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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

الراعي يف حفل اطالق كتاب عالقة البطريركية املارونية باململكة السعودية:
تتـخطى املـحاور إىل حمـور جـامـع هـو الـشراكة املـسيحية اإلسـالمية
بـخاري: نـجدد الـشراكة واألخـوة تـحت مـظلة عـروبية جـامعة

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

روسيا و »طالبان« تناقشان الوضع يف 
أفغانستان وآفاق استئناف املفاوضات

التتمة على الصفحة 21
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البطريرك الراعي يلقي كلمته يف االحتفال 

ما زالت الساحة السياسية 
يف لبنان تغرق يف مستنقع 
زال  ما  فاألفق  الركود، 
ضبابية  ظل  يف  مسدودا 
الشيء  إن  غري  الرؤية، 
املؤكد، حتى اآلن، هو أن 
احلريري  برئاسة  حكومة  ال 
وخارجية..  داخلية  ألسباب 
حماولة  بسبب  داخليا 
»حدود«  على  »التعدي« 
والتيار  اجلمهورية  رئيس 
احلصة  أي  احلر،  الوطين 
احلكومة  يف  املسيحية 
املس  على  التجرؤ  دون 
الشيعية  الطائفة  حبصة 
الدرزية..  الطائفة  وكذلك 
يقدم  لن  فهو  وخارجيا، 
ما  احلكومة  تشكيل  على 
مل يلَق الضوء من اململكة 
ورمبا  السعودية،  العربية 
مت حبث هذه املسألة خالل 
زيارة السفريتني األمريكية 

والفرنسية اىل اململكة.
السياسية  التحركات  ومن 

اجلمهورية  رئيس  إبالغ 
عون،  ميشال  العماد 
لألمم  اخلاصة  املنسقة 
جوانا  لبنان  يف  املتحدة 
فرونتسكا، خالل استقباله 
األول  امس  ظهر  قبل  هلا 
ان  بعبدا،  قصر  يف 
بني  الدائم  »التنسيق 

واجليش  »اليونيفيل« 
ضمانة  هو  اللبناني، 
أو  إشكاالت  أي  لتفادي 
حوادث مع االهالي«، معربا 
»استئناف  يف  امله  عن 
املباشرة  غري  املفاوضات 
البحرية  احلدود  لرتسيم 
شروط  دون  من  اجلنوبية 

مصلحة  فيه  ملا  مسبقة 
األطراف املعنيني«، منوها 
به  تقوم  الذي  ب«اجلهد 
املتحدة يف  األمم  منظمات 
لبنان يف خمتلف اجملاالت«. 

على  التفاصيل  من  )مزيد 
الصفحة 3(

بكركي
امس  أقيم،  ذلك،  اىل 
االول اخلميس، يف الصرح 
بكركي  يف  البطريركي 
صدور  ملناسبة  احتفال 
البطريركية  »عالقة  كتاب 
العربية  باململكة  املارونية 
لآلباتي  السعودية« 
االنطوني،  ضو  انطوان 
املاروني  البطريرك  برعاية 
بشارة  مار  الكاردينال 
وحضور  الراعي  بطرس 
احلرمني  خادم  سفري 
لبنان  يف  الشريفني 
من  والعديد  خباري  وليد 
السياسيني والعسكريني.

بخاري
وألقى السفري خباري كلمة 
يف احلفل ومما جاء فيها: 
مناسبة  يف  اليوم  جنتمع 
والثقافة،  للفكر  جامعة 
مسرية  جتسد  مناسبة 
بني  العالقة  لعمق  تارخيية 

األمريكي  الرئيس  أعرب 
االول  امس  بايدن،  جو 
يف  ثقته  عن  اخلميس، 
اجليش األفغاني واعترب أن 
سيطرة حركة طالبان على 

البالد ليست حتمية. 
للصحافيني  بايدن  وقال 
يف البيت األبيض »ال أثق 
أثق  لكنين  طالبان،  يف 
األفغاني«.  اجليش  بقدرة 
وردًا على سؤال إن كانت 
املتمردة  احلركة  سيطرة 
»حتمية«،  البالد  على 
ليست  »ال  الرئيس  أجاب 

كذلك«. 
انسحاب  أن  بايدن  وأعلن 
قوات بالده من أفغانستان 
 31 يف  »ينتهي  سوف 
واشنطن  أن  مؤكدًا  آب«، 
يف  أهدافها«  »حققت 
التهديد  مبكافحة  البالد 

السعودية  العربية  اململكة 
املارونية  والبطريركية 
ضمانة  متثل  واليت 
لبنان  للحفاظ على  حقيقية 
الرسالة، لبنان احلر والسيد 

املستقل«.
احلضور  »أيها  اضاف: 
الذي  اهلل  بسم  الكريم، 
ودعاهم  مجيعا  البشر  خلق 
لينشروا  كإخوة  للعيش 
قيم اخلري واحملبة والسالم، 
الشراكة  سالم على مئوية 

السالم  فرب  واألخوة، 
نفسه يعطيكم السالم.

لبنان  شهود  »يا  وتابع: 
العمق  يشكل  الرسالة، 
أساسية  ركيزة  العربي 
 2030 السعودية  رؤية  يف 
االنتماء  تعزيز  إىل  اهلادفة 
معاصرة  ثقافية  هلوية 
ترسم آفاق املستقبل أمام 
»عوملة العروبة« اليت تتسع 
اآلخر  بقبول  وتزخر  للجميع 
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اخلاص  املمثل  أجرى 
يف  الروسي  للرئيس 
زامري  أفغانستان، 
مع  مشاورات  كابولوف، 
وفد من املكتب السياسي 
نوقش  »طالبان«،  حلركة 
يف  الراهن  الوضع  خالهلا 

أفغانستان وآفاق استئناف 
األطراف  بني  املفاوضات 
األفغانية، وفق بيان لوزارة 

اخلارجية الروسية.
الروسي  اجلانب  وأعرب 
خالل املشاورات عن قلقه 
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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

الرئيس عون لفرونتسكا: لبنان يرغب بالتمديد لليونيفيل واستئناف مفاوضات الرتسيم من دون شروط مسبقة 

أنفقنا تريليون دوالر لتدريب القوات األفغانية
بايدن: واشنطن حققت أهدافها يف أفغانستان 

وبناء األمة مسؤولية األفغان

الدول امُلشاركة يف »آستانة« تؤكد 
استقالل سوريا ومكافحة اإلرهاب
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األول  أمس  اختتمت 
اجلديدة  اجلولة  اخلميس، 
احملادثات  من   16 الـ 
بشأن سوريا يف العاصمة 
الكازاخستانية نور سلطان، 

واليت استمّرت ليومني.

املفاوضات  يف  وشارك 
الضامنة  الدول  من  وفوٌد 
وتركيا(  وروسيا  )إيران 
السورية  واحلكومة 
السورية  واملعارضة 

اإلرهابي.
وأضاف بايدن أن الواليات 
يف  تتدخل  مل  املتحدة 
عقدين  قبل  أفغانستان 
على  مشددًا  أمة«،  »لبناء 

»مسؤولية«  تلك  أن 
األفغان.

أضاف أن القوات األمريكية 

واشنطن: ما زلنا نعتقد 
بإمكانية حل أزمة سد النهضة
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األمريكية  السفرية  أعلنت 
الدائمة لدى األمم املتحدة 
أمس  غرينفيلد،  ليندا 
خالل  اخلميس،  األول 
جملس  جلسة  يف  كلمتها 
أزمة  حول  الدولي  األمن 
زلنا  ما  »إننا  النهضة  سد 
أزمة  حل  بإمكانية  نعتقد 
السد بني مصر والسودان 

وإثيوبيا«.
واشنطن  أن  وأضافت 
الدعم  بتقديم  ملتزمة 
السد  أزمة  حلل  الالزم 
اإلثيوبي، داعية إىل وقف 
تهدد  اليت  التصرحيات 
الدول  بني  مفاوضات  أي 

الثالث.
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
دعوة فريق Two Blues  للجهوزية - ادعموا فريقكم املحلي

للحفاظ  املستمرة  معركتي  يف 
 Two Blues فريق  على 
وجهت  حيًا،  املحلي  للرغبي 
والجهوزية”  لالستعداد  “دعوة 
يتعرض  املبلدية.  اجتماع  يف 
للتهديد   The Two Blues
ونوادي  الشرقية  الضواحي  ألن 
دمج  تحاول  الشمالي  الشاطئ 
حتى  الغربية  الضواحي  أندية 
تتمكن من توسيع مناطق تجمعها 
إىل الغرب. حدث هذا يف الوقت 
بناء  البلدية  فيه  تنهي  الذي 
ملعب جديد بقيمة 13.5 مليون 

دوالر وميدان رغبي بمعايري دولية 
 Two لفريق  بارك  غرانفيل  يف 

.Blues

 The Blues سيقلل اختفاء فريق
وفرص  الرياضية  املسارات  من 
التنمية لشبابنا - وكثري منهم من 

خلفيات محرومة.

صوتت  )املاضي(،  األربعاء  مساء 
 Two لدعم  باإلجماع  البلدية 
Blues من خالل الكتابة إىل رغبي 
املحليني  الوالية  ونواب  أسرتاليا 

ووزير رياضة الظل ووزير الرياضة، 
سعيًا للدفاع عنه. ومع أنني لم أر 
أي مساهمة ذات مغزى  اآلن  حتى 
يف هذا الشأن، فإنني أحث هؤالء 
استخدام  على  املنتخبني  املمثلني 
نفوذهم يف حقائب الظل والحقائب 
الوزارية الخاصة بهم وأطلب منهم 
بقائه  لضمان  املحلي  نادينا  دعم 
يستحق  أدنى،  كحد  محليـًا.  ناديـًا 
الرياضية هذا  سكاننا واملجموعات 

املستوى من الخدمة.

 Two بدعم  مهتمني  كنتم  إذا 

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

العام  باملدير  فاتصلوا   ،Blues
craig. عرب  مورغان  كريغ  للنادي 
morgan@twobluesrugby.

 .com.au

 The Two Blues فريق  أطلق 
لبناء   2022 ملوسم  عضوية  حملة 
العضوية  حزمة  تتضمن  الدعم. 
مباريات  لجميع  موسمية  تذكرة 
املنشأة  يف  املحلية   Two Blues
التفاصيل،  من  ملزيد  الجديدة. 
الويبسايت  موقع  بزيارة  قوموا 

 .twobluesrugby.com.au

CITY COUNCIL
CUMBERLAND A Message from Mayor Steve Christou

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

 Cumberland City Council Sydney

cumberlandcitycouncil

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

 0419 651 187

steve.christou@cumberland.nsw.gov.au

Mayor Steve Christou (front, centre). From left, Craig Morgan, Nick Blacklock, Dennis Garlick, Pricilla Samoa, Norwin 
Iatu, Zebulun Kavapalu and Lachlan Pethybridge

Two Blues call to arms — back your local team
In my ongoing fight to keep our local Two Blues Rugby 
team alive, I put forward a “call to arms” at the council 
meeting. The Two Blues are under threat because the 
eastern suburbs and north shore clubs are trying to 
merge the western suburb clubs so they could extend 
their catchment areas into the west. This happened just 
as council is finishing a new $13.5 million stadium and 
international standard rugby field at Granville Park for 
the Two Blues. 

The disappearance of the Two Blues will reduce sporting 
pathways and development opportunities for our 
young people – many of whom are from disadvantaged 
backgrounds.

On Wednesday evening, Council voted unanimiously 
to support the Two Blues by writing to Rugby Australia, 

the local state members, shadow sports minister and 
sports minister, seeking their advocacy. While I’m yet to 
see any meaningful contribution on this matter, I urge 
those elected representatives to use their influence in 
their shadow portfolios and ministerial portfolios and ask 
they support our local club to ensure it remains a local 
club. At a minimum our residents and sporting groups 
deserve that level of service.

If you’re interested in supporting the Two Blues, contact 
the club’s general manager Craig Morgan via craig.
morgan@twobluesrugby.com.au. The Two Blues have 
launched a membership drive for the 2022 season to 
build support. The membership package includes a 
season pass to all Two Blues home games at the new 
facility. Visit their website twobluesrugby.com.au for 
more details.
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لالمن  العام  املدير  استقبل 
ابراهيم،  عباس  اللواء  العام 
اإلدارية  اخللية  االول،  أمس 
والقانونية اليت تشكلت ملتابعة 
تفجري  قضية  يف  التحقيقات 

املرفأ.
حممد  وسام  احملامون  ووزع 
املذبوح، امحد املسرتاح وباسل 
عباس، بيانا باسم اخللية ونيابة 
عن اعضائها، بعد اللقاء، قالوا 
لاليقاع  شركا  »ارادوها  فيه: 
املشرفة  املسرية  بصاحب 
نفسه  نذر  الذي  الواضحة، 
وحمبة،  وسالم  خالص  رسول 
من اعزاز اىل راهبات دير معلوال 
وصوال اىل كل قضية انسانية 
او  ظلما  تزيل  ان  شأنها  من 
من  الكثري  وقبلهم  فتنة،  تبعد 
السر  الصامت كصدقة  السعي 
وعدهم الكثري الذي رمبا يكشف 
اال  يكشف،  ال  ورمبا  االيام  مع 
لكشف  فرصة  اىل  حوهلا  انه 
ان  الساطعة كما جيب  احلقيقة 
مرفأ  تفجري  جرمية  يف  تكون 
منها  يراد  كان  اليت  بريوت 
بعد  الثاني  الزلزال  تشكل  ان 
الشهيد  الرئيس  اغتيال  زلزال 

رفيق احلريري«.
صدفة  »ليس  البيان:  اضاف 
املنظمة  احلمالت  تتقاطع  ان 
على شخص املدير العام لالمن 
ابراهيم  عباس  اللواء  العام 
القضائية  »التسريبة«  مع 
املتضمنة مالحقة بصفة االدعاء 
مبا يتناقض مع ابسط القواعد 
واالعراف يف العمل القضائي، 
خصوصا يف قضية حمالة على 
اجمللس العدلي، وهذا »االدعاء 
له  التمهيد  كان  التسريبة« 
من  باملصادفة  او  قصد  عن 
توتري  تريد  شائعات  بث  خالل 
باالستحقاق  ربطا  اجلنوبي  اجلو 
خيتصر  اجلنوب  والن  النيابي، 
فاهلدف  الوطن،  جهات  كل 
الوطين حتضريا  اجلو  توتري  هو 
منبعها  خطرية  لسيناريوهات 
من  واحالم  شخصية  احقاد 
الذين  املعنيني  ان  اال  سراب، 
وأدوها  التجارب  صهرتهم 
نارها  من  وجعلوا  مهدها  يف 
الذي  لبنان  على  وسالما  بردا 
حيتاج اىل كل بقعة ضوء ومجع 
الستنقاذه  الصادقة  االرادات 
يليق  وال  يشبهه  ال  قعر  من 

به«.
احملقق  طلب  »فبعد  وتابع: 
مرفأ  انفجار  العدلي يف قضية 
بيطار  طارق  القاضي  بريوت 
سياسية  شخصيات  استجواب 
وعسكرية وامنية كمدعى عليهم 
بينهم  ومن  القضية،  هذه  يف 
تداعى  ابراهيم،  اللواء  املدير 
اىل  احملامني  كبار  من  عدد 
زارته  قانونية  خلية  تشكيل 
مناقشة  جلسة  يف  مكتبه  يف 
املتعلقة يف  االخرية  للتطورات 
قضية مرفأ بريوت، ونقل الزوار 
عنه تأكيده انه »من احلريصني 
الشهداء  اهالي  حقوق  على 
كل  ومعاقبة  احلقيقة  بكشف 

متورط«.
اكدوا  فقد  اخللية  اعضاء  اما 
الشهداء  حبق  جرمية  »اكرب  ان 

االتهامات  رمي  هي  وعوائلهم 
سياسية  ملآرب  تنفيذا  جزافا، 
مؤسسات،  لرجال  واقصاء 
القيام  على  القادرين  وحدهم 
وحنن  الرماد،  من  بالدولة 
قانونية  خلية  تشكيل  بصدد 
على  حرصا  التحقيقات  ملراقبة 
ومنعا  الشهداء  اهالي  حقوق 
مشاعة  التحقيق  ملف  جلعل 
من  للنيل  تستعمل  سياسية 
رجل دولة ومؤسسات خرج من 
واملذاهب  الطوائف  زواريب 
مبؤسسة  عابرا  واحملسوبيات 
الوطن  من  ولبنان  العام  االمن 
اىل كل العامل، مستحقا جبدارة 
توصيف »رجل االمن االنساني«، 
ومل يتصرف يوما اال وفقا لالطر 

االدارية والقانونية«.
واشار البيان اىل ان »السؤال 
وطرح  بل  ال  يطرح،  الذي 
مباشرة على املدير العام لالمن 
العام ، هل اللواء ابراهيم فوق 
مسعه  الذي  واجلواب  القانون؟ 
اعضاء اخللية حاسم وواضح ال 
اال  التأويل  او  التفسري  حيتمل 
الشخصية  مسريتي  »ان  وهو 
العسكرية  املؤسسة  ابن  وانا 
السلطة  احرتم  وابدا  دائما 
فوق  لست  وانا  القضائية 
القانون، وسأمثل امام القضاء 
عندما تكون االمور سالكة وفقا 

لالطر االدارية والقانونية«.
والسؤال االخر الذي طرح ايضا، 
ملاذا االن تشويه صورة اللواء 
امسه  ادراج  خالل  من  ابراهيم 
وحتويل  املرفأ  تفجري  ملف  يف 
وبيانات  االمارات  اىل  االموال 
وحماولة  النواب  بعض  من 
وغريهم  واشطن  زيارة  افشال 
بامساع  يرتدد  ال  الكثري؟، 
املباشر  موقفه  اخللية  اعضاء 
البعض  يريد  ال  »رمبا  القائل 
لدى  واالمل  العمل  روح  ابقاء 
من  انزعاج  وهناك  اللبنانيني، 
للطوائف  العابر  الوطين  الدور 
السياسية  والقوى  واملذاهب 
اعادة  سيما  ال  اختالفها،  على 
واملوقوفني  املفقودين 
واحملتجزين، وصوال اىل اخلوف 

استقبل اعضاء اخللية القانونية ملراقبة التحقيقات مبلف املرفأ
اللواء ابراهيم: سأمثل امام القضاء عندما تكون 

االمور سالكة وفقا لالطر االدارية والقانونية
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 عقدت كتلة »الوفاء للمقاومة«، 
اجتماعها  االول،  امس  ظهر  بعد 
حريك،  حارة  مبقرها يف  الدوري 
رعد  حممد  النائب  برئاسة 
ومشاركة أعضائها، وصدر عنها 
»باملباشر،  فيه:  قالت  بيان 
إن كل  ومن دون أي مقدمات، 
اللبنانية  ما نشهده على الساحة 
وحتوالت،  وخيبات  تطورات  من 
تشكيل  يف  اإلسراع  يفرض 
احلكومة ليس من أجل استنهاض 
أوضاع البالد فقط، بل من أجل 
التام  االنهيار  دون  احلؤول 
والشامل لبنية الدولة وما تبقى 
من مؤسساتها املرتفعة اهلياكل، 
واملعطلة الدور والفاعلية. وإننا 
ألوضاع  املريع  الرتدي  أن  نرى 
الدولة وبنية مؤسساتها ودورها 
البدائل  املعنيني  لدى  حيرِّك  مل 
يزال  وال  اآلن،  حتى  املتاحة 
احلكومي  التعثر  مع  التعاطي 
اعتاد  قد  جدا  عادي  أمر  كأنه 

جتاربهم  وهلم  عليه  اللبنانيون 
العديدة يف التكيف مع التعطيل 

الناجم عنه«.
الوفاء  »إن كتلة  البيان:  أضاف 
للمقاومة اليت تشارك املواطنني 
التشكيل  تعثر  إزاء  هواجسهم 
إجياد  حنو  وتطلعاتهم  احلكومي، 
اليت  للمشاكل  ومعاجلات  حلول 
املاضية  الفرتة  خالل  توالت 
االقتصادية  املستويات  على 
على  أو  واالجتماعية،  والنقدية 
الغالء  من  املعاناة  مستوى 
الغذائية  املواد  ألسعار  الفاحش 
أو صعوبة احلصول  واألساسية، 
كالدواء  احليوية  املواد  على 
أن  يهمها  واملازوت،  والبنزين 

يدرك اللبنانيون ما يأتي:
يسمح  يزال  ال  الوقت  إن   -  1
عرب  األوضاع  بعض  باستنهاض 
قادرة  إنقاذية  حكومة  تشكيل 
وفاعلة، يتم التفاهم عليها بني 
احلريصة،  السياسية  القوى  كل 

الوفاء للمقاومة: لبناء دولة قانون ومؤسسات متنع 
تسلل الفاسدين والناهبني

الرئيس العماد عون مستقبال املنسقة فرونتسكا

الذي يالمس حالة الذعر من اي 
دور سياسي وطين.

من  املباشرة  االسئلة  وتنفتح 
يف  اكثر  اخللية  اعضاء  قبل 
كان  اذا  عما  احملدد  السؤال 
للواء  سياسي  طموح  هناك 
ابراهيم؟ ليأتي اجلواب الذي ال 
شبهة فيه بتأكيده »لقد قلتها 
امامكم،  اكثر من مرة واكررها 
انين افضل العمل يف املستوى 
التنفيذي احلكومي اي اجرائيا، 
وليس يف اهليئة التشريعية«.

وعن كيفية مقاربته النفجار مرفأ 
ابراهيم  اللواء  يعترب  بريوت؟، 
وانسانية  وطنية  كارثة  »انها 
وجيب ان يقدم القضاء تقريره 
للرأي العام حول حتديد اسباب 
االنفجار، وأحيي ارواح الشهداء 
ايدي  على  واشد  ارتقوا  الذين 
رسم  البديهي  ومن  اهاليهم، 
حول  كربى  استفهام  عالمات 
اصحاب  عن  ُيسأل  مل  ملاذا 
بنيرتات  اتت  اليت  الباخرة 
ما  فالفرضيات  االمونيوم؟، 
هذه  ان  والسبب  كثرية  زالت 
احتكت  اذا  اال  تنفجر  ال  املادة 

مبواد متفجرة«.
عن  اخللية  اعضاء  ولدى سؤال 
اسباب احلملة على شخص اللواء 
ابراهيم اكد »انها محلة مشبوهة 
وسنعلن للرأي العام قريبا من 
يقف وراء هذه احلملة، فالبعض 
على  يعمل  واخلارج  الداخل  يف 
معنويا،  ابراهيم  اللواء  اغتيال 
وبقي امامهم االغتيال اجلسدي 
شهيد  اي  من  اهم  ولست 
فطبيعة  لبنان،  اجل  من  ارتقى 
االستهداف شخصية، واال ملاذا 
مل يتم احلديث عن باقي االجهزة 

اليت هلا عالقة مبرفأ بريوت«.
اليت  االعالنية  احلملة  وحول 
اللواء  لشخص  داعمة  انطلقت 
العضاء  اوضح  فانه  ابراهيم 
الناس  »يشكر حمبة  انه  اخللية 
عن  بصدق  يعربون  الذي 
حنوي،  الصادقة  مشاعرهم 
ثم  انطلقت  احلملة  وهذه 
خارج  وجودي  اثناء  تصاعدت 

لبنان«.

العامة  الصحة  وزير  ترأس 
االعمال  تصريف  حكومة  يف 
اجتماعا  حسن  محد  الدكتور 
للجنة الوزارية املكلفة مبتابعة 
البحث  وتناول  الدواء.  ملف 
مت  الذي  االتفاق  تفاصيل 
املصرف  مع  إليه  التوصل 
املركزي، وإبالغ حاكم املصرف 
للوزير  رياض سالمة  الدكتور 
التحويالت  إصدار  ببدء  حسن 

املصرفية لشركات األدوية.
احلاضرون  واستعرض 
لتحديد  الطارئة  السياسة 
األولويات واليت تغطي احلاجة 
للسوق  واملدروسة  األساسية 
وماهية  املتوفر،  الدعم  وفق 
ستعتمد  اليت  اإلجراءات 

وزير الصحة تبلغ من مصرف لبنان بدء 
التحويالت املصرفية لشركات األدوية 

وترأس اجتماعا للجنة املكلفة ملف الدواء
ملواكبة األزمة.

وأعطى الوزير حسن توجيهاته 
على  التفتيش  لتكثيف 
املؤسسات الصيدالنية للحؤول 
دون احتكار الدواء، خصوصا 
أن عددا من هذه املؤسسات 
يفرتض رفع الدعم فيمتنع عن 
بيع الدواء حملاولة اإلستفادة 

من إرتفاع األسعار.
ولفت إىل »أهمية ترشيد بيع 
الدواء يف الصيدليات وتنفيذ 
املذكرات والقرارات الصادرة 
إىل صرف  اآليلة  الوزارة  عن 
املستحق«.  للمواطن  الدواء 
اللجنة  »اجتماعات  أن  وأكد 
املستمرة  للمواكبة  مفتوحة 

مللف الدواء«.

العامة  املديرية  عن  صدر 
اآلتي:  البيان  املدني  للطريان 
تقدمت   ،2021 متوز   8 »بتاريخ 
 Aviation شركة األجواء املفتوحة
تدريب  sky open، وهي شركة 
بطلب  الطائرات  قيادة  على 
إىل رئاسة مطار رفيق احلريري 
إلصدار  بريوت   - الدولي 
حرم  إىل  يومية  دخول  بطاقات 
وحظرية  العام  الطريان  مبنى 
وذلك  لشخصني،  الطائرات 
بهدف السياحة على منت إحدى 
 172s Cessna نوع  من  طائراتها 

.OD_AAB ذات تسجيل
أعاله  املذكورة  الطائرة  أقلعت 
الساعة  عند   ،2021/7/8 بتاربخ 
باجتاه  احمللي  بالتوقيت   13,30
وذلك  ساحليا،  جبيل   - جونيه 
متت  طريان  خطة  إىل  استنادا 

الطريان املدني: الطائرة سقطت يف غوسطا 
بعد احنرافها عن مسار خطة طريان متت 

املوافقة عليها مسبقا
قبل  من  مسبقا  عليها  املوافقة 
التابعة  اجلوية  املالحة  مصلحة 
للطريان  العامة  للمديرية 

املدني.
 13,50 الساعة  وحواىل 
سقطت  احمللي،  بالتوقيت 
 - غوسطا  منطقة  يف  الطائرة 
بعد  وذلك  كسروان،  قضاء 
احنرافها عن مسار خطة الطريان 
اليت متت املوافقة عليها مسبقا، 
وعلى متنها ثالثة أشخاص، مبن 

فيهم قائد الطائرة.
وزير  شكل  الفور،  وعلى 
يف  والنقل  العامة  األشغال 
ميشال  األعمال  حكومة تصريف 
خرباء  تضم  حتقيق  جلنة  جنار 
خمتصني للتحقيق بهذا احلادث، 
باجناز  للجنة  توجيهاته  وأعطى 

التحقيق بأسرع وقت ممكن«.

هم  وعال  النوايا  صدقت  ما  إذا 
االنقاذ على كل هم آخر.

املسؤولني  الكتلة  تدعو   -  2
إىل  احلكومة  بتأليف  املعنيني 
يبقى  ال  كي  املواقف،  حسم 
يبقى  ال  وكي  رماديا  الوضع 
أمرهم.  من  حرية  اللبنانيون يف 
يتيحه  ما  فإن  ورغم كل شيء، 
هو  للبنانيني،  اليوم  احلسم 
أفضل مما لو تأخر ألن يف ذلك 
ال  قد  ولفرص  للوقت  خسارة 

تتوافر الحقا.
مير  اليت  احملنة  أثبتت  لقد   -  3
أن  عام  من  أكثر  منذ  لبنان  بها 
تطبق  ال  اليت  الرخوة  الدولة 
فيها  تصان  وال  القوانني  فيها 
احلقوق، هي الدولة اليت تفضل 
القوى والدول الناهبة يف العامل 
سياساتها  لتمرير  معها  التعامل 
مصاحلها  خيدم  فيما  وتوظيفها 
احمللية واإلقليمية. إن اللبنانيني 
أمرهم  حلزم  مدعوون  مجيعا 
القانون  دولة  لبناء  والتوجه 
تسلل  متنع  اليت  واملؤسسات 
الفاسدين والناهبني إليقاع البلد 

يف حمن مماثلة.
األدوية  فقدان  بدء  مع   -  4
من  لألطباء  امللحوظة  واهلجرة 
وجود  من  التحقق  وبعد  لبنان 
اصابات باملتحور اجلديد لفريوس 
بسرعة  املعروف  )دلتا(  كورونا 
به،  العدوى  وسهولة  انتشاره 
التزام  إىل  وبشدة  الكتلة  تدعو 
الصحية  واالجراءات  االرشادات 
على  الكثيف  واإلقبال  املطلوبة 

أخذ اللقاح.
بأحر  الكتلة  تتقدم  ختاما،   -  5
الشعب  من  االخوية  التعازي 
كل  ومن  املقاوم  الفلسطيين 
أمحد  القيادي  النضال  قوى 
جربيل - أبو جهاد وقيادة اجلبهة 
الشعبية القيادة العامة، اليت كان 
العامة.  أمانتها  تولي  شرف  له 
وتعترب أن القضية املركزية اليت 
سبيل  الكفاحي يف  عمره  قضى 
ستبقى  عنها  والدفاع  نصرتها 
فلسطني  أبناء  كل  لدى  أمانة 

واألحرار يف املنطقة والعامل«.

العماد  اجلمهورية  رئيس  أبلغ 
اخلاصة  املنسقة  عون،  ميشال 
جوانا  لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
فرونتسكا يف خالل استقباله هلا 
قصر  األول يف  امس  ظهر  قبل 
يلتزم  الذي  »لبنان  ان  بعبدا، 
تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، 
يرغب يف أن يتم التمديد للقوات 
اجلنوب  يف  العاملة  الدولية 
تعديل  دون  من  »اليونيفيل« 
للدور  نظرا  والعديد،  املهمة  يف 
اللبناني  اجليش  مع  تلعبه  الذي 
االستقرار يف  على  يف احملافظة 

املنطقة منذ العام 2006«.
واعترب الرئيس عون ان »التنسيق 
الدائم بني »اليونيفيل« واجليش 
اللبناني، هو ضمانة لتفادي أي 
إشكاالت أو حوادث مع االهالي«، 
»استئناف  يف  امله  عن  معربا 
املفاوضات غري املباشرة لرتسيم 
احلدود البحرية اجلنوبية من دون 

مصلحة  فيه  ملا  مسبقة  شروط 
منوها  املعنيني«،  األطراف 
ب«اجلهد الذي تقوم به منظمات 
األمم املتحدة يف لبنان يف خمتلف 

اجملاالت«.
وكانت فرونتسكا أعلمت الرئيس 
بأن  االجتماع  خالل  يف  عون 

يف  يلتئم  سوف  االمن  »جملس 
التقرير  لعرض  اجلاري  متوز   22
 ،1701 القرار  حول  الدوري 
لبنان  يف  الوضع  وسيتناول 
خصوصا،  اجلنوب  ويف  عموما 
باإلضافة اىل التطورات السياسية 

واالقتصادية واالجتماعية«.

الرئيس عون لفرونتسكا: لبنان يرغب بالتمديد 
لليونيفيل من دون تعديل يف املهمة والعديد 

واستئناف مفاوضات الرتسيم من دون شروط مسبقة
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اقيم، امس االول اخلميس، يف 
بكركي  يف  البطريركي  الصرح 
كتاب  صدور  ملناسبة  احتفال 
املارونية  البطريركية  »عالقة 
السعودية«  العربية  باململكة 
االنطوني،  ضو  انطوان  لآلباتي 
املاروني  البطريرك  برعاية 
بطرس  بشارة  مار  الكاردينال 
خادم  سفري  وحضور  الراعي 
لبنان  يف  الشريفني  احلرمني 

وليد خباري.
دعا  الذي  االحتفال،  حضر  كما 
للرهبانية  العام  الرئيس  اليه 
اآلباتي  املارونية  االنطونية 
مارون ابو جودة، مدير املراسم 
نبيل  اجلمهوري  القصر  يف 
اجلمهورية  رئيس  ممثال  شديد 
الرئيسان  عون،  ميشال  العماد 
امني اجلميل وميشال سليمان، 
نائب  السنيورة،  فؤاد  الرئيس 
ايلي  النواب  جملس  رئيس 
حكومة  يف  الوزيران  الفرزلي، 
تصريف االعمال: الداخلية حممد 
منال  الدكتورة  واالعالم  فهمي 
عبد الصمد جند، السفري البابوي 
سبيتاري،  جوزيف  املونسينيور 
»القوات  حزب  من  وفد 
اللبنانية« برئاسة النائبة سرتيدا 
العماد  اجليش  قائد  جعجع، 
جوزيف عون، املدير العام المن 
صليبا،  انطوان  اللواء  الدولة 
ووزراء ونواب حاليون وسابقون 
وحشد من الفاعليات السياسية 
والدينية  والنقابية  والعسكرية 

والديبلوماسية.
يف بداية االحتفال القيت كلمات 
جودة  ابو  اآلباتي  من:  لكل 
نوفل  والزميل  ضو  واآلباتي 
املتينة  العالقات  تناولت  ضو، 
السعودية  العربية  اململكة  مع 
للبطريرك  التارخيية  والزيارة 

الراعي اىل السعودية.
بخاري

السفري  كلمة  كانت  بعدها 
»جنتمع  قال:  الذي  خباري، 
للفكر  جامعة  مناسبة  يف  اليوم 
جتسد  مناسبة  والثقافة، 
العالقة  لعمق  تارخيية  مسرية 
السعودية  العربية  اململكة  بني 
واليت  املارونية  والبطريركية 
للحفاظ  حقيقية  ضمانة  متثل 
احلر  لبنان  الرسالة،  لبنان  على 

والسيد املستقل«.
الكريم،  احلضور  »أيها  اضاف: 
بسم اهلل الذي خلق البشر مجيعا 
ودعاهم للعيش كإخوة لينشروا 
والسالم،  واحملبة  اخلري  قيم 
الشراكة  مئوية  على  سالم 
نفسه  السالم  فرب  واألخوة، 

يعطيكم السالم.
»من صرح احملبة نطلق  وتابع: 
نداء السماء لألرض وجندد العهد 
العربية  اململكة  بدور  والوعد 
السالم  ثقافة  بنشر  السعودية 
واالعتدال  الوسطية  جسور  ومد 
وحفظ  التعايش  سبل  وتعزيز 
دعاة  وألننا  اإلنسان.  كرامة 
مستقبلنا  فإن  وسالم،  سلم 
السالم،  هو  الشرق  هذا  يف 
التعصب  عن  البعد  كل  بعيدا 
كان  أيا  والتطرف  والطائفية 
لي  ويطيب  وذريعته.  مصدره 

البابا  قاله  ما  معا  نستذكر  أن 
الصالة  »يوم  يف  فرنسيس 
من أجل لبنان«: »إن لبنان هو 
أن  هي  رسالته  سالم  مشروع 
وتعددية  تسامح  أرض  يكون 
وواحة أخوة تلتقي فيها األديان 
ولذلك،  املختلفة«.  والطوائف 
بكركي  مرجعية  من  وانطالقا 
الوطين  الدور  وأهمية  التارخيية 
الكاردينال  لغبطة  واجلامع 
على  باحملافظة  نوصي  الراعي 
الذي  املشرتك  والعيش  التنوع 
الطائف  إتفاق  أسسه  أرسى 
الوطنية  الوحدة  على  املؤمتن 

وعلى السلم األهلي«.
وقال: »أيها احلفل الكريم، من 
األفرقاء  من  نأمل  الشرفة  هذه 
املصلحة  يغلبوا  أن  السياسيني 
اللبنانية العليا ملواجهة التحديات 
اليت يعيشها لبنان، ومن بينها 
بالعالقة  العبث  البعض  حماولة 
الوثيقة بني لبنان وعمقه العربي 
وإدخاله يف حماور أخرى تتنافى 
اللبناني  الدستور  مقدمة  مع 
تام،  وبوضوح  تنص  واليت 
نهائي  وطن  »لبنان  أن  على 
اهلوية  عربي  أبنائه،  جلميع 
ألي  شرعية  ال  حيث  واالنتماء 
العيش  ميثاق  تناقض  سلطة 
خلطاب  شرعية  ال  املشرتك«. 
الفتنة والتقسيم والشرذمة، ال 
شرعية خلطاب يقفز فوق هوية 

لبنان العربي«.
اقتباس  هنا  أود  »كما  اضاف: 
حممد  العالمة  للشيخ  قول 
رمحه  الدين،  مشس  مهدي 
املكون  أمثولة  حينما جسد  اهلل، 
منطقتنا  »يف  بقوله:  العربي 
توجد  ال  اإلسالمية،  ـ  العربية 
أقليات مسلمة وال توجد أقليات 
أكثريتان  توجد  بل  مسيحية، 
األكثرية  هي  إحداهما  كبريتان، 
العربية اليت تضم مسلمني وغري 
مسلمني، واألخرى هي األكثرية 
وغري  عربا  تضم  اليت  املسلمة 
ملفهوم  شرعية  فال  عرب«. 
 - مسيحية  هوية  أمام  األقلية 

إسالمية عربية جامعة.
وتابع: »يا شهود لبنان الرسالة، 
ركيزة  العربي  العمق  يشكل 
السعودية  رؤية  يف  أساسية 
2030 اهلادفة إىل تعزيز االنتماء 
هلوية ثقافية معاصرة ترسم آفاق 
املستقبل أمام »عوملة العروبة« 
اليت تتسع للجميع وتزخر بقبول 
معه.  والتكامل  والتفاعل  اآلخر 
املناسبة  رمزية  من  وانطالقا 
اليوم  اململكة  جتدد  واملكان 
مظلة  حتت  واألخوة  الشراكة 
عروبية جامعة ركائزها االعتدال، 
احلوار، احملبة والسالم. كما تؤكد 
اململكة أنها ال تسمح باملساس 
وال  اللبنانية  الوطنية  باهلوية 
حتت  العروبة  بنسيج  املساس 
أي ذريعة كانت، فاملسيحي كما 
ومكون  أساسي  مكون  املسلم 
وازن يف هذه اهلوية املشرقية 

العربية األصيلة«.
»صاحب  كالمه:  خباري  وختم 
هذا  يف  اليوم  إجتمعنا  الغبطة، 
الصرح العريق لالحتفاء بالذكرى 
املئوية لعالقة الصداقة القائمة 

املستمرة واملتجددة بني اململكة 
العربية السعودية - والبطريركية 
املارونية وبالتعاضد مع الشعب 
الشاهد  إن  الشقيق.  اللبناني 
املئوية  راية  وحامل  اليوم 
أنطوان  اجلليل  األباتي  حضرة 
ضو والذي كلفه صاحب الغبطة 
جاد  توثيقي  بعمل  بالقيام 
مع  اململكة  ووشائج  لصالت 
بكركي، ومبعاونة الدكتور نوفل 
احلدث  هذا  إصدار  أمكن  ضو 
لكم  فشكرا  اجلليل.  الشيق 
الكلمة  على  الغبطة  صاحب  يا 
النرية، واإلرادة الطيبة، وشكرا 
وشكرا  اجلليل  األباتي  أيها  لك 
لكل من أسهم وشارك باحلضور 
بالسالم لكم  بدأنا  اليوم. وكما 
اهلل  إن  عليكم.  بالسالم  خنتتم 
فطوبى  السالم،  دار  إىل  يدعو 
لصانعي السالم. عشتم وعاش 
لبنان وطنا للسالم واالستقرار. 
اهلل  ورمحة  عليكم  والسالم 

وبركاته«.
الراعي

ثم القى راعي االحتفال البطريرك 
الراعي الكلمة اآلتية:

الكرسي  هذا  يسعد   .1«
إحتفال  حيتضن  أن  البطريركي 
اإلطالق الرمسي لكتاب: »عالقة 
باململكة  املارونية  البطريركية 
ألفه  الذي  السعودية«  العربية 
أنطوان  األباتي  عزيزنا  مشكورا 
أعقاب  يف  األنطوني،  ضو 
اململكة  إىل  الرمسية  زيارتي 
بدعوة كرمية منها يف 13 تشرين 
األول 2017. وقد تشرفت بلقاء 
جاللة  الشريفني  احلرمني  خادم 
العزيز،  عبد  بن  سلمان  امللك 
حممد  األمري  العهد  ولي  ومسو 
هذه  يف  وملست  سلمان.  بن 
الزيارة حبهما للبنان ويف الوقت 
عينه حزنهما الشديد على احلالة 
إليها،  وصل  اليت  التقهقر  من 
واملتناقضة مع مقدرة اللبنانيني 
كل  أنطوان  فلألباتي  اخلالقة. 
جهود  من  بذل  ملا  التقدير 
التارخيي  الكتاب  هذا  لتحقيق 

القيم.
لقدس  شكري  عن  أعرب  وإني 
مارون  األباتي  العام  الرئيس 
إىل  الدعوة  على  جوده  أبو 
أن  فيسعدني  اإلحتفال.  هذا 
أيها  مجيعا  وأحييكم  أحييه، 

املميز  فحضوركم  احلاضرون، 
على  لدليل  والوطين  والرفيع 
اململكة  وأن  جيمعنا،  لبنان  أن 
يف  تبقى  السعودية  العربية 
البطريركية  مع  الصداقة  رباط 
نأمل  وكم  ولبنان.  املارونية 
اجلامع  اللقاء  هذا  يكون  بأن 
نداء قلبيا إىل لقاء وطين شامل 
يؤدي إىل إنقاذ لبنان. فتتألف 
اإلنتخابات  وجتري  احلكومة، 
موعدها  يف  والرئاسية  النيابية 
طريق  ونسلك  الدستوري، 

اخلالص.
نقاط:  ثالث  كلميت  يف  أتناول 
البطريركية  ولبنان،  اململكة 
واللبنانيني،  اململكة  واململكة، 

فاخلامتة.
أوال: اململكة ولبنان

2. لقد أثبتت العقود أن اململكة 
معنى  فهمت  السعودية  العربية 
قلب  يف  وقيمته  لبنان  وجود 
يوما  تسع  ومل  العربي،  العامل 
أو  صراعا  أو  وزرا  حتميله  إىل 
نزاعا، ال بل كانت تهب لتحييده 
وضمان سيادته واستقالله. من 
ينسى قول امللك املؤسس عبد 
العزيز بن عبد الرمحن آل سعود: 
أمحي  وأنا  منا،  قطعة  »لبنان 
أمسح  وال  بنفسي،  استقالله 
ومن  إليه«.  متتد  أن  يد  ألية 
العزيز  عبد  امللك  وعد  ينسى 
بن سعود يف 12 نيسان 1953: 
»سأدافع عن استقالل لبنان كما 
مملكيت«.  استقالل  عن  أدافع 
اململكة  وساطات  ينسى  ومن 
على  احلرب  طوال  السعودية 
لبنان. ومن ينسى رعاية اململكة 
الذي   )1989( الطائف  مؤمتر 
نتجت عنه وثيقة الوفاق الوطين 
للميثاق  امتدادا  فهمناها  اليت 
الوطين. وال ننسى خصوصا أن 
اململكة العربية السعودية كانت 
أول دولة عربية تعرتف باستقالل 
لبنان سنة 1943. وعلى أساس 
والوعود  العهود  هذه  من 
مع  السعودية  اململكة  تعاطت 
لبنان، واحرتمت خيار اللبنانيني 
ونظامهم  وتعدديتهم  وهويتهم 

وتقاليدهم ومنط حياتهم.
3. يف الواقع مل تعتد السعودية 
تنتهك  ومل  لبنان  سيادة  على 
حدوده  تستبح  مل  استقالله. 
ومل تورطه يف حروب. مل تعطل 

دميقراطيته ومل تتجاهل دولته. 
كانت السعودية تؤيد لبنان يف 
احملافل العربية والدولية، تقدم 
له املساعدات املالية، وتستثمر 
يف مشاريع نهضته االقتصادية 
ترعى  كانت  والعمرانية. 
وكانت  واحللول،  املصاحلات 
هلم  وتوفر  اللبنانيني،  تستقبل 

اإلقامة وفرص العمل.
ثانيا: البطريركية واململكة

املارونية  البطريركية  عالقة   .4
السعودية  العربية  باململكة 
تتحكم  اليت  االعتبارات  تتخطى 
بعالقة دولة بدولة. فالسعودية 
هي  الصرح  هلذا  بالنسبة 
السعودية. حنبها كما هي. وال 
خياراتها  خالل  من  إليها  ننظر 
القومية  ومواقفها  السياسية 
والدولية.  العربية  وعالقاتها 
احملاور  تتخطى  بها  عالقتنا 
الشراكة  هو  جامع  حمور  إىل 
فأحد  املسيحية/اإلسالمية. 
املاروني  الكرسي  خيار  بواعث 
التعددي  بغناه  الكبري  للبنان 
حمليطه  امتدادا  يكون  أن  هو 
عنه  نسخة  يكون  أن  دون  من 
تارخينا  فهذا  فيه.  يذوب  أو 
للبنانيني  وعدنا  وهذا  ونهجنا، 
والعامل،  والعرب  وللسعودية 

وهذا وعد اململكة للبنان.
5. إن كتاب األباتي أنطوان ضو 
التارخيي يف جوهره، حياكي يف 
فالعالقات  املستقبل.  طياته 
هي  والبطريركية  اململكة  بني 
استشراف دائم لآلتي من األزمنة 
وتضامن  أخوة  من  حتمل  مبا 
أن  التضامن  وأهمية  واحرتام. 
حتمل  الصعوبات.  يف  يتجلى 
دين  تراث  السعودية  اململكة 
البطريركية  وتكتنز  وشعب، 
ناضل  شعب  تراث  املارونية 
من أجل اهلل ولبنان. فعلى قرع 
يسري  اآلذان  وحلن  األجراس 
لبنان يف هذا الشرق أخا للعرب 
واألحداث  للحق.  ومناصرا 
عن  حتكي  الكتاب  يف  والصور 
البطريركية  بني  العالقات  رفعة 
السعودية.  واململكة  املارونية 
هكذا ندرك مدى حمورية دوري 
والبطريركية  السعودية  اململكة 
واملشرق  لبنان  يف  املارونية 

والعامل العربي.
ثالثا: اململكة واللبنانيني

الراعي يف حفل اطالق كتاب عالقة البطريركية املارونية باململكة السعودية:
تتخطى احملاور إىل حمور جامع هو الشراكة املسيحية اإلسالمية

خباري: جندد الشراكة واألخوة حتت مظلة عروبية جامعة
بني  الصداقة  عرى  إن   .6
واململكة  املارونية  البطريركية 
أكثر  متنت  السعودية  العربية 
والتعاون  الصداقة  عرى  فأكثر 
بني اململكة ولبنان. فإذا كانت 
اململكة افتتحت أول قنصلية هلا 
يف لبنان سنة 1930، فالشعبان 
قبل  بينهما  الصداقة  افتتحا 
سالف  إىل  نعود  لئال  عام  مئة 
التاريخ القديم. كان اللبنانيون 
أوائل الذين سافروا إىل اململكة 
اإلعمار  مشاريع  يف  وساهموا 
والسياحة  واإلمناء  والتصنيع 
والتعليم. ولعب وجهاؤهم، بناء 
مميزا يف  دورا  ملوكها،  لطلب 
عالقات  وتوطيد  اإلدارة  تنظيم 
والغرب.  الشرق  مع  اململكة 
اللبنانيون  هؤالء  أخلص  ولقد 
هناك للمملكة وبادلوها الوفاء. 
بني  اململكة  متيز  مل  وفيما 
نستشعر  كنا  وآخر،  لبناني 
العاملني  املسيحيني  احتضانها 
إن  يقال  واحلق  أراضيها.  يف 
فللعمل  يهاجرون،  حني  أبناءنا 
ال للسياسة، وللدخل ال للتدخل؛ 
وهم رسل لبنان ال رسل دولة 
وهنا  آخر.  مشروع  أو  أخرى، 
أتوجه إىل كل لبناني يعيش يف 
أن حيب  يعمل فيها  أو  اململكة 
ويلتزم  قيادتها  وحيرتم  شعبها 
وحيفظ  وتقاليدها  قوانينها 
مستقيما  يكون  ال  فمن  أمنها. 
يف الدولة اليت حتتضنه ال يكون 

أمينا للوطن الذي أجنبه.
الخاتمة

تستعيد  أن  نتمنى  كم   .7
اللبنانية-السعودية  العالقات 
عفويتها وتقاليدها السابقة حني 
كان قادة اململكة يزورون ربوع 
لبنان ويالقون الرتحيب الشعيب 
كان  يومها  حلوا.  أينما  العظيم 
عندنا دولة واحدة وآمنة. يكفي 
أن نرى الصور يف كتاب األباتي 
أنطوان ضو لنشاهد بأي حرارة 
كان اللبنانيون من كل الطوائف 
يستقبلون قادة اململكة وأمراءها 
لدى  بهم  للرتحيب  وحيتشدون 
املناطق  خمتلف  يف  جتواهلم 
اللبنانية فبكركي والدميان. وكان 
كبار أمراء آل سعود ال يكتفون 
بل  الرمسية،  للمقرات  بزيارات 
البيوتات  أيضا  يزورون  كانوا 
واملسلمة،  املسيحية  اللبنانية، 
خصوصية  تأكيد  على  حرصا 

هذه العالقة ودفئها.
العروبة  بدت  السعودية  مع 
انفتاحا واعتداال ولقاء، واحرتام 
وشعب  دولة  كل  خصوصيات 
ومجاعة، والتزام مفهوم السيادة 
السعودية  مع  واالستقالل. 
ال  سجية  عاطفة  العروبة  برزت 
مشروعا عقائديا يتحدى املشاعر 
الوطنية واخلصوصيات احلضارية 
وخيتزل القوميات واهلويات. مع 
السعودية احتجب البعد اجلغرايف 

أمام جرية العقل والقلب.
عاشت  لبنان!  عاش  عشتم! 

اململكة العربية السعودية!«.
ويف ختام االحتفال قدم اآلباتي 
ضو والزميل ضو النسخة األوىل 
الراعي  للبطريرك  الكتاب  من 

والسفري خباري.

خالل االحتفال
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مـقاالت وتـحقيقات

كما اجمللس النيابي هو أّم املؤسسات مبعايري الدور والصالحية 
واملوازنة، هي  املال  للدولة، كذلك جلنة  التنظيمية  البنية  يف 
امللقاة  املهمات  وحساسية  والوظيفة  الدور  مبعايري  اللجان  أّم 

عليها.
واملناقشات  املكثف،  احلراك  عند  املتابعني  من  الكثري  يتوقف 
املستفيضة اليت حصلت أخريا يف اللجنة، وما أقرته من قوانني 
تأثري  من  إلقراره  ملا  كونرتول«  »الكابيتال  قانون  خصوصا 
مباشر على محاية بقايا الودائع يف املصارف، واستجابة مفيدة 
أيضًا ملطالب املؤسسات الدولية املاحنة، اليت يعول عليها لبنان 

إلمداده مبا يلزم للنهوض من كبوته.
يعرف رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابرهيم كنعان أن بعضًا 
األموال،  يقّيد تهريب رؤوس  الذي  التشريع  التمادي يف  من 
والتدقيق يف تفاصيل املوازنات العامة، والسعي إلقرار قوانني 
يف  يضعه  العامة،  املالية  على  املفسدين  سيطرة  من  حتد 
إذا  حينًا  باليسارية  إما  يتهمونه  َمن  بسهام  املستهَدف  موقع 
ما التزم جانب الناس وحقوقهم، وإما بـ 8 آذار أو »ضّرتها« 
14 آذار... اذا ما تناقضت مواقفه السياسية مع احدهما حينا 
آخر، أو بالليربالية املفرطة إذا ما دافع عن بقاء القطاع املصريف 
العريق، على رغم وجود بعض املالحظات لديه على أدائه، ومنع 

إعدامه يف ظل املزايدات الشعبوية وبيع املواقف.
ال خيفي كنعان يف مقابلة مع الزميلة »النهار« وجعه من خسارة 
من  حمميني  مهربني  خزائن  اىل  ذهبت  دوالر  مليارات   3 حنو 
بعض ذوي النفوذ يف الدولة، لذا كان اإلسراع بإقرار البطاقة 
لبنان،  احتياط مصرف  اخليالي يف  اهلدر  هذا  لوقف  التمويلية 
خصوصا أن املباشرة بتطبيقها حلماية االسر الفقرية سيتزامن 
مع رفع الدعم وبدء االفادة من قروض البنك الدولي، مبا خيفف 
الضغط على العملة اللبنانية وموجودات مصرف لبنان واخلزينة.

تكبح  ومتجانسة  فاعلة  جديدة  حكومة  على  بقوة  كنعان  يعّول 
اقتصادية  خطط  من  يلزم  ما  وتِعّد  وتوقفه،  االنهيار  فرامل 
علمية، ومشاريع قوانني عاجلة، وتقود بأسرع ما ميكن التفاوض 
والشقيقة  الصديقة  والدول  املاحنة  الدولية  املؤسسات  مع 
البلد ووضعه  الدعم إلعادة استنهاض  الستجالب ما أمكن من 

على مسار اإلنقاذ.
كنعان الذي أجاد سابقا يف بناء ثقة مع خصوم كثر يف الوسط 
السياسي، مارس اقصى ما استطاع من دينامية التوافق اليت 
يؤمن بها بقوة جلمع خمتلف اطياف اجمللس النيابي وكتله إلقرار 
ما أمكن من قوانني ختدم، اذا ما ُطّبقت بشفافية ونزاهة، اعادة 
االمن  ومحاية  االنهيار  ووقف  سليمة  اسس  على  الدولة  بناء 
»التواصل  يؤكده  ما  وهو  للبنانيني.  واالجتماعي  اإلقتصادي 

القائم مع النائب جورج عدوان والذي مل ينقطع«.

مصري »الكابيتال كونرتول«؟
من »الكابيتال كونرتول« نبدأ... فهذا القانون، وفق كنعان، 
رفع  يزالون يف  وال  غالوا  َمن  فيهم  اجلميع مبن  نوايا  »كشف 
شعارات احملافظة على أموال املودعني ومن اتهمنا بتنفيذ خطة 
القانون  أِقّر  بعدما  اليوم  هم  فأين  لبنان.  ومصرف  املصارف 
املصارف  من  معلنة  مبعارضة  وقوبل  واملوازنة  املال  جلنة  يف 
احلواالت  ورقة  لسحبه  وذلك  لبنان،  من مصرف  مباشرة  وغري 
والسحوبات من استنسابية املصرف وتعاميم مصرف لبنان اىل 

اجمللس النيابي، أي من خالل التشريع االستثنائي؟«.
اللبنانية،  واللرية  بالدوالر  فهي  أجازها،  اليت  السحوبات  أما 
الطالب  نفقات  تغطية  بغرض  للخارج  استثنائيا  التحويل  كما 
املوجودين خارج لبنان وبسقف مقبول ومدروس، وهو ما دأب 
كنعان على املطالبة به منذ اليوم األول، أي منذ تأليف حكومة 
واليت   ،2020 شباط  يف  الثقة  ونيلها  دياب  حسان  الرئيس 
فشلت يف إحالة مشروع قانون اىل اجمللس النيابي، مبا اضطره 

مع عدد من النواب اىل التقدم باقرتاح قانون يف أيار 2020.
مع  التدهور  من  مزيد  اىل  املعيشية  االوضاع  ان  خافيا  ليس 
ارتفاع سعر صرف الدوالر وما يسببه من ارتفاع يف االسعار، 
ولكن املالحظ أن عدد املستفيدين من البطاقة التمويلية إخنفض 
اىل 500 ألف عائلة بعدما كان احلديث عن 750 ألف عائلة. كما 
اجلهة  حول  االستفهام  عالمات  من  الكثري  البطاقة  اقرار  طرح 
اليت ميكن أن تعمل على تأمني املال الالزم هلا يف ظل الشّح 
يف السيولة لدى مصرف لبنان. فهل ميكن متويلها من املبلغ 
املخصص للبنان من صندوق النقد الدولي؟ وهل جيوز قانونا 

استبدال هدف قروض البنك الدولي لتمويل البطاقة؟
أن  باستطاعتنا  »هل  بسؤالني:  السؤال  هذا  كنعان عن  جييب 
نستمر بالدعم املقرر من احلكومات املتعاقبة ومصرف لبنان كما 
كان أو كما ال يزال اليوم مع كل التهريب القائم والكلفة الباهظة 
من أموال املودعني اليت تكبدوها وال يزالون؟ وهل باستطاعتنا 
من  اللبناني  املواطن  محاية  دون  من  رفعه  أو  الدعم  ترشيد 
هليب األسعار خصوصا على السلع األساسية؟«. ويؤكد أنه »اذا 
قامت احلكومة باملطلوب منها مع البنك الدولي إلعادة ختصيص 
عدد من القروض غري املنفذة فإن كلفة البطاقة من االحتياط 

كنعان يصارح اللبنانيني: ذاهبون اىل الفوضى من دون حكومة »الكابيتال 
كونرتول« كشف النوايا.. و »البطاقة« ستوقف سرقة أموال املودعني
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سلوى البعلبكي
ستنخفض وستساهم بوقف سرقة ما يقارب 3 مليارات دوالر 
من أموال املودعني لتغطية تهريب منظم تشارك فيه مكونات 

سلطوية يدافع عنها يسار مزيف«.
»مثة ما يقارب الـ 500 الف عائلة ستستفيد من البطاقة، أما 
اآللية فستحددها جلنة وزارية«، وفق كنعان الذي كان قد أعلن 
»ليس هناك من حل فعلي  أن  االخرية  التشريعية  اجللسة  يف 
إن مل يكن هناك من متابعة حكومية فاعلة ومسؤولة بعيدا من 
اخللفيات السياسية والطائفية. وهنا بيت القصيد بالنسبة اىل 
التفاوض املطلوب من البنك الدولي الذي بدأ نيابيا من خالل 
جلسات جلنة املال مبشاركة وزارة املال والبنك الدولي الذي عرب 
ممثلوه يف هذه اجللسات عن رغبة واضحة يف التجاوب مع أي 

طلب رمسي تقدمه احلكومة«.

سلف الكهرباء والفيول؟
فيما تتعامل السلطة السياسية مع ملف الكهرباء وكأنه مستجد، 
ويف وقت تعجز »مؤسسة كهرباء لبنان« عن تأمني الدوالرات 
الالزمة لشراء الفيول لتشغيل املعامل، وتلجأ اىل سلف اخلزينة 
اليت باتت تشكل ضغطا على ما تبقى من دوالرات يف مصرف 
باالحتياط  املّس  لعدم  االعتمادات  فتح  االخري  يرفض  لبنان، 

لديه.
»ليست فقط يف  برأي كنعان،  أن املشكلة يف االساس،  إال 
الدعم  وسياسة  السلف،  مبعظم  إمنا  والكهرباء،  الفيول  سلف 
الشاملة املرتافقة مع عجز كبري يف املالية العامة ناتج عن هدر 
سنة   25 منذ  العامة  احلسابات  وغياب  املوازنات  يف  وفساد 
من خالل إدارة مالية قال عنها البنك الدولي يف أحد تقاريره 
األسوأ يف العامل«. ولكن ما هو دوركم كنواب أو كلجنة نيابية 
يقول  جمتزأة«،  تكون  أن  ميكن  ال  »املعاجلة  نيابية؟  كتل  او 
كنعان، »لذلك كان التدقيق الربملاني باملالية العامة من خالل 
إعادة تكوين  والذي استمر سنوات وأمثر  املال واملوازنة  جلنة 
ديوان  اىل  والتجاوزات  املخالفات  وإحالة  املالية  احلسابات 
من  الكثري  وردت  واملوازنة  املال  جلنة  رفضت  كما  احملاسبة. 
البنود اليت أعتاد اجمللس النيابي إقرارها من االجازة باالستدانة 
اىل إنفاق القروض واهلبات من دون رقابة، وأصدرت عشرات 
التوصيات االصالحية اليت جتاهلتها احلكومات حتى وصلنا اىل 

الوضع الراهن«.

ال حكومة = الفوضى؟
اىل أين حنن ذاهبون، اىل رفع الدعم أم ترشيده أم...؟ يبدو 
انه  »طاملا  الفوضى،  لبنان ذاهب حتما اىل  بأن  واثقا  كنعان 
ليس هناك حكومة تعد خطة متكاملة تلحظ ترشيد الدعم والبطاقة 
التمويلية و«الكابيتال كونرتول« وغريها. فعلى ضوء حتديد كل 
هذه اخلطوات والسقوف يصبح هناك امكانية ملعرفة حتديدا ما 
ما  كل  فإن  ذلك،  وعدا  املطلوبة.  االلتزامات  هي  وما  احلاجة 
يتخذ من اجراءات ال تعدو كونها »ترقيع برتقيع«. حنن حباجة 
اىل سلطة تنفيذية تتحمل مسؤوليتها بدل رمي كل احلمل على 
رؤية  لديها  سلطة  اىل  حنتاج  النيابي.  اجمللس  وعلى  الشعب 
اليت  احلكومات  تضعها  الرؤية  هذه  شاملة.  واقتصادية  مالية 
تغيبت وغيبت نفسها مدى عقود من الزمن عن اختاذ قرارات 

مصريية، مبا اوصلنا اىل ما وصلنا اليه«.
وبعد  صعبة،  واقتصادية  مالية  بظروف  البالد  متر  وقت  ويف 
احلمالت اليت ُشنت على اجمللس النيابي إلقراره سلسلة الرتب 
والرواتب اليت اعترب البعض أنها سّرعت االنهيار املالي، كان 
الفتا مطالبة كنعان بإنصاف رتباء الضابطة اجلمركية. ولكنعان 
عام،  قطاع  دون  من  دولة  »ال  إذ  السياق،  هذا  تربيراته يف 
الضابطة  أن ال اقتصاد من دون قطاع خاص. ولكن يف  كما 
ُظلموا  الذين  الرتباء  من  جدا  حمدود  عدد  عن  نتكلم  اجلمركية 
األسالك  بأقرانهم يف  مساواتهم  تتم  ومل  سابقة  ترقيات  يف 
العسكرية األخرى، وقد درسنا األثر املالي الذي تبني أنه رمزي 
جدا ما جعل عملية املوافقة املشروطة بإعادة النظر يف املالك 

ممكنة«.
ضد  ُتشّن  اليت  احلمالت  يف  الفاضح  التناقض  كنعان  يالحظ 
جلنة املال واملوازنة وضده من بعض املأجورين »فعندما ننصف 
أجريا أو رتيبا أو أستاذا أو عسكريا أو موظفا ُنصّنف باليسار 
التجاوزات  ونظهر  العامة  باملالية  ندقق  وعندما  »الستاليين«، 
مبليارات الدوالرات ُنتهم بـ 8 آذار، أما عندما ندقق بأرقام خطة 
مجاعة  من  فنصبح  فيها  والنواقص  املبالغات  ونظهر  احلكومة 
احلريرية واليمني املتوحش ... إنه الدليل القاطع على أننا نعمل 
على مسافة واحدة من اجلميع من دون أي خلفيات مسبقة، وعلى 

انعدام أي صدقية عند هؤالء«.
ويبدو مقتنعا بأنه »عندما تهاَجم من ِقبل أكثر من فريق مسؤول 
صف  يف  تقف  أّنك  يعين  فهذا  انهيار،  من  إليه  وصلنا  عما 
اىل  أزال،  وما  سعيُت،  وقد  حقوقهم،  عن  وتدافع  الناس، 
الفصل بني موقعي يف رئاسة جلنة املال واملوازنة وبني موقعي 

السياسي... فمصاحل الناس فوق كّل اعتبار«.

إعترب نائب األمني العام حلزب 
أن  قاسم،  نعيم  اهلل   الشيخ 
»متوز شكل منعطفًا حنو اهلاوية 
اعرتف  أن  بعد  اإلسرائيلية 
بأنهم  أنفسهم  اإلسرائيليون 
أهدافهم،  حتقيق  يف  فشلوا 
محى  ردع  توازن  إىل  ووصلنا 
لبنان خالل هذه الفرتة خلمسة 
تعتدي  أن  من  عامًا  عشر 
إسرائيل خشية رد فعل مقاومة 

حزب اهلل«.
سيف  معركة  عن  حديثه  ويف 
حديث  خالل  غزة،  يف  القدس 
»إذا  أنه  اىل  لفت  تلفزيوني، 
أنه  يعتقد  اإلسرائيلي  كان 
بتشديد  اإلستمرار  يستطيع 
اخلناق واحلصار على  قطاع غزة  
وتوسع  اإلعمار  إعادة  وعدم 
العدوان على القدس وحميطها 
الفلسطينية  املقاومة  فإن 
ضد  جديدة  مبعركة  تبادر  قد 
إسرائيل، وإذا استمر العدوان 
اإلسرائيلي يف القدس احملتلة 
الفلسطينية  املقاومة  وقدرت 
أن هذا خط أمحر أيضا ستبادر 
عسكرية  بعملية  املقاومة 
نعد  مل  هنا  وحنن  جديدة، 
مبوقع  بل  اإلنتظار  واقع  أمام 
عن  دفاعا  واهلجوم  املبادرة 

القدس وغزة«.
أنه  اىل  تصرحيه،  يف  وأشار 
للجبهة  خمازن  هناك  »كان 
يف  فلسطني  لتحرير  الشعبية 
 ،2006 عام  وقوسايا  الناعمة 
جربيل   العام  أمحد  أمينها  وأمر 
متوز،  يف  حرب  املخازن  بفتح 
وأحضر  اهلل  حلزب  وأعطاها 
من  سوريا   إمكانات  أيضا 
لبنان  يف  للمقاومة  وقدمها 
حرب  يف  املساهمة  من  كجزء 
متوز، وهو علم كبري من أعالم 
قامة  وهو  فلسطني،  حترير 
وشخصية  كبرية  فلسطينية 

جريئة وصادقة«.
وشدد الشيخ قاسم على أن » 
رئيس املكتب السياسي حلركة 
محاس   إمساعيل هنية  قال إننا 
الفعل  ردة  مرحلة  من  انتهينا 
وأصبحنا يف مرحلة املبادرة إن 
كان هذا هو احلل«. وتابع: »مل 
يشهد تاريخ الصراع مع العدو 
من  املستوى  هذا  اإلسرائيلي 
السالح والتسلح ومن القدرات، 
تكاد  العسكرية  فاإلمكانيات 
وحمور  هلا،  حصر  ال  تكون 
كمحور  معروفًا  بات  املقاومة 
سياسي عسكري إعالمي ثقايف 
متماسك، فإعالن الفصائل مهم 
للفصل بني من هو مع املقاومة 
مرة  وألول  ضدها،  هو  ومن 

أنها  الفصائل  مجيع  تعلن 
وإيران   املقاومة  من حمور  جزء 

تدعمه«.
بني  التنسيق  وحول 
واملقاومة  لبنان  يف  املقاومة 
على  قاسم  شدد  الفلسطينية 
مع  تنسيقنا  مسألة  »يف  أنه 
فقد  الفلسطينيني،  اإلخوة 
كان هناك كمية من املعلومات 
املقاومة  كانت  االستخبارية 
حلظة  بها  الفلسطينيني  تزود 
الفلسطيين  الداخل  من  بلحظة 
اإلسرائيليني  حتّركات  عن 

وخططهم وإمكاناتهم«.
احلكومة،  تشكيل  ملف  وعن 
هو  »احلل  أن  قاسم  أوضح 
املعنيون  ليتنازل  بالضغط 
لنحسم  وهمية  مكتسبات  عن 
رئيس  فليحسم  احلكومة،  ملف 
احلكومة املكلف خياره، املوقف 
إعتذار،  والال  اإلعتذار  بني  ما 
وجيب أن يكون هناك حسم، أو 
بالتشكيل أو اإلعتذار للبحث عن 
حل ما، وجيب أن يكون األسبوع 
القادم حامسا بالنسبة للحكومة 

والناس مل تعد حتتمل«.
اىل  نوه  شرقا،  التوجه  وعن 
أنه »عندما نطرح التوجه شرقا 
والتعامل مع الدول يف الشرق 
البنزين  مادة  استرياد  عرب 
والألدوية  اللبنانية  باللرية 
أو  إيران  على  وننفتح  كذلك، 
أبواب  هي  والصني،  روسيا 
حنن نفتحها لكنها حتتاج إرادة 
من الدولة، وإن قمنا بأي إجراء 
لكن  الباب  يفتح  عمال  يكون 
الداخل  من  تعاون  اىل  حباجة 

اللبناني«.
أصبح  »اإلسرائيلي  وتابع: 
لبنان  يف  بالسياسة  يراهن 
وحنن  واملنطقة،  وسوريا 
سننقذ شعبنا بصرف النظر إن 
وال  ال،  أو  اإلسرائيلي  أعجب 
على  وال  اخلليج  على  ال  نعول 
الغرب، وأي مساعدة مشروطة 
مبوضوع سياسي هي مساعدات 

مرفوضة«.
»هناك  قاسم:  الشيخ  وأكمل 
كثري من الدول تريد أن تأكل 
لبنان وجتعله خدمة ملشاريعهم 
التنافس  وحتى  اإلسرائيلية، 
قائم  السعودي  اإلماراتي 
اإلسرائيلي،  املوضوع  على 
بديل  أنها  لألمريكيني  لتقول 
ومواجهة  باملنطقة،  للسعودية 
حيصل  ولن  املنطق،  هذا 
شيئ يؤثر على لبنان سياسيا 
وكل  إلسرائيل،  خدمة  ويعطي 
الشروط  اال  مقبول  مساعدة 

السياسية«.

الشيخ قاسم: األسبوع املقبل جيب 
أن يكون حامسا حكوميا ونرفض أي 

مساعدة خارجية بشرط سياسي

نفى مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية يف بيان، »ما نشره موقع 
»ليبانون ديبايت« من توصيف مرفوض عن اللقاء الذي عقد يوم 
العماد  اجلمهورية  رئيس  بني  بعبدا،  قصر  املاضي يف  األربعاء 
ميشال عون ورئيس جملس الوزراء الدكتور حسان دياب، والذي 
يهدف اىل االساءة اىل العالقة املتينة بني الرئيسني القائمة على 
التعاون الدائم، وعلى التنسيق الكامل يف كل ما يتصل بالشؤون 

الوطنية والوزارية«.

مكتب االعالم يف رئاسة اجلمهورية نفى خربا نشر 
يف احد املواقع: العالقة املتينة بني الرئيسني 

عون ودياب قائمة على التعاون والتنسيق
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التحقيق يف انفجار مرفأ بريوت طويل ومعقـّد ويتطلب رفع حصانات ومسارات وفق الدستور

بعد إطالق احملّقق العدلي يف قضية انفجار مرفأ بريوت مساَر 
حمللون  وأمنيني،  سياسيني  مسؤولني  حبق  االستدعاءات 
يرون أن مسار التحقيق يتطّلب مرحلة طويلة ومعّقدة، وقد 

يثري الفتنة يف لبنان.
فّجر احملقق العدلي يف قضية انفجار مرفأ بريوت، القاضي 
طارق بيطار، مفاجأة وقعت كالقنبلة املدوية، عندما أصدر 
االنتهاء من  بعد  امللف  القضائية يف هذا  املالحقات  مسار 
مرحلة االستماع إىل الشهود، وحّدد موعدًا الستجواب بعض 
والسابقني،  احلاليني  واألمنيني  السياسيني  املسؤولني 
لكارثة  األوىل  السنوية  الذكرى  من  واحد  وذلك قبل شهر 
من  سلسلة  إىل  تضاف  متداخلة  أزمة  يف  املرفأ،  انفجار 

األزمات اليت يعيشها لبنان.
القاضي فادي  َسَلفه  بدأه  القاضي بيطار استأنف ما كان 
صوان، الذي تنّحى عن مهمته، بعد 4 أشهر من توّليه امللف، 
وسط خماوف شعبية من عقبات سياسية وطائفية، قد تؤول 
إىل عرقلة املسار الذي ينتهجه القاضي بيطار، حبيث وصف 

كثريون قراره باخلطوة الشجاعة.
طلب القاضي بيطار استدعاء رئيس حكومة تصريف األعمال 
حسان دياب، كمّدعًى عليه يف القضية، من دون أن يعلن 
املوعد. كما وّجه كتابًا إىل جملس النواب، بواسطة النيابة 
العامة التمييزية، طلب فيه رفع احلصانة النيابية عن كل من 
وزير املال السابق علي حسن خليل، ووزير األشغال السابق 
غازي زعيرت، ووزير الداخلية السابق نهاد املشنوق، متهيدًا 

لالدعاء عليهم ومالحقتهم.
كذلك، وّجه كتابني، األول إىل نقابة احملامني يف بريوت 
إلعطاء اإلذن مبالحقة خليل وزعيرت كونهما حماميني، والثاني 
إىل نقابة احملامني يف طرابلس، إلعطاء اإلذن مبالحقة وزير 
األشغال السابق احملامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع 
يف استجواب هؤالء مجيعًا يف جناية القصد االحتمالي جلرمية 

القتل، وجنحة اإلهمال والتقصري.
اإلذن  إعطاء  احلكومة  رئاسة  من  العدلي  احملقق  وطلب 
باستجواب قائد جهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا كمدعًى 
حكومة  يف  الداخلية  وزير  من  اإلذن  طلب  كذلك،  عليه. 
تصريف األعمال حممد فهمي باالّدعاء على املدير العام جلهاز 

األمن العام اللواء عباس إبراهيم ومالحقته.
ورّدًا على طلب القاضي بيطار، عّلق فهمي يف حديث إىل 
صحيفة »النهار« اللبنانية، وقال: »مل يصل طلب املالحقة 
»الطريقة  أّن  اإلثنني يصل«، موضحًا  ومبدئيًا  مكتيب،  إىل 
فجميعنا  كذلك،  األمر  كان  وإذا  املئة.  يف  مئة  قانونية 

سيطّبق القانون«.

جوني: مسار التحقيق عملية معقَّدة وطويلة، وقد تثري الفتنة يف البالد
ويف قراءة هلذه التطورات يف املسار القضائي، رأى أستاذ 
القانون الدولي يف اجلامعة اللبنانية، حسن جوني، يف حديث 
د، وليس بهذه  إىل امليادين، أن »مسار التحقيق طويل ومعقَّ
السهولة، فالقاضي بيطار اّدعى على نواب، وهذا يتطّلب 
يتطلب  وهو  قضاة،  على  اّدعى  كما  عنهم.  احلصانة  نزع 
حمكمة خاصة للقضاة، وهذا األمر معّقد أيضًا، ويعود إىل 
النائب العام التمييزي يف قصر العدل غسان عويدات، الذي 
من احملتمل أن يكّلف قاضيًا آخر، وقد يأخذ ذلك سنوات«.

دة، وقد تؤدي إىل  ورأى جوني أن عملية نزع احلصانة معقَّ
أزمة سياسية يف لبنان، ألن املادة 40 من الدستور اللبناني 
تنّص على أنه ال ميكن حماكمة النواب أو مالحقتهم إال بإذن 
من اجمللس لنزعها، وهي تستوجب أن متّر عرب اللجان، ثم 

إىل اهليئة العامة.
وعّما إذا كان القاضي بيطار سلك الطريق الصحيح يف اجتاه 
النيابي، وخماطبة نقابة احملامني واهليئات  خماطبة اجمللس 
املعنية، أوضح جوني أن بيطار مل يقع يف اخلطأ الذي وقع 
مشريًا  احلصانة،  نزع  يطلب  مل  الذي  صوان،  َسَلفه  فيه 
إىل أنه »يف مسار التحقيق، هناك مشكلة كبرية من ناحية 
اإلهمال  أو  جرمية  يف  بالضلوع  واالتهام  اإلهمال،  مالحقة 
احملكمة  إىل  سيذهب  هل  هو:  السؤال  لكن  التقصري.  أو 
اجُلرم  اجلنائية، إذ ال ميكن اإلعالن عن اإلهمال قبل إعالن 

يف واقع األمر«.
بيطار  القاضي  الحق  »هل  منها  أسئلة،  عدة  جوني  وطرح 
موضوع الباخرة؟ اليت توّقفت يف تركيا، ومّت تغيري قبطانها، 
أنها  ثم وصلت إىل بريوت؟ وهل صحيح  توقفت،  وملاذا 
تعّطلت يف بريوت؟«، وأشار إىل أن هذا حيتاج إىل حتقيق 
قبل اإلعالن عن اإلهمال، معربًا عن اعتقاده أن هناك أهدافًا 

سياسية.
أّما عن استجابة رئيس حكومة تصريف األعمال حسان دياب 
للقاضي  االستجابة  رفض  أن  بعد  بيطار،  القاضي  لطلب 

هل تشعل املالحقات القضائية يف انفجار مرفأ بريوت فتيَل الفتنة يف لبنان؟
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استجوابهم،  بيطار  القاضي  َمن طلب  مروحة  وبالنسبة إىل 
فيه  مّت  الذي  السبب  عن  استفهام  عالمة  نقوال  وضعت 
استدعاء الرئيس دياب، ومل يتم استدعاء الرئيس املكلَّف 
كانوا  الذين  السابقني  احلكومات  ورؤساء  احلريري،  سعد 

موجودين يف أثناء دخول الباخرة لبنان.
وزارء  كل  على  تقع  مسؤولية  »هناك  أن  على  وشّددت 
الداخلية واألشغال، واملسؤولني عن املرفأ منذ عام 2013 
لغاية اليوم«، معربة عن تأييدها ما تساءل عنه جوني بشأن 
فرضية قصف »إسرائيل« للمرفأ، وعما إذا أخذها التحقيق 
جبدية. وقالت »الرئيس األمريكي السابق دونالد ترامب كان 
قد حتدث عن تفجري، وأن االستخبارات األمريكية )السي آي 
أيه( أبلغته بأنه تفجري، بينما مساعد وزير اخلارجية األمريكي 
لشؤون الشرق األوسط ومشال أفريقيا، ديفيد شينكر، كان 
بريوت«،  انفجار  عن  وليس  بريوت  تفجري  عن  حتدث  قد 

وتساءلت نقوال »هل ُأخذ هذا الكالم بعني االعتبار؟«.
مفادها  هناك فرضية  كان  لو  حتى  أنه  اعتربت  نقوال  لكّن 
أن  ينفي  ال  »فهذا  املرفأ،  بقصف  قامت  »إسرائيل«  أن 
أجزم،  ال  أنا  وهنا  اإلهمال.  دوا  تعمَّ اللبنانيني  املسؤولني 
نأخذ  أن  جيب  احلجم،  بهذا  جرمية  هناك  يكون  عندما  لكْن 
يف االعتبار كل االحتماالت، مع وجود النيرتات يف املرفأ، 
وخصوصًا أنه كان هناك حتذير من أن النيرتات تشكل قنبلة 

موقوته«.
دولية  تدخالت  هناك  يكون  أن  من  خماوفها  عن  وأعربت 
استدعاء كل  أؤّيد  »أنا  التحقيق عن مساره، وقالت  حلرف 
املسؤولني، بغّض النظر عن احلصانات اليت يتمتعون بها، 
أمام هول اجلرمية ودماء اللبنانيني الذين كانوا ضحية هذا 

االنفجار«. 
بالفساد يف  »ميليس كان متَهمًا  إن  وأردفت نقوال قائلة 
أملانيا قبل أن يأتي إىل لبنان، واألكيد أنه كان هناك مشروع 
جلورج بوش )الرئيس األمريكي األسبق( يف املنطقة، وجتّلى 
ذلك يف اتهام التحقيق يف اغتيال احلريري يف البداية النظام 
السوري باجلرمية، ثم حتولت األنظار إىل حزب اهلل، وشهود 
الزور. وكان يوجد إرادة دولية وأطراف داخليون، يعملون 
على استغالل هذا األمر، األمر الذي أّدى إىل تشويه مسار 

العدالة الدولية«، وفق نقوال.
ُيذَكر أّن انفجار مرفأ، الذي هّز العاصمة بريوت، وقع يف 
مناطق  إىل  صداه  ووصل   ،2020 آب/أغسطس  من  الرابع 
أكثر من 200 شخص، وإصابة حنو  بعيدة، وتسبب مبقتل 
6500 آخرين، يف إثر اشتعال أطنان من مادة نرتات األمونيوم 
ر بـ2750  الشديدة االشتعال. وهي جزء من محولة كانت تقدَّ
العنرب  مّت ختزينها يف  أن  بعد  تقديرات رمسية،  طنًا، وفق 
الرقم 12، وكانت ُمصاَدرة من سفينة رست يف مرفأ بريوت 
نة فيها منذ عام 2014، وسط غموض ومالبسات خُتفي  وخُمزَّ

خيوطًا من احلقيقة.

صوان واملثول أمامه، فلفت جوني إىل أن »هذا األمر يعود 
الرئيس دياب. واليوم هناك ضغط شعيب كبري جدًا،  إىل 
القضاء  من  املئة  يف   99 أن  الداخلية  وزير  يعلن  وعندما 
اللبناني،  القضاء  بشأن  استفهام  عالمات  فهناك  فاسد، 
باإلضافة إىل املشكلة اليت ستقع يف املسار الذي سيذهب 
إىل اجمللس النيابي، حبيث إن هناك كتاًل لن تصّوت على 
الشارع  فسيتحرك  احلصانة،  ُترفع  مل  وإذا  احلصانة.  رفع 

بقوة«. وعّلق قائاًل »هذا القرار حشر اجلميع«.
ديتليف  احملّقق  جتربة  تكرار  من  خشيته  عن  جوني  وأعرب 
»اليوم،  وقال  احلريري،  رفيق  اغتيال  قضية  يف  ميليس 
هناك خوف يف شأن هذا املسار، وخصوصًا بعد اتهام اللواء 
قام  بأنه  علمًا  هو؟  »ملاذا  متسائاًل  واستدعائه«،  ابراهيم 
بواجبه املهين، وأرسل رسالتني. وهنا، هل االتهام املوّجه 
إليه هو ألنه مل يتابع القضية، بعد أن وصلت إىل رئاسة 

اجلمهورية وجملس الوزراء«. 
إبراهيم، يف  اللواء  »السؤال هو عّمن ميّثل  أن  وأشار إىل 
عالقاتة الدولية واإلقليمية. وهو كان له دور أساسي يف 
هو  واألهم  لبنان،  يف  جدًا  كبرية  وسياسية  أمنية  ملفات 
وأعرب  أخريًا«.  به  التداول  مّت  والذي  السياسي،  مستقبله 
الذهاب  من  خوفه  مبديًا  املسألة،  هذه  يف  حتفظاته  عن 
إىل القضاء الدولي »والذي كان للبنان جتربة مريرة معه، 
وخصوصًا يف ملف اغتيال الرئيس األسبق رفيق احلريري«، 

وفق تعبريه.
وكّرر جوني خماوفه من أنه »إذا مل يصّوت جملس النواب 
على رفع احلصانة، فعندها ال أحد يعلم أين سيذهب لبنان. 
وأيضًا إذا مّت استدعاء احلريري«، وأردف »هذا خطري، وقد 

يأخذ لبنان إىل الفتنة«.
نقوال: لنـُعـْطِ القضاَء فرصًة

أخريًا،  القضاء  سلكها  اليت  املرحلة  جدّية  إىل  بالنسبة  أّما 
العالقات  أستاذة  بدورها،  فعّلقت،  سبقها،  عّما  واختالفها 
إىل  حديث  نقوال، يف  ليلى  اللبنانية،  اجلامعة  يف  الدولية 
امليادين، قائلة إن »اللبناني دائمًا يستسهل التصويب على 

القضاء، ثم يقول ليس لدينا قضاء«.
حتت  يكون  أن  مسؤول  أّي  على  »جيب  أنه  إىل  ولفتت 
االستدعاء،  حيرتم  أن  وعليه  استدعاؤه.  ويتم  القانون، 
وُيدلي بشهادته لُيثبت أنه بريء يف حال كان بريئًا. وإذا مل 

يكن بريئًا فعليه أن يتحّمل املسؤولية«.
وضَع  القضاء،  يتحرك  مرة  كل  نستطيع، يف  »ال  وتابعت 
عالمات استفهام، واعتبار أن هناك خطًأ وكيدية سياسية«، 
مشرية إىل أن القاضي بيطار اليوم مل يعلن عن التحقيقات 

اليت قد تكون سرية، وهي قد تكون جزءًا من التحقيقات.
بداًل  يتحّرك  أن  إمكاَن  القضاَء  نعطي  ال  »ملاذا  وتساءلت 
من التصويب عليه، واتهامه بأنه ليس نزيهًا وكفوءًا، ثم 
نتباكى على القانون يف لبنان، ونبدأ االدعاء أن السياسيني 

»امليادين«يتدّخلون يف عمل القضاء يف لبنان؟«. 



Page 7صفحة 7     
مــقاالت وتـحقيقات

يف مواجهة األزمة األسوأ يف تاريخ لبنان، حتّدث اقتصاديون 
االنهيار يف سعر صرف  يف مناسبات عّدة عن االستفادة من 
الناجتة منها  الدوالرات  الصادرات، وإعادة ضّخ  لتعزيز  اللرية 
يف االقتصاد احمللي، لتدور وختلق قيمة ُمضافة عرب إعادة بناء 
القدرات اإلنتاجية، وخلق فرص عمل، وصواًل حنو ختفيف احلاجة 
الصعبة  العملة  السياسة تعين احلصول على  لالسترياد. فهذه 
)الدوالر(، بالتالي إجياد حّل )أو جزء منه( لواحدة من أهّم عناصر 
األزمة األساسية حاليًا: الشّح يف الدوالرات املتداولة. يف حني 
لبنان  خارج  مصرفية  حسابات  يف  الصادرات  أرباح  إبقاء  أّن 
أثرًا سيئًا على االقتصاد، حتديدًا يف زيادة عجز ميزان  يرتك 
اليت  وتلك  لبنان  إىل  دخلت  اليت  األموال  )صايف  املدفوعات 

خرجت منه(
بدأ الرتكيز على هذا امللّف أخريًا، بعد أن أثارت وزارتا االقتصاد 
والصناعة إحجام ُمصّدرين عن إعادة أموال التجارة اخلارجية إىل 
اليت  للدوالرات  دقيقة  تقديرات  ذكر  دون  من  لكن  الداخل، 
تبقى يف اخلارج. يف بداية كانون الثاني املاضي، بدأت الدائرة 
إىل  امُلصّدرين  لدفع  اقرتاح  حبث  لبنان  مصرف  القانونية يف 

إعادة ضّخ األموال »الفريش« يف النظام املصريف اللبناني.
تقوم  اليت  واحلواالت  اجلمارك،  بيانات  مراقبة  عرب  ومتابعتهم   
املراسلة.  لدى مصارف  املستندية  واالعتمادات  بها املصارف، 
وتضّمن االقرتاح إعادة مبالغ عمليات البيع خالل مهلة أقصاها 
ثالثة أشهر، على أن يكون للُمصّدرين حّق احلصول على كامل 
قيمة أمواهلم متى طلبوا ذلك، و... ضاع املشروع يف دهاليز 
مصرف لبنان، بضغط من امُلصّدرين امُلعارضني له. من الطبيعي 
أن ُيعارضوا القرار، ويّدعوا أّن فرضه »يقضي« على »االقتصاد 
عن  كما  ُمقة،  غري  »مكتسبات«  عن  الدفاع  سياق  احلّر«، يف 
الدوالرات إىل اخلارج. فاملصّدر  لـ«تهريب«  استغالل التصدير 
الذي استفاد من الدوالرات املوجودة يف لبنان السترياد مواد 
أولية، ميكنه ترك أرباحه يف اخلارج، مبا حيرم االقتصاد احمللي 

من دوالرات إضافية حيتاجها.
 إال أن جتارب الدول تؤّكد أن »حرية تدفق األموال« و«االقتصاد 
غري املوّجه« ال حيوالن دون فرض قوانني جُترب املصدرين ـ أو 
داخل  إىل  منها،  جزء  أو  أرباحهم،  كامل  إعادة  على   - حتّفزهم 
البالد. مُيكن اجلزم بأّن غالبية الدول تفرض قيودًا وشروطًا على 
أكان عرب فرض ضريبة  اخلارج،  العاملة يف  والشركات  األفراد 
على أعماهلا، أو منحها ختفيضات ضريبية، أو من خالل إجبارها 
على إعادة ضّخ أرباحها اخلارجية يف االقتصاد احملّلي. املفارقة 
أن هذه اإلجراءات ُتطّبق حتديدًا حني متّر البلدان بأزمات مالية، 
فتكون أموال التصدير خّط الدفاع عن العملة الوطنية. من الواليات 
املتحدة األمريكية إىل فرنسا واألرجنتني وسوريا وإيران ونيجرييا 
وإثيوبيا وتونس والسعودية وتركيا وجنوب أفريقيا، قد ختتلف 
اإلجراءات أو تتفاوت حّدتها، ولكن يبقى املنطق واحدًا: ممنوع 
االستفادة من موارد البلد - البشرية واملادية - لتجميع ثروات 
شخصية من دون إعادة إفادة االقتصاد وحتريك عجلة اإلنتاج. 
يف ما يأتي، عرض لتجارب 5 دول يف جمال إجبار املصّدرين - أو 

حتفيزهم - على إعادة أمواهلم إىل داخل البالد:
الواليات املتحدة األمريكية:

إعادة أرباح الشركات األمريكية امُلكتسبة يف اخلارج إىل داخل 
رؤساء  بني  »معركة« حصلت  األمريكية، هي  املتحدة  الواليات 
بها  تفوز  أن  قبل  طيلة سنوات،  األمريكية  واإلدارة  الشركات 

األخرية جزئيًا خالل عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
تفرض الواليات املتحدة ضريبة 35 يف املئة على دخل الشركات، 
ُتسّدد حني ُيعاد حتويل هذه األرباح إىل البلد، ما دفع أصحابها 
الصحف  وسّلطت  اخلارج.  يف  بأمواهلم  االحتفاظ  تفضيل  إىل 
شركات  تشرتي  اليت  احمللية  الشركات  على  الضوء  األمريكية 
يف دول ال تفرض ضرائب أو يكون ُمعّدهلا منخفضًا، حّتى ُتغرّي 
تقديرات  األمريكية.  الرسوم  دفع  من  وتهرب  تسجيلها،  مكان 
تريليون   3.1 »حتمي«  الشركات  أّن  إىل  أشارت   ،2017 عام 
دوالر خارج الواليات املتحدة األمريكية، بعد أن كانت قرابة 2.5 

تريليون دوالر عام 2016.
البطيء  االقتصاد  لتحريك  األرباح  إعادة هذه  انطلقت ماوالت 
الضريبية  التخفيضات  قانون   2017 عام  الكونغرس  أقّر  النمو. 
من 35 يف املئة إىل حدود الـ21 يف املئة. وُفرضت ضريبة ملّرة 
واحدة فقط بنسبة 15.5 يف املئة على األموال اخلارجية للشركات 
و8 يف املئة على األصول غري النقدية، مُيكن تقسيطها على 8 
سنوات. اعُترب التشريع اجلديد »حافزًا« إلعادة األموال إىل داخل 

الواليات املتحدة.
أعادت  الفيدرالي«،  االحتياطي  لـ«جملس  لدراسة  ووفقًا   
الشركات يف الربع األول من عام 2018 حوالي 300 مليار دوالر 
أمريكي. وأضافت وكالة »بلومربغ« أّن األرباح احمُلققة يف اخلارج 
امُلعادة إىل البلد بلغت »على األقل« 160 مليار دوالر أمريكي 
من  نسبة  أعلى  تلك  كانت  نفسه.  العام  من  الثاني  الربع  يف 
عائد  وأقرب  السابقة،  السنوات  مع  ُمقارنًة  امُلستعادة  األموال 

حتّقق كان عام 2005 مع إعادة حوالي 150 مليار دوالر.

 إجبار املصّدرين على إعادة الدوالرات: ما هو مسموح حول العامل... ممنوع يف لبنان
لـيا القـزي

إبقاء أرباح الصادرات يف حسابات مصرفية خارج لبنان يرتك 
أثرًا سيئًا على االقتصاد

تركيا:
إعادة أرباح التصدير إىل تركيا، كانت جزءًا من إجراءات القيود 
على رأس املال، واليت تهدف إىل الدفاع عن اللرية الرتكية أمام 

موجات االنهيار يف قيمتها.
مليارات  املركزي  البنك  وإنفاق  الرتكي،  االقتصاد  يف  التعّثر 
العملة  عن  للدفاع  األجنبية  بالعملة  احتياطاته  من  الدوالرات 
احمللية، دفعا حزب العدالة والتنمية احلاكم إىل تقديم مشروع 
قانون عام 2020 إىل جملس النواب إلجبار امُلصّدرين على إعادة 
األموال إىل البالد، بعد أن أشارت التقديرات إىل وجود ما ُيقارب 
النقد  إعادة  أّن  النظام  اعتقد  اخلارج.  دوالر يف  مليار  الـ259 
للتغّلب  الوحيد«  »األمل  هي  البلد  يف  امُلسّجلة  غري  واألصول 
على األزمة. وبالتزامن، بدأ البنك املركزي تنظيم استرياد السلع 
من  وُطلب  الالزمة،  األجنبية  بالعمالت  األموال  وحترير  األجنبية، 

الشركات توقيع عقود العمل باللرية الرتكية فقط.
والشركات  لألفراد  مؤقتة،  لفرتة  ُفرض  الذي  القانون،  مسح 
بإعادة كّل األصول اليت حيتفظون بها يف اخلارج من نقود وذهب 
وممتلكات... إىل تركيا من دون خضوعهم للتحقيق القضائي أو 

فرض غرامات أو ضرائب على هذه األصول.
األرجنتني:

إعادة  امُلصّدرين  على  األرجنتني  فرضت  ُمتعّددة،  فرتات  على 
أرباحهم من اخلارج يف مهلة ترتاوح بني 30 يومًا و365 يومًا، 
على  حالة  كّل  ُتدرس  أن  على  املهلة  متديد  طلب  هلم  سامًة 
حدة. أيضًا يف األرجنتني، اعُتمد هذا اإلجراء من ضمن سياسة 
القيود على رأس املال، ولضمان تأمني العمالت األجنبية لتمويل 

احتياجات البلد.
يف اإلطار نفسه، ُيفرض على املقيمني األرجنتينيني الذين ُيقّدمون 
خدمات لغري املقيمني يف األرجنتني، وامُلقرتضني األرجنتينيني 
الذين ينالون قروضًا من األجانب، استبدال املبالغ اليت جينونها 
البيزو األرجنتيين يف  بالعمالت األجنبية، واحلصول مكانها على 
غضون 30 يومًا. عدم االلتزام بهذه الشروط، ُيعّرض املخالفني 
لعقوبات جنائية، ودفع غرامات تصل إىل عشرة أضعاف املبلغ 

املطلوب إعادته أو دفعه، وصواًل إىل السجن.
العمالء  بشراء  للمقيمني  األرجنتني  تسمح  ال  ذلك،  إىل  إضافة 
األجنبية وحتويلها إىل اخلارج، إال إذا اسُتخدمت لالسترياد ودفع 
ينال موافقة  أن  استثناء جيب  األجانب. وأي  أرباح املساهمني 
على  الطلب  تقليص  اإلجراء  هدف  املركزي.  البنك  من  مسبقة 

العمالت األجنبية.
جنوب أفريقيا:

ُيعّد اقتصاد جنوب أفريقيا ثاني أكرب اقتصاد يف أفريقيا. وكان 
قبل أن ُيصيبه االنكماش هذا العام - للمّرة األوىل منذ 11 سنة 
- االقتصاد األكثر تطورًا وتنوعًا يف القارة. ُتفرض يف جنوب 
أفريقيا قيوٌد ُمشّددة على حركة رأس املال، وحتويل املبالغ إىل 
من  االستفادة  مُيكن  »ال  منطق  وفق  الدولة  تعمل  البلد.  خارج 
مواردنا وحتويل األموال من البلد«. على العكس من ذلك، ُتريد 
والشركات  األفراد  جينيها  اليت  واألرباح  التصدير  مبيعات  من 
إنتاج  االقتصاد وخلق قطاعات  تنمية  أرضية إلعادة  ُتشّكل  أن 
جديدة وتكوين حساب االحتياطي بالعمالت األجنبية ومحاية العملة 

احمللية.
تفرض جنوب أفريقيا على الشركات امُلصّدرة أن تبيع منتوجاتها، 
وتتلقى العائدات عليها، يف غضون 6 أشهر من تصدير السلع 
بالعملة  األموال  بيع  بني  امُلصّدرين  ختيري  ويتم  أقصى.  كحّد 
أفريقية يف مهلة 30 يومًا،  أحد املصارف اجلنوب  األجنبية إىل 
البلد.  أو االحتفاظ بالعائدات يف حساب بالعملة األجنبية داخل 
مُينع فتح حسابات مصرفية خارج جنوب أفريقيا إال مبوافقة من 

املصرف املركزي، على أن ُيعاقب كّل من ُيالف القوانني.
السعودية:

يف إطار رؤية 2030 السعودية، ُأطلق برنامج حتفيز الصادرات 
مع هيئة تنمية الصادرات السعودية لتشجيع الشركات السعودية 
هذه  زيادة  األساس هو يف  النفطية.  غري  السلع  على تصدير 
الصادرات من 16 يف املئة من إمجالي الناتج احملّلي غري النفطي 
إىل حدود الـ50 يف املئة. وتقّرر أن ُيقّدم برنامج حتفيز الصادرات 

حوافز للشركات، ُتغّطي جزءًا من التكاليف اليت تتكّبدها.
لدعم  سنة  كّل  حافز  من  أكثر  على  احلصول  شركة  لكّل  مُسح 
صادراتها، حبّد أقصى يبلغ 380.000 ريال سعودي )ما ُيقارب 

الـ101.3 ألف دوالر أمريكي(.
بالتوازي، ُوضعت خّطة عمل »بنك التصدير واالسترياد« لتقديم 
املواد  متويل  ضمنها  ومن  التصدير،  مراحل  ومتويل  قروض 
املؤسسات  مع  التعاون  املال،  رأس  احتياجات  متويل  األولية، 
امُلصّدرين،  حتمي  ضمانات  لتقديم  والدولية  السعودية  املالية 
من  ُيطلب  املقابل،  يف  الصادرات...  تأمني  سندات  إصدار 
داخل  إىل  املبيع  أرباح  إعادة  امُلصّدرين  والشركات  األفراد 

السعودية، مبا يوازي النسبة من احملفزات اليت حصلوا عليها.
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املشهد نفسه يتكرر مرة أخرى. »يزور« رئيس احلكومة املكّلف 
التشكيلة  حول  ومفاوضات  لقاءات  لعقد  لبنان  احلريري  سعد 
احلكومية، حيرق الوقت ويسهم يف إحراق البلد، قبل أن يسافر 
جمددًا وتطوى صفحة التأليف يف انتظار أن يعود من جديد. إال 
أن اجلديد االثنني املاضي، رمبا، كان إشارة األمني العام حلزب 
اهلل السيد حسن نصراهلل إىل أنه مع عودة الرئيس املكلف، »من 
بأن  علمًا  األيام«،  لقاءات حامسة خالل هذه  تعقد  أن  املفرتض 
نصراهلل دأب خالل إطالالته األخرية على الدعوة إىل عدم وضع 

مهل للتأليف
عاد الرئيس املكّلف سعد احلريري إىل بريوت، االثنني املاضي، 
وتردد أنه التقى بعيدًا عن اإلعالم رئيس جملس النواب نبيه بري 
ووضعه يف أجواء لقاءاته اخلارجية، على أن يعقد لقاء علين بني 
لـلزميلة  بعبدا  من  قريبة  مصادر  أّكدت  فيما  اليوم،  الرئيسني 
»األخبار« أن »ال تقّدم ولو خطوة صغرية... وال معطيات جديدة، 

ومل نتبّلغ بنتيجة أي لقاء بني بري واحلريري.
 كما مل نتبلغ أي طلب موعد من الرئيس امُلكّلف لزيارة بعبدا. 
لكن، مسعنا من األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل أن 

مثة اجتماعات مكثفة وحامسة يف األيام الثالثة املقبلة«.
اليوم  وزير   بها  يقوم  لبريوت  زيارة  مع  تتزامن  احلريري  عودة 
ثاني، ويلتقي خالهلا  آل  الرمحن  اخلارجية  القطري  ممد بن عبد 
رئيسي اجلمهورية وجملس النواب والرئيس املكلف، »يف إطار 
لبنان،  يف  السياسية  األزمة  حلحلة  يف  للمساعدة  قطر  مساعي 

حبسب ما ذكرت قناة »اجلزيرة« القطرية. 
وفيما ذكرت وسائل إعالم أن الوزير القطري »سيعرض تقديم 
مساعدات للبنان يف قطاعات مددة، إضافة إىل تقديم مساعدات 
»قرار  إطار  يف  الزيارة  مطلعة  مصادر  وضعت  اجليش«،  إىل 
أمريكي بتقديم بعض األوكسجني للبنان، بعد اقتناعها بأن حزب 

اهلل سيكون أقل اخلاسرين من االنهيار التام«.
مصادر مطلعة ربطت كالم نصراهلل عن »األيام احلامسة« بـ«معطى 
جديد« مصدره رئيس التيار الوطين احلر جربان باسيل الذي أبدى 
الثقة  على  حكومته  حصول  احلريري  مبطلب  يتعلق  ما  ليونة يف 
املسبقة من التيار الوطين احلر من أجل تسهيل األمور، مع تيّقن 
مصادر التيار من أن »احلريري لن يشكل ولو قبلنا بأن يسّمي 
الـ24 وزيرًا، ألن السعودية قالت كلمتها، وهو بات أقرب من أي 
وقت مضى من االعتذار، لكنه ينتظر أن يتأمن البديل واملخرج 

الالئق«.
 باسيل أبدى ليونة حيال طلب الحريري حصول حكومته على الثقة 

املسبّقة من التيار الوطني الحر
ويف هذا السياق، علمت »األخبار« أن هناك احتمااًل بأن يتوجه 
احلريري إىل قصر بعبدا، اجلمعة املقبل، حاماًل تشكيلة حكومية ال 
تراعي الشروط اليت وضعها رئيس اجلمهورية ميشال عون، ما 
يؤدي إىل رفضها، وبالتالي رفض الرئيس املكلف املضّي يف 
مبظهر  الظهور  وعدم  املمكنة،  اخلسائر  بأقل  واالعتذار  مهمته، 
اخلاسر أمام باسيل، على أن يتوافق مع بري حول رئيس احلكومة 

الذي سُيكّلف بعده. 
ويف هذا اإلطار، عادت أسهم السفري اللبناني يف أملانيا مصطفى 
أديب إىل االرتفاع. ومع أن أديب يؤكد لكل من يتواصل معه 
أنه لن يكرر خطأ العام املاضي، ولن يعود اىل الساحة اللبنانية 
اخلشية  فإن  التكليف،  قبل  مسومًا  احلكومة  تأليف  يكن  مل  ما 
كبرية من أن يتم التوافق على اسم شخصية، سواء كانت أديب 
أم غريه، حتمل الشروط احلريرية نفسها، مع ما يعنيه ذلك من 
على  العمل  شأنه  من  ما  كل  وعرقلة  للعهد  التعطيل  استمرار 

مواجهة األزمات املتفاقمة اليت تعصف بالبلد.
اخلطاب  »جتديد  مؤمتر  افتتاح  خالل  له  كلمة  يف  اعترب  نصراهلل 
احلكومة  أزمة  أن  املاضي،  االثنني  املواجهة«،  وإدارة  اإلعالمي 
»هي نتاج أزمة النظام، يف ظل وجود فساد مستشر وسرقات 
واحتكارات بال حدود«، فضاًل عن أن »البعض يأخذ البلد اىل حيث 
يريد العدو )...( وهذه األزمات هلا وجه آخر هو القرار االمريكي 
»أمريكا  أن  اىل  ولفت  للبنان«.  خارجي  دعم  أي  مينع  الذي 
فرضت  وقد  وسوريا،  غزة  األساليب يف  هذه  اتبعت  أن  سبق 
أمريكا قانون قيصر ملنع االستثمار يف سوريا، واملنطق نفسه 
تهدف  »أمريكا  أن  واعترب  واليمن«.  وإيران  العراق  ميارس ضد 
إىل إثارة الشعب اللبناني وبيئة املقاومة عليها، لذلك الشريك 
أزمات هو اإلدارة  اللبناني من  األساسي يف ما يعيشه الشعب 
األمريكية«، وهي »ليست صادقة يف احلديث عن ماربة الفساد، 
ألن الفاسدين هم حلفاؤها«. ودعا الشعب اللبناني إىل التحلي 
وهذا  الناجحة،  احللول  عن  البحث  وجيب  اجلاد،  والعمل  بالصرب 
حيصل من خالل إرادة شجاعة وقادرة على التضحية«. ويف سياق 
آخر، أسف نصراهلل لـ«أن يعرف املدعى عليهم يف قضية انفجار 
املرفأ من اإلعالم بذلك«، معتربًا األمر »شكاًل من أشكال التوظيف 
السياسي الذي نعود ونرفضه«. وكّرر دعوة احملقق العدلي إىل 
نشر التحقيق التقين لنعرف سبب هذه اجلرمية، وما الذي تسّبب 
يف هذا االنفجار الكبري. ولنعرف هل هناك وحدة معايري أم أن 

هناك استهدافًا سياسيًا«.

 احلريري حنو إحراج عون للخروج من التكليف؟
 نـصراهلل: أيـام حاسـمة للـحكومة

»األخبار«
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اسـرتاليات

أسابيع حتى   6 أقل من  بقاء  مع 
السكاني  اإلحصاء  إجراء  موعد 
اإلحصاءات  مكتب  سيبدأ   ،2021
األسرتالي )ABS( محلته اإلعالنية 
محلة  تضمن  متوز/يوليو.   4 يف 
لغة   29 بـ  مصّممة  تواصل 
املتعددة  أسرتاليا  جملتمعات 
اطالع  على  تكون  أن  الثقافات 

ومستعدة للمشاركة. 
السكاني  اإلحصاء  هذا  سيكون 
الثامن عشر ألسرتاليا، وسُيجرى 
يوم الثالثاء يف 10 آب/أغسطس. 
 10 من  أكثر  اإلحصاء  سيشمل 

ماليني منزل و25 مليون نسمة.
لدعم  وموارد  إعالنات  ستتوافر 
الذين  األسرتاليني  من   21%
يتكلمون لغة أخرى غري اإلنكليزية 
خدمة  أيضًا  تتوافر  املنزل.  يف 
على  والشفهية  اخلطية  الرتمجة 
أولئك  ملساعدة   450  131 الرقم 
إضافيًا  دعمًا  حيتاجون  الذين 

بلغتهم.
لإلحصاء  العام  املدير  أعلن  وقد 
أنه  ليربيري،  السكاني،كريس 
جمتمعاتنا  حتصل  أن  املهم  من 
على  الثقافات  املتعددة 
بلغتها،  اإلحصاء  عن  معلومات 

وخصوصًا املهاجرين اجلدد الذين 
سيشاركون هذه السنة يف أول 

إحصاء سكاني أسرتالي هلم.
وقال ليربيري »إن اإلحصاء األخري 
تنّوعنا  أن  أظهر   2016 العام  يف 
يقارب  ما  مع  االزدياد،  آخذ يف 
نصف األسرتاليني إّما ُولدوا يف 
اخلارج أو ُولد أحد الوالدْين لديهم 

أو كالهما يف اخلارج«.
وأضاف، »كثريون من الناس ال 
اجملّمعة  املعلومات  أن  يدركون 
الوالدة  بلد  مثل  اإلحصاء،  يف 
املنزل،  يف  احملكية  واللغات 
املعلومات  توفري  يف  تساعد 
دعم  ويف  املهمة  للخدمات 
والالجئني  املهاجرين  جمتمعات 

يف كل أحناء أسرتاليا«.
وأوضح »أن رسالتنا عن اإلحصاء 
إحصائية  »كل  هي  السنة  هذه 
رسومًا  سنقّدم  ما«.  قصة  خترب 
احلياة  من  وأمثلة  توضيحية 
استفادة  كيفية  عن  الواقعية 
الثقافات  املتعددة  جمتمعاتنا 
يشمل  اإلحصاء.  بيانات  من 
ذلك خدمات اجتماعية للمهاجرين 
على  للحفاظ  ونشاطات  اجلدد، 
مع  وتواصلهم  املسنني  صحة 

سـيتم تـعداد كـل شـخص فـي اإلحـصاء الـسكاني 2021
اآلخرين«.

شخص  »كل  أن  إىل  وأشار 
موجود يف أسرتاليا ليلة اإلحصاء 
بغّض  االستمارة،  ميأل  أن  جيب 
أو  مواطنًا،  كنت  إذا  عّما  النظر 
االستثناء  زائر.  جمرد  أو  مقيمًا، 
الوحيد هو للدبلوماسيني األجانب 

وعائالتهم«.
وقال السيد ليربيري إن موظفي 
يف  ينشطون  السكاني  اإلحصاء 
مع  ويعملون  البالد،  أحناء  كل 
احمللية  اجملتمعات  جمموعات 
مستعّدين  ليكونوا  واملعنيني 

لإلحصاء.
بشكل  ركزنا  »لقد  وأضاف، 
موظفني  تعيني  على  خاص 
ميدانيني يتحدثون لغات إضافية، 
اليت  اجملتمعات  تنوع  ويعكسون 

سيعملون فيها«.
أنه  إىل  ليربيري  السيد  ولفت 
السنة  هذه  الناس  باستطاعة 
البدء مبلء استمارة إحصائهم ما 
كانوا  إذا  التعليمات،  يتلقوا  أن 
يوم  سيكونون  أين  يعرفون 

الثالثاء يف 10 آب/أغسطس.
www. زر  بلغتك،  ملعلومات 

census.abs.gov.au/language

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

What is the Census?
The Census, held on 
Tuesday 10 August 2021, 
is a snapshot of who we 
are and tells the story of 
how we are changing. It 
is one of the largest and 
most important statistical 
collections undertaken by 
the ABS.
How will people complete 
their Census?
People will be able to com-
plete the Census online, 
on their mobile device, or 
on paper. There will be a 
number of options avail-
able for people who need 
assistance to complete 
their Census form, includ-
ing help from Census field 
staff, and phone and on-
line help.
What’s new with the Cen-

Every stat tells a story
sus?
People will be encouraged 
to complete their Census 
as soon as they receive 
their instructions, if they 
know where they’ll be on 
Tuesday 10 August. They 
don’t have to wait until 
Census night. The ABS 
will also introduce new 
questions in the 2021 Cen-
sus—the first changes to 
questions collected since 
2006. The new questions 
are on long-term health 
conditions, such as arthri-
tis and diabetes, and on 
service in the Australian 
Defence Force.
What languages will ad-
vertising be provided in?
Ads are being translated 
in up to 29 languages, de-
pending on the channel. 

There will be in-language 
advertising across televi-
sion, radio, print, outdoor 
channels, digital and so-
cial. 
Arabic, Assyrian,  Bur-
mese/ Myanmar, Canton-
ese, Croatian, Dari, Farsi, 
Filipino/ Tagalog, Greek, 
Indonesia / Bahasa, Hindi
Italian, Japanese, Khmer. 
Korean, Macedonian, 
Mandarin , Nepali, Polish, 
Portuguese, Punjabi, Rus-
sian
Serbian, Spanish, Tamil, 
Thai, Turkish, Urdu and 
Vietnamese

In addition, a suite of re-
sources will be available 
at http://www.abs.gov.
au/census/census-cam-
paign-hub.

ساوث  نيو  صحة  دائرة  تتوقع 
ويلز إرتفاعًا يف أعداد االصاابت 
بكورونا يف سيدني اليوم خاصة 
يف مناطق جنوب غربي املدينة.

وقد حذرت رئيس حكومة الوالية 
أنها  من  بريجييكليان  غالديس 
أشد  قيود  لفرض  تلجأ  قد 
وليفربول  فريفيلد  مناطق  يف 

وكانرتبري بانكستاون.
تزايد  من  السلطات  وتتخوف 
خالل  بكورونا  االصابات  اعداد 
بسبب  القادمة  القليلة  االيام 
املتحور دلتا الذي ينتشر بسرعة 
وليفربول  فريفيلد  مناطق  يف 

وكانرتبري بانكستاون.
فريفيلد  منطقة  عمدة  وقال 
تلقى  إنه  كاربوني  فرانك 
مكاملات من وزير الصحة يف نيو 
ساوث ويلز وكبرية املسؤولني 
تشجيع  على  حتثه  الطبيني، 
إلجراء  املنطقة  يف  الناس 
التحركات  وجتنب  الفحوصات 

غري الضرورية.
أهالي  بريجييكليان  وناشد 
وبانكستاون  وليفربول  فريفيلد 
»الوقت  هذا  يف  التزاور  بعدم 

الصعب«
سيدني  ستظل  آخر،  جانب  من 
آخر  أسبوع  ملدة  مغلقة  الكربى 
أماًل بهدف السيطرة على تفشي 

فريوس كورونا.
ساوث  نيو  حكومة  أعلنت  وقد 
ويلز عن متديد اإلغالق يف مناطق 
سيدني الكربى وWollongong و

 Blue Mountainsو Shellharbour
وCentral Coast ألسبوع آخر حتى 
متوز/  16 اجلمعة  ليلة  منتصف 

يوليو اجلاري على خلفية تسجيل 
الوالية 27 إصابة جديدة بكوفيد 
تعمل  حيث  حمليًا،  مكتسبة   19
حكومة الوالية على السيطرة على 

وسيتحول  الفريوس.  تفشي 
طالب املدارس للتعلم من املنزل 

يف بداية الفصل الدراسي.
الوالية  والية  رئيسة  وقالت 
قرار  إن  بريجييكليان  غالديس 
متديد اإلغالق كان قراًرا صعًبا. 
ولكن »حنن نقدر ونفهم الضغط 
الذي يعنيه هذا بالنسبة لألفراد 
للشركات.  وبالطبع  والعائالت، 
حنن نعلم أن اإلغالق ليس طريقة 
للعيش ولكن نريد احملافظة على 
املواطنني من أجل البقاء آمنني 

ومتمتعني بصحة جيدة.«
تلقي  قريبًا  للموظفني  وميكن 
العمل  مكان  يف  كورونا  لقاح 
عرب مساهمة الشركات يف محلة 

التطعيم
زيادة  بريجكليان  وتوقعت 
بسبب  غًدا  اإلصابات  عدد  يف 
يف  احلاالت  أعداد  ارتفاع 
وكانتريبريي  فريفيلد  مناطق 
بانكستاون وليفربول. وأضافت 
املناطق  تلك  يف  اجلاليات  أن 
هم من خلفيات مماثلة هلا: »من 
العائلة.  مع  ال ختتلطوا  فضلكم 
اإلغالق.  بدء  منذ  والدّي  أر  مل 
انه أمٌر صعٌب للغاية«. وطلبت 
املناطق  هذه  من سكان  ومتنت 
أو  العائلة  مع  االختالط  عدم 
طوال  البقاء  أو  األقارب  زيارة 

الليل معهم.
يف  العامة  الصحة  طبيب  وقال 
سيدني الدكتور أنطوان باريش، 
إن  اليوم،  أسرتاليا  لربنامج 
بريجكليان »وضعت األصبع على 
حتب  العربية  اجلالية  ألن  اجلرح 
التزاور فيما بينها واملصيبة أن 
سريع  النتشار  يؤدي  االختالط 
فصل  يف  وخاصة  للفريوس 
مل  اجلالية  أفراد  وأغلب  الشتاء 

يأخذوا اللقاح بعد.«

برجييكليان   غالديس  واكدت 
ألسبوع  سيدني  إغالق  متديد 
واحد ودعت السكان من أصول 

عربية لعدم تبادل الزيارات.
كبرية  أوضحت  جانبها،  ومن 
الوالية   يف  الصحة  مسؤولي 
حول  يقال  ما  تشانت  كريي 
كبار  يصيب  إنه  من  الفريوس 
األمر  هذا  وأكدت  فقط.  السن 
ذلك  على  ومثال  صحيح.  غري 
أصل  من  مريًضا   14 وجود  هو 
37 يف املستشفى حتت سن 55 
و8 مرضى آخرين دون سن 35، 
ليست  دلتا  »ساللة  أن  مؤكدة 
يكون  أن  ميكن  خفيًفا.  مرًضا 
للبعض  وخطرًيا  للبعض  خفيًفا 

اآلخر«.
يف هذه االثناء، اعتذرت دائرة 
صحة نيو ساوث ويلز عن خطأ 
163 طالبًا  أكثر من  أدى لتلقي 
من طالب السنة الـ 12 يف كلية 
سانت جوزيف بسيدني جرعتهم 

األوىل من لقاح فايزر.
يف  التطعيمات  الطالب  وتلقى 
أيار/مايو على الرغم من انهم غري 
التطعيم  على  للحصول  مؤهلني 

حبسب التعليمات الصحية.
وأكدت إدارة الصحة بالوالية أن 
األصليني  السكان  من  الطالب 
هم الوحيدون املؤهلون للحصول 

على التطعيم حالًيا.
يف  اإلغالق  متديد  ويأتي 
فيه  ختطط  وقت  يف  سيدني 
لتخفيف  فيكتوريا  حكومة 
الوالية  على  املفروضة  القيود 
يف  التجمعات  عدد  زيادة  مثل 
الرياضية  واملالعب  املسارح 
وعدم ارتداء الكمامة يف أماكن 
كامل  أسبوع  بعد  وذلك  العمل 
أي  الوالية  تسجيل  عدم  من 

حاالت إصابة بكوفيد 19.

حتذير من زيادة االصابات بكورونا بسيدني واحلكومة قد 
تلجأ لفرض قيود أشد يف ثالث مناطق

تواصل والية فيكتوريا استعادة 
تفاصيل احلياة الطبيعية شيئا 
فشيئا مع إعالن احلكومة اليوم 
يف  القيود  من  مزيد  ختفيف 
موحدة  لتصبح  الكربى  ملبورن 

يف كل أحناء الوالية.
التدرجيي  التخفيف  ورغم 
اإلجراءات  بعض  تظل  للقيود 
اإلصابة  خطر  لتقليل  سارية 
يف  خاصة  الكورونا  بعدوى 
يكثر  واليت  املزدمحة  األماكن 
فيها  ويصعب  االختالط  فيها 
كأماكن  االجتماعي  التباعد 
واملالهي  كاحلانات  الرتفيه 

الليلية واملطاعم.
 Riva ملهى  تغريم  مت  وقد 
الشهري يف St Kilda بأكثر من 
10 االف دوالر بعد استضافته 
فيها  يلتزم  مل  صاخبة  حفلة 
 .COVID-19 بقواعد  احلضور 
أظهرت  أن  بعد  ذلك  يأتي 
لقطات من احلدث، ُنشرت على 
االجتماعي،  التواصل  وسائل 
بدون  يرقصون  امللهى  رواد 

كمامات.
أماكن  على  القيود  أبرز  ومن 

الرتفيه يف فيكتوريا:
واملالهي  واملرافق  احلانات 
حدود  مع  مفتوحة  الليلية 
لكل  شخص  مبعدل  الكثافة 
وجود  حال  يف  مربع  مرت   2

مشرفني على الدخول
مسموح لـ 50 شخصًا بالرقص 
حال  يف  الليلية  النوادي  يف 

وجود مشرفني على الدخول.
الرتفيهيه  املرافق  تستطيع 
استيعاب  السينما  دور  مثل 
االمجالية حبد  %75 من سعتها 
يصل إىل 300 شخص للمرافق 

الداخلية

تظل كمامات الوجه إلزامية يف 
املرافق الرتفيهية الداخلية

املساحات  حتتوي  أن  ميكن 
الرتفيه  أماكن  يف  اخلارجية 
على %75 من سعة اجللوس وما 
لكل  1,000 شخص  إىل  يصل 
مساحة خارجية. وتنطبق حدود 
اخلارجية  املناطق  على  الكثافة 

اخلالية من املقاعد
حجوزات  على  قيود  توجد  ال 

اجملموعات
وتنطبق حدود الكثافة املخففة 
على املرافق اجملتمعية وأماكن 
مسؤولني  وجود  عند  الرتفيه 
على املداخل لتسجيل احلضور.

كورونا  قيود  أثرت  فكيف   
والرتفيه  السهر  ليالي  على 
بكونها  تفخر  اليت  ملبورن  يف 
العامل  مدن  أكثر  من  واحدة 
الشرطة  تقوم  وكيف  حيوية؟ 
بقواعد  االلتزام  بفرض 
COVID-19 يف اماكن الرتفيه 

املختلفة؟
القانون:  تنفيذ  يف  تهاون  ال 
شرطة فيكتوريا ستتواجد بكل 
الناس  امتثال  لضمان  قوة 

للقيود
الرقيب  سكر،  مها  تقول 
والية  شرطة  يف  باإلنابة  أول 
إن قيود كورونا قد  فيكتوريا 
على  متزايدة  أعباء  أضافت 
كاهل الشرطة مثل التأكد من 
يف  به  املسموح  العدد  وجود 
اجلمهور  والزام  الرتفيه  أماكن 

بارتداء الكمامات.
االخرية  الفرتات  شهدت  وقد 
ساوث  ونيو  فيكتوريا  يف 
اجلمهور  بني  مناوشات  ويلز 
قواعد  فرض  أثناء  والشرطة 
أن  سّكر  وتؤكد  كورونا، 

على  دائما  حترص  الشرطة 
هذه  مثل  يف  بهدوء  التعامل 
تثقيف  على  واحلرص  احلاالت 
سّكر  وتضيف  اوال.  اجلمهور 
تعنت  استمرار  حال  يف  أنه 
االلتزام  ورفضهم  االشخاص 
للشرطة  ميكن  بالقوانني 
كفرض  صالحياتها  »استخدام 
الغرامات أو إلقاء القبض على 

املمتنعني«.
نصائح  مخس  سّكر  وتوجه 
لالستمتاع بأمسية ساهرة امنة 

خاصة يف عطالت املدارس:
عن  وأصدقاءك  أهلك  أخرب 

املكان والوجهة اليت تقصدها
كن مدركا لكمية الكحول اليت 
للسلم  ازعاج  فأي  تتناوهلا، 
العام ترتكبه حتت تأثري الكحول 
ألربعة  للحبس  يعرضك  قد 

ساعات أو 900 دوالر غرامة
يف حال تناولت الكحول، جيب 
نقل  وسيلة  وجود  من  التأكد 
حتى  بأمان  منزلك  إىل  تعيدك 
غريك  أو  نفسك  تعرض  ال 

للخطر على الطرقات
جتنب تناول املخدرات، فيمكنك 

االستمتاع بالسهر دونها
منزلك  إىل  العودة  قررت  إذا 
سريًا على األقدام، اخرت األماكن 
وجتنب  اجليدة  اإلنارة  ذات 

الشوارع اخللفية املظلمة
دور  عن  املزيد   على  تعرف 
قواعد  تطبيق  يف  الشرطة 
COVID- بـ  املتعلقة  السالمة 
19 يف أماكن الرتفيه املختلفة 
احللقة  هذه  يف  الوالية  يف 
»مع  بودكاست  من  اجلديدة 
أول  الرقيب  مع  الشرطة« 
شرطة  من  سّكر  مها  باإلنابة 

والية فيكتوريا.

5 نصائح من الشرطة يف فيكتوريا لقضاء أمسية 
ساهرة وآمنة يف ظل قيود كورونا
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معركة بّري مع العهد أشّد من 
معركة احلريري معه!

يف الوقت الذي يتواصل فيه اإلنهيار 
السريع على ُمتلف الُصعد، ال تزال 
امُلراوحة القاتلة يف ما خّص امللّف 
احُلكومي هي السائدة، بالتزامن مع 
إستمرار عجز ُحكومة تصريف األعمال 
برئاسة حّسان دياب عن ختفيف حّدة 

الُسقوط. 
تسّربت  املاضية،  األيام  وخالل 
تشهد  أن  إحتمال  عن  َمعلومات 
امُلقبلة،  القليلة  واألّيام  الساعات 
امُلكّلف  احُلكومة  رئيس  إعتذار  إّما 
ُحكومّية  حلحلة  وإّما  احلريري ،  سعد 
امَلعلومات  هذه  فهل  ُمفاجئة. 

دقيقة؟.
ال شّك أّن حديث أمني عام »حزب 
اهلل« السّيد  حسن نصر اهلل  عن أّيام 
وهناك  عدم،  من  يأت  مل  حامسة 
مُلاولة  حالًيا  كثيفة  إتصاالت 
اليت  امُلفرغة  الدائرة  من  اخلروج 
ُتواجهها ُجهود  تشكيل احلكومة  منذ 
أكثر من سبعة أشهر، علًما أّن هناك 
إلجياد  حالًيا  تسعى  جهة  من  أكثر 
مرج ما للعقبات، ومن هذه اجلهات 
بن  حممد  القطري  اخلارجّية  وزير 
و البطريرك  ثاني،  آل  الرمحن  عبد 
املاروني مار بشارة بطرس الراعي 
، وغريهما. لكن حتى هذه اللحظة، 
التفاؤل،  على  يطغى  التشاؤم 
التسوية  إىل  التوّصل  بإمكان 
احُلكومّية امَلنشودة قريًبا، حيث كثر 
احلديث عن إجتاه أكرب إلعتذار رئيس 

احلكومة امُلكّلف.
إّن  امُلتوّفرة،  امَلعلومات  وحبسب 
اإلستمرار  يريد  يعد  مل  احلريري 
ينطبق  اليت  الوضعّية  بهذه  أكثر 
عليها املثل اللبناني القائل )باللغة 
العامّية( »ال ِمعّلق... وال ِمطّلق«!. 
عن  التخّلي  بالتالي  يريد  وهو 
من  أكثر  طرح  مع  التكليف،  ُمهّمة 
أحدها  الغاية،  هلذه  »سيناريو« 
القصر  إىل  نهائّية  تشكيلة  رفع 
أخرية.  كفرصة  وذلك  اجلمهوري، 
رئيس  قبل  من  رفضها  حال  ويف 
عون ،  العماد  ميشال  اجُلمهورّية 
يعتذر احلريري ُمباشرة عن إستكمال 
ُمهّمته. يف امُلقابل، أّكدت َمعلومات 
النّواب  جملس  رئيس  أّن  ُمتقاطعة 
خيار  إىل  اللجوء  يرفض  بّري   نبيه 
ُمسبًقا  التوافق  دون  من  اإلعتذار، 
على اخلطوات التالية، بدًءا بالتوافق 
على من سيخلف احلريري يف مهّمة 
احُلكومة  بشكل  ُمروًرا  التشكيل، 
إىل  ُوصواًل  وبطبيعتها،  امُلقبلة 
مهّمتها الرئيسة، أكانت إنقاذّية أم 

إنتخابّية، إخل.
سياسي،  حتليل  من  أكثر  وحبسب 
إّن إعتذار احلريري من دون التوافق 
التالية،  اخلطوات  على  ُمسبًقا 
سيزيد األمور تعقيًدا، ألّن امُلشكلة 
التّيارين  رئيسي  بني  تنحصر  ال 
سعد  النائبني  والربتقالي،  األزرق 
احلريري و جربان باسيل ، بل تشمل 
جملس  رئيس  بني  اخلالف  أيًضا 
النّواب من جهة ورئيس اجلمهورّية 
من  احُلّر«  الوطين  »التّيار  ورئيس 
بّري  معركة  إّن  وُيقال  أخرى.  جهة 
احلريري  معركة  من  أشّد  العهد  مع 
معه، حيث أّن رئيس جملس النّواب 
يرفض إعطاء العهد والتّيار ُضمًنا، 

ناجي س. البستاني

الثلث امُلعّطل يف أّي ُحكومة ُمقبلة، 
رئيسها  هوّية  عن  النظر  بغّض 
هلما  يسمح  لن  وهو  وتركيبتها، 
بتقوية ُنفوذهما يف الُسلطة، بشكل 
أساسّية  مبحّطات  التحّكم  هلما  ُيتيح 
الُسلطة  إىل  إضافة  تشمل  ُمقبلة، 
اإلنتخابي،  القانون  التنفيذّية، 
إخل.  اجُلمهورّية،  رئاسة  وإنتخابات 
وليس بسّر أّن رئيس جملس النّواب 
ُمتوافق مع رئيس »احلزب التقّدمي 
على  جنبالط   اإلشرتاكي«  وليد 
فرجنّية  سليمان  ُحظوظ  على  احلفاظ 
ُمكنة،  مرتبة  أعلى  يف  الرئاسّية 
وعلى أن تكون تركيبة احُلكم امُلقبلة 
ُمتضّمنة للرباعي: أمل، اإلشرتاكي، 
من  وغريها  املردة،  امُلستقبل، 
القوى السياسّية األساسّية، يف ظّل 
لفريق  السماح  بعدم  ُضمين  توافق 
»التّيار الوطين احُلّر« بإستضعاف أّي 

فريق من هؤالء.
وعلى خّط ُمواز، امَلعلومات امُلتوّفرة 
عن  إعتذاره  ُيقّدم  لن  احلريري  أّن 
التشكيل على طبق من فّضة خُلصومه 
السياسّيني، ويف طليعهتم »التّيار 
أن  ُيتوّقع  حيث  احُلر«،  الوطين 
ُياطل جُمّدًدا يف تسمية بديل عنه، 
ويف منح أّي شخصّية سنّية الغطاء 
امَلطلوب،  وامَلعنوي  السياسي 
تكون  أّن  واهلدف  الوقت.  لتمرير 
احلريري  يكون  ال  ُمقبلة  حكومة  أي 
وليس  إنتخابات  ُحكومة  رئيسها، 
حكومة إنقاذ، لذلك من غري امُلتوّقع 
أن ُيسارع رئيس »تّيار امُلستقبل« 
لرئاسة  جديدة  إىل تسمية شخصّية 
التنّحي  احُلكومة يف حال أقدم على 

عن هذه املهّمة.
 ويرتّدد أّن احلريري قد ُيناور أشهًرا 
إىل  للُوصول  متهيًدا  إضافّية،  عّدة 
من  امُلستقبل  كتلة  إستقالة  خيار 
النواب، لكن ليس اآلن بل  جملس 
بعد بضعة أشهر، أي عندما ال يعود 
من امُلمكن ُدستورًيا إجراء إنتخابات 
فرعّية، أي عملًيا يف أي وقت بعد 
األشهر  الستة  فرتة  يف  الُدخول 
النيابي  اجمللس  والية  من  األخرية 
احلالي، علًما أّن هذه الوالية تنتهي 

يف أّيار 2022.
يف اخلتام، األمل بأن يكون اإلنهيار 
وامُلتواصل  الكامل  اإلجتماعي 
مُتّهد  ُمتبادلة  تنازالت  لتقديم  سبًبا 
ما  إلنقاذ  وذلك  حكومية،  لتسوية 

ُيكن إنقاذه.
فهي  »السيناريوهات«  باقي  أّما   
حال  بقاء  أكان  السواد،  قامتة 
إعتذار  أم  احلالية،  القاتلة  امُلراوحة 
ُمسبًقا  التوافق  دون  من  احلريري 
التشديد  مع  التالية،  احُلطوات  على 
املعركة ليست بني  أّن  جُمّدًدا على 
بني  بل  فحسب،  وباسيل  احلريري 
من  ُيّثل  وما  احُلّر«  الوطين  »التّيار 
وكل  النّواب  جملس  ورئيس  جهة، 
معه  ُينّسق  الذي  السياسي  الفريق 
لطّي صفحة العهد الرئاسي من جهة 
الفريق  هذا  غاية  أّن  علًما  أخرى، 
صفحة  فتح  امُلستقبلّية  امَلذكور 
لبنان  تاريخ  يف  جديدة  سياسّية 
احلديث، يكون فيها »التّيار الوطين« 
إّما فريًقا ُمعارًضا، أم فريًقا حمدود 

احلجم ُضمن الُسلطة احلاكمة!.
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التقدمي  احلزب  غسل 
من  يديه  االشرتاكي 
نقابة  انتخابات  يف  حلفائه 
سحب  معلنًا  املهندسني، 
انتخابات  من  مرشحيه  مجيع 
وليد  رئيسه  العاّمة.  اهليئة 
أحد  ُيعّد  الذي  جنبالط، 
السياسّية  املنظومة  أركان 
باملاصصة  شاركت  اليت 
عقود،  مدى  على  والفساد 
يريد اليوم أن يرتك السلطة 
الثانية:  اجلهة  إىل  وينتقل 

امُلعارضة
التقدمي  احلزب  أّن  يبدو 
لن  أنه  تأّكد  االشرتاكي 
خبز  السلطة  ألحزاب  يكون 

ذاتية  وسرية  شخصية  يتلك  كونه 
تؤّهله ملنصب النقيب. هذا ما يؤكده 
إّن  لـ«األخبار«  يقول  الذي  دياب،  بو 
»إياني  من  نابع  الرتّشح  بعدم  قراره 
الشخصي بضرورة تداول املسؤوليات، 
السياسية  الظروف  أن  جانب  إىل 
حّوال  احلاصل  واالنقسام  واالقتصادية 
املعركة من كونها نقابية بربامج مهنية 
إىل مطالب اقتصادية واجتماعية كربى«. 
لالهتمام  النقابة  إىل  »دخلُت  يضيف: 
باملهنة وتطويرها، لكن املعركة احلالية 
أّن  على  مشددًا  طموحاتنا«،  تشبه  ال 
املرحلة  يف  حصلت  اليت  »التحالفات 
غري  تكون  قد  االنتخابات  من  األوىل 
نريد تكرارها، ولذلك حنن  صائبة وال 
نقيب  بانتخاب  فقط  اليوم  مهتمون 
مستقل يعمل من أجل النهوض بالنقابة 

واملهندسني«.
األحزاب غاضبة من خطوة »الجنبالطيني« 
الذين يقولون إن السري بمرشّح حزبي 

سيكون انتحارًا
يلفتون  املعنيني  بعض  كان  وإذا 
عن  راٍض  غري  »االشرتاكي«  أّن  إىل 
مرشحي »املستقبل« متامًا كعدم رضاه 
ما  تنتفض«،  »النقابة  مرشحي  عن 
سرُيّجح كفة دعم املرشح عبدو سكرية 
األمر،  دياب  بو  ينفي  النقيب،  ملقعد 
مشريًا إىل أن حزبه سيّتخذ قراره يف 
املشاريع  ضوء  وعلى  أسبوع  غضون 

اليت ُستقّدم.
ومع ذلك، تتعامل أحزاب السلطة املمثلة 
»اجلنبالطيني«  أّن  على  النقابة  داخل 
أن  ما يعين  باجّتاه سكرّية،  سيذهبون 
التعبري  مع  حتمّية،  ستكون  خسارتهم 
اليت  اخلطوة  هذه  من  استيائهم  عن 
ويلفت  عليهم.  انقالبًا  يعتربوتها 
اهلل  حزب  من  مقربون  مهندسون 
مرشحيهم  سحب  أّن  إىل  أمل  وحركة 
»املستقبل«،  مرشحي  أحد  ملصلحة 
أو  النقابة  داخل  تسوية  عقد  حال  يف 
بني  اجتماع  خالل  ذلك  أتى  إذا  حّتى 
احلريري،  وسعد  بري  نبيه  الرئيسني 
قواعدهم  التململ يف  من  مزيدًا  يعين 
الشعبّية وخفوت هّمتهم. يعتقد هؤالء 
أّن االنتخابات احلالية ليست سهلة، إذ 
»مل يعد مبقدورنا الطلب من املهندسني 
بالئحة من دون  االلتزام  مّنا  املقربني 

تقديم التفسريات واملربرات«.
ولذلك، يعتربون أّن السري باجتاه أحد 
انتحارًا،  يعين  »املستقبل«  مرشحي 
ملا  واضحة  رؤية  يلكون  ال  لكّنهم 
هم  املقبلة.  األّيام  يف  سيحصل 
من  احلريري  بيد  احلّل  أن  يدركون 
خالل الرتاجع عن متّسكه باسم النقيب، 

وخصوصًا أن »االشرتاكي« عندما خرج 
قواعد  تغيري  عليه  فرض  التحالف  من 
تراجع  إن  إليهم،  بالنسبة  اللعبة. 
احلريري يعين أن تذهب األحزاب باجتاه 
دعم مرشح مستقل يرفع حظوظهم يف 
إمكانية كسب املعركة يف وجه »النقابة 

تنتفض«.
من  أبعد  إىل  البعض  يذهب  حني  يف 
باع احلريري موقفًا إىل  ذلك: ماذا لو 
الثنائي الشيعّي، مع علمه املسبق بأّن 
تشري  رواية  هلؤالء  خاسرة؟  املعركة 
إىل أّن الثنائي أخذ وعدًا من املعنيني 
النقيب  بأّن  املاضيني  العامني  خالل 
أّن ترشيح  إال  احلالي سيكون شيعيًا، 
أثبت  مهندس  من  ألكثر  »املستقبل« 
أّن  العكس. ولذلك، يلفت هؤالء إىل 
مرشح  دعم  على  »املستقبل«  موافقة 
أشبه  يكون  »احلركة«  أو  »احلزب« 
يعلمون  أّنهم  ولو  املأزق،  هلذا  حبل 
أّنها ستكون أقرب إىل معركة تسجيل 

موقف أكثر من كونها راحبة.
عارف ياسني نقيب »النقابة تنتفض«

ساعة  من  ألكثر  دامت  مناظرة  بعد 
بني  الكرنتينا   -  »KED« مركز  يف 
املهندسني املرّشحني من قبل ائتالف 
النقيب:  ملقعد  تنتفض«  »النقابة 
ومسري  الزعرتي  هانية  ياسني،  عارف 
من  األكرب  القسم  صّوت  طرابلسي، 
املهندسني واملهندسات الذين حضروا 

املناظرة )173( لصاحل ياسني.
»النقابة  إعالن  بعد  ياسني،  وأشار 
تنتفض« أّنه سيكون مرشحها الرمسي 
»أحزاب  أّن  إىل  النقيب،  ملنصب 
ليقع  االنتخابات  قبل  تتفق  السلطة 
اخلالف بينها عند حلظة توزيع احلصص 
وال  نتنافس  فإننا  حنن  أّما  واملغامن. 

خنتلف على خدمة النقابة«.
بـ«أننا سنكون على قدر اآلمال  ووعد 
لتنفيذ مشروع االئتالف، وهو مشروع 
خلدمة مجيع املهندسني«، مشّددًا على 
»أّننا نريد أن تكون نقابة املهندسني 

هي خّط الدفاع األول عن اجملتمع«.
إىل  بانتمائه  معروف  ياسني  أن  ُيذكر 
عضو  وهو  اللبناني،  الشيوعي  احلزب 
ناشط يف نقابة املهندسني منذ انتخابه 
يف  املندوبني  هيئة  يف  األوىل  للمرة 
عام 1998 ثم أّسس مركز التدريب يف 
النقابة قبل أن يتوىّل أمانة سر الفروع 
هو  ياسني  أن  كذلك   .2019 عام  يف 
مهندس مدني يلك مكتبًا خاصًا يعمل 
يف جمال اهلندسة والبناء، وعضو يف 
احتاد  يف  اهلندسية  العربية  اهليئة 
املهندسني العرب ويف املركز العربي 

للتحكيم.

»االشرتاكي« ينقلب على حلفائه يف 
»املهندسني«: إىل املعارضة ُدر!

لينا فخر الدين

العاّمة  واهليئة  النقيب  انتخابات  يف 
يف نقابة املهندسني اليت ستجرى يف 
18 متوز املقبل، استنادًا إىل املعطيات 
»النقابة  فوز  ونتيجة  االنتخابية 
انتخابات  املراكز يف  مبعظم  تنتفض« 

هيئة املندوبني والفروع.
النقابة  داخل  »االشرتاكي«  ويتلك 
عادًة  يصب  كان  جتيرييًا  »بلوكًا« 
بأكثر  ُيصى  والذي  واحد،  باجّتاه 
»بيضة  إىل  يّوله  ما  ناخبًا،   850 من 
قّبان« يف الصراع احلاصل بني السلطة 
الذي  نفسه  األداء  وهو  واملعارضة. 
املسوب  النقابة  انتهجه عضو جملس 
فراس  احلالي  اجمللس  يف  عليه 
أشبه  صوته  صار  عندما  دياب،  بو 
على  التصويت  عند  املرّجح  بالصوت 
املمثلة  األحزاب  بني  اخلالفية  امللفات 

داخل اجمللس.
مدى  على  دياب  بو  حّول  ذلك  كّل 
مثل  إىل  سنة  ونصف  سنوات  ثالث 
اجمللس،  داخل  جدارته  أثبت  حزبي 
وخصوصًا بعد تسّلمه مركز التقديات 
األحزاب  مثلي  معظم  االجتماعّية. 
افرتضوا أن يكون هو مثل حزبه يف 
كانت  لكن  العامة،  اهليئة  انتخابات 
املفاجأة بإقفال باب الرتشيح من دون 
مهندسني  ترشيح  أو  ترشيحه  تسجيل 

»اشرتاكيني« آخرين.
أبلغ  وإمّنا  فحسب،  ذلك  وليس 
أنه  »السابقني«  حلفاءه  »االشرتاكي« 
غري معين بانتخابات اهليئة العامة وأن 
النقيب؛  بانتخاب  حمصورة  أولويته 
وهذا يعين حتّرر »االشرتاكي« من عقد 
األحزاب بشأن مرشحه إىل  تسوية مع 
اهليئة العاّمة مقابل دعم مرشحهم ملقعد 
املرحلة  انتخابات  عكس  على  النقيب، 
مبرشحني  املعركة  خاض  حينما  األوىل 

حزبيني إىل جانب أحزاب السلطة.
ملاذا انسحب »االشرتاكي«؟

يقول البعض إّن »االشرتاكي« خيشى 
واليت  احلقيقية  التجيريّية  قّوته  إظهار 
االقتصادّية  األوضاع  جراء  خفتت 
إىل  آخرون  يلفت  فيما  واالجتماعّية، 
أّن انسحابه من املعركة ُيعرب عن عدم 
مركز  إىل  املرشحني  أمساء  عن  رضاه 
املقّربني  أولئك  وخصوصًا  النقيب، 
العويين  كباسم  املستقبل  تيار  من 
وحمّمد سعيد فتحة... معتربًا أّن خوض 
االنتخابات بأمساء حزبية سيأتي بنتائج 
القوى  النقابة وعلى مجيع  سلبّية على 

السياسّية.
ييلون  »االشرتاكيني«  فإّن  وعليه، 
برناجمًا  مستقل يمل  مرشح  دعم  إىل 
إىل  باإلضافة  طروحاتهم،  مع  ينسجم 
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شهد، يوم االثنني املاضي، 
للتيار  شامل  انقطاع 
نتيجة  بدت  تلك  الكهربائي. 
طبيعية لفقدان الشبكة لعنصر 
االخنفاض  بسبب  االستقرار 
العقبة  اإلنتاج.  يف  الشديد 
زيادة  طريق  يف  تقف  اليت 
اإلنتاج ليست الفيول وحده. 
يتعثران  والتشغيل  الصيانة 
لبنان  مصرف  رفض  بسبب 
للشركات  الدوالر  تغطية 
املعنية. لكن يبدو أن اتفاقًا 
الدوالرات  لدفع  يتبلور  بدأ 
على سعر منصة »صريفة«. 
عليه  توافق  مل  عرض  ذلك 
كل الشركات بعد، لكنه، إن 
ُنّفذ، سيحّمل الدولة اخلسارة 
الناجتة من الفارق بني السعر 
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العمل، وال تزال.
يف ذلك الوقت، جل ما فعله املصرف املركزي، 
كان تقليص دعم الدواء واملواد الغذائية، بعشرة 
الكهرباء.  قطاع  إىل  حتويلها  مت  دوالر،  ماليني 
تقديم  شركات  حصلت  املعلومات،  وحبسب 
اخلدمات )BUS و«دباس« و«مراد« وKVA( على 
2.8 مليون دوالر بالتساوي، مقابل حصول شركة 
مل  فيما  دوالر،  مليون   7.2 على  ساوث  برايم 

حتصل MEP على أي مبلغ.
منذ ذلك احلني، أي منذ شباط وحتى اليوم، مل 
يدفع املصرف أي دوالر للشركات، لكن مؤخرًا مت 
االتفاق على آلية جديدة للدفع، يفرتض أن يبدأ 
العمل فيها قريبًا، إذا مل يتم االعرتاض عليها من 
أي طرف. يف الصيغة اجلديدة اليت مل تعرض على 
الشركات بشكل رمسي بعد، اتفق على العودة إىل 
املثالثة، أي دفع الثلث بالدوالر والثلث باللوالر 
وثلث باللرية، لكن هذه املرة على أن يدفع الشق 
 12( »صريفة«  منصة  سعر  على  بالدوالر  الذي 
ألف لرية مقابل كل دوالر(. حبسب املعلومات، مل 
تعرتض الشركات مقدمة اخلدمات على هذا احلل، 
فيما مل تتضح الصورة بالنسبة ملشّغلي املعامل. 
خيسر  لن  لكونه  باألمر  فرّحب  لبنان  مصرف  أما 
أي دوالر من االحتياطي. وتنص الصيغة على أن 
لرية   1500 على سعر  املبلغ  لبنان  كهرباء  تدفع 
للدوالر كما جرت العادة، لكن بداًل من أن حيول 
سيحّول  الدوالر  إىل  األموال  هذه  لبنان  مصرف 
املبلغ للشركات على سعر منصة صريفة، أي 12 
على  كَدين  الفارق  تسجيل  مع  حاليًا،  لرية  ألف 
غري مضطر  لبنان  مبا جيعل مصرف  أي  احلكومة، 
لتسجيل أي خسائر باللرية يف سجالته. لكن كيف 
ميكن للخزينة أن تتحمل هذه الكلفة اإلضافية من 
دون أي قانون؟ تؤكد مصادر مطلعة أنه مل يتضح 
بعد ما إذا كان ذلك سيتم بإقرار قانون اعتماد 
استثنائي أم أنه سيتم االكتفاء بقرار استثنائي 
يوقعه رئيسا اجلمهورية واحلكومة. لكنها تشري إىل 

أنه عندما يتم االتفاق لن يكون القانون عقبة!
الشركات،  حبسب  عمليًا،  سيؤدي  القرار  هذا 
إىل زيادة عرض العملة يف السوق. فعلى سبيل 
املثال، يقدر املبلغ الذي يفرتض أن يدفع شهريًا، 
 22 السابقة، حنو  املستحقات  احتساب  دون  من 
اخلدمات حنو  تقديم  )شركات  نقدًا  دوالر  مليون 
15 مليون دوالر، »برايم ساوث« حنو 5 ماليني 
دوالر و«أم أو بي« حنو 2 مليون دوالر(، ما يعين 
دفع ما جمموعه 264 مليار لرية شهريًا، ستتكفل 
الشركات  وألن  منها.  لرية  مليار  بـ231  اخلزينة 
ترفع الصوت للحصول على األموال بالدوالر لدفع 
مثن املعّدات املستوردة، فإن أي مبلغ ستحصل 
الدوالر،  الطريقة، سُيعاد حتويله إىل  عليه بهذه 

مبا يعين زيادة الطلب عليه.
الطاقة  ووزارة  املالية  وزارة  جعل  الذي  ما  لكن 
إىل  احلاجة  إىل  إضافة  اخليار؟  هذا  إىل  تتجهان 
تسديد مستحقات الشركات لتتمكن من االستمرار 
يف عملها، فإن مثة ختوفًا من أن ترفض كل هذه 
نهاية  يف  تنتهي  اليت  عقودها  جتديد  الشركات 
العقود،  متديد  يف  اخلوض  قبل  ولذلك،  العام. 
لتسديد  مستقرة  أرضية  إلجياد  احلكومة  تتطلع 
الفواتري، إدراكًا منها أن الشركات لن توافق على 

االستمرار، إذا مل حُتّل مشكلة املدفوعات.

عامل  يدخل  أستانة«  بـ«مسار  ي  مُسِّ ما  يكاد 
باحلّد  حيظى  يزال  ال  أنه  رغم  فعلى  النسيان. 
األدنى من الدعم من جانب أطرافه، إال أن معظم 
يف  سيما  وال  سوريا،  حول  السابقة  االتفاقات 
روسيا  بني  ثنائية  كانت  األخريتني،  السنَتني 
اآلونة  ويف  إليران.  أقّل  تأثري  مع  وتركيا، 
زمخها  السورية«  »املسألة  استعادت  األخرية، 
روسية  طائرات  شّنتها  اليت  الغارات  إثر  على 
ضّد مواقع لقادة تنظيمات متطّرفة يف إدلب، ما 
أّدى إىل مقتل العديد منهم، وتاليًا إىل استنفار 
مة  مقدِّ الغارات  تلك  تكون  أن  خشيَة  أنقرة 
لعمل عسكري سوري يهدف إىل حترير ما أمكن 
بنود  حتريك  األقّل  على  أو  جديدة،  أراٍض  من 
»اتفاقية سوتشي« املوّقعة بني موسكو وأنقرة 
فتح  وخصوصًا   ،2020 آذار  من  اخلامس  يف 
الطرق الرئيسة مبوجب ما تنّص عليه االتفاقية، 
والذي حال املسّلحون، مدعومني من تركيا، دون 
َيتوّقع  اخللفية،  هذه  على  اآلن.  لغاية  حتقيقه 
اجلبهة  ن  ُتسخَّ أن  سوريون  عسكريون  مراقبون 
يف إدلب يف الفرتة املقبلة، يف ظّل استعدادات 
داخل املدينة لنقل قادة املسلحني وعائالتهم إىل 
أماكن بعيدة عن خّط اجلبهة. ويف انتظار ما ميكن 
أن تؤول إليه املفاوضات املعَلنة وغري املعَلنة، 
يتواصل،  الروسي   - الرتكي  احلبال  شّد  فإن 
الذي  اجلديد«  »النهج  نتيجَة  عالية،  وبوترية 
إردوغان،  طيب  رجب  الرتكي،  الرئيس  يتبعه 
منذ انتخاب جو بايدن رئيسًا للواليات املتحدة، 
والذي يضع أنقرة أمام مغامرات وخماطر جديدة 
يف حميط إقليمي ودولي تزداد سخونته. ويتمّيز 
اخلط البياني الرتكي جتاه واشنطن، منذ انتخاب 
بايدن، بالصمت وتهدئة األمور، بل وحتى تقديم 
التنازالت. وإذ امتنع إردوغان عن التصريح ضّد 
احلليفة األطلسية طوال هذه الفرتة، فإّنا ضمن 

سياسة التقّرب إىل اإلدارة األمريكية.
وجاء االتصال األّول بني الزعيمني عشّية ذكرى 
اإلبادة األرمينية يف 24 نيسان، حني أبلغ الرئيس 
االعرتاف  على  عزمه  الرتكي  نظريه  األمريكي 
رّد  يكون  بأن  توّقعات  وبعدما سادت  باإلبادة. 
كتلك،  جّدًا  حّساسة  مسألة  يف  الرتكي  الفعل 
األمريكي  االعرتاف  مع  إردوغان  تعاَمل  عنيفًا، 
آماله على اجتماعه مع  بربودة استثنائية، معّلقًا 
بايدن يف بروكسل، والذي ُعقد منتصف الشهر 
األنظار  فيه  كانت  وقت  يف  آنذاك،  املاضي. 
ترتّكز على املوضوعات اخلالفية بني البلدين، وال 
»إس-400«  صواريخ  تركيا  شراء  مسألة  سيما 
التهدئة  حنو  مييالن  الطرفني  أن  بدا  الروسية، 
يف املسائل الثنائية، من دون حّل أيٍّ منها، مع 
بروز حتّفز تركي للتحّرك إقليميًا ودوليًا يف إطار 
اخلّطة األمريكية اجلديدة اليت تستهدف حماصرة 
روسيا والصني وتضييق اخلناق عليهما ما أمكن. 
أنقرة  توّجه  يأتي  التحّركات،  تلك  مة  مقدِّ ويف 
لتحّل حمّل »حلف مشال األطلسي« يف محاية مطار 
أخرى يف  أفغانية  حكومية  مقّرات  ورمّبا  كابول، 
األفغانية.  الشرطة  تدريب  عن  العاصمة، فضاًل 
ويف حني كان قرار »األطلسي« االنسحاب الكّلي 
من أفغانستان موضع ترحيب روسي، إاّل أن قرار 
تركيا البقاء حلماية مطار كابول أثار استياء كّل 
من روسيا والصني وإيران. وحتى ال تبدو تركيا 
وكأنها تقوم بوظيفة الوكيل عن »األطلسي« يف 
كابول، تقرَّر سحب القوات الرتكية من أفغانستان 
ضمن خّطة االنسحاب املشرتكة للقوات األجنبية، 
احلكومة  مع  ذلك،  بعد  أنقرة  تّتفق  أن  على 
املطار  حلماية  قوات  إرسال  على  األفغانية، 
وتدريب الشرطة األفغانية، فيبدو األمر كما لو 
أنه دور تركي خالص ال عالقة له بـ«األطلسي« 
والواليات املتحدة. وال ُيعرف، حتى اآلن، موقف 
اليت  وهي  اإلخراج،  هذا  إزاء  »طالبان«  حركة 
أبلغت اجلميع رفضها بقاء أّي جندي »أطلسي«، 
وإذا  األفغانية.  األراضي  على  األتراك،  ومنهم 
كان االنزعاج الروسي، كما اإليراني، من الدور 
الرتكي يف كابول مفهومًا، فإن الصني ترى فيه 
أيضًا خطوًة حملاصرتها، وال سيما أن ألفغانستان 
من  مقربة  على  اآلسيوية،  الدولة  مع  حدودًا 
يشّكل  واليت  املسلمة،  يانغ  تسينغ  مقاطعة 

 من أفغانستان إىل البحر األسود وأوكرانيا... 

اسـتفزازات تـركية مـتنّقلة ملـوسكو
محمد نور الدين

سكانها األويغور أحد خّزانات تصدير اإلرهابيني 
إىل سوريا عرب تركيا.

أّما اخلطوة الرتكية الثانية يف إطار التماهي مع 
الدور األمريكي يف العامل، فتتمّثل يف املناورات 
الضخمة اليت جيريها حلف »الناتو« منذ أيام يف 
البحر األسود، الذي تعتربه روسيا خّطًا أمحر. فهو 
سوفياتية«  »حبرية  الباردة،  احلرب  خالل  كان، 
تنتمي مجيع دوله إىل »حلف وارسو«، فيما كانت 
هذا  على  املطّل  الوحيد  األطلسي  البلد  تركيا 
للسوفيات.  تهديدًا  تشّكل  أن  دون  من  البحر، 
أّي  يف  تركيا  تشارك  مل  أطلسية،  وكدولة 
مناورات عسكرية، وهو ما استمّر حتى عام 1997 
عندما بدأت أوىل املناورات هناك، ومشلت بعض 
دول احللف، قبل أن تتحّول إىل تقليد سنوي. 
بضخامتها  متّيزت  السنة  هذه  تدريبات  لكن 
األسود  البحر  إىل  تنتمي  ال  أطراف  ومشاركة 
مثل  من  »األطلسي«،  إىل  تنتمي  ال  بل  فيها، 
إسرائيل واليابان واملغرب وكوريا اجلنوبية، يف 
رسالة إىل روسيا بأن احللف ضّدها عاملي وليس 
حمدودًا. وقد شاركت يف املناورات اليت تنتهي 
يوم السبت املقبل، 34 دولة، و32 سفينة، و40 
ذلك  واستدعى  جندي.  آالف  ومخسة  طائرة، 
سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  أجراها  زيارة 
الفروف، إىل أنطاليا، لالجتماع مع نظريه الرتكي، 
تناوال  الطرفني  أن  ومع  أوغلو.  جاويش  مولود 
األوضاع يف أكثر من منطقة، ومنها الوضع يف 
إدلب، فإن الزيارة محلت رسالة استياء روسية 
إىل أنقرة. ولطاملا اعتمدت تركيا ملواجهة ذلك 
د »األطلسي«، على »اتفاقية مونرتو« لعام  التمدُّ
مضيَقي  يف  احلركة  حدود  رمست  اليت   1936
ال  اليت  االتفاقية  إن  إذ  والدردنيل.  البوسفور 
تزال قائمة، حتّد من حركة الدول غري املتشاطئة 
عسكرية  حتّركات  أّي  ومتنع  األسود،  البحر  على 
كبرية هلا، وحتظر على أّي سفينة عسكرية تابعة 
لدولة »غري حبر أسودية«، ويزيد وزنها على 15 
اخلالف  ذروة  يف  لكن  البحر.  دخول  طن،  ألف 
الواليات  أعربت  أخريًا،  األوكراني،   - الروسي 
ما  وهو  القيود،  تلك  من  انزعاجها  عن  املتحدة 
ربطه البعض بتصرحيات سابقة لرئيس الربملان 
الرتكي، مصطفى شنطوب، عن أن تركيا ميكنها 
أن تعّدل يف االتفاقية، األمر الذي ُفّسر على أنه 

رسالة توّدد تركية إىل اجلانب األمريكي.
»قناة  لشّق  إردوغان  مشروع  حتّول  كذلك، 
إىل  مرمرة  وحبر  األسود  البحر  بني  اسطنبول« 
الغرب من مضيق البوسفور، هو اآلخر، إىل مادة 
جدل يف تركيا ويف العامل، يف ظّل تساؤالت عن 
اهلدف من ورائه. وإضافة إىل األسباب الداخلية 
فوزه يف  فرص  مضاعفة  إىل  إردوغان  وطموح 
القناة  فإن   ،2023 لعام  الرئاسية  االنتخابات 
نفسها تطرح أسئلة كثرية حول ما إذا كانت تؤّثر 
على »اتفاقية مونرتو« جلهة إجياد خمرج للواليات 
املتحدة للحضور يف البحر األسود من دون املرور 
باالتفاقية. وعلى رغم أن األتراك ينكرون أصاًل 
هذه االحتماالت، إاّل أن خصوم الواليات املتحدة 
ينظرون بريبة إىل مشروع القناة، وبالتالي إىل 
ويف  الرتكي.  للرئيس  »املتحّورة«  السياسات 
اإلطار نفسه من الضغوط املستمّرة على روسيا، 
يأتي قرار تركيا بيَع طائرات مسرّية إىل كّل من 
لضّم  الرتكي  الرفض  وتكرار  وبولندا،  أوكرانيا 

شبه جزيرة القرم إىل روسيا.
م، تبدو الساحة السورية أمام تطّورات  إزاء ما تقدَّ
حُيتمل أن تفضي إىل اتفاقات جديدة على غرار 
الرئيس  )نائب  بنس  مايك   – إردوغان  اتفاق 
األمريكي السابق( يف تشرين األّول 2019، والذي 
فتح الباب أمام شرعنة عملية »نبع السالم« اليت 
دخلت مبوجبها تركيا إىل مشال شرق الفرات بني 
تزال  ال  حيث  العني،  ورأس  أبيض  تل  مدينيَت 
األمريكي   - الرتكي  الغزل  إطار  ويف  مستقّرة. 
املستجّد، ال يستبعد مراقبون التوّصل إىل صفقة 
أمريكية مع تركيا يوّسع اجليش الرتكي مبوجبها 
احتالله ملناطق يف مشال شرق الفرات، وهو ما 
قلب  إىل  تدفعها  قد  روسيا  لدى  خماوف  يثري 
الطاولة على تركيا يف إدلب، إْن مل يتّم تدارك 

الوضع بصورة سلمية.

الرمسي وسعر صريفة!
أزمة  حيل  لن  ذلك  فإن  الفيول،  وجد  إن  حتى 
يؤثر  صار  والتشغيل  الصيانة  تعّثر  الكهرباء. 
مباشرة يف اإلنتاج. هذا ما يتضح من جّراء إطفاء 
لـ  والزوق،  اجلية  معملي  مشّغلة   ،MEP شركة 
90 يف املئة من احملركات، بسبب عدم حصوهلا 
وزيوت  غيار  قطع  لشراء  املطلوبة  األموال  على 
ال يدفع مثنها إال بالدوالر النقدي. وتأثري حرمان 
املعملني  عند  يتوقف  مل  الدوالرات  من  القطاع 
التغذية  تراجع  إىل  إطفاؤهما  يؤدي  اللذين 
والزهراني،  عمار  دير  معمَلي  طال  بل  لساعات، 
أكرب مصدرين للطاقة، أيضًا. حيث عمدت كهرباء 
لتأخري  مسعى  يف  إنتاجهما،  ختفيض  إىل  لبنان 
موعد الصيانات الدورية، اليت تقدر كلفتها بنحو 
40 مليون دوالر. تبقى الباخرتان الرتكيتان. هما 

أيضًا تطالبان بـ200 مليون دوالر.
كل ذلك ظهرت نتيجته أمس، حيث شهد البلد أول 
انقطاع شامل للكهرباء طال كل املناطق اللبنانية 
دفعة واحدة واستمر ألكثر من ساعتني. وهذا أمر 
كان متوقعًا أن حيصل يف أي وقت، على قاعدة 
ضمان  الصعوبة  من  جيعل  اإلنتاج،  اخنفاض  أن 
استقرار الشبكة. ما يعين أن ما حصل أمس ميكن 
أن حيصل كل يوم، طاملا أن احللول اجلدية غري 
متوافرة )تأمني الفيول بالكميات املطلوبة وتأمني 

األموال الالزمة إلجراء الصيانة(.
الشركات  تبدو  ال  املعامل،  مشّغلي  إىل  إضافة 
بدورها  هي  حااًل.  أفضل  التوزيع  خدمات  مقدمة 
تطالب باحلصول على جزء من مستحقاتها بالدوالر، 

مبا يضمن تغطية ما تشرتيه من خارج البالد.
كل تلك املطالب ُوضعت على طاولة مصرف لبنان 
بينه  ُعقدت  عديدة  اجتماعات  طويلة.  أشهر  منذ 
وبني وزارة الطاقة. دائمًا تكرر الوزارة أن دعم 
القطاع يسهم يف تقليص استهالك الدوالرات ال 
العكس، فزيادة اإلنتاج من قبل معمل املؤسسة 
ففيما  الدوالر،  على  الطلب  ختفيض  إىل  يؤدي 
يكلف إنتاج الكيلوواط عرب املؤسسة حنو 8 سنتات 
)على سعر 1500 لرية، فهو يكّلف حنو 30 سنتًا 
طلب  إىل  حينها  النقاش  وصل  املولدات(.  يف 
املصرف املركزي الئحة من كهرباء لبنان توضح 
املفاجأة  لكن   .2021 العام  يف  للدوالر  حاجتها 
كانت عندما أرسلت املؤسسة كتابًا يوضح حاجتها 
املصرف  أن  دوالر،  مليون   300 يقارب  ما  إىل 
أصدر بيانًا، كانت خالصته رفضه تزويد القطاع 

بأي مبلغ.
التوّصل إىل دفع مستحقات  قبل ذلك، كان مت 
شركات اخلدمات مثالثة، حبيث حتصل على ثلث 
بالدوالر وثلث باللرية وثلث بالدوالر احملجوز يف 
املصارف )أي الدوالر الوهمي الذي بات معروفًا 
مرة  االتفاق  هذا  تنفيذ  مت  عمليًا  بـ«اللوالر«(. 
واحدة، قبل أن يرتاجع مصرف لبنان، ويقرر الدفع 
للموردين اخلارجيني مباشرة. حتى هذه الطريقة مل 
تدم ألكثر من مرة أيضًا، إذ أوقف املصرف الدفع 
بالدوالر النقدي متامًا. بقي األمر على هذا املنوال 
إىل حني انتهى عقد شركة »برايم ساوث« املشّغلة 
ملعملي دير عمار والزهراني. حينها ُعقد اجتماع يف 
السراي احلكومية برئاسة رئيس احلكومة وحضور 
حاكم مصرف لبنان، تعهد فيه األخري البحث يف 
أمر الدفع بالدوالر. وبناء عليه، عادت الشركة إىل 
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أثبتت جتارب املاضي أن النووي اإلسرائيلي، ومعه عمالة 
األنظمة يف املنطقة، قد يؤّخران حترير فلسطني، لكنهما لن 

مينعا حتريرها وإّن غدًا لناظره قريب!
أربعة من األحداث املهمة، اليت تابعتها يف حياتي املهنية، 
األهلية  حربه  على  شاهدًا  كنت  حيث  لبنان،  يف  كانت 
لفرتات متقّطعة بني عاَمْي 1981 و1982. كان احلدث األول 
هو ما رأيته مساء يوم 19 أيلول/سبتمرب 1982، من مشاهد 
الوحشية  اجملازر  حيث  وشاتيال،  صربا  خميَمي  عة يف  مروِّ
اليت نّفذتها عصابات حزب الكتائب اللبنانية، بقيادة إيلي 
حبيقة، وبدعم من قّوات اجملرم شارون، اليت كانت حتاصر 

بريوت آنذاك.
يف  اللبنانية،  املقاومة  انتصار  فكان  الثاني،  احلدث  أّما 
مجيع أشكاهلا وفصائلها، على االحتالل الصهيوني وإجباره 
على االنسحاب من اجلنوب اللبناني يف 25 أيار/مايو 2000، 
هذا  آنذاك  أغطي  وكنت  وشاتيال.  صربا  لشهداء  انتقامًا 
ه  توجَّ عندما  الرتكية،  أن«  أن  »سي  قناة  باسم  احلدث 
وطنية  تظاهرات  اجلنوب يف  إىل  بأكمله  اللبناني  الشعب 

هذا ما أثبتته السنوات األربعون من تاريخ لبنان واملنطقة
حسني محلي

أثبتت حرب تموز تفوق مقاتلي حزب اهلل عسكريا ومعنويا

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

وجرحوا املئات من جنود االحتالل اإلسرائيلي، وفضحوا أكذوبة 
استهدفوا  ثم  منها،  العشرات  دّمروا  عندما  مريكافا،  دبابات 
رَة اإلسرائيلية »ساعر« قبالة بريوت، وهو ما  بصوارخيهم املدمِّ

أعلنه السيد حسن نصر اهلل مسّبقًا. 
أثبتت حرب متوز/يوليو تفّوق مقاتلي حزب اهلل، معنويًا وعسكريًا، 
باعرتاف  اإلسرائيلي«  »العمق  إىل  صوارخيهم  وصلت  حبيث 
فوا قلقهم من  جنراالت جيش االحتالل اإلسرائيلي، الذين مل خيخُ
نقل هذه الصواريخ إىل »محاس« و«اجلهاد اإلسالمي« وسائر 
أكثر  أصبحت  أن  بعد  غزة،  املقاِومة يف  الفلسطينية  الفصائل 

دقة، والقول للسيد حسن نصر اهلل.
وكان انتصار املقاومة سببًا كافيًا يف تضامن شعيّب مع حزب 
نَّ جنون  اهلل والسيد حسن نصر اهلل، عربيًا وإسالميًا ودوليًا، فجخُ
جديدة،  انتقامية  حلروب  بل  حلرب،  خيّططون  فراحوا  األعداء، 
ت سوريا لكل الضغوط الغربية، واستمّرت  وخصوصًا بعد أن تصدَّ
املقاومة  سالح  نزع  ورفضت  الفلسطينية،  الفصائل  دعم  يف 
االحتالل  ضد  العراقية  املقاومة  جانب  إىل  ووقفت  لبنان،  يف 

األمريكي. 
وضع ذلك واشنطن و«تل أبيب« ـ ومن معهما ـ أمام مأزق أخطر 
زت يف الوقت نفسه  مما كانتا فيه قبل حرب متوز/يوليو، اليت عزَّ
موقف إيران. لقد استمرت طهران يف برناجمها النووي، فأجربت 
عام  معها  النووي  االتفاق  على  التوقيع  على  الغربية  العواصم 
2015، من دون أن تقّدم أّي تنازالت يف سياستها اإلقليمية، 
فاستمّرت يف تقديم كل أنواع الدعم إىل سوريا واليمن ولبنان، 
اليت  الكربى  الدعم، ضد املؤامرة  وإىل كل من حيتاج إىل هذا 

يت »الربيع العربي«.  ّ سخُ
لقد أرادت أمريكا هلذا »الربيع« أن يساعدها على تنفيذ مشاريعها 
الكربى، خدمًة للحليف االسرتاتيجي األوحد، أال وهو »إسرائيل«، 
اليت كانت األنظمة املتآمرة وأذياهلا يف خدمتها دائمًا، وما زالت. 
كما أرادت واشنطن هلذا »الربيع« أن يساعدها على التعويض 
األخرية  األربعني  السنوات  طوال  بها  نيت  مخُ اليت  هزائمها  عن 
على يد املقاومة اإلسالمية، وكان درسها األول يوم 23 تشرين 
بشاحنته  املقاومة  أحد شّبان  اقتحم  عندما   ،1983 األول/أكتوبر 
ثكنة عسكرية يف بريوت، فقتل 241 من القوات األمريكية، بينما 
اقتحم شاب آخر ثكنة أخرى قريبة منها، فقتل 58 من املظلّيني 

الفرنسيني. 
كان ذلك بداية النضال الوطين العربي اإلسالمي، والذي كان، 
وما زال، اهلّم الوحيد ألمريكا و«إسرائيل« وَمن معهما من األنظمة 
والقوى العميلة، اليت أثبتت معًا أن اخليانة بالنسبة إليها حالٌة 

جينية مستعصية، ال عالج هلا أبدًا.
خالل  سوريا  استهدفت  اليت  الكونية  احلرب  ذلك  كل  يفّسر 
البلد  هذا  تدمري  منها  اهلدف  وكان  املاضية،  العشر  السنوات 
العربي، كي ال يكون، ومعه إيران وكل شرفاء املنطقة والعامل، 
سندًا للمقاومة، مصدِر الرعب األول واألخري واألكرب لـ »إسرائيل« 

وَمن معها، وهم يتآمرون اآلن مجيعًا على لبنان. 
لبنان  تاريخ  من  املاضية  األربعون  السنوات  أثبتته  ما  وهذا 
األخرية يف  احلرب  أثبتته  كما  الفلسطينية،  والقضية  واملنطقة 

ِزمت فيها »تل أبيب«.  غزة، واليت هخُ
لت »إسرائيل« إىل هدف مكشوف أمام صواريخ املقاومة  لقد حتوَّ
وشجاعة مقاتليها ومقاتلي الفصائل الفلسطينية، الذين أصبحوا 
اإلسرائيلي  االحتالل  جليش  ووحيدًا  حقيقيًا  رعب  مصدَر  معًا 

وعساكره اجلبناء، حتى لو كانوا ميلكون سالحًا نوويًا. 
عمالة  ومعه  السالح،  هذا  أن  املاضي  جتارب  كل  أثبتت  لقد 
األنظمة يف املنطقة، قد يؤّخران حترير فلسطني، لكنهما ال ولن 
مينعا رجال املقاومة وَمن معهم ِمن الشرفاء من حتريرها وحترير 

كّل شرب من األرض العربية احملتّلة. وإّن غدًا لناظره قريب!

املقاومة على  انتصرت  الشرفاء. فلقد  أبدان  عارمة تقشعّر هلا 
اجليش اإلسرائيلي وعمالئه، من العصابات بزعامة أنطوان حلد، 
»إسرائيل«.  إىل  هربوا  ثم  لبنان  وطنهم  على  تآمروا  والذين 
وهذه هي حال مخسني ألفًا من األفغان، الذين تعاونوا بدورهم 
اآلن يف  وهم  املاضية،  العشرين  السنوات  خالل  احملتّلني  مع 
طريقهم إىل أمريكا. وكنت التقيت، خالل وجودي يف بريوت، 
الرئيَس السابق إميل حلود ورئيس الوزراء السابق سليم احلص 
وساحة السيد حممد حسني فضل اهلل، رمحه اهلل، والشيخ نعيم 
صادقًا  »وفيًا  آنذاك  كان  الذي  جنبالط،  وليد  وأخريًا  قاسم، 

حلزب اهلل وسوريا«، والقول له.
املعروفة،  العربية  األنظمة  فقت  اتَّ احلدث  هذا  من  عامني  بعد 
يف ما بينها، على رفع معنويات كيان االحتالل والتخفيف عنه 
مرارة اهلزمية يف لبنان. فانعقدت القمة العربية يف بريوت يف 
األسد  بشار  السوري  الرئيس  مبشاركة   ،2002 آذار/مارس   27
اللبنانية والقضية  الوحيد عن املقاومة  الذي كان املدافع شبه 
الفلسطينية. وأقّرت القمة، نتيجَة ضغوط أمريكية، مبادرَة ولّي 
اعرتافًا  تضّمنت  اليت  عبدالعزيز،  بن  اهلل  عبد  السعودي  العهد 
العربية  األراضي  من  انسحابها  مقابل  يف  »إسرائيل«  بـ  عربيًا 
احملتلة، وهو ما رفضه رئيس وزراء االحتالل اإلسرائيلي آنذاك 
أرييل شارون فورًا، ألنه كان يعرف حجم اخليانة والعمالة لألنظمة 
العربية، اليت استمّرت يف تآمرها على القضية الفلسطينية وكل 

القضايا العربية، ومتادت فيه. 
تكون  أن  واشنطن  أرادت  اليت  القمة  هذه  على  شاهدًا  كنت 
جاء  ثم  أنها فشلت.  إاّل  ديفيد« و«أوسلو«،  لـ«كامب  امتدادًا 
الغزو األمريكي للعراق، وما تاله من تطورات مثرية يف املنطقة، 
يف  الكبري،  األوسط  الشرق  مشروع  عن  رسيًا  اإلعالن  أهمها 
من  قواتها  سحب  على  سوريا  إجبار  ثم   ،2004 حزيران/يونيو 
لبنان، وفق القرار ذي الرقم 1559، والصادر عن جملس األمن 
يف أيلول/سبتمرب 2004، واغتيال رفيق احلريري يف 14 شباط/
إىل  واشنطن  من  سلطان  بن  بندر  عودة  وأخريًا   ،2005 فرباير 
الرياض بعد أن كان سفريًا فيها ملدة 22 عامًا، فأصبح رئيسًا 
جمللس األمن القومي السعودي، املعروف بتارخيه التآمري اأَلسود 
اإلسرائيلي  للعدوان  التحضري  بداية  ليكون ذلك  املنطقة،  على 
على لبنان يف 12 متوز/يوليو 2006. وهذا هو احلدث الرابع الذي 
تابعته، َبدءًا من الساعات األوىل هلذه احلرب، اليت غّطيت أخبارها 

مدَة ثالثة عشر يومًا. 
اللبنانية  األجواء  يف  حتّلق  اإلسرائيلية  احلربية  الطائرات  كانت 
صباح  بريوت  إىل  دمشق  من  طريقي  يف  كنت  عندما  بكثافة 
اليوم التالي، حبيث تعرَّض مطار بريوت لقصف عنيف. وأثبتت 
طت هلذا العدوان  التطورات الالحقة أن »إسرائيل« كانت قد خطَّ
منذ فرتة طويلة، ومل تكن يف حاجة إىل مربِّر كحادث اختطاف 
ني اإلسرائيليني، ومقتل مثانية آخرين من عساكرها على  اجلنديَّ
أيدي مقاتلي حزب اهلل، الذي كان، وما زال، اهلدف الرئيسي 
ّيني واألنظمة املتآمرة  للكيان الصهيوني وَمن معه من العمالء احمللِّ

والدول االمربيالية االستعمارية. 
ويفّسر ذلك املوقف السليب آنذاك لرئيس احلكومة اللبنانية فؤاد 
السنيورة، وموقف اجلامعة العربية اليت مّحلت، بتعليمات مصرية 
اإلسرائيلي.  العدوان  مسؤوليَة  اهلل  حزَب  وأردنية،  وسعودية 
وقتلهم  اإلسرائيليني  اجلنود  َأسر  عملية  اجلامعة  بيان  ووصف 
بأنها »أفعال غري الئقة، وغري مسؤولة، واستفزازية«، على حّد 
قول وزير اخلارجية السعودي سعود الفيصل. ورّدت املقاومة 
عليه وعلى املتآمرين أمثاله، من خالل انتصارها على »إسرائيل« 
ِزمت ألول مرة على الرغم من الدعم الكبري الذي حصلت  اليت هخُ
عليه من أمريكا وأوروبا وحلفائها، إقليميًا ودوليًا. لقد أسقط 
قهر«، بعد أن قتلوا  مقاتلو حزب اهلل أسطورة »اجليش الذي ال يخُ

قبل ساعات من عقد لقاء جديد من لقاءات »مسار أستانا« يف العاصمة 
عد أيام قليلة من جلسة جملس األمن  الكازاخية نور سلطان، وعلى بخُ
اليت ستناقش متديد التفويض األممي إلدخال املساعدات اإلنسانية 
إىل الشمال السوري، مبوجب قرار جملس األمن رقم 2533 الذي ينّص 
على السماح بإدخاهلا عرب معرب وحيد هو معرب باب اهلوى احلدودي بني 
تركيا وسوريا، تشهد منطقة إدلب تصعيدًا عسكريًا الفتًا بدأ قبل حنو 
سرّي القوات الروسية  شهر واستمّر حتى مساء االثنني املاضي. إذ تخُ
عددًا كبريًا من طائرات االستطالع لرصد أهداف تابعة للمسّلحني، ثّم 
يقوم اجليش السوري بضربها عرب قصف مدفعي مكّثف، يف عمليات 
يرتّكز أغلبها يف منطقة جبل الزاوية وريف إدلب اجلنوبي. والظاهر 
أن موسكو تريد، من وراء هذا التصعيد »املضبوط« استخدامه وسيلة 
عرب  الدولية  املساعدات  ني:  أساسيَّ ني  ملفَّ يف  أنقرة  على  للضغط 
املعابر احلدودية، وتطبيق »اتفاق سوتشي 2020« عرب فتح الطريق 
منطقيَت  بني  املدنية  احلركة  أمام   )M4( الالذقية  ــــ  حلب  الدولي 
ما  ويف  الغربي.  إدلب  ريف  احلور يف  وعني  سراقب،  غرب  ترنبة 
يّتصل بامللّف األّول حتديدًا، ترى موسكو يف اآللية الدولية السابقة 
إلدخال املساعدات، واليت تنتهي صالحيتها منتصف العام احلالي، 
»انتهاكًا« للسيادة السورية، مطاِلبة بداًل من ذلك باستخدام معابر 
تسيطر عليها احلكومة السورية حصرًا، بينما ترفض باقي دول جملس 

األمن طلبها هذا.
الدولة  ومعه  الروسي،  اجلانب  لدى  فإن  مواكبة،  مصادر  وحبسب 
رقم  األمن  جملس  قرار  بتمديد  للقبول  أساسية  شروطًا  السورية، 
رأسها  على  ضّده،  )فيتو(  النقض  حق  استخدام  وعدم   ،2533
أو مندوبني عن  السورية،  »مشاركة مندوبني رسّيني عن احلكومة 
الثّي أستانة: روسيا، إيران، وتركيا، يف عملية توزيع املساعدات  ثخُ
الروسي  البالد«. وتوضح املصادر أن »اجلانب  الدولية اليت تدخل 
يهدف من خالل هذه املطالب إىل مراقبة حركة املساعدات وطريقة 
يف  السورية  للحكومة  رسي  دور  تكريس  إىل  باإلضافة  توزيعها، 
العملية بالتعاون مع األمم املتحدة، عرب إدخال املساعدات إىل دمشق 
أواًل، ثّم توزيعها على املناطق كّلها بالتساوي، وإدخاهلا إىل إدلب 
عرب املعابر اآلمنة اليت تصل مناطق سيطرة اجليش مبناطق سيطرة 
الفصائل املسّلحة«. ويف بداية الشهر احلالي، نوقش ملّف املعابر 
الروسي،  الرئاسي  املبعوث  أجراه  لقاء  احلدودية يف دمشق، خالل 
الرئيس بشار األسد. وبعدها بيوم واحد،  ألكسندر الفرنتييف، مع 
املتحدة  الواليات  الفروف،  سريغي  الروسي،  اخلارجية  وزير  اّتهم 
العقوبات  سياسة  بسبب  سوريا  يف  اإلنسانية  األزمة  بـ«افتعال 
ومناطق  طبيعية  وموارد  ألراٍض  أجنبية  قوات  واحتالل  األحادية... 

خصبة تابعة لسوريا«.
بناًء على ما َتقّدم، يبدو أن موسكو تسعى، من خالل التصعيد يف 
املشروع  يف  االخنراط  من  ملنعها  أنقرة  على  الضغط  إىل  إدلب، 
األمريكي حول املعابر، بل ودفعها إىل االشرتاك يف احلملة الروسية 
إىل  بالنسبة  اهلوى  باب  معرب  أهمية  الروس  إدراك  ومع  املقاِبلة. 
يريدون  ال  بأنهم  أنقرة  إفهام  إىل  يسعون  فإنهم  الرتكي،  اجلانب 
إغالق املعرب بقدر ما يريدون املشاركة يف مراقبة دخول املساعدات 
استشعار  الروسية،  املساعي  خلفية  ويف  توزيعها.  وكيفية  عربه، 
الغربي   - األمريكي  املوقف  مائاًل إىل  الرتكي  املوقف  لكون  واضح 
األمم  لدى  األمريكية  السفرية  زيارة  فبعد  القضية؛  هذه  خبصوص 
املاضي، حيث  الشهر  تركيا  إىل  غرينفيلد،  توماس  ليندا  املتحدة، 
تفّقدت معرب باب اهلوى احلدودي برعاية تركية رسية، فهمت روسيا 
الرسالة، وأطلقت صافرة التصعيد العسكري يف إدلب، مطاِلبًة تركيا 
بتنفيذ التزاماتها يف ما يتعّلق بـ«اتفاق سوتشي«، أي إنشاء املنطقة 
اآلمنة حول الطريق الدولي )M4(، وانسحاب املسلحني إىل مشاله، 
حال  يف  عسكرية  عملية  بشّن  ملّوحة  املدنيني،  أمام  فتحه  وإعادة 
مل يِف األتراك بالتزاماتهم. ومل تستِفق موسكو فجأة على الرتاخي 
الرتكي املزمن واملتزايد يف تطبيق »اتفاق سوتشي« املوّقع منذ أكثر 
من عام، لكنها رفعت راية االتفاق يف مقابل أنقرة ملقايضتها بقضية 

املعابر احلدودية، وحلملها على اخلروج من الدائرة األمريكية.
إذ  إدلب،  على  الرتكية  ـــ  الروسية  العالقة  التوّتر يف  يقتصر  وال 
ــــ  الرتكي  التقارب  إىل  االرتياب  من  بنوع  الروسي  اجلانب  ينظر 
يف  احلكم  بايدن  جو  الرئيس  إدارة  تسّلم  منذ  احلاصل  األمريكي 
الواليات املتحدة، وتأثري ذلك على األوضاع يف منطقة شرق الفرات. 
وَيتوّقع الروس، يف هذا اإلطار، أن يسعى األمريكيون لعقد اتفاق 
أنقرة يف  الكردية مبا حيّسن من موقف  والقوى  األتراك  جديد بني 
املنطقة، أو أن يسمحوا للقوات الرتكية بتوسيع حضورها على حساب 
الحظ يف  السيطرة الكردية، كما حدث يف عملية »نبع السالم«. ويخُ
الفرتة األخرية تكثيف للحراك األمريكي يف منطقة شرق الفرات، على 
رغم الرفض الشعيب لوجود الواليات املتحدة، اليت تسعى اليوم إىل 
التدّخل يف مسائل كانت بعيدة عنها سابقًا، خصوصًا تلك املشرتكة 
بني القوى الكردية واحلكومة السورية واجلانب الرتكي، واليت دائمًا 
والكهرباء،  املياه  انقطاع  كمسألة  إدارتها،  تتوىّل  روسيا  كانت  ما 
بني  التفاوض  خّط  على  للدخول  أمريكية  جهود  أخريًا  ّجلت  سخُ حيث 
»قسد« وتركيا حول هاتني املسألتني، بعدما كانت القضية برّمتها 

بيد اجلانب الروسي حصرًا.

تصعيد روسي »مضبوط« بوجه تركيا:

إدلب ورقًة يف »معركة املعابر«
حسني األمني
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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   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 
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مــقاالت وتـحقيقات

 وقائع مداوالت االحتاد األوروبي حول لبنان: احلاجة إىل فرض الوصاية
على رغم نفي مفوض السياسة 
األوروبي  االحتاد  يف  اخلارجية 
ممثلي  أمام  بوريل،  جوزيف 
فإن  الدبلوماسية،  البعثات 
الفرنسيني يرّوجون يف كواليس 
دبلوماسية  بعثات  مع  لقاءاتهم 
دول أخرى لدى االحتاد األوروبي، 

لفكرة االنتداب على لبنان.
يرّوجون  الفرنسيني  أن  ويبدو 
للفكرة  األوروبية  األوساط  يف 
فاشلة«  »دولة  لبنان  بوصفه 
من  باجلملة  انتقادات  ظل  يف 
ملمثلي  األوروبيني  املسؤولني 
الطبقة السياسية اللبنانية كافة. 
ويسود شعور يف هذه األوساط 
االهتمام  اللبنانيني  على  أن 
املتفاقمة  الداخلية  بشؤونهم 
وعدم اخلوض يف مسائل وقضايا 
وأحداث املنطقة من فلسطني إىل 

ليبيا وسوريا وغريها.
ويرتافق هذا الكالم مع معلومات 
دبلوماسية  مصادر  كشفتها 
على  وردت  أفكار  عن  مطلعة 
لسان مسؤولني مصريني، وجيري 
التداول بها يف أوروبا، تهدف إىل 
لبناني  عقد مؤمتر حوار لبناني – 
على شاكلة اتفاق الطائف، وهي 
أفكار مل تصل إىل مرحلة التبين 
الرمسي. لكن األوروبيني رصدوا 
اإلماراتيني  حلفائهم  من  انزعاجًا 
االنزعاج  وهذا  والسعوديني. 
ميكن فهمه من خالل الردود اليت 
العراقية  احلكومة  رئيس  مسعها 
الكاظمي من ولي عهد  مصطفى 
عن  سلمان  بن  حممد  السعودية 
رفض الرياض التدخل حلل األزمة 
يف لبنان ورفضها أي شكل من 
التعاون مع الرئيس املكلف سعد 

احلريري.
األوروبية  الدبلوماسية  املصادر 
لزيارة  »إجيابيًا«  تقييمًا  نقلت 
لبنان.  إىل  األخرية  بوريل 
وتوقفت عند الشكل واملضمون. 
مرحبًا  كان  اجلميع  إن  إذ 
لكنها  به.  لالجتماع  ومستعدًا 
مسع  بوريل  أن  رغم  أنه  تعترب 
ما مل يكن يتوقعه، إال أنه متكن 
عن  واقعية  صورة  تكوين  من 
عن  عرب  وهو  السياسية.  األزمة 
خيبته من فقدان النور يف نهاية 
حمماًل  الدراماتيكية،  األزمة  نفق 
املسؤولية لتلك الطبقة جمتمعًة. 
فكرة  أمامه  يؤيد  كان  فاجلميع 
اعرتاض.  دون  من  اإلصالحات 
من  أي  من  يلمس  مل  لكنه 
القيادات السياسية أي نوع من 
التطبيق  على  للعمل  االستعداد 
الفعلي هلذه اإلصالحات. وميكن 
األوروبي  التشخيص  إن  القول 
الطبقة  بها  املصابة  للعلة 
فقدانها  هو  اللبنانية  السياسية 
للمعاجلات  امللحة  احلاجة  إلدراك 
 no sense of urgency« السريعة. 

»with the political leadership
أعرب  املصادر،  حبسب  بوريل، 
لألطراف اللبنانية خالل زيارته عن 
قلقه البالغ من تدهور األوضاع. 
غري أن كل قيادة سياسية كانت 
مع  املتناقضة  اجتهاداتها  لديها 
بوريل  تنبأ  هنا  ومن  األخرى، 
توقف  لكنه  كارثية.  بتداعيات 
أمام ما قاله قائد اجليش العماد 
بصوت  حذر  الذي  عون  جوزيف 
األمين  الوضع  تدهور  من  مرتفع 
االجتماعية  األزمة  تفاقم  نتيجة 

املعيشية.
كان  األوروبي  الدبلوماسي 
أن  إىل  اإلشارة  على  حريصًا 
كما  ليست  العقوبات  ورقة 
يتخيل البعض. وهو ما قاله أمام 

شارحًا  أوروبيني،  دبلوماسيني 
املوقف على الشكل اآلتي: جيب 
العقوبات  فرض  خيار  يبقى  أن 
السياسية  القيادات  على 
وعائالتهم قيد التداول ليس على 
األوروبيني،  املسؤولني  لسان 
اجملتمع  أوساط  يف  أساسًا  بل 
األوروبي. لكنه  املدني واإلعالم 
التلويح  »هذا  مستدركًا:  يضيف 
ال جيب أن مينع تدفق مساعدات 
كبرية يف حال تشكيل حكومة تبدأ 
إصالحات  لربنامج  فوري  بتنفيذ 
إن  املصادر  وقالت  حقيقي«. 
طريقة  ينتظرون  األوروبيني 
كافة  اللبنانية  القيادات  تصرف 
مع قانون الـ«كابيتال كونرتول« 
وملف »التدقيق اجلنائي« ليتقرر 

ملف املساعدات املشروطة.
األوساط احمليطة ببوريل أفادت 
تصريف  حكومة  رئيس  بأن 
على  ركز  دياب  حسان  األعمال 
إىل  األوروبيني  مبادرة  ضرورة 
وأنه،  التمويلية،  البطاقة  متويل 
أن  من  حذر  اجليش،  قائد  كما 
والعجز  النفطية  املشتقات  نفاد 
عن متويلها خالل شهرين سيقود 
لبنان إىل كارثة كبرية ورمبا إىل 

فوضى أمنية كبرية.
التذكري  تعيد  املصادر  أن  ومع 
مؤمتر  لتنظيم  فرنسا  مبساعي 
خاص بلبنان يف الفرتة املقبلة، 
تساؤالت  إىل  تشري  أنها  إال 
الدبلوماسية  البعثات  تطرحها 
لدى االحتاد األوروبي حول جدوى 
املؤمترات السابقة، بيد أن جواب 
املتكرر:  األوروبية  املفوضية 
»على الطبقة السياسية اللبنانية 
شعبها،  عن  املسؤولية  حتمل 
وتوقيع اتفاق مع صندوق النقد 

الدولي«.
نشطت  قد  فرنسا  وكانت 
عرب  الفائت  حزيران  أواخر  يف 
وعالقاتها  الدبلوماسية  حتركاتها 
الثنائية مع دول االحتاد األعضاء 
لوضع نظام عقوبات أوروبية على 
الشأن،  بهذا  وصدرت  لبنان. 
جلميع  تعليمات  املصدر،  حبسب 
دول  لدى  الفرنسية  السفارات 
وحبسب  األوروبي.  االحتاد 
نظام  فإن  الفرنسية  املقاربة 
من  سيكون  املفرتض  العقوبات 
 NO NAMES NO أمساء.  دون 
LISTING وذلك من أجل حتقيق 
مع  إجيابيًا  يتعامل  رادع  تأثري 
الفهم  حبسب  اللبنانية  األزمة 
 It meant to have الفرنسي، 
 a dissuasive effect on blocking
actors. ويتمحور الرتكيز الفرنسي 
ورقة  يف  الثالث  املعيار  على 
استخدام  بسوء  املتعلق  املعايري 
اإلدارة املالية من تبييض أموال 
قانونية،  غري  مالية  وحتويالت 
األموال  اختالس  إىل  إضافة 
النظام  إصالح  وفشل  العامة، 
املصادر  وتشري  املصريف. 
العقوبات  أن  إىل  األوروبية 
متييز  دون  من  شاملة  ستكون 
بني طرف وآخر. وصيغت العبارة 
 It will  « اآلتي:  الشكل  على 
 focus on the whole spectrum

»without discrimination
أن  الفرنسية  املقاربة  وتفرتض 
تصميمه  األوروبي  االحتاد  يبدي 
بقوة، ال سيما أن فرنسا تسعى 
حلث هذا االحتاد من جهة، وكذلك 
الواليات املتحدة وبريطانيا، على 
تراها  اليت  باإلجراءات  القيام 

مناسبة يف هذا الصدد.
ويفيد تقييم دبلوماسي أوروبي 
العقوبات ستتناول قيادات  بأن 
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رؤساء  يليهم  األول،  الصف 
املصارف واملستفيدون وجمموعة 
لكن  األعمال.  رجال  من  كبرية 
بصعوبة  يقر  نفسه  املصدر 
بسبب  املطلوبة  املعايري  تطبيق 
الكافية  األدلة  إىل  االفتقار 
وسهولة االعرتاض عليها قانونيًا 
التابعة  العدل  حمكمة  لدى 
لالحتاد األوروبي، إضافة لكثافة 

الشخصيات املستهدفة.
وحبسب مصادر أوروبية متعددة 
تأتي إشكالية نظام العقوبات يف 
 Open حدود،  بغري  مفتوحة  أنها 
ended، يف ظل غياب آلية خروج 
إن  إذ  املنظور.  املدى  منها يف 
إقرار  حيبذ  ال  األوروبي  االحتاد 
نظام عقوبات يضطر إىل الرتاجع 
خصوصًا  التالي،  اليوم  عنه يف 
أن معايري تقييم انتهاج احلكومة 
املنتظرة لإلصالحات املطلوبة غري 
واضحة. ويف هذه األجواء يبقى 
كافيًا،  بالعقوبات  التلويح  تأثري 
أنظار  لثين  املصدر،  حبسب 
االستثمار  الدولية عن  الشركات 
لبنان، فاجملتمع االقتصادي  يف 
الدولي لن يتورط يف املشاركة 
يف إعادة إعمار القطاعات احليوية 
ما  بأن  املعلومات  وتفيد  كافة. 
»وصفة  هو  له  التحضري  يتم 

الكارثة«.

مفاوضات قمة السبع: تأييد 
الوصاية

يف  املشاركة  االطراف  توصلت 
قمة الدول السبع، وحتديدًا فرنسا 
والسعودية،  املتحدة  والواليات 
حيال  مشرتك  موقف  تقدير  اىل 
ومسبباتها،  اللبنانية  األزمة 
السياسية  الطبقة  أن  مفادها 
هي  كافة،  مبكوناتها  اللبنانية 
التام  الشلل  حال  عن  املسؤولة 
اليت وصلت اليها البالد، واليت 
الدولة  مؤسسات  كل  أدخلت 
احنالل  مسار  يف  واداراتها 
متسارع واحتضار، وتهدد باجتاه 
وغري  عارمة  فوضى  حنو  البالد 
يتمخض  ما  مع  للضبط،  قابلة 
لالستقرار  تهديد  من  ذلك  عن 
وملصاحلها  والدولي  االقليمي 
هؤالء  يشّبه  حلفائها.  ومصاحل 
بالرتكيبة  اللبناني  النظام 
الكيميائية اليت أصبحت مكّوناتها 
ال يتفاعل بعضها مع بعض، وان 
مرّكب  إدخال  لتفعيلها  املطلوب 
املثل  هؤالء  يستخدم  جديد. 
العربي »الضرب بامليت حرام«، 
االنكليزية،  اىل  ترمجته  بعد 
لإلشارة اىل العجز الكامل للقوى 
إخراج  عن  السائدة  السياسية 
إن  يقولون  مأزقه.  من  البلد 
يف  غارق  عون  ميشال  الرئيس 
بني  إيقاظه  ويتم  عميق،  سبات 
الفينة واالخرى إلطالق تصرحيات 
ال فائدة منها، وإن رئيس التيار 
هو  باسيل  جربان  احلر  الوطين 
أما  اجلمهوري.  القصر  يدير  من 
حلروبه  متفرغ  فهو  اهلل،  حزب 
االقليمية، وسعد احلريري مل يعد 
الوزراء،  لرئاسة  مقبواًل  مرشحًا 
السياسيني  االطراف  بقية  وإن 
التقليديني ال ميتلكون وزنًا جديًا 

ليؤثروا يف جمرى األحداث.
تدفع  الفرنسية  املقاربة  هذه 
أخرى  أوروبية  وجهات  باريس 
االشراف  فكرة  يف  البحث  اىل 
النظام  صياغة  اعادة  على 
اليت  اجلديدة،  املكونات  وادخال 
بتفعيل  الكفيل  احملرك  ستكون 
آليات عمله، عرب استخدام أدوات 
الوصاية على مؤسسات ومرافق 

أشارت  مطلعة  مصادر  حيوية. 
مع  يتقاطع  التوجه  هذا  أن  اىل 
الدبلوماسية  تعتمده  الذي  ذلك 
الفاتيكانية اليت تعمل هي االخرى 
على تدويل حل االزمة اللبنانية. 
املصادر نفسها تضيف ان هناك 
املذكورة  للجهات  اتصاالت 
االخرية  هذه  روسيا.  مع  سالفًا 
دور  لعب  مبقدورها  ان  ترى 
صالتها  حبكم  لبنان  يف  خاص 
فيه،  االقوى  باألطراف  املميزة 
بينه  العضوية  الصلة  وحبكم 
وبني سوريا اليت أضحت موسكو 
تقول  وهي  فيها.  مركزيًا  العبًا 
االنهيار  منع  إن  لالمريكيني 
أنهم  ومبا  مشرتكة،  مصلحة 
يشرعون يف ختفيض »تورطهم« 
يف الشرق االوسط، فإنها قادرة 
على املساهمة احلامسة يف مهمة 

منع االنهيار.
الجيش: 120 مليون دوالر نقدًا 

بتصرّف القائد
يف  غربي  دبلوماسي  يعتقد 
بريوت أنه يف ظل فشل القوى 
السياسية يف إنتاج حل، وضعف 
قوى اجملتمع املدني وعجزها عن 
تقديم بديل، فإن اجليش اللبناني 
ال يزال اجلهة الوحيدة اليت حتظى 
وان  اللبنانيني،  غالبية  بدعم 
اجليش بات احلصان االخري الذي 
لكن  عليه.  االتكال  للعامل  ميكن 
الدبلوماسي يستدرك: »املشكلة 
احلصان  هذا  ان  يف  هي  االن 
دائمة  بصورة  علف  اىل  حيتاج 
يف  املشاركة  من  يتمكن  لكي 
الفتًا  بالسباق«،  والفوز  اللعبة 
اجليش صدر  دعم  قرار  ان  اىل 
اساسًا عن الواليات املتحدة اليت 
ألزمت دواًل عربية وغربية بإعداد 

برامج دعم سريعة له.
الالفت هنا انه، ومنذ وقت غري 
بعيد، جيري التداول يف االوساط 
دورًا  للجيش  ان  بفكرة  الغربية 
مركزيًا يف عملية »إنقاذ« لبنان 
والتفكك،  االنهيار  خطر  من 
يكون  ان  مقدوره  يف  وان 
املنشودة  التغيري  لعملية  رافعة 
خنبة  دور  مع  دوره  تكامل  عرب 
جديدة يدعم وصوهلا اىل بعض 
مواقع القرار على االقل. وبعدما 
القيام  آذار عن  عجزت قوى 14 
وهي   - اليها  املوكلة  بالوظيفة 
بالتضييق   - االدنى  احلد  يف 
قدرتها  من  واحلد  املقاومة  على 
على التأثري يف القرار الداخلي، 
فإن هذه القوى الغربية باشرت 
الوصاية  العمل على سيناريوات 
السياسة  يف  اجليش  وإقحام 
إنتاج  إعادة  وحتاول  الداخلية، 
14 آذار جديدة، ختتلف مكوناتها 
عن تلك السابقة، ولكنها تؤدي 

الدور نفسه.
كشفت  السياق،  هذا  ويف 
املصادر الغربية عن تلّقي اجليش 
اللبناني مساعدة مالية نقدية من 
قيمتها  تصل  املتحدة  الواليات 
امريكي،  دوالر  مليون   120 اىل 
يف  خاص  حساب  يف  وضعت 
من  إدارته  لبنان، جتري  مصرف 
اجليش حصرًا،  قائد  مكتب  قبل 
إن  حتى  ضوابط.  دون  ومن 
بريوت  يف  االمريكية  السفرية 
االمر  أكدت  اليت  شيا  دوروثي 
احلرية  اجليش  لقائد  إن  قالت 
الكاملة يف التصرف باملبالغ، مبا 
يف ذلك إنفاقها لتحسني رواتب 
العسكريني ومواجهة حاالت الفرار 
املتزايدة يف صفوف جنوده كما 

يف صفوف بعض الضباط.

»األخبار«

يروي أحد املصرفّيني البارزين أنه بدأ يتلّمس وجود مشكلة كبرية يف 
لبنان بعد انضمام روسيا وإيران اىل حزب اهلل يف معركة منع سقوط 
دقيقة،  معطيات  يعتربه  ما  اىل  استنادًا  ويلفت،  السوري.  النظام 
إىل أن احلملة اليت انتهت باحلصار الفعلي على لبنان، انطلقت من 
يومها، ليس فقط ملعاقبة لبنان على عدم منعه حزب اهلل من التدخل 
يف سوريا، بل ملنع روسيا وإيران من االستفادة من تطّورات األزمة 

السورية يف لبنان.
ال ينفي املصريف املشكالت اهلائلة اليت تعيشها الرتكيبة يف لبنان، 
سياسيًا أو اقتصاديًا أو ماليًا أو نقديًا. لكنه يلفت اىل أن لبنان واجه 
أزمة كبرية خالل العقدين األخريين، ومل يكن هناك تدّفق استثنائي 
لألموال إال بقرار سياسي. وعندما تقّرر عزل لبنان، صارت العمليات 
حتصل باملقلوب، وانطلقت عملية إخراج األموال سريعًا، حتى جرى ما 
جرى يف تشرين الثاني 2019. وباعتقاد املصريف نفسه، فإن عدم 
القدرة على تأليف احلكومة حاليًا، ميّثل امتدادًا هلذه املعركة، وأن 
العنصر الداخلي الذي ساعد اخلارج غري الراغب يف حتّسن الوضع، هو 
نفسه العنصر الذي جعل حكومة حسان دياب غري قادرة على العمل 
بقوة وفعالية، مرّكزًا على أن فكرة توزيع اخلسائر على مجيع الالعبني 
كانت ممكنة مع األشهر األوىل لقيام حكومة دياب، لكن هناك قوة 

كبرية جدًا يف لبنان وخارجه منعت االتفاق.
املؤسسات الدولية اليت واكبت كل هذه احملادثات، لديها االنطباع 
األكثر خطورة. وهو أن القوى اليت أّلفت حكومة دياب مل تكن مّتفقة 
مطلقًا على برنامج العمل، ألن الرجل، وآخرين يف احلكومة، يعرفون 
اليت  والثابتة  السريعة  القرارات  من  منهم سلسلة  مطلوبًا  كان  أنه 
متنع التدهور اهلائل الذي يراد له أن يكون اآلن على شكل تضّخم 
ينهي قدرة الناس على التفاعل االقتصادي. وما يساعد أكثر على 
أحد  القطاع املصريف. وحبسب  إجراء إلعادة إطالق  األزمة، منع أي 
املشاركني يف احملادثات مع املؤسسات الدولية املعنّية بالوضع يف 
لبنان، فإن اخلطوات األوىل اليت كان جيب أن تقوم بها احلكومة، 
كانت معروفة ومتداولة وجمّربة يف كل العامل. من املباشرة التنفيذية 
لبنان  مصرف  على  قرارات  وفرض  كونرتول«  الـ«كابيتال  لعملية 
بضخ مخسة مليارات دوالر يف املصارف ومنع األخرية من اإلقفال، 
ثم الشروع يف عملية وضع اليد على هذه املصارف من قبل الدولة 
وكانت   .2008 عام  أزمة  إثر  على  العامل  دول  معظم  جرى يف  كما 
وبعدم  اهلاوية،  صوب  اجلماعي  التوّجه  مبنع  كفيلة  اإلجراءات  هذه 
أو  املعطيات  على  املسبق  والتوافق  التدقيق  ختّص  بأمور  التلّهي 
طريقة احتساب اخلسائر، ألن اخلطوة األوىل تقتضي حسم رأمسال 
اخلاصة  أمواهلا  من  جزء  باستعادة  وإلزامها  تامة،  املصارف بصورة 

اليت هّربت اىل اخلارج، وفرض آلّية عمل على مصرف لبنان.
يف هذا السياق، يدخل عامل إضايف، يشري إليه مرجع دبلوماسي غري 
لبناني، على سبيل اإلشارة اىل طبيعة االنهيار الذي حصل وحيصل 
يف لبنان، ويقود اىل استنتاج واضح: هناك من يرغب يف فرض 

الوصاية على لبنان، ولو من باب األزمة االقتصادية.
احلكومة. سعد  تأليف  حول  الداخلية  اخلالفات  تظهر  احلّد،  هذا  عند 
تأليف  يريد  هو  األول.  اليوم  منذ  تأليفها  يريد  يكن  مل  احلريري 
حكومة، لكنه ال يريد أن يشاركه أحد يف هذه العملية. ويريد العمل 
وفق التوصيات اخلارجية، لكن ليس تنفيذًا تامًا وحرفيًا لتوصيات 
صندوق النقد الدولي. وهو يريد االستدانة من جديد، لكنه يريد أن 
تبيع الدولة معظم ما تبّقى هلا من أصول لتغذية صناديق املصارف 
القائم،  النظام  أن  ويعتقد  املودعني.  اىل  األموال  إعادة  أجل  من 
وكبار  املساهمني  وكبار  وأصحابها  )املصارف  القطاعي  بوجَهيه 
املودعني( والسياسي )قادة البالد من رؤساء ووزراء ونواب وأحزاب 
وشخصيات هلا مصاحلها يف الدولة( ال جيب أن يدفع الثمن، أو ال 
جيب أن يكون الضحّية. وهي نتيجة يتشارك فيها مع آخرين من كبار 
املسؤولني يف الدولة، مّمن ال يقلقهم حتميل الناس النتيجة والكلفة 

من اآلن وإىل جيَلني إضافّيني.
يف هذا السياق، انطلق قطار التدخل اخلارجي. ومبا أن العامل مل يكن 
يومًا مجعية خريية، وصارت حسابات السياسة أساسية، فإن التمويل 
الذي تعّوده اللبنانيون تراجع اىل حده األدنى. مل يكن األمر يقتصر 
على بلدان أساسية مثل السعودية واإلمارات وفرنسا وأمريكا، بل 
يذكر اجلميع أن أحد رجال األعمال البارزين يف قطر عمد إىل التهديد 
حبرب عاملية إن مل يتّم حتويل أقّل من 300 مليون دوالر من حساباته 
اىل خارج لبنان نهاية تشرين الثاني 2019، أي بعد اندالع املواجهات 

وإقفال املصارف أبوابها.
حصل الكثري منذ ذلك احلني، لكّن مصدرًا يف مؤّسسة دولية يلفت 
اتفاق جّدي قبل عام، وأن  باجتاه  أن املفاوضات كانت تسري  اىل 
انفجار املرفأ أعاد خلط األوراق، وأطّلت املبادرة الفرنسية بطريقة 
مثرية للقلق عند القوى البارزة، وغري مفهومة عند كثريين يف لبنان، 
ويظهر الغربيون، أو العاملون يف الغرب، استغرابًا لالندفاعة اللبنانية 
حنو دور لفرنسا اليت مل تعد متلك ما ميكنها من فرض معادلة. الكل 
يعرف أن فرنسا أضعف من أن تفرض موقفًا سياسيًا أو خطوة أو قرارًا 
يف لبنان. مّثة مغّفلون ال يزالون يعتقدون بأن باريس قادرة على 
فعل الكثري، وهي اليت تفشل يف محاية أبسط مؤسساتها الرتبوية 
يف لبنان، وتتصّرف بعقلّية فوقّية وخلفّية طائفّية جتاه اللبنانيني. 
لكّن فرنسا، مل تكن لتقدر على الوصول اىل لبنان لوال التفويض 
األمريكي. وهو تفويض انطلق من نظرية »الوقت الضائع«، إذ يعرف 
األمريكيون أنهم، وحلفاءهم كربيطانيا والسعودية، ال ميكنهم القيام 
بأي مبادرة يف لبنان، وأّن احليلة الوحيدة بيدهم هو املهّرج إميانويل 
ماكرون وفريقه السياسي واألمين والدبلوماسي. أما شركاء ماكرون 
األقوى داخل فرنسا، والذين يتمّثلون بشركات القطاع اخلاص، فهم 
األكثر محاسة لربنامج عمل كبري تقوم به فرنسا يف لبنان، ويستهدف 
وضع اليد على مشاريع كبرية تبدأ بإعادة إعمار مرفأ بريوت ومرافئ 
برنامج  اىل  وصواًل  واالّتصاالت،  الكهرباء  مبشاريع  مرورًا  أخرى، 

دفاعي يبدأ بالبحر.

 تصّور فرنسا والغرب: »وصفة الكارثة«
ابراهيم األمني
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مــقاالت وتــحقيقات

طارق  القاضي  بريوت  مرفأ  انفجار  يف  العدلي  احملّقق  أنهى 
بيطار مرحلة االستماع إىل الشهود واملّدعى عليهم لُيطلق مرحلة 
املالحقات. طلب بيطار أذونات ملالحقة قادة أجهزة أمنية ورفع 
حصانات نواب مشتبه يف توّرطهم بإهمال قصدي، مع علمهم 
احملقق  خطوة  تعين  فماذا  االنفجار.  بوقوع  تسّبب  ما  باخلطر، 

العدلي بعد مرور أربعة أشهر على توّليه التحقيق؟
بعضًا  نّفست  مدّوية  قنبلة  بيطار  طارق  العدلي  احملقق  فّجر 
من غضب اللبنانيني املرتاكم بسبب غياب احملاسبة القضائية 
للمحظّيني سياسيًا. مل تذهب جهود أربعة أشهٍر، وصل خالهلا 
إىل  اللجوء  وجوب  فرغم  ُسدًى.  بالليل  النهار  بيطار  القاضي 
احلذر، ُينظر إليها كخطوة تعيد بعضًا، ولو قلياًل، من أمٍل مفقود 

يف جسم قضائي مرتهن ألهل السياسة.
ليبدأ  عليهم  واملّدعى  الشهود  إىل  االستماع  بيطار  أنهى 
املالحقات القضائية. بدأ من رأس اهلرم لُيحدد موعدًا مل يكشف 
دياب  حسان  األعمال  تصريف  حكومة  رئيس  الستجواب  عنه 
كمدعى عليه. ووّجه بيطار كتابًا إىل جملس النواب يطلب فيه 
علي  السابق  املال  وزير  من:  كل  عن  النيابية  احلصانة  رفع 
حسن خليل، وزير األشغال السابق غازي زعيرت ووزير الداخلية 
السابق نهاد املشنوق. ووّجه كتاَبني، األول إىل نقابة احملامني 
يف بريوت إلعطاء اإلذن مبالحقة خليل وزعيرت كونهما حماميني، 
والثاني إىل نقابة احملامني يف طرابلس، إلعطاء اإلذن مبالحقة 
وزير األشغال السابق احملامي يوسف فنيانوس، وذلك للشروع 
القتل  جلرمية  االحتمالي  القصد  جبناية  هؤالء مجيعًا  باستجواب 

وجنحة اإلهمال والتقصري.
كذلك اّدعى على ضباط يف القيادة السابقة واحلالية للجيش، 
بينهم قائد اجليش السابق العماد جان قهوجي ومدير املخابرات 
لألمن  العام  املدير  إىل  إضافة  ضاهر،  كميل  العميد  األسبق 
العام اللواء عباس إبراهيم، واملدير العام ألمن الدولة اللواء 
تورطهم  يف  مشتبه  قضاة  حماكمة  طلب  كما  صليبا.  طوني 
سّجل  االنفجار.  وقوع  اىل  أدى  الذي  واإلهمال  التقصري  يف 
بيطار سابقة. فهو مل يستثِن أحدًا من معظم ممثلي األطراف 
اللواء  املثال،  سبيل  على  املرفأ.  عن  املسؤولني  السياسية 
حمسوبان  ضاهر  بدري  للجمارك  العام  واملدير  صليبا  طوني 
على رئيس اجلمهورية. رئيس اللجنة املؤقتة إلدارة واستثمار 
مرفأ بريوت حسن قريطم واملدير العام للنقل الربي والبحري 
عبد احلفيظ القيسي من حصة الرئيس سعد احلريري. والوزير 
السابق يوسف فنيانوس من حصة تيار املردة، فيما الوزيران 
غازي زعيرت وعلي حسن خليل واللواء إبراهيم حمسوبون على 
الثنائي الشيعي. يف الشكل، مل يلتزم بيطار خبطوط محر، مع 
أّن االدعاءات تطرح جمموعة أسئلة تزدحم قد تظهر األجوبة عنها 
يف األيام املقبلة. فَعالَم استند بيطار ليّدعي على مسؤول دون 

آخر؟
انفجار مرفأ بريوت  التحقيق يف  املّطلعون على معطيات ملف 
تتفاوت  قد  املسؤولية  من  مستويات  أربعة  إىل  خيلصون 
لتليها  أواًل،  حتضر  األمنية  املسؤولية  البعض.  بعضها  بني 
املسؤولية الوظيفية، ثم القضائية فالسياسية. وأحيانًا تكون 
هذه املسؤوليات على مستوى واحد حبيث إنه لو أّن أحدًا مّمن 
علم من بني هؤالء بوجود مواّد خطرة يف املرفأ، لكان قد قام 

بدور مسؤول، ولتمكن من احلؤول دون وقوع االنفحار.
من هنا، ُتعّد املسؤولية األمنية األكثر أهمية، يف نظر قاضي 
جان  السابق  اجليش  قائد  على  بيطار  ادعى  العدلي.  التحقيق 
قهوجي وعدد من ضباط اجليش. لكن مل يقرتب احملقق العدلي 
بأن  ُتفيد  املعلومات  عون.  جوزيف  احلالي  اجليش  قائد  من 
رئيس أمن املرفأ العميد طوني سّلوم قطع سلسلة املسؤولية 
قيادته  ُيبلغ  مل  أنه  بيطار  أمام  التحقيق  أثناء  زعمه  خالل  من 
اجليش  وقائد  منصور  طوني  العميد  السابق  املخابرات  )مدير 
من  قّلل  لكونه  األمونيوم  نيرتات  بوجود  عون(  جوزف  العماد 
أهميتها، بينما الضابط الذي سبقه العميد مروان عيد كشف أنه 
أرسل عدة كتب إىل رؤسائه )العميد ضاهر والعماد قهوجي(. 
وهنا حيضر سؤال انطالقًا من مقولة أّن اإلمرة هرمية والقيادة 
واحلكم استمرارية. لقد ادعى احملقق العدلي على مدير املخابرات 
السابق )ضاهر( لكونه كان يعلم بوجود نيرتات األمونيوم، لكنه 
منصور  طوني  العميد  تاله  الذي  املخابرات  مدير  على  يّدِع  مل 
النتفاء علمه حبسب املستندات املتوفرة يف حمضر التحقيق، مع 
أّن األخري كان أمني سر مديرية املخابرات أيام كميل ضاهر، 
العماد جوزيف  بعد تعيني  للمخابرات عام 2017،  وُعنينِّ مديرًا 
عون قائدًا للجيش. فهل ُيعقل أنه مل يكن يعلم بوجود نيرتات 
وإن  املديرية؟  لسر  أمينًا  كان  أن  منذ  املرفأ  يف  األمونيوم 
مع  يتحّمل  أال  االحتمالي،  القصد  مع  اإلهمال  جناية  سقطت 
والتقصري  اإلهمال  جنحة  األدنى مسؤولية  باحلّد  احلالي  القائد 
اّدعى  بيطار  القاضي  أّن  عن  فضاًل  واالستعالم؟  املتابعة  يف 
على العميد جودت عويدات الذي كان رئيس فرع التحقيق يف 
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مديرية املخابرات عام 2017، أي يف عهد العماد عون. فلماذا 
قد يّدعي عليه طاملا أّن العميد طوني سلوم اّدعى أّنه مل يبلغ 

املديرية بشأن النيرتات؟
الثابت  أّن  إال  العدلي،  اإلجابة موجودة لدى احملّقق  قد تكون 
أن االّدعاءات لن تتوّقف هنا فحسب، إذ إّن املصادر القضائية 
تؤكد أّن هذه االدعاءات أولية سُتستتبع الحقًا بسلسلة ادعاءات 
تبعًا للمعطيات اليت ستتوفر خالل التحقيق. كما أّن االدعاءات 
ال تعين إدانة املدعى عليه، إمنا تعين وجود شبهة حيال تورطه، 
وقد تسقط الحقًا يف حال عدم حتققها. مصادر متابعة للتحقيق 
تؤكد للزميلة »األخبار« أّن احملقق العدلي اّدعى على كل شخص 
ثبت أّنه تلّقى مستندًا بشأن وجود نيرتات األمونيوم يف العنرب 
الرقم 12 يف مرفأ بريوت، ومل يقم بأّي إجراء فعلي للحؤول 
دون حصول االنفجار. على سبيل املثال، وافق احملقق العدلي 
لكنه  فياض،  داود  العام  األمن  يف  الرائد  سبيل  إخالء  على 
طلب اإلذن من وزير الداخلية حممد فهمي ملالحقة اللواء عباس 
مراسالت  تلّقيه  لدى  إبراهيم  أّن  مع  عليه،  واالدعاء  إبراهيم 
ضباط األمن العام من مرفأ بريوت أرسل بريدًا أمنيًا إىل كل من 
رئاسة اجلمهورية واحلكومة )يف عهد الرئيس متام سالم( ووزير 
املشنوق.  نهاد  آنذاك  الداخلية  ووزير  زعيرت  غازي  األشغال 
فاّدعى على هؤالء الذين ثبت تلّقيهم الكتاب امُلرسل. تقول 
املصادر إّن املشنوق تلّقى بريدًا أمنيًا من األمن العام يتحدث 
عن دخول »مواد شديدة اخلطورة إىل مرفأ بريوت«. وهذا األمر 
أّكده املشنوق، لكنه مل يقم بأي إجراء. لذلك اّدعى بيطار على 
املشنوق، علمًا بأّن األخري أّكد للزميلة »األخبار« أّنه مل يستدعه 
ال احملقق العدلي السابق فادي صوان وال احلالي طارق بيطار، 
كاشفًا أنه مل يقم بأي إجراء لكون املراسلة تضّمنت إشارة إىل 
وجود حجز قضائي على السفينة، ما يعين أّن امللف يف عهدة 

ماذا بعَد الكتاب الذي وّجهه احملّقق العدلي يف قضية انفجار 
احلصانة  رفع  فيه  وطلَب  بيطار،  طارق  القاضي  بريوت  مرفأ 
خليل،  حسن  علي  السابقني:  الوزراء  ِمن  كل  عن  النيابية 
غازي زعيرت ونهاد املشنوق متهيدًا لالّدعاء عليهم ومالحقتهم 
والشروع باستجوابهم يف »جناية القصد االحتمالي جلرمية القتل 

وجنحة اإلهمال والتقصري«؟
خطوة بيطار خلَقت إرباكًا وانزعاجًا كبرَيين عنَد اجلهات اليت طاهلا 
القرار، وأَتت يف حلظة جتاذبات سياسية وطائفية ودستورية. 
وإذ يسود االنتظار التقين للخطوة التالية بعَد هذا الكتاب، فإن 
األنظار تتجه إىل رّد جملس النواب عليها، يف وقت استحضرت 
القاضي فادي  السابقة مع  التجربة  بامللف  فيه مصادر معنية 
صّوان يف هذا اجملال. وهو كاَن قد جلأ إىل خطوة مماثلة يف 
بـ«حتّمل  النواب  جملس  طالب  حنَي  املاضي،  الثاني  تشرين 
املسؤولية والقيام مبا يراه مناسبًا يف حق وزراء تعاقبوا على 
وزارات العدل واملالية واألشغال«، إذ »قد تكون هناك شبهة 
يف  األمونيوم  نيرتات  مادة  ترك  اىل  أّدت  قبلهم  من  إهمال 
امليناء طوال السنوات املاضية«. ويف رده على رسالة صوان، 
أسف جملس النواب يومها »ملثل هذه اخلطوة، اليت ال حترتم 
واعترب  الدستور«.  عليها يف  املنصوص  السلطات  مبدأ فصل 
اجمللس أن »الرسالة هي انتقائية« قبَل أن تكّف حمكمة التمييز 
جملس  يّتبع  فهل  القضية.  يف  التحقيقات  عن  يده  اجلزائية 
النواب األسلوب ذاته يف معرض رّده على القاضي بيطار؟ أم 
أنه سريى نفسه ُملزمًا برّد خمتلف كونه مل يُعد بإمكان أحد حتّمل 

أوزار هذه القضية اإلنسانية؟
يف املسار القانوني، ال مُيكن للقاضي بيطار أن يفِرض على 
جملس النواب اختاذ أي قرار. ما حيصل أنه فور وصول الرسالة 
إىل رئيس اجمللس، يعمد األخري اىل حتويلها إىل هيئة مكتب 
اجمللس من أجل أن تدرسها جلنة مشرتكة، تضم اهليئة وجلنة 
اإلدارة والعدل يف جملس النواب، ولديها مهلة 15 يومًا للتداول 
يف الطلب بعَد االطالع على النص واألسباب املرفقة به، وعليه 

يتقّرر بنتيجة املداوالت املوافقة على طلب بيطار أو رّده.
حتى اآلن، مل يّتخذ رئيس جملس النواب نبيه بري »أّي قرار 
يف ما يتعّلق بالقضية«، إال أن مصادر نيابية بارزة أكدت أن 
»بيطار راعى األصول الدستورية يف طلب اإلذن وفَق املادة 40 
من الدستور«، اليت تقول بأنه »ال جيوز اختاذ إجراءات جزائية 
حنَو أي عضو من أعضاء اجمللس أو إلقاء القبض عليه إذا اقرتف 
جرمًا جزائيًا إال بإذن اجمللس، ما خال حالة التلّبس باجلرمية«. 
اىل  الذهاب  ميانعوا  »مل  السابقني(  )الوزراء  النواب  فإن  لذا 
اجللسات إلعطاء إفاداتهم كشهود«، وقد أعلنوا عن ذِلك حتى 

قبَل أن ُيصدر جملس النواب اإلذن هلم.
تبقى النقطة الثانية اليت هلا »عالقة بأمر احملاكمة وفَق املادتني 
71 و72، اليت تقضي مبحاكمتهم أمام اجمللس األعلى حملاكمة 
الرؤساء والوزراء، وهو ما سيتقّرر يف ما بعد وفَق املداوالت«. 
وبينما أكدت مصادر نيابية أن »املعنّيني أو امُلّدعى عليهم مل 
يّطلعوا على نصوص القرار، إذ مل تِصلهم أي نسخ«، ُيتوّقع أن 
ُيرسل الكتاب اىل هيئة مكتب اجمللس يوم االثنني، مستبعدة 
أن »يكون رّد جملس النواب شبيهًا بالرد على رسالة صوان«، 
وأبلَغ  سبَق  أنه  وخاصة  مفاجئًا،  »كاَن  بيطار  قرار  بأن  علمًا 
اجلهات السياسية أن عمله يرتّكز على مسؤولية اجلهات األمنية 
يف املرفأ«، لكن »متى جتاوز القانون، فال شيء ميَنع الرّد عليه 

مبثل الرّد على صوان«.

بيطار »ُيرج« جملس النواب:
طـلب رفـع الـحصانة دسـتوري

ميسم رزق

مل حيسم فهمي أمر منح اإلذن.
رئيَسي  على  االدعاء  عدم  مسألة  على  ينطبق  نفسه  السؤال 
احلكومة السابقني سعد احلريري ومتام سالم. فبيطار حّدد موعدًا 
لالستماع إىل رئيس احلكومة حسان دياب كمّدعى عليه، لوجود 
العام  األمن  مراسلة  لكن  النيرتات،  بأمر  بعلمه  يفيد  مستند 
تضّمنت   ،2014 عام  الوزراء  جملس  رئاسة  إىل  ُأرسلت  اليت 
معلومات عن وجود نيرتات األمونيوم يف املرفأ. فلماذا مل يّدع 
الذي  احلريري  الرئيس سعد  الرئيس متام سالم؟ كذلك  على 
توىّل رئاسة احلكومة بني عاَمي 2016 و2019، فلماذا مل يشمله 
االّدعاء؟ جُتيب املصادر بأن قاضي التحقيق مل جيد ما ُيثبت أن 
الرئيس سالم قرأ مراسلة األمن العام، كما مل جيد ما يؤكد أن 

احلريري علم بأمر النيرتات!
ُيبّدده أّن احملقق  تزدحم األسئلة اليت قد ختلق تشكيكًا، رمبا 

العدلي مل ينِه سلسلة االدعاءات بعد...

وجوب  ينفي  وما  القضاء 
تدّخله أصاًل.

على  يّدِع  مل  بيطار  القاضي 
الوزير األسبق غازي العريضي 
نظرًا اىل عدم وجود أي ُمستند 
ُيثبت أنه تلقى مراسلة بشأن 
على  ادعى  بينما  النيرتات، 
يفيد  مستند  لوجود  زعيرت 

بتلّقيه معاملة قام بإحالتها على قاضي األمور املستعجلة، من 
فلوجود  فنيانوس  يوسف  على  اّدعاؤه  أما  ُيتابعها.  أن  دون 
املرفأ، من  وإدارة  القضاء  إليه بني  عديدة وصلت  مراسالت 
نفسه  األمر  النهاية.  حتى  اخلطر  إزالة  مسألة  ُتتابع  أن  دون 
ينسحب على النائب علي حسن خليل الذي وصلته، عندما كان 
وزيرًا للمالية، مراسلة من اجلمارك أحاهلا ملخاطبة قاضي األمور 
أيضًا. وبالتالي حتقق، يف نظر  املستعجلة من دون متابعتها 
القاضي، اإلهمال مع القصد االحتمالي لعدم االكرتاث لوقوع 

خماطر جراء عدم إزالة اخلطر.
وفق هذه القاعدة، ُيطرح سؤال بشأن اللواء إبراهيم، الذي أرسل 
الربيد األمين إىل الرئاستني األوىل والثالثة ووزارَتي األشغال 
بريوت،  مرفأ  يف  األمونيوم  نيرتات  وجود  بشان  والداخلية، 
عي عليه؟ جُتيب املصادر املّطلعة على التحقيق بأّن  فلماذا ادُّ
إبراهيم بعث باملراسلة عام 2014، لكنه مل ُيتابع القضية حتى 
العنرب  الدولة بفتح حتقيق بشأن  أمن  عام 2019، تاريخ قيام 
األمن  بأّن مصادر  علمًا  عليه،  ِعي  ادُّ ذلك،  وألجل   .12 الرقم 
العام تؤكد أن صالحيتها تنحصر باألشخاص وليس العنابر يف 
ظل توّلي اجليش أمن املرفأ. غري أّن مصادر التحقيق تتحدث 
عن وجود مادة يف نظام املرافئ واملوانئ )الصادر عام 1966( 
ُتلزم األمن العام حبراسة العنابر. فضاًل عن أّن احملقق العدلي 
استند قبل ادعائه على مراسلة قدمية من رئيس دائرة األمن 
العام يف املرفأ عام 2001، خياطب فيها اجليش بأنه سيؤمن 
احلراسة إىل جانبهم عماًل بنظام املرافئ واملوانئ. لكن مصادر 
صدرت  اليت  القانونية  النصوص  أن  إىل  تلفت  العام  األمن 
بعد عام 1966، عّدلت مهمة األمن العام يف املوانئ واملرافئ 
واملعابر، لتقتصر على أعمال الضابطة اإلدارية املعنية حبركة 

األفراد حصرًا.
لقد طلب احملقق العدلي من وزير الداخلية حممد فهمي اإلذن 
مبالحقة اللواء إبراهيم. ومبجّرد انتشار اخلرب، سارع فهمي إىل 
القول ما حرفّيته: »مبا أّن طلب احملقق العدلي ملالحقة اللواء 
ُأعطي  أن  إال  القانونية، ال ميكنين  األصول  راعى كل  إبراهيم 
إذن املالحقة احرتامًا للقانون«. هذا التصريح قاله لقناة »إل 
بي سي آي«، قبل أن يعود ويرتاجع عنه أثناء ظهوره يف نشرة 
الثامنة مساء على قناة mtv، حيث ذكر أنه مل يرده أّي كتاب، 
مشريًا إىل أنه سُيحيل طلب إذن املالحقة على الدائرة القانونية 
لدراسته قبل بّته. ورغم إصرار املذيعة على اإلجابة بنعم أو ال، 

    لم يدِّع بيطار على 
مدير املخابرات السابق 
)منصور(، رغم أنه كان 
أمني سرّ املديريـّة يف 
عهد مديرها األسبق 

املدّعى عليه كميل ضاهر
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مــقاالت وتـحقيقات

بريوت،  مرفأ  إنفجار  العدلي يف قضّية  ّقق  املحُ أعاد 
القاضي طارق البيطار، الضوء إىل قضّية إنفجار الرابع 
اإلستدعاءات  املاضي، من خالل سلسلة من  آب  من 
اليت طاولت سياسّيني وأمنّيني وقضاة، من الصّفني 
األّول والثاني، وذلك بعد إنتهاء مرحلة اإلستماع إىل 
ثمرة، جلهة  هود. فهل تكون مرحلة اإلستجوابات محُ الشحُ
العدلي،  ّقق  املحُ أمام  ضور  احلحُ على  امَلعنّيني  وافقة  محُ
ذنبني، أم ستحول التدخالت  صوًصا جلهة توقيف املحُ وخحُ
دون  واملذهبّية  والطائفّية  السياسّية  واحلمايات 

اسبة أي مسؤول؟. محُ
ّد من التذكري ّأّنه يف شباط املاضي، كّفت  بداية، ال بحُ
السابق  العدلي  ّقق  املحُ يد  اجلزائّية  التمييز  مكمة 
صوان،  فادي  القاضي  املرفأ،  إنفجار  قضّية  يف 
وذلك  املشروع«،  »اإلرتياب  بسبب  امللف،  عن 
املطلوبني  من  عدد  رفعها  الصدد  بهذا  ذّكرة  محُ بعد 
محايات  فيه  تكّفلت  الذي  الوقت  يف  التحقيق،  إىل 
ثول َمطلوبني آخرين  سياسّية وطائفّية ومذهبّية مبنع محُ
اجلديد،  العدلي  ّقق  املحُ سعى  واليوم،  القضّية.  يف 
كن  يحُ اليت  الثغرات  إزالة  إىل  البيطار،  القاضي  أي 
ستوى  أن يتسّلل منها امَلطلوبون إىل التحقيق على محُ
أو  أصواًل،  بالَدعوى  التبّلغ  عدم  مثاًل  جلهة  الشكل، 
إخل.  أصواًل،  والنقابّية  النيابّية  احلصانات  رفع  عدم 
ودينّية  سياسّية  محايات  إىل  اللجوء  مسألة  أّن  كما 
تبدو اليوم أصعب من السابق، بعد كل ما حصل يف 
القضّية، علًما أّن مساعي التهّرب من التحقيق من قبل 
اوالت ستعتمد على  امَلطلوبني لن تتوّقف، وهذه املحُ

أكثر من باب، أبرزها:
ستوى اإلتهامات  ساواة واإلنصاف على محُ أّواًل: باب املحُ
وغياب  اإلستنسابّية  تهم  أّن  حيث  التحقيق،  وطلب 
فوًرا  جاهزة  وغريها،  احلسابات،  وتصفية  العدالة 
دون  الشخصية  هذه  يطال  إستدعاء  ألي  للتصّدي 
تلك! والتربير واقعي ألّنه من غري املنطقي إستدعاء 
أو  الدولة  أمن  أو  اجليش  من  مسؤول  أي  وتوقيف 
األمن العام أو اجلمارك أو من إدارة مرفأ بريوت أو 
رئاسة  من  أو  املالية  وزارة  أو  األشغال  وزارة  من 
وتوقيف  إستدعاء  دون  من  إخل.  التنفيذّية،  لطة  السحُ
شابهة على مدى  كل املسؤولني الذين شغلوا وظائف محُ
تفّجرة يف  السنوات السبع اليت جسمت فيها املواد املحُ

أرض املرفأ، إىل حني وقوع الكارثة!
ثانًيا: باب التلّهي بالشكل بداًل من امَلضمون، حيث 
أّن اإلستدعاءات األخرية مّتت جبناية القصد اإلحتمالي 
جلرية القتل وجنحة اإلهمال والتقصري، أّي أّن التهم 
دون  من  النيرتات  حنة  شحُ بوجود  املعرفة  على  ترتّكز 
أّن  علًما  منها،  للتخّلص  ناسب  املحُ بالشكل  التصّرف 
طلبت  اليت  بشأناجلهة  احلقيقة  معرفة  هو  امَلطلوب 
وجهتها  كانت  وأين  من،  ولصاحل  النيرتات،  حنة  شحُ
أعطت  اليت  اجلهة  بشأن  احلقيقة  ومعرفة  النهائّية، 
الرغم  على  بريوت،  مرفأ  السفينة يف  حبجز  أوامرها 
من خطورة ما تنقله، واجلهة اليت أعطت األوامر بتفريغ 
الشحنة، وبتخزينها يف العنرب رقم 12، واجلهات اليت 
التخّلص منها بأي  أو  إعادة تصديرها  مل تعمل على 

طريقة، وألي أسباب، إخل.
ربى يف امللف واليت قد  ثالًثا: باب الثغرة األمنّية الكحُ
وأمنّية  سياسّية  لدواع  املواضيع  كل  حقيقة  تطمس 
خطرية، جلهة معرفة ما إذا كان اإلنفجار جنم من ضربة 
احلريق  كان  إذا  وما  تعّمد،  محُ أرضي  تفجري  أو  جوّية 
فتعاًل  حصل بالصدفة أو بفعل خطأ بشري، أم كان محُ
وألي أهداف. وكذلك جلهة معرفة مكان تسّرب الكمّية 
ربى من نيرتات األمونيوم اليت مل تنفجر، ومعرفة  الكحُ
ما إذا كان هذا النقص نامًجا من سرقتها، ومن قبل 
أي طرف، أو ما إذا كان هذا النقص نامًجا من بيعها، 
ما  معرفة  جلهة  وكذلك،  أيًضا.  طرف  أي  قبل  ومن 
إذا كان هذا التسّرب هو جملّرد حتقيق مكاسب مالّية 
رتبطة  غري َمشروعة فقط، أم أنه مّت لغايات عسكرّية محُ
رتبطة بعملّيات  جريات احلرب يف سوريا، أم حتى محُ مبحُ

أمنّية وبتفجريات يف العامل.
رابًعا: باب العراقيل اخلارجّية اليت حتول دون التقّدم 
وجد سلسلة من  يف التحقيق يف جوهر القضّية، حيث تحُ
العقبات اليت على القاضي البيطار إزالتها، جلهة عدم 
ذّكرات اإلنرتبول الصادرة بناء على طلب  التجاوب مع محُ
مرفوع من القضاء اللبناني، إللقاء القبض على عدد 

من املشبوهني األجانب يف القضّية وتسليمهم)1(.
خامًسا: باب الثغرات اخلارجّية واليت ليس من السهل 
التحقيق فيها من لبنان، بسبب عدم التعاون وبفعل 
بداية  يف  ترّدد  مثاًلما  ومنها  أيًضا،  الوقت  رور  محُ
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حنة  التحقيقات من أّن شركة سافارو الربيطانية هي اليت إشرتت شحُ
نيرتات األمونيوم من معمل روستافو أزوت يف جورجيا، وباعته إىل 
تفّجرات يف املوزمبيق، حيث جرى  تّصة بصناعات املحُ شركة أخرى محُ
واز،  نفي هذه املعلومات من مصادر خارجّية موثوقة. وعلى خّط محُ
راسلة تؤّكد  لطات الربيطانّية محُ تلّقت النيابة العامة التمييزّية من السحُ
أّن شركة »آغروبالند« اليت تعاقدت مع مالك سفينة »روسوس« 
سّجلة يف  لنقل نيرتام األمونيوم من جورجيا إىل املوزمبيق، غري محُ
جزر العذراء الربيطانّية، ما يعين أّن الشركة املذكورة وهمّية، وأّن 
قّدم إىل القضاء اللبناني  عقد النقل بني الشركة ومالك السفينة املحُ

زّور!. محُ
هملني  واملحُ قّصرين  املحُ اسبة  محُ الضروري  من  كان  إذا  اخلالصة،  يف 
كشف  أكثر  الضروري  من  فإّنه  آب،  من  الرابع  كارثة  إىل  بالنسبة 
املسؤولني الفعلّيني عن الشحنة، ومعرفةحقيقة ما حصل بالتفصيل. 
الكثري من اجلرأة واإلقدام، فهل ستكفي مؤازرة  وهذا األمر يتطّلب 
دًما بهذه املهّمة،  ضّي قحُ شرائح واسعة من اللبنانّيني للقاضي بيطار للمحُ
صيبة بتجمع« للتهّرب من  أّم أّن امَلطلوبني سيتوّحدون حتت راية »املحُ
بار سيحجب حقيقة ما حصل،  ثريه هذا األمر من غحُ اسبة، مع ما سيحُ املحُ
قبلة  األّيام واألسابيع املحُ الكارثة؟  الفعلّيني عن  وسيحمي املسؤولني 

ستحمل اإلجابات الوافية...
بطان  أبرزهم مالك سفينة »روسوس« إيغور غريتشوشكني، والقحُ  -1
الذي كان مسؤواًل عنها عند توّقفها يف مرفأ بريوت قبل حنو سبعة 
أعوام بوريس بروكوشيف، والتاجر املسؤول عن شحنة نيرتات األمونيوم 

الربتغالي خورخي موريرا.

هل سيتمّكن القاضي الـبيطار مـن توقيف املتوّرطني الكـبار؟
ناجي س. البستاني
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NEWS

املقيم عزيزي 

كان  املاضي  العام  أن  يف  شك  هناك  ليس 
ليس  تركيزي  وك��ان  بالتحديات،  مليًئا 
ولكن  للمجتمع  الخدمات  تقديم  على  فقط 
املستقبلية  املالية  االستدامة  تأمني  ايضًا، 

. يتنا لبلد

يف  إن��ه  أق��ول  أن  يسعدني  السبب  لهذا 
حزيران/  يف  للبلدية  ال��ع��ادي  االج��ت��م��اع 
التشغيلية  الخطة  اع��ت��م��اد  ت��م  ي��ون��ي��و، 
الخطة  لنا  تتيح   .22/2021 لعام  وامليزانية 
فرص  وخلق  مدينتنا،  يف  االستثمار  زيادة 
وتوفري  التجارية  األعمال  تشجيع  عمل، 

لسكاننا. املزيد 

أكثر  البلدية  ستنفق   ،  22/2021 خ��ال 
الخدمات  على  دوالر  مليون   358.4 من 
دوالر  مليون   65.4 و  األساسية  واملرافق 

يتضمن: هذا  األصول  تحسني  على 
ال��ط��رق  لتحسني  دوالر  م��ل��ي��ون   24.7

واملواصات؛
املشاة  م��م��رات  على  دوالر  مليون   1.8

الخشبية؛ واملمرات 
املدن؛ 6.7 مليون دوالر يف مراكز 

وامل��راف��ق  للحدائق  دوالر  مليون   13.6
لرياضية؛ ا

و املجتمع؛  بناء  ترقيات  على  دوالر  مليون   4.9

Mayoral Message

املياه. جودة  لتحسني  دوالر  مليون   3.4
ستنفذ  الخطة  ه��ذه  ألن  متحمس  أنني 
يستحقها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرات  م��ن  ال��ع��دي��د 
التعايف  يف  نبدأ  عندما  ويتوقعها  املجتمع 
رؤية  تتوقعوا  أن  يمكنكم   .COVID-19 من 
 Hurlstone يف  جديدة  مجتمعية  مساحة 
يف  جديدة   splash park حديقة  ؛   Park
يف  جديدة  لعب  مساحة  Greenacre؛ 
و   Punchbowl Park و   Parry Park

.Peace Park

مواقف  مثل  ذكية  مبادرات  أيضً�ا  سرتون 
 Marion Street يف  الذكية  السيارات 
وممرات  النشطة  البيانات  طريق  وخريطة 

.2022/2021 خال  للمدارس  آمنة 

ال��ق��رارات  بعض  ات��خ��اذ  علينا  ك��ان  بينما 
التشغيلية  الخطة  بأن  فخور  فإنني  الصعبة، 
بشكل  املقبلة   12 ال�  األشهر  نحو  تتطلع 
تم  ق��د  أنها  ذل��ك،  م��ن  واأله���م  إي��ج��اب��ي، 
مجتمعنا...  الحتياجات  لاستجابة  تطويرها 
الجديدة  املشاريع  ح��ول  املزيد  اكتشفوا 

يف لها  خططنا  التي  املثرية 
cb.city/operationalplan 

Yours sincerely
Clr Khal Asfour
MAYOR
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NSW Labor has an-
nouncedthat former Dep-
uty Mayor George Barcha 
will be its Mayoral candi-
date for Fairfield Council 
at the upcoming Local 
Government Electionsin 
September.Mr Barcha was 
elected unopposed by the 
local Labor rank and file 
party membership.
Having previouslyserved 
as a Fairfield City Coun-
cillor from 2012-2016 
and as Deputy Mayorfrom 
2013-2014, Mr Barcha will 
bring much experience to 
the Fairfield Labor team. 
With a firm understand-
ing of the  issues  facing  
residents, Mr  Barcha will  
be  focused  on  providing  
positive  outcomes  for-
working families and for 
the community.
For 35 years Mr Barcha 
and his family have lived 
and worked in the Fairfield 
Local Government Area. 
Being a local resident 
has provided him with 
anunderstanding of the di-
verse pressures  families 
are experiencing. 

As an active member of 
the community, Mr Bar-
chahas volunteered his 
time towards several 
charitable organisations  
helpingthe  vulnerable  
andthose  less  fortunate-
locally.  It  is  through  his  
volunteering work that Mr 
Barchahas come to under-
stand the adversities fac-
ing residents.
Fairfield is a proudly di-
verse community that 
George has been a part 
of since coming to Aus-
tralia as a teenager. As a 
migrant,he understands 
the struggles facing mi-
grant and refugee com-
munities settling in a new 
land. As a qualified Civil 
Engineer George under-
standsthe importance of 
education and the path-
way it provides for all 
people to achieve and be 
successful. 
“It is a great honour and 
privilege to be the Labor 
Mayoral Candidate for the 
2021 Local Government 
Election.  I  thank  the  lo-
cal Labor  party  rank  and  

file  members  for  putting  
their faith  in  me  to  be  
the Labor representative,” 
Mr Barcha said.
 “I believe that the great-
est asset that any lo-
cal government area 
has areits people. I will 
be working closely with 
residents,listening to their 
concerns and working to-
wards positive solutions 
to assist them in their dai-
ly lives.
“As a father of a teenage 
HSC student I totally un-
derstand the pressures 
facing parents, I want to be 
an empathetic ear to those 
parents who bring up their 
families in Fairfield.
“Fairfield is a great place 
to live and work, but I be-
lieve that there are many 
areas that can be im-
provedin our LGA. I’ll be 
working towards creating 
a better environment for 
all in the community,” Mr 
Barcha said.
“Being the Labor Mayoral 
Candidate brings much 
opportunity to meet with 
residents that care for the 
district they live in. I want 
to be  accessible to all res-
idents so that  they have 
a people-centered and 
solutions-focused Mayor 
representing them.
“I look forward to leading 
the Labor team in the com-
ing weeksandannounc-
ing positive policies for 
Fairfield,”Mr Barchasaid.
Media Contacts:
Fairfield Labor Mayoral 
Candidate Office: 0467 
880 888Email:
Barcha4Mayor@gmail.au

LABOR SELECTS EXPERIENCED FOR-
MER DEPUTY AS MAYORAL CANDIDATE
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سـتار إيـست

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

قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

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

نوعية ممتازة بأسعار منافسة

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

.

.
.

fecca.org.au/paincare

املصرية  الفنانة  دخلت 
شريين عبدالوهاب، يف نوبة 
هاتفية  مداخلة  خالل  بكاء، 
عمرو  اإلعالمي  مع  لزوجها 
»احلكاية«،  بربنامج  أديب، 
احلديث  أديب  طلب  عندما 
عليها  لإلطمئنان  معها 
حماوالت  على  وللتعليق 
حسام  وزوجها  ابتزازها 
حبيب بتسجيالت صوتية مت 

تسجيلها سرًا لوالد األخري.
باكية  انهارت  الوهاب  عبد 
عانت  أنها  شريين  قائلة: 
وحتملت  عامًا،   20 طوال 
تريد  وال  األمل  من  الكثري 
حياتها  تعيش  أن  إال  اآلن 

يف هدوء.
احليط،  جوه  أمشي  »حباول 
االتهامات  موضوع  ما  وقت 
أمريكا  يف  كنت  الغريبة 
قالت  عندي مشكلة.«  كان 

باكية؟.
ليا  اهلل،  »احلمد  وأضافت: 
جدًا  فيهم  تعبت  سنة   20
أنا  عشان  نفسيًا  بتأذى 
شخص حساس، ويف ناس 

كتري جدًا وقفت جنيب.«
أن  حبيب  حسام  وكشف 
استقباله خرب تداول تسجيل 
كان  لوالده  مسرب  صوتي 
»كنت  مضيًفا:  صادًما، 
 8 الساعة  وصيحت  نايم 
الصبح شريين بتعيط قالت 
من  أنا  أبوك  شوف  لي 
مات  أبويا  فكرت  الصدمة 

وبعدها ضحكت.«

وتابع: »شريين كانت خايفة 
حيصل لي حاجة من الصدمة، 
خاطري  علشان  لي  وقالت 
جًدا  طمنتين  نفسك  امسك 
بدعاها، وحسيت إن شريين 
كرت  من  مرة  كل  زي  مش 
اتعرضت  اللي  الصدمات 

هلا.«
وتابع : »أنا مقدرش أحاسب 
الطرف  أحاسب  لكن  أبويا، 
خصوصياتي..  اخرتق  اللي 
وشريين بتعيط مش عشان 
زعلت  لكنها  مين،  زعلت 
مش  أنا  لي  قالت  عليا، 
لكن  همي،  تشيل  عايزاك 
والناس  عليا،  انت صعبان 
دي،  الصورة  يف  حاطاك 
ارزقنا  يا رب  ودعت قالت 

حسن التصرف.«
هناك  أن  حبيب،  وأضاف 
حالة من التجسس حتدث يف 
حياته الشخصية هو وزوجته 
شريين عبد الوهاب، قائال: 

»يف ناس خترتق حياتنا حتت 
واملسمى  الصحافة  مسمى 

االستقصائي.«
وكشف عن تعرضه لإلبتزاز 
سجلت  اللي  »البنت  قائاًل: 
على  لي  بعتت  لوالدي 
لي  وقالت  بوك  الفيس 
عندي تسجيل لوالدك عملت 
على  لي  وبعتت  بلوك  هلا 
واتساب قالت لي دي حتة 
من التسجيل ولو ما دفعتش 
التسجيل  جنيه  مليون   2
هينزل قلت هلا تعالي خدي 

2 مليون جنيه ونزليه.«
وأكمل: »البنت مسعتين جزء 
أنا  اتقال،  اللي  من  أسوأ 
ألني  يبتزني،  يقدر  حمدش 
بربنا  وعالقيت  تربييت  عارف 

عاملة إيه«.
وسأله عمرو أديب: يف حد 

بيسجلكوا جوه البيت؟.
أخطر من  اللي  حبيب:  لريد 
دقيقة  تفاصيل  يف  كده 

وده  بيحصل،  وجتنيد 
باعرتاف السيدة اللي نشرت 
مع  مداخلة  خالل  املوضوع 

بسمة وهبة.
وهبة  بسمة  حبيب:  وأضح 
وهو  خطري،  سؤال  سألتها 
كان  اللي  الشخص  هل 
إنه  عارف  املكاملة  بيتسجله 
تسجيل  وال  وبيتذاع  حوار 
صوتي، ردت عليها وقالت 

ال تعليق.
وإستطرد بالقول: »الفنانون 
بتنتهك  حياتهم  وملا  بشر، 
بيبقوا  مش  دي  بالطريقة 

فني،  يروحوا  عارفني 
جدا،  صعب  إحساس  ده 
بيسجنك جوه حياتك وبيتك، 
على  أرد  عارف  مش  أنا 

حد«.
عن  احلديث  إطار  ويف 
بانقطاعه  والده  ادعاءات 
ارتباطه  بسبب  الغناء  عن 
أوضح  شريين،  بالفنانة 
أول  »عملت  حبيب:  حسام 
وبعدها   ،2004 عام  ألبوم 
اشتغلت 2006، ويف 2008، 
وبعدها عملت ألبوم يف عام 
بالنسبة  الشغل  أنا   ،2016

ما  شريين  عمر  هواية،  لي 
هي  وال  حاجة،  عن  أخرتين 
أنا  وال  شغلي  يف  بتتدخل 

بتدخل يف شغلها«.
وأشار حبيب إىل أن شريين 
بقصد  متعمدًا  هجومًا  تواجه 
أشخاص  قبل  من  تدمريها 
املاضي،  حبياتها يف  كانوا 
حياتها  من  خروجهم  وأن 
جعلهم يسعون للتأكيد على 
تسري  لن  زوجته  حياة  أن 

بشكل طبيعي من دونهم.
من  »هناك  وأوضح: 
شريين  تدمري  يف  يرغب 

أشخاص  وهم  عبدالوهاب، 
يف  معها  يعملون  كانوا 
بسبب  ولكن  املاضي، 
انتهت  العمل  يف  مواقف 
العالقة بينهم، لذلك رسائل 
أن  الوقت  معظم  هلا  هؤالء 
مهم  كان  جبوارها  وجودهم 
تعد  مل  حياتها  وأن  هلا، 
طبيعية بعد خروجهم منها«.

بيفرق  مش  شريين  وتابع: 
واملكاتب  الفلوس  معها 
البنوك  ايه  يعين  متعرفش 
اللي  الناس  يف  وبتثق 

حواليها ثقة عمياء.

شريين عبد الوهاب تدخل يف نوبة بكاء وزوجها يكشف عن تعرضه لإلبتزاز

شريين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب
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إعــالنات
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متِعب إميانويل ماكرون. متعب ألهل بيته قبل اآلخرين. سعيه الدؤوب 
لتحقيق إجنازات قابلة للصرف يف معركة حتسني صورته وشعبّيته 
داخل فرنسا، جيعله يستخدم كل ما هو متاح من أوراق قوة أو أوراق 
لعب ألجل حتقيق ذلك. لكن ماكرون، الذي يقول عارفوه إنه ذكي 
كفاية، يتصرف بفردية مفرطة. صحيح أنه ُيكثر من املستشارين من 
حوله ويف مؤسسات الدولة اليت ختضع له، لكنه نادرًا ما يتصّرف 
مع هؤالء على أنهم أكثر من مساعدين تنفيذيني. وجيزم العارفون 
بأموره أن خطوات كثرية قام بها أّدت اىل نتائج عكسية، لسبب وحيد 

وهو أنه كان مقتنعًا بأن طريقته يف إدارة األمر هي األفضل.
ماكرون شخص مستعجل. يريد حتقيق أهدافه بسرعة. يتصّرف كأنه 
أمام جدول أعمال واسع يشمل العامل كله. يعرف أكثر من غريه قوة 
فرنسا الفعلية، يف االقتصاد والسياسة واالسرتاتيجيا وخالفها، لكنه 
مثل كثريين يف القارة العجوز يعيش اإلنكار حيال أن أوروبا حتّولت 
منذ انهيار االحتاد السوفياتي اىل تابع للواليات املتحدة األمريكية. 
يعاَقبون باإلقصاء إن متردوا، أو ينفذون مع قليل من التشاور. وإذا 
كان ماكرون قد عانى األمّرين مع دونالد ترامب، إال أنه مل يصل 
اىل ما يصبو إليه مع جو بايدن. هو يتوّهم أو يتأّمل أنه بات شريكًا 

للواليات املتحدة يف إدارة ملفات العامل.
ارتباكًا يف عمل  ينعكس  الرجل  العمل من حول  الذي مييز  اإلجهاد 
املؤسسات الفرنسية. ليس يف باريس اليوم من يّدعي أن لوزارة 
أي مسألة  القرار يف  للدقة، ليس هلا  أو  اخلاص.  اخلارجية دورها 
قصر  يف  املوجودة  العمل  وخلّية  أولوية.  ذات  ماكرون  يعتربها 
اإلليزيه عرضة لضغوط جبارة، حتى يتحّول الضغط منه اىل مساعديه 
وإىل العاملني يف القصر. لقد هرب حنو أربعة من مساعدي مستشاره 
إميانويل بون بسبب جنون األخري وكثرة تطّلبه والفوضى اليت ترافق 
طلباته ومتابعاته. حتى يف األجهزة التنفيذية األخرى، ال جيد الوزراء 
واملسؤولون الكثري من اهلوامش اليت تتيح هلم مفاحتة رئيسهم بهذا 
اخلطأ أو ذاك. ومن حياول التمايز عن الوجهة االسرتاتيجية يعاَقب 

بشكل أو بآخر.
عودة مع ماكرون وفريقه اىل لبنان. رجالن أساسيان يتوّليان امللف 
اىل جانبه: السفري بون الذي خدم يف لبنان مرات ومرات، والسفري 
لفرنسا.  اخلارجية  االستخبارات  يتوىّل  الذي  إميييه  برنار  األسبق 
وطموحات  عالقات  مباشرة.  خيصهما  ما  لبنان  يف  لديهما  الرجالن 
وتصورات. لكن املشرتك بينهما أمر يف غاية اخلطورة: عداوة مطلقة 
بقيادة  املقاومة  مع  حمسوبة  وعداوة  األسد،  بشار  بقيادة  لسوريا 
حزب اهلل. أما املعضلة اليت يعانونها، فهي فريق احللفاء أو الالعبون 
اللبنانيون والسوريون معهم. يف كل مرة، خييب ظّنهم بسبب ضعف 
هذه األدوات، وقصر نظرها وقّلة حيلتها واستعجاهلا، كما فسادها 
الذي ال ميكن كتمه أو تغطيته لوقت طويل, ومع ذلك، فإذا حاول 
االنتباه  أن يلفت  أو سفارة،  أمين  مّر على جهاز  مسؤول فرنسي، 
منتقدًا، يسري عليه »احلرم« فورًا... انظروا إىل برونو فوشيه. الرجل 
يبدو معزواًل بال عمل بعد مغادرته بريوت. ويف باريس اقتناع بأنه 
خيضع لعقاب، ألنه قّدم تصورًا ملعاجلة امللف اللبناني خيالف توّجهات 
اليت  السفرية  تعّلمته  درسًا  صار  وعقابه  إميييه.  ــــ  بون  الثنائي 
حّلت حمّله. هي سيدة نشطة، مثابرة، تهتّم شخصيًا بالعمل املباشر. 
تتابع امللفات، حتى إنها عرفت كيف توائم بني بريد اخلارجية وبريد 
اإلليزيه. تعرف بالضبط حجم الدور واملوقع الذي حيتّله وزير اخلارجية 
جان إيف لو دريان. ال تتجاهله عماًل باألصول، لكن تركيزها على بريد 
اإلليزيه وما ميكن أن يصل أو يرسل اىل خلّية السفري بون، من دون 
برنار إميييه يف بريوت واملنطقة. وهي يف هذه  إهمال دور رجال 
الفرتة، متحمسة أكثر من السابق لرفع الصوت، معلنة أن املعركة 

دخلت طورًا جديدًا.

تخبـّط يف خليّة اإلليزيه وموظفون يهربون من مكتب بون وفوشيه معاَقب 
لتمايزه

بني أيار وحزيران املاضيني، اجتهدت السفرية آن غريو يف تقديم 
امللف  على  العاملة  الدولية  املعادلة  بالدها يف  جديد ملوقع  تقييم 
خروج  بعد  تبّدلت  األمور  بأن  بهم  تلتقي  ملن  هي حتسم  اللبناني. 
دونالد ترامب من البيت األبيض. تتحدث عن رعونته واحتقاره لكل 
إن  صراحة  وتقول  كشريك.  أوروبا  مع  التعامل  ورفضه  اآلخرين، 
ترامب وأعضاء إدارته كانوا يفرتضون أن فرنسا ُيسمح هلا بأن تلعب 
يف الوقت الضائع. حتى حصل الصدام. تشرح هي بالتفصيل، أمام 
من تعتربهم »رجال املرحلة« من اللبنانيني، أن املشكلة اليت كانت 
قائمة سابقًا سببها وجود خطتني وتصّورين، كل واحدة ختص طرفًا. 
لكن بعد وصول بايدن اىل البيت األبيض، حصل توافق على رؤية 
موحدة، أساسها أن أمريكا قررت التعامل مع أوروبا كشريكة. وبناًء 
على مداوالت مكثفة، تقول السفرية إن ملف لبنان اليوم يعمل وفق 
وفرنسا  املتحدة  الواليات  بني  عليها  التوافق  جرى  مشرتكة  رؤية 
تارخيية  حساسية  لديهم  الفرنسيني  أن  وأملانيا. صحيح  وبريطانيا 
جتاه األفضلية الربيطانية عند األمريكيني، لكنهم اليوم يعانون من 
الدور األملاني. رمبا يفكر الفرنسيون أنه يف  إزاء  حساسية مفرطة 
حال موافقة واشنطن على منحهم دورًا بارزًا يف اجملالني السياسي 
بريطانيا  ستجعل  إنها  بل  لبنان،  رقبة  تسّلمهم  لن  فهي  واألمين، 
رقيبًا دائمًا على كل ما يتعّلق بعمل القوى العسكرية واألمنية، ورمبا 

تصوير هيثم املوسوي

 مؤمتر يف باريس ولقاءات يف بريوت وحتريض على حزب اهلل: فرنسا تلعب بالنار

بيد  االقتصادي  امللف  يكون  أن  األمريكيون  يفّضل 
األملان. وهذا ما يفسر جانبًا من »الركض الفرنسي« 
اىل  املرفأ  من  لبنان،  اإلعمار يف  إعادة  مشاريع  جتاه 
غريه، والعودة اىل برنامج تسليح القوة البحرية للجيش 
اللبناني، علمًا بأن زيارة وفد رجال األعمال الفرنسيني 
التجارة اخلارجية، ال  لبريوت، والزيارة املتوّقعة لوزير 

تشري اىل وجود برامج واضحة أو مشاريع جاهزة.
األعمال، قال لصحايف  أحد املشاركني يف وفد رجال 
منلك  وال  خريية،  مجعية  لسنا  »حنن  بوضوح:  فرنسي 
من  إقرارًا  نريد  حنن  املشاريع.  لتمويل  الكايف  املال 
لنا  يسمح  وأن  شركاتنا،  بأفضلّية  اللبنانية  احلكومة 
احلصول  ألجل  املمّولة  الدولية  اجلهات  مع  بالتفاوض 

على ما يكفي إلقامة هذه املشاريع«.
وهؤالء ال يكتفون بذلك، بل ينتقلون فورًا اىل العبارة 
املفتاح، وهي: »جيب أن تكون املرافق حتت إشرافنا 
الكامل. ليس بالضرورة أن نشرتيها، ولكن أن نديرها 
وفق أحد أبواب اخلصخصة املمكنة، ولفرتة زمنية ال تقّل 
عن ثالثني عامًا، وحتت إشراف كامل من قبلنا لضمان 
املفرتض  األموال  استعادة  وضمان  جهة،  من  إنتاجها 

متثياًل يف مناطقهم ويف بيئاتهم االجتماعية. وهي خّصت اجلمعية اليت 
تديرها السيدة رباب الصدر بلفتة خاصة وخلوة خاصة، ألجل القول 
إنها تعكس متثياًل كبريًا يف الطائفة الشيعية. ال بل لفتت انتباهها 
اىل أنها متثل التيار البديل من اإلرهاب والتطرف والفساد... وتركت 
للسيدة رباب أن تفهم املقصود. وعمدت السفرية اىل القول صراحة 
للحاضرين، إن ما يهّم فرنسا اليوم هو اإلنسان اللبناني، وإن فرنسا 
لبنان خبالف  اإلنسان يف  تعمل ملصلحة  اجلمعيات  هذه  بأن  تعتقد 
األحزاب والسلطة الذين يعملون ألجل مصاحلهم اخلاصة ومواقعهم 
ومحاية مراكز نفوذهم وفسادهم داخل الدولة. وسارعت اىل القول 
بأن املبادرة الفرنسية ملعاجلة األزمة اللبنانية مستمرة، وقد أخذت 
وصول  رافقت  اليت  التغيريات  عن  بإسهاب  حتدثت  جديدًا.  شكاًل 
وهي  شريكة  باتت  فرنسا  وأن  األبيض،  البيت  اىل  جديدة  إدارة 
لبنان...  املباشر يف  بالعمل  للقيام  أمريكي  تفويض  على  حصلت 
و«حنن اليوم نعمل مع األمريكيني والربيطانيني وآخرين وفق رؤية 
بري. حنن  نبيه  الرئيس  مبادرة  عن  متامًا  ومبادرتنا ختتلف  موحدة. 
نريد إنقاذ لبنان ونقله اىل مستوى جديد من اإلدارة، بينما تستهدف 

مبادرة بري إعادة التجديد للطبقة احلاكمة نفسها«.
ثم قالت حبسم:

»لدى اللبنانيني اليوم خياران:
األول: تأليف حكومة جديدة، من مستقلني ال ختتارهم األحزاب، وتكون 
لديهم القدرة واملسؤولية واإلرادة احلرة خلوض معركة اإلنقاذ من 
بالتعاون  والعمل  الفساد،  الفوري يف معركة حماربة  الشروع  خالل 
املباشر والوثيق مع اجملتمع الدولي على إطالق عملية إقصاء تدرجيي 

وطوعي للفاسدين عن كل مواقع السلطة.
اجملتمع  مع  وقاسية  ومباشرة  شاملة  مواجهة  يف  الدخول  الثاني: 
من  النتائج  حتّمل  وبالتالي  الدولي،  اجملتمع  إرادة  ومع  الدولي، 
احلصار والعقوبات. وليكن معلومًا أن املواجهة املباشرة مع اجملتمع 

الدولي ستضع لبنان أمام االنهيار احلتمي والنهائي«.
ليس يف مصلحة  الثاني  اخليار  أن  لتشرح  تستدرك  السفرية  لكن 
أحد، وال يوجد يف لبنان من يقدر على مواجهة اجملتمع الدولي سوى 
حزب اهلل. هنا، تقّر السفرية بأن حزب اهلل قوي جدًا، ولديه خربة 
كما إيران على مواجهة العقوبات واحلصار، لكن عليه أن يفهم بأن 
اللبنانيني  ما يوجب على  اللبنانيني، وهذا  املواجهة يضّر كل  خيار 
إظهار التمايز الفعلي عن حزب اهلل وحتميله مسؤولية مواجهة اجملتمع 
الدولي ونتائج هذه املواجهة. وبالتالي ــــ تضيف السفرية العبقرية 
وأاّل  اهلل،  حزب  عن  الفعلي  متايزهم  إظهار  اللبنانيني  على  إن  ــــ 
يتصرفوا كما تصرفت حكومة حسان دياب اليت مل تتعاون أبدًا مع 
اجملتمع الدولي ومل تنفذ توصياته ومل تلتزم بالتعليمات اليت تفتح 
حسان  للرئيس  الفرنسية  السفرية  قالته  )ما  اإلنقاذ.  أمام  اجملال 
دياب أول من أمس هو نفسه ما قالته يف اجتماعاتها مع اجملموعات 
اللبنانية( ألنها تعترب أن عدم االستجابة الكاملة لربنامج اإلصالحات 
يف  السبب  هو  الدولي  النقد  صندوق  أو  الدولي  البنك  يراه  كما 

تعميق األزمة.
وحتى ال يبقى السؤال ماثاًل حول موقف فرنسا واجملتمع الدولي من 
أمام  أيضًا  هو  احلزب  بأن  القول  اىل  السفرية  سارعت  اهلل،  حزب 
خيارين: »إما أن يقبل التفاوض مع اجملتمع الدولي، وله اخليار يف 
أن خيتار اجلهة أو الدولة اليت يريد التحاور معها. اجلميع يريد التحدث 
الفرنسيني  أو  الربيطانيني  أو  األمريكيني  يرفض  كان  وإذا  إليه، 
فيمكنه التحدث مع األمم املتحدة أو مع أملانيا« )قال دبلوماسي غربي 
إن أملانيا يف لبنان يراد هلا أن تؤّدي دور سلطنة ُعمان يف ملفات 
إيران واليمن(. لكن السفرية أظهرت بعض »احلزم« عندما أوضحت: 
»حنن من جانبنا سنستمر بالتواصل والتحدث مع احلزب، لكن على 
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ابراهيم األمني

إعادتها إىل املقرضني«. وبطبيعة احلال، ال يتعب الفرنسيون، مثلهم 
مثل مجيع رجال األعمال، يف شرح أنهم األقدر واألكثر تفاعاًل، وأنهم 
خيّططون ليس إلعمار جزء من املرفأ، بل ألجل إحياء مدينة بكاملها، 
وواسعة  مستدامة  تنمية  تستهدف  اجلديد  للمرفأ  تصّوراتهم  أن 
االجتاهات... لكن هل من دراسة قابلة للنقاش؟ عندها ينظر اجلميع 
اىل بعضهم البعض، ويشريون اىل أنهم يريدون متوياًل أوليًا لوضع 
الدراسات قبل عرضها على لبنان بغية نيل موافقته، ثم للشروع يف 
األعمال. وال ينسون مباغتة اللبنانيني مبفاجأة يعتقدون أنها مؤشر 
 CGM قوي: يف الرابع من آب املقبل، ستعمد شركة الشحن البحري
اىل إعادة افتتاح مكاتبها يف بريوت اليت تضّررت يف انفجار املرفأ 
قبل أكثر من أحد عشر شهرًا. يريد هؤالء أن حيتفل لبنان معهم بهذا 

اإلجناز العظيم!

الوصاية اآلن... فورًا
على أن املسالة ال تقف عند هذا احلد، ذلك أن فرنسا اليت تتوىّل اآلن 
دور املتحّدث األول يف امللف الداخلي اللبناني، تتصّرف كما لو أنها 
متلك من األوراق ما يكفيها لكي تالعب اجلميع يف لبنان. وهي تعترب 
أنه مبجرد أن تكون على تواصل سياسي مع حزب اهلل، فهذا كاف 
لكي يقبل احلزب بتصوراتها. ومثة فوقية مقززة لدى الفرنسيني وهم 
يشريون اىل هذا األمر على سبيل أنهم مينحون املقاومة يف لبنان 
الدولي ذلك«.  اجملتمع  يرفض  »بينما  معها،  التحدث  قبوهلم  بركة 
املشكلة هنا أن فرنسا مل تتعلم شيئًا ال من ماضي االستعمار القديم 
وال من حماولة إعادة االستعمار املباشر قبل حنو أربعني سنة، وال من 
كل ما مّر عليها ومعها وبسببها يف منطقتنا. فرنسا ال تزال فرنسا، 
بل هي من سيئ اىل أسوأ.. ترى، هل يفكر الفرنسيون حلظة بأن 
املقاومة يف لبنان هي من مينحهم فرصة التحدث إليها، بينما يقف 

العامل كله طالبًا التواصل؟
هل ينسى الفرنسيون قبل شهور عدة ما حصل عندما طلب العدو من 
األمم املتحدة نشر كامريات مراقبة على احلدود اجلنوبية؟ أمل تتعب 
فرنسا ألجل مترير مشروع تعرف أنه خيدم العدّو وحده؟ أمل تفهم ملاذا 
مل تكن طرفًا يف التواصل ال هي وال إسبانيا املتوّرطة أصاًل يف لعبة 
أمل  إسرائيل؟  ملصلحة  الدولية  الطوارئ  قوات  خالل  من  التجسس 
تفهم ملاذا رفض حزب اهلل التحدث مع الربيطانيني، بل رفض حتى 
تلّقي رسالة تطلب االجتماع بهم؟ أمل تفهم ملاذا اضطرت الواليات 
املتحدة واألمم املتحدة ومعهما فرنسا وإسبانيا وبريطانيا اىل الطلب 
من سويسرا ألن تقوم هي بالتواصل مع حزب اهلل بغية إقناعه بأن 
الكامريات ال تستهدف اجلنوبيني؟ وحسنًا فعل السويسريون الذين 
املقاومة  تنصب ملراقبة  كامريا  أّي  جيدًا:  الرسالة وفهموها  مسعوا 
سوف تكسر، وكل يد حتاول إصالح ما كسر ستكسر أيضًا... أمل 
موفد  اللبناني من خالل  اجليش  بادر  احلالية، ملاذا  السفرية  تعرف 
شخصي للعماد جوزف عون اىل إبالغ فرنسا أن احلزب لن يوافق على 
املشروع وأن اجليش ينصح بتجاهل األمر ألن أحدًا ال يريد الصدام؟

أنها  على  تتصرف  بل هي  بعد.  الرسالة  تفهم  فرنسا مل  أن  يبدو 
صاحبة احلق يف الوصاية الكاملة. وأنها عندما تركت لبنان، كانت 
يف إجازة، لكنها عادت لتجد شعبه وقياداته يف حالة عجز، وهي من 

يقرر كيف تدار األمور.

 ال تحلموا بقرش ما لم تنّفذوا إصالحات وفق توصيات املجتمع الدولي 
وتحت إشرافه

وألن فرنسا مل تغادر منطقها إياه، سعت السفرية اجلديدة ــــ اليت 
تعّلمت الدرس بأاّل تكرر ما كان يفعله سلفها فوشيه ــــ اىل توسيع 
نطاق صالتها احمللية. وخالل الشهرين املاضيني، عقدت لقاءات يف 
مقر السفارة، مجعت عددًا من ممثلي منظمات ومجعيات مدنية، من 
التتمة على الصفحة 20خمتلف املناطق والطوائف. وقالت هلم بداية إنها تعتقد أنهم األكثر 
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى
 نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

قـالوا طـاروا املـصريات

قالوا طاروا املصريات 
وقعوا العامل باحلريي 

ساعة خود وساعة هات 
تا عرفوا فضيحة كبريي 

يا رب ترد الضربات 
وال يناموا عاحلصريي

خربوا بالدي احال بالد 
وهربوا الناس من الديري 
وصاروا عا بعضن أسياد
وبالسرقة بيعطوا متيلي 

غضب اهلل والعباد 
ينزل عا زعما كبريي 
ما بدنا هيكي رواد 

وال بدنا نفوس زغريي 
هلكوا الناس وباعوا بالد 

وجابوا اغراب كتريي 
حكمن حكم االستبداد 

يا عجنه بال مخريي
تلوا جيابن والعباب 

وحرقوا اهل العشريي
مخناهم شي أسياد 

مش عم مّحل ضمريي 
عاشوا من فعل الفساد 

زادوا  الفوضى الفريدي    
وعا جهنم عملوا رواد 

وحصدوا العامل حصيدي 
تا وطنا لبس حداد 

وصار مشاع ومكيدي 
وعبدوا الدوالر احلّساد

وكسروا مشوخ العقيدي  
كل واحد عامل حّصاد

مع نريانو العتيدي
حاكم ظامل عاالوطان

مع افكارو العنيدي.. 

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

اآلن وصاعدًا حتت سقف هذا  معه من  نتحدث  أننا  يعلم  أن  احلزب 
التوجه. وحنن نقول للحزب بأنه يف حال قرر رفض التفاوض وقرر 
عزله  النتائج. وعندها سيتم  فعليه حتمل  معنا،  مواجهة  الدخول يف 
أحد، مبن فيهم حنن،  يبقى  ولن  العامل،  قبل كل  من  كلية  بصورة 
يقبل التحدث معه. وسيواجه وضع كل املنظمات اإلرهابية املعزولة 
اىل  ينجّر  لن  وبأنه  مغامرًا،  حزبًا  ليس  بأنه  نثق  وحنن  العامل.  يف 
اليوم يف وضع يشبه ما كان عليه بني  »لبنان  مغامرات«. لتختم: 

عاَمي 1982 و1983، وهناك الكثري من اخليارات على الطاولة«.
عصف فكري يف باريس: مؤتمر لدراسة الحكم البديل يف لبنان

لقاءات السفرية الفرنسية يف بريوت مل تكن معزولة عن نشاط آخر 
بادرت السلطات الفرنسية اىل القيام به يف باريس. تعاونت وزارة 
اخلارجية مع وزارة الدفاع واألجهزة األمنية ومراكز أحباث على ترتيب 
مؤمتر ملناقشة الوضع يف لبنان واملنطقة. ودعي إىل االجتماع موظفون 
فرنسيون وشخصيات لبنانية حضرت إما بوصفها حتمل جنسية أخرى، 
أو أنها متّثل مراكز أحباث ومؤسسات غري لبنانية. لكن باريس اختارت 
شخصية لبنانية واحدة حضرت من بريوت. وتبنّي أن الشخصية احلاضرة 
هي املدير العام السابق لوزارة اإلعالم حممد عبيد، ويبدو أن حضوره 
مّت بتوصية من قائد اجليش العماد جوزف عون. واستمر املؤمتر أليام 
عدة، واختتم نهاية الشهر املاضي، وكان مناسبة لنقاش نظرّي حول 
األزمة اللبنانية كجزء من مشكلة املنطقة. وليس غريبًا على احلاضرين 
أن ينجحوا يف تقديم تشخيص وفهم دقيق لألزمة من جوانبها كافة. 
لكن احلرية تعود اىل الطروحات البديلة وإىل األفكار العالجية املمكن 
اليت ميكن  اخلالصات  أن  على  اللبنانية.  األزمة  مقاربة  اعتمادها يف 

اخلروج منها بعد هذا اللقاء تفيد باآلتي:
أواًل: إن فرنسا باتت كما بقية »اجملتمع الدولي« على اقتناع تاّم بأن 
الطبقة السياسية املوجودة مل تعد مؤّهلة لالستمرار يف احلكم، مبن 
فيهم الرئيس سعد احلريري، وأنه حان وقت التغيري الشامل. و«حنن 
ندعم تغيريًا شاماًل، لكننا ال ندعم أن حيصل ذلك بالقوة ألنه ال يدوم، 
وقد يتسّبب مبشكالت كبرية، بل نسعى إىل أن يتحقق من خالل تعزيز 
ميكن  اليت  والشخصيات  واجلمعيات  املدني  اجملتمع  ونشاط  حضور 
أن تشكل بدياًل حقيقيًا من املوجودين حاليًا. وفرنسا تتحدث باسم 
تسمح  تسويات  عقد  على  للمساعدة  االستعداد  عن  الدولي  اجملتمع 
خبروج هذه الطبقة السياسية من دون مواجهة. وهذه التسويات ال 

ميكن أن تكون بطريقة ُتبقي األمور على ما هي عليه اليوم«.
ثانيًا: يعتقد الفرنسيون أن املشكلة يف لبنان تتطّلب تغيريًا شاماًل، 
وحتتاج اىل حوار يقود اىل عقد اجتماعي وسياسي جديد. وجيب أن 
يكون األمر أساسيًا ال أن يتّم ربط التغيري باالنتخابات. وهم ُيظهرون 
خشية كبرية من كون االنتخابات يف حال حصوهلا بصورة مبكرة أو 
يف موعدها قد تعيد إنتاج الطبقة احلاكمة نفسها، وسيكون اجملتمع 
جديدة.  أربع  لسنوات  نفسها  اجملموعة  مع  بالتعامل  ملزمًا  الدولي 
لذلك جيب البحث يف آلية خمتلفة إلدارة االنتقال السلمي اىل سلطة 

جديدة.
ثالثًا: يبدو أن الفرنسيني، بعدما عجزوا عن تأمني إمجاع أوروبي على 
فرض عقوبات على أركان الطبقة السياسية يف لبنان، يفكرون يف 
أخرى، ألجل فرض  مع دول  أو  وأملانيا،  بريطانيا  مع  اتفاقات  عقد 
عقوبات ثنائية أو ثالثية على شخصيات لبنانية من البارزين، تؤدي 
اىل منعهم من دخول أوروبا أو بعض الدول، ومنعهم من مزاولة أي 
وتعقيد  أزالمهم،  خالل  من  أو  مباشرة،  جتارية  أو  اقتصادية  أعمال 
كل معامالتهم يف هذه الدول. مع الرغبة الواضحة بعدم اللجوء اىل 
عقوبات تعّطل أي مسعى إلقناع هذه القيادات باالبتعاد السلمي عن 
الضغوط ألجل  استخدام هذه  الفرنسيني هنا، هو  مواقعها. وهدف 
إقناع هذه الفئة بعدم خوض االنتخابات النيابية اجلديدة وترك اجملال 

أمام آخرين.
التصّرف  اجلميع  على  لبنان،  يف  احلل  وجهة  حسم  بانتظار  رابعًا: 
ال  للبنان،  مالي  دعم  برامج  أي  هناك  تكون  لن  أنه  أساس  على 
من اجملتمع الدولي وال حتى من الدول العربية. ولن يصرف قرش 
واحد يف لبنان قبل إقرار اإلصالحات اليت يطلبها »اجملتمع الدولي« 
وبإشرافه، وبوجود فريق ال ميثل الطبقة السياسية احلالية. أما حاجات 
لبنان الغذائية، فسيتلّقاها، يف ظل وجود تصور لتعزيز وضع القوى 
الفوضى  وقيام  األمين  االنهيار  حصول  ملنع  واألمنية  العسكرية 

الشاملة.
خامسًا: يتصّرف الفرنسيون بالعقلية نفسها اليت دفعت جهات بارزة 
يف بريطانيا، كما يف الواليات املتحدة أيضًا، اىل احلديث من جديد 
عن احلاجة اىل وصاية دولية مباشرة على إدارة املرحلة االنتقالية يف 
لبنان. ويصل األمر ببعضهم اىل احلديث عن ضرورة البحث يف خيار 
فرض وصاية دولية ولو توّجب وجود فريق دولي يتوىّل على األرض 

ممارسة اإلجراءات الكفيلة بالتزام تطبيق اإلصالحات كاملة.
ال تضخّموا األمور

وسط كل هذه األجواء، خيرج من بني الفرنسيني من يدعو اىل عدم 
الفرتة.  هذه  الفرنسية يف  احلكومة  به  تقوم  ما  قراءة  املبالغة يف 
ماكرون  إميانويل  الرئيس  أن  يعتقدون  باريس  املتابعني من  بعض 
يف حالة إحباط شديد إزاء األزمة اللبنانية، وهو سعى إىل استثمارها 
يف معركته الداخلية، وأن خلية اإلليزيه مل تعد تظهر محاسة كبرية 
للقيام بأمور استثنائية ربطًا بعجزها عن إقناع اللبنانيني بتقديم حلول 
خمتلفة... واألهم من كل ذلك، أن فرنسا بلد يواجه صعوبات كبرية 
لبنان وال يف  إنفاقًا غري ممكن يف  تكّلفه  متنعه من عرض عضالت 
وعمل  لبنان  مللف  املتابعني  الفرنسيني  بأحد  األمر  ويصل  غريه... 

سلطات بالده اىل القول: إنهم كمن جيّذف يف اهلواء!

تتمة املنشور على الصفحة 16
مؤمتر يف  باريس...

محمد عامر األحمد  - سورية

السويداء 

لسّيدٍة
جنوب القلب  

تأخذني  إىل حوران 
مبتاًل...
بتاريٍخ

له يف احلرب   أصداُء
لقامتها

مجوح األرض  يف   سهٍل
  

يريق جهاته اخلضراء  
لآلتني من ولٍه

فتندى فيه 
أمداُء

إىل  نسٍغ
لكامل  حكمة األشجار 

يرتكين
أحابي  القّمة الشّماء 

يف إفراط خنوتها 
ولي  

يف  الشامخ    الشجرّي  
 أبناُء

محامُ يا بين معروف  
أوصلين 
مساءُكُم

قرأت السرية اخلضراء
عن جبٍل

وعدت  إىل نداء احلرب   
أكتبها..  

بنشوة كأس )رّياٍن(
ُ

ويف قليب الّسويداُء
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تـتمات

بايدن: واشنطن حققت...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

حتول  ومنعت  الدن  بن  أسامة  القاعدة  تنظيم  زعيم  على  قضت 
أفغانستان لتكون منطلقا ملهامجة أمريكا ومصاحلها.

وأوضح أن قوات بالده عملت على تدريب القوات األفغانية وقدمت 
هلا األسلحة املتطورة، كاشفا عن أنه مت إنفاق تريليون دوالر لتدريب 

وجتهيز قوات األمن األفغانية.
وكشف الرئيس األمريكي عن تنسيق إدارته مع الشركاء يف العامل 
لتأمني املطار الدولي يف كابول، موضحا أن دوال يف املنطقة تساعد 

من أجل التوصل لتسوية سلمية يف أفغانستان.
أما فيما خيص ملف املتعاونني مع القوات األمريكية وخيشون انتقام 
حركة طالبان فقد أكد بايدن، أن واشنطن ستساعد األفغان الذين 
ساعدوا القوات األمريكية ال سيما املرتمجني، قائال »الواليات املتحدة 

مفتوحة للمواطنني األفغان الذين ساعدوا قواتنا«.
حتملوا  هناك  القادة  وعلى  لألبد  أفغانستان  يف  نبقى  »لن  وقال 
مسؤولياتهم«، الفتا إىل أن إدارة سلفه ترمب توصلت التفاق مع 

طالبان لسحب قواتنا يف أيار املاضي.
وشدد بايدن على أن التهديد اإلرهابي اتسع نطاقه ومل يعد يقتصر 
حتقيق  على  أمريكا  موارد  تركيز  بضرورة  مطالبا  أفغانستان،  على 

التفوق على الصني.
يف  كبرية  وتضحيات  باهظة  تكلفة  دفعت  بالده  أن  أضاف  كذلك 

أفغانستان، وأردف »ننهي أطول حرب خاضتها الواليات املتحدة«.
وجاء كالم بايدن عقب إعالن اجليش األمريكي أنه أجنز انسحابه من 

أفغانستان بنسبة »أكثر من %90«.

روسيا و »طالبان« تناقشان...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

من تصاعد التوتر يف املناطق الشمالية من أفغانستان، ودعا إىل منع 
انتشاره خارج البالد.

فصائلها  انتهاك  »عدم  املقابل،  يف  »طالبان«،  حركة  وتعّهدت 
ضمانات  »تقديم  عن  فضاًل  الوسطى«،  آسيا  دول  حدود  املسلحة 
بتأمني أمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول األجنبية وسالمتها 

يف أراضي أفغانستان«.
سالم  بتحقيق  »اهتمامهم  للحركة  السياسي  املكتب  ممثلو  وأكد 
مجيع  مصاحل  مراعاة  مع  املفاوضات،  خالل  من  البلد،  يف  مستديم 
»الحرتام  استعدادهم  عن  فضاًل  البلد«،  لسكان  العرقية  اجملموعات 
اإلسالمية  األعراف  إطار  يف  النساء،  ذلك  مبن يف  اإلنسان،  حقوق 

والتقاليد األفغانية«.
ومت التأكيد، بصورة خاصة، بشأن »عزم اجلماعة الراسخ على حماربة 
على  والقضاء  أفغانستان،  داعش يف  تنظيم  يشّكله  الذي  التهديد 

رات يف البالد، بعد طّي صفحة احلرب األهلية«. إنتاج املخدِّ
وكان مستشار الرئيس األفغاني لألمن القومي محد اهلل حمب، قال 
منذ أيام إن كابول عازمة على تشكيل حكومة متثيلية تضم »طالبان« 

ومجيع »القوى األخرى«.
مجهورية  مع  املفاوضات  طاولة  إىل  طالبان  »تعود  أن  يف  وأِمل 
أفغانستان، للتوصل إىل حّل سلمي لنتمكن من إنشاء حكومة متثيلية 

تضم طالبان ومجيع القوى األخرى«.

واشنطن: ما زلنا نعتقد...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وفيما دعا املندوب الصيين إىل حل اخلالف باحلوار، مشددا على أن 
بكني تولي أزمة سد النهضة أولوية قصوى.

لديها  األطراف  كل  أن  األمن  جملس  يف  فرنسا  مندوب  اعترب  كما 
أهداف مشروعة بشأن سد النهضة، داعيا كنظريه الصيين حبل اخلالف 

باحلوار.
إن  األدب  املتحدة طارق  األمم  لدى  تونس  مندوب  قال  جهته،  من 
الوصول إىل حل بني أطراف النزاع بشأن سد النهضة اإلثيوبي »ليس 

أمرا مستحيال«.
وذكر األدب يف كلمته أمام جملس األمن خالل جلسة ملناقشة 

الدول املشاركة يف...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

املسلحة وُمراقبون من األمم املتحدة واألردن ولبنان والعراق.
الدول  »تأكيد  فيه  جاء  ختاميًا،  بيانًا  الضامنة  الدول  أصدرت  كما 
السورية  العربية  اجلمهورية  بسيادة  الثابت  التزامها  الضامنة جمددًا 
ومبادئ  بأهداف  وكذلك  وسالمتها،  ووحدتها  أراضيها  واستقالل 

ميثاق األمم املتحدة«.
وعربت الدول الضامنة عن عزمها على مواصلة التعاون من أجل مكافحة 
االنفصالية  املخططات  ومعارضة  ومظاهره  أشكاله  جبميع  اإلرهاب 
اهلادفة إىل تقويض سيادة سوريا وسالمتها اإلقليمية وتهديد األمن 
القومي لدول اجلوار، كما أدانت الدول الثالث تزايد النشاط اإلرهابي 
يف مناطق خمتلفة من سوريا، والذي يؤدي إىل سقوط ضحايا مدنيني، 

مبا يف ذلك اهلجمات على البنية التحتية املدنية.
واتفقت الدول على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على 
»داعش« و »جبهة النصرة« و »هيئة حترير الشام« ومجيع األفراد 
واجلماعات واملؤسسات واملنظمات األخرى املرتبطة بـ »القاعدة« أو 
»داعش«، واجلماعات اإلرهابية األخرى امُلصّنفة على هذا النحو من 
قبل جملس األمن الدولي، مع ضمان محاية املدنيني والبنية التحتية 

املدنية وفقًا للقانون اإلنساني الدولي.

ودرست الدول الضامنة بالتفصيل الوضع يف منطقة خفض التصعيد 
يف إدلب وشددت على ضرورة احلفاظ على السالم »على األرض« من 

خالل التنفيذ الكامل جلميع االتفاقات القائمة بشأن إدلب.
سوريا،  شرق  مشال  يف  الوضع  الضامنة  الدول  ناقشت  كذلك 
واتفقوا على أن حتقيق األمن واالستقرار على املدى الطويل يف هذه 
املنطقة ممكن فقط على أساس احلفاظ على سيادة سوريا وسالمتها 
اإلقليمية، ورفضوا كل احملاوالت خللق واقع جديد »على األرض«، 
مكافحة  بذريعة  الذاتي  للحكم  الشرعية  غري  املبادرات  ذلك  يف  مبا 
اإلرهاب، وجددوا تأكيد عزمهم على معارضة املخططات االنفصالية 
لدول  القومي  األمن  وتهديد  وحدة سوريا  تقويض  إىل  تهدف  اليت 

اجلوار.
واستنكرت الدول املشاركة بـ »آستانة« اهلجمات العسكرية اإلسرائيلية 
املستمرة يف سوريا، واليت تنتهك القانون الدولي والقانون اإلنساني 
الدولي، وسيادة سوريا والدول اجملاورة، وتهدد االستقرار واألمن 

يف املنطقة، ودعت إىل وضع حد هلا.
وأعربت الدول املشاركة عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للصراع 
قابلة  سياسية  عملية  قدمًا يف  باملضي  التزامهم  وأكدوا  السوري، 
للحياة وطويلة األمد، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، مبساعدة 

األمم املتحدة وفقًا لقرار جملس األمن الدولي 2254.

الراعي يف حفل...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

والتفاعل والتكامل معه. وانطالقا من رمزية املناسبة واملكان جتدد 
ركائزها  جامعة  عروبية  مظلة  حتت  واألخوة  الشراكة  اليوم  اململكة 
تسمح  ال  أنها  اململكة  تؤكد  كما  والسالم.  احملبة  احلوار،  االعتدال، 
باملساس باهلوية الوطنية اللبنانية وال املساس بنسيج العروبة حتت 
أي ذريعة كانت، فاملسيحي كما املسلم مكون أساسي ومكون وازن 

يف هذه اهلوية املشرقية العربية األصيلة«.
وختم خباري كالمه: »صاحب الغبطة، إجتمعنا اليوم يف هذا الصرح 
املستمرة  القائمة  الصداقة  لعالقة  املئوية  بالذكرى  لالحتفاء  العريق 
املارونية  والبطريركية   - السعودية  العربية  اململكة  بني  واملتجددة 
وحامل  اليوم  الشاهد  إن  الشقيق.  اللبناني  الشعب  مع  وبالتعاضد 
راية املئوية حضرة األباتي اجلليل أنطوان ضو والذي كلفه صاحب 
الغبطة بالقيام بعمل توثيقي جاد لصالت ووشائج اململكة مع بكركي، 
ومبعاونة الدكتور نوفل ضو أمكن إصدار هذا احلدث الشيق اجلليل. 
الطيبة،  النرية، واإلرادة  الكلمة  الغبطة على  يا صاحب  فشكرا لكم 
وشكرا لك أيها األباتي اجلليل وشكرا لكل من أسهم وشارك باحلضور 
اليوم. وكما بدأنا بالسالم لكم خنتتم بالسالم عليكم. إن اهلل يدعو 
إىل دار السالم، فطوبى لصانعي السالم. عشتم وعاش لبنان وطنا 

للسالم واالستقرار. والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته«.
الراعي

ثم القى راعي االحتفال البطريرك الراعي كلمة رحب فيها بالسفري 
خباري ومما جاء فيها »لقد أثبتت العقود أن اململكة العربية السعودية 
فهمت معنى وجود لبنان وقيمته يف قلب العامل العربي، ومل تسع يوما 
إىل حتميله وزرا أو صراعا أو نزاعا، ال بل كانت تهب لتحييده وضمان 
سيادته واستقالله. من ينسى قول امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد 
الرمحن آل سعود: »لبنان قطعة منا، وأنا أمحي استقالله بنفسي، وال 
أمسح ألية يد أن متتد إليه«. ومن ينسى وعد امللك عبد العزيز بن 
سعود يف 12 نيسان 1953: »سأدافع عن استقالل لبنان كما أدافع 
عن استقالل مملكيت«. ومن ينسى وساطات اململكة السعودية طوال 
احلرب على لبنان. ومن ينسى رعاية اململكة مؤمتر الطائف )1989( 
الذي نتجت عنه وثيقة الوفاق الوطين اليت فهمناها امتدادا للميثاق 
الوطين. وال ننسى خصوصا أن اململكة العربية السعودية كانت أول 
دولة عربية تعرتف باستقالل لبنان سنة 1943. وعلى أساس من هذه 
العهود والوعود تعاطت اململكة السعودية مع لبنان، واحرتمت خيار 

اللبنانيني وهويتهم وتعدديتهم ونظامهم وتقاليدهم ومنط حياتهم.
تتخطى  السعودية  العربية  باململكة  املارونية  البطريركية  عالقة 
االعتبارات اليت تتحكم بعالقة دولة بدولة. فالسعودية بالنسبة هلذا 
خالل  من  إليها  ننظر  وال  هي.  كما  حنبها  السعودية.  هي  الصرح 
والدولية.  العربية  وعالقاتها  القومية  ومواقفها  السياسية  خياراتها 
املسيحية/ الشراكة  هو  جامع  حمور  إىل  احملاور  تتخطى  بها  عالقتنا 
بغناه  الكبري  للبنان  املاروني  الكرسي  خيار  بواعث  فأحد  اإلسالمية. 
التعددي هو أن يكون امتدادا حمليطه من دون أن يكون نسخة عنه أو 
يذوب فيه. فهذا تارخينا ونهجنا، وهذا وعدنا للبنانيني وللسعودية 
والعرب والعامل، وهذا وعد اململكة للبنان. )التفاصيل الكاملة على 

الصفحة 4(
بري مصرّ على »سلة متكاملة« تسبق االعتذار... فهل يتجاوب الحريري؟

كتب حسني عاصي يف الزميلة النشرة
تشكيل  أمام  بالكامل  مسدودة  »الّسُبل«  بأّن  املؤّشرات  كّل  توحي 
حكومة برئاسة  سعد احلريري، يرضى بها »التيار الوطين احلر«، ويوافق 
عليها  رئيس اجلمهورية   ميشال عون، ألسباٍب معلومة منذ اليوم األول 
للتكليف ، قد يكون على رأسها أّن » املساكنة « بني عون واحلريري ال 

تبدو واقعّية، وال ُمتاحة يف ظّل الظروف واملعطيات احلالّية.
استناًدا إىل ذلك، ال يرتّدد كثريون يف اجلزم بأّن خيار »االعتذار« شبه 
حمسوم من جانب احلريري، من حيث املبدأ، وأّن ما خيضع لألخذ والرّد 
ليس سوى »التوقيت«، الذي مينع فريق »العهد« من االستفادة منه 
وتوظيفه لصاحله، ويتيح للحريري »جتميله« مبا مينع تصويره وكأّنه 

»هزمية« له يف مواجهة الوزير السابق  جربان باسيل .
اليت  حكومًيا«  احلامسة  »األيام  ظّل  يف  املعطيات  نضوج  وبانتظار 
حتّدث عنها األمني العام لـ«حزب اهلل« السيد حسن نصر اهلل، يرى 
كثريون أّن رئيس  جملس النواب   نبيه بري  ليس يف وارد قبول فكرة 

»خريطة  على  سلًفا  االتفاق  وهي  واحدة،  حالٍة  يف  إال  »االعتذار«، 
طريق« كاملة ملا بعده، تبدأ بتسمية احلريري ملن »ينوب« عنه.

فهل يتجاوب احلريري مع مثل هذا الطرح، ويكّرر بشكٍل أو بآخر جتربة 
مصطفى أديب اليت مل ُيكَتب هلا النجاح؟ وما موقف »التيار الوطين 
»األصيل«،  أّن  يعتقد  من  أّن يف صفوفه  علًما  املقابل،  احلر« يف 
التجارب  أّكدته  ما  وهو  »الوكيل«،  من  أفضل  يبقى  »عالته«،  على 

السابقة؟!.
خيار شبه محسوم

ُيكى هذه األيام عن »اتصاالت حامسة« يف امللّف احلكومّي، خصوًصا 
بعد عودة رئيس احلكومة  املكلَّف سعد احلريري إىل  بريوت ، وإجرائه 
سلسلة اتصاالت بعيًدا عن األضواء، ولو أّن مثل هذه العبارة اسُتهِلكت 
لكثرة تردادها منذ تكليف احلريري  تشكيل احلكومة ، من دون أن يرى  

اللبنانيون  أّي حسٍم طيلة األشهر املاضية.
أكثر من ذلك، مّثة من ضرب يوم اجلمعة )أمس( موعًدا نهائًيا ومفصلًيا 
لـ »احلسم«، حيث سيحمل معه قرار احلريري بشأن املضّي يف التأليف 
إذا ما التقط إشارات إجيابّية ميكن البناء عليها، وإما يبّت بـ »اعتذاره« 
ق منذ ما قبل رحلته اخلارجّية األخرية، يوم كان قاب قوسني أو  املعلَّ
أدنى من إعالنه، قبل أن »يثنيه« حليفه األوحد نبيه بّري عن ذلك، 

مسنوًدا باجمللس الشرعّي األعلى.
ويكشف البعض يف هذا اإلطار أّن احلريري لن يعلن خطوته سوى بعد 
أن جيتمع، ملّرة أخرية، مع رئيس اجلمهورية، ويقّدم له تشكيلة موّسعة 
من 24 وزيًرا، وفق االتفاق األخري الذي مّت بينهما مبوجب مبادرة بّري، 
أّن  أّنه سُيقاَبل بـ »ليونة« من جانب عون، طاملا  ُيعتَقد  وهو ما ال 

ّل. »الُعَقد« اليت اصطدم بها الوسطاء يف اآلونة األخرية مل حُتَ
دة« منذ السجال العليّن األخري بني فريقي  وألّن االتصاالت شبه »جممَّ
بّري وباسيل، الذي ذهب إىل حّد نزع صفة »الوسيط« عن رئيس 
يكون  بأن  اهلل«  »حزب  لـ  العام  األمني  ومطالبة  النواب،  جملس 
»احَلَكم«، ما رفضه األخري سريًعا وبال ترّدد، يعتقد كثريون أّن مثل 
هذه اخلطوة، إن مّتت، قد تكون شكلّية، ومبثابة توطئة ومتهيد خليار 

االعتذار ليس إال.
ال يعين ذلك أّن احلريري »تأقلم« مع فكرة االعتذار بامُلطَلق، إال أّنه 
يدّل على أّنه بات »قريًبا جًدا«، بعدما وصل إىل قناعة أّن منافعه قد 
تكون أكرب من أضراره، على املديني املتوسط والطويل، وخصوًصا 
بالكامل  السياسية  الطبقة  تكون  قد  نيابية،  انتخابات  أعتاب  على 

متضّررة منها، وفق ما أظهرت »بروفا«  االنتخابات  النقابّية أخرًيا.
»سّلة« بري املتكاملة

رئيس  أّن  يبدو  »شرط«  احملسوم،  شبه  االعتذار  هذا  دون  لكن، 
جملس النواب رفعه يف وجه »صديقه« احلريري، ويقضي باالتفاق 
سلًفا على »خريطة طريق«، أو ما يلو لرّبي وصفه دوًما بـ »السّلة 
املتكاملة«، والقائمة على التوافق ُمسَبًقا على كّل التفاصيل املرتبطة 
أو  ف،  سُتكلَّ اليت  الشخصية  جلهة  سواء  »االعتذار«،  بعد  ما  مبرحلة 

برنامج عملها.
لكّن هذه » السلة املتكاملة « قد ال جتد قبواًل لدى خمتلف األطراف، 
الربملان،  »صداقته« مع رئيس  باحلفاظ على  الذي يرغب  فاحلريري 
بعدما بات يف اآلونة األخرية »حليفه األوحد«، ولو اتهمه البعض بأّنه 
مصلحة  جيد  ال  قد  الشيعي «،  » الثنائي  يد  »رهينة« يف  إىل  حتّول 
ا« على مرحلة ما بعد »اعتذاره«، حتى ال يتكّرر  يف أن يكون »وصيًّ

»سيناريو« جتربة مصطفى أديب.
أكثر من ذلك، يرفض احلريري مثل هذا »السيناريو« ألّنه يعتقد أّن 
ما بعد اعتذاره جيب أن يكون خمتلًفا عّما قبله، وبالتالي فقد تكون 
املصلحة من اختيار »وكيل« ينوب عنه منعدمة، بل سيفّضل االجتاه 
إىل »املعارضة«، ملنافعها »الشعبوّية«، ولو أّن هناك بني املقّربني 
منه من يعتقد أّن مثل هذا اخليار قد ال يكون وارًدا، بل سيكون ضاًرا 

بـ«احلريرية السياسية« بامُلطَلق.
»خريطة طريق«  ف مرتّدًدا يف قبول  وإذا كان رئيس احلكومة املكلَّ
بّري من عدمه، فإّن هناك من يعتقد أّن فريق »العهد« قد يرفضها 
من  اهلدف  »تناقض«  ببساطة  ألّنها  ترّدد،  دون  ومن  بامُلطَلق، 
سيتّم  الذي  احلكومة  رئيس  »ستكّبل«  لكونها  احلريري،  »اعتذار« 
أّنها ستمنع  كما  عمل حمّدد سلًفا،  برنامج  عليه  تكليفه، وسُيفَرض 

»العهد« من أخذ زمام املبادرة.
ومّثة من يعتقد أّن إبقاء احلريري يف موقعه يبقى أفضل من املوافقة 
على »وكيل« ينوب عنه، فما الذي سيضمن أّن خيتلف األسلوب إذا 
كان رئيس احلكومة املكلف هو احلريري أم آخر يرضى عنه األخري ويسري 
بربناجمه ووفق شروطه، حبيث يصبح »الشيخ سعد« رئيس الظّل إن 
جاز التعبري، متاًما كما كان يصل يف فرتة تكليف مصطفى أديب، 

حني كان احلريري جيري االتصاالت بنفسه من خلف الكواليس؟!.
هي قّصة »إبريق الزيت« باتت ختتصرها أزمة احلكومة، اليت ال تزال 
املعيشية  األزمات  تتفاقم  فيما  طويلة،  أشهر  منذ  مكانها  تراوح 
واالقتصادية واالجتماعية بال أفق، لتصل حدود »الكارثة«، على بعد 
بّشر رئيس حكومة  تصريف  ما  »االنفجار اجملتمعي«، وفق  أيام من 

األعمال  حّسان دياب قبل يومني.
لعّل »األيام احلامسة« حكومًيا ختتزل قّصة »إبريق الزيت« هذه، إذ 
يتكّرر احلديث عنها بني الفينة واألخرى، ليكسر »اجلمود والرتابة«، 
لكّن هذه األيام تنتهي من دون أن يتغرّي شيء، ويبقى اللبنانيون 
عالقني بني مطرقة تأليٍف مشروط بفيتوات من هنا وهناك، واعتذار 

مكتوب وجاهز، لكّنه يأبى أن يبصر النور.
يتكّرر األمر نفسه اليوم، فيسري حديث عن »أيام حامسة«، معطوًفا 
هذه املّرة على خريطة طريق وسّلة متكاملة، وكلها ِبَدٌع تؤّكد مّرة أخرى 
أّن الشعب يف واٍد، والطبقة السياسية يف واٍد آخر، هي اليت تعجز 
عن تقديم أّي تضحيات أو تنازالت لتشكيل حكومة إنقاذية باملعنى 

احلريّف، حتى وهي تبكي على أطالل وطٍن قتلته بنفسها!.
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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

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 
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ســيارات

 أعلنت جينيسيس الشرق األوسط وأفريقيا عن انضمام طراز 
 GV70املنتظر إىل أسطوهلا اإلقليمي، لتصبح بذلك سيارة GV70
الطراز اخلامس ضمن أسطول جينيسيس من السيارات الفاخرة 
 »G80 »و G70« الذي يتضمن كالاً من سيارات السيدان الثالث
و« G90 وطراز »GV80« الرائد لفئة السيارات الرياضية متعددة 

االستخدامات متوسطة احلجم.
الدفع  نظام  على  جينيسيس  طرازات  كبقية   GV70 ويعتمد 
 »G« اخللفي، كما تتوفر أيضا بنظام الدفع الكلي. وميثل احلرف
يف سيارة GV70 اسم جينيسيس، بينما يشري احلرف »V« إىل 
تعدد االستخدامات الذي تتميز به طرازات جينسيس من هذه 

الفئة.

مظهر فاخر وتصميم خارجي قوي
تتمتع GV70 بتصميم رياضي قوي مستوحى من فلسفة »األناقة 

الرياضية« املميزة لعالمة جينيسيس.
ويف الواجهة األمامية، يرسم الشبك األمامي اخلطوط اخلارجية 
ا  ا منخفضاً لشعار عالمة جينيسيس، وحيتل الشبك األمامي موقعاً
باملقارنة مع املصابيح الرباعية ليعكس ذلك الطبيعة الرياضية 
املصابيح  فيما متنح  االستخدامات.  متعدد  الطراز  اجلريئة هلذا 
والديناميكية، ويعزز  بالسرعة  ا  إحساساً الصفني  الرباعية ذات 
السيارة  صورة  األمامي  املصد  منتصف  يف  السفلي  اللوح 

الرياضية متعددة االستخدامات القوية املميزة عالية األداء.

وال يقل تصميم جانب السيارة مجالية عن مقدمتها، فقد ُأعد 
بأناقة الفته مع اخلط اجلانيب الذي يبدأ عند اجلزء العلوي من 
الرياضية  السيارة  جانب  طول  على  وميتد  الرباعية  املصابيح 
ا مع املصدات اخللفية ذات  ا دراماتيكياً ا بشكله األخاذ تبايناً مكوناً
حياكي  الذي  السقف  احنناء  خط  يعكس  فيما  القوي.  املظهر 
ا إىل جنب مع خط الكروم املتدرج  بتصميم طرازات الكوبيه جنباً

.GV70 على الركيزة اجلانبية اخللفية لسيارة

ويتزين اجلزء اخللفي يف GV70 باملصابيح شديدة التميز، حيث 
صممت املصابيح اخللفية خبطني حنيفني للغاية من املصابيح 
املصد،  يف  الوظيفية  العناصر  مجيع  ضبط  ومت  الرباعية، 
بشكل  ونقية  واضحة  أشكال  على  احلصول  على  يساعد  مما 

استثنائي.
ا بعدد من تفاصيل التصميم الدقيقة -  ويتميز اجلزء اخللفي أيضاً
مبا يف ذلك مصد مطبق بنمط G-Matrix وخمارج عادم عامودية 
الديناميكي  املظهر  لتأكيد  اخللفي،  بالصدام  مدجمة  مميزة 

للسيارة.

املساحة  »مجال  فلسفة  من  مستوحاة  داخلية  مقصورة 
البيضاء«.

ويتأثر التصميم الداخلي لـ GV70 مببدأ »مجال املساحة البيضاء«، 
املستوحى من العمارة التقليدية يف كوريا اجلنوبية، واليت ُيعنى 
الداخلية بني املساحة الشخصية  بتكوين توازن يف املقصورة 
ملزيد من راحة الركاب وبني التقنيات احلديثة، اليت ترقي وتعزز 
من قمرة القيادة املستوحاة من األقسام الديناميكية اهلوائية 

ألجنحة الطائرة.

 GV70 طراز  وأفريقيا  األوسط  الشرق  جينيسيس  تطرح  كما 
Sport، بتصميمه امللفت للنظر، ألسطوهلا من السيارات الفاخرة. 
ا،  حصرياً مصمم  أمامي  مصد  على  الرياضي  الطراز  ويشتمل 
وعجالت G-Matrix مقاس 21 بوصة، باإلضافة إىل زخارف من 
الكروم الداكن وخمارج عادم إسطوانية كبرية، يف تأكيد على 
الطابع الديناميكي الواضح لشخصية السيارة. ويتميز التصميم 
مبا  راقية،  وتزيينات حصرية  بألوان  الرياضي  للطراز  الداخلي 
يف ذلك عجلة قيادة رياضية ووحدات التحكم وأبواب من ألياف 

الكربون، مما يربز صورتها احلركية.

 GV70 جينيسيس تستعد إلطالق 
ثاني طرازات السيارات الرياضية 

متعددة االستخدامات

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

للقيادة  السيارات املخصصة   شهد عامل 
بظهور  متثلت  نوعية  نقلة  الطرقات  على 
وحققت  فالكريي.  مارتن  أستون  سيارة 
جديدااً  نوعيااً  تطورااً  مارتن  أستون  بعده 
السيارة  برو،  آر  إم  إيه  فالكريي  بإطالق 
املصممة خصيصااً لتحقيق الفوز يف سباق 
لومان 24 ساعة، لتكون نقطة انطالق هلا 
حنو آفاق جديدة تستكشف من خالهلا قدرات 
أو  السيارات  سباقات  بقواعد  مقيدة  غري 

التسجيل للسري على الطرقات.
أستون  من  كل  بذلت   ،2019 عام  ففي 
بل  ريد  وفريق  نيوي  وأدريان  مارتن 
اهلندسي  والشريك  تكنولوجيز  أدفانسد 
ملتيماتيك جهودااً مكثفة يف تصميم سيارة 
واليت  فالكريي،  مارتن  أستون  السباق 
لومان  سباق  يف  الفوز  لتحقيق  تهدف 

 »أستون مارتن فالكريي إيه إم آر برو« تكسر الصورة 
النمطية للسيارات اخلارقة

ومن املقرر أن تنطلق تبدأ عمليات التسليم للعمالء يف الربع 
األخري من عام 2021.

هذا  وشكل  اجلديدة.  اخلارقة  السيارات  فئة  ضمن  ساعة   24
التصميم فائق التطور األساس لتصميم سيارة فالكريي إيه إم 

آر برو اجلديدة كليااً.
األوىل  للمرة  ُعرض  الذي  للتصميم،  األصلي  املفهوم  وكان 
تقديم  على  يركز   ،2018 للسيارات  الدولي  جنيف  معرض  يف 
أفضل أداء ممكن استنادااً إىل سيارة فالكريي املصممة للسري 
آر برو اجلديدة  على الطرقات، إال أن سيارة فالكريي إيه إم 
تستند إىل التطورات اليت ُأدخلت على احملرك وحزمة الديناميكا 
اهلوائية والشاسيه املخصص ملشروع تطوير السيارة اخلاصة 
من  املتحرر  وأدائها  املبتكر  تصميمها  وبفضل  لومان.  بسباق 
قواعد سباقات السيارات، جتاوزت قدرات سيارة فالكريي إيه 
إم آر برو اآلن إمكانيات السيارة املصممة خصيصااً للمشاركة 

يف سباق لومان 24 ساعة وحتقيق الفوز فيه.
املسبوق  غري  بأدائها  برو  آر  إم  إيه  فالكريي  سيارة  ومتتاز 
وقدراتها املذهلة، وهي متثل مثرة الشراكة التقنية املستمرة 
بني أستون مارتن وريد بل أدفانسد تكنولوجيز. ويرتكز تصميم 
الذي  فالكريي  سيارة  شاسيه  من  فريدة  نسخة  إىل  السيارة 
يزيد طوله مبقدار 380 ملم عند قاعدة العجالت وعرضه مبقدار 96 
ملم يف املسافة الفاصلة بني العجالت األمامية، و115 ملم بني 
العجالت اخللفية. كما مت تزويد سيارة فالكريي إيه إم آر برو 
السيارة  لزيادة طول  أدت  اهلوائية،  للديناميكا  مبتكرة  حبزمة 
مبقدار 266 ملم؛ وساهمت يف توليد مستويات استثنائية من 
تدفق  يتيح  الذي  املتقن  التصميم  بفضل  السفلية  اجلر  قوة 
اهلواء على القسم السفلي من اهليكل وجناح السيارة. وتوفر 
مبقدار  تزيد  سفلية  جر  قوة  برو  آر  إم  إيه  فالكريي  سيارة 
وستحقق  للطرقات،  املخصصة  فالكريي  سيارة  عن  الضعف 

.3G تسارعااً جانبيااً بأكثر من
وبهدف حتقيق أقل وزن وأسرع زمن ممكن يف لفات السباق، 
مت تزويد سيارة فالكريي إيه إم آر برو بنسخة معدلة من حمرك 
كوزورث سعة 6.5 ليرت واملزود بـ 12 أسطوانة ويعمل بسحب 
املتقن عزم  التصميم  ويوّلد هذا احملرك ذو  الطبيعي.  اهلواء 
دوران أقصى يبلغ 11 ألف دورة يف الدقيقة، ويهدف لتقديم 
قوة دفع تبلغ 1000 حصان. وسيتم تقليص وزن السيارة من 
خالل إزالة نظام البطارية اهلجني، واختاذ جمموعة من إجراءات 
الوزن  خفيف  هيكلها  ذلك  يف  مبا  األخرى  الوزن  ختفيض 
واملصنوع من ألياف الكربون، وأذرع نظام التعليق املصنوعة 
من ألياف الكربون، وزجاج السيارة األمامي ونوافذها اجلانبية 
الديناميكا  جانب كفاءة  وإىل  زجاج بريسبكس.  من  املصنوعة 
اهلوائية اليت تتجاوز اللوائح التنظيمية لسباق لومان واخلاصة 
بالسيارات اخلارقة، من املتوقع أن تقدم سيارة فالكريي إيه إم 

آر برو أداءاً يقارب أداء سيارات سباق فورموال 1.
وسيتم اإلعالن عن مزيد من التفاصيل حول مواصفات وأداء 
سيارة فالكريي إيه إم آر برو خالل وقت الحق من هذا العام. 
ولكن من خالل حتقيق زمن اللفة املستهدف والبالغ 3 دقائق 
و20 ثانية حللبة سباق لومان 24 ساعة اليت يبلغ طول مسارها 
مذهالاً  أداءاً  برو  آر  إم  إيه  فالكريي  سيارة  ستقدم  ميل،   8.5
1 يف  إم بي  إل  الصدارة مع سيارات  للمنافسة على  يؤهلها 

واحد من أشهر سباقات التحمل على مستوى العامل.
ومع استكمال أعمال التطوير املكثفة باستخدام أحدث أدوات 
احملاكاة، فمن املقرر إجراء االختبارات العملية لسيارة فالكريي 
جتارب  تقديم  على  قدرتها  من  للتأكد  قريبااً  برو  آر  إم  إيه 
قيادة ال تضاهى. وسيشارك سائقون من فريق أستون مارتن 
الديناميكي  التطوير  مراحل  مجيع  ون يف  فورموال  كوجنيزانت 

للسيارة.
وستكون مجيع السيارات مصممة مبقعد سائق من اجلهة اليسرى، 
أوليني.  إنتاج 40 سيارة منها باإلضافة إىل منوذجني  وسيتم 

لألمرية  عائدة  كانت  إيسكورت«  »فورد  طراز  من  سيارة  بيعت   
ديانا، الثالثاء يف مزاد بريطاني حلساب متحف يف أمريكا اجلنوبية 

بنحو 73 ألف دوالر.
كهدية  الرمادية  السيارة  هذه  على  حصلت  ديانا  األمرية  وكانت 
خطوبة من األمري تشارلز يف مايو 1981، قبل شهرين من زواجهما 

يف يوليو.
شعار  من  نسخة  فضي، يف  لضفدع  رسم  السيارة  سقف  وعلى 
بيعها  عند  ديانا  به  واحتفظت  من شقيقتها ساره  لألمرية  أهدي 

السيارة.
وتوقفت األمرية ديانا عن استخدام هذه السيارة بعيد إجنابها األمري 
وليام سنة 1982، وقد اشرتاها منها هاو جلمع التحف يف مقابل 

ستة آالف جنيه اسرتليين.
ومنذ مطلع القرن احلالي، أصبحت هذه السيارة مملوكة لشخص من 
حميب العائلة امللكية مل يكن يقودها سوى يف ما ندر ومل يكشف 

يوما عن قصتها ألصدقائه.
واللون  عينه  التسجيل  رقم  حتمل  تزال  ال  اليت  السيارة  وبيعت 
ميل  ألف   83 عند  فيها  املقطوعة  للمسافة  عداد  مع  األصلي، 
)133 ألف كيلومرت(، الثالثاء خالل مزاد لدار »رميان دانسي« يف 
كولشسرت شرق إنكلرتا. ووصل سعرها إىل 52640 جنيها اسرتلينيا 
ألف دوالر(، مبا يشمل الضرائب والعموالت. وكانت   73 )حواىل 
القيمة التقديرية للسيارة تراوح بني 30 ألف جنيه اسرتليين و40 

ألفا.
وأوضح لويس رابيت من الدار املنظمة للمزاد أن الشاري هو متحف 
أمريكي جنوبي مل يكشف هويته، مشريا إىل أن السيارة سُتنقل 

إىل املوقع الفائز.

متحف أمريكي جنوبي يشرتي يف مزاد 
سيارة قدمية كانت متلكها األمرية ديانا
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صــحة وغــذاء

97505588

 * 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

أعلنت املتحدثة باسم منظمة الصحة العاملية يف روسيا، ميليتا 
األدوية  استخدام  بتقليل  تنصح  املنظمة  أن  فوينوفيتش، 
اخلفيفة  كوفيد19-  حلاالت  احليوية  واملضادات  اهلرمونية 
تسمى  اليت  فطرية  بعدوى  اإلصابة  خطر  لتقليل  واملتوسطة 

»العفن األسود«.
سبوتنيك. وقالت فوينوفيتش لوكالة »سبوتنيك«:  موسكو – 
لكنها  البيئة،  يف  شائع  بشكل  والعفن  اخلمائر  هذه  »توجد 
الذين يعانون من ضعف يف جهاز املناعة،  تصيب األشخاص 
أخرى،  خبيثة  وبأمراض  بالسكري  املصابني  األشخاص  مثل 
لفرتات  معينة  أدوية  تلقوا  الذين  واألشخاص  والسرطان، 

طويلة، وبالطبع، كوفيد19- أيضا يضعف املناعة«.
تنصح  العاملية  الصحة  منظمة  أن  إىل  املتحدثة  وأشارت 
للكورتيكوستريويدات  املتناسب  غري  االستخدام  من  بتقليل 
واملضادات احليوية للحاالت اخلفيفة واملتوسطة، مع مراعاة أن 
الكورتيكوستريويدات تساعد على إنقاذ حياة الناس فقط يف 

احلاالت الثقيلة للمرض.
وجرى توثيق عدة حاالت لإلصابة بفطر الغشاء املخاطي، والذي 

يعرف باسم »الفطر األسود« يف الكثري من دول العامل. 

احلياة، ويصيب بعض  املخاطي هو مرض يهدد  الغشاء  فطر 
أحد  وهو  الفريوس  من  التعايف  بعد  أو  كورونا،  مصابي 

املضاعفات اليت تسببها العدوى الفطرية. 
وميكن أن يتطور املرض لدى الذين على اتصال جبراثيم فطرية 
يف البيئة أو بعد دخول الفطر إىل اجللد من خالل جرح أو خدش 

أو حرق. 
الذين  وأكرب خطر ميثله املرض على مرضى السكري، وكذلك 
اخلصوص  وجه  وعلى  املرض،  حماربة  بعد  مناعتهم  تنخفض 

فريوس كورونا املستجد.
بااللتزام  العامل،  سكان  العاملية،  الصحة  منظمة  وطالبت 
بارتداء الكمامات، حتى إن كانوا مطعمني ضد فريوس كورونا 

املستجد.
خلع  حرية  املطعمني  متنح  اليت  الدول  إجراءات  انتشار  ومع 

الكمامات، حذرت منظمة الصحة العاملية من تلك اخلطوة.
وقالت منظمة الصحة إنه بالنسبة ملن حصلوا على جرعيت اللقاح، 
أمر ضروري  التباعد االجتماعي،  الكمامات وتطبيق  ارتداء  فإن 

حلمايتهم من متحور »دلتا« اجلديد.
وأعلنت مارياجنيال سيماو، مساعدة املدير العام ملنظمة الصحة 
انتقال  »اللقاحات وحدها لن توقف  العبارة:  العاملية، بصريح 

اجملتمع«.
وقالت سيماو خالل مؤمتر صحفي من مقر منظمة الصحة العاملية 
يف جنيف، إن الناس حباجة إىل االستمرار يف استخدام الكمامات، 
والتواجد يف أماكن جيدة التهوية، واحلفاظ على نظافة اليدين، 

وااللتزام بالتباعد، وجتنب الزحام.
وأضافت »ال يزال هذا األمر مهما للغاية، حتى لو مت تطعيمك، 

ألن انتقال العدوى عرب اجملتمع مستمرة«.
مركز  قاله  ما  مع  العاملية  الصحة  منظمة  توصيات  وتتعارض 
املتحدة،  الواليات  منها يف  والوقاية  األمراض  على  السيطرة 
وهو أن األشخاص امللقحني بالكامل يتمتعون بـ »درجة عالية 

من احلماية«.
ويعترب متحور دلتا، الذي شوهد ألول مرة يف اهلند، من قبل 
باالنتقال حتى  املتحورات سرعة  »أكثر  العاملية  الصحة  منظمة 

اآلن«، وحذرت من أنه ينتشر اآلن يف 85 دولة على األقل.

ذكرت مؤسسة القلب الربيطانية )BHF( أن نوبات القلب 
هي حاالت طارئة طبية خطرية ميكن منعها إذا كان الشخص 

على دراية بعالمات اإلنذار املبكرة.
وأوضحت أن لدى األشخاص عتبات خمتلفة لألمل، وهلذا 
ما  وغالبا  حدتها،  يف  األعراض  ختتلف  أن  ميكن  السبب 
يكون اختالف األعراض سببا خلطأ يف ظهور عالمات اإلنذار 
املبكر، ويف حالة التعرق دون سبب واضح، فقد يشري 

ذلك إىل عامل خطر رئيسي لإلصابة بنوبة قلبية.
واكتشف باحثون أن التعرق هو العارض الذي يدفع املزيد 
للوصول  قلبية  نوبة  من  يعانون  الذين  األشخاص  من 
إكسربيس«  »ديلي  لصحيفة  وفقا  املستشفى،  إىل 

الربيطانية.

الشرايني  عرب  الدم  »ضخ  الطبية  املؤسسة  وأضافت 
املسدودة يتطلب املزيد من اجلهد من قلبك، لذلك يتعرق 
جسمك  حرارة  درجة  على  احلفاظ  حملاولة  أكثر  جسمك 

منخفضة أثناء اجملهود اإلضايف«.
وذكرت: »إذا كنت تعاني من تعرق بارد أو جلد رطب، 
فعليك استشارة طبيبك. التعرق الليلي هو أيضا عارض 
القلب.  يف  مشاكل  من  يعانني  الالئي  للنساء  شائع 
انقطاع  العارض بسبب تأثري  النساء يف هذا  وقد ختطئ 

الطمث«.
مل  أو  مبللة  مالءاتك  وكانت  استيقظت  »إذا  وتابعت: 
تستطع النوم بسبب التعرق، فقد يكون هذا عالمة على 

نوبة قلبية، خاصة عند النساء«.
ويعد العرق الكثيف املفاجئ دون سبب واضح من األعراض 

الشائعة للنوبة القلبية ولكن الكثريين ال يدركون ذلك.

وقد يكون التعرق الغزير عندما ال تكون مصابا باحلمى وال 
إذا كان مصحوبا  خاصة  حارة،  بيئة  أو يف  نفسك  جتهد 
بأعراض أخرى مبا يف ذلك ضيق التنفس أو الغثيان أو 

أمل الصدر من أعراض النوبة القلبية.
لنوبة  التحذيرية  العالمات  أوىل  املفرط من  التعرق  ويعد 
قلبية، ويف حالة انسداد بعض شرايني اجلسم بالرواسب 
الدهنية، حيتاج القلب إىل العمل جبدية أكرب للتأكد من ضخ 
الدم يف مجيع أحناء اجلسم والنتيجة هي التعرق املفرط 

وهو أحد أعراض النوبة القلبية.
وحذرت مؤسسة القلب الربيطانية من أن التعرق أو الشعور 

بالعطش ميكن أن يكونا بسبب أمراض القلب.
ومن الطبيعي جدا الشعور بالتعرق بعد ممارسة الرياضة أو 
يف يوم شديد احلرارة، لكن التعرق املفاجئ دون سبب 

واضح قد يكون عالمة على نوبة قلبية.
 ،)NHS( ووفقا هليئة اخلدمات الصحية الوطنية الربيطانية
فإن القيام مبا ال يقل عن 150 دقيقة من النشاط اهلوائي 
معتدل الشدة كل أسبوع ميكن أن يساعد يف تقليل خطر 

اإلصابة بنوبة قلبية.
أن  للقلب  األوروبية  اجمللة  يف  ُنشرت  دراسة  ووجدت 
خطر  باخنفاض  مرتبطة  التنفسية  القلبية  اللياقة  زيادة 

اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية.

يلجأ الكثري من الناس إىل املروحة باعتبارها وسيلة تهوية زهيدة 
السعر مقارنة بغريها، إال أن املروحة قد تكون سببا لإلصابة بعدد 

من األمراض.
نقلت بوابة »أخبار اليوم« عن دراسة بلجيكية أن تشغيل املروحة 
أثناء النوم قد يضر بصحة اإلنسان، إذ أن املروحة ال تأتي باهلواء 
يف  املتوفر  اهلواء  تدوير  تعيد  لكنها  اخلارج،  من  تنشره  الذي 
املكان، لذا فإنها تنشر معه الغبار وبعض البقايا الضارة والبكترييا 

املوجودة بطبيعة احلال يف غرفة النوم.
ويساعد تشغيل املروحة لساعات طويلة وتوجيهها حنو اجلسم أثناء 
النوم على دخول هذه امللوثات إىل اجلسم، ما يعين تفاقم أعراض 
الربو واحلساسية واملشاكل التنفسية لدى األشخاص الذين يعانون 

منها، كما ميكن أن تسبب تلك العادة األمراض التالية:
األنف..  انسداد  الرأس..  أمل  األنفية..  اجليوب  العينني..  جفاف 

التهاب اجليوب األنفية.
الليل إىل اخنفاض درجة حرارة  ويؤدي تشغيل املروحة لساعات 
أعراض  يسبب  قد  برد  إىل  باالنتعاش  الشعور  فيتحول  الغرفة 
على  القدرة  عدم  حالة  ويف  العنق.  وأمل  والتشنجات  اإلنفلونزا 
لتجنب  القواعد  بعض  اتباع  فيمكن  نهائيا؛  املروحة  عن  التخلي 

أضرارها وهي كالتالي:
1. تنظيفها بصفة منتظمة، ملنع تراكم الغبار عليها ومن ثم انتشاره 

يف الغرفة.
2. تزويد املروحة بفلرت لتنقية اهلواء، وعدم تركها تعمل طيلة ساعات 
الليل، حيث جيب إيقافها عندما تصبح درجة احلرارة 20 مئوية، كما جيب 

عدم توجيهها حنو اجلسم مباشرة.

5 مشاكل صحية تصيبك نتيجة تشغيل املروحة أثناء النوم »عالمة« ال تهملها.. جرس 
إنذار قبل حدوث نوبة قلبية

ألنت الدكتورة مارينا ماكيشا، عضو اجلمعية الوطنية الروسية ألخصائيي 
ضروري  اليومي  الغذائي  النظام  إىل  الفاصوليا  إضافة  أن  التغذية، 

ألنها حتتوي على عناصر مغذية عديدة.
وتشري اخلبرية يف حديث تلفزيوني، إىل أن الفاصوليا البيضاء حتتوي 
على نسبة عالية من األلياف الغذائية، وتؤثر إجيابيا يف عمل األمعاء 
اإلصابة  يزداد خطر  )بعكس ذلك  األمعاء،  نبيت  توازن  على  وحتافظ 
إخراج  على  الغذائية  األلياف  وتساعد  املناعة(.  وتنخفض  بالسرطان 
السموم من اجلسم. وهي املسؤولة عن ختفيض مستوى الكوليسرتول 
السيء. ووفقا هلا ميكن تناول 150-200 غرام من الفاصوليا يف اليوم

لديهم  أو  اإلمساك  يعانون من  الذين  األشخاص  »جيب على  وتقول، 
فعلهم  رد  على  اعتمادا  حبذر  الفاصوليا  تناول  لإلمساك،  االستعداد 
أن  ميكن  الفاصوليا  يف  املوجودة  الغذائية  األلياف  ألن  الشخصي. 

تسبب تفاقم حالتهم الصحية«.
وتضيف، وأما الفاصوليا احلمراء، فتحتوي على نسبة أكرب من الربوتينات، 

ما يساعد على تعزيز منظومة املناعة.
البوتاسيوم  من  عالية  نسبة  على  احلمراء  الفاصوليا  »حتتوي  وتقول، 
واملغنيسيوم املفيدين جدا للقلب واألوعية الدموية وكذلك للوقاية من 
القلب واجللطة  واحتشاء عضلة  القلب  أمراض مثل اضطراب ضربات 

الدماغية«.
فيتامينات  من  عالية  نسبة  على  فتحتوي  السوداء،  الفاصوليا  وأما 
جمموعة В، الضرورية لتنظيم اجلهاز العصيب والنبضات العصبية. كما 
حيتوي املاش، الذي هو نوع من أنواع الفاصوليا، على نسبة عالية من 
النحاس الضروري للوقاية من شيب الشعر املبكر وعملية تكوين الدم 
الطبيعية. وكذلك الزنك، الضروري ملنظومة املناعة وإنتاج اهلرمونات 

اجلنسية.
الوزن  من  التخلص  على  فتساعد  اخلضراء  الفاصوليا  وأما  وتضيف، 

الزائد.

فوائد تناول الفاصوليا للجسم

 2021 تــموز   10 Saturday 10 July 2021الـسبت 

نصائح منظمة الصحة العاملية لتقليل 
انتشار العفن األسود على خلفية كوفيد-19
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NEWS

The PM has unveiled Aus-
tralia’s four-phase plan for 
a path out of Covid-19, in-
cluding the idea that lock-
downs will now be used 
only as a ‘last resort’.
Lockdowns will only be 
implemented as a “last re-
sort” from now on under 
Australia’s new pathway 
out of Covid-19, but the 
Prime Minister warns life 
will not return to normal 
for some time.
Scott Morrison on Friday 
confirmed national cabi-
net had agreed to a four-
phase reopening plan, to 
take Australia from its cur-
rent approach to a com-
plete return to normality, 
with details to be finalised 
by the end of July.
But stranded Australians 
have been dealt another 
blow, after Mr Morrison 
warned a 50 per cent re-
duction in international ar-
rivals also agreed to could 
extend into next year.
Australia was in phase 
one, focused on suppress-
ing the virus and upping 
vaccination rates, during 
which home quarantine 
for fully vaccinated travel-
lers would be trialled.
Progression from each 
phase will be triggered by 
reaching new vaccination 
thresholds.
“Managing your way 
through Covid-19 is un-
charted waters. Anyone 
who thinks there is al-
ways a pathway that is 
without risk, that it is with-

out vulnerabilities, clearly 
doesn’t understand the 
significant challenge that 
all nations face in dealing 
with Covid-19,” he told re-
porters on Friday.
“Lockdowns in the current 
phase to be only used as 
a last resort was agreed 
today. (last Saturday)”
• PHASE 1 – “Vaccinate, 
prepare and pilot.” Con-
tinue to suppress the virus 
and offer every Australian 
an opportunity to be vac-
cinated as soon as possi-
ble. Slash international ar-
rivals by half, funnel them 
to the Howard Springs 
facility in Darwin. Trial the 
introduction of alternative 
quarantine options, in-
cluding home quarantine 
for returning vaccinated 
travellers. Lock downs to 
be only used as a last re-
sort.

• PHASE 2 – The post 
vaccination phase will be 
entered once Australia 
reaches a threshold of 
vaccination to be deter-
mined by a modelling pro-
cess. “This will be a scien-
tific number,” Mr Morrison 
said. Easing restrictions 
for vaccinated people and 
lifting arrival caps. Lifting 
rules for outbound travel.
• PHASE 3 – The consoli-
dation phase, to manage 
Covid like other infectious 
diseases. “The hospitali-
sation and fatality rates 
that you would see from 
Covid-19 would be like 

PM Morrison unveils Covid-19 pathway, confirms international 
arrivals will be cut by half temporarily

the flu,” Mr Morrison said.
• PHASE 4 – “Complete 
back to normal, where 
you have measures that 
may include allowing un-
capped inbound arrivals 
for all vaccinated persons 
without quarantine and al-
lowing uncapped arrivals 
of non-vaccinated travel 
subject to pre-flight and 
on arrival testing.”
National cabinet also 
agreed to slash Austra-
lia’s international arrival 
intake by half during 
phase one, but that could 
be reversed as the coun-
try entered phase two, Mr 
Morrison said.
The second phase would 
also see restrictions, such 
as lockdowns or border 
controls, removed for 
vaccinated Australians, 
though the full details 
were yet to be agreed.
Lockdowns would only be 
considered in “extreme 
circumstances” during 
phase two, Mr Morrison 
said.
 “The idea of having a bor-
der restriction … and the 
idea of having lockdowns 
is based on the premise 
that community transmis-
sion would lead to serious 
illness, hospitalisation, 
and fatalities,” he said.
 “So if you’ve got the 
vaccination in place: 
What’s the point? That’s 
the mindset change that 
we’ve agreed today.
“Our mindset on man-
aging Covid-19 has to 

change once you move 
from pre-vaccination to 
post-vaccination. That’s 
the deal for Australians.”
He conceded there was 
“still some pathway” from 
phase one to phase three, 
under which Covid-19 
would ultimately be treat-
ed as an “infectious dis-
ease like any other”.
“When it is like the flu, we 
should treat it like the flu,” 
Mr Morrison said.
Subject to changes, 
phase three would see: 
lockdowns ended, vacci-
nated residents exempted 
from all domestic restric-
tions, and caps on return-
ing vaccinated travellers 
abolished entirely.
Mr Morrison said the final 
phase would be “mov-
ing completely back to 
normal”, and could see 
unvaccinated travellers 
come to Australia subject 
to pre-flight and on-arrival 
testing.
Mr Morrison hoped to 
have full details of the 
pathway, worked through 
by the Covid-19 risk anal-
ysis task force, finalised 
by the end of the month.
“I think you can see from 
the level of detail I’ve set 
out to you today, it’s al-
ready got some pretty 
good guidance as to how 
that will be filled in,” he 
said.
Mr Morrison said the tem-
porary reduction in inter-
national arrivals would 
reduce the risk of leakage 

from hotel quarantine, but 
described Australia’s re-
sponse to the pandemic 
as “world class”.
He confirmed the Com-
monwealth would organ-
ise additional flights to 
the NT’s Howard Springs 
facility to mitigate the 
loss.
Labor leader Anthony 
Albanese supported the 
reduction, but claimed it 
was only necessary due 
to failures in hotel quaran-
tine and the national vac-
cine rollout.
“The Prime Minister only 
ever acts too late, some-
thing that I think charac-
terises his lack of leader-
ship,” he told the National 
Press Club on Friday.
“There’s drift, drift, drift, 
drift, drift. And then, only 
when there’s a crisis, 
there is a belated action, 
which isn’t as effective as 
it should be because time 
has passed on.”
It comes after pressure 
from the states, led by 
Victorian Premier Daniel 
Andrews and Queensland 
counterpart Annastacia 
Palaszczuk, who argued 
hotel quarantine was not 
equipped to suppress the 
Delta strain.
But the Prime Minister 
flatly rejected sugges-
tions the reduction was 
the result of hotel quaran-
tine failures.
“It’s about the Delta vari-
ant. It’s simple. The Delta 
strain is more contagious 

and so we’re seeking to 
take precautionary steps 
to overall reduce the risk,” 
he said.
NSW had been receiving 
more than 3000 interna-
tional arrivals per week, 
a figure that dwarfed in-
takes elsewhere, and Pre-
mier Berejiklian insisted it 
had taken on the burden 
“without complaint”.
Ms Berejiklian said she 
was disappointed “every 
state hasn’t done its fair 
share”, and warned a re-
duced intake was not a 
silver bullet in stopping 
the virus.
“I just want to be very 
clear: I don’t support the 
view that other premiers 
have that this means mis-
takes aren’t going to hap-
pen and we’re not going 
to have outbreaks. That 
is still going to occur. It 
is how we deal with that,” 
she said on Friday.
“You can’t guarantee that 
100 per cent of people will 
do the right thing 100 per 
cent of the time. Nobody 
can.”
Mr Morrison conceded 
NSW had accepted the 
measure with “some re-
gret” and lauded its “phe-
nomenal job” in returning 
Australians.
“The New South Wales 
government has carried 
half the load and more of 
returning Australians,” he 
said.
“I think that’s been an ex-
traordinary effort.”
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International arrivals have been slashed by 50 per cent after a push led by Queensland and Victoria. Pic-
ture: NCA NewsWire/Dan PeledSource:News Corp Australia

Berejiklian has begrudgingly accepted the intake reduction, but accused other states of not pulling their 
weight. Picture: NCA NewsWire/Joel CarrettSource:News Corp Australia
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Barnaby Joyce has de-
fended the PM’s four-step 
Covid exit plan, saying 
there’s a good reason 
Pfizer vaccines are in 
such short supply in Aus-
tralia.
Barnaby Joyce has 
claimed that the PM’s 
“four-phase” plan to end 
lockdowns, which did not 
include any thresholds 
or targets, actually does 
have a key number.
The Deputy Prime Minis-
ter appeared on Seven’s 
Sunrise on Monday morn-
ing to defend Scott Morri-
son’s plan announced on 
Friday, which drew criti-
cism for lacking concrete 
metrics 18 months into 
the pandemic, and failing 
to set out clear timelines 
on when the country’s 
international borders can 
reopen.
The plan notably failed to 
address Australia’s vac-
cine shortage, despite 
wide-scale vaccination a 
requirement to move past 
“phase one”.
“It’s not much of a plan, 
is it?” Labor backbencher 
Joel Fitzgibbon told the 
program.
“You don’t get steps two, 
three and four before you 
have completed step one. 
You can’t return to any 
form of normality, we can’t 
get over these ridiculous 
lockdowns, can’t get the 
economy pumping again, 
until you get broad-scale 
vaccination.”
Sunrise host Natalie Barr 

asked Mr Joyce why there 
were “no numbers, no 
dates” in the plan.
“The numbers are there 
in what we’re doing,” the 
Deputy PM replied.
“The numbers are in ex-
cess of eight million … by 
the end of this week we 
will be well over nine mil-
lion, and that is the metric 
you work for,” he contin-
ued, referring to the num-
ber of vaccine doses ad-
ministered.
Mr Joyce said the vaccine 
rollout was accelerat-
ing with the AstraZeneca 
shot now being offered 
to younger Australians 
as well, despite concerns 
over rare blood clots.
“More and more people 
have had one shot and are 
heading towards getting 
the second shot,” he said.
“You see it in your own 
community and your 
workplace, so many peo-
ple (have) had a shot now, 
it is rolling out.”
According to the latest 
federal government fig-
ures as of Sunday, nearly 
31 per cent of over-16s 
in Australia – 6.3 million 
people – have received 
their first dose, but fewer 
than 1.9 million people, or 
9 per cent of the popula-
tion, are fully vaccinated.
Mr Joyce said the is-
sue was there was “not 
enough” Pfizer to go 
around.
“We’re not the only coun-
try in the world having to 
deal with this, other coun-

‘The numbers are there’: Barnaby Joyce re-
sponds to criticism of PM’s four-step plan 

“And that’s precisely what 
we’re doing and I think the 
states are now coming on 
board with that idea. That 
sets the nation up in a 
much stronger place.”
Former PM Malcolm Turn-
bull last week described 
the vaccine rollout as a 
“phenomenal failure”, 
saying it was “hugely dis-
appointing” more Austra-
lians were not fully vacci-
nated.
“We are way behind where 
we need to be and re-
ally it’s inexcusable,” Mr 
Turnbull told ABC New 24 
on Thursday.
“The other developed 
countries are so far ahead 
of us the reason we’re 
so far behind is because 
the government last year 
didn’t buy enough vac-
cines. They didn’t buy 
nearly enough Pfizer, they 
didn’t buy any Moderna, 
it’s a comprehensive fail-
ure of administration I’m 
afraid, you can’t put a 
gloss on it, it’s not a philo-
sophical issue or a policy 
issue … this is just a failure 
to do the one single most 
important job the Com-
monwealth government 
had which was to get the 
country vaccinated. It’s 
hugely disappointing.”
Former PM Kevin Rudd 
today called on Health 
Minister Greg Hunt to re-
sign, describing the vac-
cine rollout as his “great-
est failure”.
“At virtually every stage, 
bad decisions have sabo-

tries such as Canada and 
Mexico are having to draw 
on the Pfizer vaccine as 
well, so this idea that the 
Pfizer vaccine issue is 
a unique problem is not 
correct,” he said.
“There is supply of Astra-
Zeneca vaccine, as I said, 
we’re trying to grab Pfizer 
just like Canada and Mex-
ico.”
Pressed on why the gov-
ernment had not included 
targets in the four-phase 
plan, the Deputy PM said 
he “can’t speak into the 
mind of other people as to 
why”.
“But I would suggest I 
wouldn’t do it because 
what you want to make 
sure is you work to a plan 
that says we are going to 
have to live with this virus, 
we are not going to be get-
ting rid of it,” he said.
“Even if everybody is vac-
cinated or you get 90 per 
cent vaccination, you will 
still have the virus in the 
community. So you have 
got to make sure that you 
condition people to the 
idea that our job is to keep 
you alive, and to stop you 
from getting sick, we’re 
not going to be able to 
eradicate Covid-19, it’s 
just not going to happen.”
Mr Joyce said Australia 
had to learn to live with 
the virus like the flu or 
measles and mumps.
“We don’t want them 
but we don’t close down 
the economy because of 
them,” he said.
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taged the rollout of safe, 
effective vaccines for the 
Australian people,” Mr 
Rudd wrote in The Sydney 
Morning Herald.
“Hunt’s vaccine targets 
were clear – four million 
jabs by April, the nation 
‘fully vaccinated’ by Oc-
tober, and ‘widespread 
international travel’ by the 
New Year. Those targets 
have all now slipped from 
view.”
Mr Rudd said while it 
wasn’t the Health Minis-
ter’s fault that “AstraZen-
eca proved too dangerous 
for younger people”, it 
was his “responsibility to 
invest in a broader portfo-
lio of vaccines”.
 “British citizens will 
start receiving their third 
‘booster’ jabs in Septem-
ber, while many Austra-
lians are left waiting for 
their first,” he wrote.
“Over many months, 
Morrison and Hunt have 
unveiled a series of new 
‘plans’ to reset the roll-
out, each of which prom-
ised much but delivered 
little. Last Friday’s an-
nouncement by Morrison 
– a ‘four-phase plan’ with 
hazy targets and no time-
line – is part of the same. If 
you remove the wrapping 
paper it’s just another po-
litical mirage designed to 
project an image of com-
petence after yet another 
week of chaos.”
Speaking on the ABC’s In-
siders on Sunday, Finance 
Minister Simon Birming-

Prime Minister Scott Morrison. Picture: Martin Ollman/NCA NewsWireSource:News Corp Australia Rushcutters Bay Park on Sunday during lockdown. Picture: Jenny Evans/Getty ImagesSource:Getty Images

ham said under-40s could 
expect to get the Pfizer 
vaccine soon but would 
not give a firm date.
“We will see a marked 
step-up in terms of avail-
ability of the Pfizer vac-
cine – from around 
300,000 doses a week up 
to an average of 600,000 
doses a week – and a fur-
ther increased forecast in 
September,” he said.
“So, young Australians 
should have confidence 
they will see a full open-
ing up (of the vaccine 
rollout) in the months to 
come, and that may even 
be sooner than months. 
But we do have to con-
tinue just to make sure we 
work through the different 
priority stages of the roll-
out.”
He was pressed by host 
David Speers.
“But for someone under 
40 watching this today, 
when will they be able to 
get a Pfizer jab?” Speers 
said. “Is it August, Sep-
tember, October? They’ve 
got to weigh up what to do 
through winter.”
Mr Birmingham replied, 
“We will make those de-
cisions working with the 
health authorities in terms 
of when to open up in that 
regard.”
Speers asked, “Just to be 
clear, there is no (date) for 
them at the moment?”
“There is not a fixed date 
that I can give you now,” 
Mr Birmingham conced-
ed.
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Premier Gladys Berejik-
lian has slammed some 
residents for “not doing 
the right thing” as NSW 
recorded 35 new Covid-19 
cases. 
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has taken aim at 
covid rulebreakers, with 
three of today’s 35 Covid-
19 cases linked to a lock-
down-defying party. 
“Unfortunately when a 
small number of people 
do the wrong thing it does 
result in extra cases,” Ms 
Berejiklian said.
She urged people to con-
tinue to follow the rules 
saying the next couple of 
days would be “absolutely 
critical” in determining 
if Greater Sydney will be 
able to exit lockdown at 
the end of the week.
This is where Australia’s 
Covid-19 outbreak stands: 
NSW has 312 cases, 
Queensland has 32 cases, 
the Northern Territory has 
10 cases, Western Austra-
lia has six cases and South 
Australia has six cases.
People who will ‘keep NSW 
in lockdown
NSW Health Minister Brad 
Hazzard says “entitled” 
people breaking the rules 
and throwing parties may 
“keep us in lockdown”.
Speaking at Monday’s 
Covid-19 update, NSW 
leaders repeatedly refused 
to reassure millions of res-
idents of Greater Sydney, 
the Blue Mountains, the 
Central Coast and Wollon-
gong the two-week lock-
down would end on Friday 
as scheduled.
At least three of the 35 
new cases were linked to 
a rule-breaking party, offi-
cials said.
“When you hear of parties 
going on in the middle of 
a lockdown you have got 
to say, what is the thinking 
of some of these people?” 
Mr Hazzard said.
“I would say that those 
people who are thinking 
that the rules are some-
how not for them, that they 
are more entitled than the 
rest of us not to listen, you 
actually have to listen be-
cause you may be the peo-

ple who spread this and 
keep us in lockdown for 
a lot longer than the rest 
of the community would 
like.” 

Why new aged care case 
wasn’t vaccinated
SummitCare Baulkham 
Hills COO Michelle Sloane 
has revealed why one of 
todays new aged care resi-
dent cases weren’t vacci-
nated.
Ms Sloane said the resi-
dent hadn’t refused the 
vaccine but had come to 
the facility after the fed-
eral vaccine program had 
ended.
“It was the fact that she 
was admitted into our 
home once the vaccine 
program had been com-
pleted,” she said.
“We had been arranging 
for any remaining resi-
dents to receive vaccina-
tion and that has come 
about in-between times.
“Now the public health 
are looking after those 
residents and they will be 
vaccinated. The vaccine 
program that you ran for 
the residents, at that time 
would those vaccines – 
were staff able to get vac-
cinated at the same time.”

Still unclear why aged 
care staff weren’t vacci-
nated
Michelle Sloane, theCOO 
of SummitCare aged care 
facility in Baulkham Hills, 
said she doesn’t know why 
two-thirds of staff at the 
facility haven’t been vacci-
nated against Covid-19.
“I’m unsure of that. I 
haven’t spoken to each 
one individually. There is 
quite a lot of them,” she 
said.
Ms Sloane said she had 
gone around personally at 
staff meetings and urged 
everyone to get the vac-
cine when it became avail-
able.
When asked if she thought 
there wasn’t a great uptake 
because it wasn’t manda-
tory, Ms Sloane said that 
could be “one aspect” but 
the main reason is likely 
“apprehension” around a 

Gladys Berejiklian fires up at rule-breakers as NSW records 35 new covid cases (Monday 4th of July)
new vaccine.
“But the second aspect is 
it is a new vaccine and like 
everybody in the commu-
nity there was apprehen-
sion about having it. I think 
that’s probably the main 
reason,” she said. 

Aged care vaccination a 
‘Commonwealth respon-
sibility’
Premier Gladys Berejiklian 
said aged care vaccination 
is the responsibility of the 
Federal government, after 
being asked if NSW could 
have done more to ensure 
all staff at these facilities 
were vaccinated.
“That was the responsibil-
ity of the Commonwealth 
and we have already of-
fered our assistance in 
that regard. National Cabi-
net has made directions in 
that regard as well,” she 
said.
Health Minister Brad Haz-
zard has echoed these 
comments, saying the 
Federal government en-
gaged with “a number of 
private companies to go 
and vaccinate aged care 
residents”.
“In the course of that the 
Federal Government didn’t 
prioritise at that point the 
staff in the aged care facili-
ties. So what New South 
Wales Health did was to 
reach out through our 15 
local health districts to 
each of the aged care fa-
cilities,” he said.
“This was months and 
months ago. We made very 
clear in that process that 
any aged care staff, albeit 
that they were federal re-
sponsibilities, could come 
forward and we would ac-
tually vaccinate them. 
“So the only limitation on 
that has been the supply 
of vaccine. I have to say 
that’s been the single big-
gest constraint.”

‘Don’t underestimate the 
guilt’: Gladys
Premier Gladys Berekjik-
lian has issued a grim 
warning to people, telling 
them not to underestimate 
the guilt they will feel if they 
find out they may have in-

fected other people.
“I have insights most citi-
zens don’t have and the 
biggest feeling people 
have went they are identi-
fied as COVID positive is 
guilt they may have passed 
it on to others,” she said.
“Don’t under estimate 
the guilt anyone will feel 
if you unintentionally, or 
intentionally even worse, 
have symptoms and pass 
that on to those closest to 
you.”

125 fines in the past 24 
hours
NSW Police have issued 
125 fines in the past 24 
hours to people breaking 
Covid-19 rules.
“Some of those were for 
people in shopping cen-
tres. We spoke about 
this over the last couple 
of days that they were a 
place where people should 
be particularly concerned 
about wearing a mask and 
there were many people 
who chose not to do that 
and they were reported 
and infringed by police,” 
Deputy Commissioner 
Gary Worboys said.

‘No comment’ on lifting 
lockdown
Chief health officer Dr Ker-
ry Chant has refused to 
reveal whether she thinks 
Greater Sydney will be 
able to exit lockdown at 
the end of the week.
“I’m making no comment 
until I’ve looked at all the 
data. Every day brings a 
new set of data and a new 
set of challenges and what 
we think in the morning 
can change in the after-
noon,” she said.
“I’m really pleased to 
see that we’ve had some 
people come forward for 
testing over the weekend, 
which has allowed us to 
link unlinked cases and 
the more certainty we have 
that we have tracked down 
every single case of trans-
mission, that really does 
provide us with a lot more 
confidence in advising 
Government.
“So we need to make those 
links that have happened 

over the weekend, reas-
sess and reanalyse the 
data and that will be our 
focus today but as I said, 
the situation can change.”
Lockdown rule-breakers 
behind some new cases
A group of rule-breakers 
who held a party during 
the Greater Sydney lock-
down have been linked to 
at least three of today’s 
cases.
Premier Gladys Berejiklian 
said these new cases have 
shown the impact a small 
amount of rule-breakers 
can have on the rest of the 
state.
“I want to thank the vast 
majority of our citizens 
who have done absolutely 
the right thing,” she said.
“Unfortunately, having a 
party when you’re not sup-
posed to have a party is 
not doing the right thing 
and we know that some of 
the cases today are a result 
of issues or result of inci-
dents where people have 
done the wrong thing.”
The gathering was report-
edly held in Meriton Suits 
in Waterloo on Saturday 
night.
“We have three new cases 
linked to that,” chief health 
officer Dr Kerry Chant 
said.
“We are going to be look-
ing intensively at that 
event and will provide 
some updated advice later 
today. We are reviewing 
the results from extensive 
testing around those cas-
es overnight.”

Lockdown decision de-
pends on ‘critical’ com-
ing days
Premier Gladys Berejiklian 
has reiterated that the next 
couple of days will be “ab-
solutely critical” in deter-
mining if NSW will be able 
to exit lockdown on time.
“I know everybody is keen 
to know what is going to 
happen beyond Friday’s 
lockdown, as am I, but 
what I can tell you with 
certainty is that the next 
couple of days will be ab-
solutely critical in allowing 
our health experts to col-
late the data that we’ve had 

in the last week and then 
to present their advice to 
Government,” she said.
“I can say that the lock-
down certainly has been 
effective in not doubling 
and tripling the figures that 
we were worried about.
“It has given our contact 
tracers the ability to main-
tain control over the virus 
but what it has foreshad-
owed is that unfortunately 
when a small number of 
people do the wrong thing 
it does result in extra cas-
es.”
Two of Monday cases are 
residents of SummitCare 
Baulkham Hills aged care 
facility.
These cases are two 
women in their 70s, with 
one fully vaccinated and 
the other unvaccinated.
There are now infected 
residents at that facility, 
which comes after two 
nurse worked there while 
infectious.
“Out of an abundance of 
caution all five residents 
have been transferred 
to Westmead Hospital 
for observation,” NSW 
Health said.
“The wife of one of the 
cases, who also resides 
at the aged care facility, 
is also now at Westmead 
Hospital. To date, she 
has returned a negative 
COVID-19 test result.”
There are five new cases 
associated with Virgin 
flight VA524 on Saturday 
26 June, bringing the to-
tal number of cases as-
sociated with this flight 
to nine, including eight 
passengers and one 
household contact. 
There are two new cases 
associated with the birth-
day party at West Hoxton, 
bringing the total number 
of cases associated with 
the party to 45. 
A student at Rose Bay 
Public School has tested 
positive for Covid-19. 
The student is a close 
contact of a previous 
case. 
The school will be closed 
today (Monday 5 July) for 
the on-site attendance of 
staff and visitors. 
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Thousands of Sydney resi-
dents have been warned 
even tougher restrictions 
could be on the way after the 
Greater Sydney lockdown 
was extended.
Premier Gladys Berejiklian 
has warned that restric-
tions could be tightened 
even further for more than 
100 Sydney suburbs, af-
ter confirming the Greater 
Sydney lockdown would be 
extended until midnight on 
July 16. 
Fairfield, Canterbury-Bank-
stown and Liverpool LGAs 
have been identified as 
areas seeing a concern-
ing rise in Covid-19 cases, 
with Ms Berejiklian warning 
residents could have their 
movements restricted even 
further if transmission con-
tinues.
“At the moment, obviously, 
we have broad rules as to 
why people are allowed to 
leave the house and allowed 
to exercise, but if we need 
to, Health may provide ad-
vice on further restriction of 
movement in those commu-
nities,” she said.
Health authorities have 
noticed a clear transfer of 
Covid-19 between linked 
households in these LGAs, 
showing residents have 
been going against the lock-
down rules to visit other 
homes.
After announcing today’s 27 
new cases, the Premier fore-
shadowed that tomorrow’s 
figures would be even high-
er, with new cases concen-
trated in those three LGAs.
This is where Australia’s 
Covid-19 outbreak stands: 
NSW has 357 cases, Queen-
sland has 34 cases, the 
Northern Territory has 10 
cases, Western Australia 
has six cases and South 
Australia has six cases.
Health Minister Brad Hazzard 
has lashed out at a reporter 
over the ongoing criticism 
after a number of year 12 
students at Sydney’s elite 
St Joseph’s College were 
given the Pfizer vaccination 
despite not being eligible.
The reporter asked: “Minis-
ter Hazzard, how damaging 
is it for the public’s percep-
tion of the State Govern-
ment’s vaccine rollout that 
NSW Health, your depart-
ment, accidentally vaccinat-
ed 160 Joeys boys, and how 

embarrassed…”
This is where Mr Hazzard 
jumped in with a furious 
response, reiterating that 
it was a mistake and tell-
ing the report to “move on” 
from the issue.
“What I find more embar-
rassing is that you would 
make that sort of question 
and accusation against 
front-line health staff who 
work their butts off and will 
have tomorrow achieved 
1 million vaccinations in 
arms,” he said.
“You know what? The school 
intended it well. There was a 
mistake and so what? It’s 
happened. Out of a million 
vaccinations. Move on.”
Chief health officer Dr Kerry 
Chant has said the decision 
to give Pfizer shots to Year 
12 students at the elite St 
Josephs College was an “er-
ror”.
More information on ‘next 
step’ restrictions
Premier Gladys Berejiklian 
has provided more infor-
mation on what those “next 
step” restrictions might look 
like if those three LGAs of 
concern continue to see a 
rise in cases.
Fairfield, Canterbury-Bank-
stown and Liverpool LGAs 
have been identified as par-
ticular areas of concern.
Earlier in the press confer-
ence, Ms Berejiklian fore-
shadowed that restrictions 
in these areas could be tight-
ened if necessary. She has 
now revealed those tougher 
rules could include further 
restricting the movement of 
residents in these areas.
“Health will consider that ad-
vice but a next step could be 
limiting even further move-
ment through the health or-
ders,” the premier said.
“At the moment, obviously, 
we have broad rules as to 
why people are allowed to 
leave the house and allowed 
to exercise, but if we need 
to, Health may provide ad-
vice on further restriction of 
movement in those commu-
nities.
“But that’s yet to be 
determined.I only foreshad-
ow that to highlight how 
concerned Health is and 
how concerned we are about 
those three geographic loca-
tions and the way the virus 
is spreading.”
Health authorities have 

Sydney suburbs facing tougher restrictions as NSW lockdown extension confirmed (Wednesday 6th of July)
noticed a clear transfer of 
Covid-19 between linked 
households in these LGAs, 
showing residents have 
been going against the lock-
down rules to visit other 
homes.
“But I stress this — no-one 
is going to get into trouble.
We’d much prefer people 
came forward and tell us 
everything they know,” Ms 
Berejiklian said.
“That is our first rule of law 
always, is to make sure that 
we provide a safe way for 
people to tell us the truth.
“It’s really important for all 
of us to make sure that peo-
ple know they can’t move 
around households and the 
community.” 
NSW to present road map 
out of lockdown
Premier Gladys Berejiklian 
said in the next few days the 
NSW government will pres-
ent a plan for how Greater 
Sydney can exit lockdown.
The plan will also include 
what the two weeks after 
lockdown will look like and 
how the state will proceed 
after that.
Ms Berejiklian said it was 
the government’s “abso-
lutely intention” to have the 
lockdown end ta midnight 
on July 16.
“That is why we provided 
that certainty and that’s why 
we have said this is our one 
chance to get as much of 
the disease out of NSW as 
we can and that’s why it is 
so important for all of us to 
do the right thing in the next 
nine days,” she said.
“It is so important for all of 
us to stick together. We’ve 
done it before. We’ve beaten 
the odds before and this is 
perhaps the biggest chal-
lenge our state faces since 
the beginning of the pan-
demic.”
Ms Berejiklian said if ev-
eryone follows the rules 
then the state will be able to 
emerge from lockdown as 
planned.
“If everybody stuck to the 
rules, if everybody did what 
we asked, we know what 
the outcome will be but un-
fortunately we can’t predict 
that every single individual 
will do the right thing all the 
time,” she said.
“Our police will be out in 
force, our regulators will be 
out in force but we also have 

to take personal responsibil-
ity.”
Premier Gladys Berejiklian 
has been asked why Greater 
Sydney wasn’t locked down 
sooner if they knew that the 
Delta variant was a “game 
changer”.
Ms Berejiklian’s response, 
as it has been to similar 
questions in the past, is that 
she and the government 
have always followed the 
health advice.
“We received advice on an 
hourly, on a daily basis, and 
we need to respond quickly 
when we get advice which 
causes us to ask the com-
munity to do major things, 
major disruptions in their 
life such as a lockdown,” 
she said.
“We also base our condi-
tions on the health advice. 
The health advice gives us 
information at a point in 
time.
“It is important to note that 
the cases we are seeing to-
day is a reflection of what 
may have happened a week 
ago or five or six days ago 
so that is why it is really im-
portant for all of us to stick 
together and do the right 
thing.”
‘Redouble your efforts’: 
CHO calls on Sydney resi-
dents
Chief health officer Dr Kerry 
Chant has built on the pre-
mier’s call for residents in 
southwestern Sydney to 
make sure they are following 
the lockdown restrictions.
There have been multiple 
cases across a number of 
different households, with 
transmission then extending 
outside those households in 
some circumstances.
Dr Chant urged people in 
these areas to “redouble 
your efforts” and stay home 
unless absolutely neces-
sary.
“Do not visit loved ones. Try 
and engage through digital 
means. Try and avoid any 
unnecessary contact with 
other additional households 
and please limit your move-
ments into any indoor envi-
ronments. So only have one 
person go and get the shop-
ping,” she said.
“As the Premier has indicat-
ed, if you have got enough 
food, don’t leave the house 
at this time. This will allow 
our contact tracers to iden-

tify people that may have 
been exposed so that we 
can reduce the number of 
unknown people in the com-
munity. 
“Then the other message is 
if you actually do have to 
move about in those loca-
tions, please do not assume 
someone is unknowingly 
infectious standing next to 
you. So keep your distance, 
make sure you are wearing 
those masks and again I 
would urge you, yourself, to 
minimise your movements 
in that community.”
The three local government 
areas of concern are Fair-
field, Canterbury-Bankstown 
and Liverpool, which cover 
110 suburbs.
Ms Berejiklian said the “con-
cerning statistics” in these 
areas may require tougher 
restrictions to be introduced 
in the coming days.
“The NSW government 
doesn’t want to go to the 
next stage but we are even 
considering if there are any 
further actions we need to 
take in those three local gov-
ernment areas,” she said.
“Can I just stress, you might 
think you are doing the 
right thing by visiting loved 
one, you might think you 
are doing the right thing by 
babysitting other’s children 
or whatever but the key 
message in the Fairfield, 
Canterbury-Bankstown and 
Liverpool local government 
areas is please do not leave 
the house.”
Schools move to remote 
learning
Premier Gladys Berejiklian 
also confirmed that schools 
in the lockdown areas will 
move to remote learning on 
Tuesday next week when 
holidays end.
“In relation to Greater Syd-
ney, the reason why we took 
the decision around schools 
not resuming face-to-face 
learning next week is not be-
cause schools aren’t a safe 
place, they are a safe place, 
but what we really need to 
do in Greater Sydney is re-
duce mobility,” she said.
“We need to stop literally 
hundred of thousand of 
adults moving around and 
interacting with each other 
inadvertently as they drop 
kids off, pick kids up at 
those usual times and whilst 
the virus is more contagious 

in children, or this strain is, 
than we have seen previous 
strains, our main concern is 
too many people being mo-
bile at the same time and 
having those interactions.”
The children of essential 
workers or are unable to 
work remotely will be able to 
return to the classroom for 
face-to-face learning.
“If year 12 students have 
practical examinations or 
need to be on campus for 
those rare occasions when 
that face-to-face is essential 
the department and Health 
are working together on 
those issues,” Ms Berejik-
lian said.
Schools in regional NSW 
outside of the lockdown 
areas will be able to return 
to face-to-face learning as 
planned next week.
Gladys confirms lockdown 
extension
Premier Gladys Berejik-
lian has confirmed that the 
Greater Sydney lockdown 
will be extended for another 
week until midnight on July 
16.
She said it was “unfortu-
nate” that just 13 of the 
state’s new cases were in 
isolation for their full infec-
tious period.
“Now they are the numbers 
we are looking at when it 
comes to determining the 
length of the lockdown,” she 
said.
“That is why the New South 
Wales government, based 
on the health advice, which 
is our key indicator, made 
the difficult decision to an-
nounce the extension of the 
lockdown and the existing 
restrictions in the regions 
for one week further until 
Friday midnight, 16 July.”
Ms Berejiklian said the Delta 
Covid-19 strain circulating 
in NSW is a “game chang-
er”.
“The reason why the New 
South Wales government 
has taken this position is 
because we don’t want to be 
in a situation where we are 
constantly having to move 
between lockdown, no lock-
down, lockdown, no lock-
down,” she said.
“What we want to do is give 
us our best chance of mak-
ing sure this is the only lock-
down we have until the vast 
majority of our citizens are 
vaccinated.”
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A Lebanese controver-
sial figure, but stead-
fast and unyielding. A 
man with a sharp mind, 
adored by some while 
criticized by others. The 
media have been fol-
lowing his news very 
closely, and a number 
of them highly targeted 
him in the Lebanese pro-
tests in November 2019. 
And at every turn, he is 
bombarded by polariz-
ing political comments 
and explicit words. His 
supporters always ex-
press their solidarity 
for him though he is ac-
cused of corruption by 
his opponents and was 
sanctioned by the United 
States over «systemic 
corruption» and ties with 
the Shia movement Hez-
bollah under Executive 
Order E.O. 13818. These 
claims are denied by him 
and seen as part of a 
‘wider character assas-
sination plot’. The man 
who was once called 
‘sleepless’ still gets by 
on a few hours’ sleep 
but manages to look so 
peaceful and calm. He is 
more alert than ever be-
fore, and always a step 
ahead of his political 
opponents who seem to 
spring out of nowhere 
and everywhere every 
time he holds a press 
conference. Despite the 
intensity of the sacrifice 
on him and his family, 
he is willing to fight for 
his cause till the end as 
he says it in clear-cut 
words, “My love for my 
country feeds me with 
new energy.”

Born in Batroun in 1970 
into a Maronite Chris-
tian family, Gebran Bas-
sil graduated from the 
American University of 
Beirut with a master>s 
degree in Civil Engineer-
ing. He is a Member of 
the Lebanese Parliament 
(MP) for the Batroun-

Koura-Zgharta-Bsharri 
electoral district, and 
serves as the president 
of the Free Patriotic 
Movement (FPM)since 
2015, succeeding its 
founder father-in-law Mi-
chel Aoun.

He was appointed as 
the Minister of Telecom-
munications headed by 
Saad Hariri before re-
signing with all the min-
isters of opposition in 
2011. Between 2011 and 
2014, he was the Minis-
ter of Energy and Water 
in the cabinet headed by 
Najib Mikati, then from 
2014 to 2020 he was the 
Minister of Foreign Af-
fairs and Emigrants.

All his promises to pro-
vide electricity 24-hours 
a day, explore offshore 
oil and gas in the East-
ern Mediterranean Sea, 
and produce power by 
floating electricity-gen-
erating turbines off the 
Lebanese coast did not 
see the light of day due 
to the continuous po-
litical disagreements, 
parliamentary vetoes, 
and spokes put in his 
wheels. When Hariri was 
kept hostage by Saudi 

authorities, Bassil went 
round the world in 3 
days meeting with se-
nior EU and world lead-
ers to rally diplomatic 
support for the return of 
Hariri, and the stability 
of Lebanon. In 2017, he 
was criticized by many 
Lebanese politicians fol-
lowing an interview with 
Al-Mayadeen in which 
he stated that Lebanon 
does not have an ideo-
logical problem with Is-
rael, nor was he against 
Israel «living in security» 
as long as Shebaa Farms 
and other occupied Leb-
anese territories return 
under the Lebanese au-
thority. In 2018, Bassil 
dared to call the Speak-
er of Parliament, Nabih 
Berri, a «thug» accus-
ing him of urging Shiite 
businessmen to boycott 
a diaspora conference 
organized by the Foreign 
Ministry in Abidjan.

Stars Illustrated Maga-
zine with its Chief Cor-
respondent Dr. Mireille 
Saba Redford went to 
this man’s house to find 
out who he really is.

HIGHLIGHTS: From what 
he told us:

Gibran Bassil on the cover of STARS illustrat-
ed magazine, New York, forthcoming issue

- I was offered to be a 
rock star in the US but 
chose sanctions
- Corrupt people put their 
sins on me

- Hariri and Berri don’t 
like me because I am 
fighting corruption, so 
they put their sins on 
me

- I was offered to be a 
rock star in the US by 
breaking ties with Hez-
bollah, but I chose the 
sanctions because it is 
in the country’s interest.
- I take the initiative again 
through Stars Illustrated 
to call the Christian lead-
ers to meet in Bkerke 
(The Maronite Patriar-
chy)

- Is it fair to allow the cor-
rupt and PEPs to trans-
fer billions of dollars 
abroad, and not allow 
this to ordinary people 
with savings?

- Being an MP or a min-
ister in Lebanon is not 
something to be proud 
of

- My innocence was 
proven the day I was 
sanctioned by the USA 
because on OFAC, I am 
traceable everywhere in 
the world, but they found 
nothing on me.

- Corrupt people are 
protected by their sects. 
When you want to ac-
cuse someone of cor-
ruption, he turns it into a 
sectarian matter!
- Lebanon in not a ho-
tel! This unproductive 
model of sucking the 
treasures of the country 
without replacing them 
with a productive mode 
of economy is bad.

- The secular system is 
the ideal system to pre-
serve our unity and pro-
tect our diversity.

Council understands the importance of local econo-
my and we are dedicated to support locals and pro-
vide services to assist small businesses. During the 
public health order, Council continues to provide the 
services and resources, from information on regula-
tion and compliance to dedicated business support 
programs covering a wide range of business skills 
training webinars and informative videos that help 
business owners to manage their tax affairs.
For details, visit council’s website.
 
Rules and Restrictions for Businesses

COVID check-in will be compulsory for all retail busi-
nesses and workplaces from 12 July. Check here for 
more details. Most businesses will need to display 
the Service NSW QR code and take reasonable steps 
to ensure people entering their premises check-in 
using the Service NSW QR codes or digital sign-in 
sheet. This includes:

Retail businesses and supermarkets
Individual shops within shopping centres
Gyms
Offices, including call centres
Manufacturing and warehousing
Universities and TAFE
Schools including teachers and visitors (such as 
parents and contractors) but excluding students.
 
Under the current COVID-19 restrictions and rules 
for business in Greater Sydney, some businesses 
must be closed to the public. Check here to view the 
full list of impacted businesses and exemptions.
 
Financial Support from NSW Government
 
Small business fees and charges rebates:
If you are a sole trader, the owner of a small busi-
ness or a not-for-profit organisation in NSW, you 
may be eligible for a small business fees and charg-
es rebate. Find out more here.
 
NSW Government has announced a major new 
grants package and change to the Dine & Discover 
program to help small businesses impacted by the 
current COVID-19 restrictions. Visit Service NSW for 
details.

Supporting Local 
Business During 
COVID-19 

- The US controls the 
banking system every-
where in the world, why 
can’t they trace illegal 
transactions?
- Moral assassination is 
much harder than the 
physical assassination
- We do not want to harm 
our relations with the 
west, but the west has to 

accept that we are in the 
east

- The US policies have 
made the Christians in 
the East evade and al-
most vanish
READ the entire inter-
view in the forthcoming 
issue of Stars Illustrated 
Magazine, New York
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املغنية  أن  تقارير  أفادت 
سبريز،  بريتين  األمريكية 
دفع  مما  االعتزال،  تنوي 
لتقديم  أعماهلا  مبدير 
إستقالته، والذي أشار يف 
كتاب اإلستقالة اىل نيتها 
بشكل  الغناء  عن  التوقف 

احرتايف.
وكتب مدير أعمال سبريز، 
رسالة  رودولف،  الري 
سبريز  جيمي  والدها  إىل 
املعينة  الرعاية  ومديرة 
جودي  احملكمة،  قبل  من 
»خدماته مل  إن  مونتغمري، 
سبريز  ألن  ضرورية«  تعد 
نيتها  عن  »تعرب  كانت 
ملا  وفقًا  رمسيا«،  التقاعد 
»فاراييت«  جملة  ذكرته 

األمريكية.
أكد  الرسالة،  ويف 
مع  عمل  الذي  رودولف، 
بريتين سبريز ألكثر من 25 
جزءًا  أبدًا  يكن  إنه مل  عامًا 
من الوصاية أو أي قرارت 

صادرة عنها.
عاما(   39( سبريز  وكانت 
أن  منذ  الوصاية،  حتت 
عانت من انهيار يف الصحة 
 ،2008 عام  يف  العقلية 
جيمي  والدها  وأصبح 
سبريز يدير مجيع القرارات 
املالية  بشؤونها  املتعلقة 
لكن  بنفسها،  والعناية 
بدأت  املاضي،  العام  يف 
بريتين يف إجراءات قانونية 
إدارة شؤونها  عن  إلبعاده 

الشخصية.
ويف شهر حزيران املاضي، 
أخربت بريتين سبريز قاضية 
أنها  أجنلوس  لوس  يف 
الوصاية  إنهاء  يف  ترغب 
عليها  فرضت  اليت  عليها، 
ووصفتها  عاًما،   13 ملدة 
إنها  قائلة  »مسيئة،  بأنها 
والغضب  بالصدمة  شعرت 
حياتها  استعادة  وأرادت 

من جديد.
لكن يف شهر متوز اجلاري، 
طلب  القاضية  رفضت 
من  والدها  تنحية  سبريز 
على  اإلشراف  يف  دوره 
الوصاية، وذلك بعد أسبوع 
البوب    جنمة  تقديم  من 
إىل  تدعو  مثرية  شهادة 

إنهاء الوصاية.
جلسة  يف  سبريز  وقالت 
يف  باحملكمة  استماع 
إنه  منتصف يونيو املاضي 
»مت استعبادها يف العمل«، 
إجبارها  مت  أنه  زعمت  كما 

 بريتين سبريز تـنوي االعتزال رمسياً ومدير أعماهلا يـستقيل

منع  وسائل  استخدام  على 
احلمل.

شركة مالية تطلب 
االنسحاب من الوصاية على 

بريتني سبريز
اىل ذلك طلبت شركة مالية 
الوصاية  من  االنسحاب 
أموال  على  املشرتكة 
مستشهدة  سبريز،  بريتين 
بها  أدلت  باعرتاضات 
أمام  األمريكية  املغنية 

حمكمة األسبوع املاضي.
بيسيمر  شركة  وتتوىلىّ 
على  الوصاية  تراست 
ممتلكات سبريز )39 عامًا(، 
بالتشارك مع والدها جاميي 

سبريز.
سبريز  توجهت  أن  سبق 
إلنهاء  حماميها،  عرب  بطلب 
عليها،  القانونية  الوصاية 
املاضي  األسبوع  أدلت  ثم 
ضد  الذعة  بشهادات 

الرتتيب القضائي بأكمله.
الوصاية  سبريز  ووصفت 
بأنها »مسيئة هلا«، وطلبت 
حياتها  وترية  استعادة 

الطبيعية.
بيسيمر  شركة  وطلبت 
من  االنسحاب  تراست 
بعد  اخلميس،  الوصاية 
يوم واحد من رفض قاٍض 
وصاية  بإنهاء  جديد  لطلب 
جنمة  على  سبريز  جاميي 

البوب.
وأحالت الشركة إىل شهادة 
يوم  احملكمة  أمام  املغنية 
املاضي،  حزيران   23
ي  التخلىّ رغبتها  يف  كسبب 
إنها  قائلة  الوصاية،  عن 
توكيالت«  على  »اعتمدت 
تفيد بأن الوصاية طوعية، 
مبن  األطراف،  مجيع  وأن 
سبريز،  بريتين  فيهم 

موافقون عليها.
وقالت الشركة إنها تسعى 

الحرتام رغبة املغنية.
سبريز  بريتين  ختضع 
قضائية،  وصاية  لرتتيبات 
الشخصية  بشؤونها  تتحكم 
واملالية منذ أكثر من عقد.

سبريز  جاميي  والدها  توىل 
ممتلكاتها  على  الوصاية 
دخوهلا  بعد   ،2008 عام 
وسط  املستشفى،  إىل 
سلسلة من احلوادث العامة 
واسعة  خماوف  أثارت  اليت 
النفسية  صحتها  بشأن 

وسالمتها.
متديد  احملكمة  وواصلت 

نجمة الغناء بريتني سبريز

ترتيبات الوصاية منذ ذلك 
تفاصيلها  ولكن  الوقت، 
االهتمام  عن  بعيدة  بقيت 

العام.
املغنية  حمامي  وقال 

إن  إنغهام،  صامويل 
والدها،  من  خائفة  بريتين 
مضيفًا أنها ترفض العودة 
إىل الغناء إن بقي متحكمًا 

مبشوارها املهين.

ثت سبريز عن الوصاية  وحتدىّ
عقدت  استماع  جلسة  خالل 
أول  املاضي، يف  األسبوع 
وضعها،  على  هلا  تعليق 
شعبيًا  دعمًا  وأثارت 
استعادة  حملاولتها  واسعًا 

حريتها.
التطورات  هذه  وجاءت 

تكهنات  من  سنوات  بعد 
وبعد  وخماوفهم،  املعجبني 
إطالق محلة لتحريرها باسم 

.FreeBritney
وقالت النجمة خالل تصرحيها 
ُخدرت  إنها  احملكمة،  أمام 
الوصاية ضد  على  وُأجربت 
إجناب  من  وُمِنعت  رغبتها 

األطفال.
حالة  »كنت يف  وأضافت: 
يف  أعيش  وكنت  نكران، 
استعادة  أريد  صدمة. 

حياتي«.
حمامي  م  يتقدىّ أن  وينتظر 
سبريز بطلب رمسي إلنهاء 

الوصاية.


	herald_issue_1024_page 01
	herald_issue_1024_page 02
	herald_issue_1024_page 03
	herald_issue_1024_page 04
	herald_issue_1024_page 05
	herald_issue_1024_page 06
	herald_issue_1024_page 07
	herald_issue_1024_page 08
	herald_issue_1024_page 09
	herald_issue_1024_page 10
	herald_issue_1024_page 11
	herald_issue_1024_page 12
	herald_issue_1024_page 13
	herald_issue_1024_page 14
	herald_issue_1024_page 15
	herald_issue_1024_page 16
	herald_issue_1024_page 17
	herald_issue_1024_page 18
	herald_issue_1024_page 19
	herald_issue_1024_page 20
	herald_issue_1024_page 21
	herald_issue_1024_page 22
	herald_issue_1024_page 23
	herald_issue_1024_page 24
	herald_issue_1024_page 25
	herald_issue_1024_page 26
	herald_issue_1024_page 27
	herald_issue_1024_page 28
	herald_issue_1024_page 29
	herald_issue_1024_page 30
	herald_issue_1024_page 31
	herald_issue_1024_page 32

