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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

البابا فرنسيس: ال ميكن ان ُيرتك لبنان احلبيب رهينة األقدار 
وكفى استخدام للبنان ملصاحل ومكاسب خارجية 

اجتماع عون ودياب: توافق على استمرار دعم الدواء وموافقة استثنائية لتثبيته الحقا

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

Guest Cologne Advertisement  

 

 
 

Guest Kolonya 

 
Guest Cologne / Kolonya organic lemongrass 
Organic Cologne. A sanitizer with moisturising effect due to its 
essential oil ingredient. Available in 50 ml and 200 ml bottles. 
Suitable for sensitive skin and all skin types 
 
 
 
Check out : 
web: https://guestscologne.com/ 
Mob: 0402 677 440 

 

 Guest كولونيا  عضوية من الليمون
كولونيا عضوية. مطهر ذو تأثري مرطب بسبب مكوناته الزيتية األساسية. متوفر يف عبوات 

سعة 50 مل و 200 مل. مناسب للبشرة الحساسة وجميع أنواع البشرة.
لالتصال: 440 677 0402

دبلوماسيون: إيران قيدت دخول املفتشني 
األمميني حملطة نطنز حبجة أمنية

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

 Granny Flat
لاليجار

Granny Flat لاليجار  
مؤلفة من غرفة نوم وغرفة 

جلوس وغرفة سفرة ومطبخ 
وحمام مبلطني بالكامل.. 

بحالة ممتازة جدا.
لالتصال: 220 5555 040

الرئيس عون مرتئسا االجتماع بحضور الرئيس دياب والوزيرين وزني وحمد وسالمة وأخرين 

سيطر  الذي  التطور، 
السياسية  الساحة  على 
اللبنانية، ليس داخليا ألن 
منه  يؤمل  يعد  مل  الداخل 
القائم  للوضع  تغيري  اي 
البلد  أوصل  الذي  وهو 
ممن  يؤمل  فهل  اليه.. 
وماد  وساد  ونهب  سرق 
وبيع  وإفسادا  فسادا 
سيادة وطن وكرامة شعب 
هذا  من  املنقذ  يكون  ان 
الوضع.. وهل من املمكن 
منقذا  اجلالد  يكون  ان 

للضحية؟.. طبعا ال.
كان  البارز  التطور  إذًا، 
حاضرة  من  أي  خارجيا، 
مجع  حيث  الفاتيكان، 
فرنسيس  البابا  قداسة 
لبنانيني  مسيحيني  قادة 
حاّثا  الطوائف،  كل  من 

من  الوحدة  على  إياهم 
املسيحيني  انقاذ  أجل 

ما  يعلم  وكلنا  ولبنان.. 
للكرسي الرسولي من تأثري 

على الساحة الدولية.
وخارجيا أيضا، كان الالفت 
األمريكية  اخلارجية  تأكيد 
يف  لبنان  »اقتصاد  أّن 
من  عقود  بسبب  أزمة 

اإلدارة من  الفساد وسوء 
قبل قادته السياسيني«..  
مساع  على  دأبنا  اننا  غري 
فرتة،  منذ  »النغمة«  هذه 
اطار  يف  بقيت  انها  اذ 
الكالم والتصرحيات، حيث 
حتّرك،  مل  واشنطن  ان 
العادة  ساكنا،  اآلن  حتى 
وال   املنهوبة  األموال  هذه 
كونها  عليها  حجر  وضع 
والشعب  الدولة  ختص 
والتحرك  اللبنانيني.. 
قامت  الذي  »اليتيم«، 
عقوبات  فرض  هو  به، 
الوطين  التيار  رئيس  على 
احلر النائب جربان باسيل، 
بسبب تورطه بـ »الفساد« 
الدولة،  أموال  واختالس 
طبعا،  أمريكا  زعم  حسب 
سبب  نعرف  كلنا  اننا  مع 

هذه العقوبات.
الالفت  كان  داخليا، 
ميشال  الرئيس  توافق 

يف  األمريكية  اخلارجية  وزارة  خلصت 
تقريرها بشأن اإلجتار بالبشر لعام 2021 
إىل أن تركيا قدمت دعمًا ملموسًا لفصيل 

حكومة  ورئيس  عون 
حسان  األعمال  تصريف 
دعم  استمرار  على  دياب 

الدواء واملستلزمات الطبية 
لتثبيته  استثنائية  وموافقة 

التتمة على الصفحة 21

أعلن دبلوماسيون إن إيران 
املفتشني  وصول  تقيد 
لألمم  التابعني  النوويني 
منشآتها  إىل  املتحدة 

لتخصيب  الرئيسية 
نطنز،  يف  اليورانيوم 
بعد  أمنية  مبخاوف  متذرعة 

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

واشنطن: لبنان يستحق حكومة إلنقاذه من تدهور تسّبب به فساد قادته لعقود.. سعادة: لسجن سالمة يف رومية بعد انتهاء واليته

االول  امس  املستوطنني،  عشرات  قام 
املسجد  باحات  باقتحام  اخلميس، 
دة  األقصى، ضمن جمموعات، حبماية مشدَّ

التتمة على الصفحة 21

أمريكا تضيف تركيا لقائمة 
البلدان املتورطة بتجنيد األطفال

مستوطنون يقتحمون املسجد 
األقصى حبماية قوات االحتالل

مصر جمللس األمن: أزمة سد النهضة 
ستعرض السلم الدولي للخطر

التتمة على الصفحة 21

إعالم  وسائل  كشفت 
اخلارجية  أن  مصرية 
برسالة  تقدمت  املصرية 
رمسية ثانية جمللس األمن 

وتؤيد  إثيوبيا  فيها  تشكو 
طلب السودان بعقد جلسة 

طارئة حول سد النهضة.
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إعــالن

 2021 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 

رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
غرانفيل تاون سكوير )Granville Town Square( يضحي 

بمواقف ركون سيارات الركاب
مواقف  تقليل  سيؤدي 
قطار  محطة  يف  السيارات 
وإحباط  كارثة  إىل  غرانفيل 
للركاب والسكان املحليني على 
 Granville حدٍ سواء. ستزيل
Town Square املقرتحة من 
 70 من  أكثر  باراماتا  مدينة 
على  السيارات  لركون  مكانـًا 
محطة  من  الشمالي  الجانب 
Granville التي تخدم الركاب 

ومئات الشقق الجديدة.

سيؤدي ذلك إىل حدوث فوضى 

السائقون  يقوم  حيث  مرورية 
بالدوران حول الضواحي للعثور 
سياراتهم.  لركون  مكان  على 
يقع الجانب الجنوبي من محطة 
قطار غرانفيل يف منطقة بلدية 
يقع  بينما  كامربالند،  مدينة 
حدود  ضمن  الشمالي  الجانب 

بلدية مدينة باراماتا.

الرئيسية  الخطة  تعتمد 
من  غرانفيل  لساحة  املقرتحة 
قبل بلدية مدينة باراماتا بشكل 
كبري على البنية التحتية لبلدية 

ذلك  يف  بما  كامربالند،  مدينة 
وعدت  وقد  السيارات.  مواقف 
يف  بالتحقيق  باراماتا  مدينة 
أماكن وقوف السيارات اإلضافية 
للركاب على املدى الطويل، لكن 

هذا ليس جيدًا بما يكفي.

توقعات  من  بكثري  أقل  إنه   
السكان  تشجيع  نريد  املجتمع. 
وسائل  استخدام  على  املحليني 
تقليص  ولكن   ، العام  النقل 
للركاب  السيارات  مواقف 

سيكون له تأثري عكسي.

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

0419 651 187
s t e v e . c h r i s t o u @
cumberland.nsw.gov.

au

أنني أؤيد رؤية إنشاء قلب جغرايف 
ومجتمعي جديد لغرانفيل. بدأت 
مع  ذلك  كامربالند  مدينة  بلدية 
السباحة  وحمام  غرانفيل  مركز 
وجود  يعد  املفتوحة.  واملساحات 
وفرص  متكاملة  مفتوحة  ساحة 
على  وتجارية  واجتماعية  سكنية 
مسارات  من  الشمالي  الجانب 
إىل  رائعة  خطوة  القطارات 
األمام. إننا نعد اقرتاحًا او مداخلة، 
رسميـًا، ملسودة الخطة الرئيسية 
لـ Granville Square للتعبري 

عن مخاوفنا. 

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

Aerial shot of the Granville commuter car park on Rowell St.

Granville Town Square sacrifices commuter car parks
Reducing car parks at Granville train station will spell 
disaster and frustration for commuters and locals alike. 
The City of Parramatta’s proposed Granville Town 
Square will eliminate more than 70 car parking spaces 
on the north side of Granville station that services 
commuters and hundreds of new apartments. It will 
create traffic havoc as drivers circle the suburbs to find 
parking. The southern side of Granville train station is 
in Cumberland City Council area, while the north side 
is City of Parramatta. 

The proposed Granville Square Master Plan by City of 
Parramatta relies heavily on Cumberland City Council 
infrastructure, including car parking. City of Parramatta 
have promised to investigate extra commuter parking 

spaces in the longer term, but that is not good 
enough. It falls well below community expectations. 
We want to encourage locals to take public transport, 
but reducing commuter car parks will have the 
opposite effect. 

I support the vision to create a new geographic 
and community heart for Granville. Cumberland 
City Council initiated that with the Granville 
Centre, swimming pool and open spaces. Having a 
complementary open plaza, residential, social and 
commercial opportunities on the northern side of the 
train tracks is a great step forward. We’re preparing 
a formal submission on the Draft Granville Square 
Master Plan to convey our concerns.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  توافق 
حكومة  ورئيس  عون  ميشال 
الدكتور حسان  االعمال  تصريف 
عقد  الذي  االجتماع  خالل  دياب 
قبل ظهر امس األول يف قصر 
املال  وزيري  حضور  يف  بعبدا، 
حكومة  يف  العامة  والصحة 
وزني  غازي  االعمال  تصريف 
مصرف  وحاكم  حسن  ومحد 
سالمة،  رياض  الدكتور  لبنان 
سياسة  يف  »االستمرار  على 
دعم الدواء واملستلزمات الطبية 
ضمن آلية تطبيقية تلحظ األولوية 
احملددة من وزارة الصحة العامة، 
واليت مت حلظها يف خطة الرتشيد 
اىل  دياب  الرئيس  رفعها  اليت 

جملس النواب«.

كذلك مت التوافق على »ضرورة 
دعم الصناعات الدوائية الوطنية 
الصحة  وزارة  بني  بالتنسيق 
االمصال  صناعة  ونقابة  العامة 

واألدوية اللبنانية«.

عون
استهل  عون  الرئيس  وكان 
»مقاربة  أن  بالتأكيد  االجتماع 
جيب  لبنان  يف  الدواء  ملف 
مصلحة  االعتبار  يف  تأخذ  ان 
املواطنني وحاجاتهم اىل الرعاية 
وإعطاء  الضرورية،  الصحية 
من  الدواء  لتأمني  األولوية 
بزيادة  املواطنني  ارهاق  دون 
األسعار«، مشددا على ان »دعم 
من  الطبية  واملستلزمات  الدواء 
من  للحد  األساسية  الثوابت 
واملعيشية  االجتماعية  املعاناة 
اليت يعاني منها لبنان«، معتربا 
تفرغ  ان  اجلائز  غري  »من  انه 
ال  االدوية،  من  الصيدليات 
أساسية  تعترب  اليت  تلك  سيما 
كما  املواطن،  لصحة  وضرورية 
احتكار  املسموح  غري  من  انه 
الدواء او تهريبه او ختزينه ومنع 
لرفع  املواطنني  اىل  وصوله 
فيصعب  عشوائي  بشكل  سعره 

على املواطنني شراؤه«.
»أهمية  اجلمهورية  رئيس  واكد 
دعم صناعة الدواء يف لبنان«، 
االدوية  »مصانع  ان  اىل  الفتا 
اللبنانية تتمتع مبواصفات عالية 
من اجلودة، ما جيعلها قادرة على 
تلبية  يف  تساعد  ادوية  انتاج 
وحتد  اللبنانية  السوق  حاجات 
لبنان  شهدها  اليت  االزمة  من 
جوانب  يف  تعترب  واليت  مؤخرا، 
تضاف  مفتعلة  ازمة  منها،  عدة 
اىل سلسلة االزمات اليت تواجه 
اللبنانيني هذه األيام وتزيد من 

معاناتهم«.

دياب
ثم حتدث الرئيس دياب فقال: 
هي  اليوم  أمامنا  قضية  »أخطر 
حتمل  للناس.  الدواء  تأمني 
الضغوط  من  كثريا  اللبنانيون 
وتعاملوا  واملعيشية  االجتماعية 
معها بواقعية، لكن سعر الدواء 
مسألة  الصيدليات  من  وفقدانه 
القضية  لذلك،  ال ميكن حتملها. 

اجتماع عون ودياب: توافق على استمرار 
دعم الدواء واملستلزمات الطبية وموافقة 

استثنائية لتثبيته الحقا

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا االجتماع

ال  جدا،  وخطرية  جدا،  حساسة 
أحد يستطيع حتمل نتائج فقدان 
بشكل  سعره  ارتفاع  أو  الدواء 
على  قادرين  غري  الناس  يصبح 
»هذا  أن  على  وشدد  شرائه«، 
وطنية  قضية  هو  املوضوع 
معه  التعامل  جيوز  وال  بامتياز 

وكأنه سلعة جتارية«.
لن  املوضوع  »بهذا  اضاف: 
يسكت الناس، وال أحد يلومهم، 
أخطر بكثري من كل  الوضع  ألن 
تصور. ان املسؤولية كبرية، وال 
جيوز أن تكون هناك حسابات ربح 
ألن  الدواء،  يف  مالية  وخسارة 
حياتهم.  خيسرون  أناسا  هناك 
التعامل مع هذا امللف  املطلوب 
املسؤولية ألن  من  درجة  بأعلى 

النتائج ستكون كارثية«.
للواقع  اجملتمعون  عرض  ثم 
الدوائي يف لبنان حاليا، ودرسوا 
ازمة  ملعاجلة  اقرتاحات  سلسلة 

الدواء.

البيان
بعد االجتماع صدر البيان اآلتي: 
»ترأس رئيس اجلمهورية العماد 
حضره  اجتماعا  عون  ميشال 
الدكتور  الوزراء  جملس  رئيس 
حسان دياب ووزير املال غازي 
الدكتور  الصحة  ووزير  وزني 
لبنان  محد حسن وحاكم مصرف 

رياض سالمة.
يف  للبحث  االجتماع  خصص 
االدوية  استرياد  متويل  مسألة 
ومت  الطبية.  واملستلزمات 
يف  االستمرار  على  التوافق 
سياسة دعم الدواء واملستلزمات 
الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ 
وزارة  من  احملددة  األولويات 
الصحة العامة، واليت مت حلظها يف 
خطة الرتشيد اليت رفعها رئيس 
النواب، مع  احلكومة اىل جملس 
االخذ يف االعتبار ضرورة واهمية 
دعم الصناعات الدوائية الوطنية 
الصحة  وزارة  بني  بالتنسيق 
االمصال  صناعة  ونقابة  العامة 
واألدوية اللبنانية. وستصدر يف 
وقت الحق موافقة استثنائية من 
رئيسي اجلمهورية واحلكومة من 
اجل تثبيت استمرار دعم الدواء 
واملغروسات  واملستلزمات 

الطبية«.
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قال احلرب االعظم البابا فرنسيس 
أقامه  الذي  القداس،  خالل 
أمس االول اخلميس، من أجل 
الفاتيكان:  حاضرة  يف  لبنان 
»كفى استخدام للبنان ملصاحل 
ومكاسب خارجية، وندعو القادة 
السياسيني يف لبنان أن جيدوا 
حسب مسؤولياتهم حلوال عاجلة 
بأن ال سالم  لالزمة، وتذكروا 

من دون عدل«.
الذي  احلبيب  »لبنان  اضاف: 
يشع حكمة وثقافة ال ميكن ان 
الذين  او  االقدار  رهينة  يرتك 
يسعون وراء مصاحلهم اخلاصة، 
ونطلب من اجملتمع الدولي أن 
املناسبة  الظروف  للبنان  يوفر 
ينطلق يف  بل  يغرق،  ال  حتى 
حياة جديدة، وهو سيكون خريا 

للجميع«.
العداوات  »ولتتوقف  وتابع: 
لنور  إشعاعا  لبنان  ويعود 
من  االمل  وليشرق  السماء 

جديد«.
واعترب أن »لبنان رسالة عاملية، 
ترتفع من  وأخوة  رسالة سالم 
الشرق األوسط، وهو جيب أن 
ورسالته  بيقى مشروع سالم، 
سالم  أرض  لبنان  يكون  أن 
تلتقي  قوة  وواحة  وتعددية، 
والطوائف  األديان  فيها 
املختلفة، وتعيش معها مجاعات 
خمتلفة تفضل اخلري العام على 

املصاحل اخلاصة«.
تسيطر  أن  »كفى  أضاف: 
آمال  على  احلقائق  أنصاف 
استخداما  كفى  الناس. 
ملصاحل  والشرق  للبنان 
»جيب  أنه  مؤكدا  خارجية«، 
الفرصة  اللبنانيني  إعطاء 
أفضل  فرصة  بناة  ليكونوا 
ال  تدخالت  دون  أرضهم  على 
اللبنانيني  أعزائي  أنتم  جتوز. 
حتى  العصور،  مر  على  متيزمت 
بروح  اللحظات،  أصعب  يف 
املبادرة واالجتهاد. أرز بلدكم 
تارخيكم  وازدهار  بغنى  يذكر 

الفريد«.
ييأسوا  »اال  اللبنانيني  وناشد 
وقال:  الروح«،  ويفقدوا 
»احبثوا عن الرجاء يف تارخيكم 

لتزهروا من جديد«.
اىل  فرنسيس  البابا  وتوجه 
االغرتاب،  يف  اللبنانينب 
وقال: »ضعوا أفضل الطاقات 
وطنكم،  خدمة  يف  واملوارد 
ونطالب اجملتمع الدولي بتوفري 
حتى  للبلد  املناسبة  الظروف 
حياة  ينطلق يف  بل  يغرق،  ال 

جديدة«.
»بكوننا  أنه  إىل  وأشار 
التجديد  نريد  مسيحيني، 
بالتزامنا ببناء مستقبل معا، وال 
بني  العالقات  تكون  أن  ميكن 
الناس وراء السعي للمصاحل. 
زارعي  لنكون  مدعوون  وحنن 
سالم واخوة، واال نعيش على 
من  ونهرب  املاضي  أحقاد 

مسؤوليات احلاضر«.
إلخوتنا  ونؤكد   « وتابع: 
ومن  املسلمني  وأخواتنا 
االنفتاح  األخرى،  الديانات 
ليس  وهذا   ، السالم  وتعزيز 

أخوة  بل  ومغلوب،  غالب  فيه 
اىل  الصراع  من  يسيسرون 

الوحدة«.
»الشباب  أن  على  وشدد 
هذه  يف  تضيء  مصابيح  هم 
البلد  ووالدة  املظلمة،  الساعة 
اىل  لننظر  يدهم.  على  تكون 
ولننظر  الشباب،  وأحالم  آمال 

إىل األطفال«.
تلمع يف  أخرى  »أنوار  اضاف: 
فهن  النساء،  هن  لبنان  أفق 
والدات احلياة واألمل للجميع، 
باالحرتام  حيظني  أن  وجيب 
والتقدير واملشاركة يف صنع 

القرار يف لبنان«.

وشدد على أنه »ال يوجد طريق 
آخر للوصول للفجر سوى طريق 
جيب  األزمة  ليلة  ويف  الليل، 
أن نبقى متحدين معا من أجل 
استقامة احلوار وصدق النوايا، 
وميكننا أن حنمل النور لألماكن 

املظلمة«.
ليل  »فليختفي  وختم: 
الصراعات، وليشرق من جديد 
فجر األمل، ولتتوقف العداوات 
وتغرب النزاعات، فيعود لبنان 
جيب  السالم.  لنور  إشعاعا 
ألن  لكبارنا  ونصغي  نعود  أن 
ان  وجيب  لنا،  نبوءة  أحالمهم 

نبين عليها ملستقبل أفضل«.

البابا فرنسيس: ال ميكن ان يرتك لبنان 
احلبيب رهينة االقدار وكفى استخدام 

للبنان ملصاحل ومكاسب خارجية

الحرب األعظم.. بابا الجميع

عقدت قيادة »تيار املستقبل« 
طارئا  اجتماعا  طرابلس،  يف 
منسقية  مقر  يف  االول،  امس 
اخلتام  وأصدرت يف  طرابلس، 

بيانا تاله زيادة، جاء فيه:
طرابلس  يف  حيدث  ما  »إن 
كأهل  مجيعا  يؤملنا  اليوم، 
يستطيع  لن  اليت  املدينة  هلذه 
أو  اخضاعها،  أو  اذالهلا  أحد 
أجندات  يف  أبنائها  استخدام 
الفوضى،  إىل  تسعى  مشبوهة 
وقيمهم  ثقافتهم  من  بعيدا 
احلريصة  والوطنية  اإلنسانية 

على السلم األهلي.
يعاني  اجلميع  أن  شك  ال 
االقتصادية  األوضاع  من 
واالجتماعية واملعيشية الصعبة، 
تعاني،  من  أكثر  وطرابلس 
وصامدون  صابرون  وأهلها 
تقصري  على  سنوات  منذ 
ثاروا، يف  وقد  حبقها،  الدولة 
يف  الوطنية  املشهديات  أمجل 
احلصول  أجل  من  ساحاتها، 
الكريم،  بالعيش  حقوقهم  على 
والتخريب  الفوضى  أجل  ال من 
الوطين  جيشنا  على  واالعتداء 

ومؤسساتنا العامة واخلاصة«.
»طرابلس  ان  اجملتمعون  واكد 
ميكن  ال  الثورة«  »عروس 
بريد  صندوق  إىل  تتحول  أن 
واخلراب،  الفوضى  لرسائل 
العملية  يف  ضغط  أداة  وال 

مبخاض  املرتبطة  السياسية 
تأليف حكومة إنقاذ، لذا نهيب 
بأبنائها، التنبه ملا حياك هلا من 
تستدرج  ومؤامرات  خمططات 

املستقبل: طرابلس لن تتحول صندوق بريد لرسائل الفوضى واخلراب
على  الفرصة  وتفويت  الفتنة، 
والطارئني  عنها  الغرباء  كل 
عليها ممن يعملون على ضرب 

أمنها وسالمها واستقرارها.

سعادة   النائب  سليم  أشار 
والية  انتهاء  »بعد  انه  إىل 
لبنان   رياض  مصرف  حاكم 
أي  اىل  مالحقته  جيب  سالمة، 
روميه،  بسجن  وسجنه  مكان 
دوالر  مليار   80 »سارق«  وهو 
ألكثر من سبب و«نصاب« من 
اصدره«،  الذي  األول  التعميم 
معتربًا أن »التجديد لسالمة بعد 
سنتني امر مستحيل وهو انسان 

»مريض نفسيًا«
حديث  خالل  سعادة،  ورأى 
الوحيد  »الشيء  أن  تلفزيوني، 
هو  به  قمنا  الذي  اإلجيابي 
رفض  الذي  اجلنائي ،  التدقيق 
ألنه  تطبيقه  سالمة  رياض 
والشيء  لبنان.  يف  األقوى 
هم  بلبنان  يرأف  الذي  الوحيد 
يف  يعملون  الذين  املغرتبني 
اىل  األموال  ويرسلون  اخلارج 
نريد  »حنن  وتابع،  لبنان«. 
من   تشحد  »شحادين«  حكومة 

اجملتمع الدولي «.
أمام  »الطوابري  أن  على  وشدد 
حمطات الوقود لن تتوقف قبل 
لبنان  يف  البنزين   تفوق  سعر 
مبديًا  سعره يف  سوريا «،  على 
تأييده لـ »كالم رئيس » التيار 
النائب  جربان  احلر «  الوطين 
النواب  بعض  ان  عن  باسيل  
تهريب  عملية  يف  مشاركني 
البنزين إىل سوريا، واحلدود ال 

ميكن ضبطها أبدًا«.
ال  الطوائف  »ملوك  أن  وأكد 
البلد ومشاكله،  يهتمون بوضع 
بل كل ما يفكرون به هو شعبيتهم 
النيابية«.  اإلنتخابات  قبل 
وأوصح أن »استهداف احلكومة 
هو جتين«،  اليوروبوند  مبوضوع 
الفتًا إىل أن »البطاقة التمويلية 
كان جيب أن يكون أول مشروع 
بداية  يأتي منذ  أن  وكان جيب 
النهوض  إعادة  أجل  من  الثورة 

باالقتصاد«.

سعادة: جيب مالحقة سالمة بعد انتهاء واليته 
وسجنه يف رومية والتجديد له أمر مستحيل
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لـبنانيات

استقبل رئيس حزب »القوات 
اللبنانية« مسري جعجع وعقيلته 
النائبة سرتيدا يف دارتهما يف 
معراب، راعي أبرشية أوسرتاليا 
أنطوان  املطران  املارونية 
يف  وجوده  ملناسبيت  طربيه، 
لبنان وعيد القديسني بطرس 
وبولس، يف حضور املطارنة: 
أنطوان نبيل عنداري، ميشال 
عون، بولس روحانا، حنا رمحة 
والنواب:  نفاع،  وجوزيف 
شوقي  حبشي،  أنطوان 
احلواط،  وزياد  الدكاش 

جعجع التقى راعي أبرشية أوسرتاليا املارونية

مستشار رئيس احلزب لشؤون 
العالقات اخلارجية إيلي خوري 
مع  التواصل  مكتب  ورئيس 
املرجعيات الروحية يف احلزب 

أنطوان مراد.
خالل  روحانا  املطران  قدم 
بعنوان   DVDو نصا  اللقاء 
 Composition Paul Rouhana«
 »)50(  51  miserere Psaume
وعقيلته،  جعجع  من  لكل 
فيه:  جاء  له  إهداء  ودون 
جعجع،  مسري  الدكتور  »إىل 
وطن  لبنان،  قيام  رجاء  على 

واملؤسسات«،  العام  اخلري 
ودون إهداء آخر للنائبة جعجع 
جاء فيه: »إىل السيدة النائبة 
أجل  من  معا  جعجع،  سرتيدا 
املواطنة  لبنان،  دولة  قيام 

واخلري العام«.
بدوره، أهدى املطران العنداري 
للبابا  صورة  وعقيلته  جلعجع 
بولس  يوحنا  مار  القديس 
»لبنان  عليها  منقوش  الثاني 
أكثر من وطن... إنه رسالة«.
إىل  احلضور  استبقي  وقد 

مائدة العشاء. 
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جعجع وعقيلته يستقبال املطران انطوان طربيه

لبنان  سيدة  ابرشية  راعي  أكد 
الزائر  باريس  يف  للموارنة 
اوروبا  موارنة  على  الرسولي 
اجلميل  ناصر  مارون  املطران 
لالعالم«،  الوطنية  »الوكالة  لـ 
من  والصالة  التأمل  »لقاء  أن 
امس  عقد  الذي  لبنان،  اجل 
الفاتيكان  يف  اخلميس  االول 
وبطاركة  فرنسيس  البابا  بني 
أي  ضد  موجها  ليس  الشرق، 
وال  املسلمني  ضد  ال  طرف، 
ضد غري املسلمني، بل هو لقاء 
لبنان  على  احلفاظ  إىل  يهدف 
ومساعدته  والتعايش  الرسالة 
على اخلروج من أزمته«، مؤكدا 
»دور كل ابرشيات االنتشار يف 
اللبنانيني لتخطي هذه  مساعدة 

املرحلة الصعبة«.
»أبرشية  أن  إىل  وأشار 
تأسست  املستحدثة  باريس 
وافق  عندما   2012 العام  يف 
السادس  بنديكتوس  البابا 
جهود  بعد  تأسيسها  على  عشر 
كبري  عدد  وجود  بسبب  جبارة، 
باريس ومدن  من املؤمنني يف 
اساسية،  واوروبية  فرنسية 
وعلى الرغم من وجود عدد من 
الكاثوليك،  الالتني  ابرشيات 
وذلك بسبب اختالف الليتورجيا 
بني الكنيستني، ليصبح مطران 
املوارنة يف باريس بعد سنوات 
يف  ومشاركا  شريكا  قليلة 
الفرنسيني  األساقفة  اجتماعات 
الفتا  فرنسي«،  مطران  كأي 
موافقة  بعد  ذلك  »كل  ان  اىل 
الدينية  الفرنسية  السلطات 
باريس  كاردينال  ومبساعدة 
عن  واملسؤول   23 أندريه 
كلود  فيها  الشرقية  الكنائس 
أن  رأى  الذي  بريسوليت 
باريس  املوارنة يف  عدد  تزايد 
فرنسا  كل  يف  وانتشارهم 
مسؤوال  يتطلب  وديناميكيتهم 
وخصوصا  أبرشية،  أي  عنهم، 
ان  الالتينية  الكنيسة  على  أن 
تتعاون مع الكنائس الكاثوليكية 
نطاقها  داخل  املوجودة  األخرى 
على  حتافظ  وأن  اجلغرايف 
الطقسي  منوها  و  وجودها 

والروحي والبشري«.
وقال:«انشئت االبرشية يف 21 
ألكون  واختاروني   2012 متوز 
أول مطران عليها فبدأت العمل 
املؤمنني  جذب  عنوان  حتت 
وإعادتهم  جهة،  للكنيسةمن 
جهة  من  الشرقية  جذورهم  اىل 
أخرى واحملافظة عليهم، اضافة 
للموارنة  يكون  أن  ضرورة  إىل 
للقيام  بهم  خاصة  كنائس 
واالحتفاالت،  بالقداديس 
بإستئجار  يقومون  كانوا  بعدما 
الكنائس لذلك، وهو ما يقضي 
على الرعايا وثباتها على املدى 

البعيد«.
هذه  يف  االبرشية  دور  وعن 
بناء  يف  جنحنا  قال:«  املرحلة 
املؤمنني،  مع  وثيقة  عالقة 
لتقريبهم  جهودا  نبذل  ومازلنا 
من الكنيسة رغم كل الصعوبات 
أن  وخصوصا   ، واالغراءات 
موجودة  الالتينية  الكنائس 
ضمان  هو  هدفنا  وكل  كبديل 
األجيال  االبرشية مع  استمرارية 

املقبلة«.
للشباب  بالنسبة  وتابع:«اما 
إىل  غادروا  الذين  اللبنانيني 
تركز  فاالبرشية  للعلم  فرنسا 

وتعمل  كبري  بشكل  عليهم 
متجانس  متكامل  عمل  كفريق 
يتجاوبون  وهم  أجلهم،  من 
منهم  خصوصا  معقولة  بنسبة 
بالكنيسة  عالقة  على  كان  من 

يف لبنان«.
ليست  »املشكلة  ان  واعلن 
ومع  اوالدهم  مع  بل  معهم، 
قد  الذي  املختلط  الزواج 
االبرشية  تقوم  لذلك  خيتارونه، 
ارتباطهم  وتركيز  بتأسيسهم 
يضمن  مما  وبالوطن،  بها 
ويساهم  جهة  من  االستمرارية 
لبنانيي  بني  كهنة  إجياد  يف 
فرنسا ، وهو ما جيعل الكنيسة 
خري،  بألف  فرنسا  يف  اللبنانية 
شيء  كل  رغم  زال  ما  فلبنان 
اجلبل امللهم لكل االنتشار وهذا 
مع  بالتعاون  نعمل  كاف.  غري 
رعايا الدول وكنائسها على خلق 
تزاوج مع لبنان إلجياد ليتورجيا 
أنطاكية موحدة ملسيحيي الشرق 
فقط،  للموارنة  ليس  كافة، 

وهذا أكثر من مهم للجميع«.
وأكد اجلميل، ردا على سؤال عن 
بكركي،  األخري يف  السينودس 
ألساقفة  سنوي  »جتمع  انه 
بشكل  املشاكل  حلل  الكنيسة 
حتيا  ال  الكنيسة  الن  مشرتك، 
إال جممعيا، وعلى هذا األساس 
بهموم  للتفكري  مناسبة  كانت 
وخصوصا  وأبنائها،  الكنيسة 
الكنائس  ككل  أصبحنا  اننا 
الشرقية كنيسة عاملية«، واشار 
اىل اننا »ركزنا هذه السنة على 
لبنان  الن   ، الوطنية  اهلموم 
يتعلق  كبري  امحر  مير خبط  بات 
فنحن  واستمراريته.  بوجوده 
متفقون يف لبنان على املاضي 
احلاضر  على  خمتلفني  لكننا 
واملستقبل، باالضافة إىل غياب 

القرار الوطين عن الدولة«.
موارنة  أن  »صحيح  وتابع: 
الضغط  يعيشون  ال  االنتشار 
كما  الوجودي  واهلم  االلغائي 
به  يشعرون  لكنهم  لبنان،  يف 
ويفتشون عن حلول معقولة، من 
هنا بدأت االبرشيات يف اخلارج 
بتنفيذ مشاريع حمددة ملنع اجلوع 
وهو  لألطفال  احلليب  وتأمني 
كل  يف  اليوم  األساسي  همنا 
االبرشيات وحتديدا يف فرنسا. 
يف  األجواء  إن  ذلك،  مقابل 
لبنان ال تساعدنا ابدا حيث تظهر 
واملسابح  املطاعم  يف  الزمحة 
واليت  الباذخة  واالحتفاالت 
من  كبري  حد  اىل  االجانب  متنع 
لذلك فاملطلوب من  مساعدتنا، 
لبنان  يف  وامليسورين  األغنياء 
أن يتضامنوا مع اخوتهم الفقراء 

يف هذه الظروف الصعبة«.
»التأمل  بلقاء  يتعلق  ما  ويف 
الذي  لبنان«  أجل  من  والصالة 
بني  اليوم  الفاتيكان  يعقد يف 
الدين  ورجال  البابا  قداسة 
املرة  قال:«ليست  املسيحيني 
مثل  فيها  حتصل  اليت  األوىل 
هذه اللقاءات بني قداسة البابا 
الشرق،  يف  الكنائس  ورؤساء 
ففي بعض األوقات تكون هذه 
أوقات  ويف  علنية  اللقاءات 
لكن  معلنة،  غري  تكون  أخرى 
الكنيسة تبقى يف كل األوقات 
خلية حنل تعمل بكل مؤسساتها 
وما  املستويات.  كل  وعلى 
لتحرك  نتيجة  اليوم  حيصل 
بطريرك االرمن االرثوذكس يف 

املطران اجلميل: لقاء الفاتيكان ليس موجها ضد اي 
طرف بل يهدف اىل احلفاظ على لبنان الرسالة والتعايش

الفكرة،  طرح  الذي  انطلياس 
ودعا  البابا  قداسة  فتلقفها 
رجال الدين املسيحيني اىل عقد 
واحد،  يوم  يف  لقاءات  ثالثة 
ففي اللقاء األول يستقبل البابا 
املوضوع،  ويطرح  الدين  رجال 
يلقي  الثاني  اللقاء  يف 
كلمته  الراعي  بشارة  البطريرك 
وخيتتم النهار بلقاء مجاعي. أما 
فالنتيجة  النتائج،  إىل  بالنسبة 
األوىل هي عقد لقاء كاثوليكي 
- أرثوذكسي مع رأس الكنيسة 
ملعاجلة  العامل  يف  الكاثوليكية 
وضع لبنان وليس وضع كنيسة 
لبنان وهذا حبد ذاته اجناز، اما 
النتيجة األهم فتكمن يف اظهار 
جسدية  دائما  ليست  القوة  أن 
االعظم  واحلرب   ، عسكرية  أو 
على تواصل ديبلوماسي مع كل 

زعماء العامل«.
دولية  أمورا  »هناك  ان  واعلن 
تتطلب رأي الكنيسة الكاثوليكية 
، ومنها مثال القدس اليت تعترب 
مدينة للجميع وهلا رمزيتها،كذلك 
بعدما  رمزا  يعترب  الذي  لبنان 
انه  القديس  البابا  عنه  قال 
الفاتيكان  رسالة. من هنا فإن 
لن يسمح خبسارة هذه الرسالة 
للحفاظ  اجلميع  مع  وسيعمل 
املستمر  وجودها  وعلى  عليها 
اخلالفات  كل  من  الرغم  على 

القائمة بني أبنائها«.
»االجتماع  ان  مؤكدا  وتابع 
املسيحي املنعقد يف الفاتيكان 
أي  ضد  موجها  ليس  اليوم 
وال  املسلمني  ضد  ال   ، طرف 
املسيحي  فاملنطق  غريهم  ضد 
اجلميع،  على  باالنفتاح  يتجسد 
اخلطوة  تقدير  من  بد  ال  لذلك 
الروم  بطريرك  بها  قام  اليت 
اليازجي  يوحنا  األرثوذكس 
االسالمية  املرجعيات  زار  عندما 
لتوضيح هذا األمر، وكنت امتنى 
ان يشاركه الباقون هذه اخلطوة 
علنا نصل إىل عقد قمة مسيحية 
نؤكد من خالهلا للعامل أن املشكلة 
يف لبنان ليست مشكلة دينية. 
مسيحية  حضارة  لبنان  ففي 
وحضارة إسالمية وقد بنينا معا 

منوذجا راقيا للعامل«.
فاملطلوب  اليوم  »أما  أضاف: 
هذا  على  للمحافظة  مساعدتنا 
عليه،  القضاء  وليس  النموذج 
الن ما تقومون به يقضي على 
واذا  والرسالة  التعايش  بلد 
قضيتم علينا تقضون على اهم 
تراث. إىل ذلك فإنكم لن تنجوا 
الن  اليكم  الصراع  وسينتقل 
وجود  عن  ناجتة  نزاعات  لديكم 
فإذا   ، متجانسة  غري  عناصر 
حتضرون  لبنان  على  قضيتم 

لصراعات داخلية عندكم«.
على  اجلميل  شدد  اخلتام  ويف 
»أهمية وسائل اإلعالم ودورها 
الصعبة ،جلهة  املرحلة  يف هذه 
الدين  رجال  دور  على  اإلضاءة 
أو  الناس  ملساعدة  اإلجيابي 
إلخراج  الوطين  دورها  جلهة 
لبنان من حمنته الصعبة. وتوجه 
يف  املنتشرين  اللبنانيني  إىل 
فرنسا  يف  وخصوصا  العامل 
ابرشية  تشكل  حيث  وأوروبا 
هلم،  أساسية  مرجعية  باريس 
رسالة  حيملوا  ان  اىل  ودعاهم 
مسؤولية  بكل  ولبنان  الكنيسة 
مساعدة  على  كجماعة  ويعملوا 

الوطن وانقاذه من معاناته«.

النائب  اللواء   مجيل  رأى 
النيابي   أن  اجمللس  السيد، 
مهمته  إن  إذ  بدوره،  يقوم  ال 
الّدولة،  كل  مراقبة  األساسية 
جيب  دستورية  كبنية  وهو 
بإدارة   احلكومات  يكلف  أن 
الدولة  ويشرف على حماسبتها 
بعد   ما  منذ  أنه  إال  والوزراء، 
الطائف ، وخصوصًا بعد 2005، 
اسب اجمللس أي وزير أو   مل حيحُ

حكومة .
الوزير  أنا  كنت  »إذا  وسأل، 

وأنا احلرامي من سيحاسبين؟«
اعترب  تلفزيوني،  حديث  ويف 
الدولة  الرأس يف  أن  السيد، 
النواب ،  هو  جملس  اليوم 
وتركيبة اجمللس جعلته مشلواًل 
والرئيس بري يغلب التسويات 
مل  واجمللس  احملاسبة،  على 

يقم بدوره باحملاسبة.
هذا  أستنكر  »أنا  وقال، 
الداخل  من  وقاتلت  الواقع، 
أن  اليوم  واملشكلة  واخلارج، 
صورة الزعيم والنائب والوزير 

السيد: البطاقة التمويلية هدفها ختفيف األعباء عن 
مصرف لبنان وال حيق للحريري احتجاز تشكيل احلكومة

احملروقات  موزعي  ممثل  طمأن 
املواطنني  شقرا ،  أبو  فادي 

أبو شقرا: بواخر احملروقات بدأت بالتفريغ وسيتم إراحة وضع السوق يف األيام املقبلة

واحلرامي  والضابط  والقاضي 
ترى بعني واحدة، إذ إن اجمللس 
بالتفاهمات  حمكوم  النيابي 

السياسية والتوازنات.
لعبة  يف  أنه  السيد،  واعترب 
اليوم،  الدولة  يف  التقاسم 
موقف  احلياد  اهلل   يأخذ  حزب 
واخلصم  احلليف  يبتزه  حيث   ،
احلزب  فيما  الّسواء،  على 
أن  إال  يستطيع  ال  قوته  بكل 
امللف  يف  ملحم«  »أبو  يكون 

احلكومي.
التمويلية  وخبصوص  البطاقة 
»احلكومة  أن  السيد  كشف   ،
متويل  اجمللس  من  طلبت 
لتأمني  التمويلية  البطاقة 
عيلة،  ألف  لـ750  مساعدات 
أنها  رأينا  دراستها  وبعد 
دوالر  مليار   1.2 ستكلف 
الناس  وهدفها ليس مساعدة 
مصرف  عن  العبئ  ختفيف  بل 
»البطاقة  أن  لبنان«.وأضاف، 
عالدقون«  »ضحك  التموليلة 
وختفف  إنتخابية  رشوة  وهي 

لبنان  مصرف  عن  األعباء 
وستزيد األوضاع سوءًا«.

الدعم  رفع  »بعد  أنه  وتوقع، 
الدوالر  على  الطلب  سيزداد 
سعر  سريفع  ما  السوق  يف 
وسينفقد  وأكثر  أكثر  الصرف 
الدوالر من السوق ما سيجعل 
مرة«  مبليون  »أسوأ  الوضع 
من  السلع  فقدان  إىل  إضافة 
مسؤول  »أنا  وقال  السوق«، 
أن  ورأى  كالمي«...  عن 
يف  سيبقى  احملروقات  »سعر 
سوريا أغلى من لبنانـ وسيبقى 
وهناك  شغال«،  »التهريب 
أدوية لبنانية مدعومة تباع يف 

أفريقيا وتركيا«.
ويف موضوع تشكيل احلكومة، 
أنه  السيد،  مجيل  النائب  أكد 
أن  احلريري  للرئيس  حيق  »ال 
فنحن  يفعل،  كما  يتصرف 
احلكومة  لتشكيل  كلفناه 
أن  وعليه  حلجزها  وليس 
اللبنانيني  ويصارح  يتحرك 

بتحركاته«.

بالتفريغ  بدأت  البواخر   بأن 
املستوردة  الشركات  وأن 

احملروقات  بتوزيع  بدأت 
)أمس  اليوم  احملطات  على 
أبدت  شركات  وهناك  األول(، 
أيام  يف  بالتوزيع  إستعدادها 
مبديا  السوق،  إلراحة  العطلة 
جرت  اليت  لإلتصاالت  إرتياحه 
مع الشركات املستوردة للنفط 
إراحة  سيتم  بأنه  طمأنته  اليت 
وضع السوق يف األيام املقبلة. 
وعمل  سعى  من  »كل  وشكر 
إىل  مشريًا  األزمة«،  حل  على 
بالنسبة  األهم  »املوضوع  أن 
هو  الشركات  ولبعض  لي 
املواطن الذي يبقى اهلم األول 

واألخري«.

اىل  واملواطنني  الكنائس  إيطاليا مجيع  املطارنة يف  دعا جملس 
إضاءة الشموع مساء والقرع األجراس على نية لبنان، بالتزامن مع 
يوم »يوم التأمل والصالة من أجل لبنان«، الذي يعقد منذ الساعة 

العاشرة بتوقيت بريوت يف الفاتيكان.
وكان البابا فرنسيس  كتب يف تغريدة األربعاء: »أدعو اجلميع إىل 
الوحدة معنا روحيا بالصالة كي ينهض لبنان من األزمة اخلطرية 

اليت مير بها وأن يظهر جمددا وجهه، وجه السالم والرجاء«.

إضاءة مشوع وقرع أجراس مساء أمس 
األول  يف إيطاليا على نية لبنان
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لـبنانيات

الوزيرة عبد الصمد والسفرية آن فريو خالل االطالق

يف  االعالم  وزيرة  استقبلت 
حكومة تصريف االعمال الدكتورة 
منال عبد الصمد جند، يف مكتبها 
يف الوزارة قبل ظهر امس االول 
اخلميس، السفرية الفرنسية آن 
غريو على رأس وفد من السفارة 
ضم  موند«  ميديا  »فرانس  و 
ماري  الفرنسي  املعهد  مديرة 
االعالمي  املستشار  بوسكاي، 
هيلربون،  جان  السفارة  يف 
اجلمهورية  رئاسة  املستشار يف 
املعهد  يف  للنشر  الفرنسية 
املرئية  للمحفوظات  الوطين 
مديرة  روكا،  االن  واملسوعة 
»اذاعة فرنسا الدولية« سيسيل 
»مونيت  اذاعة  مديرة  ميجي، 
مدير  الطيب،  سعاد  كارلو« 
االوسط  الشرق  يف  التوزيع 
واخلليج وتركيا لـ«فرانس ميديا 
املسؤول  الشيح،  امحد  موند« 
املعهد  املهين يف  التدريب  عن 
اوليفييه  للمحفوظات  الوطين 

بورشورو.
املدير  اللقاء:  يف  وشارك 
حسان  الدكتور  للوزارة  العام 
فلحة، املمثل الشخصي لرئيس 
اجلمهورية للشؤون الفرنكوفونية 
مدير  حردان،  جرجورة  الدكتور 
»الوكالة الوطنية لالعالم« زياد 
لبنان«  »اذاعة  مدير  حرفوش، 
الدراسات  مدير  غريب،  حممد 
واملنشورات اللبنانية خضر ماجد، 
مديرة الربامج يف »اذاعة لبنان« 
وزيرة  مستشارة  جنيم،  ريتا 
الفرنكوفونية  لشؤون  االعالم 
الوزيرة  نداف، مستشار  اليسار 
لشؤون »تلفزيون لبنان« طوني 

عيد.
وحبث اجملتمعون يف خالل اللقاء 
يف مشاريع التعاون املشرتكة.

جولة
عبد  الوزيرة  جالت  ذلك،  بعد 
والوفد  غريو  والسفرية  الصمد 
الوزارة:  أقسام  يف  املرافق 
»اذاعة  يف  الفرنسي  القسم 
فريوز«  »استوديو  لبنان«، 

و»استوديو« حليم الرومي.
مؤتمر صحايف

عبد  الوزيرة  عقدت  اجلولة،  اثر 
وروكا  غريو  والسفرية  الصمد 
يف  مت  صحافيا  مؤمترا  وميجي 
حتديث  مشروعي  اطالق  خالله 
لبنان  واذاعة  لبنان«  »تلفزيون 
لالعالم«  الوطنية  »الوكالة  و 
وأرشفتها  الدراسات  ومديرية 
اىل  جديد  إرسال  جهاز  وتقديم 
االذاعة  يف  الفرنسي  القسم 
ألف   840 قدره  فرنسي  بتمويل 

اورو.
عبد الصمد

رحبت  كلمة  الصمد  عبد  والقت 
والوفد  غريو  بالسفرية  فيها 
ان  »رغم  وقالت:  املرافق، 
الصيغة  هو  احلالك  السواد 
لبنان  على  املسيطرة  العامة 
االزمة  توغل  نتيجة  االيام  هذه 
على  وسيطرتها  االقتصادية 
حناول  الدولة،  مفاصل  كل 
ضوء  بقعة  نكون  ان  معكم 
عرب  الدامس  الظالم  وسط 
االرشيف  حتديث  مشروع  اطالق 
السمعي البصري لوزارة االعالم 

وتلفزيون لبنان«.
الذي  الواعد  املشروع  هذا 
بالنسبة  خاصة  اهمية  يكتسب 
يتعلق  لكونه  كلبنانيني  الينا 

عبد الصمد أطلقت وغريو وفرانس ميديا موند مشروع حتديث أرشيف وزارة 
االعالم وتلفزيون لبنان حلفظ ذاكرة لبنان بتمويل فرنسي قدره 840 ألف يورو

لبنان  ذاكرة  ذاكرتنا،  حبفظ 
اجلميل، ما كان ليبصر النور لوال 
ترتجم  اليت  بنا  الكبرية  ثقتكم 
بالطبع  وحنن  واجنازات.  افعاال 
على  ونثين  الثقة،  هذه  نقدر 

اصراركم على االجناز«.
املشرتك  »القاسم  وأضافت: 
نشر  على  نعمل  اننا  هو  بيننا 
االجيابية بعيدا من متاهة منظومة 
حركة  تشل  اليت  السلبية  القيم 
يف  بكم  وسهال  واهال  البلد، 
وزارة االعالم، وكل الشكر لكم 
وثقتكم  النبيلة  جهودكم  على 
الكبرية، اليت أمثرت أمس ايضا 
تدشني جهاز ارسال جديد للقسم 
يف  اللبنانية  لالذاعة  الفرنسي 
بكفيا..   - النعص  منطقة 
قيمتهما  تفوق  واملشروعان 
املادية الـ 840000 يورو، وهذا 

سخاء كبري من جانبكم«.
»إقامة  ان  الصمد  عبد  واعتربت 
هذا املشروع هو من أجل احلفاظ 
على إرثنا الثقايف الذي يعكس 
هوية جمتمعنا، هذه اهلوية اليت 
والدفاع  عليها  احلفاظ  حناول 
عنها عرب محاية الذاكرة الثقافية 
لبلدنا. ان هذا االرث جيسد متاما 
لبنان اجلميل الذي نتمنى اعادة 
ونصري  فريوز  لبنان  احيائه، 
شهاب،  وفؤاد  الدين  مشس 
وأسواق بريوت ومهرجانات بيت 
وصيدا،  وصور  وبعلبك  الدين 
وازنافور  داليدا  مهرجانات 
االعالمية  وسائلنا  حفظتها  اليت 

العامة«.
أرشفة  مشروع  »ان  وتابعت: 
لالعالم«  الوطنية  »الوكالة 
ومديرية  لبنان«  و«اذاعة 
لبنان«  و«تلفزيون  الدراسات 
 4 قبل  به  العمل  بدأ  وحفظها 
يف  احلكومة  استقالة  من  اشهر 
4 اب املاضي، وصادقت عليه 
يف  الفرنسية  اخلارجية  وزارة 
ميتد  مشروع  وهو   ،2020 اذار 
مؤسسة  به  وتقوم  شهرا   18
حمفوظات السمعي والبصري يف 

فرنسا«.
واعلنت اننا »فخورون بشراكتنا 
عرب  موند«  ميديا  »فرانس  مع 
وقالت:  الفرنسية«،  السفارة 
كبرية  أهمية  نعلق  كنا  »اذا 
فألنها  الشراكة  هذه  على 
الثقافة  انتشار  استمرار  تضمن 
عرب  اللبنانية  الفرنكوفونية 

»اذاعة لبنان« بالفرنسية«.
ورأت ان »العالقة الوثيقة اليت 
تعود  ال  وفرنسا  لبنان  تربط 
او  الديبلوماسية  اىل  فقط 
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فهذه  االقتصاد،  او  السياسة 
الرئيس  وصفها  قد  العالقة 
الفرنسي اميانويل ماكرون خالل 
الشعب  مع  التضامنية  زيارته 
انتم  »ألنكم  بقوله:  اللبناني 

وألننا حنن«.
ترافقوننا  »انكم  واضافت: 
اجل  من  الطويل  مسارنا  يف 
وهلذا  بلدنا،  نهوض  اعادة 
فرنسا  اشكر  ان  لي  امسحوا 
لبنان  الديبلوماسية يف  وبعثتها 

ملساعدتها االعالم والثقافة،
على  غريو  السفرية  واشكر 

حمبتها للبنان«.
وختمت الوزيرة عبد الصمد: »ان 
تعلقنا بالفرنكوفونية هو ضامن 
واللغوية  الثقافية  للتعددية 
احملتوى  نشر  عرب  يتجسد  الذي 
مع  اتفاق  وتوقيع  االعالمي 
املنظمة الدولية للفرنكوفونية«.

غريو
كلمة  غريو  السفرية  والقت 
اليوم  »الزيارة  فيها  وصفت 
نشاهد  ألننا  جدا،  مؤثرة  بأنها 
حصل  ما  اثار  املبنى  هذا  يف 
نرى  وحنن  املاضي،  آب   4 يف 
الثقايف  لبنان  تاريخ  من  جزءا 

والسياسي«.
فرنسا،  اىل  »بالنسبة  أضافت: 
وهلذا  عامة،  منفعة  هو  االعالم 
فانها تستثمر يف تعاون اعالمي 
حرة،  صحافة  أجل  من  طموح 
مستقلة، مسؤولة وذات قيمة«.
وتابعت: »ان لبنان مير يف أزمة 
اجملال  يف  التعاون  ويتطابق 
االعالم  وسائل  وجمال  االعالمي 
الرئيس  قطعه  الذي  الوعد  مع 
للبنان  ماكرون  )اميانويل( 
اىل  هي  وفرنسا  وللبنانيني، 
جانب لبنان، وهذا سبب وجودي 
على  القيمني  مع  هنا  اليوم 

جمموعة »فرانس ميديا موند«.
السيدة  ذكرت  »لقد  واضافت: 
بفرنسا،  ثقة  لديها  ان  الوزيرة 
مقدوركم  يف  ان  لك  واقول 
االعتماد على فرنسا وعلى مهنية 
والتزام كل هؤالء القيمني على 
باالضافة  االعالمية،  الوسائل 
اىل صداقتهم وسخائهم فهناك 

احملبة اليت يكنونها للبنان.
ارادتنا  لنؤكد  هنا  وحنن 
واستعدادنا ملتابعة هذا التعاون 
االسرتاتيجي من أجل لبنان موحد 
لبنان  تنوعه مستقر وسيد،  يف 
يعمل الستعادة اشعاعه وموقعه 

منطقة ارتكاز يف املنطقة«.
وتابعت: »ان االوقات جد صعبة 
اجل  من  بسرعة  التحرك  وجيب 

تاليف انهيار لبنان مع كل األخطار 
اليت حيملها لكل ما يشكل فرادة 
ويف  حنب.  الذي  البلد  هذا 
اىل  االستماع  االطار، جيب  هذا 
النداء امللح الذي تطلقه فرنسا 
اشهر  منذ  الدولية  اجملموعة  مع 
اجل  من  السياسية  للقيادات 
االصالحات  تنجز  حكومة  تأليف 
فالوقت  وامللحة.  االساسية 
االنتحارية  للحسابات  يعد  مل 
لبنان  فمصري  املدى،  القصرية 

واللبنانيني على احملك«.
روكا

بدوره، قال روكا: »انا سعيد ان 
أمثل املعهد الوطين للمحفوظات 
هذا  لتنفيذ  البصرية  السمعية 
املشروع. ووجودنا هنا مثرة عمل 
ممتاز بني فريق العمل الذي ادى 
اىل اطالق هذا املشروع احلديث 
املؤسسات  ارث  على  للحفاظ 
االعالمية العامة يف لبنان، وهذا 
عليه  عملنا  وخالل  مثني  االرث 

اكتشفنا مدى غناه وتنوعه«.
اليوم  نوقع  »اننا  واضاف: 
مبشاريع  ونفكر  املشروع  هذا 
غنية  بيننا  والشراكة  مستقبلية 
واعد  مستقبل  ولديها  وتارخيية 
املرئي  جمال  يف  خصوصا 
الثقايف.  واجملال  واملسموع 
اليت  االوىل  املرة  انها  واعتقد 
جتمع هذه املروحة من الوسائل 
االعالمية الفرنسية لتوطيد هذه 

الشراكة«.
وختم: »ميكننا، وبفضل جمموعة 
ان  لبنان،  تاريخ  عن  الصور 
نكون فهما أفضل لعامل اليوم. 
وكل ما نقوم به يف جمال احلفظ 
تظهري  اجل  من  هو  واالرشفة 

التاريخ املشرتك للبنانيني«.
مجي

نتعاون  »اننا  جمي:  وقالت 
لبنان«  »اذاعة  مع  عمل  كفريق 
هذا  ونتابع  أعوام،  منذ   96,2
العمل املشرتك عرب بثنا املشرتك 
واشارت  مشرتكة«.  انتاجات  و 
اىل »جهاز االرسال اجلديد الذي 
وضعته »اذاعة فرنسا الدولية« 
لـ  الفرنسي  القسم  تصرف  يف 

»اذاعة لبنان«. 

»الكتلة  رئيسة  اشارت 
عرب  سكاف  مرييام  الشعبية« 
»الصالة  ان  اىل  »فيسبوك«، 
رفعهما  لبنان  ألجل  والتأمل 
منهار.  لبلد  فرنسيس  البابا 
والغريب ان السياسيني الذين 
تسببوا بهذا االنهيار يظنون ان 

الصالة هلم وعلى نيتهم«.
لنا،  يصلي  »العامل  اضافت: 
هذا  عن  املسؤولون  ليعي 
اجلحيم  حجم  ويقدروا  الوطن 
ابناؤه،  فيه  يعيش  الذي 
يوحنا  للقديس  الرسالة  فوطن 
اىل  حولوه  الثاني  بولس 
رسائل سياسية متبادلة هدفها 
حتصيل املكاسب. واألغرب إن 
بلبنان  الرائد  املسيحي  الدور 
اختصروه بتسمية وزيرين، ومل 
يعرفوا أهمية وركيزة هذا الدور 
احملوري املتشابك مع مسيحيي 

الشرق...جوهرة الوجود«.

التفكري  يوم  »هو  وختمت: 
لبنان«،  أجل  من  والصالة 
زعماء  يا  أجلكم  من  وليس 
لبنان وقادته. نصلي مع احلرب 
حاضرة  من  والبطاركة  األعظم 
عن  األمل  لتخفيف  الفاتيكان 
سوى  يطلب  عاد  ما  شعب 
معجزة  وتوقع  الرب...  رمحة 

للخالص«.

مرييام سكاف: نصلي مع احلرب األعظم والبطاركة 
لتخفيف األمل عن شعب ال يطلب اال رمحة الرب

»الوطنيون  حزب  رئيس  قال 
مشعون  منر  كميل  االحرار« 
حرب  ذكرى  »اليوم  بيان  يف 
يوم صمد شباب   ، يوم  املئة 
منطقة  يف  االحرار  الوطنيني 
االشرفية وهزموا جيش األسد 
، بقيادة فخامة امللك الرئيس 

كميل منر مشعون« .
اضاف:« نستذكر هذه املرحلة 
الرئيس  صمود  عن  برواية 
احد  منه  طلب  حيث  مشعون، 
املنطقة  من  اخلروج  االصدقاء 
ان  اال  حياته،  على  خوفا 

املقاتلني  ترك  الرئيس رفض 
احلائط  بعرض  ضاربا  االحرار 
روحه  مساويا  التحذيرات،  كل 
املدافعني  االبطال  كل  بارواح 
عن املنطقة والقضية آنذاك« 

وختم : » طبعا ال ميكن املقارنة 
واليوم،  االمس  رجال  بني 
العرب  يأخذوا  لو  نتمنى  ولكن 
اجل  من ملك خاطر حبياته من 
عن  والدفاع  املقاتلني  صمود 
االرض والوطن ، بينما هم غري 
مقعد  عن  للتنازل  مستعدين 

خلالص الوطن« .

كميل مشعون يف ذكرى حرب املئة يوم: نتمنى لو يأخذوا 
العرب من ملك خاطر حبياته من اجل صمود املقاتلني

الكتائب  حزب  رئيس  السفري التقى  اجلميل  سامي  اللبنانية 
الصيين اجلديد تشيان مينجيان 
حضور  يف  تعارف،  زيارة  يف 
اخلارجية  الالقات  جهاز  رئيس 
ميشال  الدكتور  احلزب  يف 
العالقات  ومنسق  اهلل  عبد  ابو 

اخلارجية مروان عبداهلل. 
التطورات  آخر  يف  البحث  ومت 
ويف  اللبنانية  الساحتني  على 

املنطقة. 

سامي اجلميل حبث يف التطورات مع سفري الصني

العماد  اجليش  قائد  استقبل   
جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة 
القائم بأعمال السفارة الربيطانية 
 Martin لنغدن  مارتن  لبنان  يف 
LONGDEN Dr. يف زيارة وداعية 
لبنان  يف  مهامه  إنتهاء  ملناسبة 

املقدم  العسكري  امللحق  يرافقه 
كذلك   ،LEE Richard Saunders
استقبل امللحق العسكري الياباني 
 ،Takaaki HIDESHIMA العقيد 
م خالهلا خلفه  يف زيارة وداعية قدَّ

 Col. Seiichiro Akimitso

قائد اجليش استقبل لنغدن يف زيارة وداعية

إعترب املونسينيور كميل مبارك 
من  الطائف  مع  »مشكلتنا  أن 
كانوا  ومبن  يكتب،  أن  قبل 
أنهم  وإما  هناك،  يفاوضون 
مل يستطيعوا جتاوزها، إما أنه 
ضغط عليهم، وإما أن بعضهم 
ي باملال، وما نشكو منه  اشرترُ
بل  الطائف،  ليس  بالطائف 
وحماولة  الطائف  بنود  بتطبيق 
اجلزء  من  ابتداء  الكل  تفسري 

فيما املنطق هو العكس«.
تلفزيونية،  مقابلة  يف  ولفت 
هي  الطائف  روح   « أن  اىل 
املشرتك  والعيش  امليثاقية 
وقراءة كل بند واجب، ورئيس 
احلريري  رفيق  الراحل  احلكومة 
ضغط على النواب يف الطائف 

إلقرار هذا النظام«.
»البلد  أن  مبارك  األب  وأكد 
كلبنانيني،  ايدنا  من  يهرب 
ووزارة  احلر  الوطين  والتيار 
اخلارجية أنقذوا رئيس احلكومة 
املكلف سعد احلريري حينما كان 
معتقال يف السعودية«، معتربا 
أن »من الطبيعي أن تدعم دار 
الفتوى رئيس احلكومة املكلف 
أيا كان، لكنها اليوم من تدعم؟ 
فاحلريري اليوم خارج البالد«.

مرفأ  دّمر  »الذي  أن  وأعلن 
بريوت هدفه تهجري املسيحيني 
اقليمية«،  دولية  مؤامرة  وهو 
وأضاف: » نشكر اهلل على انه 
عون  جوزف  العماد  لنا  ارسل 

حلماية لبنان ونهضته رمبا«.

األب مبارك: مشكلتنا مع الطائف من 
قبل أن ُيكتب ومن دمر املرفأ هدفه 

تهجري املسيحيني
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مــقاالت وتـحقيقات

ميكث وفد اقتصادي روسي أسبوعا يف بريوت حامال معه »رزمة 
مشاريع«. الوفد يضم ممثلني عن شركة مدعومة من احلكومة 
اللبنانية،  األراضي  للعمل على  بغطاء رمسي  الروسية وحتظى 
بدليل أن السفري الروسي يف بريوت ألكسندر روداكوف حضر 

اجتماعات الوفد مع وزيري الطاقة والنقل.
حملية  مصفاة  بناء  فهي:  عرضها  اليت  احليوية  املشاريع  أما 
لتكرير النفط يف الزهراني يف مهلة ال تتجاوز الـ9 أشهر، وبناء 
مصفاة إقليمية يف البداوي بطرابلس، وإنشاء معملي كهرباء 
طرابلس،  مرفأ  وتوسيع  اجلغرايف،  موقعهما  حتديد  دون  من 
وتوسيعه  بريوت  مرفأ  إعمار  وإعادة  للحبوب،  اهراءات  وبناء 
الستعادة دوره اإلقليمي كمدخل إىل سورية ومنها إىل باقي 

دول املنطقة.
بغض النظر عن الظروف اليت يقدم فيها »العرض الروسي« على 
وقع أزمة كبرية و«دمار شامل«، وبغض النظر عن التوقيت غري 
املناسب هلذا العرض يف ظل فراغ حكومي، وحيث ميكن للوزراء 
املعنيني أن يتذرعوا بعدم وجود حكومة لإلفالت من إعالن موقف 
وإعطاء جواب، وبغض النظر عن اخلالفات والصراعات السياسية 
يف لبنان ذات االرتباطات اإلقليمية، بغض النظر عن كل ذلك، 
فإن القدوم الروسي إىل لبنان مهم يف حد ذاته أيا تكن ظروفه 
ونتائجه وترمجاته العملية، ويعكس قرارا روسيا بالدخول إىل 
لبنان من البوابة االقتصادية، وبأن الوقت قد حان لالستثمار 
السياسي واالقتصادي يف لبنان، وهذا ما بدأته موسكو منذ 
مع  واالتصاالت  للزيارات  الديبلوماسي  جماهلا  بفتح  سنتني 
أحزاب وشخصيات تغطي مساحة واسعة من الساحة اللبنانية، 
وبتقديم عروض اقتصادية واستثمارية تعكس تصورا متكامال 

للمشاريع اليت يتطلع الروس إىل تنفيذها.
دخل لبنان دائرة اهتمام روسيا منذ اخنراطها املباشر يف األزمة 
اقتصاديا وسياسيا  ميدانا  بالنسبة هلا  وبات يشكل  السورية 
الروسية  ـ  اللبنانية  العالقات  تقدم يف  حيويا. وحصل  وأمنيا 
إعطاء  مع  واالقتصادية  السياسية  اجملاالت  كل  يغطي  وبات 
العسكري،  اجملال  عدا  ما  والغاز،  النفط  لقطاع  خاصة  أهمية 
وحيث ان لبنان ال يبدي جتاوبا مع العروض الروسية حتى ال 
يثري حفيظة أمريكا وال خيسر دعمها العسكري القوي للجيش 

اللبناني.
لبنان، فيمكن  الروسية يف  أما الئحة االستثمارات واملشاريع 

إجيازها على الشكل التالي:

1ـ  عام 2018 وقعت شركة »نوفاتك« الروسية، ضمن حتالف مع 
شركيت »توتال« الفرنسية و«إيين« اإليطالية، عقودا للتنقيب 

عن النفط والغاز يف املياه اإلقليمية اللبنانية.

2 ـ مطلع العام 2019 وقعت احلكومة اللبنانية )وزارة الطاقة( 
مع شركة »روسنفت« الروسية عقد تطوير منشآت ختزين النفط 
يف طرابلس. وعلى رغم الغموض حول تفاصيل العقد، إال أن 
الشركة اململوكة من احلكومة الروسية بنسبة 51% ستستأجر 
وملدة  اخلزانات  بناء  بعد  النفط  منشآن  من  ختزينية  سعات 
لبنان  مع  التعاون  توسيع  إىل  »روسنفت«  وتتطلع  عاما،   20
وتنفيذ مشاريع يف قطاع النفط والغاز، خصوصا أن املنطقة 
اليت دخلتها الشركة، أي مشال لبنان، تضم 4 بلوكات نفطية 

حبرية.
الوجود العسكري الروسي يف سورية زاد من فرص استفادة 
موسكو من العقد الذي فازت به »روسنفت«، ذلك أن املنطقة 
الالذقية  مدينة  من  مقربة  على  تقع  )طرابلس(  اجلغرافية 
السورية، وهي نقطة لبيع وتصدير النفط الذي تنتجه شركات 

روسية يف مشال العراق.
ولدى شركة »روسنفت« خطة إعادة تأهيل وإحياء خط أنبوب 
كركوك وتصدير النفط عربه، ويتم ختزينه يف لبنان عرب سورية 
ليتم بيعه إىل اخلارج. وهذا يعين إعطاء دور للبنان بالرتانزيت 
وعودة احليوية للمحور العراقي ـ السوري ـ اللبناني يف موضوع 

األنابيب النفطية.
 وبعد ذلك قد متتد إىل أنابيب الغاز أيضا، وهذا حمور جديد 
شرق  غاز  »منتدى  مواجهة  يف  الدول  هلذه  والغاز  للطاقة 
وإسرائيل  واليونان  وقربص  مصر  يضم  )الذي  املتوسط« 

وإيطاليا واألردن وفلسطني(.
ويربز احتمال مشاركة الروس يف ورشة العمل الضخمة لتطوير 
البنى التحتية اللبنانية، وأن تشارك شركات روسية يف مشاريع 
ستتوالها شركات خاصة، وستسعى شركات روسية لوضع جذور 
هلا يف مشال لبنان من أجل املشاركة يف إعادة إعمار سورية، 
وحيث تتحول املرافق اللبنانية يف املناطق احلدودية مع سورية 
يف مشال وشرق البالد إىل مركز أساسي للشركات اليت تسعى 

للدخول إىل السوق السورية للمشاركة يف إعادة اإلعمار.

لكن العملية تبدو معقدة نتيجة العقوبات اليت تفرضها أمريكا 
حد سواء.  على  وروسية  على شركات سورية  أوروبية  ودول 
ولذلك، فإن املصارف اللبنانية التزال متحفظة حيال تبادالتها 

املالية مع نظرياتها الروسية.
املرحلة  يف  للبنان  الراعية  الكربى  الدولة  تكون  قد  روسيا 

القادمة، وتساعدها على ذلك أمور ثالثة:

األوىل  الكلمة  صاحبة  وكونها  سورية  يف  وجودها  أوهلا:  ٭ 
فيها.

٭ ثانيها: التجاور اجلغرايف بني لبنان وسورية والتداخل بني 
معها  العالقة  بضرورة  بعضها  يقتنع  اليت  اللبنانية  األطراف 
والسيما يف ظل نظام األسد املتحالف مع إيران، ويقتنع البعض 
اآلخر بعدم إفساح اجملال أمام النظام السوري الستعادة النفوذ 

يف لبنان والسيطرة عليه.

يف  روسيا  بدور  تسلم  املتحدة  الواليات  أن  هو  ثالثها:  ٭ 
قوي  توجه  بروز  بعد  لبنان  هلا يف  بدور  تسلم  وقد  سورية، 
سورية  من  والسيما  األوسط،  الشرق  من  املباشر  لالنسحاب 
احملاذية للبنان الواقع بدوره حتت سيطرة إيران والفاقد دعم 

حلفائها يف املنطقة ويف مقدمهم دول اخلليج.
يدير فالدميري بوتني منذ مخس سنوات يف سورية لعبة بالغة 
التعقيد جتعله ممرا إلزاميا يف أي حماولة لصناعة السالم يف 
إسرائيلية  حاجة  هناك  أن  األخرية  الفرتة  وأظهرت  البلد.  هذا 
حدود  ينظم  الذي  الروسي  للخيط  ودولية  وتركية  وإيرانية 

احلروب ومناطق النفوذ.
وبعدما رسخت روسيا أقدامها يف سورية، من خالل قواعدها 
البحرية واجلوية والربية، ملاذا يكتفي بوتني باإلمساك بسورية، 
أو باجلزء األكرب منها، وهو صاحب اجلموح اإلمرباطوري الروسي، 
وهو دارس جيدا قاعدة االسرتاتيجية السياسية يف املنطقة اليت 

تقول إن من ميسك بسورية قادر متاما على اإلمساك بلبنان.
لبنان أدى أدوارا خمتلفة جتاه سورية، هو ميثل العمق االسرتاتيجي 

هلا، والبعض دأب على تسميته باحلديقة اخللفية.
الرئة  كمثل  خمتلفة  مراحل  يف  مصطلحات  سادت  لذلك 
االقتصادية لسورية، أو اخلاصرة األمنية هلا. من هنا االهتمام 
الروسي مبلف النازحني السوريني يف لبنان، انطالقا من زاوية 

نظرة موسكو لدمشق ال لبريوت.
»منتدى  حبثا يف  كتب  ميالميدوف  غريغوري  الروسي  الباحث 
يشرح  أمريكية،  حبثية  مؤسسة  وهو   ،MEF األوسط«  الشرق 
لبنان،  يف  نفوذها  لتوسيع  موسكو  تدفع  اليت  األسباب  فيه 

واخلطوات اليت تتخذها لتحقيق هذه الغاية.
أوسطية  الشرق  الدولة  ميالميدوف،  حسب  لبنان،  يعترب 
الوحيدة اليت ميكن ملوسكو االعتماد عليها لكونها تضم جمتمعا 
مسيحيا كبريا. وتارخييا، كان هناك حتالف طبيعي مع الكنيسة 

األرثوذكسية التابعة لبطريركية أنطاكيا.
تكليف  مت  ستالني،  جوزيف  السوفيييت  الزعيم  عهد  منذ 
بطريرك  بإبقاء  وسورية  لبنان  يف  السوفيات  الديبلوماسيني 

أنطاكيا يف دائرة نفوذ الكنيسة األرثوذكسية الروسية.
ويف عهد بوتني، ازدادت االتصاالت مع املسيحيني األرثوذكس 
بشكل كبري، وتوسعت موسكو أيضا إىل التحالف مع املوارنة، 

أكرب طائفة مسيحية يف لبنان.
الدينية والعلمانية، كانت قد  أحيا بوتني شبكة من املنظمات 
لفظت أنفاسها األخرية بعد انهيار االحتاد السوفياتي، للضغط 

من أجل مصاحل موسكو يف لبنان.
األرثوذكسية  اإلمرباطورية  اجلمعية  نذكر  املنظمات  هذه  ومن 
الفلسطينية، اليت أنشأت ما يقرب من مئة مدرسة أرثوذكسية 
يف املنطقة منذ تأسيسها يف عام 1872. واليت التزال مجعية 
وثيقة  روابط  على  حتافظ  بريوت  يف  األرثوذكسية  العائالت 

معها.
ويؤكد ميالميدوف أن لدى روسيا هدفان رئيسيان يف الشرق 
الدول من  لبنان: جذب أكرب عدد ممكن من  األوسط يشمالن 
جمال النفوذ األمريكي إىل جانبها، وحتقيق موقع متميز يف سوق 

األسلحة اإلقليمي.
»ال ميكن ترك لبنان لالحنالل وتهديد كل املنطقة، ولبنان بوابة 
اقتصادية مهمة وعنصر مهم جدا يف االستقرار وإعادة إعمار 

سورية.
روسيا ولبنان لديهما مصاحل مشرتكة، وعلينا أن نؤمن مصاحل 
دولتنا والدول والشعوب الصديقة، شاء األمريكيون أم أبوا«.. 
هذا ما تقوله مصادر روسية متابعة للملف اللبناني ومعنية به.
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روسيا تقرر »االستثمار« االقتصادي 
والسياسي يف لبنان

األنباء الكويتية

مباشرة ضد  بشكوى  غزالة  أبو  طالل  األعمال  رجل  تقّدم 
التحقيق  قاضي  أمام  سالمة  رياض  لبنان  مصرف  حاكم 
بارتكاب  إياه  متهمًا  مسرا،  أبو  شربل  بريوت  يف  األول 
جرائم عديدة، منها إصدار تعاميم وقرارات بهدف تغيري 
بهدف  القوانني،  تطبيق  وعرقلة  احلّر  االقتصادي  النظام 

إخفاء إفالس املصارف اللبنانية.
قّرر رجل األعمال طالل أبو غزالة إعالن احلرب ضد حاكم 
احتجز  الذي  األردني  لبنان املركزي. االقتصادي  مصرف 
أمواله  من  دوالر  مليون   40 جنرال«  »سوسيتيه  مصرف 
ّوهلا له مكتفيًا بإعطائه شيكات  مع فوائدها ورفض أن يحُ
مصرفية ال قيمة هلا خارج لبنان، أقام دعوى جديدة عرب 
أمام  سالمة،  رياض  ضد  معلوف  فيليب  احملامي  وكيله 
من  مسرا،  أبو  شربل  اإلنابة  يف  األول  التحقيق  قاضي 
إىل  تهدف  وقرارات  تعاميم  بإصدار  سالمة  »قيام  جّراء 
تعديل النظام االقتصادي احلر املنصوص عنه يف مقدمة 

الدستور، واستبداله باقتصاد موّجه«.
ريد من هذه التعاميم عرقلة   واعترب أبو غزالة أن سالمة »يحُ
لِزمة بهدف  تطبيق القوانني ومنع تطبيق البنود التعاقدية املحُ
تعيشها  اليت  اإلفالس  حالة  في  ختحُ وهمية  ستارة  إسدال 
ريد ماله الذي وضعه  معظم املصارف يف لبنان. فاملودع يحُ
يف املصرف، وطاملا أّن املصرف ال يدفع، سواء بالتواطؤ 
عن  التوقف  أّن  ومبا  منفرد،  بقرار  أو  لبنان  مصرف  مع 
الدفع يعترب شرطًا من شروط اإلفالس الذي بات متحققًا، 
فلسة وجيب إقفاهلا«. وجاء يف  فذلك يعين أّن املصارف محُ
منت الدعوى أّن قرارات سالمة تشّكل »تواطؤًا مفضوحًا مع 

املصارف لالستيالء على أموال املودعني«.

سالمة ارتكب جريمة دولية بحقّ اللبنانيني تهدّد 
االستقرار االقتصادي واالجتماعي

الالفت يف الشكوى بروز نوع من »التواطؤ القضائي« مع 
جرت  فقد  عليه.  االدعاء  من  املقتدرين  غري  ملنع  سالمة 
مالي  ورسم  املعنوية  الكفالة  من  نوع  وجود  على  العادة 
دده قاضي التحقيق يراوح عادة بني مليون لرية و10  يحُ
ماليني كحد أقصى. ومبا أّن املدعي أجنيب، فإّن ذلك يعين 
أّن  إال  لرية.  مليون   15 إىل  قد يصل  احملدد  الرسم  أّن 
املفاجأة كانت طلب قاضي التحقيق مبلغ 180 مليون لرية 
لرية  مليون   90 إىل  السعر  ِفَع  رحُ إذ  الدعوى،  رسوم  بدل 
بدل رسم قضائي، و90 مليونًا بدل كفالة أجنيب للسماح 
له بإقامة دعوى. وقد قرر أبو غزالة دفعها مع أنها غري 

مربرة.
وبالعودة إىل منت الشكوى، استفاض أبو غزالة يف شرح 
جتاوزات سالمة املالحق جزائيًا يف بلدان عديدة كسويسرا 
وفرنسا وبريطانيا، ليطلب من قاضي التحقيق تطبيق نّص 
املادة 111 من قانون أصول احملاكمات اجلزائية اليت تنّص 
على »منع احلاكم من مزاولة عمله كتدبري وقائي، والظّن 
به باجلرائم املدعى عليه بها قبل إحالته للمحاكمة، وحتديد 
بدل عطل وضرر مببلغ قدره مليون دوالر أمريكي يتعّهد أبو 
غزالة بتحويله ملساعدة الطالب اللبنانيني املوجودين خارج 
لبنان واحملرومني من إمكانية حتويل األموال إليهم بسبب 

احلاكم وشركائه«. 
وعلمت الزميلة  »األخبار« أن أبو غزالة يف صدد التقدم 
عنى باألمن  بشكاوى ومراجعات أمام احملاكم الدولية اليت تحُ
لكون  اإلنسان،  وحبقوق  العاملي  واالجتماعي  االقتصادي 
اللبنانيني واملودعني كافة من قبل  اجلرمية املرتكبة حبّق 
حبق  الدولية  »اجلرمية  إىل  ترقى  لبنان  مصرف  حاكمية 

االستقرار االقتصادي واالجتماعي«.

أبو غزالة يّدعي على سالمة:
يتواطأ مع املصارف وخيفي إفالسها!

رضوان مرتضى

تصوير هيثم املوسوي
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»ظاهرة«  بوادر  اىل  االقتصادية  األزمة  أّدت 
حلول لبنانيات حمّل األجنبيات يف قطاع العمالة 
هلذا  العمل  قانون  عدم مشول  لكن  املنزلية. 
يبقيان  فيه  للعاملني  احلماية  وغياب  القطاع 
مهاجرات  كن  سواء  العامالت،  استغالل  على 

أم لبنانيات.
قبل أيام، باشرت مريم )لبنانية تبلغ 32 عامًا من 
العمر( العمل يف اخلدمة املنزلية، »سّرًا«، لدى 
إحدى العائالت امليسورة يف منطقة بعلبك. األم 
لثالثة أطفال ال تريد أن ُيقال يف احلي إن زوجة 
العسكري )يف اجليش اللبناني( تعمل »صانعة« 
يف بيت يبعد عن بيتها عشرات األمتار، رغم 
والدة  دواء  مثن  ألن  العمل  إىل  ُمضطرة  أنها 
زوجها )700 ألف لرية( يتجاوز نصف املدخول 
الشهري للعائلة، بعدما بات تأمينه متعّذرًا عرب 
امُلستشفى العسكري بسبب األزمة. تقول إّن 
شاهدت  بعدما  »اصطادتين«  العمل  صاحبة 
عن  جماور  »إكسربس«  صاحب  يسأل  زوجها 
حاجته إىل موظفة بدوام جزئي، قبل أن تعرض 
عليها العمل لديها بدوام كامل مقابل 900 ألف 

لرية شهريًا.
حال مريم من حال عشرات من السيدات اللواتي 
جلأن أخريًا إىل العمل يف اخلدمة املنزلية. وقد 
راجت، منذ مدة، محالت على مواقع التواصل 
اللبنانية  العمالة  تشجيع  إىل  تدعو  االجتماعي 
يف اخلدمة املنزلية حتت شعارات »دعم املرأة 
يف  لبنانيات  سيدات  توظيف  عرب  اللبنانية«، 
تشري  وقت  يف  واملكاتب،  البيوت  تنظيف 
فيه التقديرات إىل أنه، حتى نيسان املاضي، 
استقدم لبنان 600 عاملة منزلية مهاجرة بعدما 
كان هذا الرقم يناهز الـ 17 ألفًا شهريًا. ويف 
ظّل تعاظم االنهيار وتهاوي سعر الصرف، فإّن 

أرقام االستقدام مرّشحة ملزيد من الرتاجع.
كثريين  فإّن  الدولية،  العمل  منّظمة  ووفق 
حتّمل  بإمكانهم  يعد  مل  العمل  أصحاب  من 
أعباء توظيف عاملة منزل مهاجرة بدوام كامل، 
وأن كثريًا من العامالت املهاجرات مل يعد من 
مصلحتهن البقاء يف لبنان لتعثر حصوهلن على 
أّن  »إاّل  املعيشة،  غالء  وبسبب  بالدوالر  أجر 
احلاجة إىل رعاية األطفال واملسّنني واألشخاص 
منسقة  حبسب  قائمة«،  تزال  ال  املعّوقني 
العمالة املهاجرة يف املنظمة زينة مزهر، مشرية 
اىل أنه »يف غياب سياسات عامة ملأسسة هذه 
اخلدمات ضمن رؤية اقتصادية اجتماعية، يتعزز 
العمل  االقتصادية من  األزمة  تزيد  بأن  اخلطر 
املنازل  عامالت  وضع  هشاشة  ومن  اجلربي 

املهاجرات«.
هل ميكن فعاًل أن حتّل العمالة اللبنانية مكان 
األجنبية يف هذا القطاع؟ »العمل املنزلي عمل، 
أن  على  مشددة  مزهر،  جتيب  الئق«،  وعمل 
»اإلميان بهذا الشعار وترمجته قواًل وفعاًل عرب 
ضّم العمل املنزلي إىل قانون العمل هو نقطة 
انطالق الستقطاب اللبنانيات مللء الشغور يف 

هذا القطاع«.
أيضًا اىل تغيري  »حيتاج  التحّول  إن   وتضيف 
املنزل،  أعمال  حول  السائدة  للنظرة  جمتمعي 
أيضًا  األجر، ولكن  للعمل املدفوع  ليس فقط 
للمهام اليت غالبًا ما تقوم بها النساء والفتيات 
بالتقدير  حتظى  أن  دون  من  األسرة،  يف 

املناسب«.
يف  االستقدام  مكاتب  أصحاب  نقابة  رئيس 
لبنان علي األمني قال لـ«األخبار« إّن »النظرة 
عائقًا  ُتشّكل  تزال  ال  املنزلي  للعمل  الدونية 
أمام إقدام كثريات على هذا النوع من العمل«، 
مرتبط  النظرة  هذه  من  »التحّرر  أّن  إىل  الفتًا 
أنه  واعترب  االجتماعي«.  الضغط  ازدياد  مبدى 
اإلقبال  حاالت  اعتبار  اللحظة  حتى  ميكن  ال 
اللبنانيات  العمل املنزلي من قبل بعض  على 
كمكاتب  أننا  »إال  للتعميم،  قابلة  »ظاهرة« 
نرّحب بالطبع بأّي طلب يصّب يف خانة توظيف 
هذه  تعزيز  أن  وخصوصًا  لبنانية،  عاملة  يد 
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توّفر على  ما مت تكريسها كبديل  إذا  األعمال 
املرتبطة  املخاطر  من  الكثري  املكاتب  أصحاب 

باستقدام العامالت املهاجرات«.
على  تؤثر  الثقافية  املوروثات  كانت  وإذا 
النظرة الدونية للعمل ومتنع استقطاب العامالت 
فرصة  تشكل  »قد  األزمة  فإّن  اللبنانيات، 
العمل املنزلي، واعتماد  النظر مبفهوم  إلعادة 
مقاربة عصرية لتقاسم األدوار داخل األسرة، 
وبنيوي  جندري  منظور  من  الرعاية  ومقاربة 
خيتلف عما كان سائدًا يف السنوات املاضية«، 

حبسب مزهر.
ولعّل ما يعزز هذه النظرة الدونية للعمل هو 
نزع القيمة االقتصادية عن العمل املنزلي عرب 
فإّن  »وعليه،  العمل،  قانون  من  استثنائه 
املادة  وإلغاء  العمل  قانون  تعديل  املطلوب 
اخلدمة  يف  العاملني  تستثين  اليت  السابعة 
من  كثري  من  وحترمهم  القانون  من  املنزلية 
حقوقهم«، حبسب االختصاصّية االجتماعّية يف 
وحدة مناهضة االجتار يف مجعّية »كفى« غنى 
العنداري، ُمشريًة إىل أن غياب األطر احلمائية 
العامالت،  استغالل  على  »يبقي  العمل  هلذا 

سواء كّن مهاجرات أو لبنانيات«.
تفيد  اليت  األساسية  اخلالصة  تأتي  هنا،  من 
بأن نزع القيمة االقتصادية عن العمل املنزلي 
من شأنه أن يبقي على استغالل العامالت يف 
باالعرتاف  يبدأ  العامالت  إنصاف  القطاع، وأن 
بتنظيم  وينتهي  الئق  عمل  هو  عملهّن  بأن 
اخلدمة  بطاليب  العمل  طاليب  وربط  القطاع، 
آليات  وتفعيل  الالئق،  العمل  شروط  ضمن 
املراقبة واحملاسبة ألن خماطر االستغالل باقية. 
ما  هو  املخاطر  هذه  على  األبرز  املثال  ولعّل 
تبّينه شهادة مريم وغريها من العامالت ممن 
دون  من  األسبوع  طوال  يعملن  أنهن  أفدن 
إجازات، وبدوامات تتجاوز الـ 11 ساعة يوميًا!

نحو القضاء على نظام الكفالة؟
النقاش حول إمكانية أن حتّل العمالة اللبنانية 
ُيغفل  أن  ميكن  ال  املهاجرة  العمالة  حمل 
العمل  الذي حيكم طبيعة  الكفالة  مصري نظام 

املنزلي.
عنصري  »نظام  الكفالة  بأن  العنداري  تذّكر 
إىل  ُمشريًة  املهاجرات«،  العامالت  يستهدف 
متارس  كانت  اليت  االنتهاكات  من  كثريًا  أن 
على العامالت املهاجرات قد ال يطبقها أصحاب 
العمل على اللبنانيات كحجز جواز السفر والتحكم 
والسماح  واإلجناب  كالزواج  خاصة  بقرارات 
باخلروج وغريها، رغم أن غياب اإلطار القانوني 
احلمائي الذي يرعى طبيعة العمل املنزلي من 
شأنه أن يبقي على واقع استغاللي للعامالت 
إىل  األمني  يلفت  فيما  كانت جنسيتهّن.  أّنى 
العامالت  يفّضل  اللبناني  العمل  »صاحب  أن 
املهاجرات كونهّن من بيئة وثقافة خمتلفتني، 
أسراره  لكشف  باحلرج  يشعر  ال  قد  وبالتالي 

وأسرار منزله أمامهن«.
»مرحية«  األجنبية  العاملة  فإن  آخر،  بكالم   
لصاحب العمل كونها ُعرضة لالنتهاك والسكوت 
الناجم  وضعها  هشاشة  بسبب  حقوقها  عن 
العامالت  على  القائم  التشريعي  العنف  عن 

املهاجرات.
بدورها، رأت مزهر أنه ال مهرب من أن تؤّدي 
العمل  سوق  والتغيريات يف  األخرية  األحداث 
املنزلي اىل تغيري يف نظام الكفالة، الفتًة إىل 
عبء  هو  الكفالة  نظام  أن  واضحًا  »صار  أنه 
على العمال وأصحاب العمل ومؤسسات الدولة 
وعلى مسعة لبنان )...( ولبنان مدعّو يف أقرب 
وقت لتنفيذ توصيات جلنة اخلرباء بشأن تطبيق 
عامالت  حول  الدولية  والتوصيات  االتفاقيات 
االستفادة  املفيد  ومن  املهاجرات،  املنازل 
املهاجرين،  العمال  أوضاع  حول  الدروس  من 
بلد  من  األزمة  نتيجة  انتقل  أنه  وخصوصًا 
مستقبل للعمالة اىل بلد يعتمد اقتصاده على 

عمل أبنائه وبناته املغرتبني«.

أن  قبل  مكتبه  من  سالمة  رياض  خيرج  لن 
لبناني  اقتصاد  من  تبّقى  ما  النار يف  ُيشعل 
وقدرات معيشية للسّكان. يستمر يف استغالل 
املودعني  أموال  ُمستخدمًا  الواسعة،  سلطاته 
إلطفاء خسائر مصرف لبنان واملصارف، مقابل 
االقتطاع من قيمة الودائع. تأثري سياسته لن 
يقتصر على زبائن املصارف، بل يصيب بالدرجة 
من  التخّلص  خطته  ألّن  السكان،  كّل  األوىل 
الضغوط  اللرية ستزيد  إىل  الودائع وحتويلها 
ما  وتنسف  التضخم  نسبة  وترفع  العملة  على 

تبقى من القدرات املعيشية.
لبنان  مصرف  حاكم  مُيضيه  إضايف  يوم  كّل 
الناس  مثنه  يدفع  مركزه،  يف  سالمة  رياض 
ومستقبلهم،  املعيشية  وقدراتهم  ماهلم  من 
وإجياد  االنهيار  لفرملة  إمكانية  أي  ويَعّطل 
ولبنانيًا  دوليًا  فيه  امُلشتبه   - احلاكم  حّل. 
جبرائم اختالس األموال وتبييضها واإلثراء غري 
املشروع - خيوض يف السنتني امُلتبقيتني من 
واليته معركة تنظيف أخطائه يف مصرف لبنان 
وتغطية املخالفات اليت ارتكبها مع العدد األكرب 
من املصارف، ُمعتربًا أّن استخدام كّل األسلحة 
األسابيع  يف  ناقشه  ما  ومنها  له...  مشروٌع 
سليم  املصارف  مجعية  رئيس  مع  املاضية 
صفري، ومسؤولني اقتصاديني وماليني، حول 
األمريكي  بالدوالر  الودائع  ثلث  حتويل  نّيته 
إىل اللرية اللبنانية، و«حتفيز« املودعني على 
لرية   3900 صرف  سعر  وفق  أمواهلم  سحب 
لكّل دوالر، أو سعر آخر يبتدعه هلم. ويتحّدث 
لـ«منصة  جديد  أمكان حتديد سعر  عن  احلاكم 
املصارف« هو 6200 لرية للدوالر الواحد )بدل 
صريفة«  »منصة  سعر  غري  وهو  الـ3900(، 
الواحد. وال بد  احملدد بـ12 ألف لرية للدوالر 
من اإلشارة إىل أن سالمة يسعى إىل »إقناع« 
رقم  باعتماد  النواب  وجملس  املالية  وزارة 
3900 لرية لكل دوالر كسعر صرٍف جديد حيّل 
امليزانية  لوضع  وُيستخدم  الـ1507.5،  مكان 

العامة اجلديدة.
املطروح ليس جزءًا من خطة متكاملة، أساسها 
ِوفق  القطاع  وإطالق  املصارف  هيكلة  إعادة 
لسياسة  سالمة  استكمال  بل  سليمة،  ُأسس 
أصحاب  سّيما  وال   - املودعني  كّل  تدفيع 
احلسابات الصغرية واملتوسطة - مثن حمو جزء 
من اخلسائر يف ميزانيته وميزانية املصارف. 
اعرتاف  األجنبية  بالعملة  الودائع  من  التخّلص 
االقتصاد  »خربية«  بأّن  من سالمة  مباشر  غري 
املصارف  داخل  العمالت  تبديل  وسهولة  احلّر 
الوطنية،  العملة  بغري  وهمية  فوائد  وتقديم 
سياسات خاطئة وقد قّرر اليوم َنسُفها بنفسه. 
ولكّن الطريقة اليت سيعتمدها تقود إىل خسارة 
إضايف  وانهيار  ودائعهم،  قيمة  املودعني 
التضخم.  معّدالت  وزيادة  الصرف،  سعر  يف 
اللبناني  اجملتمع  تقديم  ُيراد  جديدة،  مّرة 

كـ«أضحية« على مذبح القطاع املالي.
تقول مصادر مصرفية إّن سالمة »أجرى دراسة 
املصارف  الودائع يف  ثلث  حواىل  أّن  أظهرت 
حُمّولة  أموال  عن  عبارة  هي  بالدوالر  اللبنانية 
من اللرية إىل الدوالر داخل القطاع املصريف. 
وبالتالي، هي، والفوائد عليها، ليست دوالرات 
إىل  »ُحّول  املبالغ  من  كبري  وقسم  حقيقية«. 
يعتربه  ما   ،»2019 األول  تشرين  بعد  الدوالر 
سالمة ُمرّبرًا له حتى »يستعيد« هذه الدوالرات 
الوهمية. ينبغي التذكري هنا بأّن املصارف هي 
أمواهلم  بتحويل  للمودعني  اجملال  فتحت  اليت 
إىل الدوالر مقابل جتميد الوديعة لفرتة زمنية 
ُمعينة وتسجيل فائدة ُمنخفضة عليها. وقامت 
بزيادة كتلة دوالر »التقليد« عرب اخرتاع تسجيل 
من  مرات   3 من  بأكثر  بالدوالر  وديعة  كّل 
قيمتها. حصل ذلك مبعرفة من مصرف لبنان، 
وبإدراكه لزيادة الدولرة يف القطاع املصريف، 
على  الرقابة  جلنة  أو  هو  يتدّخل  أن  دون  من 
املصارف لردعها، بل تآمرا ملساعدتها. صمت 

 آخر »إبداعات« سالمة:
ثلث الودائع من الدوالر إىل اللرية؟

لـيا الـقزي
مصرف لبنان كان ُمباركة لنهب املودعني، وما 
ختطيطه اليوم لتحويل الودائع من الدوالر إىل 
اللرية إاّل نهبًا جديدًا هلؤالء، ارتداداته سُتصيب 

كّل السّكان.
سالمة يتحدّث عن إمكان رفع سعر »دوالر املنصّة« 

من 3900 لرية إىل 6200 لرية
طرد أصحاب الودائع الصغرية واملتوسطة من 
املصارف  إنقاذ  هدفان:  له  املصريف  القطاع 
احلّل  ألّن  أصحابها،  ورساميل  اإلفالس  من 
الثمن عرب  اآلخر يقتضي أن يدفع امُلساهمون 
الضّخ من أرباحهم، األمر الذي يرفضونه. أما 
يف  الفجوة  من  جزء  سّد  فهو  الثاني،  اهلدف 
حسابات مصرف لبنان واإلحياء بأّنه ال خسائر 
يف ميزانيته. يقول األمني العام لـ«مواطنون 
ومواطنات يف دولة«، شربل حناس إّن إجراءات 
مصرف لبنان منذ سنة ونصف سنة تصّب يف 
دوالراتهم  على حتويل  املودعني  »إرغام  خانة 
»يف  ببساطة:  العملية  يشرح  اللرية«.  إىل 
اللرية،  إىل  دوالر  وديعة  ولتحويل  العادة، 
حساباته  من  بالدوالرات  جتاري  مصرف  يأتي 
يف اخلارج وُيبادهلا باللرية مع مصرف لبنان. 
مل تعد املصارف متلك دوالرات يف حساباتها 
أن  بعد  لبنان،  خارج  املراسلة  املصارف  لدى 
وّظفت أغلبية الودائع يف مصرف لبنان. لذلك 
الدوالر  من  وديعة  حتويل  ُتريد  حني  حاليًا، 
املبلغ من  لبنان  اللرية، سيقتطع مصرف  إىل 
خُيّفف  أي  للمصارف،  عليه  املطلوبات  حساب 
مصرف  به  يقوم  ما  بالدوالر«.  خسائره  من 
لبنان ُيساعده لسّد العجز يف فجوته، امُلقّدرة 
بأكثر من 55 مليار دوالر، »من خالل حتميلها 
اخلسائر  متحو  أيضًا  واملصارف  للمودعني. 
املرتاكمة يف دكاكينها على حساب املودعني. 
األول  اليوم  منذ  تتوّقف  مل  السياسة  هذه 
خمتلفة.  صرف  أسعار  يوجد  ولذلك  لالنهيار، 
اجلميع خسر مقابل شطب خسائر البنك املركزي 

واملصارف«.
قصر  اجتماع يف  ُعقد   ،2019 سنة  نهاية  يف 
ما  حتويل  فيه  ُطرح  سالمة  رياض  مع  بعبدا 
بني الـ10% والـ20% من ودائع األفراد اليت 
اللبنانية،  اللرية  ألف دوالر إىل  الـ100  تفوق 
ُتودع يف حساب لدى مصرف لبنان ملّدة مخس 
وخُتّصص  أصحابها،  إىل  بعدها  ُتعاد  سنوات 
إلعطاء قروض إنتاجية ُتعيد حتريك االقتصاد. 
إلعادة  إصالحية  خطة  من  جزءًا  الفكرة  كانت 
وقف  أواًل  وتستهدف  املالي،  القطاع  هيكلة 
بالعمالت  »املركزي«  حسابات  يف  االستنزاف 
األجنبية، ال بل زيادتها. يومها عارض سالمة 
االقرتاح، ليبدأ بعدها بتطبيقه تعسفيًا عرب اخرتاع 
أسعار صرف وإصدار تعاميم تزيد الكلفة من 
عدم  على  ُيصّر  ألّنه  املشكلة،  حتّل  أن  دون 
إجراء هيكلة شاملة للقطاع املصريف. يتناسى 
سالمة وجود »معضلة حقيقية، وهي أّن أكثرية 
املصارف هي  لدى  األجنبية  العمالت  حسابات 
التفكري يف حتويل  اللبناني. ال مُيكن  بالدوالر 
حسابات إىل اللرية أو غريه، قبل املوازنة بني 
الدوالر احلقيقي والدوالر الوهمي«، يقول أحد 
اخلرباء االقتصاديني. ولتصحيح السعر »ال مفّر 
أو  الكبرية  الودائع  على  إجراء قّص شعر  من 
معادلة  وإجياد  ُمستحقة،  غري  فوائد  استعادة 
لتحديد سعر الدوالر الوهمي، من ضمن تسوية 

شاملة«.
التسوية الشاملة تعين خّطة مالية وإعادة هيكلة 
املصارف، لتحديد أّي منها جيب تصفيته نهائيًا، 
وأّي تستملكه الدولة عرب مصرف لبنان، ومن 
وضعه يسمح له بالعمل بعد تنفيذ إجراءات هلا 
عالقة بالرمسلة. أما إصرار رياض سالمة على 
إنقاذ كّل املصارف، فيعين أّن كّل املودعني 
أي  إفالس  مثن  سيدفعون  املصارف  كّل  يف 
األزمة  أمد  ُتطيل  السياسة  هذه  ألّن  مصرف، 
اجملتمع  سيتكبدها  اليت  الكلفة  من  وتزيد 

واالقتصاد.
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وزارة  عن  صادر  تقرير  توقع 
سكان  يصبح  أن  اخلزانة 
وقت  يف  سنًا  أكرب  أسرتاليا 
مما  متوقعًا،  كان  مما  أقرب 
بشكل  تعتمد  البالد  جيعل 
لتحقيق  اهلجرة  على  متزايد 

النمو.
ستعتمد أسرتاليا على التعايف 
كوفيد-  من  باهلجرة  املدفوع 
19ملواجهة العجز لعقود قادمة 
السكان،  خلفية شيخوخة  على 
وزارة  توقعات  آلخر  وفقًا 

اخلزانة.
جوش  اخلزانة  وزير  وأصدر 
لعام  األجيال  تقرير  فرايدنربغ 
2021 يوم االثنني، وهو يوفر 
نظرة على مستقبل البالد خالل 

الـ40 عامًا املقبلة.
ويتم إصدار التقرير كل مخس 
هامة  وثيقة  ويعترب  سنوات 
تسهم بتوجيه قرارات اإلنفاق 

احلكومي على املدى البعيد.
أنه  العام  هذا  تقرير  وُيظهر 
سكان  يتقدم  أن  املتوقع  من 
بسرعة  العمر  يف  أسرتاليا 
معدالت  اخنفاض  بسبب  أكرب 
الوالدة وتأثري كوفيد19- على 

برنامج اهلجرة.
ما مصري أسرتاليا بعد كورونا؟ 
تقرير  يف  خطرية  توقعات 

األجيال لعام 2021
عدد  يصل  أن  املتوقع  ومن 
سكان أسرتاليا إىل 38.8 مليون 
نسمة حبلول عام 2060، خبالف 
ما جاء يف تقرير األجيال األخري 
الصادر يف عام 2015، والذي 
السكان  عدد  يصل  أن  توقع 
حبلول  مليون   40 حوالي  إىل 

عام 2055.
يوم  كلمة  فرايدنربغ  وألقى 
اإلثنني اعرتف فيها بالتحديات 
أقل  عدد  ظل  يف  املستقبلية 

وأكرب سنًا من السكان.
املرجح  »من  فرايدنربغ:  وقال 
االقتصادي  التأثري  يكون  أن 
األكثر استدامة لكوفيد19- هو 

تراجع النمو السكاني«.
أن  يعين  »هذا  وأضاف: 
أصغر  سيكون  االقتصاد 
سنًا  أكرب  أسرتاليا  وسكان 
وسيكون  متوقعًا،  كان  مما 
نتائجنا  على  تأثريات  لذلك 

االقتصادية واملالية.«
ماذا تعني شيخوخة السكان 

بالنسبة لالقتصاد؟
أسرتاليا  أن  التقرير  ُيظهر 
عجز يف  حدوث  احتمال  تواجه 
األربعني  مدار  على  امليزانية 
األقل حيث  القادمة على  عامًا 
تزايد  ملواكبة  الدولة  تكافح 

النفقات للسكان املسنني.
من  امليزانية  وسيقرتب وضع 
التوازن مع عجز متوقع بنسبة 
%0.7 يف السنة املالية 2036-

إىل  يرتاجع  أن  قبل   ،2037
مع   2060 عام  حبلول   2.3%

اتساع نطاق هذه التأثريات.
توقعات  التقرير  خفض  كما 
 3% من  االقتصادي  النمو 
خالل  سنويًا  وسطي  كمعدل 
إىل  املاضية  سنة  األربعني 
%2.6 على مدى العقود األربعة 

املقبلة.
هل يجدر بأسرتاليا إعطاء 

األولوية لهجرة الشباب األكثر 
كسبًا للمال؟

نسبة  أن  إىل  التقرير  ويشري 
العمل  سن  يف  األشخاص 
التقاعد  سن  مع  باملقارنة 
ويوجد  باالخنفاض.  ستستمر 
لكل  عاملني فقط  أربعة  حاليًا 
 65 عن  عمره  يزيد  أسرتالي 
عامًا، ومن املتوقع أن ينخفض   
ثالثة  من  أقل  إىل  الرقم  هذا 

عاملني حبلول عام 2060.
لوزير  السابق  النائب  وقال 
إن  الرضوي،  أبو  اهلجرة، 
نتائج التقرير مصممة ملساعدة 
احلكومات على حتديد السياسات 
الطويل  املستدامة على املدى 

ملواجهة هذه التحديات.
أس:  بي  ألس  رضوي  وقال 
حتديد  هو  التحدي  »سيكون 
تغيريها  اليت جيب  السياسات 
الستيعاب هذا العامل املختلف 
اآلن.  ندخله  الذي  للغاية 
يف  وحدنا  لسنا  بالتأكيد 

مواجهة شيخوخة السكان«.
لتحقيق  املهارات  تعزيز هجرة 

انتعاش مستدام
أدى إغالق حدود أسرتاليا أمام 
لرتاجع  الدوليني  الوافدين 
حيث  أسرتاليا،  إىل  اهلجرة 
مستويات  إىل  الربنامج  وصل 

اهلجرة هي احلل..
مستقبل أسرتاليا على احملك مع تزايد 
معدالت الشيخوخة وتراجع عدد السكان

وزير الهجرة جوش فرايدنبريغ

سلبية للمرة األوىل منذ احلرب 
العاملية الثانية.

تتعافى  أن  التقرير  ويتوقع 
إىل  لتصل  اهلجرة  مستويات 
حبلول  سنويًا  مهاجر   235,000
عام 2025، وأن تبقى عند هذا 

املستوى حتى عام 2060.
اهلجرة  متثل  أن  املتوقع  ومن 
%74 من النمو السكاني حبلول 
عام 2060، بارتفاع بنسبة 60% 
مما  املاضي،  بالعقد  مقارنة 
يدل على أهميتها يف االنتعاش 

على املدى الطويل.
»وداعًا إىل األبد«: مهاجرون 

يغادرون أسرتاليا نهائيًا ليتمكنوا 
من رؤية عائالتهم

اخلزانة:  وزارة  تقرير  ويقول 
يف  املهاجرين  ألن  »نظرًا 
املتوسط هم   أصغر من إمجالي 
فإن  األسرتاليني،  السكان 
زيادة مستوى اهلجرة يزيد من 
السكان يف سن العمل ويؤخر 

آثار شيخوخة السكان«.
وأشار فرايدنربغ إىل أن احلكومة 
تركز على االستفادة من هجرة 
ملواجهة  املاهرة  العاملة  اليد 
التحديات اليت يفرضها تراجع 
معدالت  وزيادة  السكان  عدد 

الشيخوخة.
 زيادة الطلب على الخدمات 

الحكومية
يقول تقرير األجيال إن التحدي 
الدميوغرايف األكرب يف أسرتاليا 
هو شيخوخة السكان والضغط 
الطلب  على  سيفرضه  الذي 

على اخلدمات احلكومية.
أن يكون قطاعا  املتوقع  ومن 
أسرع  ورعاية املسنني  الصحة 
جماالت اإلنفاق منوًا خالل هذه 

الفرتة.
»كوننا  فرايدنربغ:  وقال 
نعيش لفرتة أطول شيء جيد، 
لكن التأثريات على اقتصادنا 

وميزانيتنا ستكون عميقة«.
عنصر  أكرب  الصحة  وتشكل 
 26% ستشكل  حيث  لإلنفاق، 

حبلول عام 2060.
ومن املتوقع أن يزداد اإلنفاق 
املسنني،  رعاية  على  أيضًا 
احمللي  الناتج  من   1.2% من 
من   2.1% إىل  حاليًا  اإلمجالي 

الناتج احمللي يف عام 2060.
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غرب  والية  رئيس  أعلن 
أسرتاليا، مارك ماكغوان، عن 
إغالق مناطق بريث وPeel ملدة 

أربعة أيام.
ثانية  إصابة  أدخلت  وقد 
بكورونا منقولة حمليًا بريث و

Peel بوالية غرب أسرتاليا يف 
حالة إغالق.

الثالثني  رجاًل يف  أن  وُيعتقد 
 Indian أصيب بالفريوس يف
خياطر  ومل   ،Ocean Brewery
الوالية مارك ماكغوان  رئيس 

بأي إمكانية النتشار الوباء.
بشأن  للصحفيني  وقال 
اليت  املنزل  يف  البقاء  أوامر 
منتصف  التنفيذ  حيز  دخلت 
»نأمل  املاضي:  االثنني  ليل 
أربعة  ملدة  اإلغالق  يكون  أن 
اليت  اإلجراءات  ومجيع  أيام 
على  للقضاء  كافية  نتخذها 

الفريوس«.
وكان الرجل املصاب قد تناول 
العشاء يف مصنع للبرية يوم 
املاضي،  االسبوع  الثالثاء من 
مائدة  على  الطعام  وتناول 
من  عادت  امرأة  عن  خمتلفة 
إصابتها  ثبت  ثم  سيدني، 

مبتحور دلتا.
يثري  »ما  ماكغوان:  وقال 
هذه  أن  هو  أكثر  القلق 
تتضمن  مل  األخرية  العدوى 

فرض اإلغالق ملدة أربعة أيام يف بريث وPeel يف والية 
غرب اسرتاليا مع انتشار متحور دلتا الشديد العدوى

احلالة  مع  عابر  اتصال  سوى 
األصلية«.

وقد أقرت احلكومة إتاحة لقاح 
أسرتازينيكا جلميع األسرتاليني 

عن طريق أطباء العائلة
أخرى  امرأة  إصابة  ثبتت  كما 
بعد  عامًا   32 العمر  من  تبلغ 

اتصال مع احلالة األصلية.
أخرى  امرأة  إصابة  ثبتت  كما 
بعد  عامًا   32 العمر  من  تبلغ 

اتصال مع احلالة األصلية.
الوالية : »نعلم  وقال رئيس 
أن هناك إصابتني بالفريوس 
اليت  املرأة  من  اجملتمع  يف 

ذهبت إىل سيدني«.
عدد  نعرف  »ال  وأضاف: 
األشخاص الذين حصلوا عليها 
نعتمد  هلذا  الطريقة.  بهذه 

إجراءات حازمة للغايًة«.

حمدثة  قائمة  إصدار  ومت  هذا 
مبواقع التعرض احملتملة.

إلزامية  مع  اإلغالق  ويتزامن 
ارتداء الكمامات خارج املنزل، 
األشخاص  توجيه  يتم  حيث 
إقامتهم  مكان  مغادرة  بعدم 

إال للضرورة.
وسوف تبقى املدارس ومراكز 

رعاية األطفال مفتوحة.
ورفض رئيس الوالية الدخول 
إلقاء اللوم« بشأن  يف »لعبة 

أصل العدوى يف بريث.
وقال: »ما حدث قد حدث. ال 
حنتاج  عليه.  السيطرة  ميكننا 
بوسعنا  ما  كل  لبذل  فقط 

إلدارته«.
وكان قد مت يف وقت سابق 
بشكل  احلدود  إغالق  إعادة 

صارم مع نيو ساوث ويلز.

مارك ماكغوان

استقبل قائد اجليش العماد جوزاف عون، يف مكتبه بالريزة، قائد 
قوات  يف  العديد  ومسؤول  عمليات  مدير   633 املشرتكة  القوة 
روثوال،  مايكل  األمريال  األوسط  الشرق  األسرتالية يف  الدفاع 
يرافقه امللحق العسكري األسرتالي يف لبنان العقيد البحري دوغ 
جيشي  بني  التعاون  عالقات  تعزيز  يف  البحث  ومت  غريفيسز، 

البلدين. 

قائد اجليش اللبناني استقبل مدير 
العمليات يف قوات الدفاع األسرتالية 

يف الشرق األوسط

أعلنت السلطات اصلحية يف 
نيو ساوث ويلز إنها أغلقت 
يف  مستشفيني  من  أقسام 
أصابة  ثوبت  بعد  سيدني 
ممرضة حتت التدريب كانت 

تعمل فيهما.
من  البالغة  املرأة  وعملت   
العمر 24 عاًما ملدة تصل إىل 
إصابتها  أثناء  أيام  مخسة 
إعادة  جناح  يف  بالعدوى 
مستشفى  يف  التأهيل 
أمراض  وجناح  فريفيلد 
البطن  جراحة  وجناح  القلب 
رويال  العامة يف مستشفى 

نورث شور.
مسؤولي  مسؤولة  وقالت 
الصحة يف نيو ساوث ويلز 
مت  إنه  تشانت  كريي  د. 
عملت  اليت  االقسام  إغالق 
فيها املمرضة خالل تواجدها 

يف هذين املستشفيني.

السلطات  أن  وأضافت 
من   100 حددت  الصحية 
موظفي املستشفى واملرضى 
للحالة  خمالطون  أنهم  على 
وجرى إخبارهم بالعزل واجرءا 

إختبار كورونا.
الصحية  السلطات  وقالت 
إن  املاضي  االربعاء  مساء 
مجيع الذين مت إختبارهم حتى 

اآلن أظهروا نتائج سلبية.

إغالق أقسام يف مستشفيني بسيدني جراء 
إصابة ممرضة بكورونا

نيو  يف  الشرطة  أصدرت 
لنائب  خمالفة  ويلز  ساوث 
رئيس الوزراء بارنابي جويس 
لعدم إرتداء الكمامة يف أحدى 

حمطات تعبئة الوقود.
 200 املخالفة  غرامة  وبلغت 
الشرطة  اصدرتها  دوالر 
احلد  خط  جويس.وكان  حبق 
ستوبرز(  )كرايم  اجلرمية  من 
التابع للشرطة قد تلقى بالغًا 

من أحد االشخاص من أنه رأى 
ونائب  الوطين  احلزب  زعيم 
بارنابي  الوزراء  الرئيس 
الكمامة  يرتدي  ال  جويس 
وهو يدفع مثن تعبئة سيارته 
يف  تعبئة  حمطة  يف  بالوقود 
مدينته آرمديل صباح األثنني 

املاضي.
قامت  إنها  الشرطة  وقالت 
بتحري األمر ودققت تسجيالت 
حمطة  يف  املراقبة  كامريات 
ذلك  بعد  وأصدرت  التعبئة 
دوالر   200 بقيمة  غرامة 
أوامر  ملخالفته  جويس  حبق 
املناطق  يف  الكمامات  إرتداء 

املغلقة.
إرتدائه  عدم  جويس  وبرر 
ببساطة  »إنه  بالقول  الكمامة 
نسى ذلك« وذلك يف حديث 

له مع سكاي نيوز.
واضاف »كنُت يف طريقي إىل 
املطار ونسيُت إرتداء الكمامة، 

فتم تغرميي 200 دوالر.«

إصدار خمالفة لنائب رئيس الوزراء 
لعدم إرتداء الكمامة يف حمطة للوقود
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 املهندسون: نريد االستحصال على رخصة بناء الدولة

تنتفض«  »النقابة  ائتالف  اول  يحُ
احلقيقّية  املعركة  عناوين  إظهار 
السلطة  بني  الدائر  للصراع 
نقابة  انتخابات  يف  واملعارضة 
املهندسني. بالنسبة إليهم، حتاول 
تغييب  طويلة  منذ سنوات  السلطة 
أّنها  لو  للنقابة، كما  الوطين  الدور 
مؤسسات  متفّرعات  من  واحدة 
أّن تفعيل هذا  اعتبار  الدولة، على 
أحزاب  مصاحل  على  يؤثر  الدور 

السلطة.
متكاماًل  مشروعًا  عارضة  املحُ متلك 
إىل  وتشري  النقابة.  دور  السرتجاع 
يف  املشاركة  يعين  الدور  هذا  أّن 
القطاعات  إحياء  عرب  الدولة  بناء 
والصناعة،  كالزراعة  اإلنتاجية 
هؤالء  يرى  البديلة.  الطاقة  وإنتاج 
املهندسني  نقابة  استطاعة  يف  أّن 
أن يكون هلا التأثري األساسي على 
السياسات التوجيهّية للدولة إذا ما 
ح هلا بذلك، لكْونها أكرب النقابات  سحُ
من حيث العدد والكتلة النقدّية اليت 
متلكها، إضافة إىل تعّدد اختصاصات 
املنضوين فيها: زراعيون، مدنّيون، 
متخصصون  متعهدون،  معماريون، 
القطاع  يف  عاملون  بامليكانيك، 

العام، مهندسو كهرباء.
إىل  النقابة  امتداد  يؤّكد  ذلك  كّل 
كثري من القطاعات احليوّية، ما يشري 
سياسات  رسم  على  قدرتها  إىل 
حياة  على  مباشر  أثر  هلا  توجيهّية 

املواطنني والنشاط االقتصادي.
تنتفض« يف  »النقابة  يقول ممثل 
هيئة املندوبني يف النقابة إبراهيم 
ميكن  املهندسني  تأثري  إّن  حجازي 
إذ  مكان.  من  أكثر  يف  يظهر  أن 
الدولة  إرشاد  للمهندسني  كن  ميحُ
على  الناس  تشجيع  مشروع  إىل 
البقاء يف القرى وتثبيت املزارعني 
هذه  استصالح  عرب  أراضيهم  يف 
وخلق  منها،  واالستفادة  األراضي 
وتفعيل  القرى  يف  استثمارات 
إرشاد  إىل  باإلضافة  الصناعات، 
لالستفادة  والزراعيني  الصناعيني 
هذا  البديلة.  الطاقة  توليد  من 
املشروع، بالنسبة إليه، يعين حكمًا 
وزيادة  االقتصادي  النشاط  زيادة 
إمناء  إىل  إضافة  العمل،  فرص 
القرى والتخفيف من ازدحام املدن 
والتخفيف  البيئة  على  واحملافظة 
الطاقة  يف  احلاصل  اهلدر  من 

الكهربائّية.
فريى  املدني،  التنظيم  يف  أما 
»النقابة  مشروع  أّن  حجازي 
تنتفض« هو احلل من خالل »إنشاء 
املدني  اجملال  يف  للتخطيط  وزارة 
الشاملة  اخلّطة  وتطبيق  والعمراني، 
لتنظيم األراضي ورسم السياسات 
اإلسكانّية، وجعل نقابة املهندسني 
وتوسيع  هندسّية  مهنّية  مرجعّية 
الدراسات  مراقبة  ليشمل  دورها 
ووضع  والرتاخيص،  والتنفيذ 
الرتاث  على  للمحافظة  تشريعات 

املبين واآلثار واملواقع الطبيعّية«.

ماذا عن الكهرباء والبيئة؟
هذا أيضًا ما يراه املرّشح لعضوّية 
شرتوني.  نضال  النقابة  جملس 
دراسات  على  عمل  الذي  الدكتور 
ختتص بدور النقابة يف احملافظة على 
والكهرباء،  املياه  أزمة  وحّل  البيئة 
يشري إىل أّن اجلسم اهلندسي قادر 
على املشاركة يف بناء الدولة ووضع 
خّطة إنقاذ متكاملة بغية اخلروج من 
املواطنني  حياة  تعين  اليت  األزمات 

لينا  فخر الدين

تصوير هيثم املوسوي
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شهدت منطقة وطى املصيطبة يف بريوت 
توافد  حيث  املاضي،  األحد  بارزًا،  حدثًا 
إذا  دنيا،  آالف  الثمانية  يوازي  ما  إليها 
ما قسنا املهندس كما يراه جمتمعنا. عدد 
املشاركني يف احلدث مهّم حبّد ذاته كونه 
املندوبني  هليئة  انتخاباٍت  يف  قياسّيًا 
كان  األهّم  لكن  املهندسني،  نقابة  يف 
اكتساح نتائج االنتخابات من قبل حتالف 
التحالف  جنح  تنتفض«.  »النقابة  الئحة 
كبرية  فئة  استقطاب  يف  الفسيفسائي 
من املتململني من تقاعس النقابة، وبان 
االقتصادي.  االنهيار  جّراء  أكثر  التأفف 
إذ إن تقدميات النقابة اليت كانت مغرية 
وعائالتهم  املنتسبني  من  للكثري  جّدًا 
زمن  يف  رونقها  فقدت  وّلت،  أيام  يف 
األمان.  وزوال شبكات  املّدخرات  تشّتت 
اللفظي املسّمى  التضاّد  هامش هنا عن 
يأتي  أن  لألمان  فكيف  تأمني،  شركات 
من شركات رحبّية تّتبع نفس منوذج عمل 
غالبًا  باتت  وهي  االستثمارية،  املصارف 
أن  منذ  جتارية  مبصارف  عضويًا  ترتبط 
رفعت معظم بلدان العامل القيود الرقابية 
التأمني  ارتباط شركات  متنع  كانت  اليت 
االستثمار  وشركات  التجارية  باملصارف 

يف تسعينيات القرن املاضي.
مل  اهلندسة  يف  النقابي  اإلغراء  أن  بيد 
والتقدميات  االمتيازات  يف  فقط  يكن 
للمنتسبني، بل يف املشاريع اليت كانت 
وتوكلها  الدولة  تنفذها  املاضي  يف 
واليت  السلطة،  لقوى  موالية  لشركات 
املهندسني  تشّغل  بدورها  كانت 
الدنيا«. لن  »قّد  بأنهم فعاًل  وحتّسسهم 
ندخل يف نقاش حول منفعة تلك املشاريع 
مشاريع  من  املصاحل،  وتشابك  للنقابة 
جملس اإلمناء واإلعمار إىل نهبة سوليدير 
ذلك  ألن  البلد،  وسط  لعقارات  الكربى 
املستقبلية  اخلطوات  عن  النقاش  يرف 
نتيجة  ثورية  تكون  قد  واليت  احملتملة، 
املهندسني  مزاج  يف  الكبري  التغيري 
االنتخابي. احلديث يف هذه املرحلة جيب 
أن يكون يف بديل خمتلف عّما كان قائمًا 
بديٌل  ويستثمرها  اللحظة  ميتطي  لئال 

مستنسٌخ عن املنظومة البائدة.
أنطونيو  حديث  استحضار  ميكن  هنا 
بني  العرش  خلّو  فرتة  عن  غرامشي 
كَمني، حيث يقول إنه يف هذه الفرتة  احلحُ
هناك أزمات ختلق من واقع أن »القديم 
أن  يستطيع  ال  اجلديد  بينما  يتضر، 
يولد«، وأن هذه األزمات هي نتاج ابتعاد 
اجلماهري عّمن ميّثلها سياسيًا وختلق فجوة 
عالمات  إىل  تؤدي  ل  واملمثَّ ل  املمثِّ بني 
هذه  يف  الثورية  البدائل  عامة.  احتضار 
احلالة تكون يف حتطيم األطر اليت كانت 
تقوم عليها موازين القوى القدمية، وبناء 
القوى  بديلة تؤسس ملوازين  ثورية  أطر 
ثورية  نية  يفرتض  ذلك  لكن  اجلديدة. 
زوايا  يف  بالضرورة  موجودة  ليست 
يف  الدخول  وقبل  املنتفضة.  النقابة 
اجلولة  يف  يدث  أن  ميكن  ما  تفاصيل 
نقابة  مبارزة  من  أهمية  واألكثر  اجلديدة 
املهندسني القادمة بعد اسبوعني، ال بد 
يف  حصل  الذي  »اإلجناز«  استذكار  من 
باحللم  االحتفاء  مت  حيث  احملامني،  نقابة 
هو  يبّشرنا  أن  قبل  خلف  ملحم  اآلتي 
املصرف  حزب  منرب  على  من  شخصيًا، 
أن  الوقت«  »صار  حلٌم  أنه  املفّضل، 
يتجّسد. رّوج يف حينها للنقيب املنتخب 
من خارج السلطة على أنه بديل ثورّي، يف 
حني أنه صنم رجعّي مستنسخ عن كل من 
سبقه من األصنام اجلمهورية )نسبة إىل 
النخب  خنبة  تنتج  اليت  اجلمهور(  مدرسة 
يف اجلمهورية اللبنانية منذ نشأتها. معظم 
احملامني الذين ختّرجوا وتدّرجوا يف قضاء 
كنسّيي  أيادي  على  تتلمذوا  اجلمهورية 
يوسف(،  القّديس  جامعة  )ثم  اجلمهور 
وهي من أكثر املؤسسات الرجعية نفوذًا 
يف البلد، إذ إنها حّتى اليوم تعامل الطفل 
كمشروع  حضانتها  يدخل  الذي  الذكر 
نائب أو وزير، بينما ال تنظر إىل رفيقاته 

اليومّية.
اليت  »الوريقات«  شرتوني  يمل 
مشروع  يف  املهندسون  صاغها 
إّن  ويقول  تنتفض«،  »النقابة 
الكهرباء ميكن  »النفضة« يف قطاع 
أن حتصل مثاًل عرب عّدة حلول، كتأمني 
الغاز الطبيعي إلنتاج الكهرباء بهدف 
ختفيض كلفة اإلنتاج حنو سبع مرات، 
معاجلة هدر الطاقة الكهربائّية الذي 
يصل إىل 52% من الطاقة املنتجة، 
وإعادة  املتجّددة  الطاقة  استخدام 

تأهيل شركة الكهرباء.
حصلت  قد  الكهرباء  كانت  وإذا 
على حصتها يف هذا املشروع، فإّن 
فّند املشروع  للبيئة أيضًا ملحقها. ويحُ
املشاريع  ملنع  الضغط  كيفّية 
السدود  من  واحلد  بالبيئة  املضّرة 
العشوائّية، وإعادة النظر يف رخص 
التلّوث  وإزالة  والكسارات،  املقالع 
واهلواء  اجلوفّية  واملياه  األنهار  من 
إىل  باإلضافة  الزراعّية،  واألراضي 
الطاقة  يف  االستثمار  على  التحفيز 
املوارد  إدارة  حيث  من  املتجّددة 

وتشجيع »األبنية اخلضراء«.
أكثر من ذلك، يرى املرشح لعضوية 
جملس النقابة يف الفرع الثاني روي 
النقابة جيب أن يكون هلا  أّن  داغر 
الكربى  املشاريع  يف  واضح  رأي 
والبنى التحتّية، مستذكرًا أّنه مل يتم 
 EDEN« مشروع  يف  برأيها  األخذ 
مطمر  يف  النفايات  وطمر   »BAY
السدود  وإنشاء  برافا  الكوستا 
النسيج  فستضرب  أبراج  وإنشاء 

البيئي واهلندسي للمحيط.
أسباب غياب دور النقابة

الوطين  الدور  فإّن  احملصلة،  يف 
ألسباٍب  غائب،  املهندسني  لنقابة 
النقابة  جملس  عضو  يؤّكد  خمتلفة. 
املنتهية واليته وأمني السر السابق 
للدور  حدود  »ال  أن  حّناوي  علي 
به  تقوم  أن  النقابة  بإمكان  الذي 
على املستوى الوطين«. يربط األمر 
العلمية  وقدراته  النقيب  بشخصية 
واملهنية والتجارب القيادّية والنجاح 

على املستوى الشخصي.
املشاركة  من  »ليتمّكن  ذلك  كّل   
الفعالة يف املنتديات وحتويل النقابة 
واملؤمترات  بالندوات  تعج  خلية  إىل 
القضايا  كل  تعاجل  اليت  العلمية 
على  وقدرته  واخلدماتّية،  اإلمنائّية 
كنقاط  وفرضها  التوصيات  متابعة 
الوزارّية  القرارات  يف  أساسّية 
والنيابّية، باإلضافة إىل قدرته على 
التأثري اجملتمعّي خللق رأي عام يدعم 

هذه التوصيات«.
عّدد حناوي األدوار اليت تقوم بها  يحُ
من  كثري  شريكًا يف  كونها  النقابة 
على  موافقتها  كضرورة  اللجان، 
إنشاء كليات للهندسة وعلى تعيني 

اللبنانية  املؤسسة  رئيس  نائب 
يف  عضوًا  وكونها  للمواصفات، 
املهنة  ممارسة  أذونات  إعطاء  جلنة 
املدني  للتنظيم  األعلى  واجمللس 

وإدارات أحُخرى.
مع ذلك يرى أّن املشكلة تكمن يف 
بعض املواقع اليت مل يلحظها قانون 
رأي  عّد  يحُ إذ  اهلندسة،  مهنة  تنظيم 
لزم يف كثري  النقابة استشاريًا غري محُ
والكسارات  كاملقالع  املشاريع  من 
وتصريف األراضي والبيئة املستدامة 
البناء  وقوانني  العمراني  والتطّور 
العاّمة...  السالمة  مرسوم  وتطبيق 
يشّكل  أن  جيب  رأيها  بأّن  علمًا 

ضابط إيقاٍع علمي ومهين.
من جهته، يشري نضال شرتوني إىل 
كانت  املتعاقية  النقابة  جمالس  أّن 
اليت  السياسّية  الطبقة  من  جزءًا 
لنقابة  الفعلي  الدور  إعطاء  ترفض 
على  سيؤّثر  ذلك  ألن  املهندسني 
على  مشددًا  الشخصّية،  مصاحلهم 
كنها أن تضغط لتنفيذ  أّن النقابة ميحُ
الضغط  إىل  إضافة  املشاريع، 
لتكون  القوانني  من  كثري  لتعديل 

مشاركة يف صناعة القرار.
هذا أيضًا ما يؤكده روي داغر الذي 
يشري إىل أن النقابة تستطيع القيام 
خالل  من  مشاريع  وتوقيف  بدورها 
العام،  الرأي  وتكوين  صالحياتها 
القضاء  حنو  التوّجه  إىل  إضافة 

املختص.
من هم الفائزون يف »النقابة تنتفض«؟

تنتفض«  »النقابة  ائتالف  استطاع 
الذي يضم 21 حزبًا وجمموعة الفوز 
املندوبني  هيئة  يف  مقعدًا  بـ221 
مقعدًا  و15  املهندسني،  نقابة  يف 
توّزعت  فكيف  الثالثة.  الفروع  يف 

انتماءات الفائزين؟
اللبناني  الشيوعي  احلزب  نال 
بـ48  بفوزه  مقاعد  نسبة  أعلى 
»مهنيات ومهنيون  مرشحًا، وحصل 
فاز  فيما  مقعدًا،   39 على  هندسة« 
»مهندسون من صيدا واجلوار« بـ33 
مقعدًا، وجمموعة »IEA« )مهندسون 
ومعماريون مستقلون( بـ27 مقعدًا.

كما نشرت »بريوت مدينيت« أساء 
الفائزين الـ14 الذين ينتمون إليها، 
الذين  نفسه  الفائزين  عدد  وهو 
يف  ومواطنات  »مواطنون  رشحتهم 
أن  إىل  البعض  أشار  فيما  دولة«، 
 9 تضم  اليت  املعارضة«  »جبهة 
جمموعات، من بينها حزب الكتائب، 
وفازت  العدد  هذا  من  أقل  رّشحت 

بهم.
اجملموعات  تنل  مل  املقابل،  يف 
كـ«هوا  مقاعد   10 من  أكثر  األخرى 
تشرين« و«اللقاء املهين اهلندسي« 
و«الكتلة  و«مدى«  و«منتشرين« 

الوطنية« و«لبنان عن جديد«...

انتـفاضة مـرتع الـتكنوقراط
جمال غصن

يف الدراسة بالطريقة نفسها. لكن تأميم 
اليوم،  موضوع  ليس  الرتبوي  النظام 
وال هو من صالحيات نقابة املهندسني، 
وتركيبة نقابة املهندسني ال تشبه نقابة 
ليسوا  لبنان  فاملهندسون يف  احملامني. 
أو جامعة واحدة، وإن  حكرًا على مدرسة 
الوسطى  الطبقة  من  خنبويًا  جتّمعًا  كانوا 
وما فوق. لكن هذا التنّوع النسيب خيسر 
قيمته يف غياب أي طرح سياسي، ثوريًا 
كان أو غري ثوري، يف احلمالت االنتخابية 
اجلامعة  اإلدارية  باألمور  األجندة  وحصر 
السلطة  مواجهة  شعار  حتت  واملنضوية 
الفاسدة الفضفاض. هكذا تصبح املعركة 
االنتخابية استعراضًا للتكنوقراط األنسب 
لقيادة مرحلة إنقاذ املنظومة من نفسها، 
تصّرف  اليت  املستقيلة  احلكومة  ولعّل 
األحد عشر شهرًا  ما يقارب  األعمال منذ 
التكنوقراط.  ثورية  عدم  على  مثال  أبرز 
هيئة  بانتخابات  الفائز  التحالف  أن  ومبا 
املندوبني هو »من كل واد عصا« كذلك 
إطار  أصاًل  يوجد  ال  اليت  الطروحات  هي 
املندوبني.  هيئة  ضمن  هلا  تنفيذي 
ائتماني  احّتاد  تأسيس  يريد  من  فهناك 
يقي املنتسبني شّر رياض سالمة مستقباًل 
طروحات  وتوجد  الضرب«،  »أكلوا  بعدما 
الكهرباء  ملفات  مع  التعاطي  كيفية  يف 
املواضيع  من  وغريها  والبيئة  والنفط 
كونها  أكثر،  ليس  العواطف  تثري  اليت 
خارج نطاق صالحيات اهليئة، وإن كانت 
يف  »البّييعة«  للشعارات  كربوفة  تنفع 

االنتخابات النيابية العتيدة.
املدّوية  اخلسارة  أن  ذلك  كل  يلغي  ال 
وخليفته  وشريكه  احلريري  رفيق  لتيار 
األمني النبيه بري يف النقابة هي مدعاة 
أمل، لكن احلركة حبد ذاتها ليست بركة 
إن مل تكن يف منحى تغيريي. وهنا نعود 
إىل أعراض االحتضار الغرامشية للمنظومة 
عامًا.  تسعني  قبل  عنها  حتّدث  اليت 
السياسي  »العنف  تشمل  األعراض  هذه 
وصعود  التظاهرات،  وتفّشي  العلين 
املتطّرفة  السياسية  املواقف  وتقّبل 
يف  مسبوقة  غري  وتقّلبات  وقياداتها، 
مفاجئ  واستنفاد  الدولية  العالقات 
السياق  يف  قوية«.  كانت  ملؤسسات 
التارخيي لنبوءة غرامشي كانت الفاشية 
بدل  يولد  أن  استطاع  الذي  اجلديد  هي 
موسوليين  ال  طبعًا  احملتضر.  القديم 
نقابة  املندوبني يف  هيئة  هتلر يف  وال 
هي  املصيطبة  وطى  وال  املهندسني، 
فيشي. لكن غياب املواقف املتطّرفة من 
األضداد املتحالفة يف نقابة تنتفض يف 
ظل احتضار املنظومة، يعكس حرصًا غري 
مرّبر )أو غري مقصود( على احلفاظ على 
أعمدة املنظومة كما هي، وإن كان  أحد 
هناك  للتذكري،  يّدعي.  كما  أقل  بفساد 
اليت  العمالية  النقابات  ودّجن  دّمر  من 
لسبب  لكنه  للمنظومة،  تهديدًا  تشّكل 
مهٍن  نقابات  ونفوذ  قّوة  على  حافظ  ما 
معّينة، ومنها املتنازع عليها اليوم. ملاذا 
يا ترى؟ قد يتسّلل جملس نقابي ثوري 
على ظهر احللف العريض ويفرض تنظيمًا 
إىل  األشباح  مدينة  وسط  يّول  مدنيًا 
مساكن شعبية تعيد الروح إىل بريوت، 
أو هذا ما يلم به الطاحمون بثورة. لكن 
اآلتي  اهلندسي  احللم  يكون  أن  األرجح 

على شاكلة اخللف الطاحل يف احملاماة.
املعارك  أهم  من  هو  البديل  أزمة  حّل 
على  هذه.  االحتضار  مرحلة  يف  الثورية 
هذا البديل أن خيلق أدواته ال أن يرتضي 
قبل  من  له  املسموحة  اللعبة  أدوات 
يساهم  أن  ينبغي  ال  وطبعًا  املنظومة، 
يف تعزيزها وبقائها. على البديل الثوري 
راديكاليًا  ثوريًا  خطابًا  يصيغ  أن  أقّله 
ضاق  شعب  تطلعات  حجم  مع  يتناسب 
ال  حتمًا  الثوري  البديل  ذرعًا.  باملنظومة 
لكن  فيه.  وكتائبهم  اجلمّيل  آلل  مكان 
إىل حني أن يتبلَور ذاك البديل الثوري، 
مربوك »السحسوح« ملن اعتاد أن يوّزعه 

ال أن يتلّقاه.
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الفوز الساحق الذي حققه تكتل »النقابة تنتفض« يف انتخابات 
املرحلة األوىل من نقابة املهندسني فّجر اآلمال حبصول تغيري 
على صعيد أوسع. لكن األمر ليس بهذه البساطة أو السذاجة، 
فاملعركة ما زالت قائمة مبرحلتها الثانية يف 18 متوز النتخاب 
اختيار  إىل  إضافة  العامة،  اجلمعية  عن  أعضاء  وستة  نقيب 
األربعة  الفروع  فازوا يف  الذين  اخلمسة  املرشحني  واحد من 
أيضًا، ألن  قائمة  املاضي. وهي  األحد  انتخاباتها  اليت جرت 
ما حصل، رغم أهميته وحجمه، يواجه حتّدي أن يعّب عن تغرّي 
يف مزاج الطبقة الوسطى اليت يصّنف املهندسون من خنبتها، 
احلراك  ملصلحة  متامًا  ينقلب  مل  القوى  ميزان  أن  عن  فضاًل 
أو »النقابة تنتفض«، أو على األقل هذا ما جيب أن تكّرسه 

املرحلة الثانية من االنتخابات<
من أصل حنو 8 آالف مهندس شاركوا يف االنتخابات التمهيدية 
يف نقابة املهندسني األحد املاضي، حاز تكتل »النقابة تنتفض« 
النتيجة  السلطة.  ألحزاب   %22 مقابل  األصوات  من   %78
واضحة، لكنها مل حتسم املعركة بعد. فرغم أن تكّتل »النقابة 
تنتفض« متّكن من االستحواذ بشكل كامل على الفروع: األول 
والثاني والسابع، مقابل استحواذ أحزاب السلطة جمتمعة على 
فرع املهندسني املوظفني يف القطاع العام، إال أنه يف 18 متوز 
اجلاري سيخوض الطرفان املعركة الكبى على انتخاب نقيب 

وستة أعضاء عن اجلمعية العامة.
انتخاب  يتم  املرحلة  األحد كانت متهيدية. يف هذه  انتخابات 
هيئة املندوبني بشكل نهائي، وانتخاب مخسة مهندسني عن 
كل فرع من فروع النقابة السبعة. ويف املرحلة التالية، جيري 
انتخاب مهندس واحد من الفائزين يف االنتخابات التمهيدية 
اليت شغرت يف  املقاعد  عن  مهندسني  وانتخاب  الفروع  عن 
اجلمعية العامة ويف مركز النقيب. بهذا املعنى، فإن املرحلة 
األوىل قد تنتهي بفوز كبري كما حصل األحد املاضي، إال أنها 
أيضًا تعّب عن مدى جاهزية األطراف الذين خيوضونها من أجل 
احلسم النهائي للمعركة يف إطار املسار الذي حّدده كل فريق 

لنفسه منذ البداية.
يف  األحزاب  جترّتها  اليت  اخلطابية  العناوين  عن  ومبعزل 
أن  إال  املهندسني،  نقابة  ملواقع خمتلفة يف  احتالهلا  مقاربة 
وجودها  عن  تدافع  فهي  متامًا.  فارغ  احلالي  معركتها  عنوان 
اليت  الكراسي  عن  تدافع  فقط.  النقابة  يف  واستمراريتها 
تتداوهلا من مرشح إىل آخر، رغم اخلروقات اليت تعرضت هلا 
مرات عديدة على أيدي النقباء عاصم سالم وصبحي البساط 
العامة والفروع  وجاد ثابت، ويف األعضاء أيضًا عن اجلمعية 
وفخر  حشيمي،  وسالمة  اجلمل،  وسين  اهلل،  عبد  أمحد  مثل 

دكروب، وعبدو سكرية، وسواهم.
يف املقابل، خيوض تكتل »النقابة تنتفض« معركة سياسية 
املرحلة  فرضته  العنوان  هذا  السلطة«.  »مواجهة  عنوانها 
املمتدة من 17 تشرين األول 2019 لغاية اليوم. ففي هذه 
الفرتة تبنّي أن نقيب املهندسني جاد ثابت وجملس النقابة 
فشلوا يف محاية أموال النقابة من الذوبان الذي أصابها، كما 
أصاب الودائع. كان لدى النقابة حنو 450 مليون دوالر موّزعة 
على عدد من الصناديق أبرزها: صندوق التقدميات االجتماعية 
األحرار.  املهندسني  صندوق  التقاعد،  صندوق  )الصحية(، 
السياسية،  املواجهة  عنوان  على  إمجاع  هناك  يكن  مل  طبعًا 
إال أن املنطق فرض نفسه بعد االنهيار، إذ باتت األموال يف 
النقابة تساوي فعليًا حنو 50 مليون دوالر، فأصبحت املعركة 
السياسية هي األكثر جدوى بني املعارك األخرى بعد اخلسارة 

الالحقة بأموال النقابة.
املواجهة السياسية هي عنوان يتداخل فيه ميزان القّوة على 
الساحة احمللية مع عوامل اقتصادية واجتماعية حمّركها األساسي 
االنهيار النقدي وما تاله من سلوك السلطة يف التعامل معه 
لتأكل  التضّخم  آلة  إفالت  عب  لبنان  خسائر مصرف  لتذويب 

املداخيل واملدخرات.
 ما حصل هو أن األزمة أصابت املهندسني يف صميم مداخيلهم 
ومدخراتهم. هم يعّدون من خنبة الطبقة الوسطى الذين أصيبوا 
بتدهور قيمة اللرية، وباقتطاع واسع من مدخراتهم وأصوهلم. 
ومبا أن مداخيلهم ومدخراتهم كانت، نسبيًا، أعلى من غريهم، 
فإن األذى الذي حلق بهم أكب، وبات يشّكل جزءًا من وعيهم 

السياسي يف ظل األزمة.

 املهندسون يصنّفون من نخبة الطبقة الوسطى الذين أصيبوا بتدهور 
قيمة اللرية وباقتطاع واسع من مدخراتهم وأصولهم

تتعّزز هذه النتائج باستبيان ُنّفذ يف النقابة، وخلص إىل أن 
لكن   .2019 وظائفهم يف  فقدوا  مهندس  آالف   4 من  أكثر 
تقديرات مبنية على عدد شركات املقاوالت الناشطة، تشري 
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احُلّر«  الوطيّن  »التّيار  رئيس  وانتقد  ِإالاَّ  تقريًبا،  َأحٌد  يبَق  مل 
اأَلمني  ُمساعدة صديقه«  »طلب  على  باسيل ،  الّنائب  جبان 
«حزب اهلل«، السّيد  حسن نصر اهلل ، يف حّل االشتباك  العاّم لـِ
«َأهل البيت«  الّسياسّي بني »التّيار« و«حركة َأمل«... بدًءا بـِ
يف  وجنحوا  الباسيلّية«،  »الّدعوة  روا  َزواَّ اّلذين  املسيحّي، 
معُهم  تنفع  ومل  كما  وَأهلها«...  »الذمّية  حنو  هذا  تزويرهم 
اجُلمعة  يوم  الّصحايّف  ُمْؤمتره  السّيد نصر اهلل يف  توضيحات 
املاضي، بل استمّروا يف غّيهم وتضليلهم... ِإىل َأن َأثبتت 
ُمعاجلة  يف  »حكيًما«  بل  ال  ُمصيًبا،  كان  باسيل  َأّن  الوقائع 
َأظهر  وَأّنه  اعتمده،  اّلذي  الّنحو  على  احلركة...  مع  اشتباكه 
ا... وَأّنه ِإىل ذلك  ا وطنيًّ ا وحسًّ يف هذا اإِلطار ُنضًجا سياسيًّ
جرت  كما  احُلكومّي،  الّتشكيل  ُمعرِقلي«  »ِمن  ليَس  ُكّله... 

العادة على وصفه!...

العقدة  حلّل  هذه،  »ُمبادرته«  صواب  على  اأُلوىل  والّداللة 
امُلسَتحَدثة امُلعيقة للّتشكيل احُلكومّي، اّلذي هو اخُلطوة اأُلوىل 
حنو بدء احُللول مُلواجهة خطر االنفجار الّشعيّب واالنهيار الوطيّن 
الّشامل... ُصدور بياٍن لـ«التّيار الوطيّن«، مفاُده دعوٌة ِإىل 
امُلناصرين للّتهدئة اإلعالمّية مع »َأمل«، وقد تلته َأيًضا دعوة 

ِمن »احلركة« إىل ُمناصريها للّتهدئة.

كما وَأظهرت »امُلبادرة الباسيلّية« َأيًضا، متاُسًكا يف ما كان 
ٍت يف  ُيعرف بـ«فريق  8 آذار «، يف ُمقابل ما شوِهد ِمن تشتُّ
الّشارع اآلخر، حيُث بدا املشهد وكَأّن الدّف قد »انفَخَت وتفّرق 
الُعّشاق«، ُكلٌّ ِإىل مصاحله الّشخصّية وحساباته احلزبّية، مع 
مّي االشرتاكّي   تسجيل متاُيٍز يف هذا اإِلطار لرئيس »احلزب التقدُّ
وليد جنبالط ، اّلذي يتقّدم على اآلخرين من فريق » 14 آذار «، 
مُبقاربٍة وطنّيٍة جامعٍة يعمل هلا استشعاًرا منه خُبطورة الوضع 
الّراهن، وبالّنظر ِإىل املآسي اّليت حلقت بالُلبنانّيني ُمنُذ اندالع 

حراك »اهليالهو« يف 17 تشرين اأَلّول 2019، ِإىل اليوم.

اهليالهو«  »حراك  بَأّن  اإِلقرار  ِمن  ُبّد  ال  اجملال  هذا  ويف 
ُكّل ما وصل  لْيَسا سبًبا يف  و«الّثورة على باسيل والعهد« 
ِإليه ُلبنان، بسبب  الفساد ، بل ِإن مسؤولّية احلراك الّشعيّب 
حراٌك  ِإّنه  فَعماه«!.  الوضع  »لُيكّحل  جاء  َكونه  على  تقتصر 
عفويٌّ تَأّخر كثرًيا... وحّتى يوم اجُلمعة املاضي، كي يعلم َأّن 
»اهليالهو« والرّتكيز يف الّشتيمة واالستهداف الّشخصّي على 
باسيل ومقام الّرئاسة اأُلوىل، وقطع الّطرق وَأعمال الّشغب 
اجمّلانّي... ُكّلها خطواٌت لن جتعل »احلراكّيني« ُيالمسون –ولو 
اّليت رفعوها يف 17 تشرين األول  الّنبيلة  اأَلهداف  ُمالمسًة– 
ِإذ  الّشمال،  الّتغيري من عاصمة  َأتت رياح  َأن  ِإىل   ...2019
احمُلتّجني يف  طرابلس ،  مشهد  ُمعّبًا وذا دالالٍت…  كم كان 
اّلذين نّظموا، وبدًءا ِمن اجلمعة 25 حزيران 2021، مسرياٍت يف 
شوارع عاصمتهم الّشمالّية، ُمستخدمني الدّراجات، وقد عّرجوا 
على منازل الُنّواب والّسياسّيني يف املدينة، ُمنّددين بـ«ترّدي 
احُلكومّية،  وبالّسياسات  جُمّدًدا،  اأَلسعار  وارتفاع  اأَلوضاع 

وغياب الّدولة وُمؤّسساتها عن القيام بواجباتها«… 
ُمقابل  اللرية يف  انهيار  ِإىل  وَأّدى  والِعباد،  الِبالد  َأرهق  ما 
وقد طالب احملتّجون  والر، وشلٍل يف خُمتلف القطاعات…  الدُّ
يف جولتهم الّتحذيرّية اأُلوىل للمسؤولني الّشمالنّي، بـ«ِإزالة 

الّطبقة الّسياسّية«!...
 لقد َأثبت »املارد الّطرابلسّي« يف انتفاضته تلك، َأّنه قد خرج 
حّتى احدودب ظهره، فَأيقن َأّن  من مصباٍح لطاملا ُدّجن فيه… 
امُلشكلة ليست حصًرا يف املصباح، بل ويف ُبيوتاٍت سياسّيٍة 
ا عظيًما يف القمقم، ِإفساًحا منها  لطاملا دّجنت شعًبا طرابلسيًّ
البالد،  خريات  على  االستيالء  ُقدًما يف  للُمضّي  اجملال،  يف 
وسلب ُحقوق العباد، حّتى انتفض الّشعب الّشمالّي لكرامته، 
ِإىل  وصّحح مساره، وانتقل ِمن شارٍع يعبه الّصاحل والّطاحل… 

َأوكاٍر تنبعث منها روائح الفساد امُلستشري!.

والّطربلسّيون اّلذين استقَبلوا حراك 17 تشرين اأَلّول 2019 
بالّطبل والّزمر واملوسيقى، استقبلوه يف 25 حزيران 2021 يف 
شكٍل ُمغايٍر، يف »عّز« عيد املوسيقى هذه الّسنة، فهل َمن 

يعتب؟، وهل َمن يقرأ هذا امُلعطى اجلديد؟!.

بل ِمن باب  ال نقول هذا من قبيل الّتحريض –ال مسح اهلل– 
ِمن  َمن يعتب  الّطرابلسّية، فهل  الّتحليلّية لالنتفاضة  القراءة 
الّرسالة يف وضوٍح ما بعده  ِإليهم  الّشأن، املنقولة  َأصحاب 

وضوح؟.

رزق اهلل الحلو

ُمـبادرٌة باسـيلّيٌة وانتـفاضٌة 
طــرابلـسّيٌة!

إىل أن العدد قد تضاعف يف السنة السابقة وبات أكثر من 15 
ألفًا اليوم، أي أكثر من ثلث املهندسني املسجلني على لوائح 
النقابة الذين حيق هلم االنتخاب وعددهم 47 ألفًا. فمن أصل 
املقاولني  نقابة  3000 شركة مقاوالت وتعهدات مسّجلة يف 
)الشركات اليت ال ميلكها مهندس ال ميكنها التسجيل يف نقابة 
املهندسني( مل يكن ينتظم منها يف تسديد اشرتاكاته، يف 
آخر ثالث سنوات، أكثر من 600 شركة، وهذه السنة مل يسّدد 

أكثر من 190 شركة. 
مصدر  حتديد  على  قادرون  املهندسني  فإن  املعنى،  بهذا 
السلطة  سلوك  أي  واضح،  بشكل  بهم  حلقت  اليت  اخلسارة 
الذي يدفعهم حنو اهلجرة. وليست شركات املقاوالت وحدها 
من تعرض هلذه الضربة واضطرت إىل أن تصرف مهندسني أو 
أن توقف أشغاهلا أو أن ختفض عدد ساعات العمل والرواتب 
والتطوير  والدروس  االستشارات  بل شركات  واملخصصات، 

العقاري وسواها.
إذًا، إضافة إىل أن احتماالت اخلرق كانت وما زالت موجودة 
يف نقابة املهندسني، إال أن األزمة كان هلا أثر كبري يف بلورة 
مواقف املهندسني من املرشحني إىل متثيلهم النقابي. وبدرجة 
الفوز.   / اخلسارة  دورًا يف هذه  أخرى  عوامل  لعبت  ثانوية، 
فمن جهة، كان هناك تنافس بني مرشح حركة أمل مصطفى 
فواز، ومرشح حزب اهلل حسن حجازي، على مركز النقيب، ما 
انعكس ترهاًل يف املاكينة االنتخابية هلما. »أمل« حتديدًا كانت 
عالقة بني تيارين داخلها، واحد يفّضل فواز، وآخر يفضل أي 

أحد غريه.
ومل  حاالتها،  أضعف  يف  كانت  احلّر  الوطين  التيار  ماكينة   
انتخابات  إىل  احلزبية  البطاقات  حاملي  ثلث  من  أكثر  حيضر 
األحد املاضي، بينما تيار »املستقبل« املشتت بني رغبة سعد 
احلريري يف ترشيح باسم العويين ملركز النقيب تلبية ملساعي 
درغام،  )حسن  آخرين  مرشحني  أربعة  وبني  هامشية،  أمحد 
رفعت سعد، حممد ياسني، حممد سعيد فتحة(. كذلك، قّررت 
»القوات اللبنانية« أن تنأى بنفسها عن الطرفني، يف حماولة 
حملاباة »النقابة تنتفض«، إال أن هذه األخرية مل تلتفت إليها، 
وباتت »القوات« تناقش حاليًا خيار االمتناع عن املشاركة يف 
رئيسها  اليت حياول  الكتائب  االنتخابات.  الثانية من  املرحلة 
جتيري فوز »النقابة تنتفض« ملصلحته، ال ميلك يف هذا الفوز 
سوى احلّصة األصغر اليت جتعله مشاركًا غري مقّرر أصاًل، إىل 
جانب النائبة السابقة بوال يعقوبيان اليت ليس هلا أي فضل 

يف هذه املعركة سوى االستغالل اإلعالمي.
يف  تغرّي  عن  للتعبري  النتيجة  بهذه  االعتداد  ميكن  هل  إذًا، 
مزاج الطبقة الوسطى يف لبنان اليت كان تنتمي إليها غالبية 
يف  الفوز  هذا  سيرتجم  وبالتالي  االنهيار،  قبل  املهندسني 
استحقاقات أوسع؟ هذا السؤال سابق ألوانه، ما دامت معركة 

نقابة املهندسني مل حتسم نهائيًا بعد.
املعركة ستكون مرتبطة حبسم اسم مرشح النقيب بني أحزاب 
السلطة اليت باتت تبحث عن مهندس مستقل )يكون بريوتيًا( 
خيوض عنها معركتها بشكل فاضح، وبني »النقابة تنتفض« 
اليت ظهر على ساحتها عارف ياسني، ومسري طرابلسي. هذا 
األخري ترشحه جمموعات اجلامعة األمريكية و«بريوت مدينيت« 
ومن هم مثلهم، بينما ياسني مل يتمكن من االستحواذ على 

أصوات أعضاء التكتل.
كذلك، طرأت مشكلة أساسية أمس، مع إقرار جملس النواب 
قانون متديد املهل املعمول فيه بالقانون 199، لغاية نهاية 
السنة اجلارية، ما يعين أن احتمال الطعن يف االنتخابات وارد 
جمددًا. قد تكون هذه هي لعبة السلطة للتهّرب من اخلسارة 

الكبى.

النقابة تشارك يف 26 لجنة وهيئة
بعضها  موقعًا؛   26 تشارك يف  أن  املهندسني  نقابة  بإمكان 
عليه  منصوص  فيها  وجودها  ألن  جبًا،  فيها  تشارك  مواقع 
له دور استشاري أساسي.  قانونًا مبراسيم، وبعضها يكون 
فمن املواقع األساسية اليت ينّص املرسوم على متثيل نقابة 
املهندسني فيها، موقع اجمللس األعلى للتنظيم املدني. هنا 
بالتحديد ميكن لنقيب املهندسني أن يلعب دورًا رئيسيًا يف 
صياغة دور العمارة يف كل اجملاالت املرتبطة باحمليط اجلغرايف 

والبيئة االجتماعية للسكان.
 كذلك، تشارك النقابة يف جلان املقالع والكسارات، وجلان 
التصنيف يف الوزارات واإلدارات العامة املختلفة، ويف جلان 
فضاًل  نيابية،  جلان  يف  وحتى  واملياه،  بالبيئة  تتعلق  أخرى 
عن أنه ميكنه املبادرة يف اجتاه أي بند من بنود السياسات 

العامة.

محمد وهبة
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مــقاالت وتـحقيقات

تدرجيًا  العامل  يدخل  وقت  يف 
الرابعة«  الصناعية  »الثورة  حقبة 
اخرتاق  من  حتمله  ما  كل  مع 
البشر  للتكنولوجيا يف حياة  شامل 
اليومية، أعادت األزمة االقتصادّية 
قبل  ما  إىل  اللبنانيني  والنقدّية 
ال  حيث  األوىل،  الصناعية  الثورة 
كهرباء، وحيث احتمال االتكال على 
وحيث  للتنقل،  واألحصنة  احلمري 
أنشطة احلياة بطيئة وجتري أغلبها 
باختصار،  فقط...  النهار  خالل 
االقتصاد  يتحّول  األزمة  تفاقم  مع 
بدائيًا وخيلق حكمًا »وظائف« بدائية 

تواكبه.

 اقتصاد الطوابري: »اختصاصيون« يف »النطرة« 
و»البحث عن دواء«

رضـا صـوايا

 2021 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 

حبسب الزبون ومدى حاجته وإمكانياته«. ويلفت 
إىل أن كثريين »يرضون وال يناقشون، باعتبار 
أن الكلفة مهما ارتفعت تبقى أفضل من البهدلة 
إىل  البنزين«. ويشري  من  واالنقطاع  والشرشحة 
أن »األعمال ازدهرت إىل حّد أصبحنا نوظف شبانًا 
على  يساعدنا  ما  يومي،  بدل  مقابل  ملساعدتنا 
من  ممكن  قدر  أكرب  وتلبية  عملنا  رقعة  توسعة 
الزبائن«. ويقّر بأن »عمل كهذا ال ميشي إذا مل 
تكرم عمال احملطات. غالبيتهم تدهورت رواتبهم 
ندفع  الفرق.  لتعويض  الوضع  من  ويستفيدون 
هلم مقابل كل سيارة. وأساسًا هم يقبضون من 
اجلميع. حتى من ينتظر يف الطابور لتعبئة سيارته 

بنفسه يدفع هلم لتيسري أموره«.
أعمال »اختصاصيي النطرة« تشمل أيضًا طوابري 
يتسلم  من  هناك  إن  إذ  امليكانيكية؛  املعاينة 
السيارة مقابل 100 ألف لرية، وينتظر منذ الرابعة 
إخضاع  أجل  من  »امليكانيك«  أبواب  على  فجرًا 
البعض  طّور  أيضًا،  هنا،  للمعاينة.  السيارة 
العمل  من  عاطلني  بشبان  فيستعني  »أعماله«، 
مقابل 50 ألف لرية من أجل خدمة عدد أكرب من 
إذ  »الدور«،  يبيعون  من  أيضًا  وهناك  الزبائن. 
ويبيعون  املعاينة  طابور  يف  سياراتهم  يركنون 
البدل  دفع  ويستطيع  يرغب،  ملن  »مطارحهم« 

الذي يصل إىل 100 ألف لرية.
الـ »موتوسيكالت« أواًل

تنحصر  تعد  مل  لبنان  يف  الـ«موتوسيكل«  ميزة 
يف  بل  فحسب،  سريعة  تنقل  وسيلة  بوصفه 
و«الشّك«  الطويلة  الطوابري  جتاوز  على  قدرته 
أمامها لتعبئة ليرتات قليلة من البنزين، من دون 
أن يستثري ذلك شكاوى املنتظرين، ألن »القصة 
بعض  امتهان  هو  »حيرز«  ما  لكن  بتحرز«.  ما 
الشبان من أصحاب املوتوسيكالت »الشك« يف 
مقدم الطوابري على عشرات احملطات يوميًا لتعبئة 
خزاناتهم ثم سحبها قبل إعادة تعبئتها جمددًا أكثر 
من مرة. أحد الشبان الذي يعمل ناداًل يف مقهى 
لياًل ال »يقطع« زبائنه من البنزين الذي جيمعه من 
جولة على احملطات صباحًا، والتسعري عادة وفق 

سعر السوق السوداء!
»شفط« البنزين بـ 10 دوالرات

 10 بسعر  البطارية  على  بنزين  شفط  »مكنة 
دوالرات«. ما ان نشر جورج شامية هذا اإلعالن 
على صفحته على »فيسبوك« حتى انهالت عليه 
االتصاالت و«الطلبيات«، علمًا بأن شامية ليس 
مصّنعًا لـ«املكنة« وال وكياًل حصريًا هلا وال حتى 
أحد  يف  وجدتها  أنين  األمر  يف  ما  »كل  تاجرًا. 
املوالت، ولفتتين لكونها قد تكون مفيدة يف ظل 
هذه األزمة وأكثر عملّية من سحب البنزين بالفم 
وبالنربيش، وهي تساعد على سحب البنزين من 
العكس.  وليس  الرزرفوار  وتفريغه يف  الغالون 
فُصدمت  للبيع،  وعرضتها  آلة  اشرتيت  بدايًة 
حبجم الطلب. توجهت إىل املول جمددًا واشرتيت 
آلة آخرى وعرضتها للبيع«. يقر شامية بأنه   11
املسيئة  والتعليقات  الرسائل  من  »الكثري  تلّقى 
باعتبار أن هذه اآللة تساعد الناس على التكيف 
مع الواقع عوض السعي لتغيريه. لكن ما ذنيب؟ 
هل أنا املسؤول عن األزمة؟ أحاول أن اسرتزق 
وال أتاجر باملمنوعات، واآللة أساسًا معروضة يف 

املول«.

تصوير هيثم املوسوي
مصائب من ينتظرون يف الطوابري »فوائد« لدى 
موازيًا  »اقتصادًا«  الطوابري  خلقت  فقد  آخرين. 
يستقطب آالف الشباب العاطلني من العمل، ممن 
حياولون »االسرتزاق« من األزمة. هنا، ال »سي 
يف« مطلوبة وال شهادات. »اخلربة« الوحيدة اليت 
املتقدم  جييد  أن  هي  »الوظائف«  هذه  تتطّلبها 
إليها »الربم« على الصيدليات للعثور على دواء، 
أو »النطرة« يف طابور حمطة أو فرن أو حممصة 
بن، أو أي من الطوابري الكثرية املتوقعة، و«كل 

شي بسعرو«.
حيرص »أوالد الكار« من »اختصاصيي الطوابري« 
املهنة«.  »سر  وعلى  على هوياتهم  التكتم  على 
بأنه  الذي يصف نفسه  الشباب  واحد من  علي، 
شأن  وال  واألدوية  للصيدليات  فقط  »متفرغ 
دافعه  أن  يؤكد  وغريها«.  البنزين  بطوابري  لي 
»إنساني. ال أعمل لالسرتزاق بقدر ما يهمين أن 
أن  وال ميكن  اهلل  أخاف  احملتاجة.  الناس  أسعف 
تسعرية  أي  أضع  ال  لذلك  مريض.  من  أكسب 
معّينة، وأتكل على ذوق الناس واإلكراميات اليت 

يتربعون بها تقديرًا لتعيب«.
اختصاصي  أجربت  أخريًا،  الدواء،  أزمة  اشتداد 
التفتيش عن أدوية« على التوقف عن »العمل«، 
مع إغالق كثري من الصيدليات وانقطاع األدوية 
بشكل كبري، فـ«الكلفة أصبحت أكرب من املردود. 
أسكن يف بريوت وكنت أصل أحيانًا إىل أبعد من 
مل  األوقات  غالبية  ويف  أدوية،  عن  حبثًا  جونية 
أكن أوّفق. اجملهود اجلسدي مرهق جدًا، إضافة 
إىل تكاليف التنقل واالتصاالت ألبقى على تواصل 
مع الزبائن«. أعداد الذين يقصدونه طلبًا خلدماته 
أبالغ إن قلت أنين كنت أتلقى  »ال حتصى. وال 
أخدمهم كانوا  مئات االتصاالت يوميًا. من كنت 
إىل  وأصدقائهم،  أقاربهم  إىل  رقمي  يرسلون 
بأصدقائي  االستعانة  إىل  اضطررت  أنين  درجة 
ومعاريف من الشباب ملساعدتي من خالل تقسيم 
املناطق على كل منا تسهياًل للعمل«، الفتًا إىل أن 
حليب األطفال كان على رأس الطلبات، وبعض 

العائالت كانت ترجونا البحث مهما كلف األمر«.
يف هذا السياق، يلفت »عاملون« يف هذا »الكار« 
أصحاب  وبعض  الشبان  بعض  بني  »تواطؤ  إىل 
متكاملة  بشبكة  أشبه  األمر  أصبح  الصيدليات. 
اجلميع يكسب فيها: املواطن حيصل على الدواء 
أو احلليب، وحنن حنصل على إكراميات دمسة جدًا 
يف أغلب األوقات، والصيدلي يسّعر على هواه 

مستغاًل الوضع«!
طوابري حمطات احملروقات، من جهتها، »اقتصاد« 
»بائعي  من  كثريون  منه  يستفيد  بذاته  قائم 
الوحيدة  وضحيته  احملطات...  وعّمال  اخلدمات« 
بني  يتقاضون  الشبان  بعض  العادي.  املواطن 
األزمة،  حّدة  حبسب  ألف،  و100  لرية  ألف   50
السيارة من صاحبها واالنتظار يف  مقابل تسلم 
طّور  فيما  اليه،  إعادتها  ثم  منه  بداًل  الطابور 
آخرون »أعماهلم« مقابل أرباح أكرب. يشرح حسن 
أنه ورفاقه »نركن سياراتنا وسيارات أصدقائنا 
وأفراد العائلة لياًل أمام حمطات احملروقات لنؤمن 
املكان، ونعود يف الصباح الباكر لتعبئتها، ومن 
ثم نستخرج البنزين منها ونبيعه بالغالونات. يكلفنا 
الغالون حواىل 20 ألف لرية ونبيعه مبا يراوح بني 
أكثر من ذلك،  وأحيانًا  ألفًا،  ألف لرية و80   60

يوم غد، )من املقرر ان يكون اقرها االربعاء 
النيابي  اجمللس  ُيقّر  احلالي(  االسبوع  من 
قانون البطاقة التمويلية. تلك إشارة االنطالق 
الدعم. احلكومة، من جهتها، قامت  لتخفيض 
بواجبها كما أراد اجمللس. وصلت أمس رسالة 
الرئيس حساب دياب اليت يتعهد فيها خبفض 
الدعم وفقًا جلدول معّد سلفًا. مشكلة االقرتاح 
احلكومي أنه مل يناقش مع املصرف املركزي 
صاحب القرار األول يف حتديد مصري الدعم. 
اليت  البطاقة  يف  تبقى  األكرب  املشكلة  لكن 
مهما كانت قيمتها لن تعوض انفالش األسعار 

املتوقع بعد خفض الدعم.
وسيلة  النكران  اعتماد  يف  السلطة  تستمر 
ملواجهة األزمة. أقصى ما تفعله هو الرتقيع، 
الذي تكون نتيجته املزيد من اإلغراق للناس. 
صار حمسومًا أن قانون البطاقة التمويلية سُيقر 
يوم غد. إقرار القانون ال يعين بالضرورة أنه 
سيسلك الطريق حنو التطبيق. مسألة التمويل 
ال تزال عالقة، رغم التأكيد النيابي أن األمور 
البنك  قروض  عرب  تأّمن  التمويل  وأن  ُحّلت 
الدولي، وهو األمر الذي ال تزال مصادر معنية 
أنه حتى لو طّبق، فإن  تشكك فيه. املشكلة 
ذلك لن يعوض اخلسارة اليت ستنتج عن رفع 

الدعم.
مقابل إقرار البطاقة كان اجمللس اشرتط إرفاق 
املشروع بتعهد من رئاسة احلكومة، تؤكد فيه 
أن  سبق  آلية  وفق  الدعم  خبفض  االلتزام 
عرضت يف اللجان املشرتكة، ورفضت بّتها من 
دون تنبٍّ واضح من احلكومة. قضت التسوية 
حينها أن يصار إىل اعتماد كتاب رمسي مرفق 
بالقانون، بداًل من إضافة فقرة إليه تشري إىل 

مسألة خفض الدعم.
حسم  يف  احلكومة  تأخر  بسبب  الكتاب  تأخر 
أمس،  يوم  أرسلته  أن  إىل  الدعم،  مسألة 
الذي  اجلدول  على  التعديالت  بعض  متضّمنًا 
التعهد  املشرتكة.  اللجان  إىل  ُسّلم  أن  سبق 
احلكومي يتوافق مع ما مت االتفاق عليه، بشأن 
للسري  كشرط  الدعم  خبفض  احلكومة  التزام 
يظهر  ال  ولكي  التمويلية.  البطاقة  مبشروع 
الرئيس حسان دياب مبظهر املرتاجع عن قراره 
عدم خفض الدعم قبل إقرار البطاقة، فقد أشار 
يف كتابه إىل أنه عطفًا على مداوالت اللجان 
النيابية املشرتكة املتعلقة بالبطاقة التمويلية، 
الدعم  خبفض  احلكومة  توّجهات  من  وانطالقًا 
»تتعهد  التمويلية،  بالبطاقة  العمل  بدء  فور 
املرفق  الدعم  ترشيد  برنامج  تنفيذ  احلكومة 
النيابية  اللجان  إقرار  إىل  واملستند  ربطًا 
مببلغ  التمويلية  البطاقة  ملعّدل  املشرتكة 
قيمته الوسطية 93.3 دوالرًا، على أن يصار 
التمويل  القانوني لتأمني  إجراء املقتضى  إىل 
الالزم هلذه الغاية بالتنسيق مع مصرف لبنان. 
أنه يف حال مت تعديل قيمة  اإلشارة إىل  مع 
البطاقة من قبل اهليئة العامة جمللس النواب، 
على  احلال  بطبيعة  سينعكس  األمر  هذا  فإن 

نسب الرتشيد يف الربنامج املرفق«.
جملس  إىل  أرسلت  كانت  نفسها  احلكومة 
يف  الدعم  خلفض  سيناريوات  ثالثة  النواب 
رّدها  اجمللس  رئيس  أن  إال  العام،  بداية 
مجيعها، مطالبًا بإرسال سيناريو واحد. حينها 
ما  رفض  حبجة  املوضوع،  طّي  دياب  فّضل 
لكن  البطاقة.  إقرار  قبل  »الرتشيد«  يسّمى 
أمس، وألن قانون البطاقة وصل إىل اهليئة 
العامة، أفرج عن سيناريو جديد مرتبط بقيمة 
البطاقة، حبيث لو أراد اجمللس تعديل قيمتها، 
نسبة  تعديل  حق  لنفسها  ترتك  احلكومة  فإن 
اليت  املعلومات  حبسب  لكن  جمددًا.  الدعم 
رشحت عن اجتماع هيئة مكتب اجمللس، فإن 
يف  عرضت  الرسالة  على  عديدة  مالحظات 
تشريع  منها  يستشف  أنه  أبرزها  االجتماع، 

السيناريو األحدث لرفع الدعم:
سعر البنزين واملازوت إىل 90 ألفًا

إيلي الفرزلي
استعمال االحتياطي االلزامي )»تأمني التمويل 
بالتنسيق  القانوني  املقتضى  إجراء  خالل  من 
مع مصرف لبنان«(. ولذلك، علمت »األخبار« 
أنه مت التواصل مع السراي احلكومي لتعديل 
اليت  العبارة  بري شطب  يطلب  حيث  النص، 
لتأمني  القانوني  املقتضى  »إجراء  إىل  تشري 
تغطية  أن  يعترب  اجمللس  فرئيس  التمويل«. 
البطاقة ستتم من قروض البنك الدولي وليس 
فتتعلق  الثانية،  املالحظة  أما  االحتياطي.  من 
بنسب الدعم احملددة يف االقرتاح، واليت يعترب 
مرتفعة. هؤالء يطالبون  تزال  أنها ال  البعض 
متجاهلني  احملروقات،  عن  متامًا  الدعم  بإلغاء 
أن سعر صفيحة البنزين سريتفع إىل 192 ألف 
لرية وسعر صفيحة املازوت سيصل إىل 179 
ألف لرية، وسعر قارورة الغاز إىل 125 ألف 
أن  إىل  الرأي  هذا  أصحاب  يكرتث  ال  لرية. 
العائلي شهريًا، املقّدر من  معّدل االستهالك 
احلكومة، هو 5.3 صفائح بنزين و6.3 صفائح 
مازوت وقارورتا غاز، ما يعين أن املبلغ الذي 
حتتاج إليه األسر لتغطية حاجتها إىل احملروقات 
فقط يفوق 2.3 مليون لرية، فيما قيمة البطاقة 
ونصف  مليونًا  حاليًا  قيمتها  تتخطى  ال  اليت 
مليون لرية، يفرتض أن تعّوض، إضافة إىل 
كلفة احملروقات، كلفة املولد )347 ألف لرية 
لرية(،  ألف   763( الغذائية  والسلة  شهريًا( 
كافية  غري  ستكون  البطاقة  فإن  وبالتالي 

لتغطية احلّد األدنى من مصروف األسر.
احلكومي،  السيناريو  وحبسب  النتيجة،  يف 
مليارات   5.044 من  الدعم  كلفة  ستنخفض 
أي  دوالر،  مليار   2.513 إىل  سنويًا  دوالر 
ُيصّر  فيما  لكن  دوالر.  مليار   2.526 بتوفري 
من  البطاقة  متويل  عدم  على  النواب  جملس 
مليون   566 تتجاوز  ال  وكلفتها  االحتياطي، 
دوالر، فإن أحدًا ال يعرف كيف سيتم تأمني 
متويل الدعم، إذا مل يكن من االحتياطي، علمًا 
بأنه مل يتم التواصل مع مصرف لبنان ألخذ رأيه 
الدعم. فمهما كانت قد خططت  بشأن متويل 
احلكومة ومهما قررت، فإن مصرف لبنان هو 
املتحكم الوحيد يف نسبة الدعم ووجهته. وإذا 
يستمر،  فلن  الدعم،  استمرار  على  ُيوافق  مل 
علمًا بأنه وفق حسبة احلكومة، فإن كلفة الدعم 
أكثر من 3  التمويلية معًا لن يكون  والبطاقة 
مليارات دوالر، مبا يعين توفري ملياري دوالر 

عن الدعم احلالي.
اللجان  إىل  قدم  الذي  السيناريو  أن  يذكر 
النيابية قد قضى بتخفيض الدعم على البنزين 
االقتصاد،  وزير  عاد  املئة،  يف   40 بنسبة 
النسبة  وخّفض  الورقة،  إعداد  عن  املسؤول 
إىل 30 يف املئة. ولذلك، بعد أن كان يتوقع 
أن يكون سعر الصفيحة 104 آالف و700 لرية 

سيصبح 90 ألفًا و150 لرية.

    الحكومة تتعهد للمجلس النيابي بخفض الدعم 
بقيمة 2.5 مليار دوالر سنويًا

فإن  بالبنزين،  املتعّلق  التعديل  إىل  إضافة 
شهدت  الدعم  سيناريو  من  األخرية  النسخة 
أيضًا تعدياًل يف نسبة دعم املازوت، لكن بداًل 
من زيادة نسبة الدعم كما حصل مع البنزين، 
ينّص االقرتاح على ختفيض نسبة الدعم إىل 
61 يف املئة، بداًل من 68 يف املئة، مبا يعين 
أن سعر الصفيحة سيكون 90.500 ألف لرية 
احلالية  األسعار  )على  لرية  ألف   81 من  بداًل 
للنفط(. أما يف ما يتعّلق باملواد األخرى، فقد 
الدعم  خُيّفض  حبيث  هو،  كما  االقرتاح  بقي 
على الغاز بنسبة 30 يف املئة )سعر القارورة 
عن  متامًا  الدعم  ويلغى  لرية(،  ألف   58.850
على  نفسه  الدعم  ويبقى  الغذائية،  املواد 
القمح )85 يف املئة( فيما ينخفض الدعم على 

األدوية بنسبة 54 يف املئة.
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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 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 بـديل رفـع الدعـم: عـدم رفـع الدعـم
توفري  دون  من  رئيسّية  سلع  استرياد  دعم  عن  التوّقف 
البديل هو تدمري للُمجتمع وما تبّقى من قدراته املعيشّية. 
السلطة رضخت للحاكم رياض سالمة، وبدأت حترير أسعار 
احملروقات اليت ستجّر خلفها ارتفاعًا يف أسعار معظم السلع 
واخلدمات. تتصّرف السلطة كأّنها ال متلك حالً آخر، فيما هي 
متلك العديد من اخليارات املؤقتة اليت ُيكن تنفيذها فورًا، 

ريثما يتم إرساء سياسات تنموية مستدامة.
قّررت السلطة إنهاء تثبيت األسعار على احملروقات واألدوية 
ــــ االقتصادية،  ــــ النقدية  والقمح، يف عّز األزمة املالية 
من دون حتديد ما هو البديل منها، وهو ما مل تفعله أعتى 
الدول الرأمسالية. ُرفع ــــ زورًا ــــ شعار التوّقف عن دعم 
االسترياد مقابل احلفاظ على أموال املودعني. جنحت الطبقة 
املهيمنة يف تعميم هذه النظرية، رغم أّن الـ 15 مليار دوالر 
)إن صّحت مزاعم احلاكم رياض سالمة( املوجودة يف حساب 
»التوظيفات اإللزامية« لدى مصرف لبنان، ليست »أموال 
املودعني«، بل »اخلمرية« اليت ُيريد سالمة ــــ بالتعاون مع 
ــــ استخدامها إلنقاذ مصارف من اإلفالس  امُلنتفعني منه 
قرابة  البالغة  املودعني«  »أموال  فيما  احملظّيني،  وبعض 
لبنان،  الـ 80 مليار دوالر قامرت بها املصارف ومصرف 
وُتريد اليوم اإلفالت من حتّمل مسؤولية تبديدها، فتلجأ إىل 
اإلحياء بأّنه ال يوجد أمواٌل للمودعني إال تلك امُلتبقية يف 

»التوظيفات اإللزامية« وجيب إنقاذها.
سالمة  ولتهديدات  الضغوط،  هلذه  السلطات  رضخت 
فكانت  لالسترياد،  الالزمة  االعتمادات  فتح  عن  بالتوّقف 
لرية   3900 صرف  سعر  وفق  احملروقات  استرياد  صيغة 
لكّل دوالر، و«وعٍد« بإقرار البطاقة التمويلية يوم اخلميس 
املقبل لتوّزع على حنو 500 ألف عائلة، بعدما كانت احلكومة 
قد حّددت رقم 750 ألف عائلة. ما تقوم به السلطة، ليس 
حّتى »إجراًء ترقيعيًا« ألّن نتائجه السلبية ستكون فورية، إن 
كان عرب االنهيار يف سعر صرف العملة أو ارتفاع األسعار 
بشكل جنوني وبلوغ التضخم نسبة مرتفعة جّدًا، علمًا بأّنها 
متلك القدرة على اختاذ إجراءات فورية ملواكبة رفع تثبيت 

األسعار.
األمريكية  اجلامعة  يف  األزمة  مرصد  على  امُلشرف  ُيذّكر 
يف بريوت، ناصر ياسني، كيف أّنه منذ عام 2018، وكّل 
أزمة  بوجود  بيومه.  يوم  كّل  منطق  »وفق  ُتّتخذ  القرارات 
مصرف لبنان واملصارف واملالية العامة، ال ُيكن الركون 
ِعوض  مالي«.  تعاٍف  خّطة  بغياب  ترقيعية،  حلول  إىل 
على  للدعم  تدرجيي  رفع  اعتماد  »جيب  احلالية،  اإلجراءات 
االسترياد، يتد لفرتة ثالث سنوات«. يتحّدث ياسني عن 
حترير األسعار شيئًا فشيئًا، فال تؤّثر بشكل دراماتيكي على 
ُيضيف  كافيًا.  ليس  وحده  ذلك  أّن  إال  السّكان.  معيشة 
بأّنه »بالتوازي جيب أن يكون العمل إلصالح القطاعات قد 
انطلق، ال أن ُترتك القرارات املصريية بيد مصرف لبنان 

وبغياب السلطة«.
مع  ستكون  األسعار  لتحرير  واملباشرة  األوىل  التجربة 
النقل  دعم  قبل  القرار  هذا  ُيّتخذ  »كيف  احملروقات. 
العام؟«، يسأل ياسني. القصة ال حتتاج إىل متويل كبري 
»لدينا  الدراسات،  وضع  من  وسنوات  جلاٍن  وتشكيل 
فانات وباصات ُمنّظمة بطريقة ذاتية بالنسبة إىل اخلطوط 
واملناطق اليت متّر بها. ُيكن دعم هؤالء بطريقة ذكية«. ما 
يطرحه ياسني »بديل مؤّقت إىل حني بناء نظام نقل عام 
أيضًا،  ياسني  يذكرها  اليت  املؤقتة  البدائل  من  فّعال«. 
»البطاقة التمويلية لألفقر. هي ليست فكرة سيئة لبلد يّر 
بأزمة، شرط أن يكون األفق من بعدها واضحًا وبوجود خّطة 
حكومية«. املبالغ يف البطاقة »جيب أن تكون زهيدة، لتسّد 
حاجات السلع الرئيسية والنقل، وممكن أن ُترفع القيمة مع 
فصل الشتاء لتأمني مشرتيات املازوت مثاًل«. ملاذا؟ جُييب 
بأّنه »ال نستطيع حتويل جمتمع إىل االعتماد فقط  ياسني 
على بطاقة، وخاصة أّن متويلها غري واضح«. أما بالنسبة 
حنو  »التحّول  فورًا  الصحة  وزارة  فتستطيع  األدوية،  إىل 
االسترياد املباشر. وبسبب احلاجة إىل دعم الكهرباء، جيب 
بسعر  واالكتفاء  الكبار،  للُمستهلكني  الطاقة  سعر  زيادة 

الكلفة حملدودي الدخل«.
   عدم فرض الضرائب على األرباح والثروة سبّب غياب الخدمات

هذه البدائل املؤقتة مُمكن أن ُتشّكل عاماًل مساعدًا للطبقات 
اليت  اجلذرية،  احللول  بانتظار  الدخل  املتوسطة واحملدودة 
اخليارات  مقّدمة  ويف  للسّكان.  اخلدمات  استمرارية  تؤّمن 
نظام ضرييب  ووضع  االحتكارات،  تفكيك  يأتي  التغيريية 
عادل، يؤّمن اإليرادات الالزمة للدولة حتى متّول اسرتاتيجية 
أاّل  »جيب  واضح،  األفق غري  وهذا  أّما  اجتماعية...  محاية 
شاملة  إصالحات  تنفيذ  بعد  إاّل  الدعم  برفع  التفكري  يتم 
باخلروج  والبدء  امُلّمدة،  احلكومة  بشموليتها خبطة  شبيهة 
من األزمة احلالية، ألّن رفع الدعم سيكون له تأثري سيئ 
على الطبقات املتوسطة والعاملة، اليت أيضًا حتّملت الِوزر 

األكرب لألزمة حتى اآلن من خالل فقدانها قيمة أجورها وقيمة 
معاشاتها التقاعدية وتعويضات نهاية اخلدمة«، يقول رئيس 
ــــ بريوت،  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  االقتصاد يف  قسم 
غّسان ديبة. ُيضيف بأّن رفع الدعم »سيأتي كضربة إضافية 
هلا. وهذا ما ال تفعله احلكومات يف األزمات. فالدعم كان 
سياسة صحيحة للتخفيف من وطأة األزمة، بتثبيت أسعار سلٍع 
أساسية«. من أين سيتم التمويل؟ جُييب ديبة بأّن »هذا هو 
السؤال األزلي يف لبنان وُيستعمل دائمًا لتربير أمور عديدة، 
وأساسها عدم فرض الضرائب على األرباح والثروة. فهذا 
هو السبب الرئيسي لعدم وجود طاقة كهربائية كافية أو 

غياب التغطية الصحية الشاملة«.
املسألة واضحة بالنسبة إىل ديبة: »اآلن، بديل رفع الدعم 
واقعًا؟  األمر  أصبح  حال  يف  ماذا  الدعم«.  رفع  عدم  هو 
 »bolsa familia»ُيكن اعتماد بطاقة، لُنسّمها عائلية مثل الـ«
ُترّكز على الصحة والتعليم( يف  )حتويالت نقدية مشروطة 
الربازيل وكانت جتربتها ناجحة جّدًا. طبعًا سيكون هناك معايري 
ستستثين األكثرية من الطبقات الوسطى والعاملة، لذلك ال 
خلفه  سيجّر  الدعم  رفع  حاليًا«.  الدعم  لرفع  ُمرّبر  أي  أرى 
أمورًا عديدة، وصواًل إىل املطالبة بتصحيح األجور ومحايتها، 
»بالتالي سيؤدي ذلك إىل لولب أجور وأسعار وطبع عملة، 
وسيتدهور الوضع النقدي بشكل كبري. يبدو حاليًا وجود نوٍع 
من »املساومة االجتماعية«: الدعم مقابل عدم املطالبة برفع 
األجور. إذا انتهى الدعم تنتهي معه هذه املساومة. فهل 
يدرون هم )السلطة ومصرف لبنان( ما يفعلون؟ ال أظن، بل 
يعتمدون سياسة يينية ُمغّلفة بعنوان شعبوي هو الدفاع عن 

أموال املودعني، وستزداد األوضاع سوءًا«.
االقتصاد هو سياسة. والسياسة تعين أن حتسم سلطة ما 
واخلدمات  السّكان  حقوق  تأمني  سُتدافع.  من  مصاحل  عن 
االجتماعية وتوفري بيئة مالئمة هلم لإلنتاج والتطور والنمو؟ 
أم اختاذ قرارات حتمي امتيازات رأس املال، حتى لو كانت 
أسعار  تثبيت  عن  التوّقف  العامة؟  املصلحة  مع  تتعارض 
سلع رئيسية وأساسية يف لبنان، بهذه الطريقة اليت يتّم 
بها، ُيعرب عن سياسة السلطة االقتصادية: البقاء للمصارف 
املتمع.  على حساب  املهيمنة،  الطبقة  وسائر  واحمُلتكرين 
إّنها استمرارية لسياسات السلطات طوال السنوات املاضية، 
يف حتويل البلد إىل »جّنة مسسارات« لفئة قليلة جّدًا، مقابل 

تدمري العالقة احلقوقية بني »الدولة« والسّكان.
»االحتياطي« يكفي لـ 18 شهرًا... لمَ الهلع؟

عن قصٍد، جرت شيطنة دعم االسترياد، ألّنه يكن أن ُيّول 
من حساب »التوظيفات اإللزامية« لدى مصرف لبنان. ُيشري 
ــــ  األمريكية  اللبنانية  اجلامعة  يف  االقتصاد  قسم  رئيس 
بريوت، غسان ديبة إىل أّن »االحتياطات بالعمالت األجنبية 
ال يكن اعتبارها ثابتة. حُيكى اليوم عن قيمة االحتياطي لدى 
يتم  عندما  فقط  تنقص  مقفلة  »قّجة«  كأنه  لبنان  مصرف 
استعماهلا لالسترياد، لكنها أيضًا ُمرّشحة لالزدياد يف ظّل 
تدّفق العملة الصعبة من اخلارج، إن عرب التصدير أو عرب أموال 
املغرتبني أو السياحة، وكّل هذه املصادر مرّشحة للزيادة«. 
إضافًة إىل ذلك، »ما لدى مصرف لبنان اليوم )15 مليار 
دوالر، حبسب ما أبلغ نائب احلاكم جملَس النواب(، هو أكثر 
من االحتياطي الذي يلكه الكثري من املصارف املركزية يف 
العامل، ويكفي ألكثر من سنة ونصف سنة من االسترياد. 
ملاذا اهللع إذًا؟«. يوضح ديبة أّن »االحتياطي« لدى مصرف 
لبنان مكّون ألمرين: »أواًل، الدفاع عن اللرية )و/أو التخفيف 
أّن  يعترب  االسترياد«.  متويل  ثانيًا  املالية(،  األزمات  من 
الدوالر«  »مالكو  يستطيع  وال  سيادي،  حساب  االحتياطي 
امُلصّدر  اعترب  إذا  »مثاًل،  استخدامها.  من  »املركزي«  منع 
أّن دوالراته هي له وال يستطيع البنك املركزي استخدامها 
لتمويل االسترياد وأبقاها خارج لبنان، فماذا تفعل الدولة 
يتحدث  ومن  والكهرباء؟  الطاقة  حاجات  ومنها  لالسترياد، 
عن أن اإلنفاق احلكومي بالعملة األجنبية هو مبثابة َدين على 

الدولة للمودعني خمطئ«.
ولكن هل جيب أن يستمر مصرف لبنان بتمويل االسترياد؟ 
يقول ديبة إّنه يف حال »سّبب األمر قلقًا لدى البعض، ُيكن 
نقل كلفة الدعم من السلطة النقدية إىل وزارة املالية، اليت 
بعد استرياد السلع على »سعر السوق« )ال يكن للدولة أن 
تستعمل السعر يف السوق السوداء، يعين استمرار نوع من 
عرب  السلع  أسعار هذه  تدعم  أن  لالسترياد(،  الدوالر  دعم 

الضرائب على األرباح والثروة.
 هذا لن ُيّفف من قيمة االسترياد اليت يسعى إليها البعض، 
ولكن هل يكن فعليًا ختفيف قيمة االسترياد من احملروقات 
والدواء من دون هّزة اقتصادية واجتماعية كربى؟ املسألة 
إذًا توزيعية، يكننا االستمرار بالدعم إذا استطعنا أن حُنّمل 
الرأمسال عبئه. وهم يريدون حتميل الثمن للطبقات الوسطى 
االجتماعي،  الصراع  من  كالسيكي  وضع  إّنه  والعاملة. 

وخصوصًا خالل األزمات«.
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بعد إلغاء الدعم، تكون قد انتفت املنافع املتبّقية ملعظم الناس من جّراء تثبيت سعر 
الصرف الرمسي. مع ذلك، ال يزال مصرف لبنان متمّسكًا بسعر مل يبق منه شيء عمليًا. 
املستفيد الفعلي اليوم هو املصارف اليت تقوم بكامل عملياتها على السعر الرمسي، 
ما يسمح هلا بتكوين مؤونات غري دقيقة ووضع موازنات غري دقيقة مبنّية على رأمسال 

غري دقيق، مبا يؤدي إىل جتميل موازناتها، وإطفاء بعض اخلسائر بشكل احتيالي
الدّقة  أو ملزيد من  الرمسي للدوالر ال يزال 1500 لرية،  ملن ال يذكر، فإن السعر 
هو يساوي 1507.5 لريات. حتى يوم أمس، كان مصرفّيون يرفضون اعتبار أن زمن 
السعر الرمسي انتهى. هؤالء ال يكرتثون لكون السعر احلقيقي للدوالر وصل إىل 18 

ألف لرية، أي ما يزيد على السعر الرمسي بـ 1200 يف املئة.
1200 يف املئة هي نسبة خيالية. لكن مع ذلك، ال أحد يستطيع أن يضمن بأن ال يصل 
إىل ألفني يف املئة أو ثالثة آالف. ببساطة، ال قيمة للعملة اللبنانية، يف ظل االنهيار 
التام لالقتصاد، ويف ظل الالمباالة التامة من قبل املتحّكمني مبصري البلد. هكذا ُترك 
الكبري كنتيجة حتمية  الناس يسقطون يف اهلاوية، وهكذا صار حيكى عن االرتطام 

للسقوط املستمر منذ منتصف 2019، الذي ازداد وضوحًا يف األشهر األخرية.
وعلى هذا املعيار، يصبح احلديث عن سعر رمسي باٍق أو منتٍه بال تأثري جّدي على 
الناس، لكن النقاش يكن أن يأخذ الطابع التقين، والسؤال هنا: ملاذا ال يزال مصرف 
لبنان متسمكًا بالسعر الرمسي؟ فإذا كان حتى أيام خلت يكن اإلشارة إىل استفادة 
الناس من هذا السعر ألنه ال يزال معتمدًا، وإن بنسبة 85 يف املئة، السترياد املواد 
األساسية، أي احملروقات والقمح والدواء، فإنه بدءًا من اليوم، ستسقط احملروقات، 
وحتديدًا البنزين واملازوت، من هذا احلساب، علمًا بأنه حتى سعر الـ 3900 لرية الذي 
تقرر اعتماده لتحديد أسعار احملروقات له فرتة صالحية ال تزيد على ثالثة أشهر. بعد 
الدعم  اليت رفع  الغذائية  السّلة  السعر، أسوة مبا حصل مع  أن يتحّرر  ذلك، يتوّقع 
عنها بشكل تام. تبقى واردات الدواء والقمح مدعومة على سعر 1500 لرية، إضافة 
البنك املركزي كونه مصرف  الكهرباء )وهو واجب  الفيول اخلاص مبعامل  طبعًا إىل 
الدولة وملزمًا بتامني الدوالرات هلا(. لكن مع ذلك، فقد طاهلا »الرتشيد« من خالل 
تقنني مصرف لبنان لفتح االعتمادات. وهو ما يظهر جليًا عرب فقدان معظم األدوية من 
الصيدليات. حتى اخلبز حتّرر سعره تقريبًا. ومل يبق سوى القمح من بني كل مكوناته 
مدعومًا. ويف كل األحوال، فإن بقاء الدعم على هذه املواد والسلع لن يدوم، بعدما 
ربط رفعه بإقرار البطاقة التمويلية، اليت يتوقع أن يقّرها امللس النيابي اخلميس 

املقبل.
يؤكد مصدر مصريف مّطلع على عمل مصرف لبنان أن ال توّجه لتغيري سعر الصرف يف 
املدى املنظور، منطلقًا من أن خطوة كهذه ستخلق ضررًا كبريًا بأربع فئات، وهي: 
الضرائب  ودافعو  اخللوي  باهلاتف  املشرتكون  املستأجرون،  بالدوالر،  املقرتضون 

والرسوم.
لكن يف املقابل، توضح مصادر معنّية أن املقرتضني بالدوالر اخنفض عددهم كثريًا، 
مع توقعات بأن ال تزيد قيمة هذه القروض على مليار دوالر. إذ إن الكتلة األكرب 
من قروض األفراد هي قروض إسكانية، وهذه أغلبها باللرية، أضف إىل أن تسعري 
الدوالر على سعر 3900 لرية على سبيل املثال، سُيبقي هؤالء مستفيدين من الفارق 
الكبري مع سعر السوق. أما بشأن اهلاتف اخللوي، فليس املطلوب سوى العودة عن 
اليت يسمح  املرة األوىل  اليت جرت يف عام 1994، حني كانت  التاريية  »النصبة« 
فيها بالتسعري بالدوالر. ومن املستغرب استمرار تسعري خدمات االتصاالت اخللوية 
بالدوالر، رغم أن القطاع مملوك من الدولة، ويبيع املشرتكني خدمة عامة. أما مسألة 
اإلجيارات، فالعاملون يف القطاع يتحّدثون عن فوضى عارمة جتتاحه، بصرف النظر عن 

مسألة الدفع حسب السعر الرمسي.
لكن مع ذلك، فإن من يشري إىل هذه املسائل حمّق، إذ إن تأثري تغيري سعر الصرف 
ال بد أن يكون قاسيًا على نسبة من الناس، وال سيما املقرتضني، لكن يف اململ، 
فإن من تآكلت رواتبهم من جراء التضخم اهلائل يف األسعار، صاروا مدركني بأن 
السعر الرمسي ليس هو القضية، إن كان 1500 لرية أو 3900 لرية أو 10 آالف لرية. 
املشكلة األساس هي السعر احلقيقي للدوالر، والذي يساهم يف حتديد أسعار معظم 
السلع واخلدمات. ومع ذلك، فإن من يركز على الضرر الذي يلحق بالناس من جراء 
أمر أساسي، هو أن املصارف  إمنا يتغاضى عمدًا عن  أي تعديل يف سعر الصرف، 
هي أكرب املستفيدين من الواقع الراهن. فمعامالتها مع املصرف املركزي تتم على 
السعر الرمسي، وهذا يشمل احتساب رساميلها، وشراءها الدوالرات وتسديد القروض 
املتوجبة عليها وتكوين املؤونات، وصواًل إىل إطفاء اخلسائر، وحتى حتويل حسابات 
النافذين إىل الدوالر. وهذا يؤدي بالنتيجة إىل نفخ حساباتها وتقديم صورة مزّورة 
عن واقع القطاع. فعلى سبيل املثال، ُتقّدر رساميل املصارف بـ 18 مليار دوالر حاليًا، 
بالدوالر، فيما املبلغ املتبقي، أي ما يعادل 13 مليار  منها 5 مليارات دوالر فقط 
دوالر مقّوم باللرية على السعر الرمسي )19.5 تريليون لرية(، علمًا بأن احتساب هذا 
املبلغ على السعر الفعلي للدوالر سُيخّفض جمموع الرساميل إىل ما دون الـ 6 مليارات 
دوالر. واألمر نفسه يشمل الـ 20 يف املئة اليت طلب مصرف لبنان من املصارف 
زيادتها على رأس املال. كذلك، ال ينسى املصدر التذكري بأن املصرف املركزي الذي 
طلب من املصارف تكوين مؤونات ُتقّدر بـ 45 يف املئة من قيمة سندات اليوروبوند 
الضمانة  هذه  من  املئة  يف   30 بيع  على  وافق  دوالر(،  مليارات   5 )حنو  كضمانة 
للمصارف )حنو مليار و650 مليون دوالر( على السعر الرمسي. وأكثر من ذلك، تضّمن 

العقد إمكانية شراء املصرف املركزي هلذه األموال جمددًا على سعر املنصة!
هل يعين ما سبق أن من مصلحة الناس حترير سعر الصرف؟ جيزم خبري اقتصادي 
متابع أن سعر الصرف ال ُيعاجل وحده، بل يفرتض أن يكون جزءًا من عملية تصحيح 
شاملة للحسابات االقتصادية، أي تصحيح األجور والرسوم والضرائب، وبالتالي على 
املعنيني أن يقولوا ما هي خطتهم لتفعيل االقتصاد، قبل احلديث عن تصحيح سعر 
الصرف. أي عليهم أن يعلنوا، على سبيل املثال، هل يريدون فك ارتباط االقتصاد 
الثاني  للخيار  يتجهون  كانوا  إذا  االقتصاد؟  دولرة  تكريس  يريدون  أم  بالدوالر، 
بطبيعة احلال، فإن ذلك يستتبعه تغيري يف احلسابات االقتصادية، ويف مقدمها األجور 
والرسوم، حبيث يفرتض أن تصّحح األجور مبا يسمح باحلفاظ على قدرتها الشرائية. 
وعليه، فإن السعر الرمسي للدوالر حبّد ذاته ليس هو القضية، بل كيفية تأثريه على 
الدورة االقتصادية. وهو ال يقّدم وال يؤّخر بالنسبة إىل الناس، إذا بقيت رواتبهم كما 
هي. فتعديل السعر الرمسي ليصبح عشرة آالف على سبيل املثال لن يؤّثر شيئًا على 

الذين يستهلكون، يف كل األحوال، وفقًا لسعر السوق.

دوالر الـ 1500 لرية: املصارف أّول املستفيدين
إيلي الفرزلي
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مــقاالت وتـحقيقات

قّرر الروس العمل يف لبنان، مبعزٍل عن املوقف 
يف  استقرار  من  حتّقق  ما  إنقاذ  األمريكي. 
سوريا واملصاحل الروسية - اللبنانية - السورية 
مع  املواجهة  اىل  موسكو  تدفع  قد  املشرتكة، 
األمريكيني على الساحة اللبنانية. لكن هل يتلّقف 
األكثر  سّيما  وال  الروسي،  العرض  اللبنانيون 
إحلاحًا للبنان ببناء مصفاة حملّية يف الزهراني أم 

أن ذريعة حكومة تصريف األعمال مستمّرة؟
الدخول  منذ  وحتديدًا  األخرية،  السنوات  طوال 
على  احلرب  للمساهمة يف  السوري  امليدان  إىل 
اإلرهاب ومساعدة اجليش السوري، وقف الروس 
تطّورات  يراقبون  اللبناني،  امللّف  شرفة  على 
األحداث ويتابعون أدّق التفاصيل. وميكن القول 
إن املرحلة املاضية اّتسمت باحرتاٍم »ُمبالغ فيه« 
ملساحة النفوذ األمريكي، مع ترتيب شبكة عالقات 
موسكو  عرب  أو  بريوت  يف  السفارة  عرب  واسعة 
اللبنانية،  السياسّية  القوى  خمتلف  مع  مباشرًة، 
اخلطوط  تكسر  ال  أن  بغالبيتها،  ارتضت،  اليت 

األمريكية احلمر، بأي تعاون جّدي مع روسيا.
على  الضائع«  »الوقت  يف  الروس  ثابر  عملّيًا، 
أجهزتهم  إّن  حتى  جّيدًا.  اللبناني  الواقع  دراسة 
املخّطط  ترصد  كانت  والدبلوماسية  األمنية 
األمريكي لتفجري البالد وعالمات انهيار االقتصاد 

والدولة.
السياسية  اللبنانية،  القوى  حركة  رصدوا  كما   
والعسكرية، وحتى تلك اليت حتمل راية »اجملتمع 
املدني« وارتباطاتها اخلارجية، وسلوك املصارف 
مع  بعضها  القوى  وعالقات  الفساد  وملّفات 
بعض، وصواًل إىل تأثري األحزاب واجلمعيات يف 
أو  والتخريب،  التجييش،  املناطق وقدرتها على 

املساهمة يف االستقرار.
إاّل أن 17 تشرين 2019 كانت عالمة فارقة غري 
مفاجئة ملوسكو، بوصفها مؤّشرًا مهّمًا على دخول 
الفوضى، متعّددة األسباب  لبنان يف مرحلة من 
اعتربوا  وهم  والدولية.  واإلقليمية  احمللّية 
)الروس( أن تفاقم الفوضى يف لبنان، قد يطيح 
حتّقق  الذي  والسياسي  العسكري  اإلجناز  كّل 
على أرض الشام، يف مواجهة عصابات اإلرهاب 
األوىل،  بالدرجة  األمريكيني  وداعميها  الدولي 
ويعرقل عملّية إعمار سوريا وكل املشاريع احليوية 
االقتصادية اليت يعملون على بنائها على شاطئ 

املتوسط.
الرئيس  توّلي  ومع  املاضية،  األشهر  خالل 
األمريكي اجلديد جو بايدن مهامه، حسمت موسكو 
املتفّرج  البقاء يف موقف  يعد ممكنًا  خيارها. مل 
على الساحة اللبنانية. وهذا ليس سّرًا. يف وزارة 
اخلارجية الروسية اليوم كالٌم واضٌح وصريح عن 
نية موسكو االستثمار االقتصادي والسياسي يف 
لبنان، مبعزٍل عن موقف األمريكيني. حتى إن زّوار 
رئيس  إىل  احلريري  سعد  الرئيس  من  موسكو، 
التيار الوطيّن احلّر جربان باسيل إىل رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد، مسعوا املوقف 
الواضح على لسان رئيس الدبلوماسية الروسية 

الوزير سريغي الفروف. 
وما ال يقوله الفروف بالفم املآلن، تقول مصادر 
يف  »سنعمل  اللبناني:  بامللّف  معنّية  روسية 
أو  األمريكيني،  مع  بالتفاهم  سنحاول  لبنان. 
بالقضم، وإّما باملواجهة معهم. ألنه ال ميكن ترك 
لبنان لالحنالل وتهديد كّل املنطقة، ولبنان بوابة 
اقتصادية مهّمة وعنصر مهم جدًا يف االستقرار 
وإعادة إعمار سوريا. روسيا ولبنان لديهما مصاحل 
مشرتكة، وعلينا أن نؤّمن مصاحل دولتنا والدول 

والشعوب الصديقة، شاء األمريكيون أم أبوا«.
ال خترج زيارة الوفد الروسي إىل بريوت االثنني 
الوفد  ضّم  الرؤية.  هذه  سياق  املاضيعن 
 Hydro engineering and« شركة  عن  ممثلني 
construction »، هم املدير العام أندريا متسغر، 
مدير االستثمارات اخلارجّية فالدميري أوساتدشي، 
وخبري املرافئ قسطنطني سالوخمني، وهي شركة 
مدعومة من احلكومة الروسية وحتظى بغطاء رمسي 

للعمل على األراضي اللبنانية.
قبل شهٍر ونصف شهر تقريبًا، حضر الوفد ذاته 
يف »دورية سّباقة«، استهدفت لقاء غالبية القوى 

الكتمان.  اللقاءات طّي  معظم  وبقي  السياسية، 
ملساٍر  الفعلّية  البداية  تعّد  املرة  هذه  الزيارة 
طويل مرهون بنّية اجلهات اللبنانية وقدرتها على 
األمريكية،  الضغوط  رغم  لبنان  مصاحل  حتقيق 
رميون  الطاقة  وزيري  لقاء  الزيارة  مشلت  حيث 
العامة والنقل ميشال جّنار، على  غجر واألشغال 
أن تستمر زيارة اجلزء التقين من الوفد حتى نهاية 

األسبوع اجلاري.
لبنانية  نّية  بوجود  التفاؤل  ميكن  ال  اآلن،  حتى 
رمسية جدّية للتعاون. طرح الوفد عّدة أمور، كّلها 
مصفاة  بناء  على  فرّكز  للبنان.  ماّسة  حاجة  تعّد 
غجر  وسّلم  الزهراني،  يف  النفط  لتكرير  حملّية 
املخّطط  هذا  أن  تأكيد  مع  املخطط،  عن  نسخًة 
بناء  آخر، ليشمل  يصلح أيضًا لتوسيعه يف جزٍء 
على  لبنان  تضع  البداوي  يف  إقليمية  مصفاة 
خارطة تكرير النفط وتأمني حاجة حملّية ودولية. 
الرتكيز طبعًا على مصفاة الزهراني بسبب األزمة 
الراهنة اليت يعانيها البلد، وهو األمر الذي مّلح 
إليه األمني العام حلزب اهلل الّسيد حسن نصر اهلل 
يف خطابه قبل أيام، يف إطار التعاون والتنسيق 

احلاصل بني حزب اهلل واجلانب الروسي.
 الالفت، أن أي مصفاة متطّورة حتتاج إىل حواىل 
عام لكي يتّم بناؤها، إاّل أن ضغوطًا واتصاالت 
كثرية مارسها أصدقاء ملوسكو يف بريوت، أّدت 
إىل تأكيد اجلانب الروسي أنه ميكن بناء املصفاة 
بأسرع وقت ممكن، يف مّدة تراوح بني ستة أشهر 
وتسعة أشهر، علمًا بأن هذا األمر يتطّلب جهدًا 

مضاعفًا.
الروسي  الوفد  عرضه  الذي  الثاني  املشروع 
ثالثة  أصل  من  كهرباء  معملي  إنشاء  يتضّمن 
حيسم  أن  دون  من  اللبنانية،  احلكومة  أقّرتها 

الروس مكانها اجلغرايف.
أما املشروع الثالث فيتضمن شّقني: األول ترميم 
مرفأ بريوت وتوسيعه مبا يعيد إليه حيويته ودوره 
إىل  ومنه  السوري  العمق  حنو  كمدخل  اإلقليمي 
باقي آسيا، والشّق الثاني بتوسيع مرفأ طرابلس 
وتأهيله ليتالءم مع موقع طرابلس املهّم وكجزء 
ميناء  بالتكامل مع  إعمار سوريا  إعادة  من حركة 
لبناء  االستعداد  وكذلك  والالذقية،  طرطوس 
تتناسب مع  املرفأ  للحبوب يف  إقليمية  إهراءات 
الساحل  على  مماثلة  إهراءات  بإنشاء  مشروع 
السوري تستطيع خدمة اإلقليم انطالقًا من سواحل 

سوريا والشمال اللبناني. 
ومل يقرب الروس ملّف إهراءات مرفأ بريوت، على 

اعتبار أن دولة الكويت تكّفلت ببنائها جمانًا.
األبرز يف كّل هذه العروض، أن اجلهات الروسية 
تفهم جّيدًا الواقع املالي للدولة اللبنانية. وعلى 
ما تؤّكد مصادر الوفد أن »اجلانب الروسي يقبل 
 ،)BOT( قاعدة  على  االستثمارات  يف  بالدخول 
بضمانة الدولة اللبنانية ودعم من مصرف روسي 

مكّلف من قبل اجلهات الرمسية الروسية«.
السياسّية،  قواه  مبختلف  اللبناني  اجلانب  يبقى 
عدا حزب اهلل، يعطي الروس »من طرف اللسان 
حالوة«، لكن من دون أي تطبيق فعلي. لقاءات 
واألشغال  الطاقة  وزيري  مع  املاضي  االثنني 
كانت جّيدة من حيث الشكل، فارغة يف املضمون، 
الوزيرين ربطا عملهما حبكومة تصريف  طاملا أن 
القرارات«.  اختاذ  القدرة على  األعمال، و »عدم 
عند  كثريًا  الروس  توّقف  عنهما،  بعيدًا  وليس 
األمن  مؤمتر  عن  عكر  زينة  الدفاع  وزيرة  غياب 
الدولي يف موسكو األسبوع املاضي، والذي ألقى 
مفصلّيًا يف  خطابًا  بوتني  فالدميري  الرئيس  فيه 
وتأكيدها  دعوتها  رغم  على  الدولّية،  السياسة 
املاضي  االثنني  حضورها  مقابل  يف  املشاركة، 
ضد  الدولي  »التحالف  اجتماع  مؤمتر  روما  يف 
سنوات  قبل  األمريكيون  اخرتعه  الذي  داعش«، 

لتغطية تدّخلهم العسكري يف العراق وسوريا. 
يبقى أن قرار مصفاة الزهراني بيد رئيس حكومة 
تصريف األعمال حّسان دياب، الذي يدرك الروس 
لكّنه  عليه،  املوافقة  قلم  بشحطة  يستطيع  أنه 
وحده عن  »املسؤولية«  يريد حتّمل  ال  إنه  يقول 
قرار كهذا! بينما تفتح طوابري الذّل أمام حمطات 

الوقود باب حرب أهلّية جديدة من نوٍع آخر.

موسكو حتسم خيارها:
سنكون يف لبنان ولو بـ»القوة«!

فراس الشويف
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حصل ما مل يكن متوّقعًا، إذ حّققت 
يف  كاسحًا  فوزًا  تنتفض«  »النقابة 
انتخابات نقابة املهندسني يوم األحد 
 232 أصل  من   221 بفوز  املاضي 
مرشحًا ومرشحة إىل هيئة املندوبني، 
كاملة  لوائح   3 فوز  إىل  باإلضافة 
إىل  ومرشحة  مرشحًا   15 من  مؤلفة 
تكّتل  يفلح  ومل  الثالثة.  الفروع 
األحزاب إاّل يف حتقيق خرق يتيم بربح 
الئحيْت املندوبني والـ5 مرشحني إىل 
فرع املهندسني العاملني يف القطاع 
العام. وإذا كانت هذه النتيجة سابقة 
فإّنها  املهندسني،  نقابة  تاريخ  يف 
ُتعّد مؤشرًا جديدًا على أن جزءًا كبريًا 

 خسارة مدّوية لألحزاب يف »املهندسني«:

»الـنقابة تنتـفض« فتنتصر
لينا فخر الدين

حتت الطاولة مع الئحة األحزاب والئحة »املهندس 
أّواًل«، عّلها تعرب من خالهلما.

يف اجلهة املقابلة، كان مندوبو حزب اهلل وحركة 
أمل يقومون بـ«كْبسات« على خيمة التيار الوطين 
احلر ليتبنّي أنهم مل يلتزموا بالقرار املوّحد الصادر 
عنهم. هذا ما بدا جليًا يف نتائج االنتخابات: أحزاب 
السلطة »مل حتلب صايف« مع بعضها البعض، بل 

إن التشطيب كان هو العنوان.
ومع ذلك، مل تتوّقع األحزاب النتيجة. 

كان الرتجيح بأّن خترق »النقابة تنتفض« يف أكثر 
النقابة  باحة  اجلميع يف  وقف  ولذلك،  فرع.  من 
يتابعون فرز األصوات الذي مّت نقله عرب شاشة 
كبرية ُنصبت يف املكان. صوت مندوبي ائتالف 
املعارضة هو الطاغي: احتفاالت عند االنتهاء من 
فرز كّل صندوق، حّتى بات مندوبو األحزاب هم 
األقلّية داخل الباحة بعد انسحاب الكثريين منهم 

بعد الساعة السادسة مساًء.
ماذا عن النقيب؟

ساعة واحدة كانت كفيلة بالتأّكد أّن فارق األصوات 
شاسع: ثلثان ملصلحة »النقابة تنتفض« مقابل 
ثلث ملصلحة األحزاب، إذ إّن معّدل األصوات يف 

معظم الصناديق كان 250 مقابل 100 صوت.
»النقابة  ومندوبات  مندوبي  الئحة  فازت  هكذا، 
 231 أصل  من  الـ221  بأعضائها  تنتفض« 
مرشحًا، مقابل فوز 62 مندوبًا من مرشحي تكّتل 
األحزاب، بعدما ترك ائتالف املعارضة 51 مقعدًا 
 15 تضم  مقفلة  لوائح  ثالث  فازت  كما  فارغًا. 
الثالثة:  الفروع  يف  تنتفض«  لـ«النقابة  مرشحًا 
املهندسون  االستشاريون،  املدنيون  املهندسون 
املعماريون االستشاريون، واملهندسون الزراعيون 
ذوو االختصاصات املختلفة. فيما فاز املندوبون 
و5 مرشحني لتكّتل األحزاب يف فرع املهندسني 
العاملني يف القطاع العام، حيث الغلبة فيه لناخيب 

أحزاب السلطة.
لتنسيقّية  التابعة  أواًل«  »املهندس  الئحة  أما 
»مهندسون مستقلون« و«لنا النقابة املستقلة«، 
وعود  برغم  صوتًا   126 على  إاّل  حتصل  فلم 

»القوات« بدعمها!
الفروع  يف  إجنازًا  تنتفض«  »النقابة  فوز  وُيعّد 
على اعتبار أّنهم سيحصلون للمرة األوىل على 3 
أعضاء داخل جملس النقابة، بعد أن ينتخب كّل 
5 أعضاء من كّل فرع رئيسهم الذي يصبح عضوًا 
حتميًا يف جملس النقابة، على أن يكتمل عدده يف 

انتخابات املرحلة الثانية يف 18 متوز املقبل.
وأكثر من ذلك، مُيكن القول إّن ائتالف املعارضة 
صار الالعب األقوى يف انتخابات النقيب بعد 20 
جيب  من  خيرج  النقيب  يعد  مل  وبالتالي،  يومًا. 

تيار املستقبل.
نتائج  بأن  األحزاب  مسؤولي  بعض  يعرتف 
الرتاجع  عليهم  تفرض  األوىل  املرحلة  انتخابات 
ال  مستقل  نقيب  برتشيح  الوراء  إىل  خطوات 
ينتمي إىل أحزابهم أو يدور يف فلكهم، كما كان 
حيصل سابقًا. ويؤّكد هؤالء أّن التشطيب مل يكن 
العامل األساسي للخسارة، بل كانت نتيجة تراخي 
حتضري  وعدم  هلم  التابعة  االنتخابية  املاكينة 

مندوبيها للعمل بشكٍل جدي.

تشرين   17 منذ  بأحزابهم.  كفروا  اللبنانيني  من 
األول 2019، مّثة مزاج عام معارض لألحزاب اليت 
شاركت يف السلطة، يّتسع شعبيًا، يف النقابات 
جرى  وقد  اخلصوص.  وجه  على  احلرة  واملهن 
يوم  املهندسني  نقابة  عنه يف صناديق  التعبري 

االحد املاضي.
نقابة  إىل  املؤّدية  الطريق  عند  خانقة  زمحٌة 
الطريق  ببريوت. هذه  بئر حسن  املهندسني يف 
حتّولت إىل شارع انتخابي ُمقفل من قبل عناصر 
الداخلي. خيٌم موزعة يف كّل مكان،  قوى األمن 
صارت  النقابة  من  القريبة  الكافيترييا  إن  حتى 
مكانًا لعمل املاكينات االنتخابية. مندوبون داخل 
واحلواسيب  الشطب  لوائح  على  ينكّبون  اخليم 
 8008 عددهم  كان  الذين  الناخبني  ملساعدة 
وإعطائهم  أمسائهم  ورود  من  بالتأّكد  مهندس، 
اللوائح وإرشادهم إىل رقم الصندوق املخصص 
يف  واملعارضة  األحزاب  عن  مندوبون  لالقرتاع. 

كّل مكان، وصواًل إىل باحة النقابة.
إىل  الوصول  ُتسّهل  خرائط  أوجه؛  يف  التنظيم 
السيارات  موقف  يف  املوزعة   17 الـ  الصناديق 
الّتابع للنقابة، بطريقة حُتافظ على إجراءات التباعد 
االجتماعي. لكّل صندوق مندوبوه وغرفته اخلشبّية 

امُلغطاة بستاٍر عازل حلفظ سرّية االقرتاع.
أصوات  يسمعون  املاّرون  ُتذكر.  إشكاالت  ال 
يا  ثوري  »يال  املكان:  يف  تصدح  اليت  الشّبان 
الذين  الشباب  لفئة  واضحة  الغلبة  بريوت«. 
التابعَتني  اخليمَتني  حنو  بغالبيتهم  يتوّجهون 
ملندوبي  الغلبة  كما  متامًا  تنتفض«،  لـ«النقابة 
هذا  أّن  صحيح  تنتفض«.  »النقابة  ماكينة 
نقابة  داخل  الثاني  عامه  يكمل  مل  االئتالف 
املهندسني، إاّل أّن تنظيم ماكينته االنتخابية يبدو 
مندوبي  عكس  موّحدًا،  زّيًا  ارتدوا  هؤالء  مميزًا. 

األحزاب الباقية.
مستقلون«  »مهندسون  ائتالف  خيمة  داخل  أما 
ُمغايرًا  املشهد  فيبدو  املستقلة«،  النقابة  و«لنا 
داخل  موضوعة  سندويشات  األخرى:  اخليم  عن 
املطاعم  أهم  أحد  اسم  عليها  ُطبع  »كرتونة« 
اللبنانّية، باإلضافة إىل مستوعبات لفرز النفايات. 
ينفي املندوبون عنهم تهمة تلّقي األموال من بهاء 
احلريري، الفتني إىل أّنها »شائعات مغرضة«. أّما 
عن مصدر األموال، فيختلف هؤالء بني من يقول 
أن  بعضًا، قبل  األموال من بعضهم  إّنهم مجعوا 
يشري أحدهم إىل أّنها من نعمة افرام الذي رشح 

10 مهندسني على الئحة »املهندس أواًل«.
وال يبدو أن »النقابة تنتفض« ُمكرتثة ملا حيصل 
غري  األحزاب  مندوبو  فيما  األخرى،  اخليم  يف 
السياسي  املشهد  البعض.  بعضهم  عن  راضني 
العام أّثر بشكل مباشر على انتخابات النقابة، ما 
جعل تكّتل أحزاب السلطة أكثر هشاشة. هذا ما 
يبدو واضحًا من خالل اللوائح املوزعة وتصرحيات 
القوات  إّن  إذ  االنتخابية.  املاكينات  مسؤولي 
مرّشحيها منفصلون عن  أن  تّدعي  اليت  اللبنانية 
باقي األحزاب »ألّننا ال نريد التحالف معهم، بل 
بهدف  النقابة  داخل  احلقيقي  حجمنا  معرفة  نوّد 
النقابية  االنتخابات  يف  ُتساعدنا  دراسة  إجراء 
املقبلة ويف االنتخابات النيابية«، كانت تلعب من 
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كيف  متامًا  باسيل  يعرف 
حمطات  يف  نفسه  ميّيز 
لدى  خصوصًا  كثرية، 
صراع  مسألة  تناوله 
أحزاب  رؤساء  مع  العهد 
زعماء  أو  احلرب،  فرتة 
من  بد  ال  امليليشيات. 
بأن  والتعقيب  املقاطعة 
انقسم يف  الذي  اجليش 
ينطبق  األهلية  احلرب 
امليليشيا  وصف  عليه 
انتمائه  وجهة  عن  مبعزل 
أو توجهاته. يرفض ذلك، 
ميشال  اعتبار  ميكن  فال 
للجيش  كقائد  عون 
زعيمًا ميليشيا، ألنه قائد 
هنا  النقاش  مؤسسة. 
يطول وحيتاج إىل جلسات 
الرأي  فيستقر  طويلة، 
إعادة  أنه ال بد من  على 
تعريف مصطلح ميليشيا. 
التيار  رئيس  يوافق  ال 
على  حتمًا  احلّر  الوطين 

ذلك.
مقارنة  باسيل  يرفض 
فلدى  باآلخرين.  عون 
القول أن عون قاتَل من 
تكوين  سبيل  موقعه يف 
سياسية،  وحالة  عصبية 
سريعًا  باسيل  جييب 
الشرعية«  »حالة  أنها 
اليت جتسدت به. يتجاوز 
املفتوح  النقاش  باسيل 
طرحه  خالل  من  بذكاء، 
عن  عون  متّيز  معادلة 
العونية  فاحلالة  اآلخرين. 
الوطين  التيار  أنتجت 
إضفاء  يريد  الذي  احلّر 
واقع سلمي واخلروج من 
واقع احلرب. أما اآلخرون 
فقد انتقلوا مع مقاتيلهم 
إىل مرحلة السلم. أي أن 
فريقهم  أعضاء  معظم 
أما  احلرب،  يف  شركاء 
التيار  يسّلم  فلم  عون 
معه  قاتل  الذي  للعسكر 

بل لدماء جديدة.
ال استسالم

موقع  من  اللقاء  حصل 
واملعارضة  االختالف، 
الشرسة ملواقف سياسية 
أكرب  رئيس  يتناوهلا 
كتلة مسيحية يف لبنان، 
بها.  يقوم  وملمارسات 
الدخول  لدى  نعاجله 
الرئيس«،  »فخامة  مبزحة 
تريدون  »ملاذا  فيسارع 
برزت  علّي.  االفرتاء 
الفكرة من مزحة كان قد 
اجلمهورية  رئيس  أثارها 
لقاء  يف  عون  ميشال 
سابق معه منتقدًا وصف 
باسيل بـ«رئيس الظل«، 
هذا  يقبل  ال  أنه  ومؤكدًا 
الرجل  اعرتض  الكالم. 
على الوصف أيضًا. بهدوء 
بدأ اللقاء، وهو يعلم أننا 
نأتيه من موقع املعارض، 

» ال أقبل بهذا الكالم«... باسيل للمدن: أؤيد املداورة بالرئاسات الثالث
منري الربيع - املدن

وسائاًل يف  ينظر ضاحكًا 
»ملاذا  نفسه:  الوقت 
)وباللبناني  متجهم،  أنت 
ليش  الفصيح: 
قبضان(، واملقصود بها 
وكأن  أي  »مقبوض«، 
شيئًا ميسكك أو يزعجك. 
اإلضافة  إىل  ويسارع 
قبطان«.  مش  »قبضان 
وكان ال بد من املسارعة 
أيضًا إىل اجلواب بأن »ال 
يكون  أن  ألحد يف  ميكن 
قبطانًا يف هذه املرحلة«. 
ضاحكًا،  الفكرة  يؤيد 
يريدون  »كثر  ويقول: 

ذلك«.
اإلستسالم.  عدم  يؤكد 
االستمرار  على  يصّر 
بالقتال، ال مكان للرتاجع 
بالنسبة إليه، وال يعرتف 
أو يقّر بأن املشروع الذي 
ينادي به قد هزم. رئيس 
اجلمهورية قال سابقًا إن 
وإنه  سة«،  مسوِّ »الدولة 
فشل يف حتقيق مشروعه 
يف  التوازنات  بسبب 
القوى  وقدرة  البلد، 
املعارضة له على تعطيل 
باسيل  لكن  مشروعه. 
بذلك،  االعرتاف  يرفض 
أن  ميكنهم  »ال  ويقول: 
ينتصروا، املعركة مفتوحة 
وسيستمر )عون( بالقتال 
مع من يستعد ملساندته«. 
على  يراهن  ال  أنه  يؤكد 
املرحلة،  هذه  يف  أحد 
واليت يستذكر من خالهلا 
سنوات النضال أيام نفي 
عون إىل باريس، فكانت 
من  سنة  عشرة  مخس 
النضال واالضطهاد، من 

دون كلل أو تراجع«.
»تطوير« الطائف

جزء  بأنه  مواجهته  لدى 
وقد  الرتكيبة،  هذه  من 
وتسويات  حتالفات  عقد 
حتى  أقطابها،  معظم  مع 
وصل إىل العنصر األقوى 
فيها داخل الدولة، ينفي 
كامل.  بشكل  ذلك 
دالئل.  إعطاءه  يطلب 
احلديث  تشّعب  ولدى 
واقع  عن  بالكالم  يبدأ 
فيه،  والتوازنات  البلد 
على  طرف  أي  واستحالة 
من  احلكم  أو  اآلخر  إلغاء 
دونه. أي طرف لن يكون 
الوصول  على  قادرًا 
لو  وحتى  األكثرية.  إىل 
كانت لديه األكثرية فلن 
يكون قادرًا على احلكم. 
خارج  نبقى  أن  وال ميكن 
املعادلة.  أو  الدولة 
إليها.  الدخول  جيب  بل 
كثرية،  مراحل  ويف 
حماوالت  لدينا  كانت 
ومل ننجح. خصوصًا أيام 
ميقاتي،  جنيب  حكومة 

عشرة  على  حصلنا  حني 
وزراء، ويف سنوات عهد 

الرئيس عون كذلك«.
البلد  وضع  أن  يؤكد 
له  بد  ال  ولكن  خطري، 
مستقباًل.  يتغري  أن 
هذا  ستصنع  اليت  القوة 
التغيري أساسية، والواقع 
»خضات«  إىل  حيتاج 
كثرية،  اهتزازات  أو 
جديد.  بشيء  للخروج 
عن  يتحدث  أحد  ال  طبعًا 
ألن  فوضى،  أو  حرب 
وليست  يريدها،  أحد  ال 
ولكن  أحد.  مصلحة  من 
سيؤدي  القائم  الواقع 
إىل متغريات، وسيوصل 
بضرورة  قناعة  إىل 
االقتصادي  النهج  تغيري 
والنهج السياسي. يشري 
إىل برنامج التيار الوطين 
يتحدث  والذي  احلّر، 
املدنية  الدولة  عن 
القطاعات  تعزيز  وعن 
من  واإلنطالق  اإلنتاجية، 
للتطوير  الطائف  اتفاق 
أكثر، واعتماد الالمركزية 
إىل  باإلضافة  اإلدارية. 
باملهل  تتعلق  تعديالت 
بعض  حول  الدستورية 
يشري  وال  االستحقاقات، 
عالقة  له  تعديل  أي  إىل 
بصالحيات الرئيس قائاًل: 

»ال أهتم بهذا األمر«.
باسيل املدني العلماني!

لدى مساءلته حول مطالبته 
حيتدم  املدنية،  بالدولة 
االعرتاض  حلظة  النقاش 
ميكن  فكيف  كالمه.  على 
املدنية  بالدولة  للمطالبة 
أن تلتقي مع خطاب يتخذ 
مذهبية،  أو  مسة طائفية 
تظليل  ميكن  وكيف 
باستخدام  املدنية  الدولة 
خطاب حقوق املسيحيني، 
قوانني  إىل  اللجوء  أو 
فرز  إىل  تؤدي  انتخابية 
االحزاب  معظم  طائفي؟ 
تدعو  لبنان  الطائفية يف 
املدنية،  الدولة  إىل 
جذري  باختالف  نظريًا، 
واملمارسة.  الواقع  عن 
»أنا  القول:  إىل  يسارع 
ولكن  علماني.  بطبيعيت 
على  تقوم  البلد  تركيبة 
هذا األساس )الطائفي(، 
التعاطي  من  بد  ال  وأنه 
ويضيف:  بواقعية«. 
أقدم  أن  كثريًا  »حاولت 
حول  مبادرات  على 
التعيينات،  يف  املداورة 
أجنح، حتى يف  ولكن مل 
ففي  الوزارات.  تشكيل 
كثرية  كفاءات  التيار 
الشيعية  الطائفتني  من 
ممنوع  ولكن  والسنية، 
من  بوزير  اإلتيان  علينا 
حاولنا  الكفاءات.  هذه 

مرارًا،  اهلل  حزب  مع 
أن  يوافق  مل  ولكنه 
حيصل على وزير مسيحي 
مقابل حصولنا على وزير 

شيعي«.  
ال  احلديث،  معرض  ويف 
أن  إىل  اإلشارة  من  بد 
خطاب االستنفار الطائفي 
قادرًا  كان  الذي  وحده 
نقاش  أي  إلغاء  على 
وحقيقي  جدي  سياسي 
املدنية.  الدولة  حول 
أعاد  ذلك،  من  وأكثر 
السياسية  »الطبقة  إنتاج 
يضع  واليت  الطائفية«، 
حالة  يف  نفسه  باسيل 
ال  أيضًا  معها.  خصومة 
الكالم.  هذا  على  يوافق 
األمر  أن  إىل  لكنه يشري 
وأنه  البحث،  إىل  حيتاج 
أفكار  أي  ملناقشة  جاهز 

جديدة. 
يؤيد  أنه  إىل  ويشري 
ليس  املداورة  فكرة 
املواقع  أو  الوظائف  يف 
يف  بل  فقط،  الوزارية 
»فما  الثالث.  الرئاسات 
املانع من أن يكون رئيس 
احلكومة مسيحيًا، ورئيس 
اجلمهورية شيعيًا ورئيس 
أن  على  سنيًا،  اجمللس 
تسري هذه املداورة بني 
اجلميع؟«، يقول باسيل.

مع الحريري وضده
حالة  يف  باسيل  يبدو 
تناقض مع ذاته حول ما 
جيب فعله بشأن تشكيل 
بصراحة  يشري  احلكومة. 

إىل وقوعه بني خيارين. 
إما رفض تشكيل احلريري 
اخلالفات  ألن  للحكومة 
حتولت  واليت  القائمة، 
يؤدي  لن  صراع  إىل 
إنتاجية،  أي  إىل  حتمًا 
االستمرار  يعين  ما 
القاتلة.  باملراوحة 
باحلريري  التمسك  وإما 
كرئيس للحكومة، فينجح 
العمل  ويتم  بتشكيلها 
األوضاع  تهدئة  على 
الشارع.  يف  امللتهبة 
إنه  اخليارين يقول  وبني 
الثاني،  اخليار  يفضل 
حكومة  تشكيل  ويريد 
على  احلريري  برئاسة 
أطراف  وجود  من  الرغم 
ال  وخارجية  داخلية  أخرى 
أنه  يؤكد  ولكنه  تريده. 
عن  للحريري  يتنازل  لن 
أن  أو  أساسية،  ثوابت 
تراعي  ال  حكومة  يشكل 
التمثيل املسيحي. ويعترب 
أن احلريري غري قادر على 
بسبب  احلكومة  تشكيل 
السعودية.  مع  عالقته 
وهو يقوم جبوالت عربية 
يشري  اآلراء.  الستمزاج 
الدعم  حجم  إىل  باسيل 
احلريري  يتلقاه  الذي 
من رئيس جملس النواب 
وصل  حتى  بّري،  نبيه 
يقود  بّري  أن  إىل  األمر 
ولو  احلريري.  معركة 
كذلك،  الوضع  يكن  مل 
اعتذر  قد  احلريري  لكان 
يوافق  وال  قبل.  من 

ال  بأن  بّري  وجهة  على 
داخل  احلريري  عن  بديل 

الطائفة السّنية.
ال ميتلك باسيل جوابًا على 
احلريري  بعد  ماذا  سؤال 
حبال اعتذر؟ وإن افرتض 
على  االتفاق  يتم  أن 
مبوافقة  حيظى  رئيس 
أن  إىل  الفتًا  اجلميع. 
حصلت  عديدة  حماوالت 
بينه وبني احلريري سابقًا 
رئيس  على  لالتفاق 
استقالته،  بعد  للحكومة 
وحتديدًا  تنجح.  مل  لكنها 
الصفدي،  حممد  جتربة 
وبهيج  اخلطيب،  ومسري 

طبارة.
لدى اعرتاض باسيل على 
وصف التسوية الرئاسية 
احلريري  وبني  بينه 
أن  يؤكد  بالصفقة، 
احلريري  مع  لقاءاته  كل 
ومل  سياسية،  كانت 
شخصي،  طابع  أي  تأخذ 
بالصفقات  عالقة  له  أو 
كما كان يقال أو يتهم. 
وعندما يشري معرتضًا على 
كتبت  مقاالت  مضامني 
بالفساد  وتتهمه  عنه 
بعيدًا  يذهب  وغريها، 
القضايا  تفصيل  يف 
ال  هنا  عليها.  والردود 
بد من تسجيل مالحظة أن 
االنتقاد مبين على أساس 
املمارسة  حول  سياسي 
دون  من  السياسية، 
الدخول بهذه التفاصيل. 
وهي من مسؤولية جهات 

ومراجع أخرى.
بشكل  ذلك  ينفي  هو   
قطعي، وحتى يف معرض 
على  ردوده  أو  تناوله 
العقوبات  حول  كتب  ما 
يقول:  األمريكية 
أمريكيون  »مسؤولون 
يعرتفون أن ال إثبات لدى 
بأي  األمريكية  اإلدارة 
بي،  يتعلق  فساد  ملف 
بشكوى  أتقدم  مل  وأنا 
األمريكي  القضاء  أمام 
بعد ألنين ال أملك األموال 

لذلك«.

يف السلطة واملعارضة
النقاش  هذا  عن  بعيدًا 
من  بد  ال  التفصيلي، 
أن  مالحظة  تسجيل 
كالم  على  االعرتاض 
سياسي،  أساسه  باسيل 
اليت  التحالفات  من  بدءًا 
 2006 العام  منذ  أجريت 
مع حزب اهلل، إىل العالقة 
عالقة  أو  احلريري  مع 
مع  السياسية  املياومة 
واألحزاب.  القوى  خمتلف 
تلك العالقات اليت بنيت 
اللحظة  أساس  على 
الرغم  على  السياسية، 
من تركيز خطابه وخطاب 
على  الوطين  التيار 
أنه  جييب  معارضتها. 
منذ اليوم األول النتخاب 
عون عقد اجتماعًا للتكتل 
كيفية  فكرة  فيه  وطرح 
الوصول  بني  املواءمة 
والبقاء  السلطة  إىل 
وتقديم  املعارضة،  يف 
والتحدث  طروحاتها 

بلسانها أو خطابها.
النقاش  يعود  أيضًا،   
األوسع،  اجملال  إىل 
السياسية  اخليارات  وهو 
االسرتاتيجية، واليت ابتعد 
احلّر  الوطين  التيار  فيها 
وأفكاره.  طروحاته  عن 
يعين  ال  ذلك  كان  وإن 
أو  مواجهة  يف  الدخول 
ولكن  أحد،  مع  صراع 
أكثر  االنغماس  عدم 
اخليارات،  هذه  مثل  يف 
اليت تتعارض مع وجدان 
نضاالت  أو  املسيحيني 
احلال  هو  كما  التيار، 
مع  العالقة  إىل  بالنسبة 
وبشار  السوري  النظام 
العالقة  وتفضيل  األسد 
ماليني  حساب  على  معه 
األمر  كذلك  السوريني. 
مع  العالقة  إىل  بالنسبة 
يشري  واليت  اهلل،  حزب 

إىل أنها جيدة. 
يسنح  مل  ملفات  تلك 
بشكل  مبناقشتها  الوقت 
يسمح  مل  رمبا  أو  كاف، 

الظرف بذلك.

على مدخل بناء من ثالث طبقات. فوق تّلة مشرفة على بريوت. يقف رجل بثياب مدنية محاط 
بمجموعة شبان. يشكُل يف خصره جهازًا السلكيًا، على يده وشم باللغة العربية »جربان باسيل«. 
إنها الصورة األوىل التي تنطبع يف ذهنك حول »الحالة الشخصية لباسيل« أو ارتباط أشخاص 
بالشخص واسمه. هذا أمر يحتاج إىل تمعن سيكولوجي يطال أفرادًا وجماعة، وهو يشري إىل 

تكوين »الحالة الباسيلية« خلفًا للحالة العونية.
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شــعر

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.

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

للـبيع )تـراك(  شـاحنة 

جيدة حبالة  قاّلب  تراك  للبيع 
 40 السعر    ..2000 الـ  موديل 

أو أقرب عرض ألف دوالر 
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وتشتاط  دموعي  تمّل  كنت  كم 
لضعفي      

من  فتات  سوى  قطرةٍ  كل  وما 
وجداني

ال انكسارًا بل نضال املؤمِن

كم احرتتَ أملًا يوم تصحـّر جفني
بعطرك  أحيا  عدتُ  ما  أني 

وأهتدي
ال عشقًا بل غرور امللكِ

.. وأنتَ رحـَْلت
بعد  كيفَ  وأسدي  شبلي  يا 

أهواك
وجربوتك سـََقمٌ، بركاٌن هدّام

حتـّى  رياحك  أغوَتها  الحرب 
انطَفأت

ضياعًا  روحي  سهامـِكَ  وبني 

ة  مـِرآ
ة ئـر ثـا

تبخـّرَت
.. وأنتَ انتصـَرْت

رويدًا رويدا ال تِزدني منكَ مـُلوحة
وتعصف بحناني مالمَة الجحودة

إمتطِ سنابك قطاِرك بال الشروِق
أهديتكَ  إنـّي  َفما خطيئتي سوى 
 .. غدٍ  بال  مقابل  بال  روحي 

وِبصـَمت..

.. وأنتَ انتهْكت..

مرياي ملحم - لبنان
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إعــالنات

سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

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

 2021 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 
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إعــالنات

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

 2021 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 
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فــن

يسرا اللوزي جنمة هلا بريق خاص وخمتلف عن غريها. ال تسعى أن 
تكون النجمة األفضل أو األوىل يف سباق النجمات، ولكنها تهتم بأن 
تكون النجمة األكثر حبًا وتأثريًا يف قلوب مجهورها من خالل أدوارها 
»دليلة«  ابنتها  وتعطي  تربي  مثالية  أم  هي  بعناية.  ختتارها  اليت 
ومتميزة،  قوية  شخصية  ذات  ناجحة  إنسانة  لتكون  خاصًا  اهتمامًا 
وأن تستخدم ضعف مسعها كنقطة قوة يف حياتها.  قدمت يسرا يف 
رمضان املاضي عماًل خمتلفًا من خالل دور جديد عليها يف مسلسل 
كان  معها  حوارنا  العدل.  ماندو  إخراج  من  واألرض«  السماء  »بني 

صادقًا ومن القلب.

ما أسباب قبولك مسلسل »بني السماء واألرض« وما الذي أعجبك يف 
شخصية«مرام » اليت جتسدينها؟

بعد إجنابي ابنيت الثانية »نادية« العام املاضي قررت أال أعمل إال 
بعد عام من إجنابي هلا؛ حتى أستطيع أن أرعاها جيدًا، وهذا ما فعلته 
مع ابنيت الكربى »دليلة«، وبالفعل اعتذرت عن أعمال عديدة عرضت 
علّي من خمرجني أصدقاء لكنهم تفهموا الوضع جيدًا، إىل أن عرض 
بالشخصية،  وأعجبت  املسلسل  اسكريبت  العدل  ماندو  املخرج  علّي 
العقد،  بتوقيع  قمت  وبالفعل  كممثلة  لي  ستضيف  بأنها  وشعرت 
ولكن ترددت ثانية واعتذرت له عن الدور وقلت له إنين أخاف أال 
أوازن بني رعاييت البنيت الرضيعة وعملي وتركيزي يف الدور الذي 
املسلسل  أحداث  طمأنين بأن  لكنه  املسلسل.  يف  بتجسيده  أقوم 
ستقع يف مخس عشرة حلقة، وأن عدد أيام التصوير لن يتعدى مخسة 
اعتذاري  عن  فرتاجعت  أشهر،  على ثالثة  توزيعها  سيتم  عشر يومًا 

وبدأنا التحضري للمسلسل.
الذي أعجبين يف شخصية »مرام« مدربة اجليم، واليت قمت بتجسيدها 
يف املسلسل، أنها حتاول االنتقام لصديقتها بعد واقعة التحرش بها 
الصديقة؛ فهي  انتحار هذه  ونشر مقاطع فيديو سيئة تسببت يف 
شخصية تدافع عن قضية بعض الفتيات ممن تعرضن لظلم كبري، 
وكن ضحية البتزاز البعض هلن ما يعرض مسعتهن لكثري من الظلم 
واالفرتاء، وأحب أن أؤكد هنا أنه ال يوجد أي ترابط بني القضية اليت 

تدافع عنها مرام وقضية فريمونت.
 املسلسل مختلف عن الفيلم

هل شعرت بقلق من أن اسم العمل حيمل اسم الفيلم نفسه الذي 
قدم يف الستينيات، وأال يلقى النجاح املرجو؟ 

بالتأكيد األعمال اليت يعاد تقدميها مرة أخرى ال تلقى جناح العمل األول 
الفيلم،  الوضع خيتلف هنا ألن املسلسل خمتلف عن  نفسه، ولكن 
الوضع  عن  هنا  يعرب  املسلسل  ولكن  نفسهما  والفكرة  االسم  هو 
متامًا  خمتلف  وضع  وهو  اآلن،  نعيشه  الذي  واالجتماعي  السياسي 
عن الوضع الذي عرب عنه الفيلم يف وقته إىل جانب أن الشخصيات 
خمتلفة يف تركيبتها عن الشخصيات اليت كانت موجودة يف الفيلم 
تكن يف  مل  جديدة  وهناك شخصيات  الوظائف،  يف  تشابهت  وإن 

الفيلم مثل شخصييت.

من  النوعية  هذه  حتبني  جعلتك  حلقة   15 مسلسل  يف  جتربتك  هل 
املسلسالت اليت تقدم يف أعداد قليلة من احللقات؟

من زمان وأنا أحب املسلسالت اليت تقدم من خالل عدد قليل من 
احللقات وال أفضل مسلسالت الثالثني حلقة؛ ألن بعض املسلسالت 
الثالثني يكون فيها تطويل وحشر مشاهد ليس هلا أي قيمة فنية، 
فال  تصويرها  أثناء  تكتب  اليت  املسلسالت  أحيانًا يف  حيدث  وهذا 
يوجد وقت للقراءة اجليدة للنص؛ ألن مثل هذه املسلسالت ندخل 
تصويرها وقد كتبت منها سبع حلقات فقط، وبالتالي يضطر املؤلف 
هناك  ولكن  أي ضرورة،  ليس هلا  ومشاهد  أحداث  وتطويل  حلشر 
مسلسالت 30 حلقة تسمح أحداثها ومشاهدها املتنوعة والكثرية أن 
تستوعب كل هذه احللقات من دون تطويل أو أي ملل، وهي تكون 

غالبًا مكتوبة بالكامل قبل تصويرها.

يسرا اللوزي تفتح قلبها:  أنا من اجليل املظلوم!
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»دهشة« والفخراني
 ما األدوار اليت قدمتها يف الدراما التلفزيونية وتعّدينها عالمة يف 

مشوارك الفين؟
فيه  ووقفت  كمال،  الرحيم  عبد  الكبري  للكاتب  »دهشة«  مسلسل 
أمام العمالق حييى الفخراني، وهذا أكثر دور قريب لقليب لكنه جتربة 
صعبة من حيث ظروف التصوير، كنت حاماًل يف ابنيت الكربى وصورت 
املسلسل من أول محلي حتى الشهر السابع إىل جانب إتقان اللغة 
الصعيدية وصعوبة التصوير يف احملجر، وأعّد هذا الدور من العالمات 

يف مشواري الفين.

وقوفك أمام حييى الفخراني ماذا أضاف لك؟
واألخالق  االلتزام  هي  النجومية  بأن  تؤمن  اليت  املدرسة  من  أنا 
وأن املمثل مهما حقق من جنومية فالبد أن يستمع وينفذ أوامر املخرج 
وأن أحرتم  له،  والكاملة  الشاملة  الرؤية  العمل وصاحب  فهو سيد 
أبي فهو خمرج مسرحي كبري  تعلمت هذا من  أنا  والكاتب،  زمالئي 
تعلمت منه هذه املبادئ اليت جيب أن يكون عليها النجم سواء يف 
املسرح أو السينما أو التلفزيون، وقد وجدت ذلك متجسدًا يف النجم 
الكبري حييى الفخراني فعلى الرغم من وصوله إىل قمة النجومية إال 
أنه مستمع جيد جدًا لتعليمات املخرج وينفذ رؤيته جيدًا إىل جانب 
أنه حيرتم كل صغري وكبري، ويذاكر دوره جيدًا وكان يعاملين كابنته 
قبل تصوير العمل حتى يظهر هذا اإلحساس على الشاشة إىل جانب 

أن أداءه كان يبهرني أمام الكامريا.

تعلمت من يوسف شاهني أصول املهنة ومن يحيى الفخراني 
االلتزام

 
تجسيد األدوار الصعبة

أدوار الرتكيبات النفسية املختلفة وخاصة مريض االكتئاب قدمتها 
يف أكثر من عمل مثل »باحلجم العائلي« »وخبط اإليد« هل حتبني 

تقديم هذه األدوار ذات األبعاد النفسية؟
كل األدوار حتمل تركيبات نفسية، وباألخص أدوار املريض النفسي 
وخاصة مرض االكتئاب وأحب جتسيد مثل هذه األدوار الصعبة؛ ألنها 

تتطلب دراسة كبرية من املمثل إىل جانب أنها تظهر موهبته أكثر.

»آدم ومجيلة« من األدوار الرومانسية اليت تعيش يف ذاكرة اجلمهور 
حتى اآلن، هل حتبني جتسيد األدوار الرومانسية؟

فالكالم  الرومانسية،  األدوار  كتابة  يف  مشكلة  عندنا  ولكن  أحبها 
واحلوار الرومانسي أصبح غري واقعي ملا حنن عليه اآلن، وأمتنى أن 
عالقات  ورؤية  تفكري  يناسب  حواره واقعي  رومانسي،  عمل  يكتب 
احلوار  اليت تقدم يكون  الرومانسية  احلب اآلن. فمعظم املسلسالت 

فيها قريبًا إىل اخليال.

مازالت جتربتك مع املخرج يوسف شاهني يف فيلمك األول 'إسكندرية 
نيويورك« هي التجربة األكثر تأثريًا يف حياتك؛ ما الذي تبقى يف 

ذاكرتك من هذه التجربة؟ 
بشكل  املهنة  أصول  شاهني  يوسف  الكبري  املخرج  من  تعلمت 
صحيح إىل جانب أنه أكد عندي ما تعلمته من أبي من احرتام للمخرج 

وزمالئي املمثلني.
 الجيل املظلوم

 ملاذا تطلقني على جيلك: اجليل املظلوم؟
نعم هو اجليل املظلوم، وأقصد هنا أنا ودنيا مسري غامن وإميي مسري 
غامن وبشرى وغريهن. فهذا اجليل ظهر وقت أزمة اإلنتاج يف السينما 
السينما يهبط  وبدأ مستوى  األفالم  ميزانيات  املصرية وضغط يف 
ما عدا األعمال اليت يقدمها اجليل الذي سبقنا، وهو جيل منى زكي 
الضخم  اإلنتاج  أفالم  يقدم  كان  والذي  صربي  وهند  ترك  وحنان 

باعتبار أنهم كانوا »جنوم سوبر ستار« يف ذلك الوقت. ما أدى إىل 
أننا مل نأخذ األدوار اليت تناسب عمرنا يف هذا الوقت وكان يقوم بها 
الوقت نفسه ظهر جيل جديد من املمثلني  الذي سبقنا، يف  اجليل 
من  الرتندات  السوشيال ميديا، وصنع  نفسه يف  يسوق  بدأ  بعدنا 
كل  راضية  فأنا  ذلك  من  الرغم  وعلى  الشخصية.  حساباتهم  خالل 
الرضا عما أقوم به اآلن من أدوار يف املسلسالت ولكين كنت أمتنى 
أن تعرض علّي أدوار يف أفالم قوية، ولكين راضية جدًا، وال أسعى 
أبدًا أن أكون النجمة األوىل أو أهم جنمة، هذه األشياء ال تشغلين أبدًا 
فكل ما يهمين أن أقدم أدوارًا تكون عالمات يف تارخيي ويكون هلا 
رسالة وحيبها مجهوري وتضيف له، وأن أكون أمًا ناجحة أربي ابنتاي 

على األخالق والقيم النبيلة.

وهلذا السبب ندمت على فيلمي »شنطة محزة« و«قبالت مسروقة«؟
ألنين أحسست وأنا أصور الفيلمني بأنهما لن يظهرا باملستوى نفسه 
الذي توقعته هلما من حيث جودة الفيلم، فأحيانًا كثرية نقبل أدوارًا 

مقتنعني بها ونشعر وحنن نصورها بأنها لن تنجح كما كنا نتوقع.

خائفة جدًا على ابنتي »دليلة« من مرحلة املراهقة بسبب 
ظروفها الصحية.

أم مختلفة
 هل تعّدين نفسك أمًا مثالية؟ 

أمًا  أكون  أن  بأن واجيب حنوها  ابنيت شعرت  عندما اكتشفت مرض 
جدًا  البنيت  صديقة  فأنا  كأم،  ودورها  عملها  بني  توازن  خمتلفة 
حياتي،  يف  شيء  كل  منها. هي  قريبة  أكون  أن  دائمًا  وأحاول 
ألنها  اخلارج؛  ختاطب يف  بإعطائها حصص  ووالدها  أنا  قمت  فقد 
الصحية  حالتها  بسبب  فقط  واحدة  لغة  إال  تتحدث  أن  تستطيع  ال 
فال تستطيع أن جتمع بني لغتني، فاضطررنا أن تكون لغة التخاطب 
ولكن  مصر  مبدرسة إجنليزية يف  اإلجنليزية؛ ألنها ستلتحق  اللغة 
لألسف كنت أمتنى أن تعرف اللغة العربية جيدًا، فحرصت على أن 
أقرأ هلا دائمًا قصصًا باللغة العربية فبدأت تفهم اللغة جيدًا ولكنها 
تكون  جيدًا كيف  علمتها  مرحة  ابنيت شخصية قوية  بها،  تتحدث  ال 
أشعر  لكين  بشخصيتها  حوهلا  فيمن  تؤثر  وكيف  مسؤولة  شخصية 
بالقلق وخائفة جدًا من مرحلة املراهقة، فقد قرأت عن هذه املرحلة 
هذه  يف  بسالم  تعربها  أجعلها  وأن  هلا  أستعد  أن  وأحاول  كثريًا، 

الظروف اخلاصة اليت تعيشها.

ميديا  السوشيال  »دليلة«على  ابنتك  على  للتنمر  قبل  من  تعرضت 
كيف كان رد فعلك وملاذا تركت هذا التعليق ومل تلغيه؟

أنا ألغي أي تعليق فيه كالم خارج، وأترك التعليقات اليت تعرب عن 
رأي اجلمهور سواء بالسلب أو باإلجياب لكن عندما يتعلق التنمر بابنيت 

جيب أن أرد وأردت أن أظهر جهل املتنمر.
الشبه مع بريين سات

بريين  الرتكية  النجمة  وبني  بينك  جيمع  الذي  الشبه  يضايقك  هل 
سات؟

فشخصيتانا  أقلدها،  إنين  يقال  أن  أحب  ال  ولكن  أبدًا  أتضايق  ال 
ولون شعرنا  بشرتنا  لون  وبينها  بيين  والذي جيمع  متامًا  خمتلفتني 
ألنها  ترتديها؛  نفسها اليت  املالبس  ألوان  أرتدي  فبالتالي  واحد، 
لون  يشبه  أضعه  الذي  املاكياج  لون  حتى  بشرتينا  لون  تناسب 
ال  فأنا  مصادفة  حيدث  وذلك  بشرتها،  على  تضعه  الذي  املاكياج 

أقلد أحدًا.

هل تفضلني البطوالت املشرتكة أكثر من البطوالت املطلقة؟
على حسب الدور لو كانت بطولة مطلقة وال يعجبين العمل أرفضه، 

ولو الدور أعجبين ولو يف بطولة مجاعية أقبله.



Page 20صفحة 20     

شــعر

الليلة موعدها أمحْر
فانتظروني 

عند ختوم املوت اآلتي 
من طوفان الّروح األغرْب
حتت أنني اجلسد الّراحل

حتى آخر فوضى 
لغوايات األسوْد

حني اطنّي جرحي 
بدم الكأس

الشارْد
وأنا أجلْد

الليلة موعدها أمحْر
وأنا أنزف وجهي 

وأنادُم أشالء األخضْر
حان املوت 
وما من رمٍت 
ليطاردني 

إّل عطر حذاٍء 
تركته الليلة يف رئيت 

وهي 
تعّد العري الّصافع 

ملخّيليت 
ومتارس 

إيقاعًا أبرْت 
فهل انتبهْت

كيف 
يصري القلب خبارًا

حني الّروح 
تباح

وتهدْر
بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليامحمد عامر األحمد  - سورية

الليلة موعدها أمحر 

 كان يف بيتنا كلٌب اليٌف حامينا  
حارس البيت أصيٌل ل  يؤذينا 
أخالقه   كرب  من  ميوت  ودوٌد 
أمنٌي ل يسرق الناس ويعطينا  
صاحبه  يقتل  أو  يغدر  ل 
بسكينا  أو  برصاصة  قتله  لو 
حبه كثرة  من  دائمًا  يضّحي 
مّلينا  ول  قرش  ل  حيميك 
خارجه أو  كان  البيت  يف 
ُيرينا   براءته  ويفٌّ  صديق 
ل يكسر الوصية وخيون صاحبه  
راعينا    الليل  غيوٌر  يف  يقٌظ   
ومذهبه                                   املرء  بهوية  يهتم  ل   
ل يرفض العرق واجلنس والدينا 
يريده    ول  به  يهتم  أحد  ل 
يهدينا   سوف  عميانًا   كنا  إْن 
ظامله  كنت  ًان  صبوٌر  قنوٌع 
يعادينا                                  مل  شهرًا  جاع  ان   
مبادئه يغرّي  ل  جوعًا  ميوت 
يقينا   قلبه  يف  الضمري  حي 
نعرّيه  والذلل  بالبؤس  ملاذا 
عاطينا   لإلخالص  أمثولٌة  وهو 
بالسوء والذل والبغض نعامله
جنينا  ربي  يا  نقول  وعنه 
سالحه   البيت  يف  األناة  طوُل 
رصينًا                      تراه  الخالق  صاحُب 
حتياتي اجلميلة وأحرتامي لصفاته                        
ليحمينا  يضحي  الصديق  وحده 

  الصديق وقت الضيق

الدكتوره خوله الزبيدي - مونرتيال

 2021 تــموز   3 Saturday 3 July 2021الـسبت 

ما أحلى أيام زمان 
عا الربكة عاش اإلنسان
حمبة اهلل بقلب البيت 

وغرية عا بعض اإلخوان
نسهر عا فانوس الزيت

وحنكي عن أعظم فرسان  
حكايات  الكاّل حبيت 

وعا ذكرا قليب شعالن 
ومن حقلتنا احلد البيت 
املزروعة شكال والوان

ونوع اخلضرة شو متنيت  
مزروعة حبقل املليان

املونة من احلقلة للبيت
ونعطي مونة للجريان 

من عني الضيعة ان ملّيت     
أطيب مية للعطشان

هيكي عشنا بهاك البيت
عيشة نّساك ورهبان 

غريا عيشة ما استحليت  
كل من يف بيتو فرحان    

وما كان عنا غري محار  
ياخذنا عا كل مكان 

قالوا عن محار البيت
أحسن منو ما بيصري  

خادم عايش عالسكيت 
بيوعى صبحية بكري 

بيجبلك كل شي عالبيت  
مهما كان احلمل كبري 
يا ريت برتجع يا ريت 
ايامو شو حلوي كتري  

خادم ل أجرة ول فلوس
ول بدو بيت وعروس  

أشطر منو ما بيصري 
منظم حياتو عا دروس

يف عندو من نفسو كتري 
ما همو مال ول فلوس 

املهم تأمنلو  شعري 
عامل شاطر ليل نهار 

بيضل بشغلو مهووس 

 ما بيكسر نفسو األنسان
من تعبو بيحصل عا شعري 

رافع  راسو بكل مكان 
يف عندو خنوة وضمري 
ومشهور بكل البلدان 

وإن شافك تعبان كتري 
بيحمل عا ضهرو التعبان

يف عندو زوق وتقدير
أكرب خادم للبنيان   
بيلبقلو أمجل تعبري 

فضلو  زايد عالنسان 
مهما صار ومهما يصري 
بيضّلو صاحب وجدان 

ما بيتخال عن دارو
ما بينسى وين الطريق    

بيعرف بيتو والعنوان

ما أحـلى أيـام زمـان 
صباحاٌت حتمل املسك من صوبكم

أجراس ناعمة تدندُن يف حييكم
ورنات خالخل تزغرد

من خلف سياجات حدائقكم
وانا الواقفة خلف أسوار مدينتكم

تبحث عن رقم ضاع منذ ان فارقتكم
تبحثني يف  عمن  العابر  العجوز  و سألين 

حارتنا
تغري اجلواب

وارتعش الصبعان
من تأجيج اللهفة
واخرس اللسان

وتلعثم القلب من مطرقة الشريان
هيهات ان تتنفسي حبرف

ول مجلًة
ول ذيل قصة هلذا العجوز النعسان

لكنه قال أتبعيين
فانا موجوع يف القلب

ولي كنز مثني من خربة
الزمان

قاهلا أتبعيين بنييت
فظهري تقوس من قهر الزمان
لي جتارب تفوُق محَل النسان

فال تيأسي زنبقيت
فكل حدائق الزنابق موردة
فإنها قاب قوسني واجنان

ُقلت يا نفس اتبعيه
فالربح واخلسارة سيان

والطرق املتعددة يف حومة الصراع
ما بني شتان وشتان

فألتبُعه
وطرق الباب الكبرية

فاذا رنينها يصم الذان
وانفتحت البوابة الكربى بكل عنفوان

ورنني اخلالخل من اقدام
اجلواري والغلمان

ليؤنس النس واجلان
يف عامل غريب خلف

األبواب واحليطان
توجسُت اخلوف

وتعوذت بكل عصافري نيسان
وأزهار اليامسني

والرحيان واألقحوان
تقدمت خطوتني اىل المام

مسحورًة مبا ارى
ولن ارى ما ارى

ال يف حواديث الزمان
وكان ما كان

يف قديم الزمان
نظرت للعجوز فقد اختفى

من كل ما حيصل
من هيجان

وإذا بإصبع يناديين ان اتبعه
ان امشي حنو الصوجلان
قال لي السياف أركعي

فنظرت ذات اليمني وذات الشمال
فقال السياف

اركعي لصاحب العرش والصوجلان
ونزلت من عيين دمعة

فاذا بالدمعِة حترُق
الذي كان من ورق وضباب وصوجلان

وكل اخلالخل املزيفات
وحتى السياُف الرعُن اجلبان

تغريد  على  النوم  من  مفزوعًة  صحوت 
عصفوري

ونسمة من عطر اعرفه
ايام زمان

فضحكت يف سري
وهمست فانت امللك وانت الصوجلان

الــحلم
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دبلوماسيون: إيران قيدت...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ما قالت إنه هجوم شنته إسرائيل على املوقع يف نيسان.
وذكر دبلوماسيون أن اخلالف، الذي قال أحد املسؤولني إنه مستمر 
منذ أسابيع، يف طريقه للحل لكنه أثار التوتر مع الغرب يف ظل 
تأجيل احملادثات غري املباشرة بني إيران والواليات املتحدة بشأن 

إحياء االتفاق النووي دون حتديد موعد الستئنافها.
يأتي ذلك يف أعقاب خطوات اختذتها إيران تنتهك االتفاق النووي 
املربم يف 2015 أو تثري غضب واشنطن وحلفائها وتشمل ختصيب 
تفسري  يف  واإلخفاق  أسلحة  لصنع  الزمة  ملستويات  اليورانيوم 
مصدر جسيمات اليورانيوم اليت عثر عليها مفتشو الوكالة الدولية 

للطاقة الذرية يف عدة مواقع مل ُيعلن عنها.
»إنهم  كثب  عن  الدولية  الوكالة  يتابع  غربي  دبلوماسي  وقال 
السماح للمفتشني بدخول مجيع  أنه يتعني  يستفزوننا«، وأضاف 

املواقع األسبوع املقبل.
إيرانيني،  مسؤولني  من  تعقيب  على  احلصول  بعد  يتسن  ومل 
وامتنعت الوكالة الدولية عن التعقيب مشرية إىل سياستها بعدم 

التعليق على األمور املرتبطة بالتفتيش.
وال تقدم إيران أي أسباب واضحة خلطواتها خالفا للمخاوف الرمسية 
املتعلقة باألمن والسالمة، لكن سبق أن اختلفت مع الوكالة الدولية 
بشأن دخول مواقعها. فقد منعت املفتشني عام 2020 من الوصول 
مفتشة  احتجزت   2019 مفاجئ. ويف  تفتيش  إلجراء  موقعني  إىل 

بالوكالة الدولية وصادرت وثائق سفرها.
وأحجمت الوكالة حتى اآلن عن إخطار الدول األعضاء باألمر، ودعت 
إىل اجتماع طارئ جمللس حمافظيها مثلما فعلت يف نوفمرب تشرين 
الثاني 2019 عندما احتجزت إيران لفرتة وجيزة مفتشة الوكالة اليت 

يقول دبلوماسيون إنها طلبت دخول منشأة نطنز.
برنامج  قلب  بنطنز،  نيسان  يف  للكهرباء  وانقطاع  انفجار  ووقع 
ختصيب اليورانيوم يف إيران، وأدى ذلك على ما يبدو إىل تضرر 
األرض  حتت  الوقود  ختصيب  حمطة  يف  املركزي  الطرد  أجهزة 

هناك.
وكشف أحدث تقرير فصلي للوكالة بشأن إيران يف مايو أيار أن 

إنتاج إيران من اليورانيوم املخصب تباطأ.
وقال دبلوماسي يعمل انطالقا من فيينا »بسبب احلادث/التخريب 
يف أبريل أصبح الدخول )ألماكن( معينة حمدودا لدواعي السالمة 
واألمن«، وأضاف أن هذه اخلطوة »ليس هلا أثر يذكر على قدرة 

الوكالة على القيام بأعمال التدقيق والتحري«.
تلك  أن تصبح  »لتجنب  األمر  ناقشتا  وإيران  الوكالة  أن  وأضاف 
القيود دائمة وبالتالي تبدأ القدرة على التحقق )من أنشطة إيران 

النووية( يف الرتاجع«.

مصر جمللس األمن: أزمة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال سامح شكري، وزير اخلارجية يف الرسالة اليت نشرتها وسائل 
اإلعالم املصرية ، إن الوضع يشكل تهديًدا وشيًكا للسلم واألمن 

الدوليني، ويتطلب أن ينظر فيه اجمللس على الفور.
وطالبت الرسالة بضرورة عقد جلسة عاجلة حتت بند األمن والسلم 
يف إفريقيا، مؤكدة أنه بعد 10 سنوات من امُلفاوضات، تطورت 
املسألة إىل احلالة احلالية، وهو ما ميكن أن يتسبب حبدوث احتكاك 

دولي، ُيعّرض استمرار السلم واألمن الدولي للخطر.
على  املسألة  هذه  تعرض  أن  اختارت  مصر  إن  الرسالة  وقالت 

جملس األمن الدولي عمال باملادة 35 من امليثاق.
يأتي ذلك فيما شدد وزير اخلارجية الروسي سريغي الفروف امس 
مريم  السودانية  نظريته  مع  هاتفي  اتصال  يف  اخلميس  االول 
التفاوض بني مصر  عملية  تكثيف  على ضرورة  املهدي  الصادق 
والسودان وإثيوبيا حلل التناقضات املتبقية يف ملف سد النهضة 

يف أقرب وقت ممكن.
»احرتام مصاحل  أكد ضرورة  إن الفروف  وكالة سبوتنيك  وقالت 
مجيع الدول املعنية على أساس أعراف ومبادئ القانون الدولي«.

»السودان  إن  قوهلا  املهدي  عن  السودانية  اخلارجية  ونقلت 
والسلم  األمن  وترسيخ  وديا  إثيوبيا  مع  اخلالف  حل  على  حريص 

يف اإلقليم«.
على  إثيوبيا  »حث  إىل  روسيا  السودانية  اخلارجية  وزيرة  ودعت 
أحادي... والستئناف  الثاني بشكل  امللء  عدم املضي قدمًا يف 
املفاوضات من أجل الوصول إىل اتفاق قانوني ملزم يرضي مجيع 

األطراف يف إطار زمين حمدد«.
وكانت مصر قد تقدمت قبل أيام أيضا خبطاب رمسي تشكو فيه 
إثيوبيا جمللس األمن وتعلن اعرتاضها على اختاذ أديس أبابا قرارا 

منفردا بامللء الثاني لسد النهضًة.
وتضمن خطاب اخلارجية تسجيل اعرتاض مصر على ما أعلنته إثيوبيا 
حول نيتها االستمرار يف ملء سد النهضة خالل موسم الفيضان 
املقبل واإلعراب عن رفض مصر التام للنهج اإلثيوبي القائم على 
السعي لفرض األمر الواقع على دوليت املصب من خالل إجراءات 
وخطوات أحادية تعد مبثابة خمالفة صرحية لقواعد القانون الدولي 

واجبة التطبيق.

أمريكا تضيف تركيا...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

»السلطان مراد« يف سوريا وهو من اجلماعات اليت قالت واشنطن 

إنها استخدمت أطفااًل كجنود.
قائمة  يف  تركيا  اخلميس  االول  امس  املتحدة  الواليات  أدرجت 
العام  مدى  على  كجنود  أطفال  استخدام  يف  املتورطة  بالبلدان 
على  األطلسي  مشال  حلف  يف  عضوًا  مرة  ألول  لتضع  املاضي، 
أنقرة  القائمة، يف خطوة من املرجح أن تزيد العالقات بني  هذه 

وواشنطن توترًا.
وخلصت وزارة اخلارجية األمريكية يف تقريرها بشأن اإلجتار بالبشر 
لعام 2021 إىل أن تركيا قدمت »دعمًا ملموسًا« لفصيل »السلطان 
مراد« يف سوريا، وهو من الفصائل املعارضة اليت تدعمها تركيا 
منذ وقت طويل يف سوريا، ومن اجلماعات اليت قالت واشنطن إنها 

جندت واستخدمت أطفااًل كجنود.
ويف إفادة عرب اهلاتف للصحفيني، أشار مسؤول كبري يف الوزارة 
إن واشنطن  ليبيا، قائاًل  أيضًا إىل استخدام األطفال كجنود يف 

تأمل يف التعاون مع أنقرة ملعاجلة هذا األمر.
»فيما يتعلق برتكيا على وجه اخلصوص.. هذه  وقال املسؤول: 
هي املرة األوىل اليت ُيدرج فيها بلد عضو يف حلف مشال األطلسي 

يف قائمة قانون منع جتنيد األطفال«.
حلف  يف  وعضوًا  شأن  ذات  إقليمية  قائدة  »بوصفها  وأضاف: 
قضية  أي  القضية،  هذه  ملعاجلة  الفرصة  تركيا  متلك  األطلسي، 

جتنيد واستغالل األطفال كجنود يف سوريا وليبيا«.

مستوطنون يقتحمون املسجد...
تـتمة املنشور على الصفحة األول

من شرطة االحتالل اإلسرائيلي.
ويف غور األردن، قالت وسائل اعالم اسرائيلية إن جندية إسرائيلية 

مت طعنها وجرت حماولة االستيالء على سالحها.
اعتقلت فلسطينيًا  اإلسرائيلي  االحتالل  إن قوات  وقال معلومات 

بزعم حماولة طعن اجلندية واستيالئه على سالحها.
ُوقع  نهائيًا  اتفاقًا  أن  إسرائيلية  إعالم  أعلنت وسائل  ذلك،  اىل 
بني سكان بؤرة افيتار االستيطانية امُلقامة على جبل صبيح جنوب 

نابلس، واحلكومة االسرائيلية اجلديدة.
إخالء  مبوجبه  يتم  السابعة،  اإلسرائيلية  القناة  وحبسب  االتفاق 
البؤرة من السكان من دون هدم املباني اليت مت إنشاؤها فيها، 
كما سيكون للجيش االسرائيلي وجود مستمر على أن يتم تقديم 

اقرتاح بهدف حتويلها اىل مستوطنة رمسية.
وشّن االحتالل اإلسرائيلي محلة اعتقاالت واسعة يف الضفة الغربية 
والقدس احملتلة، طالت النائب يف اجمللس التشريعي عن القدس 

حممد أبو طري.
اخلليل،  مدينة  جنوبّي  سنينة،  أبو  حارة  االحتالل  قوات  وداهمت 

وقرية قوصني غربّي نابلس، واعتقلت عددًا من الفلسطينيني.
واعُتقل  صوتية،  بقنبلة  وسيدة  ناري،  بعيار  فلسطيين  وُأصيب 
االحتالل  لقوات  تصّديهم  خالل  املاضي،  األربعاء  فلسطيين، 

اإلسرائيلي يف خميم جنني يف الضفة الغربية احملتلة.
ويف بلدة سلوان، ُجرح 13 فلسطينيًا عندما قمعت قوات االحتالل، 
املقدسي نضال  منزل  أمام  مت  ُنظِّ وقفة  املاضي،  األربعاء  مساء 
الرجيب، وهو مالك منشأة جتارية هدمها االحتالل، واقتحم جنوده 

حيَّ البستان يف البلدة.
ويف جنوبي نابلس يف الضفة الغربية، قطع مستوطنون إسرائيليون 
عشرات أشجار الزيتون، وأضرموا النار يف عشرات الدومنات من 

األراضي الزراعية.

البابا فرنسيس: ال ميكن...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الحقا وذلك يف اجتماع عقد بينهما يف قصر بعبدا حبضور وزيري 
املال والصحة واحلاكم سالمة.

بنائب  املرة  هذه  متثل  جريء  صوت  هناك  كان  ايضا،  داخليا 
هم  نوابنا  معظم  ألن  الشعب  نائب  على  اشدد  وهنا   - الشعب 
نواب جيوبهم ومصاحلهم وأنانياتهم وبيع كراماتهم والوطن على 
أبواب السفارات - سليم سعادة، الذي طالب يف حديث تلفزيوني، 
بـوجوب »مالحقة سالمة بعد انتهاء واليته وسجنه يف رومية والتجديد 

له أمر مستحيل«.
وحنن بدورنا، نطالب خبلعه وحماكمته، اآلن قبل الغد، لئال نقضي 
املقومات  هذه  ان  مع  وطن،  مقومات  من  تبقى  ما  على  نهائيا 

أصبحت ال ُتذكر.
نطالب مبحاكمة هذا الفاسد الذي هّرب أمواله وأموال العديد من 
ويرفضون  وعينوه  دعموه  الذين  والدينيني،  السياسيني  القادة 
االوروبية  البنوك  اىل  فضائحهم،  تنكشف  لئال  عنه  التخلي 

واالمريكية.
البابا

فقد قال احلرب االعظم البابا فرنسيس خالل القداس، الذي أقامه 
الفاتيكان:  حاضرة  يف  لبنان  أجل  من  اخلميس،  االول  أمس 
»كفى استخدام للبنان ملصاحل ومكاسب خارجية، وندعو القادة 
السياسيني يف لبنان أن جيدوا حسب مسؤولياتهم حلوال عاجلة 

لالزمة، وتذكروا بأن ال سالم من دون عدل«.
ان  ميكن  ال  وثقافة  حكمة  يشع  الذي  احلبيب  »لبنان  اضاف: 
يرتك رهينة االقدار او الذين يسعون وراء مصاحلهم اخلاصة، 
ونطلب من اجملتمع الدولي أن يوفر للبنان الظروف املناسبة 
حتى ال يغرق، بل ينطلق يف حياة جديدة، وهو سيكون خريا 

للجميع«.
وتابع: »ولتتوقف العداوات ويعود لبنان إشعاعا لنور السماء 

وليشرق االمل من جديد«.
واعترب أن »لبنان رسالة عاملية، رسالة سالم وأخوة ترتفع من 
الشرق األوسط، وهو جيب أن بيقى مشروع سالم، ورسالته 
أن يكون لبنان أرض سالم وتعددية، وواحة قوة تلتقي فيها 
خمتلفة  مجاعات  معها  وتعيش  املختلفة،  والطوائف  األديان 

تفضل اخلري العام على املصاحل اخلاصة«.
أضاف: »كفى أن تسيطر أنصاف احلقائق على آمال الناس. 
أنه  مؤكدا  خارجية«،  ملصاحل  والشرق  للبنان  استخداما  كفى 
»جيب إعطاء اللبنانيني الفرصة ليكونوا بناة فرصة أفضل على 
متيزمت  اللبنانيني  أعزائي  أنتم  جتوز.  ال  تدخالت  دون  أرضهم 
املبادرة  بروح  اللحظات،  أصعب  يف  حتى  العصور،  مر  على 

واالجتهاد. أرز بلدكم يذكر بغنى وازدهار تارخيكم الفريد«.
وناشد اللبنانيني »اال ييأسوا ويفقدوا الروح«، وقال: »احبثوا 

عن الرجاء يف تارخيكم لتزهروا من جديد«.
وقال:  االغرتاب،  يف  اللبنانينب  اىل  فرنسيس  البابا  وتوجه 
ونطالب  وطنكم،  خدمة  يف  واملوارد  الطاقات  أفضل  »ضعوا 
الدولي بتوفري الظروف املناسبة للبلد حتى ال يغرق،  اجملتمع 
بل ينطلق يف حياة جديدة«. )مزيد من التفاصيل على الصفحة 

.)3
الخارجية األمريكية

لبنان  »اقتصاد  أّن  األمريكية  اخلارجية  أكدت  ايضا،  وخارجيا 
قادته  قبل  اإلدارة من  الفساد وسوء  من  عقود  أزمة بسبب  يف 

السياسيني«.
الوضع  تدهور  من  إلنقاذه  حكومة  يستحق  »لبنان  أن  ورأت  

االقتصادي واإلنساني«.
وأضافت يف بيان: »أوضحنا خالل حمادثاتنا مع األطراف املعنية 
يف لبنان ضرورة إظهار القادة السياسيني مرونة لتشكيل حكومة 

قادرة على تطبيق اإلصالحات«

اجتماع الرئيسني عون ودياب
توافق رئيس اجلمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف 
الذي عقد قبل ظهر  االجتماع  الدكتور حسان دياب خالل  االعمال 
والصحة  املال  وزيري  حضور  يف  بعبدا،  قصر  يف  األول  امس 
العامة يف حكومة تصريف االعمال غازي وزني ومحد حسن وحاكم 
مصرف لبنان الدكتور رياض سالمة، على »االستمرار يف سياسة 
دعم الدواء واملستلزمات الطبية ضمن آلية تطبيقية تلحظ األولوية 
احملددة من وزارة الصحة العامة، واليت مت حلظها يف خطة الرتشيد 

اليت رفعها الرئيس دياب اىل جملس النواب«.
كذلك مت التوافق على »ضرورة دعم الصناعات الدوائية الوطنية 
بالتنسيق بني وزارة الصحة العامة ونقابة صناعة االمصال واألدوية 

اللبنانية«.
عون

وكان الرئيس عون استهل االجتماع بالتأكيد أن »مقاربة ملف الدواء 
يف لبنان جيب ان تأخذ يف االعتبار مصلحة املواطنني وحاجاتهم 
اىل الرعاية الصحية الضرورية، وإعطاء األولوية لتأمني الدواء من 
»دعم  ان  على  مشددا  األسعار«،  بزيادة  املواطنني  ارهاق  دون 
الدواء واملستلزمات الطبية من الثوابت األساسية للحد من املعاناة 
االجتماعية واملعيشية اليت يعاني منها لبنان«، معتربا انه »من غري 
اجلائز ان تفرغ الصيدليات من االدوية، ال سيما تلك اليت تعترب 
أساسية وضرورية لصحة املواطن، كما انه من غري املسموح احتكار 
الدواء او تهريبه او ختزينه ومنع وصوله اىل املواطنني لرفع سعره 

بشكل عشوائي فيصعب على املواطنني شراؤه«.
لبنان«،  يف  الدواء  صناعة  دعم  »أهمية  اجلمهورية  رئيس  واكد 
الفتا اىل ان »مصانع االدوية اللبنانية تتمتع مبواصفات عالية من 
اجلودة، ما جيعلها قادرة على انتاج ادوية تساعد يف تلبية حاجات 
السوق اللبنانية وحتد من االزمة اليت شهدها لبنان مؤخرا، واليت 
تعترب يف جوانب عدة منها، ازمة مفتعلة تضاف اىل سلسلة االزمات 
اليت تواجه اللبنانيني هذه األيام وتزيد من معاناتهم«. )مزيد من 

التفاصيل على الصفحة 3(.
سعادة: يجب مالحقة سالمة

وداخليا ايضا،أشار النائب  سليم سعادة  إىل انه »بعد انتهاء والية 
مكان  أي  اىل  مالحقته  جيب  سالمة،  لبنان   رياض  مصرف  حاكم 
وسجنه بسجن روميه، وهو »سارق« 80 مليار دوالر ألكثر من سبب 
و«نصاب« من التعميم األول الذي اصدره«، معتربًا أن »التجديد 

لسالمة بعد سنتني امر مستحيل وهو انسان »مريض نفسيًا«
ورأى سعادة، خالل حديث تلفزيوني، أن »الشيء الوحيد اإلجيابي 
سالمة  رياض  رفض  الذي  اجلنائي ،  التدقيق  هو  به  قمنا  الذي 
تطبيقه ألنه األقوى يف لبنان. والشيء الوحيد الذي يرأف بلبنان 
اىل  األموال  ويرسلون  اخلارج  يف  يعملون  الذين  املغرتبني  هم 
»شحادين« تشحد من  اجملتمع  نريد حكومة  »حنن  لبنان«. وتابع، 

الدولي «.
وشدد على أن »الطوابري أمام حمطات الوقود لن تتوقف قبل تفوق  
لـ  تأييده  مبديًا  لبنان على سعره يف  سوريا «،  البنزين  يف  سعر 
النائب  جربان باسيل  عن ان  الوطين احلر «  » التيار  »كالم رئيس 
سوريا،  إىل  البنزين  تهريب  عملية  يف  مشاركني  النواب  بعض 

واحلدود ال ميكن ضبطها أبدًا«.
وأكد أن »ملوك الطوائف ال يهتمون بوضع البلد ومشاكله، بل كل 
ما يفكرون به هو شعبيتهم قبل اإلنتخابات النيابية«. وأوصح أن 
أن  اليوروبوند هو جتين«، الفتًا إىل  »استهداف احلكومة مبوضوع 
»البطاقة التمويلية كان جيب أن يكون أول مشروع وكان جيب أن 

يأتي منذ بداية الثورة من أجل إعادة النهوض باالقتصاد«.
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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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تـكنولوجيا وعـلوم

سامسونغ تسعى النتزاع حصة من هواوي بسوق الهواتف

كشف تسريب جديد خبصوص »غاالكسي إس 21 ألرتا«، بعض 
املواصفات املنتظرة يف هاتف »سامسونغ« املقبل املقرر طرحه 

بعد أسابيع.

 »Ice Universe« ووفق ما ذكر موقع »غادجيت 360«، فإن حساب
بعض  فيها  كشف  تغريدة  نشر  »تويرت«  موقع  على  الشهري 

معلومات اهلاتف اجلديد.

اخللفية  والكامريا  الشاشة  مواصفات  املعلومات  ومشلت 
الرئيسية، باإلضافة إىل قدرة الشحن اخلاصة بالبطارية.

بدقة  شاشة  سيأتي  ألرتا«   21 »إس  أن  التغريدة  يف  وجاء 
1440p، مع معدل حتديث عال قدره 120 هرتز، وذلك بفضل 

.LTPO دعم تقنية

حافات  له  وات، وستكون   45 بقدرة  الشحن  اهلاتف  وسيدعم 
متساوية تقريبا حول الشاشة.

وأوضحت التغريدة أيضا أن اجلهاز اجلديد سيستخدم مستشعرا 
بدقة 108 ميغابكسل، من نوع HMD3 احملدث.

وكانت 3 مصادر مطلعة ذكرت لوكالة »رويرتز«، أن »سامسونغ« 
قد تطرح »غاالكسي إس 21 ألرتا« قبل أكثر من شهر من املوعد 

املتوقع، وذلك يف أواخر يناير 2021.

وذكر متابعون أن هذه اخلطوة تهدف الشركة الكورية اجلنوبية 
من خالهلا إىل السعي النتزاع حصة يف سوق اهلواتف املتحركة 

من »هواوي« الصينية.

»إس 21 ألرتا«.. تسريبات جديدة 
عن هاتف سامسونغ املنتظر

مع شركة  املنافسة  خط  على  للدخول  فيسبوك  تستعد شركة 
أبل فيما يتعلق بإنتاج وبيع االجهزة الذكية اليت تقدم خدمات 

شخصية، مثل الساعات وغريها.

يف  الذكية  ساعتها  فيسبوك  شركة  تطرح  أن  املنتظر  ومن 
بعدسيت  إحلاقها  مع  خاصة،  ومزايا  املقبل مبواصفات  الصيف 
كامريا، واحدة أمامية وأخرى خلفية، باإلضافة إىل سعيها لتقديم 
خدمات إلكرتونية ميكن ارتداؤها على العينني أو األذنني أو على 

السواعد، وفق ما نقل موقع إكسيوس.

الشؤون  يف  املتخصص  الصحفي  كريشان،  نيهال  وقال 
عربية،  نيوز  إيكزامنري«، لسكاي  »واشنطن  التكنولوجية مبجلة 
إن االستثمار من قبل فيسبوك يف هذا القطاع بدأ يف خريف 
بني  األكرب  املعركة  بأن  اعتقاده  عن  معربا  املاضي،  العام 
فيسبوك وأبل تتعلق حبماية اخلصوصية، أما خبصوص األجهزة 

اإللكرتونية فإن أبل هي املتصدرة يف هذا السباق.

وأضاف كريشان أن املنافسة بني الشركتني هامة، وفيسبوك 
حتاول االستثمار يف الساعات الذكية، لكنه أكد أنه من املبكر 
احلديث عن أي انتشار أو جناح ميكن أن حتققه الشركة يف هذا 

املضمار.
وحتضر فيسبوك أيضا ملنتجات إلكرتونية تستعمل تقنية الواقع 
املعزز، إلظهار البيانات اليت يتم إدخاهلا عرب لوحة املفاتيح أو 

فأرة احلاسوب.

غلوبال«  »كي  لشركة  التنفيذي  املدير  رينيه،  دان  وقال 
الشركات  بني  »املعركة  إن  عربية،  نيوز  لسكاي  لالتصاالت، 
التكنولوجية قد بدأت للتو، يف ظل وجود مساحة واسعة للمنافسة 
بينهم، فالعديد من تلك الشركات ترى فرصا متاحة لتصبح على 

صلة وثيقة باحلياة اليومية ألكرب قدر ممكن من الناس«.

وأضاف رينيه أن فيسبوك لديها كم هائل من املعلومات يتعلق 
البيانات  تلك  استخدام  وستحاول  األشخاص،  من  كبري  بعدد 

لتقديم أجهزة مبزايا جديدة.

السوق  يف  بريادة  تتمتع  خلرباء،  وفقا  أبل،  شركة  أن  إال 
الذكية  بالساعات  حتديدا  يتعلق  ما  يف  والعاملية  األمريكية 
واملزايا الصحية اليت تقدمها، وربطها بعد ذلك بهاتف آيفون 
وإصداراته املتعددة، يف ظل حديث عن حتضريها أيضا لنظارات 

ذكية.

وال يقتصر األمر على أبل وفيسبوك، فشركة غوغل استحوذت 

فيسبوك تتحدى أبل بساعة ذكية ذات مواصفات غري مسبوقة

تتعلق  جديدة،  اخرتاع  براءة  الصينية  »هواوي«  سجلت شركة 
وذلك  الذكية،  اهلواتف  بواسطة  األجسام  حرارة  درجة  بقياس 

بالتزامن مع تداعيات فريوس كورونا املستجد.

وقال موقع »فوربس« إن براءة االخرتاع هذه تأتي يف وقت 
يف  متوفرة  التكنولوجيا  هذه  أن  إىل  مشريا  للغاية،  مناسب 

أحدث هواتف الشركة.

وتقدم العمالق الصيين بطلب تسجيل براءة االخرتاع هذه يوم 
 Graphical User Interface for« 31 مارس املاضي، وحتمل عنوان
Temperature Measurement and Display Results«، أي »واجهة 

مستخدم ختطيطية لقياس درجة احلرارة وعرض النتائج«.
البارزة  املؤشرات  اإلنسان من  احلرارة يف جسم  وتعترب درجة 
وتعمل كل  بفريوس كورونا.  إصابته  إمكانية  إىل  اليت تشري 
للناس  السماح  قبل  احلرارة  درجة  قياس  على  حاليا  املرافق 

بدخوهلا.

وذكر فوربس: »سيكون بإمكانك التحقيق من درجة حرارتك يف 
أقل من ثانية باستخدام اهلاتف اجلديد هلواوي، ميت 40 آر إس 

بورشيه ديزاين«.

وتقول هواوي إن مستشعر قياس احلرارة باألشعة حتت احلمراء 
موجود يف الكامريا اخللفية للهاتف.

وتابعت: »أثناء االستخدام، ميكنك ببساطة محله على معصمك أو 
جبهتك وسيقوم حبساب درجة احلرارة على الفور. ميكنه قياس 

درجة حرارة األشخاص واألشياء«.
وكان عدد من األشخاص اكتشفوا هذه اخلاصية مبفردهم، إال 

أن براءة االخرتاع مل تظهر إال خالل الساعات القليلة املاضية.

براءة اخرتاع هلواوي.. قياس درجة 
حرارة اجلسم بواسطة اهلاتف

تسعى شركة »سامسونغ« النتزاع حصة يف سوق اهلواتف املتحركة 
من »هواوي«، وذلك عرب إطالق أحدث نسخة من هواتفها »غاالكسي 

إس« قبل موعد طرحه املرتقب.
وقالت ثالثة مصادر مطلعة لوكالة »رويرتز«، إن »سامسونغ« قد 
تطرح »غاالكسي إس 21« قبل أكثر من شهر من املوعد املتوقع.

وأشارت املصادر اليت طلبت عدم الكشف عن هويتها ألن اخلطة 
اجلديد  هاتفها  لطرح  تستعد  »سامسونغ«  أن  إىل  علنية،  ليست 

»غاالكس إس 21« يف أواخر يناير من العام املقبل.
القيود  بسبب  صعبا  وضعا  الصينية  »هواوي«  شركة  وتواجه 
اليت تفرضها الواليات املتحدة واليت ختنق إمداداتها من الرقائق 

املستخدمة يف اهلواتف الذكية وأجهزة االتصاالت.

ويأمل مسؤولو صناعة الرقائق يف كوريا اجلنوبية أن تؤدي رئاسة 
على  القيود  هذه  بعض  ختفيف  إىل  املتحدة  للواليات  بايدن  جو 
تواصل  أن  أيًضا  يتوقعون  ألنهم  األمر،  من  تشككهم  من  الرغم 

اإلدارة األمريكية املقبلة انتهاج موقف متشدد جتاه الصني.

مصادر: »سامسونغ« تطلق »غاالكسي« 
جديد قبل موعده املرتقب

ساعات أبل تحظى برواج كبري.

ميت 40 آر إس بورشيه ديزاين

العكسي،  الالسلكي  للشحن  دعم  دائرة  عن  هنا  احلديث   يدور 
وقد مت الكشف عنها يف الوثائق اليت قدمتها شركة أبل إىل جلنة 

االتصاالت الفيدرالية.

وأوضحت أبل يف وثائقها أن دائرة الشحن الالسلكي العكسي هلا 
القدرة على شحن ملحق آخر السلكيا، بطاقة 360 كيلو هرتز، لكن 

الشركة مل توضح ما هو هذا امللحق.

الذي  حالًيا  الوحيد  امللحق  إن  يقولون  التكنولوجيا  خرباء يف  لكن 
ميكن شحنه بواسطة أجهزة آيفون هو ملحق خارجي حمتمل ستعلن 

عنه الشركة يف املستقبل.

وبينما يربر اخلرباء لشركة أبل أنه ليس من الضروري أن تكشف 
عن »ملحق أبل احملتمل« الذي قد يدعم امليزة يف املستقبل، فإن 
أبل لديها جهاز واحد  أن  الوثائق توضح  الفقرة يف  صياغة تلك 

فقط يتعلق بهذه امليزة.
وال يوجد ملحق مهم جلهاز آيفون مثل جهاز »إير بودس«. وتستعد 
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على ساعات »فيت بيت« الصحية، مما حفظ هلا مكانا يف سوق 
املعدات التكنولوجية.

جتدر اإلشارة إىل أن النقالت النوعية يف عامل التكنولوجيا حتدث 
الزمن، واملنافسة احملتدمة بني  عادة كل عقد أو عقدين من 
الشركات املختلفة إلزاحة أبل عن عرش سوق األجهزة الذكية 
ستكون أكثر حدة يف املستقبل مع دخول شركة فيسبوك بثقلها 

املالي واملعلوماتي على خط املواجهة.

أبل ختفي ميزة جديدة »غامضة« يف آيفون 12
أبل تعمل إلطالق أجهزة على أجهزة إير بودس 3 و إير بودس برو 

2 العام املقبل.

وعلى افرتاض أن هذه املنتجات تليب احتياجات الشحن الالسلكي 
أبل عن دعم الشحن  العكسي، فإن من احملتمل أن تعلن شركة 
الالسلكي العكسي جلهاز آيفون مبجرد أن تصبح أجهزة إير بودس 

جاهزة.

وأصبح الشحن الالسلكي العكسي متاحا منذ عامني عندما كشفت 
شركة هواوي النقاب عن سلسلة هواتفها. وميكن استخدام اهلاتف 
حافظات  ذلك  يف  مبا  األخرى،  لألجهزة  السلكي  بطارية  كشاحن 
الشحن  تدعم  اليت  الالسلكية  األذن  ومساعات  الذكية  اهلواتف 

الالسلكي.

ثم ضمنت شركة سامسونغ أجهزتها التقنية نفسها، وتبعها آخرون. 
وتعد غوغل أحدث شركة تدخل هذا املضمار إذ أطلقت هاتفا ميكن 

استخدامه كبنك طاقة السلكي.
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صــحة وغــذاء
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يتفاقم نقص فيتامني B12 تدرجييا مبرور الوقت، ما يؤدي 
إىل زيادة األعراض اليت تبدو غري ضارة.

دم  خاليا  لتكوين  ضرورية  املغذيات  ألن  نظرا  ذلك،  ومع 
صحية، فقد يصبح الضرر دائما.

وتؤدي خاليا الدم احلمراء املشوهة إىل نقل كمية أقل من 
أحناء اجلسم، وكما يعلم اجلميع، فإن  األكسجني يف مجيع 
األكسجني أمر حيوي للبقاء على قيد احلياة. ويظهر نقص 
خاليا الدم السليمة أوال كعالمات لفقر الدم، لذا انتبه إىل 

لونك. 

»اجللد  أن   )NHS( الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وأكدت 
الباهت« من العالمات التحذيرية لفقر الدم.

ومن األعراض النموذجية األخرى لوجود عدد أقل من خاليا 
داخل  من  القادمة  األصوات  »مساع  السليمة،  احلمراء  الدم 

اجلسم، وليس من مصدر خارجي«.

وُيعرف هذا باسم طنني األذن، وهو عندما تعتقد أنه ميكنك 
مساع شيء ال يسمعه أي شخص آخر.

طنني؛  أو صوت  أزيزا  أو  رنينا  الصوت  يكون  أن  وميكن 
بالنسبة للبعض، ميكن أن تسبب احلالة هسهسة أو خفقانا 

أو حلنا موسيقيا.

هذه  تسمع  »قد  الوطنية  الصحية  اخلدمات  هيئة  وقالت 
األصوات يف إحدى األذنني أو كلتيهما، أو يف رأسك. وقد 

تأتي وتذهب، أو قد تسمعها طوال الوقت«.

نقص  عن  الناجم  الدم  بفقر  خاصة  معينة  أعراض  وتوجد 
فيتامني B12 )بدال من أعراض فقر الدم العامة اليت ميكن 

أن تظهر أيضا(.

وعلى سبيل املثال، يشري اللسان املتقرح واألمحر - املعروف 
باسم التهاب اللسان - إىل أن جسمك يفتقر إىل ما يكفي 

من املغذيات احليوية.

وهناك دليل آخر على نقص فيتامني B12، هو عندما تصاب 
على  وأبرزها  الفم،  داخل  يف  القرح  وتظهر  الفم.  بقرح 

اخلدين أو الشفتني، أو حتى اللسان.

وميكن أن يؤثر نقص فيتامني B12 على العينني، حيث ميكن 
أن يسبب »اضطرابا يف الرؤية«.

مبا  مبكرا  عوجلت  إذا   - األعراض  من  العديد  عكس  وميكن 
.B12 يكفي باستخدام مكمالت فيتامني

ومع ذلك، كلما تركت األعراض لفرتة أطول،  أصبحت أكثر 
دميومة.

قدمت طبيبة روسية جمموعة من النصائح لتجنب اإلصابة بنزالت 
الربد وعدد من األمراض خالل الطقس احلار واإلستخدام الدائم 

للمكيفات اهلوائية.
يعد  ملاذا  لـ«سبوتنيك«،  رومانينكو،  تاتيانا  الطبيبة،  حتدثت 
الدخول إىل غرفة فيها مكيف هوائي عامال خطريا بعد موجة احلر 

وماذا تفعل حتى ال مترض؟
وقالت الطبيبة بأن درجات احلرارة يف كثري من األماكن جتاوزت 
الـ30 درجة مئوية، ويف مثل هذه الظروف خياطر الناس باإلصابة 
باملرض عندما يدخلون من شارع حار إىل غرفة باردة حيث يعمل 

مكيف اهلواء.
جتنب  جيب  األخرى،  الصحية  واملشاكل  الربد  نزالت  ولتجنب 
نصحت  بذلك،  وللقيام  احلرارة.  درجة  يف  املفاجئة  التغريات 
اهلواء. كقاعدة  مكيف  على  الصحيح  احلرارة  درجة  نظام  بضبط 

أوىل.
وأضافت الطبيبة »إذا دخلت من شارع  أو مكان حار، فلن حتتاج 
إىل تشغيل مكيف اهلواء على الفور عند 16 درجة. أي، جيب أال 
تزيد درجة احلرارة عن 6-8 درجات. وجيب تربيد اهلواء تدرجييا، 
األمر نفسه ينطبق على ضرورة خفض درجة احلرارة تدرجييا يف 

السيارة«.
أما القاعدة الثانية، فهي الرتكيب الصحيح للمكيف، أي ال جنلس 
حتت املكيف، فاملسافة منه إىل الشخص العامل على املنضدة 
جيب أن تكون مرت ونصف إىل مرتين. واملكيف ال ينبغي أن يكون 

موجها إىل الشخص، جيب أن يكون موجها إىل األطراف ».
كما ونصحت بعدم السماح برتاكم األتربة والبكترييا يف املكيفات، 

لذلك جيب تنظيف الفالتر بانتظام يف األجهزة.
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طبيبة روسية تنصح باتباع قاعدتني هامتني 
لتجنب املرض بسبب املكيف يف الطقس احلار

B12 عالمات على بشرتك وأذنيك وفمك وعينيك تظهر نقص فيتامني

ومن املرجح أن يوصوا األشخاص الذين ُشّخصت إصابتهم 
.B12 بعد فحص الدم، حبقن ،B12 بنقص فيتامني

من  غرامات   3 حبات(   8 )حوالي  البامية  من  واحد  كوب  مينحك 
األلياف، وهو ما يزيد عما ستحصل عليه يف كمية معادلة من 
ملرض  شعبيًا  عالجًا  تعترب  أنها  كما  البين،  األرز  أو  القرنبيط 

السكري.

الوقت  حان  فقد  بعد،  جتربها  مل  أو  البامية  حتب  ال  كنت  إذا 
لذلك، فهذا املكون الذي ال حيظى بالتقدير الكايف يستحق فرصة 

ثانية.

 The New Southern« وبالنسبة إىل شريي كاسل، مؤلفة كتاب
البامية،  عشاق  من  نفسها  نصبت  واليت   ،»Garden Cookbook
ينقسم معظم األشخاص الذين يعتقدون أنهم ال حيبون البامية 
ومسعوا  قبل  من  البامية  تتناول  مل  أشخاص  »إما  فئتني  إىل 
النتيجة  قصص مرعبة عنها، أو أشخاص حاولوا طهيها وكانت 

سيئة لدرجة أنهم كانوا خيشون احملاولة مرة أخرى«.

التجارة  على طول طرق  إفريقيا، وسافرت  البامية يف  ونشأت 
إىل  وصوهلا  قبل  األوسط  والشرق  آسيا  جنوب  إىل  التارخيية 

األمريكتني عن طريق العبيد.

ستجد  العامل،  حول  الواسع  وانتشارها  الطويل  لتارخيها  ونظرًا 
البامية كمكون يف كل شيء من طبق »جومبو« يف جنوب الواليات 

املتحدة إىل طبق »متبورا« الياباني.

وأشارت كاسل إىل أن طعم البامية معتدل وعشيب، »مما يعين 
أنها خيار جيد لوضع مكونات لذيذة عليها«.

وتقارن كاسل قوام البامية بنسيج اهلليون أو الفاصوليا اخلضراء، 
ومثل هاذين النوعني من اخلضار، ميكن حتويل البامية لتناسب 

ذوقك.

فوائد البامية
وفيما يلي مخسة أسباب ستجعلك تعشق البامية:

-1 إنها مفيدة لصحتك بالطبع.

-2 مينحك كوب واحد من البامية )حوالي 8 حبات( 3 غرامات من األلياف، 
وهو ما يزيد عما ستحصل عليه يف كمية معادلة من القرنبيط أو األرز 

البين.

-3 مصدر جيد لفيتامينات »A« و »C« ومحض الفوليك.

-4 حتتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات.

-5 لطاملا كانت البامية عالجًا شعبيًا ملرض السكري، وقد أظهرت 
الدراسات أن النبات قد يكون له تأثري إجيابي، حيث يقلل من 

مستويات السكر يف الدم ويثبط إنتاج الكوليسرتول.

طريقة طهي البامية
من السهل طهي البامية كاملة، ويؤدي تقطيع حباتها إىل إطالق 
تزداد مساكة عند  بروتينية سكرية طبيعية  مادة  الصمغ، وهي 

تسخينها.

5 أسباب ستجعلك تعشق »البامية«
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Health authorities in NSW 
have announced 18 new 
Covid-19 cases, a drop 
from yesterday. However, 
Gladys Berejiklian is warn-
ing the numbers could rise. 
Follow our live coverage.    
NSW has recorded 18 
new Covid-19 cases in 
the 24 hours to 8pm on 
Sunday,night, bringing the 
total number of infections 
in the cluster to 130.   
Premier Gladys Berejiklian 
said while the drop from 
yesterday’s 30 new cases 
was encouraging, people 
should be prepared for 
cases to rise in coming 
days.
“While the numbers today 
are less than the numbers 
on Sunday, we have to be 
prepared for the numbers 
to bounce around and we 
have to be prepared for the 
numbers to go up consid-
erably,” she said.
It follows a raft of new re-
strictions being announced 
for parts of Queensland, 
including rules around 
masks, weddings and 
household gatherings.
Multiple states and terri-
tories are on high alert as 
Covid-19 cases emerge 
across the country, with 
cases popping up in Syd-
ney, Brisbane, Perth and 
Darwin yesterday.  This 
has prompted multiple 
states to introduce restric-
tions and slam their bor-
ders shut.
On Sunday, NSW recorded 
30 new cases, bringing 
its outbreak to 102, NT 
recorded four cases, Qld 
recorded three cases and 
WA recorded one case.
NSW press conference 
interrupted
update was interrupted as 
it was drawing to a close 
today, with an unidentified 
man approaching the po-
lice commissioner.
The man rushed towards 
police commissioner Mick 
Fuller holding sheets of 
paper before asking: “Did 
you receive my notice of 
cease and desist?”
The commissioner told 
him not to approach be-
fore the man was quickly 

surrounded by officers.
While being taken away the 
man said “I am the prime 
creator of this earth”.
Gladys frustrated at 
slow vaccine rollout
Premier Gladys Berejiklian 
has expressed her frustra-
tion at the slow vaccine 
rollout, hitting out at the 
Federal government for not 
providing enough doses.
She said the NSW gov-
ernment can’t control the 
amount of supplies or dos-
es they get.
“I remember being criti-
cised when we set up our 
mass vaccination clinic, 
people said we don’t need 
it, but we have to plan for 
the future. We have to plan 
for the weeks and months 
ahead,” Ms Berejiklian 
said.
“I am frustrated that peo-
ple are doing that other 
levels. We need a plan for 
the future and make sure 
the vaccine is accessible 
to our whole population. 
We have the doses avail-
able we need to make sure 
enough GPs are signed 
up. 
“I have been calling on this 
for weeks and weeks if not 
months. Our GPs want to 
do more. They want more 
doses and they want more 
GPs to come online. That 
is necessary, that is not 
something the New South 
Wales government can 
control.”
Naked sunbathers cop 
$1000 fines
NSW Police commissioner 
Mick Fuller has detailed 
some of the Covid-19 
breaches that occurred on 
Sunday, with police ramp-
ing up operations across 
the state.
There were 44 fines hand-
ed out in the past 24 hours, 
with the majority issued 
to people failing to wear 
masks.
Mr Fuller said police also 
encountered people out of 
their homes without a rea-
sonable excuse.
“Unbelievably, we saw two 
men sunbaking naked on a 
beach on the South Coast. 
They were startled by a 

NSW records 18 new Covid-19 cases as lockdown continues (Monday 28th of June)

Picture: NCA NewsWire / Flavio 
Brancaleone 

deer, ran into the national 
forest, national park, and 
got lost,” he said.
“Not only did they require 
assistance from SES and 
police to rescue them, they 
also both received a ticket 
for $1,000.
“Now, it’s only a small per-
centage of the New South 
Wales people that are not 
following the health guide-
lines, but I can assure you, 
if you breach the health 
orders, you will be pun-
ished.” 
How NSW can avoid ex-
tended restrictions
Chief health officer Dr 
Kerry Chant has laid out 
exactly what needs to be 
done for NSW’s lockdown 
to end as planned at the 
end of next week.
Speaking during Mon-
day’s press conference, Dr 
Chant said the daily case 
numbers were expected to 
“bounce around”.
“As I had indicated, what 
is going to be key is the 
number we would like to 
increasingly see, all our 
cases in isolation, all the 
cases are linked, and we 
will need at least another 
five days to see this pic-
ture turnaround,” she said.
“The restrictions came 
in towards the end of last 
week, there were other mit-
igations earlier on, but the 
cases we have now reflect 
exposures that occurred.
“Therefore it is important 
the community under-
stands that the numbers 
are not expected to decline 
for another five days.”
Dr Chant urged people 
to continue to follow the 
rules in order to five NSW 
the greatest chance to 
“achieve no community 
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transmission as quickly as 
we can”.
18 covid cases in NSW
NSW has recorded 18 new 
Covid-19 cases in the 24 
hours to 8pm last night, 
bringing the total number 
of infections in the cluster 
to 130.
That is a drop from the 30 
cases announced on Sun-
day.
There were almost 
59,000 tests conducted 
in the past 24 hours.
Premier Gladys Berejiklian 
said all but one of those 
new cases had been linked 
to known infections.
She said about six of the 
cases were in isolation for 
their whole infectious pe-
riod.
Ms Berejiklian said while 
this was a promising re-
sult, people should be pre-
pared for cases to rise in 
coming days.
“While the numbers today 
are less than the numbers 
on Sunday, we have to be 
prepared for the numbers 
to bounce around and we 
have to be prepared for the 
numbers to go up consid-
erably,” she said.
“We are seeing almost 
100% of transmission with-
in households and are very 
high rate of transmissibil-
ity.”
Daniel Andrews back 
after lengthy absence
Victorian Daniel Andrews 
is holding his first press 
conference since returning 
to work after a lengthy ab-
sence due to injury.
Mr Andrews has to take an 
extended period of leave 
after sustaining a serious 
spinal injury after falling 
down the stairs.
“It’s great to be back after 
a lengthy absence, one that 
was required in terms of a 
very serious injury. And 
I want to thank Cath and 
the kids, I want to thank 
all my medical team, I want 
to thank every Victorian 
who’s sent me cards and 
notes and best wishes,” he 
said.
“I want to thank the Deputy 
Premier, James Merlino, 
who’s done an outstanding 

job. To Meagan, his kids, 
they wouldn’t have been 
expecting that he would be 
doing this work.
“I’m particularly grateful 
to all of those Victorians 
who sent their best wishes 
and messages of support. 
It means the world to me, 
to Cath, the kids, to all of 
us.” 
Reports NSW cases could 
be in low 20s
NSW’s Covid-19 cases are 
expected to be released at 
11am today, but there is al-
ready some chatter around 
how many new infections 
were recorded overnight.
Nine News reporter Chris 
O’Keefe said there were 
reports the case numbers 
would be around 20, with 
more than 50,000 tests 
conducted in the past 24 
hours.
Political Editor for Sky 
News, Andrew Clennell, 
also said he had heard re-
ports that today’s figures 
would be slightly lower 
than yesterday’s 30 cases.
No new covid cases in WA
Western Australia Premier 
Mark McGowan has con-
firmed there have been 
no new Covid-19 cases 
across the state overnight.
He confirmed the news 
on 6PR radio on Monday 
morning.
It comes after Perth re-
corded one new Covid-19 
case on Sunday.
Delta variant confirmed 
in Qld 
Queensland authorities 
revealed one of the new 
locally acquired Covid-19 
cases has tested positive 
for the highly-contagious 
Delta variant.
The case is a female miner 
from the Sunshine Coast 
who authorities believe 
was out in the community 
for one day while infec-
tious.
“She was with her fam-
ily and they started a road 
trip but immediately came 
back. There are a few ser-
vice stations and cafes on 
that route,” chief health 
officer Dr Jeanette Young 
said.
“Essentially, we don’t know 

where this virus might next 
pop up.”
New restrictions in Qld as 
new cases detected
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
announced a raft of new 
Covid-19 restrictions as 
the state recorded new 
Covid-19 cases.
There were two new lo-
cally acquired Covid-19 
cases recorded overnight, 
prompting the premier 
to introduce new restric-
tions.
From 1am on Tuesday, 
June 29, the following re-
strictions will come into 
force for Noosa, Sunshine 
Coast, Ipswich, Logan, 
Redlands, Morton, Bris-
bane, Gold Coast, the Sce-
nic Rim, the Lockyer Val-
ley, and Somerset: 
• Masks will be required 
and you must carry one 
at all times outside of the 
home. They must be worn 
in indoor spaces such as 
shopping centres, public 
transport, hospitals, aged 
care facilities, churches 
and workplaces where you 
can’t physically distance. 
• The one per four square 
metre rule will be reintro-
duced
• Weddings will be restrict-
ed to 100 people, with 
only 20 people allowed to 
dance
• Household visitors will 
be limited to 30
• Dancing in banned, ex-
cept for a limited number 
of people at weddings
• You must be seated to 
eat and drink at hospitality 
venues
Ms Palaszczuk said the 
next “24 to 48 hours are 
going to be very 
crucial in Queensland”.
Chief health officer Dr 
Jeanette Young said said 
Queensland is dealing with 
“enormous risks through-
out our state”.
“But I’m confident with 
all our strategies and our 
mitigating factors that we 
have in place and every-
thing that all of us have 
learned over the last 18 
months, that we can man-
age this,” she said.
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NSW Premier Gladys Bere-
jiklian is copping criticism 
for her delayed decision to 
lock down Sydney amid the 
latest covid outbreak.
Australians are turning 
their backs on NSW as the 
state battles a fresh covid 
outbreak, with the Premier 
copping harsh criticism 
for her decision not to lock 
down sooner.
With millions of people in 
Greater Sydney plunged 
into a two-week lockdown 
and the Northern Territory 
and Queensland scram-
bling to contain growing 
covid numbers, NSW Pre-
mier Gladys Berejiklian is 
facing backlash over her 
delayed decision to impose 
stay-at-home orders.
The Perth and Peel regions 
remain on high alert on 
Monday after a woman re-
turned to Western Australia 
from a Sydney hotspot and 
tested positive to the high-
ly-infectious Delta variant. 
The virus has since spread 
to a 32-year-old woman 
who attended a gym in 
Joondalup.
While Perth-Peel has avoid-
ed a lockdown for now, in-
terstate media has not held 
back from directing blame 
at the NSW Premier, with 
the front page of the The 
West Australian newspaper 
on Monday asking, ‘Well … 
are you Gladys now? Ques-
tions over why NSW took 
so long to lock down’.
In an editorial published in 
the paper, editor-in-chief 
of West Australian News-
papers Anthony De Ceglie 
wrote: “We all watched the 
highly contagious Delta 
variant spread through 
Sydney and we wondered 
if NSW Premier Gladys Be-
rejiklian’s initial refusal to 
go into lockdown meant the 
virus would leak out of the 
Harbour City and into other 
states. And yesterday, we 
got the answer”.
“It is the Delta strain of the 
virus that is causing the lat-
est drama across the globe, 
and the seriousness of this 
mutation of Covid-19 was 
underestimated by the NSW 
Premier,” he wrote.
“Ms Berejiklian insists she 

does ‘not regret a single de-
cision’ taken during NSW’s 
latest outbreak.
“Ask those now in lock-
down and the other states 
affected by her decision if 
they regret her approach.”
During a press conference 
on Sunday, WA Premier 
Mark McGowan was careful 
in his response to a ques-
tion over whether the Perth 
situation could have been 
avoided if Sydney was 
locked down sooner.
“I don’t want to get into 
pointing the finger. I don’t 
want to get into a blame 
game with other states, 
but I think the lesson of all 
this is, that we need to act 
quickly and we need to be 
very, very serious when we 
deal with covid,” he said.
“Delay is a problem and 
so all I’d say is the lesson 
out of this is – act quickly, 
act with haste, take steps 
quickly and effectively to 
crush the virus.”
The stern commentary 
from the west coast comes 
as a NSW Labor MP made 
a subtle dig at Ms Berejik-
lian’s delayed lockdown ap-
proach.
“Smarter people than me 
have said that she should’ve 
gone into a short lockdown 
earlier – we’ll wait and see 
whether those views are 
vindicated,” Hunter MP Joel 
Fitzgibbon told Sunrise.
A pedestrian moves along 
an almost empty George 
Street in the Sydney CBD 
on June 28, during stay-at-
home orders. Picture: Lisa 
Maree Williams/Getty Im-
ages
“But it’s a tough time for 
everyone and what this 
underscores of course is 
that fact that we’re going 
to continue to have these 
lockdowns (while) we don’t 
have broadscale vaccina-
tions.”
At the weekend, Ms Berejik-
lian hit back at claims her 
initial anti-lockdown stance 
was based on political rea-
sons rather than the best 
health advice.
“I do not regret a single 
decision we have taken 
because it has been based 
on health advice,” she told 

Premier criticised for delayed lockdown 
decision as states turn on NSW
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Prime Minister Scott Morri-
on said national cabinet has 
agreed on a new no-fault in-
demnity scheme for GPs to 
give the AstraZeneca vac-
cine to Australians under 
the age of 60, who are will-
ing to accept the extremely 
rare blood clot risk.
“This relates to encouraging 
Australians to go and chat 
to their GP about their vac-
cination, and to have their 
vaccination administered,” 
he said.
“Now, the Australian Tech-
nical Advisory Group on Im-
munisation (Atagi) advice, 
talks about a preference for 
AstraZeneca, to be avail-
able, and made available to 
those as preferred for those 
over 60, but the advice does 
not preclude persons under 
60 from getting the Astra-
Zeneca vaccine.
“And so if you wish to get 
the AstraZeneca vaccine, 
then we would encourage 
you to, I go and have that 
discussion with your GP, 
and we’ve already made 
announcements to support 
those additional consulta-
tions with the GPS so you 
can have that conversation.
“And secondly, we are also 
providing the indemnity 
scheme for those general 
practitioners, so they can 
actively engage with you, 
and you can make the best 
decision for your health.”
However, at the moment 
those under 40 without se-
rious health conditions are 
only able to get AstraZen-
eca
The clotting disorder is 
called vaccine-induced 
thrombotic thrombocyto-
paenia (VITT) or thrombo-
sis with thrombocytopenia 
syndrome (TTS), however 
the likelihood of getting it is 
extremely low.
As of last month in Austra-
lia, out of 2.1 million doses 
of the AstraZeneca vaccine, 
24 cases of TTS have been 
reported. So the risk of TTS 
is approximately one in 
88,000.
These figures are similar to 
those reported in the UK, 
Europe, the Middle East and 
Canada.
Although early reports from 
Europe indicated approxi-

mately 20 per cent of cases 
of TTS were fatal, in Austra-
lia, to date, one out of 24 
TTS cases has been fatal, 
so just over 4 per cent.
The blood clotting issues 
with the AstraZeneca oc-
curs because the vaccine 
can activate platelets, or 
small cells in our blood that 
help form blood clots and 
stop bleeding.
Activated platelets can re-
lease a protein called plate-
let factor 4 (PF4) in some 
people, which binds to the 
AstraZeneca vaccine. It is 
believed that the binding 
can cause the immune sys-
tem to activate more plate-
lets, making them stick to-
gether.
The blood clots in TTS oc-
cur in unusual locations 
such as the veins in the ab-
domen and brain. They typi-
cally occur four to 30 days 
days after vaccination.
Australian Medical Associa-
tion President Omar Khor-
shid says the risk of a blood 
clot from the AstraZeneca 
vaccine are extremely rare.
AMA President, Dr Omar 
Khorshid said the risks of 
serious complications, in-
cluding clotting, from the 
AstraZeneca vaccine are 
very low and Australia is 
now very good at detecting 
clots in patients who’ve had 
the AstraZeneca vaccine.
“People who have had a 
first dose of Astra Zeneca 
must still have their second 
dose as recommended. The 
overseas evidence clearly 
shows that two doses of 
Astra Zeneca are needed 
to protect people against 
COVID-19 variants of con-
cern including the Delta 
strain,” he said.
“With hundreds of millions 
of doses of AstraZeneca be-
ing administered in coun-
tries all over the world, we 
also know that the risk of 
clotting in second doses 
is negligible, about 1.5 in a 
million.
“People who are unsure 
about the benefits of vac-
cinations should speak with 
their GP who can provide 
advice and support to help 
people come to an informed 
decision about vaccina-
tion.”

Scott Morrison says GPs will 
get an indemnity to admin-
ister AstraZeneca vaccine

had the northern beaches 
outbreak and they con-
trolled that. This is another 
one, I have to say, a little 
bit more serious,” Mr Joyce 
told Sunrise.
“ … But we have to be very 
mindful that shops go broke 
if you just shut the whole 
place down one after the 
other and we’re seeing that 
in Victoria. So let’s hope we 
manage this … like they did 
the northern beaches out-
break.”

reporters.
“When you are making 
a major decision to lock 
down millions and mil-
lions of people, you have 
to make sure it is based 
on health advice and not 
because you want to have 
zero cases every day.”
However, Deputy PM Barn-
aby Joyce was more sup-
portive of Ms Berejiklian’s 
approach.
“There’s obviously two 
schools of thought. They 

is the preferred vaccine for 
people under the age of 60.
“Pfizer is the preferred vac-
cine,” he said.
 “That‘s what has been re-
ceived from the expert body 
and that remains the case, 
and it’s always been the po-
sition that people under that 
could, nevertheless, access 
the AstraZeneca through 
what’s called informed con-
sent.”
It has also been reported 
the medical bodies were not 
consulted or notified about 
the federal government’s 
changes to vaccines.
The Party Games newslet-
ter Get your political briefing 
from news.com.au’s political 
editor Samantha Maiden.
Mr Hunt said the AMA and 
other groups were notified 
of the changes following 
Monday’s national cabinet 
meeting.
“They were notified at the 
end of the national cabinet, 
and I think that is one of the 
things that we have to do,” 
he said.
The Commonwealth also 
agreed on legal indemnity 
for medical workers admin-
istering the vaccine.
Mr Hunt said medical groups 
were notified on the new 
indemnity measures which 
would prevent doctors from 
legal issues for administer-
ing the vaccine.
“I met with the RACGP (Roy-
al Australian College of Gen-
eral Practitioners) on Sunday 
about the medical indemnity 
and that was something that 
they were very strongly 
pushing for,” he said.

Health Minister Greg Hunt 
has been put in the hot seat 
over the government’s back-
flip on health advice sur-
rounding the AstraZeneca 
vaccine. 
Health Minister Greg Hunt 
has been grilled over the fed-
eral government’s bungled 
messaging over coronavirus 
vaccines. 
Speaking on Today on 
Wednesday morning, Mr 
Hunt was left defending the 
Morrison government’s de-
cision to allow under 60s 
to obtain an AstraZeneca 
Covid-19 jab after consult-
ing a doctor, despite no 
changes in the health advice 
from peak medical bodies.
Mr Hunt was called out for 
not directly responding to 
questions as to why GPs and 
health bodies were not con-
sulted before the changes.
“That doesn‘t answer the 
question that Karl just 
asked,” on today host Alli-
son Langdon said.
 “Why wouldn’t you give GPs 
the heads up when they’re 
the ones who are copping all 
the phone calls from people 
who hear that announce-
ment …”
Mr Hunt responded: “Well, 
I think the important thing 
here is, they advocate for 
a policy change and then 
we listen, and then we re-
spond”.
The Australian Medical As-
sociation and the peak im-
munisation body ATAGI has 
not changed its health ad-
vice, with Pfizer still being 
the preferred vaccine.
Mr Hunt also agreed Pfizer 

‘That doesn’t answer the question’: 
Hunt grilled over vaccine backflip
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NSW records 22 new cas-
es as Sydney, Perth, Dar-
win and Brisbane in lock-
down
NSW has flagged the end 
of the state’s tough lock-
down restrictions as 22 
new Covid-19 cases were 
recorded on Tuesday 
night.
NSW residents have been 
given some positive news 
this morning, with Premier 
Gladys Berejiklian hinting 
the lockdown is on track to 
end as planned on July 9. 
The state recorded 22 new 
Covid-19 cases overnight, 
with 15 of those in isola-
tion for either their full or 
part of their infectious pe-
riod.
Ms Berejiklian saying to-
day’s numbers show the 
state hasn’t seen the sharp 
surge in cases authorities 
were anticipating and en-
couraged people to con-
tinue to follow the health 
advice.
“If we keep doing the 
right thing, everything we 
hope to achieve can be 
achieved in the time-frame 
that we’ve discussed,” she 
said.
This is where the outbreak 
currently stands: NSW 
has 171 confirmed cases, 
Queensland has 18 cases, 
the Northern Territory has 
nine cases and Western 
Australia has three cases.
No lockdown for SA but 
new restrictions
While South Australia 
won’t be going into lock-
down, there will be some 
new restrictions intro-
duced for the state.
Premier Steven Marshall 
said the Delta variant is 
“particularly worrying”, 
with a “further deterio-
ration” of the situation 
across the country again 
on Wednesdyday.
“The directions commit-
tee has met this morning, 
have decided to put some 
additional restrictions and 
recommendations in place 
so that we can make sure 
that we stay ahead of this 
variant,” he said.
Mr Marshall said there will 
be a direction released 
later today to reduce the 

number of household visi-
tors to 10.
He also urged people to 
wear a mask when out in 
the community.
“We also give some strong 
recommendations, the first 
advice is that if you are out 
in public that we are rec-
ommending that you wear 
a mask,” Mr Marshall said. 
“We think that this will help 
to keep us protected, so in 
a shopping centre where 
it is very difficult for the 
contact races to know who 
you have been adjacent to, 
we are asking you to wear 
a mask.”
He also suggested that 
people who have the ca-
pacity to work from home 
should do so.
SA confirms five cases
South Australia has con-
firmed that five people, in-
cluding the miner that flew 
into Alice Springs from the 
NT gold mine, have tested 
positive to Covid-19.
Premier Steven Marshall 
started the press confer-
ence by reassuring South 
Australian residents that a 
lockdown wasn’t being in-
troduced.
He said the new cases are 
linked to the Northern Ter-
ritory mine exposure site.
“After testing negative on 
a day one, and remaining 
at home since Saturday, a 
miner who worked at the 
mine returned to South 
Australia has retained a 
positive test yesterday,” 
Mr Marshall said.
“His wife and three of his 
four children, all of whom 
have also been at home 
since Saturday, have also 
tested positive.”
The whole family has now 
been moved to the Thom-
as Scott hotel, a dedicated 
quarantine hotel for posi-
tive Covid-19 cases.
“While this is a very con-
certed turn of events, and 
having this Delta variant 
in South Australia we are 
very relieved that this per-
son and this family have 
been at home since Sat-
urday. Very significantly 
reducing the risk to our 
state,” Mr Marshall said.
Alice Springs lockdown 

Live breaking news: NSW records 22 new cases as Sydney, Perth, 
Darwin and Brisbane in lockdown (Wednesday 30th of June

rules
Due to the risk posed by 
the Adelaide man who vis-
ited Alice Springs airport, 
Northern Territory authori-
ties have decided to send 
Alice Springs into a lock-
down.
From 1pm today lock-
down restrictions apply 
to everyone inside the 
Alice Springs town coun-
cil boundaries, including 
town camps. 
There will only be five rea-
sons to leave home, in-
cluding: 
To receive medical treat-
ment, including testing or 
vaccination
For essential good and 
services, such as grocer-
ies
For one hour of exercise a 
day with one other person 
or the people you live with. 
This can be completed no 
further than 5km from your 
home
To provide care and sup-
port for a family member 
or person who cannot sup-
port themselves. 
“The direction on mask 
wearing also now applies 
to people in these areas. 
If you leave your place for 
one of the five reasons 
you must wear a mask. 
Just like the Top End lock-
down, there will be inter-
diction points to establish 
travel in and out of these 
areas,” chief minister Mi-
chael Gunner said.
“To everyone in Alice 
Springs, I know this is 
really challenging. The 
reason we are doing this 
lockdown is the size of 
the exposure window and 
vulnerability of the local 
population. I will take no 
risk with that.”
Alice Springs sent into 
snap lockdown over SA 
cases
Alice Springs is being sent 
into a snap three-day lock-
down lockdown due to a 
man from the Newmont 
Tanami mine site who 
spent time at Alice Springs 
Airport.
The man arrived at the Al-
ice Springs airport on June 
25 and was there between 
9am and 3.50pm.
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After returning to Adelaide 
on June 26, he completed 
a Covid test which re-
turned a negative result.
However, NT chief minister 
Michael Gunner said the 
man is being treated as a 
case anyway, with four of 
his household contacts in 
South Australia now test-
ing positive.
“He has since developed 
symptoms while isolating 
in Adelaide and four of his 
five household contacts 
have now tested positive. 
For this reason, we believe 
he is positive for Covid-
19 and we believe that he 
is highly infectious,” Mr 
Gunner said.
“It is unlikely that he was 
highly infectious during 
his time at Alice Springs 
airport. But, like all other 
other decisions we will not 
take a punt on this. We will 
operate on the assumption 
that he has Covid-19 and 
we will operate on the as-
sumption that he was in-
fectious while in 
Gladys urges people to 
talk to GP about AZ vac-
cine
Unlike Queensland au-
thorities, Premier Gladys 
Berejiklian hasn’t held off 
on blasting Scott Morrison 
for the changing advice on 
the AstraZeneca vaccine.
However, she reminded 
people that the health ad-
vice was people over 60s 
should get AstraZeneca, 
adding anything “beyond 
that point” should be dis-
cussed with a GP.
“Can I just make the point 
that the New South Wales 
Government always fol-
lows the health advice and 
the health advice from the 
federal regulatory bodies is 
that those over 60 should 
be getting AstraZeneca,” 
Ms Berejiklian said.
“If you’ve had your first 
dose of AstraZeneca, you 
should be getting your 
second dose and that is 
certainly what New South 
Wales health clinics will be 
doing. We will accept any-
body over-60 who wants 
AstraZeneca and accept 
anybody getting their sec-
ond shot, but beyond that, 

you should talk to your 
GP.
“The federal advice is there 
and beyond that point you 
should talk to your GP.”
NSW hospital wards in 
lockdown
Multiple NSW hospital 
wards have been sent into 
lockdown after a student 
nurse tested positive to 
Covid-19.
The 24-year-old is believed 
to have worked at the re-
habilitation wards at Fair-
field Hospital and the and 
a cardiology and a general 
abdominal surgery ward 
at the Royal North Shore 
Hospitals during her infec-
tious period.
Those wards have now 
been locked down as au-
thorities rush to conduct 
contact tracing.
It is not clear if the student 
nurse was vaccinated.
“We know that the student 
nurse worked whilst infec-
tious on a number of days, 
and obviously immediate-
ly our health team swung 
into action,” chief health 
officer Dr Kerry Chant.
“So the wards that that 
staff member worked at 
have been locked down, 
so that’s not taking any 
additional patients.
“We have also followed 
up any patients that have 
been discharged from 
those wards. We are also 
arranging testing for any 
staff that may have come 
in contact.
“I’m pleased to say that to 
date the tests have been 
negative, but it’s much too 
early to tell, whether we 
will have any transmission 
and we have taken a very 
broad, infectious period 
because of our concern 
about the vulnerability of 
health care settings.”
Lockdown on track to end 
as planned
Premier Gladys Berejiklian 
offered some good news 
for NSW residents, saying 
on Wednesday’s numbers 
show the state hasn’t seen 
the sharp surge in cases 
authorities were anticipat-
ing.
As a result, it is looking like 
locked down areas are set 

to have restrictions eased 
as planned on July 9.
“What we want to see 
moving forward in terms 
of positive trend is a high-
er proportion of people in 
isolation for the full time of 
their infectiousness. That 
is something our health 
experts will be looking 
at Dr Chant advised us 
that that is one of the key 
things that Health looks 
at when talking about the 
success of a lockdown,” 
Ms Berejiklian said.
“So what is really impor-
tant for all of us to keep 
doing the right thing be-
cause if we keep doing the 
right thing, everything we 
hope to achieve can be 
achieved in the time-frame 
that we’ve discussed. 
“Please know that if all of 
us continue to work hard 
together, we can achieve 
what Health wants us to 
achieve, what all of us 
want to achieve in the 
time-frame that we’ve dis-
cussed.
“That is our assured way 
of seeing this lockdown 
end when we would like 
it to end, and also our as-
sured way of dealing with 
this very infectious strain 
of the Covid-19.
“But I just want to urge all 
of our citizens to keep do-
ing the right thing because 
it is working.”
22 new cases in NSW
NSW has recorded 22 new 
Covid-19 cases in the 24 
hours to 8pm last night, 
bringing the total number 
of cases in the outbreak 
to 171, with 160 of those 
linked to the Bondi clus-
ter.
Of today’s 22 cases, 11 
were in isolation through-
out their infectious period 
and a further five cases 
were in isolation for part of 
their infectious periods.
Six cases were infectious 
in the community.
Reports of around 20 cas-
es for NSW
There are reports that 
NSW’s Covid-19 cases 
will be around 20 today, or 
possibly “a little higher”, 
according to Nine reports 
Chris O’Keefe.
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Queensland authorities have 
unloaded on the federal gov-
ernment over the vaccine 
rollout in comments that 
are likely to generate further 
confusion about the troubled 
AstraZeneca jab.
Speaking at Wednesday’s 
Covid-19 update one day 
into a snap three-day lock-
down, Premier Annastacia 
Palaszczuk pushed back on 
Prime Minister Scott Mor-
rison’s Monday night an-
nouncement encouraging 
under-40s to get the Astra-
Zeneca vaccine.
Ms Palaszczuk said the ad-
vice from the Australian 
Technical Advisory Group 
on Immunisation (ATAGI), 
the Australian Medical Asso-
ciation (AMA) and the state’s 
chief health officer Jeannette 
Young had not changed.
“There has been no national 
cabinet decision about pro-
viding AstraZeneca to under-
40s,” Ms Palaszczuk said.
“Let me say that again – 
there’s been no national 
cabinet decision about pro-
viding AstraZeneca to the 
under-40s.”
The Premier said national 
cabinet had only agreed one 
part of the PM’s announce-
ment relating to an indem-
nity scheme for GPs.
“So that is very clear that 
national cabinet did not 
make that decision (about 
under-40s),” Ms Palaszczuk 
said.
“I’d like to ask the Prime 
Minister, did his cabinet 
make that decision? Now, in 
Queensland, we always fol-
low the advice of the chief 
health officer. So I urge 
Queenslanders to listen to 
Dr Young, and follow the ad-
vice of our chief health offi-
cer. Also, we follow the med-
ical advice. And the medical 
advice is very clear.”
Ms Palaszczuk said the ad-
vice remained that under-
40s should be offered alter-
natives to AstraZeneca “due 
to a link with rare blood 
clots”.
“So my message to Queen-
slanders today, is please 
listen to Dr Young and listen 
to the health experts when it 
comes to the vaccine,” she 
said.
“At the moment, the advice 
is for people aged 40 to 59 
to get Pfizer, and people 60 

and over to get AstraZeneca. 
There has been no national 
cabinet decision about As-
traZeneca being given to 
under-40s.”
Dr Young was even more 
forceful.
“I do not want under-40s to 
get AstraZeneca because 
they are at increased risk of 
getting the rare clotting syn-
drome,” she said.
“We’ve seen up to 49 
deaths in the UK from that 
syndrome. I don’t want an 
18-year-old in Queensland 
dying from a clotting illness 
who, if they got Covid, prob-
ably wouldn’t die. We’ve 
had very few deaths due 
to Covid-19 in Australia in 
people under the age of 50, 
and wouldn’t it be terrible 
that our first 18-year-old in 
Queensland who dies re-
lated to this pandemic died 
because of the vaccine?”
She urged Queenslanders to 
come forward and get vacci-
nated, especially healthcare, 
aged care and disability 
workers.
“You are an absolute prior-
ity – you must come forward 
and get vaccinated,” she 
said.
“Then, anyone aged 40 
through to 59, if they can 
get a booking.”
Dr Young said Queensland 
was “going to be using ev-
ery dose of Pfizer vaccine 
that we get from the Com-
monwealth”.
The state is expected to run 
out of Pfizer by Monday.
“The Commonwealth has 
said they will start distribut-
ing more Pfizer vaccine to 
GPs when they get some,” 
she said.
“Now, anyone who is aged 
60 years or older, please, 
if you haven’t already, im-
mediately make a booking. 
There’s plenty of AstraZen-
eca vaccine available. Make 
a booking to go to your own 
GP, go to one of the phar-
macies, or go to one of the 
Commonwealth vaccine cen-
tres. Some of our hospital 
and health services will also 
have AstraZeneca vaccine. 
If you have already had one 
dose of a vaccine, it is vital 
you get a second dose of 
the same vaccine. It doesn’t 
matter what your age is. You 
need to get a second dose 
of the same one.”

Queensland tells under-40s ‘do 
not get AstraZeneca vaccine’
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Annastacia Palaszczuk 
snapped at a Channel 7 re-
porter during a fiery press 
conference but the reporter 
quickly hit back.
Annastacia Palaszczuk and 
her chief health officer Jean-
nette Young have fronted 
a fiery press conference in 
Brisbane where they refused 
to back down or apologise 
for their AstraZeneca com-
ments on Wednesday.
The Queensland Premier had 
been accused of irrespon-
sibly putting the vaccine 
rollout in jeopardy to score 
political points against the 
federal government, after 
telling young people in the 
state not to get the AstraZen-
eca jab.
At one point during Thurs-
day’s press conference, the 
Ms Palaszczuk snapped 
at Sunrise reporter Bianca 
Stone for being “rude” after 
she questioned whether it 
was a “political stunt”.
“Sorry, I don’t know your 
name,” Ms Palaszczuk inter-
rupted.
“Bianca Stone,” she replied.
“Hi Bianca.”
As Stone asked her question 
again, Ms Palaszczuk cut in.
“I won’t answer people be-
ing rude,” she said. “You are 
being very rude. Anyone else 
with a question?”
Stone later hit back on social 
media.
“Journalists are given limited 
opportunity at these govern-
ment media conferences to 
ask questions,” she tweeted.
“If @AnnastaciaMP wants 
pleasantries she should 
stick around a bit longer so 
that all of the journalists in 
the room can ask their ques-
tions. And it actually doesn’t 
matter who I am.”
Another reporter pressed Ms 
Palaszczuk on her claim that 
the UK had refused to offer 
AstraZeneca to under-40s.
“Yes, there is an article that 
talks about under-40s to be 
given an alternative to Astra-
Zeneca,” she replied.
“You weren’t here yesterday 
either, and I actually read 
from the article. I am happy 
to provide you with a copy of 
the article.”
Dr Young denied a reporter’s 
suggestion she was “scare-
mongering”.
“No, I just put out the facts,” 
she said.
“My advice is very, very 

clearly that people who are 
60 years of age or older 
should be going to their GP 
or a Commonwealth vaccine 
clinic to get AstraZeneca. 
Anyone under 60, if you’ve 
already had one dose of the 
vaccine, you need a second 
dose of the same vaccine, 
whether it’s Pfizer or Astra-
Zeneca. If you haven’t had 
your first dose and you are 
under the age of 60 and at 
least 16 years of age, then 
you should be scheduling 
yourself as soon as it be-
comes available to you to get 
the Pfizer vaccine.”
Dr Young was asked whether 
she regretted her comments 
on Wednesday about a hy-
pothetical 18-year-old dying 
from the vaccine.
“No, that is the truth, that 
there is a risk that you can 
die from one of those rare, 
and they are rare blood clots, 
and the younger you are the 
more likely it is that it will 
happen,” she replied.
“I am giving my advice. I am 
a doctor. I’ve been involved 
in Australia’s vaccination 
program now for 16 years. 
But I want the right vaccine 
to go to the right person.”
At one point Dr Young also 
appeared frustrated by a line 
of questioning.
“Please, can I just stop all 
this? This is getting abso-
lutely silly,” she said.
“I have put my advice out 
there very, very clearly. Now, 
people need to work out 
where they want to get ad-
vice from. People, of course, 
can go and get their own 
advice. They can get it from 
wherever they wish to get it, 
but my advice is very, very 
clear.”
Earlier on Thursday morning, 
Ms Palaszczuk posted an up-
beat video on social media 
thanking Queenslanders for 
getting vaccinated.
The 23-second video promi-
nently shows a Pfizer vac-
cine being administered.
“Thanks for getting vaccinat-

ed, Queensland,” she wrote.
On Wednesday night, the 
Premier was caught out mak-
ing at least two false claims 
about the AstraZeneca jab 
in an interview on the ABC’s 
7.30.
In one, Ms Palaszczuk falsely 
claimed that the UK was re-
fusing to offer AstraZeneca 
to under-40s.
The advice on AstraZeneca 
in the UK is that anyone aged 
under 40 should be offered 
an alternative vaccine, but if 
no alternatives are available 
it is better to have it than to 
delay getting vaccinated.
She also falsely claimed that 
the federal government was 
planning to establish mass 
vaccination centres to give 
AstraZeneca to under-40s.
“I think the Commonwealth 
was looking at setting up 
mass vaccination hubs to 
administer AstraZeneca to 
the under-40s,” she said. “I 
mean this is extraordinary.”
A spokesman for the federal 
government told The Sydney 
Morning Herald the claim 
was categorically false, as 
mass vaccination clinics are 
run by state governments.
“That is absolutely incor-
rect and it is unclear what 
the Queensland Premier is 
basing that claim upon,” the 
spokesman said.
The 7.30 interview came af-
ter an extraordinary press 
conference earlier in the 
day where Ms Palaszczuk 
and Queensland chief health 
officer Jeannette Young 
slammed Prime Minister 
Scott Morrison for suggest-
ing that under-40s could get 
the AstraZeneca shot.
The PM made the announce-
ment on Monday night after 
an emergency national cabi-
net meeting, where state and 
territory leaders agreed to 
provide GPs indemnity for 
any adverse vaccine reac-
tions in a bid to accelerate 
Australia’s glacially slow 
rollout that experts say has 
left the country vulnerable 

Channel 7 reporter hits back after being called ‘rude’ by Queensland Premier
to the latest outbreak of the 
Delta variant.
Only 7.5 per cent of the adult 
population has been fully 
vaccinated, with concerns 
over a rare blood clotting 
disorder linked to the Astra-
Zeneca vaccine – which has 
killed two people in Australia 
– and limited supply of Pfizer 
contributing to the delays.
Australia has some 2.6 mil-
lion unused doses of Astra-
Zeneca.
At Wednesday’s press con-
ference, Ms Palaszczuk at-
tacked Mr Morrison and said 
national cabinet had never 
agreed to providing under-
40s the AstraZeneca shot.
She said the advice from the 
Australian Technical Advi-
sory Group on Immunisation 
(ATAGI), the Australian Med-
ical Association (AMA) and 
Dr Young had not changed 
– that under-40s should be 
offered alternatives to As-
traZeneca “due to a link with 
rare blood clots”.
“At the moment, the advice 
is for people aged 40 to 59 to 
get Pfizer, and people 60 and 
over to get AstraZeneca,” 
she said.
“There has been no national 
cabinet decision about As-
traZeneca being given to 
under-40s.”
Dr Young said she did not 
want any young Queen-
slanders dying from the 
“rare clotting syndrome” 
when they were at little risk 
from Covid-19.
“We’ve seen up to 49 deaths 
in the UK from that syn-
drome,” she said.
“I don’t want an 18-year-old 
in Queensland dying from a 
clotting illness who, if they 
got Covid, probably wouldn’t 
die. We’ve had very few 
deaths due to Covid-19 in 
Australia in people under the 
age of 50, and wouldn’t it be 
terrible that our first 18-year-
old in Queensland who dies 
related to this pandemic died 
because of the vaccine?”
Speaking on Seven’s Sun-
rise on Thursday morning, 
former deputy chief medical 
officer Nick Coatsworth took 
aim at Dr Young.
“Nearly every medical leader 
– Omar Khorshid of the AMA, 
the President of the College 
of GPs, myself – distanced 
themselves from Dr Young’s 
comments yesterday,” Dr 
Coatsworth said.

The Queensland Premier dismissed Channel 7’s Bianca Stone.Source:Supplied
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All aspects of Building & Carpentry:

لـجميع حاجاتـكم من أعـمال بناء املـنازل الـجديدة 
 Granny  والزيادات )الـزودات( على املـنازل املـوجودة والـ

Flats  والسقائف )Pergolas( وغري ذلك..
اتـصلوا بـ ايلي على الرقم:  777 166 0455

Email: luxcorp@outlook.com.au

-  New homes
- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas
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web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:

9632 4818

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

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

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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