ والسجق والشنكليش 
والكشك والدجاج مع الخضار وسائر 

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

من االثنني حتى األحد  من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء نفتح 7 ايام 
يف االسبوع

بإدارة طوني شالال والعائلة
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أسرة ومجتمع

عندما نربي أطفالنا فنحن ندعهم يرون 
ما نفعله داخل البيت، فكل فعل يصدر 
ولذلك  الصغار،  به  يتأثر  الكبار  عن 
ممارسة  يف  يبدأ  الطفل  يكرب  حني 
عادات تعودها، ففي حال نشأته يف 
عن  وينعزل  بنفسه  إال  يهتم  ال  بيت 
العامل، فهنا سوف تربني طفاًل أنانيًا، 
ولذلك  املستقبل،  يعاني يف  وسوف 
طفلك  تعلمي  أن  الضروري  فمن 
ثقافة التخلي، وهذه الثقافة ليس من 
السهل تربيتها لدى طفلك وتساعدك 
على  هاشم  رانيا  الرتبوية  املرشدة 
خالل  من  لذلك  خطوات  على  التعرف 

املوضوع اآلتي.

أشياء يصعب التخلي عنها
يتعلق الطفل بأمه لفرتات طويلة من 

طفولته
أحد  يشاركه  أن  الطفل  على  يصعب 

يف طعامه املفضل.
ويصعب عليه أن يقامسه أحد لعبته.

لعبته  عن  يتخلى  أن  حيب  ال  كما 
لشقيقه أو شقيقته.

ومن الصعب أن يتقبل أن يشرتك مع 
توأمه مثاًل بنفس املالبس واألحذية.

ويرفض التخلي عن حضن أمه لفرتة 
طويلة من حياته.

خطوات تساعد طفلك يف التخلي عن 
أشياء حيبها.

حب الطعام
دعي طفلك يشكل ذائقته يف الطعام 
مع تقدمه يف العمر، ولكن عليك عدم 
مطاوعته يف تناول بعض األطعمة اليت 
ال تتوافر دائمًا يف البيت، نظرًا ألنها 
متوفرة  غري  ألنها  أو  السعر  مرتفعة 
يف املوسم، وتعلق الطفل بنوع معني 
يؤدي لفقدانه الشهية وتدهور صحته، 
ومشابهة،  مناسبة  بدائل  له  قدمي 
حتضري  وطريقة  جودة  من  وحسين 
بعض األصناف لكي يتخلى عن صنف 

آخر.

األلعاب
قد  معينة  بلعبة  الطفل  يتمسك   
ولذلك  شقيقه،  من  عليها  يستولي 
جيب أن تتحدثي معه بهدوء وأظهري 
غضبك يف حال أصر على اللعب بها 
لوحده، كما جيب أن تقنعيه أن يتخلى 
عنها لصاحبها، وأن يسمح لشقيقه أن 
يلعب بلعبته باملقابل؛ فتمسك الطفل 
بالتدريج  األنانية  لديه  يبين  بالشيء 
ويصبح من الصعب التخلص من هذه 
اخلصلة السيئة اليت تؤثر عليه وعلى 

عالقته باآلخرين.

املالبس
قطعة  الطفل  حيب  أن  الطبيعي  من 
ولكنك  العمر،  يف  تقدمه  مع  مالبس 
مالبسه،  تغيري  يرفض  أنه  تالحظني 
غطاء،  أو  بشرشف  يتمسك  كما 
يقبل  وال  جورب،  أو  حبذاء  ويتمسك 
تغيريه حتى لو أصبح متسخًا، وتشعر 
قذارة  بسبب  باحلرج  األمهات  بعض 
حتى  أو  طفلها،  أدوات  أو  مالبس 
لعبته املصنوعة من القماش واحملشوة 
لكي  املغسلة  حنو  ويركض  بالقطن، 
مينعك من تنظيفها، أو ينتظرها حتى 
صعوبة  تعين  السلوكيات  هذه  جتف، 
التخلي عند طفلك وجيب أن تعاجليها 
معنى  تعلميه  أن  وجيب  الصغر،  منذ 

النظافة، وأن األشياء تتغري وتتبدل.

شيء صعب أن تتخلى عنه؟ .. سؤال وجهيه لطفلك
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مجلة سيدتي

يرفض تغيري طعامه

يصعب على الطفل التخلي عن شيء يحبه

يرفض التخلي عن قطعة من املالبس

يتمسك بلعبته

ال ميكن أن ينشأ الطفل يف بيئة غري مستقرة، فاخلالفات الزوجية 
اليت حتدث بني األب واألم داخل البيت تؤدي دي حلدوث مشاكل 
االختصاصي  لك  يقدم  ولذلك  الطفل،  لدى  وسلوكية  نفسية 
حتدث  اليت  املشاكل  ألهم  شرحًا  مسيح،  حممد  الدكتور  النفسي 

للطفل بسبب اخلالفات األسرية وطرق عالجها كاآلتي.

التبول الالإرادي
كشفت الدراسات احلديثة أن التبول الالإرادي ينقسم لعدة أنواع 
منها التبول الالإرادي املصاحب لألحداث: وحيدث هذا النوع بعد 
أو  حادث  وقوع  نتيجة  التبول  على  السيطرة  الطفل  يتعلم  أن 
مشكلة بني الوالدين يف نفس الليلة، وهناك التبول الالإرادي غري 
املنتظم حيث يتبول الطفل على نفسه مرة، ثم يتوقف عن ذلك 
ملدة طويلة، ثم يعود إىل التبول الالإرادي مرة ثانية، ثم خيتفي، 
وهكذا. ويرتبط هذا النوع بأحداث الليلة اليت حيدث فيها التبول 
الالإرادي مثل ضرب األب لألم أمام األطفال أو بكاء األم وصوت 

الشجار املرتفع.
الهروب من املدرسة

كشفت دراسات حديثة أن هناك 200 ألف حالة هروب من املدرسة 
حتدث عامليًا، وهي تزداد يف املرحلة العمرية من 14 - 17. وتندر 
يف املرحلة العمرية من 6 - 12 سنة، 70 يف املائة، منهم يهربون 
لألصحاب واألقارب و13 يف املائة للشارع وذلك بسبب اخلالفات 
لتدني املستوى  أيضًا  البيت، وتؤدي هذه اخلالفات  األسرية يف 

الدراسي للطفل وتراجع معدل الذكاء لديه.

العزلة والخجل
وجود  ظل  يف  العامل  عن  ينعزل  لكي  حباجة  بأنه  الطفل  يشعر 
اخلالفات األسرية بني الوالدين، ويكون الطفل متأملًا بسبب حالة 
عدم التفاهم بني الوالدين، ويقرر أن ينسحب من احلياة العامة، 
ويغلق بابه عليه، ويف حال كان جيلس مع باقي أفراد األسرة فهو 
يبدو كأنه يف مكان آخر، وال ينفعل وال يشارك، ويلتزم الصمت 
يف معظم األحيان، وعلى األم أن حتتوي طفلها وتقربه منها كما 
عليها أال تتحدث عن مشاكلها مع األب معه، وترتكه لكي يعيش 

طفولته.
االضطرابات العاطفية

وجود الطفل خاصة يف سن املراهقة يف بيئة تشتعل بها اخلالفات 
الثقة  وقلة  املراهق  عند  واالكتئاب  احلزن  مشاعر  تولد  األسرية 
احلب  عن  مغلوطة  صورة  تعطيه  أنها  كما  وبالعائلة،  بالنفس 
بطريقة  يؤثر  ما  األسرة؛  العاطفية وعن أسس تكوين  والعالقات 
سلبية يف حياته الزوجية يف املستقبل، ولذلك جيب على الوالدين 
بعيدًا  وحلها  املشاكل  عن  املراهقة  فرتة  يف  خاصة  األبناء  عزل 

عنهم.

العصبية وامليل إىل العنف
اخلالفات  فيها  وتكثر  مفككة  بيئة  يف  يعيش  الذي  الطفل  مييل 
األسرية إىل العنف والعصبية، وقد تالحظ األم نوبات من الغضب 
يقوم  اليت  التصرفات  بعض  هناك  أن  كما  لديه،  الشديد حتدث 
بها مثل ضرب األطفال اآلخرين، وتدمري املمتلكات والتخريب يف 
للخالفات  نفسي  ضغط  من  به  مير  ما  بسبب  ذلك  وكل  البيت، 
األسرية اليت جيب أن يبتعد عنها، ورمبا كان على األب أن حيب 
األم ويعاملها مبودة ورمحة من أجل األبناء الذين ينعكس عليهم أي 

تصرف حيدث بني الوالدين، خاصة يف سن الطفولة واملراهقة. 

تؤثر على حياة الطفل األسرية يف املستقبل

يصبح الطفل عصبيًا

تدني املستوى الدراسي

املشكالت األسرية وأثرها على تنشئة الطفل
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كــتابات

يعتاد 
ضّفة صوتها العصفوُر

فالّرمت نهٌر  
والغناء عبوُر

والّرقص  فوق املاِء 
مهنُة عاشٍق

مثٍل  
بأجنحة  الكالم   

يطرُي 
ما الّسُر 

يف  أنثى  
يسابق صوتها
 برق اجملاز  

كأّنها التفسري
أهو  الّصعوُد 

إىل  حرير عوامٍل
حيتار 

عند ختومها التعبرُي
أم أّن تأويل األنوثة  

غائٌم 
سيفيض 

عن  حبر الّروى 
ويفوُر

أين املفّر 
إىل جواٍب  واضٍح

وأنا  
على طرف  الّسؤال 

أدوُر
أنا مفرٌد  

قاد اخليال عناصري
 لكثري  أنثى  
والّسؤال فقرُي

محمد عامر األحمد  - سورية

ضـّفة صـوتها

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

أيـّهما األفضل للشعوب العربية.. االستعمار 
اخلارجي أم الداخلي؟!

أم  الداخلي،  االستقالل  العربية  للشعوب  األفضل  هو  ما 
اخلارجي؟

 
الذهول  بلد  يف  وأصبحنا  العقول  وانهارت  الصدور  ضاقت 
وال أحد من الناس يستطيع ان يرى ويصرب على هذا الروتني 
رجعية وحتقريية  أنظمة  عدة  واملهيمن يف  املهني  واالعوجاج 
وقمعية،  هذا الشيء  مل يشهد له مثيل يف تاريخ األنظمة 

العاملية السابقة. 
ما سبب هذا االنزالق التارخيي االجتماعي اخلطري  الذي ال نرى 
تراجع مهول ومصريه  انه يف  بل  أو فائدة؟،  اي تقدم  فيه 

جمهول.
هل هو مرض نفسي مزمن لدى بعض الشعوب العربية او لدى 
بعض األنظمة املتخلفة اليت أصبحت يف مفارقة كربى بينها 
األصعدة  مجيع  على  واملتقدمة  املصنعة  الدول  باقي  وبني 

والعلوم والتكنولوجيا؟ 
مل  ملاذا  جدًا  راقية  وقوانني  أنظمة  هناك  ان  املعلوم  من 
معنى،  من  للكلمة  بكل  راقية  ومذاهب  أديان  تتنف؟وهناك 
ملاذا مل تنفذ ويطّبق كل شيٍء مجيل تؤمن به، وهناك  قانون 
لكي  تعديل،  بأقل  يطّبق،  او  ينّفذ  مل  ملاذا  اإلنسان  حقوق 

يرحيوا  البشر من املعاناة واملآسي احملدقة؟
 هذه األمور مهمة جدًا الن الواقع يف عاملنا العربي من رأس 
اهلرم اىل اسفله يف حالة فوضى شاسعة ويفرض علينا أبشع 
طرق احلياة اليت ال توصف وال احد يقبل بها من أجل الزعامة 
الفقراء..  الناس  رقاب  على  الدكتاتورية  وفرض  التقليدية 
املؤسف أكثر من ذلك، هو ان الكثري من الناس يف عاملنا 
لديهم  وليس  حزبي  وتعصب  ديين  تعصب  لديهم  العربي 
قانون مدني يطبق على اجلميع بدون إستثناء احد، ولكن ملاذا 
األنبياء  تعليم  يطّبقوا   ومل  القوانني  هذه  مجيع  يطّبقوا  مل 
والرسل يف عدة طوائف ومذاهب وأديان ومل يطّبقوا تعاليم 
ومبادئ بعض األحزاب املفيدة للمجتمع كما مل يطّبقوا العلوم 
الشفهية والكتابية والطبية والصناعية، لتصنيع عدة صناعات 

حديثة بالنسبة لكل إنسان على حسب علومه واختصاصه.
إننا ال نسمع اال التصعيد والشعارات املضللة والوعود الفارغة 
وفاء  وعدم  مكان  كل  حروب صغرية يف  طويل..  زمن  منذ 
للشعوب واجملتمع.. ويف كل سنة تتجه أمور احلياة حنو األسوأ 

يف عدة قطاعات مهمة لكل مواطن وموظف ومزارع.
إننا نواجه يف هذه األيام أكرب مشكلة إجتماعية، من جهة كون   
أنانية البعض  بعض الشعب اتكاليا، ومن جهة أخرى بسبب 
اآلخر واألنانية قاتلة ال ترحم أحدا.. هناك الكثري من احلسد 
ال  الشعوب  هذه  ان  الواقع  الن  واإلحراج،  واجلشع  والطمع 
كل  يعنّي  او  ينتخب  وال   ، اختصاص  ذوو  أشخاص  حيكمها 
البلد  واحد على حسب مهنته ومؤهالته لكي يديروا اقتصاد 

على الطريقة احلديثة واألفضل.
 حنن حنارب ونطالب من أجل ان ننال االستقالل، ومن ميل أخر 
نرى أنفسنا نعيش يف الفوضى الشاكية والباكية ومستنقع 
نرى  ال  وحنن  االستقالل  نريد  فلماذا  واالستغالل..  اإلهمال 
عهد  منذ  والتحريض  واالنعزال  القتال  غري  منه  فائدة  اي 
االستقالل؟ وملاذا نريد اإلستقالل وحنن حمكومون من بعض 
رؤساء األديان وبعض رؤساء األحزاب ورؤساء دول خارجية، 
وشعوبنا دائمًا تدفع الثمن غاليا من كثرة احلروب الرببرية يف 
داخل الوطن واليت كلفت الوطن إقتصاده وماله وهدم األبنية 
الشاهقة واحراق املدن املأهولة بالسكان، وهدم احلجر وقتل 
البشر، لكي يضغطوا على الناس لريحلوا  وخيسروا كل شي 
لديهم من جنى العمر.. األرض والبيت والوطن ولكي يشرتوا 

باملال مببالغ هائلة إشارة فيزا للدخول اىل أي بلد أجنيب.
وبيوتنا  أرضنا  على  يستولي  ان  للغريب  يتيح  الشيء  هذا   
يف  وثالثة  ثانية  درجة  نعيش  ان  نقبل  فلماذا  واشغالنا، 
البلدان األجنبية أقل احرتامًا من حياة االستعمار وال نرضى ان 

نعيش يف بلدنا  املستقل يف الكالم وليس يف الفعل ؟
العربي  عاملنا  يف  استقالل  او  إستقاللية  اي  أرى  ال  إني   
كما جيب، وباألخص لبنان اجلريح الذي خّيب أمال الكثري من 
والذل  الفقر  يف  عاشوا  الذين  واملقيمني  املغرتبني  الناس 
وخسروا أمواهلم وماتوا جوعًا جراء األمراض النفسية والروتينية 
واإلفالس واخلداع املتشعب  املصادر.. فيا حّبذا لو يعود لنا 
عهد االستعمار األجنيب، ألنه من املمكن ان نكون بوضع أفضل 

بكثري مما حنن عليه اليوم.
 لنعِط مثال أسرتاليا بلد قارة كبرية جدًا ليس عندها االستقالل 
التام بل أنها مستعمرة حتت احلكم الربيطاني،  لكن يوجد فيها 
اجملانية  الطبابة  من  ابتداًء   ، العامل  معيشي يف  نظام  أعظم 
لكل  ومعاش  السن  لكبار  الراحة  وبيوت  والدواء  والتعليم 
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شخص عاطل عن العمل، ومساعدات جلميع العائالت الكبرية. 
لبنان لسنا حتت حكم االستعمار ولكننا حتت حكم  وحنن يف 
االستقالل، وأننا دولة مستقلة،  وال نرى أي شيء من تأمني 
متطلبات احلياة ومساعدة مجيع الناس بالتساوي، مثل مجيع 
الدول الغري مستقلة اليت يعيش أبناؤها حياة كحياة امللوك 

واألمراء واألثرياء.
وهنا مثل أخر، الدول األوربية ليست دوال منفردة او منعزلة 
عن بعضها البعض، لكنها حتت شعار واحد، الدول األوربية 
حياتهم  يعيشون  واجلميع  الكربى،  أوروبا  او  املشرتكة، 
اإلحتاد  متحدين يف  جدًا،  وعالية  وافرة  وبرفاهية  بالتساوي 

األوروبي ال غري.
 أنا ال أعتقد إنه حان الوقت لنا ان حنكم األوطان ونصبح أمة 
واحدة حتت علم واحد ونهج واحد وشعار واحد، او ان نرجع 
والربيطاني  والفرنسي  العثماني  االستعمار  عهد  اىل  تارخييًا 
لكي حتكمنا كل دولة منها على أرض الواقع األليم، ألننا ال 
نستطيع ان حنكم أنفسنا وبلدنا الذي فيه العديد من األديان 
وحتى  املتناحرة  واألحزاب  املتناحرة  واملذاهب  والطوائف 
ان كانت مع  الشعارات  البعض واملتعددة  لبعضها  املعادية 
الوطن او ضد املواطن الذي من املمكن ان تكون من مرجعية 

اخرى خارج الوطن او من حزب آخر.
إن هذه السياسات املعادية لبعضها البعض نهايتها الفشل 
ومن  احملرقة،  كبش  او  الضحية  يصبح  واملواطن  للجميع 
حنيا  لكي  واحد،  نهج  او  واحد  كحزب  يتحدوا  ان  املستحيل 
ونعيش حتت قانون واحد وشعار واحد وعلم واحد وأمة واحدة 

وسقف واحد . 
فلماذا نطالب باحلرية واالستقالل والبعض منا ليسوا احرارًا،  
حنن ال نريد ان نكون عبيدًا مستعبدين اىل أحد، ومن املفروض 
جيب ان نعلم  ما هي حرية الشعوب احلقيقية واحلياة الراقية 

والشعب الواحد.  
فهل أصبح املواطن يعيش يف وطن مثل غابة العصر احلجري،  
ال كهرباء وال ماء وال مدارس وال دواء وتلوث يف املزروعات 
بايدي  فلوس  ال  البحرية،  والشطوط  األنهار  ويف  واخلضار 
االولية  املواد  أسعار  وارتفاع يف مجيع  جنوني  الناس وغالء 
والسلع االستهالكية والبنزين واملازوت واخلضار واللحوم، ال 
يوجد سياحة وال وظائف وال مواد أولية وال أشغال حمرتمة كما 
جيب، وال أحد يشعر بوجود الدولة وكأنها يف غيبوبة أو غري 
موجودة.. والشيء األهم التالعب يف صرف الدوالر  والعمالت 
من  أكثر  لبنان  والنازحني يف  األغراب  عدد  وزيادة  االجنبية 
نازحني  أربعة ماليني غريب على أرضه حيث أستوعب وحده 
الوطن  اقتصاد  الوقت نفسه  اي دولة عربية ويف  أكثر من 
اللبناني  حبالة أفالس شديد، وعبء كبري ومحل مل تتحمله اي 

دولة عربية او من دول العامل. 
ليتغري   العربية  وبيئته  اجلغرايف  لبنان يف مكانه  فهل أصبح 
إمسه من لبنان اجلميل اىل أسم جديد مثل لبنان جهنم، مكان 

للعذاب واجلحيم  والنار؟
واجلمال،  والثقافة  االبداع  بلد  انه  لبنان  عن  املعروف  من   
حيث كان دومًا نورًا ومنارة للعلم واحلضارة واملعرفة،  وأول 
شعب من كتب ونقش احلروف األجبدية للعامل أمجع هو الشعب 
الفينيقي الذي حقق أكرب  اكتشافات عمرها اكثر من  ٣٠٠٠ 
سنة  واكرب صناعة فاخرة، واعظم حضارة يشهد هلا التاريخ 

القديم واملعاصر عمرها أكثر من مخسة آالف سنة. 
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تـتمات

الزهار: ضربنا نظرية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

امليادين، إن »تداعيات املعركة األخرية هلا دالالت يف غاية األهمية، 
وخصوصًا على الكيان اإلسرائيلي، ومن يتعاون معه«.

وأضاف أن االحتالل »ُهزم يف املعركة األخرية، وهو مل َيْعَتْد على 
اهلزمية منذ عام 1948«، حبيث ضربت غزة »نظرية األمن القومي 
غري  التفوق  على  »مبنية  كانت  أن  بعد  مقتل«،  يف  اإلسرائيلي 

احملدود واحلرب اخلاطفة، وما يسمى بإسرائيل اآلمنة«.
يف  تدمريه  مت  ما  لرتميم  حماولة  هو  اآلن  جيري  ما  »كل  وتابع 
املعركة األخرية، واليت أثبت فيها هشاشة االدعاءات الصهيونية 
أنها القوة اليت ال ُتهَزم«، مؤكدًا أنه، وفق املنطق االسرتاتيجي، 

»جيب أن تكون املعركة املقبلة هي احلامسة«.
وأشار الزهار إىل أن الشارع الفلسطيين، يف األراضي احملتلة عام 
1948 والقدس احملتلة، »بدأ يأخذ دوره«، وخصوصًا أنه »شعر بأن 

له أبًا يستطيع أن حيميه ويدافع عن حقوقه«.
واعترب أن حجم االعتقاالت واالغتياالت يف األراضي احملتلة »تطّور 
إىل ما هو أخطر من ذلك، وميكن أن يشجع فصائل فلسطينية أو 

أفرادًا منها على القيام بعمليات لردع العدو«.
وقال  الزهار، متوجهًا إىل قادة سلطات االحتالل، إنه إذا »أردمت أن 
تستنزفوا قوتكم وجهدكم يف هذه األفعال اإلجرامية، عرب االعتداء 
على القدس وسكانها، فلكل حادثة حديث«، الفتًا إىل أن »ال أحد 
يستطيع أن جيزم ماذا سيحدث غدًا، وهل ما سيحدث سيقود إىل 
حرب جديدة، أم أن حكومة االحتالل اجلديدة ستستوعب الدرس، 

وترتاجع عن االستفزازات«.
وتساءل »هل حركة فتح ميكن أن حتمل السالح، يف هذه املرحلة، 
تؤكد  والتجربة  تقول ذلك،  تقديري ال. وهي  االحتالل؟  يف وجه 

ذلك«.
وبشأن لقاء القاهرة بني الفصائل الفلسطينية، قال القيادي يف 
حركة »محاس« إن أسباب تأجيله »رمبا تكون إدارية، وقد تكون 
جوهرية بشأن موضوع الصراع، فال يتم اإلعالن عن كل ما حيدث 

يف هذه اللقاءات«.
وأوضح أن جمرد عقد اللقاءات بني الفصائل الفلسطينية »ليس 
اهلدَف املرجّو، وإمنا هو أداة. وهناك نقاط جوهرية خالفية، بينها 

عدم اعرتاف كثري من الفصائل بالكيان اإلسرائيلي«.
ك بالتعاون  ولفت إىل أن منظمة التحرير الفلسطينية »ال تزال تتمسَّ
املقاومة«.  ضد  التعاون  وهذا  اإلسرائيلي..  الكيان  مع  األمين 
لذلك، »ال ميكن للمقاومة دخول منظمة التحرير إاّل إذا غرّيت منهجها 
واعرتفت بالكيان اإلسرائيلي، وهذا األمر جرمية، وغري وارد. وأن 

تعود املنظمة إىل نهجها املتمّثل بتحرير فلسطني«.
وشّدد الزهار على أنه »إذا كان اهلدف هو إدخال محاس واجلهاد 
ملنظمة التحرير اليت اعرتفت بالكيان اإلسرائيلي وفق حدود 1967«، 

فإن »هذا األمر لن يتم«.

واشنطن تفرض عقوبات...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

من األفراد والشركات اليت تساعد يف متويل ميليشيا احلوثي يف 
اليمن.

بيان  بلينكن يف  أنتوني  األمريكي  اخلارجية  وزير  من جهته، قال 
مصاحب: »ُتظهر هذه اإلجراءات التزامنا برفع العقوبات يف حالة 
حدوث تغيري يف الوضع أو السلوك من قبل األشخاص اخلاضعني 

للعقوبات«.
جولة سادسة من املحادثات

من  السادسة  اجلولة  الستئناف  األمريكيون  املسؤولون  ويستعد 
املفاوضات الستعادة االتفاق النووي لعام 2015 مع إيران وجمموعة 

من القوى الكربى.
ومن املتوقع أن تبدأ املناقشات مرة أخرى يف نهاية هذا األسبوع 

يف فيينا، وفًقا ملشاركني يف احملادثات.
تزال  إن خالفات كبرية ال  أمريكيون وأوروبيون  وقال مسؤولون 
قائمة بني واشنطن وطهران بشأن من جيب أن يفعل ما جيب عليه 

الستعادة االتفاق النووي.
إرجاء ملا بعد االنتخابات

ويبدو اآلن أن املفاوضات ستنتقل إىل ما بعد االنتخابات الرئاسية 
اإليرانية يف 18 يونيو ، واليت اعتربها بعض املسؤولني الغربيني 

موعدا مستهدفا الستكمال احملادثات.
بقائمة  أنها ستحتفظ  على  املتحدة  الواليات  أصرت  اآلن،  وحتى 
الثوري  احلرس  على  تنطبق  واليت  باإلرهاب  املتعلقة  العقوبات 

اإليراني.
يشار إىل أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب فرضت عقوبات 
عام  يف  النووي  االتفاق  من  االنسحاب  بعد  طهران  على  شاملة 
2018. وطالبت إيران مرارا بتخفيف العقوبات األمريكية مقدًما قبل 
النووية مبا يتماشى مع  البدء يف تقييد أنشطتها  أن توافق على 

اتفاق 2015.

جمزرة حوثية جديدة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أولية، وفق مصادر طبية مينية.
إن  قوهلا،  املصادر  عن  الرمسية  اليمنية  األنباء  وكالة  ونقلت 

قصفًا  االول،  امس  مساء  شنت،  اإلرهابية  احلوثية  امليليشيا 
متتاليًا على مدينة مأرب بصاروخني باليستيني وطائرتني مفخختني 
أداء صالة  أثناء  املدينة  وسط  حي سكين  مسجدًا يف  مستهدفة 
املغرب، باإلضافة إىل سجن للنساء يف إدارة شرطة حمافظة مأرب 
إنقاذ  حملاولة  القصف  مكان  إىل  هرعت  حني  إسعاف  وسيارات 

الضحايا.

بني الضحايا نساء وطواقم طبية
وأوضحت املصادر أن احلصيلة األولية لضحايا القصف، 8 قتلى 
وأفراد  نساء  بينهم  للزيادة  مرشح  والعدد  جرحيًا،   27 من  وأكثر 
الطواقم الطبية اليت مت استهدافها يف القصف، فضاًل عن تضرر 

أكثر من 4 سيارات إسعاف منها سيارتان تضررتا بشكل كلي.

تأتي هذه اجملزرة احلوثية اإلرهابية بعد أيام قليلة من استهداف 
مماثل حملطة وقود يف حي الروضة، ما أدى إىل مقتل 21 مدنيًا 
وإصابة آخرين واحرتاق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا 
إلسعاف الضحايا إثر استهدافها بطائرة مفخخة أطلقتها امليليشيا 

بعد دقائق من إطالق الصاروخ.
استهدفت  احلوثية  الصواريخ  أن  اليمين،  اجليش  أكد  جهته،  من 
جممع  على  سقط  وأحدها  املدينة،  يف  وجتارية  مدنية  مناطق 

جتاري.
مبسرية  إسعاف  طواقم  استهدفت  احلوثي  »ميليشيا  أن  وأضاف 
باليستية  صواريخ  استخدموا  »احلوثيني  أن  مؤكدا  مفخخة«، 

ومسرّيات يف مهامجة مأرب«.

دوي انفجار كبري
إىل ذلك، قال شهود عيان لـ«رويرتز«، إنهم مسعوا »دوي انفجار 

كبري« وسط مأرب، لتليه أصوات سيارات إسعاف.
وكانت ميليشيا احلوثي اإلرهابية قد استهدفت حمطة وقود السبت 
املاضي يف حي الروضة، ما أدى إىل مقتل 21 مدنيًا وإصابة آخرين 
واحرتاق 7 سيارات وتضرر سيارتي إسعاف هرعتا إلسعاف الضحايا 
من  دقائق  بعد  امليليشيا  أطلقتها  مفخخة  بطائرة  استهدافها  إثر 

إطالق الصاروخ.
وقوبلت هذه اجملزرة البشعة باستنكار حقوقي ودولي واسع، واليت 
اعتربتها »جرمية حرب مكتملة األركان« والتشديد على أهمية سرعة 

التحرك الدولي لوقف هذه اجلرائم احلوثية ومالحقة مرتكبيها.

تصعيد حوثي
يذكر أن امليليشيا املدعومة من إيران صعدت يف شباط املاضي 
محلتها العسكرية للتقدم حنو مدينة مأرب االسرتاتيجية الواقعة يف 

حمافظة غنية بالنفط بهدف وضع يدها على ثروات البالد.
وعلى الرغم من تراجع حّدة املواجهات يف الفرتة املاضية على وقع 
مساٍع دبلوماسية تقودها األمم املتحدة وواشنطن، فإن احلوثيني ما 

زالوا يواصلون هجماتهم على املدينة بني الفينة واألخرى.

تيد كروز: بايدن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املتحدة وحلفاؤنا حتمل صفقة نووية كارثية أخرى مع إيران«.
كما أشار إىل رسالة حديثة إىل بايدن دعا أكثر من 40 عضوا مبجلس 
الشيوخ اجلمهوريني، بقيادة ماركو روبيو، إىل إنهاء املفاوضات 

يف فيينا على الفور وتوضيح أن العقوبات لن ُترفع.

رفع عقوبات عن إيران
إىل ذلك، رفعت إدارة الرئيس األمريكي، أمس األول اخلميس، 
العقوبات املفروضة على أكثر من عشرة مسؤولني إيرانيني سابقني 

وشركات طاقة، وفقا لصحيفة »وول سرتيت جورنال«.
وذكرت الصحيفة، أن هذا اإلجراء يأتي وسط تعثر حمادثات فيينا 
حول االتفاق النووي اإليراني. وقال مسؤولون أمريكيون إن هذه 
اخلطوة تشري إىل التزام واشنطن بتخفيف محلة ضغط أوسع إذا 

غريت طهران سلوكها.
املفروضة  العقوبات  األمريكية رفعت  اخلزانة  وزارة  أن  رغم  لكن 
على كبار املسؤولني السابقني يف شركة النفط الوطنية اإليرانية 
املنتجات  وجتارة  شحن  يف  املشاركة  الشركات  من  والعديد 
اليت تساعد  األفراد والشركات  أدرجت شبكة من  البرتوكيماوية، 

يف متويل ميليشيا احلوثي على قوائم العقوبات.

رئيس اجلمهورية شكر...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ومادية، فضال عن الدعم النفسي«.
جائحة  مكافحة  يف  االحتاد  مساعدة  اجلمهورية  رئيس  وشكر 
الصليب  ومجعية  االحتاد  بني  القائم  بالتنسيق  منوها  كورونا، 
مسألة  السيد شاباغني  مع  عون  الرئيس  وأثار  اللبناني.  األمحر 
كافة،  اللبنانية  القطاعات  على  وتداعياتها  السوريني  النازحني 
داعيا اىل »دعم لبنان يف مطالبته بإعادة النازحني اىل بالدهم 
يف اطار العودة اآلمنة، وخصوصا اىل املناطق اليت مل تعد تشهد 
عمليات عسكرية«، الفتا إىل أن »نزوح أعداد كبرية من السوريني 
زاد يف تردي األوضاع االقتصادية واالجتماعية يف البالد ما جيعل 
من املستحيل االستمرار يف هذا الواقع«. )مزيد من التفاصيل 

على الصفحة 3(.

ماكرون
على صعيد آخر، صرح الرئيس الفرنسي إميانويل ماكرون امس 
االول اخلميس، انه يف مؤمتر صحايف اىل انه »سيدافع عن جهوده 
العنان  وتطلق  اإلصالحات  تقود  أن  شأنها  من  حكومة  لتشكيل 

للمساعدات الدولية«.
تضمن  مالية  آلية  إلنشاء  دوليني  شركاء  مع  نعمل  »اننا  وقال 
استمرار اخلدمات العامة اللبنانية الرئيسية، يف الوقت الذي تكافح 
عن  للدفاع  العمل  »مواصلة  على  مؤّكدا  حادة«،  أزمة  البالد  فيه 

خريطة الطريق بشأن لبنان«.
وأضاف أننا »نعمل على إنشاء نظام متويل دولي الستمرار اخلدمات 

العامة اللبنانية يف حال حدوث أّي اضطراب سياسي«. 
وقال غاري رايس املتحدث باسم الصندوق يف إفادة صحفية »ال 
نرى حاجة لتطبيق قانون مراقبة رأس املال، خاصة بدون دعم من 

سياسات مالئمة مالية ونقدية وأخرى لسعر الصرف«.
وكان مّدعون عامون فرنسيون فتحوا حتقيقًا أوليًا بشأن حسابات 
أخرى  حتقيقات  بعد  وذلك  سالمة،  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
سويسرية أعقبت حتويل مبلغ 326 مليون دوالر إىل حسابات حاكم 

مصرف لبنان وشقيقه.
واعترب الرئيس اللبناني ميشال عون أن سقوط التدقيق اجلنائي 
يعين ضرب املبادرة الفرنسية من أجل تشكيل حكومة يف لبنان، 
متهمًا املصارف بأنها »تصرّفت بعدم مسؤولية يف ودائع الناس 

طمعًا يف الربح السريع«.
وتراوح أزمة تشكيل احلكومة اللبنانية مكانها، حبيث سبق للرئيس 
املكلف تشكيل احلكومة سعد احلريري أن قال يف وقت سابق من 
الشهر املاضي، إنه لن يشّكل حكومة كما يريدها فريق الرئيس 

عون، وال أّي فريق سياسي آخر.
اجتماعا ممثلي حزب اهلل وامل مع باسيل

اهلل  حزب  ممثال  عقدهما  اللذان  اللقاءان  الفتا  كان  ذلك،  اىل   
النائب  احلر  الوطين  التيار  رئيس  مع  خليل  حسن  علي  والنائب 
جربان باسيل كانت لوضع مبادرة الرئيس نبيه بري موضع التنفيذ 
يصر  ذلك  برغم  ولكن  اجلديدة.  احلكومة  تشكيل  عملية  وتسريع 

الثنائي الشيعي على إبقاء باب احلوار مفتوحا مع باسيل. 
يف  برزت  اليت  املؤشرات  أن  مطلعة  سياسية  مصادر  وكشفت 
امللف احلكومي غري مشجعة على اإلطالق مبعنى أن ما  من تطور 
يدفع إىل وضع امللف يف منتصف طريق األمل ألن ما رشح من 
خص  ما  اقله يف  حاهلا  على  العقد  أن  التأكيد  يعزز  االجتماعات 
الوزيرين املسيحيني اما قصة الالئحة اليت تردد أنها تنتظر التوافق 

عليها ال يبدو أنها نهائية.  
النقاش  كان  البياضة  اجتماعات  أنه يف  نفسها  املصادر  وقالت 
حول املشاركة يف احلكومة من قبل القوى واألحزاب ضمن حكومة 
االختصاص وعلم أن من بني األحزاب القومي والدميقراطي اللبناني 
فضال عن اللقاء التشاوري. وأشارت إىل أن نهاية األسبوع أو رمبا 
قبل ذلك تتضح الصورة السليمة اقله يف ما خص مبادرة رئيس 

جملس النواب.
لقاءات  عن  تسريبها  مت  اليت  احلِذر  ولو  التفاؤل  ألجواء  وخالفًا 
اجواء  االول  امس  سادت  اهلل«،  وحزب  »امل  وفد  بني  البياضة 
تشري اىل مراوحة اخلالفات مكانها حول ُعقد تشكيل احلكومة، ال 
سيما مع تسريب معلومات منسوبة ملصادر »بيت الوسط« مفادها 
»اّن احلكومة تتألف وفقا للدستور بالتفاهم بني الرئيس املكلف 
ورئيس اجلمهورية، والرئيس سعد احلريري متمسك بهذه االصول 

ولن يزيح عنها... ونقطة على السطر«.
واضافت املصادر: اما بث اجواء عن تذليل عقبات وحل عقد يف 
جديد حتت  وال  احياءات غري صحيحة،  احلكومة فهي  تأليف  عملية 
الشمس. وسبب بث هذه االحياءات هو حماولة اظهار جربان باسيل 
وكأن مفاتيح احلل موجودة بني يديه بينما احلقيقة ان القفل لديه 

ولدى رئيس اجلمهورية«.
املستشفيات

وهددت املستشفيات بوقف خدمة غسيل الكلى اعتبارًا من األسبوع 
املقبل، بسبب النقص احلاد يف املستلزمات.

إىل  هارون   اخلاصة   سليمان  أصحاب  املستشفيات  نقيب  ولفت 
من  »يطلبون  املستوردين  أن  اىل  النقص  يعود  هذا  مرد  ان 
املستشفيات تسديد مثن تلك املستلزمات بسعر السوق السوداء 

حبجة عدم دفع فرق الدعم من قبل  مصرف لبنان«.
ولفت هارون يف تصريح تلفزيوني، اىل أن »املستشفيات لديها 
األمر  األسبوع سيكون  أسابيع، هذا  املواد حلدود 3  خمزون هلذه 
وبالتالي  املخزون،  سينفد  القادم  األسبوع  بالتأكيد  لكن  طبيعيا 
األسبوع القادم لن تستطيع املستشفيات استقبال مرضى غسيل 
الكلى إن مل تتأمن املستلزمات املدعومة«. معلنًا ان املشكلة مع 

مصرف لبنان.
سياج  أقيم  بريوت،  يف  األمريكية  اجلامعة  ملستشفى  وبالنسبة 
حديدي ضخم علي مدخل قسم الطوارئ، حتسبًا ألي موجات عنف 

قد تشهدها املستشفيات نتيجة إلغالق أبوابها بوجه املرضى.
وأشار نقيب الصيادلة  غسان األمني ، إىل أّن »ال قناعة لدّي بأن 
أن  القانون ال ميكن  نتيجة، ويف  اإلضراب يف  لبنان  يوصل إىل 
تدعي  نقابة الصيادلة  إىل اإلضراب، وممنوع على الصيدلي اإلقفال 
من دون إذن  وزارة الصحة العامة ، لكن هناك 600 صيدلية أقفلت، 
والكثري منها على طريق اإلقفال ، وال أدوية؛ لذلك من الطبيعي 

التداعي إىل اإلضراب اليوم وغدًا«.
أزمة طحني، سارع وزير االقتصاد يف حكومة تصريف  ومع بروز 
لرية   3000 إىل  اخلبز  ربطة  سعر  رفع  إىل  نعمة  رؤول  األعمال 

لبنانية.
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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مــشاهـري

لوحة لبيكاسو بيعت لقاء 103 ماليني دوالر خالل مزاد يف نيويورك

بيعت لوحة »املرأة اجلالسة بالقرب من نافذة )ماري ترييز(« للرسام 
بابلو بيكاسو اخلميس املاضي يف مقابل 103,4 مليون دوالر خالل 

مزاد أقيم يف دار »كريستيز« يف نيويورك.
وتنافس عدد من هواة مجع األعمال الفنية حواىل 19 دقيقة على 
1,14 مرتًا ورمسها   × 1,46 يبلغ قياسها  اليت  اللوحة  شراء هذه 
مليون   90 مقابل  يف  النهاية  يف  وبيعت   ،1932 العام  بيكاسو 
الرسوم  بعد إضافة  103,4 ماليني  النهائي  ، وبلغ سعرها  دوالر 

والعموالت.
وضعته  الذي  األولي  التقدير  ضعف  تقريبًا  املبلغ  هذا  ويشّكل 
»كريستيز« هلذه اللوحة اليت متّثل عشيقة بيكاسو ومصدر إهلامه 

ماري ترييز والرت، والبالغ 55 مليون دوالر.
ويؤكد بيع هذه اللوحة حيوية سوق الفن اليت مل تعان فعليًا من 
الوباء رغم التباطؤ الذي شهدته بسبب القلق الناجم عن الوضعني 
ألعمال  اخلاصة  املكانة  يعكس  أيضًا  لكنه  واالقتصادي،  الصحي 

بابلو بيكاسو )1973-1881(.
وقالت رئيسة »كريستيز أمريكا« بوني برينان يف مؤمتر صحايف 
بلغ  الذي  اخلميس  ملزاد  العام  اجليدة  احلصيلة  إن  اإلنرتنت  عرب 
إىل  الفعلية  العودة  عن  »تعرب  دوالر  مليون   481 إيرادته  جمموع 
املسار  إىل  عادت  الفن  »سوق  أن  والحظت  الطبيعي«.  الوضع 

الصحيح«.
قبل  عليها  استحوذ  اجلالسة«  »املرأة  للوحة  احلالي  املالك  وكان 
مثاني سنوات فحسب خالل مزاد يف لندن يف مقابل 28,6 مليون 

جنيه، أي حنو 44,8 مليون دوالر.
وبذلك أصبح عدد أعمال بيكاسو اليت جتاوز مثنها العتبة الرمزية 
البالغة 100 مليون دوالر مخس لوحات. وحتى قبل هذا املزاد، كان 
أصاًل يرتبع وحده على رأس العدد القليل من الفنانني الذين بيعت 
أعماهلم بهذا الثمن، وبني لوحاته األربع اليت سبق أن بلغت هذا 
لوحات  لثمن  القياسي  الرقم  حتمل  اجلزائر«اليت  »نساء  املستوى 
الفنان اإلسباني، إذ بيعت يف ايار/مايو 2015 لقاء 179,4 مليون 

دوالر.
ومل تتجاوز عتبة املئة مليون يف املزادات سوى 14 لوحة، وباستثناء 
بيكاسو، وحده الفنان اإليطالي أميديو موديلياني بيع أكثر من عمل 

له بثمن يتعدى هذا السقف، إذ له يف القائمة لوحتان.
وهي املرة األوىل منذ عامني يبلغ فيها عمل هذا املستوى، بعد بيع 
لوحة »الرحى« لكلود مونيه يف مقابل 110,7 ماليني دوالر ضمن 
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بيعت سرتة مصّممة على الطراز العسكري ارتدتها املغنية جانيت 
 جاكسون خالل جولة هلا ألداء أغنية “ريثم نيشن” عام 1990 مببلغ 
  81250 دوالرًا يف مزاد يف بيفرلي هيلز، وهو ما يزيد 20 مّرة عن 

 تقديرها قبل البيع . 
وكانت هذه السرتة السوداء ضمن أبرز ما مت بيعه على مدى ثالثة 
أيام  للمالبس والتذكارات األخرى اليت مجعتها املغنية على مدى 40 

عامًا.  وكانت تلك أول جولة جلاكسون كفنانة منفردة . 
وقالت دار جوليان للمزادات، إنه كان من املتوقع بيع السرتة مببلغ 
 يراوح ما بني 4000 و6000 دوالر. ومل يتم الكشف عن شخصية 

 املشرتي 

بيع سرتة جانيت جاكسون  بأكثر من 
80 ألف دوالر

 بيعت حلي مزخرفة بالياقوت األزرق واملاس كانت عائدة البنة 
نابوليون بالتبين، يف مزاد يف جنيف يف مقابل مليون ونصف 
بدرجة  ما ختطى  دوالر(،  مليون   1,65( فرنك سويسري  مليون 

كبرية تقديرات دار كريستيز.
بقيت اجلواهر التسع اليت بيعت كقطع منفصلة، مملوكة للعائلة 
دو  ستيفاني  بالتبين،  نابوليون  ابنة  إىل  تقدميها  منذ  عينها 
سنة  باريس  يف  تويلري  قصر  يف  زواجها  ملناسبة  بوارنيه، 

.1806
وقال مفوض املزاد ماكس فاوسيت للصحافيني »شهدنا طلبا 
قويا جدا من هواة اجلمع يف العامل أمجع«، من دون كشف أمساء 

الشراة.
وبعدما خففت سويسرا أخريا قيودها املرتبطة بكوفيد19-، حضر 
حواىل عشرين مزايدا ومتفرجا يف قاعة املزاد األربعاء، إضافة 
إىل حواىل عشرين ممثال عن الدار الربيطانية كانوا مكلفني تلقي 

املزايدات عرب اهلاتف.
لوفاة  الثانية  املئوية  ذكرى  ملناسبة  للبيع  اجلواهر  وُطرحت 

نابوليون خالل الشهر احلالي.
وكان خرباء قد مخنوا القيمة التقديرية للقطع التسع املطروحة 
وخامت  أذنني  وقرطا  وقالدة  ديادم  تاج  بينها  إفراديا،  للبيع 

وسوار، بـ430 ألف فرنك سويسري.
وبيع تاج الديادم يف مقابل 420 ألف فرنك سويسري )463 ألف 
دوالر(، فيما كانت قيمته التقديرية تراوح بني 140 ألف فرنك 

سويسري و250 ألفا.
واستخدمت 38 قطعة من الياقوت األزرق من سيالن يف صنع 

هذه احللية يف مطلع القرن التاسع عشر.

السينمائية  جونز  إنديانا  لشخصية  املميزة  القبعة  ُتطرح 
يف  احلالي  الشهر  يقام  علين  مزاد  يف  للبيع  الشهرية 
يتوقع  السلسلة  من  األخري  هو  جديد  فيلم  قبل  هوليوود، 

عرضه يف الصيف.
اليت  القبعة  ألفًا سعر  و250  دوالر  ألف   150 بني  مبا  وُقّدر 
صممت خصيصًا للممثل هاريسون فورد، وقد اعتمرها العام 
امُلغامر يف فيلم »إنديانا  1984 عندما أدى دور عامل اآلثار 
جونز أند ذي متبل أوف دوم«، وهي ستعرض للبيع يف 29 

حزيران احلالي.
وتولت دار »هربرت جونسون« لتصميم القبعات إنتاج هذه 
بدء  من  عام  قبل  الفيلم  منتجو  عليها  أوصى  اليت  القبعة 
للمزادات  »بروب ستور«  دار  مدير  أفاد  ما  على  التصوير، 

براندون ألينغر.
وروى أن فريق اإلنتاج »مل يكتف بشرائها من رفوف متجر، 
بل دجموا مسات عدد من القبعات يف تصميم ما أصبح قبعة 
إنديانا جونز اليت ُتعترب بال شك اليوم من أكثر القبعات شهرة 

يف كل األفالم« .
ومن املقرر أن يتوىل هاريسون فورد )78 عامًا( دور إنديانا 
السلسلة  من  األخري  اجلزء  يف  املقبل  الصيف  جمددًا  جونز 

الشهرية.
 1200 من  أكثر  ومتوز  حزيران  مزاد يف  للبيع يف  وسُتطرح 
قطعة هوليوودية شهرية، منها سيناريو املمثلة كاري فيشر 
اليت أّدت دور األمرية ليا يف فيلم »ذي إمباير سرتايكس 
الست  »ذي  يف  كروز  توم  استخدمه  الذي  والسيف  باك« 

ساموراي«.
ومن القطع املعروضة أيضًا عربة الغولف اليت يقودها براد 
بيت يف فيلم »وانس أبان إيه تايم...إن هوليوود« والعصا 
يف  رادكليف  دانيال  استخدمها  اليت  والنظارات  السحرية 
الفيلمني األخريين من سلسلة »هاري بوتر«، واليت تربعت 
ألعمال  ريعها  وسيعود  براذرز«  »وورنر  استديوهات  بها 

خريية.
والحظ ألينغر أن القطع املستخدمة يف األفالم أصبحت مطلوبة 
أكثر فأكثر وتزداد قيمتها بالنسبة هلواة اجلمع. واشار إىل 
أن »قطعًا كخوذات +ستورم تروبر+ اليت بيعت يف املاضي، 
من  املزيد  بات  إذ  األخرية،  املزادات  أسعارها يف  ارتفعت 
أفالم  سلسلة  أزياء  مجع«  إمكانهم  يف  أن  يدركون  اهلواة 

»ستار وورز«.
وبيع يف العام الفائت يف مقابل 287500 دوالر زي لدارث 

فيدر استخدم للرتويج لفيلم جورج لوكاس الشهري.
»ستار  أفالم  أحدث  من  مسري«  »روبوت  سعر  يصل  وقد 
وورز« إىل 120 ألف دوالر خالل املزاد الذي تنظمه »بروب 

ستور«.

قبعة إنديانا جونز الشهرية تباع يف 
مزاد الشهر احلالي يف هوليوود مزاد لدار »سوذبيز« يف نيويورك العام 2019.

وكانت لوحة »إن ذيس كايس« للرسام األمريكي جان ميشال باسكيا 
بيعت الثالثاء يف مقابل 93,1 مليون دوالر لدى »كريستيز« يف 

أول مزادات الربيع الكربى، وهي من األهم يف عامل املزادات.
اجلالسة«  »املرأة  خالل  ُرمست  الذي   1932 العام  ُيعترب  ما  وغالبًا 
األفضل واألكثر إنتاجًا يف مسرية بيكاسو، وقد ُخِصص عدد كبري 
اإلسباني خالل  الرسام  أنتجها  اليت  لألعمال  الكربى  املعارض  من 

هذه السنة.

بيع حلي البنة نابوليون يف مزاد مقابل 1,65 مليون دوالر

ومن بني القطع التارخيية األخرى يف املزاد، طرحت »كريستيز« 
ملكة  الثانية  ملاريا  عائدا  كان  األزرق  الياقوت  من  الفتا  تاجا 
الربتغال يف منتصف القرن التاسع عشر. وبيع التاج يف مقابل 
كان  بعدما  دوالر(  مليون   1,95( فرنك سويسري  مليون   1,77

مقدرا بسعر يراوح بني 170 ألف فرنك سويسري و350 ألفا.
يف  كريستيز  طرحتها  اليت  الكثرية  الكرمية  األحجار  بني  ومن 
املزاد، بيعت قطعة ماس بيضاء مستطيلة بزنة 100,94 قرياط 
)بسعر تقديري راوح بني 12 مليون دوالر و16 مليونا(، مت صقلها 
من ماسة خام زنة 207,29 قرياط اكُتشفت يف ياقوتيا بسيبرييا 

الشرقية سنة 2016، يف مقابل حواىل 12 مليون دوالر.
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والعناصر  الفيتامينات  من  عالية  نسبة  على  حتتوي  السبانخ 
الغذائية اليت حتد من خطر اإلصابة باألمراض والفريوسات.

الغنية  الغذائية  العناصر  أحد  بكونها  تشتهر  اخلضراء  أوراقها 
بالفوائد، حيث تعترب السبانخ من أفضل أنواع اخلضراوات اليت 

ينصح بتناوهلا دائًما لتعزيز صحة اجلسم واملناعة.
فأوراق السبانخ حتتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر 

الغذائية اليت حتد من خطر اإلصابة باألمراض والفريوسات.
وحتتوي السبانخ على مضادات األكسدة املعروفة باسم محض 
الغلوكوز،  مستويات  خيفض  أنه  ثبت  والذي  ليبويك«،  »ألفا 
ويزيد من حساسية األنسولني، ومينع التغريات املؤكسدة اليت 

يسببها اإلجهاد لدى مرضى السكري.
وعلى ذمة موقع »ميديكال نيوز دوداي« medicalnewstoday فإن 

الفوائد الصحية لتناول السبانخ تشمل:
1( الوقاية من السرطان

من  العديد  على  األخرى  اخلضراء  واخلضراوات  السبانخ  حتتوي 
املواد واخلصائص املهمة اليت حتد من خطر اإلصابة باألمراض 

السرطانية املختلفة.
2( الوقاية من الربو

وبعض  كاروتني  البيتا  من  عالية  كمية  على  السبانخ  حتتوى 
واجلهاز  اجلسم  تعزز صحة  اليت  األخرى  والفيتامينات  العناصر 

التنفسي وحتد من خطر اإلصابة بالربو.
3( خفض ضغط الدم

األطباء  فإن  البوتاسيوم،  من  عالية  نسبة  على  الحتوائها  نظًرا 
الذين  لألشخاص  السبانخ  باستخدام  يوصون  التغذية  وخرباء 
يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث ميكن أن يساعد البوتاسيوم 
يف تقليل آثار الصوديوم يف اجلسم الذي قد يتسبب بارتفاع 

ضغط الدم.

4( تقوية العظام
ارتبط اخنفاض تناول فيتامني »K« بزيادة خطر اإلصابة بكسور 
العظام، فاالستهالك الكايف لفيتامني »K« مهم للصحة اجليدة، 
حيث يعمل كمعدل لربوتينات مصفوفة العظام، وحيسن امتصاص 
الكالسيوم، وقد تقلل كمية الكالسيوم اليت خترج من اجلسم من 

خالل البول.
5( تعزيز صحة اجلهاز اهلضمي

وكالهما  واملاء،  األلياف  من  عالية  نسبة  على  السبانخ  حتتوي 

ورقـة خـضراء متـنحك الــصحة الــحديدية
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يساعد على منع اإلمساك وتعزيز صحة اجلهاز اهلضمي.
6( تعزيز صحة البشرة والشعر

حتتوي السبانخ على كميات كبرية من فيتامني »A« الذي يعمل 
على تعديل إنتاج الزيت يف مسام اجللد وبصيالت الشعر لرتطيب 
البشرة والشعر، فهذا الزيت هو الذي ميكن أن يتسبب يف ظهور 
أنسجة  لنمو مجيع  أيًضا  »A« ضروري  وفيتامني  الشباب.  حب 

اجلسم، مبا يف ذلك اجللد والشعر.
كما حتتوي السبانخ واخلضراوات الورقية األخرى على نسبة عالية 
من فيتامني »C« الذي يوفر بنية للبشرة والشعر ويعزز صحتهم، 

كما انه حيد من خطر االصابة بالتهابات البشرة وفروة الرأس.
7( محاية الدماغ وتعزيز الذاكرة

كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول السبانخ مرة واحدة يوميًا 
يؤدي إىل محاية الدماغ من األمراض العقلية ويبقي العقل يف 

شبابه لسنوات طويلة.
وحبسب الدراسة اليت نشرت نتائجها جريدة »التاميز« الربيطانية، 
على  خاص  بشكل  يساعد  السبانخ  من  يوميًا  وجبة  تناول  فإن 
زيادة قدرة الدماغ لدى اإلنسان يف وقت الحق من العمر، وهو 
العقلية اليت تصيب اإلنسان يف  ما يعين احلماية من األمراض 

الشيخوخة مثل اخلرف والزهامير.
بشكل  تزداد  والذاكرة  التفكري  مهارات  أن  الدراسة  ووجدت 
كما  دائم،  بشكل  السبانخ  يتناولون  الذين  أولئك  لدى  ملحوظ 

يؤدي ذلك إىل محايتهم من األمراض العقلية.

تعترب الغدة الدرقية واحدة من أهم غدد اجلسم، وذلك ملا هلا من 
تأثري كبري على الصحة، حيث تعمل اهلرمونات الدرقية على تنظيم 

مجيع جوانب عملية األيض يف اجلسم.
 )T4( وتفرز الغدة الدرقية اثنني من اهلرمونات؛ الثايروكسني
وثالثي يود الثريونني )T3(، واللذين يؤثران على كل خلية يف 

اجلسم.
الدرقية من  الغدة  البالغة، ميكن احملافظة على  ونظرا ألهميتها 
واليت  الصغرية  الغدة  تلك  إذ حتتاج  هامة،  أطعمة  تناول  خالل 
آدم«  »تفاحة  أسفل  الرقبة  قاعدة  يف  فراشة  شكل  على  هي 
بوظائفها بشكل  القيام  لتتمكن من  إىل عناصر غذائية حمددة، 

صحيح.
وحبسب موقع »ويب طب«، يساعد تناول األطعمة اهلامة لصحة 
الغدة الدرقية على تعزيز إنتاج اهلرمونات، ويقلل فرص اإلصابة 
خبمول الغدة الذي يسبب بطء عملية األيض ويؤدي دائما للشعور 

بالتعب.
تناوهلا  جيب  رئيسية  أطعمة   7 هناك  أن  إىل  الباحثون  وخلص 

للحفاظ على صحة الغدة الدرقية وهي:

املأكوالت البحرية
الدرقية  الغدة  هرمون  بإنتاج  اجلسم  قيام  على  الزنك  ويساعد 
اهلام )T3(، والذي يعد احملار أهم أهم مصادره، إضافة إىل أن 
احملار حيتوي على نسبة عالية من السيلينيوم، وهو معدن آخر 

يشارك يف حتفيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية وإفرازه.
بغناها  معروفة  أنواعها  مبختلف  األمساك  فإن  ذلك  على  عالوة 
الدرقية  الغدة  لوظائف  جدا  ضروريا  يعد  الذي  اليود  بعنصر 

الطبيعية وللمحافظة على صحتها.
وتشري الدراسات إىل أن األشخاص الذين يعيشون يف املناطق 
اإلصابة  معرضون خلطر  البحر  إىل  ال تصل  اليت  النائية  اجلبلية 
املناطق  يف  يعيشون  الذين  من  أكثر  الدرقية  الغدة  بتضخم 

الساحلية.

الفراولة
تعد الفراولة والتوت األرضي من أفضل األطعمة احملفزة لنشاط 
مضادات  من  عالية  نسبة  على  حتتوي  فهي  الدرقية،  الغدة 
لدى  ترتفع مستوياتها  اليت  احلرة  اجلذور  اليت حتارب  األكسدة 

املصابني مبشكالت يف الغدة الدرقية.

اخلضروات
أو  املطبوخة  أو  النيئة  اخلضراوات  تناول  أن  الدراسات  وجدت 

املعصورة يزيد من نشاط الغدة الدرقية لدى األشخاص.
العديد  على  منها  الورقية  وحتديدا  الطازجة  اخلضروات  وحتتوي 
من املواد املضادة لألكسدة واأللياف الغذائية، اليت هلا القدرة 
على التخلص من السموم املرتاكمة يف اجلسم املضره بوظائف 

الغدة الدرقية.
اليت  املفرطة  بالسمنة  اإلصابة  األخضر  واللفت  السبانخ  ومينع 

تسبب قصور يف نشاط الغدة الدرقية.

الزبادي
ينصح اخلرباء بتناول الزبادي كونه مصدًرا جيدًا لليود املهم يف 
عملية إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، إضافة إىل غناه بالربوبيوتيك 
األمعاء، وهو ما يضمن احلفاظ على صحة اجلهاز  املفيد لصحة 

املناعي، وبالتالي وقاية الغدة الدرقية من األمراض.

أطعمة جيب تناوهلا للحفاظ على صحة الغدة الدرقية...تعرف عليها
البيض

يصنف البيض ضمن جمموعة أطعمة هامة لصحة الغدة الدرقية، 
هلا،  الداعمة  الغذائية  العناصر  من  جمموعة  على  حيتوي  حيث 
واليود، وفيتامني د، واحلديد،  والزنك،  السيلينيوم،  مبا فيها 
هذه  كافة  على  للحصول  يومًيا  مسلوقة  بيضة  تناول  ويفضل 

العناصر اهلامة للوقاية من االعتالالت املتعلقة بالغدة الدرقية.

املكسرات الربازيلية

الغدة  لصحة  هامة  أطعمة  من ضمن  الربازيلية  املكسرات  وتعد 
الدرقية، نظرا الحتوائها على نسبة كبرية من السيلينيوم اهلام، 
لتعزيز إنتاج هرمون الغدة الدرقية، وينصح بتناول حفنة منها 

يومًيا لتفادي اإلصابة بقصور الغدة الدرقية.

الرمان
واحد من أفضل الفواكه لتعزيز وظائف الغدة الدرقية، حيث أن 
الرمان يقلل من اإلجهاد التأكسدي ويدعم إزالة السموم باجلسم، 
وينصح بتناول الرمان أو شرب عصريه باستمرار للحصول على 

فوائده يف صحة اجلسم.
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SERVICE NSW TO AS-
SIST IN VACCINE PUSH
-    The Service NSW app 
is the latest tool to be 
used in the NSW Govern-
ment’s push to rollout 
the COVID-19 vaccine as 
quickly and as safely as 
possible.
-    People aged 40-49 can 
now register their interest 
for the vaccine directly 
on the Service NSW app, 
with other age groups 
to follow when it is their 
turn.
-      People who register 
will be contacted to book 
via email when appoint-
ments become available.
-   These invitations can 
be targeted by location 
depending on booking 
availability and supply of 
the vaccine in their local 
area.
-  Those aged 50 and over 
should visit www.nsw.
gov.au to book their As-
traZeneca vaccine now.

FREE TRAINING FOR 
VETERANS
-   Veterans and their part-
ners will have access to 
free training to broaden 
their career opportunities 
and help transition to ci-
vilian life after service.
-   As part of the landmark 
Veterans Skills Program, 
eligible learners can 
study any course offered 
under the Government’s 
Smart and Skilled pro-
gram from a Certificate 
II to Advanced Diplomas, 
including all apprentice-
ships and selected train-
eeships.
-   Veterans and their part-
ners can choose between 
more than 450 Registered 
Training Organisations in-
cluding NSW TAFE.-   For 
more information on Vet-
eran Skills, visit: https://
education.nsw.gov.au/
skills-nsw/veterans.

$24 MILLION TO FUND 
INNOVATIVE SOLUTIONS 
FROM NSW SMALL BUSI-
NESSES
 -   The NSW Govern-
ment has launched a 
new initiative for small 

and medium-sized busi-
nesses (SMEs), which 
will receive $24 million in 
funding over its first two 
years. 
-   The establishment of 
the Small Business Inno-
vation Research (SBIR) 
program was the first Pri-
ority Action recommend-
ed in the Turning Ideas 
into Jobs – Accelerating 
Research & Develop-
ment in NSW Action Plan, 
launched on 25 January 
2021.
-  The SBIR program 
will provide competitive 
grants for SMEs to find 
and commercialise inno-
vative solutions to NSW 
Government agencies for 
five well-defined prob-
lems.
-   Further information 
including the guidelines 
and how to apply can be 
found here.
100 NEW PUBLIC SPACE 
PROJECTS PLANNED 
FOR NSW
-  Communities across 
the state will share in 
$250 million worth of 
funding to create a legacy 
of green and accessible 
public spaces as part of 
a program that is the first 
of its kind in NSW.
-  The funding supported 
60 successful council 
proposals for more than 
100 projects as part of 
the NSW Government’s 
inaugural Public Spaces 
Legacy Program.
--       28 councils in Great-
er Sydney and 32 coun-
cils in regional NSW took 
part in the program.
-   Councils will be pro-
vided with funding for 
project planning and de-
sign and will have until 
30 June 2021 to demon-
strate they have met DA 
assessment performance 
improvements to lock 
in their full allocation of 
funding ahead of con-
struction starting from 
August.
-   For more informa-
tion, visit: https://www.
planning.nsw.gov.au/
Policy-and-Legislation/
Planning-reforms/NSW-

W: NSW Government Weekly Update - 4 June 2021
Public-Spaces-Legacy-
Program.
STAMPING OUT MICE 
PLAGUES WITH BREAK-
THROUGH BIOCONTROL
-  Breakthrough genetic 
biocontrol research un-
der the NSW Govern-
ment’s $50 million mouse 
control package could 
transform pest manage-
ment Australia wide.
-    The NSW Government 
is providing $1.8 million 
towards the project to 
fast-track the delivery 
of next generation ‘gene 
drive’ technology to con-
trol the plagues of the fu-
ture.
-   The research will test 
two strategies for popu-
lation control and rec-
ommend at least one for 
future suppression of in-
vasive mice, including:
*  the ‘X-shredder’ ap-
proach which eliminates 
sperm carrying the X 
chromosome, producing 
more male than female 
offspring; and
* the ‘female infertility’ 
approach which initially 
spreads through the pop-
ulation. Once the popula-
tion is saturated with the 
genetic modification, all 
the females that are gen-
erated will be infertile.
-   For more information, 
visit www.nsw.gov.au/
mice.
SUPPORTING PEOPLE 
WITH COGNITIVE IM-
PAIRMENT
-    People with a cognitive 
impairment will receive 
greater support across 
the criminal justice sys-
tem following the NSW 
Government’s $28 million 
investment in the state-
wide Justice Advocacy 
Service (JAS) and a na-
tion-leading court-based 
diversion program.
-   This commitment fol-
lows a positive indepen-
dent evaluation of JAS, 
which has provided criti-
cal support in over 4,500 
cases for victims, wit-
nesses, suspects and 
defendants since July 
2019.
-    The new court-based 

diversion services will 
build on the supports of-
fered by JAS by providing 
more targeted assistance 
to people accused of low-
level offences to get the 
treatment they need to 
help break the cycle of 
re-offending and boost 
community safety.
-   JAS’s network of vol-
unteers and advocates 
helps people with a cog-
nitive impairment under-
stand and participate in 
their criminal matter by 
providing a support per-
son to accompany them 
to the police station, court 
and legal appointments.
KEEP SAFE FROM FIRE 
THIS WINTER
-   As we head into win-
ter and the temperatures 
drop, residents of NSW 
are being encouraged 
to stay out of harm from 
house fires.
-    Fire and Rescue NSW 
(FRNSW) typically ob-
serve a 10 per cent in-
crease in the number of 
residential fires during 
the cooler months due to 
heaters, electric blankets 
and overloaded power 
boards. Last winter fire-
fighters attended more 
than 1,000 house fires 
across the state.
-  FRNSW remind the 
community to:
*  Keep looking when 
cooking
*  Don’t overload power 
boards
*  Keep everything a me-
tre from the heater
* Never use wheat bags to 
warm your bed
* Check electric blankets 
for frayed cords and oth-
er damage
*  Don’t use outdoor heat-
ing and cooking equip-
ment inside the home as 
it can be fatal
* Have a Home Escape 
Plan
-  Most importantly, if a 
fire does occur, get out, 
stay out and call Triple 
Zero (000). For more in-
formation about home 
fire safety, visit www.fire.
nsw.gov.au/winter.

NEW LIGHT RAIL BRIDGE 
LIFTED INTO PLACE
-   The state’s second 
longest steel arch bridge 
has been lifted into place 
over a busy Sydney road, 
in a major milestone for 
the Parramatta Light Rail 
project.
- The bridge will con-
nect light rail users, pe-
destrians and cyclists 
across James Ruse Drive 
in Rosehill, which has 
65,000 vehicle move-
ments each day.
-  The Parramatta Light 
Rail project is commit-
ted to using Australian 
resources and manufac-
turing - the steel was fab-
ricated in a workshop at 
Rooty Hill and the bridge 
then assembled in Rose-
hill.
-    The 12-kilometre Par-
ramatta Light Rail will 
connect Westmead to 
Carlingford via the Parra-
matta CBD and Camellia, 
and is expected to com-
mence services in 2023.

AMBULANCE SUPER-
STATION OPENS IN THE 
EAST
- The first NSW Ambu-
lance Superstation in 
Sydney’s Eastern Sub-
urbs has been officially 

opened at Randwick as 
part of a $184 million 
ambulance infrastructure 
boost.
-   The new Randwick Su-
perstation includes:
* rapid roller door, which 
allows for faster response 
times (Randwick is the 
first ambulance station to 
have one)
*  parking bays for up to 
20 ambulance vehicles – 
doubling previous capac-
ity
*  on site staff parking
* an internal wash bay
-  The NSW Government’s 
Sydney Ambulance Met-
ropolitan Infrastructure 
Strategy (SAMIS) is the 
single biggest invest-
ment in Sydney’s ambu-
lance infrastructure in the 
organisation’s 126-year 
history.
-   In addition to this, the 
State Government has in-
vested $232 million to de-
liver the Rural Ambulance 
Infrastructure Reconfigu-
ration (RAIR) Stages 1 
and 2.

One state has clamped 
down on some interstate 
travellers who have been 
to Queensland and NSW 
after a new coronavirus 
scare.
Western Australia has de-
manded self-quarantine 
and coronavirus tests 
from some people in the 
state who have recently 
been to Queensland and 
NSW.
The demand to isolate for 
two weeks and get tested 
applies to anyone who has 
been to an exposure site 
in the two eastern states.
It comes after a Melbourne 
woman tested positive to 
the coronavirus after ar-
riving on the Gold Coast.
She stopped at a num-
ber of places on her way 

there, leading NSW to is-
sue a public health alert 
for 11 businesses.
In Queensland, authori-
ties issued alerts for nine 
locations the woman had 
visited.
WA’s chief health officer 
Andrew Robertson said in 
a statement on Wednes-
day evening that any-
one who has been to the 
Queensland places at the 
same time as the woman 
will have to quarantine for 
a fortnight.
They will also have to 
present for testing after 
48 hours, and again after 
11 days.
People who have been to 
exposure sites in NSW 
will have to get tested and 
quarantine.

WA imposes restrictions on peo-
ple who have been to coronavirus 
exposure sites in Qld and NSW
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The covid outbreak of 
most concern to Victorian 
authorities has grown to 
14 cases, after three chil-
dren and an adult tested 
positive Sunday night.
The coronavirus outbreak 
of most concern to Vic-
torian authorities has 
grown to 14 cases — af-
ter three children and an 
adult tested positive on 
Sunday night.
Cases in the West Mel-
bourne cluster — which 
is still of unknown origin 
— have tested positive to 
the more infectious Delta 
variant.
The cluster has become 
a focal point in the race 
to contain Victoria’s out-
break because of how fast 
the variant can spread.
The state’s chief health 
officer Brett Sutton said 
the variant was “more 
dangerous” than others 
and that 75 per cent of 
people catch the strain 
when there is a case liv-
ing with them.
He said that means the 
state is “racing against 
the clock” to contain the 
new variant.
“We are dealing with a 
variants of concern. I 
don’t want to say it is 
some order of magnitude 
more dangerous,” he 
said. “But 75 per cent of 
people within households 
becoming positive when 
there is a case there is a 
challenge.”
Officially, Victoria re-

corded 11 new cases this 
morning — meaning there 
are now 94 active cases 
of coronavirus in the state 
— but two of those cases 
we already knew about.
Those two cases were 
picked up in the Arcare 
aged care centre in Maid-
stone that came up too 
late for the previous day’s 
figures.
There are 32 cases linked 
to the Whittlesea outbreak 
after three new cases to-
day. All of those three are 
household contacts of ex-
isting cases and have all 
been in quarantining for 
their infectious period.
There are the three new 
cases in Arcare Maid-
stone bringing the total 
number to nine, that be-
ing one resident and two 
new staff members.
There is one new case in 
the Port Melbourne out 
make bringing the total 
cases there to 31. That 
person is a previously 
identified construction 
site worker in the city.
The single-day increase 
in cases is the highest 
since May 27 — when 
Victoria recorded 12 new 
local cases.
However, in an update 
late this morning, Victori-
an health authorities have 
confirmed all of today’s 
new locally acquired cas-
es are linked to existing 
outbreaks.
“Eight are existing pri-
mary close contacts who 

Fears new strain could extend lockdown as Victoria 
records nine new covid cases (Monday June 7)

were quarantining during 
their infectious period,” 
they said.
Fears lockdown could be 
extended
The increase in cases to-
day along with the emer-
gence of a mystery out-
break of the new Delta 
strain are fuelling con-
cerns the lockdown could 
be extended again.
It has been two weeks 
since the first cases in 
the state emerged and on 
Sunday the initial 1900 
close contacts of the 
Whittlesea cluster were 
released from quarantine.
The case numbers over 
the weekend were low, 
and authorities had giv-
en Victorians hope that 
state’s outbreak is under 
control.
The state recorded four 
new positive local cases 
of Covid-19 on Sunday, 
including two in aged 
care. Both were vacci-
nated, but the additional 
cases bring the state’s 
locally transmitted infec-
tions to 72.
However, there’s still one 
issue irking health author-
ities in the state – the fact 
that a newer West Mel-
bourne cluster involving 
the more infectious Delta 
variant is still of unknown 
origin.
The outbreak in West Mel-
bourne has grown to 14 
cases of the Delta vari-
ant with a primary school 
teacher the latest to test 

Victorian Chief Health Officer, Brett Sutton. Picture: NCA NewsWire / Daniel 
PockettSource:News Corp Australia

Acting Victorian Premier James Merlino. Picture: NCA NewsWire/Paul JeffersSource:News 
Corp Australia

positive.
Genomic sequencing is 
underway to find a match 
— which works in about 
80 per cent of cases.
There are now three out-
breaks with unknown 
sources in the state: the 
Whittlesea outbreak, 
which began with the 
Wollert man who left hotel 
quarantine in early May; 
the Arcare outbreak and 
the source of the Delta 
outbreak linked to West 
Melbourne.
Victoria’s deputy chief 
health officer, Allen 
Cheng, said the “up-
stream” risks of a sepa-
rate West Melbourne 
cluster was now the pri-
mary concern preventing 
an easing of restrictions.
“It is fair to say that, with 
the passage of time, we 
get more comfortable 
with unknown sources 
of cases if they have no 
transmission going on 
after one to three weeks,” 
Professor Cheng said.
“We always have a base-
line level of concern 
where we don’t know 
where there is a case … 
but I think we are more 
worried about the origin 
of the Delta variant at this 
stage.
“For these cases that we 
can’t find who gave them 
the infection, particularly 
the family who returned 
from Jervis Bay, we are 
concerned about who 
was it that might have giv-

en them the infection and 
therefore could there be 
other infections related to 
that.”
On a positive note, he 
said large-scale testing 
and the fact three weeks 
had passed since the ini-
tial Whittlesea infections 
occurred meant concerns 
were easing that there 
may be undetected chains 
of transmission.
Lockdown could be ex-
tended
Acting Victorian Premier 
James Merlino said lock-
down is likely to run until 
midnight on Thursday, as 
planned
However, he warned the 
state is living in a “differ-
ent environment” with the 
new variant compared to 
its lockdown last year.
For that reason he said 
would not push back if he 
was advised to extend the 
lockdown by health offi-
cials.
“There’s a reason why 
public health is so con-
cerned about the Delta 
variant,” he said. “It is 
much, much more infec-
tion than what we were 
dealing with last year.”
“The last thing we want to 
see is this variant of the 
virus getting out, and be-
coming uncontrollable,” 
he said.
“I want to get there as 
quickly as you do.”
He said his “expectation” 
was by the end of lock-
down on Thursday, “we’ll 

be in a position to have 
further easings of restric-
tions in regional Victoria 
and careful easing of re-
strictions in Melbourne”.
He said the decision 
would be based on public 
health advice.
“We’ve just got to drive 
this thing to the ground.
“We do not have the lux-
ury of picking and choos-
ing the public health ad-
vice that we receive,” he 
said. “I hate going into 
lockdown, like every sin-
gle Victorian I want to be 
out of lockdown as quick-
ly as possible. The way to 
do that is for people to get 
tested, for people if you 
are eligible to get your 
vaccination, for people to 
follow the rules.”
Maritime worker tests 
positive to Covid-19 in 
Perth
A man has tested posi-
tive to Covid-19 in Perth 
hours after he was re-
leased from hotel quar-
antine and sent into the 
community, where he 
dined and shopped.
Health officials are con-
ducting more tests to 
determine the threat to 
residents but so far they 
suspect they are dealing 
with a “shedder case”.
The man, a maritime 
worker, returned to Perth 
from Colombia via the 
United States in May and 
had tested positive for 
the virus 16 days ago. He 
tested negative on day 10 
of hotel quarantine and 
was released from the 
Pan Pacific Hotel on Fri-
day afternoon.
He returned a “moderately 
strong” test on Saturday 
which has seen him re-
turn to hotel quarantine.
“He has returned to hotel 
quarantine based on an 
abundance of caution,” 
WA Health said.
“Contact tracing is under-
way, again as a precau-
tion.”
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Melbourne’s outbreak of 
the highly-infectious Delta 
Covid-19 strain has been 
linked to a returned travel-
ler, though questions still 
remain.
Victoria’s concerning out-
break of the Delta strain of 
Covid-19 has been linked 
to a returned traveller, 
though questions still re-
main about how it leaked 
into the community.
The outbreak, known as 
the West Melbourne clus-
ter, now has at least 14 
confirmed cases linked 
to it, all of which are the 
highly-infectious Delta 
strain.
Acting Premier James 
Merlino confirmed they 
have now found a genomic 
match between this clus-
ter and a returned traveller 
who entered hotel quaran-
tine on May 8 after arriving 
from Sri Lanka.
“While we have a genomic 
link, we do not currently 
have an epidemiological 
link, and further investi-
gations are under way to 
see if we are able to estab-
lish any contact between 
the returned traveller and 
these families,” he said.
“There’s currently no de-
finitive understanding 
of where a transmission 
events may have occurred 
but we are investigating 
all possibilities from the 
plane to travel to hotel.”
Victoria recorded two new 
locally acquired cases 
overnight, bringing the to-
tal number of infections in 
the state’s outbreak to 85.
There was also one case 
confirmed in an overseas 
traveller currently in hotel 
quarantine.
It comes after 11 new in-
fections were confirmed 
yesterday, with two of 
those reported late on 
Sunday.
The returned traveller 
tested positive to the virus 
the same day he arrived in 
Melbourne and was trans-
ferred from the Novotel 
Ibis quarantine hotel to 
the Holiday Inn health ho-
tel on May 14 before being 
released from quarantine 
on May 23.
Investigations have so far 
revealed there were 24 
people on the same plane 

Source of Melbourne’s Covid-19 Delta strain outbreak found (Tuesday June 7)

as the case, with all crew 
and passengers testing 
negative.
Of the 268 staff who 
worked at the Ibis hotel 
on May 8 an 9 and the 
360 staff at the health ho-
tel, there were no positive 
tests identified. All 12 res-
idents housed in the same 
Novotel Ibis have tested 
negative.
Deputy chief health offi-
cer Allen Cheng said this 
suggests there has been 
transmission either direct-
ly from person-to-person 
or indirectly via unidenti-
fied cases to the family 
and the community.
“The investigation is con-
tinuing but there is four 
main theories and some 
of them are more or less 
likely. The first possibly 
is that the case transmit-
ted to or was infected by 
someone — another pas-
senger on the plane — and 
that person has gone on 
to infect someone in the 
community,” Professor 
Cheng said.
“The second possibility is 
that the case transmitted 
after he left hotel quaran-
tine. The third is that the 
case transmitted to a staff 
member somewhere along 
their journey from the air-
port to transport to the 
first hotel to transport to 
the second hotel and then 
out to the community, and 
then the fourth possibility 
is that the case transmit-
ted to a hotel resident who 
has then transmitted to 
the community after their 
quarantine stay.”
The West Melbourne clus-
ter has become a focal 

point in the race to con-
tain Victoria’s outbreak 
because of how fast the 
variant can spread.
Victorian chief health offi-
cer Professor Brett Sutton 
said the variant was “more 
dangerous” than others 
and that 75 per cent of 
people catch the strain 
when there is a case living 
with them.
He said that means the 
state is “racing against 
the clock” to contain the 
new variant.
Authorities believe the 
variant leaked into the 
community from an over-
seas traveller, though ge-
nomic sequencing has not 
turned up any matches to 
those in hotel quarantine.
“This is almost certain 
that’s where this one has 
come from. Most people 
who have come across 
our borders have come 
through hotel quaran-
tine, but we have no defi-
nite link to any particular 
breach,” federal chief 
medical officer Professor 
Paul Kelly said.
“There was some specu-
lation at some point this 
may be due to people who 
received some [hotel quar-
antine] exemptions. I’m 
assured by my colleague, 
the chief health officer in 
the ACT that there’s been 
no positive cases. They 
have all received the stan-
dard number of tests any-
one who would be in hotel 
quarantine get.”
Melbourne lockdown still 
on track to lift
Melbourne’s two-week 
lockdown is set to end at 
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11.59pm on Thursday, 
with senior Victorian gov-
ernment sources telling 
the Herald Sunthey are 
very confident there will 
not be another extension.
However, the one thing 
that could force authori-
ties to keep lockdown re-
strictions in place would 
be a significant rise in 
mystery cases.
“We are certainly on 
course to lift the lockdown 
as scheduled,” one senior 
source told the publica-
tion.
“Unless there is a massive 
shock, we would be ex-
pecting that to happen.”
Eased restrictions similar 
to those currently in place 
across regional Victoria 
are expected to be intro-
duced in Melbourne once 
the lockdown ends and 
could include caps on 
private and public gath-
erings, density limits for 
venues and businesses 
and mask-wearing in-
doors. 
Mr Merlino set out to reas-
sure Melbourne residents 
on Tuesday, saying the 
state is on track to an-
nounce an easing of re-
strictions thanks to the 
“outstanding work” of 
contact tracers.
“We remain on track to lat-
er in this week announce, 
as we have said we have 
planned to do all along, 
further easings of restric-
tion in regional Victoria 
and careful easing of re-
strictions in Melbourne,” 
he said.
“This cluster was discov-
ered after the lockdown 
was in place and noth-
ing about today changes 
our plan. So I just want to 
send that very reassuring 
message to all Victori-
ans. Nothing about today 
changes our plans.”
PM calls for an end to 
lockdown
Prime Minister Scott Mor-
rison has added his voice 
to the growing number of 
people calling for an end 
to Melbourne’s lockdown.
The PM said he was “hope-
ful” restrictions would be 
lifted “as soon as pos-
sible”.
“I would be urging that we 
move toward lifting those 

restrictions as soon as 
possible,” Mr Morrison 
said.
“Hopefully [we] see Vic-
toria opened again soon. 
Particularly for those par-

ents who are having to 
keep their kids at home 
away from school. Kids 
have lost enough time out 
of school, over the course 
of the last 18 months.”

One premier has hit out 
at the Prime Minister over 
his comments about Chi-
na, saying Scott Morrison 
should not be ‘attacking 
one country’ about tariffs.
West Australian Pre-
mier Mark McGowan has 
warned Scott Morrison 
against “attacking one 
country” over tariffs as 
the Prime Minister pre-
pares to deliver a speech 
seemingly targeting Chi-
na.
Mr Morrison plans to tell 
the Perth USAsia Centre 
on Wednesday that he 
will use his G7 invitation 
to call on democracies to 
work together to prevent 
“economic coercion” from 
global actors like China.
“We are facing height-
ened competition in the 
Indo-Pacific region,” he 
will say.
“The task is to manage 
that competition. Com-
petition does not have to 
lead to conflict. Nor does 
competition justify coer-
cion.”
The Prime Minister will 
add that global institu-
tions like the World Trade 
Organisation are vital.
But Mr McGowan said he 
did not understand why 
Mr Morrison was targeting 
China over tariffs when 
Australia had a mass 
trade surplus.
“I don’t understand why 
we would say the system 
isn’t working for us when 
we are in that position,” 
the Premier told 6PR ra-
dio.
 “Other countries – the 
United States, China et 
cetera – they put tariffs on 
at various points in time 
and that’s obviously an 
issue of concern.

“If I was the Prime Minis-
ter I wouldn’t be attacking 
one country in respect to 
that.
“I’d be saying if there’s a 
concern about tariffs, it 
should be a concern ev-
erywhere – not in respect 
to one country.”
China has placed tariffs 
on Australian goods, in-
cluding crayfish, barley 
and wine.
But Mr McGowan noted 
the strength of Austra-
lia’s economy during the 
Covid-19 pandemic was 
linked to the resources 
sector, especially iron 
ore.
“Last year, we sold over 
$100bn worth of products 
to China. We bought $4bn 
back, so we have a $96bn 
trade surplus,” the Pre-
mier said.
“When (federal Treasurer) 
Josh Frydenberg talks 
about the strength of our 
economy, what he’s talk-
ing about is Western Aus-
tralia and the fact we are 
a trading state that sup-
ports the nation.
“You don’t support the 
nation unless you have 
customers and our big-
gest customer is China.
“So I just think that our 
language should be very 
nuanced. Our approach to 
this should be very care-
ful. We shouldn’t be sin-
gling out any country.
“We just need to be very 
careful in relation to our 
language and the way we 
approach these things be-
cause we could be the big 
losers.”
Mr McGowan also re-
vealed he would try to 
meet up with the Prime 
Minister while he was in 
Western Australia.

West Australian Premier Mark 
McGowan hits out at Prime Minister 
Scott Morrison for ‘attacking’ China



Page 30صفحة 30     
NEWS

A Melbourne couple have 
sparked a Covid scare in 
Queensland after the pair 
escaped lockdown and 
one tested positive on the 
Sunshine Coast. 
The pair are reported to 
have spent several days 
in regional NSW before 
moving north to Queen-
sland on June 5, where a 
44-year-old woman tested 
positive in Caloundra on 
June 8.
Queensland still regards 
Melbourne to be a Covid 
hotspot, with travellers 
from the southern state’s 
capital required to com-
plete hotel quarantine on 
arrival.
The woman and her hus-
band left Victoria on June 
1, after a hard lockdown 
was announced.
Health Minister Yvette 
D’Ath said the woman 
entered Queensland on 
June 5, passing through 
Goondiwindi and Too-
woomba.
She is staying with family 
at Caloundra, including 
her husband, who has so 
far tested negative.
“The woman was tested 
yesterday  (Tuesday) 

and, it was confirmed to-
day, that it was a positive 
case,” Ms D’Ath said. 
Queensland’s chief health 
officer Dr Jeanette Young 
remained calm and did 
not lambaste the couple 
for leaving Victoria during 
lockdown.
She said there were more 
than half a dozen expo-
sure sites, including a 
McDonald’s in Goondi-
windi, a service station 
in Toowoomba and the 
women’s section at Kmart 
in Caloundra, over three 
days.
“I don’t know the details of 
why they left or what the 
reason was,” Dr Young 
said.
“Of course we will be 
looking into how all this 
happened.”
The Party Games newslet-
ter Get your political brief-
ing from news.com.au’s 
political editor Samantha 
Maiden.
She said contact tracers 
had so far identified six 
close contacts and while 
her husband has not test-
ed positive, he is being 
monitored in Sunshine 
Coast University Hospital.

Covid-19 scare in Sunshine Coast after Melbourne 
couple escape lockdown, one tests positive
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Dr Young said the woman 
developed symptoms on 
June 3 and empathised 
with Queenslanders about 
the positive case.
“She has been out and 
about since she arrived – 
since June 5,” she said.
“Any case of COVID is 
frustrating.
“The community has had 
to put up with so much 
now for 18 months and 
to do this again, it doesn‘t 
matter the cause, any 
community case of COVID 
is going to be frustrating 
for a lot of people.”
Queensland Police Dep-
uty Commissioner Steve 
Gollschewski said the 
couple’s movements 
would be examined and 
they would be questioned 
on their reasons for trav-
elling into Queensland 
while Victoria was de-
clared a hotspot.
Was Victoria’s fourth lock-
down necessary?
Yes, the outbreak had to 
be contained
No, it was a massive over-
reaction
In the meantime, their 
prime concern was con-
tract tracing and to de-
termine who has been 
exposed to the virus, he 
said.
“Of course we are going 
to investigate the circum-
stances of what’s hap-
pened here,” Commis-
sioner Gollschewski said.
“We’ve got a couple that 
have come from Victoria 
when Victoria is in a lock-
down.
“All the aspects of how 
that’s occurred, including 
what’s happened in the 
other states, we will do in 
a cooperative manner with 
our colleagues in Victoria 
in New South Wales.
“We’ll examine all those 
issues around passes, 
whether they are appro-
priate and what has hap-
pened – it is too early to 
say.
“The whole purpose of 
our investigation will be 
to establish the facts.”

Queensland Health Minister Yvette D’Ath

Queensland’s CHO Dr Jeanette Young

Victoria’s Acting Premier 
James Merlino, the state’s 
deputy chief health offi-
cer Allen Cheng and the 
state’s testing command-
er Jeroen Weimar are due 
to hold a press conference 
from 11.40am AEST.
It comes after Victoria re-
corded four cases of coro-
navirus yesterday. Watch 
the press conference live 
below
Acting Premier James 
Merlino, Deputy Chief 
Health Officer Allen 
Cheng, and testing com-
mander Jeroen Weimar 
provide an update on the 
coronavirus situation in 
Victoria.
Victoria’s deputy chief 
health officer, Allen 
Cheng, says he’s con-
cerned that a source for 
today’s four cases have 
not been identified.
As a result, there will be 
one change to tonight’s 
easing of restrictions 
across Greater Melbourne: 
masks will remain manda-
tory outdoors.
The four new cases are 
four members of a house-
hold in Reservoir and 
authorities have not yet 
identified a crossover 
with any existing COVID-
19 exposure sites.
The family includes a man 
in his 80s, a woman in 
her 80s, a man in his 50s 
and a man in his 20s. The 
first case in the family, the 
man in his 80s, became 
symptomatic on June 7 
and got tested the next 
day, meaning exposure 
sites were limited. Areas 
of concern include an in-
dependent grocery store 
in Reservoir, a BP and 
Bunnings in Thomastown 
and a Coles at Bundoora 
Square.
Professor Cheng also 
cast doubt on the further 
lifting of restrictions next 
week, which the govern-
ment foreshadowed on 
Wednesday.
 “As I’ve said before, once 

we get down to small num-
bers, what happens next 
is very dependent on who 
those last cases are, what 
they do and how infec-
tious they are,” he said.
“Obviously what I am anx-
ious about is that whoev-
er gave infection to both 
these groups is identified 
quickly and doesn’t have 
the opportunity to trans-
mit to other people.”
Today’s new cases were 
the “strongest reminder 
that we are in no means 
out of the woods yet”, the 
deputy chief health officer 
added.
“So depending on how 
things go in the next week, 
and as the last week’s 
case have shown it re-
ally is very much a day to 
day proposition, we may 
need to hold the current 
settings a little longer,” 
he said. “But obviously 
we’ll have more to say on 
this as investigations pro-
ceed.”
 11.53am
Paramedic’s lucky escape 
after damaging winds in 
Victoria
Ambulance Victoria con-
firmed a paramedic es-
caped injury after a tree 
crushed his vehicle in 
Sherbrooke, east of Mel-
bourne, overnight.
Ambulance crews had 
been sent to Olinda af-
ter reports a woman and 
her son were trapped by 
a tree that had fallen on 
their house about 11pm 
on Wednesday. But a fall-
ing tree struck the back of 
the paramedic’s car and 
also blocked the path of 
an advanced life support 
ambulance crew.
Police were also isolated 
by fallen trees but were 
able to walk to the home 
of the mother and son. 
They met paramedics at 
Sherbrooke who took the 
pair to Maroondah Hospi-
tal in a stable condition.
VicEmergency has also is-
sued an evacuation notice 

Australia news LIVE: COVID alerts issued 
for NSW, Qld; restrictions to ease in Vic-
toria as state records four new cases

for anyone living, working 
or holidaying in the Trar-
algon Creek area.
“Floodwaters are rapidly 
rising,” the notice says.
A relief centre has opened 
at the Traralgon Basket-
ball Stadium, which will 
triage evacuees to deter-
mine whether they need 
ongoing support or assis-
tance with accommoda-
tion.
Ben Roberts-Smith in-
volved in six murders in 
Afghanistan, court hears
Former special forces sol-
dier Ben Roberts-Smith 
committed or was in-
volved in six murders in 
Afghanistan and the kill-
ings did not occur in the 
heat of battle, the barris-
ter acting for The Age and 
Sydney Morning Herald 
has told the Federal Court 
as he opened the newspa-
pers’ defence in the high-
stakes defamation trial.
The trial, which is ex-
pected to run for up to 10 
weeks, centres on articles 
published in 2018 that 
Mr Roberts-Smith alleges 
portrayed him as a war 
criminal and a perpetrator 
of domestic violence.
Federal disaster pay-
ments should continue: 
Victorian Treasurer
Victorian Treasurer Tim 
Pallas has urged the Com-
monwealth to continue 
providing financial assis-
tance to workers who will 
be cut off from support at 
midnight.
The federal government’s 
disaster payment of $325 
or $500 per week is like-
ly to stop at 11.59pm on 
Thursday, when the Com-
monwealth is set to no 
longer declare Melbourne 
a COVID-19 hotspot. How-
ever, many businesses 
will still remain shut un-
der the Andrews govern-
ment’s latest coronavirus 
restrictions and those that 
are allowed to open will 
operate at reduced capac-
ity.
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TelsTra  تطلق »جوائز أفضل املمارسات التجارية« اجلديدة

األربعاء 2 حزيران/يونيو 2021  

إطالق  عن   Telstra أعلنت  
’جوائز  اجلديد،  جوائزها  برنامج 
التجارية‘  املمارسات  أفضل 
 )Best of Business awards(
حيتفل  والذي   ،Telstra لدى 
الصغرية  التجارية  باملؤسسات 
واملتوسطة احلجم اليت تستخدم 
الوطن  لدفع  واملعرفة  االبتكار 

قُدًما.

إرث  اجلديد  الربنامج  يواصل 
متثله  الذي  الطويل   Telstra
تعرتف  اليت  اجلوائز  برامج 
واملؤسسات  زين  املميَّ بالقادة 
واملتوسطة  الصغرية  التجارية 
زة، مّما يوفر منصة لتعزيز  املميَّ
وتلك  األشخاص  هؤالء  جناح 

املؤسسات وإهلام اآلخرين.

وقال Michael ackland، املدير 
املستهلكني  جملموعة  التنفيذي 
الصغرية  التجارية  واملؤسسات 
العام  إن   ،Telstra يف 
فرصة    Telstra أعطى  املاضي 
برنامج  تصّور  وإعادة  للتفكري 

املستقبل.

 :ackland السيد  قاله  ومّما 
الذي  بالدعم  فخورون  »إننا 
التجارية  للمؤسسات  أظهرناه 
 25 الـ  مدار  على  الصغرية 
’جوائز  خالل  من  املاضية  عاًما 
 Business( التجارية‘  املؤسسات 
وجوائز   Telstra لدى   )awards
النساء يف املؤسسات التجارية 
 )Business Women‘s awards(
من  قمنا  واليت   ،Telstra لدى 
خالهلما بتكريم أكثر من 5000 من 
النهائية  للتصفيات  املتأهلني 
اإلقليمية  واملناطق  املدن  يف 

يف مجيع أحناء أسرتاليا،«

أفضل  ’جوائز  برنامج  »يؤسس 
 Best( التجارية‘  املمارسات 
لدى  )of Business awards
Telstra  على جناح برامج اجلوائز 
منها  املستقاة  والدروس  هذه 
مواصلة  يف  رغبتنا  ويعكس 
جلميع  اإلجيابي  التغيري  قيادة 

األسرتاليني.

االحتفال  لنا  يتيح  »إنه 
باملؤسسات التجارية وباألشخاص 
الذين حيققون تأثرًيا إجيابًيا يف 
جمتمعهم أو قطاعهم أو يف مجيع 

أحناء البالد أو رمبا يف العامل،«
املاضي  العام  أن  نعلم  »وحنن 
للجميع،  بالتحديات  مليًئا  كان 
التجارية  للمؤسسات  سيما  ال 
احلجم.  واملتوسطة  الصغرية 
تنفيذ  خالل  من  األمل  حيدونا 
هذا الربنامج اجلديد يف أن نكون 
على  حمادثة  بدء  يف  السّباقني 
الصعيد الوطين وتسليط الضوء 
اليت  التجارية  املؤسسات  على 
تقدم مساهمة فّعالة يف أسرتاليا 

وإبداء التقدير الذي تستحقه.«

برنامج  الرئيسية يف  األمور  من 
فئة  إضافة  اجلديد  اجلوائز 
جوائز جديدة تتغري سنوًيا، هي 
 Progressing( ‘االرتقاء بأسرتاليا’
الفئة  ستسلط   .)australia
اجلديدة الضوء على املؤسسات 
بشكل  تستجيب  اليت  التجارية 
إحلاًحا  األكثر  للقضايا  أفضل 

اليت يواجهها الوطن.
 

هذه  يف  املؤسسات  لتحديد 
حبًثا   Telstra ستجري  الفئة، 
األسرتاليني  مع  عام  كل  مكثًفا 
ومع خرباء يف ميدان املؤسسات 
لتفّحص  األسرتالية   التجارية 
والقضايا  الوطن  يف  الوضع 
وسيتم  فيه.  أهمية  األكثر 
لتحديد  البحث  هذا  استخدام 
املتغرّي  الوطين  األعمال  جدول 

باستمرار للجوائز.

’القيادة  هو  العام  هذا  موضوع 

 )local leadership( احمللية‘ 
املؤسسات  تربز  فئة  وهي   -
تتفوق  اليت  الصغرية  التجارية 
جمتمع  بناء  يف  دورها  يف 
ذلك  ويأتي  للمستقبل.  مزدهر 
أن  األحباث  أظهرت  أن  بعد 
املستهلكني  من  املائة  يف   96
إنهم يعتربون املؤسسات  قالوا 
التجارية الصغرية جزًءا مهًما من 

جمتمعهم*.

ُيعترب التنّوع والشمول أيًضا يف 
صميم هذا الربنامج املطّور، بدًءا 
بتحسني القدرة على  املشاركة 
إىل  وصواًل  الدخول  عملية  يف 
تشمل  اليت  جديدة  فئات  إجياد 
األصليني‘  السكان  ’تفّوق  فئة 
 )Indigenous excellence(
للمؤسسات  املخّصصة 
السكان  ميلكها  اليت  التجارية 
وضع  ’تعزيز  و  األصليون، 
 )accelerating Women( النساء‘ 
اليت  التجارية  للمؤسسات 
تتحدى اإلقصاء وعدم املساواة 
 Building( اجملتمعات‘  ’بناء  و 
للمؤسسات   )Communities
التجارية اليت تعمل على إحداث 

تأثري إجيابي يف جمتمعاتها.
 

 :ackland السيد  »وقال 
التنّوع  بتضمني  ملتزمون  »إننا 
كافة  قدرة  وضمان  والشمول 
التجارية  املؤسسات  أصحاب 
واألحجام  القطاعات  خمتلف  من 
على  واألماكن  والفئات 

Jeremy Nicholas, Chief Marketing Officer Telstra

Michael Ackland, Group Executive, Consumer & Small Business Telstra

Shelly Horton, Sally Obermeder, Marke Olive, Grace Brennan & Eamon Sullivan

املشاركة وعلى تقييمهم بشكل 
عادل. إننا نريد أن نعطي اجلميع 
املنصة  على  ليكونوا  الفرصة 

الرئيسية.«

اليت  التجارية  املؤسسات  مجيع 
 200 عن  موظفيها  عدد  يقل 
شخص مدعوة للرتشيح والدخول 

عرب مثاني فئات.
’جوائز  يف  االشرتاك  سيساعد 
التجارية‘  املمارسات  أفضل 
 )Best of Business awards(
األعمال  أصحاب    Telstra لدى 
إىل  مبؤسساتهم  االرتقاء  على 
وستسعى  التالي.  املستوى 
إىل  الصارمة  التحكيم  عملية 

يف  تأثري  لديهم  من  حتديد 
األكثر  والقطاعات  اجملاالت 

أهمية لنمو أسرتاليا. 
ميكن ألي كان ترشيح مؤسسة 
جتارية ممّيزة من خالل التوجه إىل 
www. :املوقع اإللكرتوني اليوم
telstrabestofbusinessawards.

com

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

للـبيع )تـراك(  شـاحنة 
جيدة حبالة  قاّلب  تراك  للبيع 

ألف   40 السعر    ..2000 الـ  موديل 
أو أقرب عرض دوالر 



web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:

9632 4818

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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