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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

عون يستقبل فريق التفاوض على احلدود البحرية ويستلم منه اسرتاتيجية متكاملة للمرحلة املقبلة
دعـم الصـندوق بـني مـاكرون ومـيقاتي.. ودعـوتان مـن الكـويت وقـطر لـرئيس الـحكومة

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

     غالونات بالستيكية مألى بالبنزين                 

بني  اجلمعة(  )أمس  اللقاء 
الرئيس الفرنسي اميانويل 
جملس  ورئيس  ماكرون 
ميقاتي  جنيب  الوزراء 
فرصة  ذاته،  حبد  ُيشّكل، 
متابعة،  موضع  هي  مثينة، 
عليها  يرتتب  قد  ملا  نظرًا 
من نتائج، جتعل من املمكن 
اليت  الطريق  خارطة  ترمجة 
وضعتها املبادرة الفرنسية 
ملساعدة لبنان على اخلروج 
من االنهيار العام، واعادته 
من  النهوض  سكة  الي 

جديد.
ظروف  يف  اللقاء  ويأتي 
االمريكية-  املصاحلة 
ومفاوضات  الفرنسية، 
النووي  امللف  حول  نشطة 
رسم  وإعادة  اإليراني، 

النفوذ  اسرتاتيجيات 
وتقاطع املصاحل يف مناطق 

التوتر يف الشرق األوسط، 
ومن بينها لبنان.

سياسية  مصادر  وافادت 
مطلعة أن املبادرة الفرنسية 
ال تزال قائمة بدليل تأليف 
البيان  وتبين  احلكومة 
الربامج االصالحية  الوزاري 
الوزارات  مجيع  يف 
والتدقيق  والقطاعات 
اجلنائي املالي يف حسابات 

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

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

أفران ماونت لويس
للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

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

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات EAT IN OR TAKE AWAY

نؤمن القربان للمناسبات

بيتزا
 على 
أنواعها

بإدارة طوني شالال وأوالده

حديث عن تولي شركات فرنسية واملانية مهمة النهوض بقطاع الكهرباء باشراف مباشر من اجلهات املمولة  وبعيدا عن التدخالت والسمسرات

All aspects of Building & Carpentry:
-  New homes

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

- Timber Framing
- Renovations
- Granny flats
- Extentions
- Pergolas

دخل  الذي  لبنان  مصرف 
حيز الوجود ويبقى تسديد 
من  األوىل  الدفعة  لبنان 
األخرى  النقاط  أما  العقد، 
وساق  قدم  على  فهي 
بدليل أن الرئيس ميقاتي 
رئيس  مع  تنسيق  على 
ميشال  العماد  اجلمهورية 
عون قبل سفره إىل فرنسا 
كما سيستكمله بعد عودته، 
الرئيس  أن  إىل  مشرية 
إىل  سيستمع  ميقاتي 
اجلو الفرنسي يف موضوع 
أصبحت  اين  أي  املبادرة 
وما هي املشاريع املطلوبة، 
ومعلوم أن الرتاتبية قائمة 
وبرامج  االصالح  على 
واملشاريع  املساعدات 
هذا  على  تزال  ال  وهي 
روحية  تكمن  وهنا  النحو. 

املبادرة. 
بالنسبة  أنه  إىل  وأشارت 
إىل القصر اجلمهوري فإن 
معين  اجلمهورية  رئيس 
بالتفاوض عمال باملادة 52 

من الدستور وذلك يف عقد 
ومنه  الدولية  االتفاقات 
تبدأ واليه تعود القوانني. 
الربامج  أن  واوضحت 
موجودة  اإلصالحية 

اإلصالحية  والقوانني 
بد  ال  النواب  جملس  يف 
فيها  مبا  تتحرك  أن  هلا 
السلطة  استقاللية  إقرار 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

الصني: االتفاق األمريكي الربيطاني 
األسرتالي يصّعد التوترات اإلقليمية

قلقها  عن  الصني  أعربت 
بني  التعاون  إزاء   البالغ 
الواليات املتحدة األمريكية 
واململكة املتحدة وأسرتاليا 

النووية،  الغواصات  بشأن 
اخلطوة  »هذه  إّن  قائلًة 
تؤدي إىل تصعيد التوترات 

التتمة على الصفحة 21

سريع: القوات اليمنية املسلّحة تعرض 
تفاصيل عملية حترير مدينة البيضاء

احلربي  اإلعالم  عرض 
األول  أمس  اليمين، 
نوعية  َمشاهَد  اخلميس، 
لعملية حترير مدينة البيضاء 
يف وسط اليمن، خالل بيان 
باسم  للمتحدث  صحايف 

اليمنية  حة  املسلَّ القوات 
العميد حييى سريع. 

وأعلن سريع أّنه، خالل 48 
ساعة فقط، »جنحت قّواُتنا 
يف حترير مديرييت الصومعة 

التتمة على الصفحة 21

جملس النواب األمريكي يـُقّر مليار 
دوالر للقبة احلديدية اإلسرائيلية

النواب  جملس  اقّر 
أمس  بأغلبية،  األمريكي 
مشروع  اخلميس  األول 
دوالر  مليار  يقدم  قانون 
ملنظومة الدفاع الصاروخية 

املعروفة  اإلسرائيلية 
احلديدية«،  »القبة  باسم 
الدميقراطيون  حترك  فيما 
النتقادات  للتصدي 

التتمة على الصفحة 21

الـبنتاغون: نـخطط للـتخلص من 
األســلحة الكــيماوية فـي 2023

الدفاع  وزارة  أعلنت 
أن  )البنتاغون(  األمريكية 
تعتزم  املتحدة  الواليات 
األسلحة  من  إمتام ختلصها 

الكيمياوية عام 2023.
وزير  مساعد  نائبة  وقالت 
لشؤون  األمريكي  الدفاع 
الكيمياوية  احلماية  برامج 
براندي  والبيولوجية، 
عقدتها  ندوة  خالل  فان، 
منظمة غري حكومية خمتصة 
األسلحة،  على  بالرقابة 
خيص  »فيما  اخلميس: 
مبوجب  احملددة  االلتزامات 
أن  جيب  التشريعات، 
املوعد  االعتبار  بعني  نأخذ 
 31 وهو  احملدد،  األقصى 

ديسمرب 2023«.
»الكونغرس  وتابعت: 
ألزمنا بإمتام اإلتالف حبلول 
يف  ولكن  املوعد،  هذا 
على  نعمل  حنن  احلقيقة 
إمتام العملية حبلول سبتمرب 
حتدده  ملا  وفقا   ،2023
األسلحة  حظر  اتفاقية 

الكيمياوية«.
وأكدت أنه »من الضروري 
أن  الوطين  ألمننا  بالنسبة 
نلتزم باملواعيد القصوى«، 
الواليات  أن  إىل  مشرية 

حتقيق  »تواصل  املتحدة 
إتالف  يف  التقدم« 

األسلحة  من  ترسانتها 

التتمة على الصفحة 21

أمريكي  مسؤول  كشف 
كبري، أمس األول اخلميس، 
أّن »الفرصة ما زالت ساحنة 
أمام إحياء االتفاق النووي 

اإليراني«، لكن »طهران مل 
تطرح بعُد موعدًا الستئناف 

احملادثات«، وفق قوله.

مسؤول أمريكي: الفرصة ساحنة 
أمـام إحـياء االتـفاق الــنووي
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
افتتاح مركز الغذاء يف كامربالند لدعم السكان املحليني املحتاجني

أسبوعيا  مرات  ثالث  غذائي  مركز  بدأ 
بني  تاريخي  بتعاون  املاضي  األسبوع 
.OzHarvest بلدية مدينة كامربالند و

بتوصيل   OzHarvest تقوم  سوف 
املجتمعية يف  مراكزنا  إىل  الطعام  سالل 
Wentworthville و  Merrylands و 
 click« والتي تكون مفتوحة لـ Berala

and collect« للمحتاجني.

 »click and collect« نموذج  يعمل 
حاالت  يف  الغذاء  لتوزيع  جيد  بشكل 
توفري  إىل  يهدف  فهو   - الطوارئ 
يف  هم  الذين  لألشخاص  األساسيات 
االتصال  تقليل  مع  إليها  الحاجة  أمسّ 

بني املوظفني واملستلمني.

تخصيص  إلعادة  البلدية  أعضاء  صوّت 

50000 دوالر من أموال اإلعالن لهذه املبادرة 
أماكن  استخدام  إىل  باإلضافة  الغذائية، 
البلدية واملوظفني. فبينما يتم توفري سالل 
OzHarvest، ستشرتي  قبل  من  الطعام 
الشخصية  النظافة  منتجات  البلدية 
الطلب  يزداد  التي  املنزلي  والتنظيف 
عليها.  ويشمل ذلك معجون األسنان وورق 
العرق  ومزيل  الجسم  وغسول  التواليت 
ومنتجات  النسائية  النظافة  ومستلزمات 
العناصر  هذه  ستتوفر  املنزلية.  التنظيف 

اعتبارًا من 27 أيلول/ سبتمرب.
فيها  يعمل  التي  األوىل  املرة  إنها 
خدمة  إلجراء  بلدية  مع   OzHarvest

.»click and collect«

سيضيف موظفو املكتبة أيضـًا كتبـًا وأقالم 

لألطفال  أنشطة  وحزم  ملونة  رصاص 
الصغار.

سلعة   300 هناك  سيكون  البداية،  يف 
الطعام  مركز  من  متوفرة  أسبوعيـًا 

الجديد. 

 300-200 سالل  إىل  باإلضافة  هذا 
OzHarvest التي نسلمها إىل املنزل من 
يوم  كل  بنا  الخاص   Auburn مستودع 
 OzHarvest’s إىل  باإلضافة  خميس، 
هذا  منذ  يقع  الذي   Hamper Hub

.Granville Town Hall األسبوع يف

يمكن للمقيمني التسجيل عرب نموذج على 
البلدية أو االتصال بمركز االتصال  موقع 

02 8757 9000

إذا كانت لديكم أي مشاكل ترغبون ان أساعدكم فيها، 
فالرجاء االتصال بي على الرقم:  187 651 0419

steve.christou@cumberland.nsw.
gov.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

Food hub opens in Cumberland to support locals in need 
A three times weekly food hub began last week in a 
landmark collaboration between Cumberland City 
Council and OzHarvest.

OzHarvest will deliver food hampers to our community 
centres in Merrylands, Wentworthville and Berala which 
are open for ‘click and collect’ for those in need.

The ‘click and collect’ model works well for emergency 
food distribution – it aims to get essentials to the 
people who need it most while minimising contact 
among staff and recipients.

Councillors voted to re-allocate $50,000 in advertising 
funds to this food initiative, plus the use of council 
venues and staff. While the food hampers are provided 
by OzHarvest, council will purchase personal hygiene 
and household cleaning products, which are in high 
demand. This includes toothpaste, toilet paper, 

body wash, deodorant, feminine hygiene items and 
household cleaning products. Those items will be 
available from 27 September.

It’s the first time OzHarvest have worked with a council 
to do a ‘click and collect’ service.

Library staff will also add books, coloured pencils and 
activity packs for young children.

Initially, there will be 300 hampers a week available 
from the new food hub. This is in addition to the 
200-300 OzHarvest hampers we are home delivering 
from our Auburn depot every Thursday and in addition 
to OzHarvest’s Hamper Hub which from this week is 
located at Granville Town Hall.

Residents can register via a form on council’s website or 
phone the call centre 02 8757 9000.

Mayor Steve Christou and Councillor Joseph Rahme (left) prepare for locals collecting hampers  
at the Merrylands Community Service Centre 
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ألقى  قد  يكون  ان  املقرر  من 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
ظهر  بعد  الرابعة  الساعة  عون 
امس اجلمعة بتوقيت بريوت عرب 
مكتبه يف  من  »الفيديو«  تقنية 
امام  لبنان  كلمة  بعبدا،  قصر 
املتحدة  لألمم  العامة  اجلمعية 
املنعقدة يف نيويورك، ويتناول 
فيها »موقف لبنان من التطورات 
اىل  إضافة  واإلقليمية،  احمللية 
القضايا  حيال  اللبنانية  الثوابت 

املطروحة«.
مولوي

عون  للرئيس  كانت  ذلك،  اىل 
سلسلة لقاءات، تناولت شؤونا 
يف  األمنية  باألوضاع  تتعلق 
البحرية  احلدود  ومسألة  البالد 

اجلنوبية وغريها.
استقبل  السياق،  هذا  ويف 
الداخلية  وزير  عون  الرئيس 
والبلديات القاضي بسام مولوي 
تناولت  افق  جولة  معه  واجرى 
يف  البالد  يف  األمنية  األوضاع 
لدى  املتوافرة  التقارير  ضوء 
والتحضريات  املعنية،  األجهزة 
الداخلية  وزارة  جتريها  اليت 
يف  النيابية  االنتخابات  الجراء 

الربيع املقبل.
وبعد اللقاء، حتدث الوزير مولوي 
اىل الصحافيني فقال: »تشرفت 
اليوم بزيارة فخامة الرئيس يف 
ثقته  على  وشكرته  بعبدا  قصر 
االمنية  االجواء  يف  ووضعته 
ما  كل  صورة  ويف  البلد  يف 
ما حصل  خصوصا  فيه،  حيصل 
يوم السبت وكشفناه يف البقاع 
وكيفية  النيرتات  شاحنة  حول 
اكتشاف الشاحنة وحتليل العينة 
املأخوذة منها وسري التحقيقات 
القانون  وفق  القضاء  يف 

واالصول«.
مع  استعرضت  »كما  اضاف: 
اجلارية  التحضريات  فخامته 
يف  االنتخابية  العملية  المتام 
مستقرة  اجواء  وسط  وقتها 
املراسيم  اعداد  من  بدءا  امنيا، 
على  االشراف  هيئة  لتشكيل 
التحضريات  اىل  االنتخابات، 
)قوائم  االخرى  اللوجستية 
الشطب، املواعيد وضبطها...( 
وصوال اىل انتخابات تكون جيدة 
وسليمة تريح اجملتمع يف الداخل 
واخلارج. وسنضع فخامة الرئيس 
كما وسائل االعالم يف كل جديد 
يتعلق بالوضع االمين او بوزارة 

الداخلية او باالنتخابات«.
تعديل  من  هناك  هل  سئل: 
للموعد املقرتح الجراء االنتخابات 
وسط كالم عن اجرائها يف شهر 

آذار؟
االنتخابات  ستجرى  »اذا  اجاب: 
تعديل  آذار، فيجب حصول  يف 
قانوني الن هذا املوضوع يتعلق 
باملهل. ال مانع لدي يف اجرائها 
الذي  القانون، يف املوعد  وفق 
اجمللس  والية  ان  حتديده.  يتم 
تنتهي يف 21 ايار، والتزمنا يف 
البيان الوزاري باجراء االنتخابات 
قبل هذا املوعد. لوائح الشطب 
وفق  جتمد  الناخبني  وقوائم 
ومهلة  آذار،   30 يف  القانون 
بني  حتصل  والتصحيح  نشرها 
10 شباط و10 آذار، ويف حال 
آذار   30 قبل  االنتخابات  اجراء 

تكون قوائم الناخبني غري جممدة 
قيام  صعوبة  امام  وستضعنا 
حال  ويف  باالنتخاب.  املغرتبني 
بقيت القوانني كما هي، قد ال 
 30 قبل  االنتخابات  اجراء  ميكن 
آذار، اما يف حال حصول تدخل 
املواد  بعض  لتعديل  تشريعي 
اىل  يعود  امر  فهذا  واملهل، 
جملس النواب، فوزارة الداخلية 

تنفذ القانون وال تصدره«.
سئل: ماذا عن حصة املغرتبني 

يف االقرتاع لنواب االغرتاب؟
وفق  جلنة،  »هناك  اجاب: 
وزارتي  من  مشكلة  القانون، 
لبحث  واخلارجية  الداخلية 
املقصود  كان  اذا  املوضوع. 
االضافيني،  الست  النواب  عن 
ما  وفق  باملسألة  نسري  فنحن 
ينص عليه القانون جلهة تنفيذ 
هذا االمر يف االنتخابات املقبلة، 
يعود  آخر  تشريعي  تدخل  واي 

اىل جملس النواب«.
البطاقة  ستعتمد  هل  سئل: 

املمغنطة؟
نية  من  هناك  »اذا  اجاب: 
بها  سارت  واذا  الطالقها، 
بذلك.  نرحب  فنحن  احلكومة، 
ومن شأن هذا األمر االسراع يف 
عملية الفرز، وجنري حاليا تقوميا 
على  لعرضها  االنتخابات  لكلفة 
تأمينها  كيفية  ملعرفة  املعنيني 
وللجهوزية اللوجستية. وكنت قد 
بدأت التحضري قبل نيل احلكومة 
الثقة، وقريبا سيكون لدي خطة 
من  املسألة  لتأمني  واضحة 
الناحية اللوجستية وعرضها على 

فخامة الرئيس واحلكومة«.
مغلقة،  احملطات  معظم  سئل: 
ملاذا ال يتم التنسيق امنيا لفتح 

احملطات امام الناس؟
اجاب: »تكلمت باالمس مع وزير 
ليل  الي  ارسل  الذي  الطاقة 
امس كتابا يطلب مؤازرة الوزارة 
للكشف  االمنية  القوى  قبل  من 
على احملطات وخمزونها. واليوم 

سنعاجل املسألة«.
فريق التفاوض على الحدود 

البحرية
رئيس  ترأس  ذلك،  اىل 
اجلمهورية اجتماعا، ضم، رئيس 
املفاوضات  يف  اللبناني  الوفد 
احلدود  لرتسيم  املباشرة  غري 
الركن  العميد  اجلنوبية  البحرية 
وعضوي  ياسني،  بسام  الطيار 

الوفد العقيد الركن البحري مازن 
بصبوص وعضو هيئة إدارة قطاع 
البرتول املهندس وسام شباط، 
األمين  املستشار  حضور  يف 
اجلمهورية  لرئيس  والعسكري 

العميد الركن بول مطر.
الوفد  سلم  االجتماع  وخالل 
يتضمن  تقريرا  عون  الرئيس 
مراحل املفاوضات منذ انطالقتها 
واسرتاتيجية  تارخيه  وحتى 
مبا  املقبلة،  للمرحلة  متكاملة 
العليا  لبنان  مصلحة  يضمن 
يف  حقوقه  على  احملافظة  يف 
االقتصادية  املنطقة  ثرواته يف 

اخلالصة.
نعمة

ويف قصر بعبدا، الوزير السابق 
رئيس  شكر  الذي  نعمة  راوول 
اجلمهورية على الدعم الذي لقيه 
الوزاري،  عمله  فرتة  خالل  منه 
ومتنى »التوفيق للحكومة اجلديدة 
مواجهة  يف  تنجح  ان  امل  على 
واخلارجية  الداخلية  الصعوبات 
الرئيس  حكومة  واجهتها  اليت 

حسان دياب«.
تناولت  افق  جولة  وكانت 
احلكومة  وعمل  العامة  األوضاع 

السابقة.
تهنئة العاهل السعودي بعيد 

توحيد اململكة
اىل ذلك ابرق الرئيس عون اىل 
امللك  الشريفني  احلرمني  خادم 
سلمان بني عبد العزيز آل سعود 
مهنئا بعيد توحيد اململكة، ومما 

جاء يف الربقية:
ان  اال  للمناسبة  يسعين  »ال 
اليت  االخوة  روابط  استذكر 
املؤسس  زمن  منذ  جتمعنا، 
املغفور له امللك عبد العزيز آل 
لبنان  له  حيفظ  الذي  سعود، 
ارسى  الذي  وهو  بارزة،  مكانة 
اخلري  قيم  على  التالقي  قواعد 
واالصالة اليت ما زالت مملكتكم 
الشقيقة تسري عليها جتاه وطننا 

وشعبنا«.
هذه  اغتنم  اذ  »انين  أضاف: 
املناسبة لتهنئة جاللتكم، فانين 
ادعو لكم بدوام الصحة والعافية 
يف قيادة مملكتكم الشقيقة على 
ولكي  والعزم،  التقدم  دروب 
ابناءها  ماحنا  القدير  يصونها 
يف  جهودكم  ومكلال  اهلناء، 
العربي  التضامن  أواصر  توطيد 
اليه  حباجة  حنن  ما  احوج  الذي 

التقى مولوي وترأس اجتماعا لفريق التفاوض على احلدود وأبرق مهنئا بعيد  اململكة السعودية
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الرئيس العماد ميشال عون مستقبال وزير الداخلية بسام مولوي

 2021 أيــلول   25 Saturday 25 September 2021الـسبت 

زار عضو تكتل »لبنان القوي« 
وزير  رميا  ابي  سيمون  النائب 
الطاقة الدكتور وليد فياض يف 

مكتبه يف الوزارة.
رميا  ابي  اطلع  التهنئة،  بعد 
على خطة الكهرباء اليت وضعها 
القريب  املدى  على  فياض 
اليت  الوسائل  شارحا  والبعيد، 
ستعتمد لتأمني الفيول لتشغيل 
اجل  من  الكهرباء  انتاج  معامل 
يف  التغذية  ساعات  زيادة 

القريب العاجل.
»اهمية  على  رميا  ابي  وشدد 
البنزين سريعا من  مادة  تأمني 
عبء  املواطن  عن  ختفيف  اجل 

على  الطوابري  يف  الوقوف 
احملطات«.

من ناحية اخرى، شرح أبي رميا 
ملا  جنة  سد  استكمال  »اهمية 
للمواطنني يف  حيوية  فائدة  له 
قضاء جبيل الذي يتطلب جمهود 
الظروف  هذه  ظل  يف  اضايف 

االقتصادية املالية الصعبة«.
الوزير  وضع  النهاية،  ويف 
يف  رميا  ابي  النائب  فياض 
املعنيني  مع  اتصاالته  اجواء 
من  الغاز  استخراج  عملية  جلهة 
بـ  والتمين  اللبنانية،  املياه 
بالروزنامة  االلتزام  »ضرورة 

املوضوعة سابقا«.

ابي رميا زار وزير الطاقة وعرضا شؤون 
الكهرباء والغاز والبنزين وسد جنة

الوزير فياض مستقبال النائب أبي رميا

التحديات  اليوم ملواجهة خمتلف 
وعاملنا.  مبنطقتنا  تعصف  اليت 
بربكاته،  ايامكم  اجلليل  حفظ 
الشقيقني  بلدينا  عن  مبعدا 

شجون الصعاب«.

إقليم  يف  »أمل«  حركة  أحيت 
الثالثة  السنوية  الذكرى  جبل 
الشهداء  الغتيال  والثالثني 
القادة داود داود وحممود فقيه 
وحسن سبييت، فوضعت أكاليل 
من الزهر على ضريح داود يف 
عائلة  بدياس، يف حضور  بلدة 
التنمية  كتلة  وعضو  الشهيد 
خريس،  علي  النائب  والتحرير 
داوود،  حممد  السابق  الوزير 
املركزي  التنظيمي  املسؤول 
يوسف جابر، املسؤول التنظيمي 
إلقليم جبل عامل علي امساعيل 
وأعضاء قيادة االقليم، املفوض 
العام لكشافة الرسالة االسالمية 
حسني قرياني وأعضاء املناطق 

والشعب احلركية والكشفية.
وأكد النائب خريس يف كلمة »أن 
كتلة التنمية والتحرير كانت وما 
والعيش  لبنان  وحدة  مع  زالت 
املشرتك وكانت من املسهلني 

ومل تكن من املعطلني«.
تشكلت  قد  ها  خريس:  وقال 
برئاسة  لإلنقاذ  معا  حكومة 
لذلك  ميقاتي،  جنيب  الرئيس 
أجل  من  العمل  اليوم  املطلوب 
وأزمته  حمنته  من  البلد  إخراج 
كل  على  ومعاناته  وويالته 
إنقاذ  واملطلوب  املستويات، 
وهيكليته  الوطن  من  تبقى  ما 
و اخلطوة األوىل اليت تقع على 
عاتق احلكومة هو ملف الكهرباء 
إضافة اىل ملفات أخرى للخروج 

من احملنة.
حركة  قادة  خريس  واستذكر 
يف  استشهدوا  الذين  »أمل« 
حلظة واحدة، قائال: »لقد اعتقد 
من تآمر على هذه احلركة أنهم 
إنهاء  القادة  بإمكانهم عرب قتل 
حركة أمل، كما اعتقدوا أنه بإخفاء 
اإلمام موسى الصدر سيضربون 
الشعلة  هذه  وستنتهي  احلركة 

الصدر،  اإلمام  أنارها  اليت 
نقول هلم ، ال يستطيع أحد أن 
خيفيها  أو  احلركة  هذه  يضرب 
وتستمر،  لتبقى  وجدت  فهي 
أمل  حركة  استطاعت  وبالفعل 
وجماهديها  شهدائها  خالل  من 
وجرحاها وقادتها وعلى رأسهم 
ومن  بري  نبيه  الرئيس  دولة 
خالل عملياتها البطولية أن تؤكد 
أرضنا  يف  للعدو  مكان  ال  أن 
وقرانا، لذلك علينا أن نثق بها 
حياول  من  هناك  أن  خصوصا 

خريس من بدياس : هذه احلكومة إما أن تكون 
األخرية أو أن تكون البداية إلنقاذ هذا البلد

ضرب هذه احلركة املباركة من 
الداخل واخلارج، وليعلم اجلميع 
أن حركة أمل ستبقى حتى ظهور 

اإلمام املهدي«.
دور  هو  »اليوم  بقوله:  وختم 
نبقى  أن  نستطيع  لكي  العمل 
إما  احلكومة  وهذه  ونستمر 
تكون  أن  أو  األخرية  تكون  أن 
البلد، وحنن  البداية إلنقاذ هذا 
سنقوم بكل ما هو مطلوب من 
أجل جناح هذه احلكومة وقيامها 

بدورها وحتمل مسؤوليتها«.

عرض وزير اخلارجية واملغرتبني 
مع  حبيب  بو  عبداهلل  الدكتور 
سفري النروج  مارتن يرتفيك، 
البلدين  بني  التعاون  سبل 
والغاز  الطاقة  جماالت  يف 
والنفط. وتناوال ملف النازحني 
قدرة مملكة  ومدى  السوريني 

يف  املساعدة  على  النروج 
اإلنسانية  املساعدات  تقديم 

هلم.
يرتفيك  السفري  اكد  بدوره 
»مواصلة بالده دعمها ملنظمة 
األونروا يف ما يتعلق بالالجئني 

الفلسطينيني«.

بو حبيب عرض وسفري النروج ملف النازحني 
السوريني وسبل التعاون يف جماالت الطاقة

املارونية  الرابطة  رئيس  قال 
ابي  اهلل  نعمة  السابق  النائب 
نصر يف تصريح: »ترى الرابطة 
املارونية على احلكومة، وجوب 
اختاذ التدابري القانونية الالزمة 
اللبنانيني  اقرتاع  حق  لضمان 
أيا  هم،  حيثما  املقيمني  غري 
ألن  القانون،  طبيعة  تكن 
الدائم  الدعم  طلب  جيوز  ال 
يكونوا  بأن  وسؤاهلم   ، منهم 

 ، االم  لوطنهم  وسندا  دعما 
يف  حبقهم  عليهم  نبخل  فيما 
املشاركة يف االنتخابات ترشيحا 
واقرتاعا ، وافساح اجملال هلم 
يف  فأكثر  أكثر  ينخرطوا  لكي 
الوطنية  املسؤوليات  حتمل 
وحتديد اخليارات الكربى ورسم 
به  يأمل  الذي  اإلنقاذ  طريق 
اللبنانيون، حبيث يكونوا عصب 

التغيري املنشود«. 

ابي نصر: لضمان حق اقرتاع 
اللبنانيني غري املقيمني
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لـبنانيات

قدم وفد من تكتل »اجلمهورية 
القوية«، موفدا من رئيس حزب 
اللبنانية« مسري جعجع  »القوات 
قيادة  ملصر  العزاء،  واجب 
مجهورية  ولسفري  وشعبا، 
مصر العربية ياسر علوي بوفاة 
املغفور له املشري حممد حسني 
طنطاوي، يف السفارة املصرية 

يف بريوت.
تكتل  عضو  الوفد  ترأس 
»اجلمهورية القوية« النائب بيار 
النائب وهبه  بو عاصي، وضم 
قاطيشا، رئيس جهاز العالقات 
ريشار  السابق  الوزير  اخلارجية 
السابق  الوزير  قيوجميان، 
املكتب  ومديرة  رياشي،  ملحم 
اإلعالمي لرئيس حزب »القوات 

اللبنانية« انطوانيت جعجع.
ووفق بيان عن املكتب االعالمي 
باسم  عاصي  بو  اشار  للتكتل 

وفد من » اجلمهورية القوية« قدم العزاء بوفاة طنطاوي يف السفارة املصرية

بو عاصي: مصر ستفتح أبوابها السترياد 
التفاح اللبناني من دون أي قيود

له  »املغفور  ان  اىل  الوفد 
طنطاوي  حسني  حممد  املشري 
شغل منصب وزير الدفاع ملدة 
معظم  يف  وشارك  سنة،   21
احلروب اليت خاضتها مصر وامن 
االنتقال السلمي للسلطة بظرف 

صعب جدا«.
كانت  الزيارة  ان  اعلن  كما 
علوي  مع  للتطرق  مناسبة« 
الغاز  استجرار  موضوع  اىل 
والكهرباء من مصر اىل لبنان«، 
انه« متت االضاءة على  موضحا 
بفهم شامل  نقاط مهمة تسمح 
بعض  حيوره  الذي  للموضوع 
طبيعته  عن  احيانا  االعالم 

الفعلية«.
تناول اجملتمعون مطوال  كذلك، 
املنتجات  تصدير  موضوع 
خصوصا  مصر،  اىل  الزراعية 
على  مشددين  والعنب،  التفاح 
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تصدير  اىل  حباجة  »لبنان  ان 
عزلته  ولألسف  بعدما  انتاجه 
الدول  من  كثري  عن  سياسته 
الزراعية  ملنتجاته  املستوردة 
اخلليج  دول  رأسها  وعلى 

العربي«.
واشاروا اىل ان »مشكلة الكهرباء 
أضيفت هذا العام اىل املشاكل 
اليت تواجه املزارعني الن التفاح 
الذي لن يباع سيتلف، اذ ما من 

إمكان لوضعه يف برادات«.
كما كشف بو عاصي ان السفري 
مصر  بأن  خريا  وعد  علوي« 
ستفتح أبوابها السترياد التفاح 
ال  قيود  أي  دون  من  اللبناني 
للكمية وال للنوعية وال للوقت«، 
مهمتنا  باتت  »بالتالي  مضيفا: 
ان نساعد املزارع للتواصل مع 
تصريف  بغية  املصريني  التجار 

اإلنتاج والعيش بكرامة«. 

النائب بيار بو عاصي مرتئسا الوفد

»اجلمهورية  تكّتل  عضو  لفت 
القوية« النائب  بيار بو عاصي، 
إىل أّن »حزب »القوات اللبنانية« 
األساسي  املعارض  احلزب  هو 
النواب  جملس  يف  والوحيد 
اّلذي يعارض اتفاق » حزب اهلل « 
و»التيار الوطين احلر «، واّلذي 
هلجوم  وسيتعّرض  تعّرض 
لكسره،  يف  حماوالت  كاسح 
هو  الصقر  إبراهيم  واليوم 
إحدى هذه احملاوالت«، مشّدًدا 
استنساخ  »حياولون  أّنهم  على 
أسلوب  النظام السوري ، ولكن 
َمن  ذكي.  وغري  فاشل  بشكل 
أو  السوري  للنظام  ينكسر  مل 
النجاة،  سّيدة  كنيسة  لتفجري 
لن ينكسر اليوم، »خَييطوا بغري 
هاملسّلة« ، وحنن حتت القانون 

إذا حكم بعدالة«.
وتساءل، يف حديث تلفزيوني، 
اّليت  األوىل  هذه  املّرة  »هل 
على  القضاء  فيها  يفرتي 
األوىل  املّرة  ليست  شخص؟ 
بالتأكيد«،  األخرية  تكون  ولن 
بابراهيم  » عالقتنا  أّن  موضًحا 
يؤمن  هو  سياسّية،  الصقر  
على  بذلك  ويؤمن  مببادئنا 

النائب علي درويش: ما من مشكلة أبداً بني 
ميقاتي والسعودية وقد تكون زيارتها قريبة

امللء. لو ثبت أّن ملف نيرتات 
فليأخذ  به،  يتعّلق  األمونيوم 
حماسبته،  يف  جمراه  القضاء 
فنحن مل نغطِّ أحًدا يوًما«. وبنّي 
العتمة  يف  اليوم  »لبنان  أّن 
واملستشفيات واجلامعات  وكّل 
بسبب  ستقفل  املؤسسات 
هناك  واليوم  نقص  املازوت ، 
ذلك  عن  األنظار  حلرف  حماولة 
اللبنانّية«  »القّوات  باتهام 

بنيرتات األمونيوم«.
أّن  إىل  عاصي،  بو  وأشار 
»رئيس »التيار« النائب  جربان 
باسيل  مل يسمِّ يف جلسة الثقة 
من منعه من العمل، ومل يسّم 
النواب اّلذين هّربوا أمواهلم إىل 
لكّنه  اّدعاءاته،  حبسب  اخلارج 
 عمد إىل تسمية الصقر ونّواب 
مبوضوع  واّتهمنا  »القّوات« 
ال  فلماذا  العلن؛  النيرتات يف 

جيرؤ على تسمية اآلخرين؟«.
أّن »املواطن اليوم  ورّكز على 
يف  أموله  سرقة  من  يعاني 
قدرته  عدم  ومن  املصارف، 
على االتكال على دولته، وهذا 
وآمال  الناس،  للدولة  إذالل 
هو  اإليراني  للمازوت  ونظرتنا 

بأّنه كسر وإذالل هليبة الدولة 
لبنان«،  لسيادة  واضح  وخرق 
يف  كذبًة  » هناك  أّن  ورأى 
البلد مسوؤلة عنها جمموعة من 
»احلصار«.  امسها  الدّجالني 
بإفالسه  مشكلته  لبنان  اليوم 
حميطه،  عن  نفسه  وبعزل 
هذين  بني  كبري  والفرق 

العاملني واحلصار«.
أشعر  مل  »أّنين  ذكر  كما 
لتأجيل  حماوالت  هناك  بأّن 
وكّل  النيابية،  االنتخابات 
حلظة تأخري لالنتخابات يف هذه 
مضاعفة  إىل  تؤّدي  املرحلة 
نريدها  كّنا  املواطن.  عذابات 
الثقة  إلعادة  مبكرة  تكون  أن 
بني املواطن ومن ميّثله، وأردنا 
باكًرا«،  السلطة  انتاج  إعادة 
من  ا  أمنيًّ مهّدد  »أّنين  معلًنا 
»حزب اهلل«، لسبب بسيط هو 
مراقبيت  على  قادر  احلزب  أّن 
حياتي،  تفاصيل  كّل  ومعرفة 
أّي  تنفيذ  على  قادر  أّنه  كما 
لديه  فريق  كّل  اغتيال.  عملّية 
القدرة على املراقبة والتنفيذ، 
عملّية  ألّي  التخطيط  ميكنه 

اغتيال«.

بو عاصي: أنا مهدد أمنيا من »حزب اهلل« وهناك كذبة 
بالبلد تقوم بها جمموعة دجالني امسها »احلصار«

للـ درويش  علي  النائب  أعلن 
مشكلة  من  ما  ان   tayyar.org
والسعودية  ميقاتي  بني  أبدًا 
أما  قريبة،  زيارتها  تكون  وقد 
الزيارة الفرنسية فستفتح باب 
فرنسا  »ألن  للبنان  املساعدات 
هي اليت بدأت باملبادرة املتعلقة 

بتشكيل احلكومة«.
وراء  يكمن  الذي  السبب  وعن 
أن تكون باريس احملطة األوىل 
ميقاتي  جنيب  احلكومة  لرئيس 
يف زياراته اخلارجية بداًل من أن 
تكون الرياض كما جرت العادة 
جييب  احلكومات،  رؤساء  لدى 
درويش: »من الطبيعي أن يكون 
هناك استكمال للدور الفرنسي 
من خالل رافعة للحكومة، وجيب 
اال ننسى أنه تتم تتويج املبادرة 
الفرنسية مبوضوع التشكيل علمًا 
أن لفرنسا صفة كدولة عظمى 
ولديها حمطات اقتصادية مهّمة 
االحتاد  بوابة  أنها  اىل  إضافة 
على  »َمونة«  ولديها  االوروبي 
فيها  مبا  الصناديق  من  الكثري 

صندوق النقد الدولي.
باب  الزيارة  هذه  وهل ستفتح 
املساعدات للبنان؟ جييب النائب 
أن  املتوقع  من  أنه  درويش، 
تكون هناك مساعدات ملموسة، 
حال  الذي  األساس  »واملعوق 
دون استكمال املؤمتر الفرنسي 
يف 4 آب هو عدم وجود حكومة، 
وهناك  اختلف  فاألمر  حاليًا  أّما 
ومن  صالحيات  لديها  حكومة 
مؤمتر  هناك  يكون  أن  احملتمل 
من  الرابع  مؤمتر  يستكمل  ثان 

آب«.
موقعنا  عرب  درويش  وأشار 
مواضيع  جمموعة  هناك  أن  اىل 
على مائدة الغداء بني الرئيس 
ميقاتي  والرئيس  الفرنسي 
اىل  االقتصادي  املوضوع  فمن 
فاملوضوع  املالي  املوضوع 
الصراعات  وحتى  االجتماعي 
ستحضر،  االوسط  بالشرق 
بلد غري منفصل عن  لبنان  الن 
صراعات  تعيش  اليت  املنطقة 
ملنسوب  ارتفاع  هناك  حيث 
التسويات اليت قد يكون لبنان 

جزءًا منها«.
اذا  ما  حول  سؤال  على  ورّدًا 
اململكة  مع  مشكلة  هناك  كان 

النائب   أكد  السعودية  العربية 
لبنان يف  استقرار  أن  درويش 
املنطقة  الستقرار  األهمية  غاية 
وللجميع مصلحة يف هذا األمر، 
شقيقة  دولة  والسعودية 
وصديقة وكانت هلا أياد بيضاء 

يف أكثر من مرحلة بالنسبة اىل 
مع  أبدًا  من مشكلة  وما  لبنان، 
احملتمل  ومن  ميقاتي  الرئيس 
على  الرياض  زيارة  تكون  أن 
بعد  اخلارجية  زياراته  جدول 

عودته من باريس.

كشف الصحايف رضوان مرتضى 
لـ »اجلديد« إّن ابراهيم الصقر مل 
يتّم توقيفه حتى اليوم والقوات 
اللبنانية متواطئة ألّنه ال يكفي أن 
تصدر بيانا بل جيب أن تسّلمه أو 

تقول إّنه ليس قياديًا لديها.
فادي  القاضي  أّن  إىل  وأشار 
أمحد  إفادة  إىل  استمع  عقيقي 
املشرتيات  مدير  وهو  الزين 
واعرتف  الصلح  اهلل  سعد  لدى 
بأّن اهلدف من شراء النرتات من 
»تركيب طربوش  الصقر  مارون 
على  احملسوبني  األشخاص  ألحد 

الثنائي الشيعي«. 
ولفتت إىل أّن أمحد الزين حتّدث 
إّن  تقول  لديه  معطيات  عن 
ابراهيم الصقر اجتمع مع السفرية 

األمريكية لتنفيذ املخطط.
يؤكد  البيطار  القاضي  إّن  وقال 
وفيق  احلاج  من  تهديدًا  تلقيه 
الشخص  حتديد  دون  من  صفا 
وفيق  احلاج  لكن  له  نقله  الذي 
أو  أّي نفي  صفا مل يصدر عنه 
طرف  أقل  هو  واحلزب  تأكيد 
ميكن أن تكون له عالقة مبا حصل 

يف مرفأ بريوت.

رضوان مرتضى: أمحد الزين اعرتف بأّن 
ابراهيم الصقر اجتمع مع السفرية األمريكية

اشار احملامي جورج خوري وكيل 
مارون الصقر خالل مداخلة ضمن 

وكيل مارون الصقر ينفي لقاء ابراهيم الصقر مع السفرية األمريكية
برنامج هنا بريوت مع جوزيفني 
مارون  »التقيت  ان  اىل  ديب 

املخابرات  مديرية  يف  الصقر 
يتم  معه  والتحقيق  اخلميس 

بصورة دقيقة وعلمية«.
»انفي  خوري  املاحامي  وأكد   
اليت  املعلومات  قاطعا  نفيا 
حتدثت عن لقاء ابراهيم الصقر 
واالمر  األمريكية  السفرية  مع 
الصحة«.  من  له  اساس  ال 
بنيرتات  موكله  عالقة  وعن 
االمونيوم املضبوطة يف البقاع 
ينفي  الصقر  »مارون  قال 
النيرتات  بقافلة  له  عالقة  اي 
البقاع وال يوجد  املضبوطة يف 
اي دليل يثبت ان هذه املواد 
مت شراؤها من مارون الصقر«. 
ولفت احملامي اىل انه »لنا ثقة 
يف  التحقيق  مبجريات  كبرية 
مديرية املخابرات« مؤكدا انه ال 
ابراهيم  مكان  االن  حتى  يعلم 

الصقر.

النائب علي درويش

والبلديات  الداخلية  وزير  نوه 
بأن  شربل  مروان  السابق 
»رئيس اجلمهورية ميشال عون 
كرس الشراكة األساسية بعملية 

تأليف احلكومة«.
أنه   OTVللـ حديث  يف  واعترب 
برئاسة  تألفت  ما  اللي  »منيح 
سعد احلريري ألنها كانت ستطري 
بعدم  ناصًحا  شهر«،  بغضون 

ال  حكومة  رئيس  بأي  اجمليء 
ترضى عنه رئاسة اجلمهورية.

رئيس  »نائب  أن  وكشف 
الفرزلي  إيلي  النيابي  اجمللس 
الوطين  التيار  رئيس  يهاجم 
احلر جربان باسيل اليوم ألهداف 
انتخابية بعدما حصل على خمرج 
آخر هو عالقته مع احلريري الذي 

يؤمن له الضمانة االنتخابية«.

مروان شربل: هلذا السبب 
يهاجم الفرزلي باسيل!

الوزير السابق مروان شربل
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لـبنانيات

واملوازنة  املال  جلنة  عقدت 
النيابية جلسة يف احلادية عشرة 
االول، يف  امس  ظهر  قبل  من 
جملس  يف  العامة  اهليئة  قاعة 
النواب، برئاسة رئيسها النائب 
ابراهيم كنعان، لدرس اقرتاحات 
قوانني تتعلق بالدواء، والفائدة 
والقروض  الديون،  على 
الصناعية والزراعية والسياحية، 
قانون  احكام  بعض  وتعديل 
احملامني،  نقابة  تقاعد  صندوق 
لتغطية  إضايف  اعتماد  وفتح 
اإلنفاق اإلضايف هليئة اوجريو، 
املادة  لتعديل  قانون  وباقرتاح 
السادسة والثالثني من القانون 
تاريخ   6 رقم  حكما  النافذ 
املوازنة  )قانون   2020/3/5
للعام  امللحقة  املوازنات  العامة 

.)2020
وزراء:  اجللسة  يف  شارك 
القرم،  جوني  اإلتصاالت 
بوشكيان  جورج  الصناعة 
النواب:  والسياحة وليد نصار، 
أبي  إدي  حسن،  احلاج  حسني 
أنور  صحناوي،  نقوال  اللمع، 
ابراهيم  موسى،  ميشال  مجعة، 
عازار، فادي عالمة، ماريو عون، 
قاسم هاشم، حممد احلجار، ألبري 
منصور، عناية عزالدين، ياسني 
أبي  سيمون  عون،  آالن  جابر، 
وعلي  طرابلسي  عدنان  رميا، 

فياض.
لوزارة  العام  املدير  كما شارك 
معراوي،  جورج  بالوكالة  املال 
عماد  أوجري  هيئة  عام  مدير 
ادارة  جملس  رئيسة  كريدية، 
واملدير  يوسف  حياة  »تاتش« 
التنفيذي فيها شربل قرداحي، 
رئيس جملس إدارة »ألفا« جاد 
فيها  املالي  واملدير  ناصيف 
اخلطيب  ويوسف  حداد  رفيق 
يف  احملامني  نقيب  ممثال 

بريوت.

كنعان
ويف ختام اإلجتماع، عقد كنعان 
مؤمترا صحافيا قال فيه: »حبثت 
النيابية  واملوازنة  املال  جلنة 
القوانني  من  عدد  يف  اليوم، 
اقرتاحان  هناك  واإلقرتاحات. 
اإلتصاالت  وزارة  خيصان 
اخللوي.  وشركيت  وأوجريو 
وكما بات معلوما أن جلنة املال 
واملوازنة قامت بأكثر من تدقيق 
شركيت  يف  التوظيف  مبوضوع 
اخللوي واإلدارة اللبنانية، وتبني 
كبرية،  خمالفات  هناك  أن  لنا 
يف  تزال  ما  املخالفات  وهذه 
سنتني،  ومنذ  احملاسبة  ديوان 
القضاء املالي وضعه مثل وضع 
تعديل  اللجنة  أقرت  لقد  البلد. 
املادة 36 من موازنة 2020 اليوم 
بعد  النفقات،  على  مع ضوابط 
نظاما  سابقا  اعتمدت  كانت  أن 
متصلبا يف ظل ما تبني لنا بعد 
التدقيق بالنفقات يف املوازنات 
السابقة، أن من املليار ونصف 
مليار دوالر من االيرادات، وكما 
اإلتصاالت،  جلنة  رئيس  قال 
كانت  دوالر  مليون   500 هناك 
واإلنتخابات،  بالسياسة  تصرف 
النهب  عن  التحدث  دون  من 

والفساد«.

جلنة املال أقرت 350 مليارا ألوجريو مع ضوابط

 كنعان: موعدنا االسبوع املقبل مع املالية ومصرف لبنان لبت مسألة سعر الصرف للمودعني

النائب كنعان مرتئسا لجنة املال واملوازنة
مباحا  شيء  كل  »كان  أضاف: 
وضعت  ما  وهذا  ومستباحا 
عليه  واملوازنة  املال  يدها جلنة 
منذ  ولكن  اليوم،  من  وليس 
املال  حلماية  رقابتها  سنوات 
اليوم  استفاق  الذي  أما  العام. 
مع الثورة وعلى كتابات ال تليق 
عنده  القضية  فصارت  بأحد، 
ال«تراندغ«  وجلماعة  »تراندنغ« 
والقراءة.  اإلطالع  عليكم  أقول 
اجلدد  اخلرباء  إىل  أتوجه  وهنا 
الذين يأتون من دول اإلغرتاب 
املخملية يف الويك أند، إلعطائنا 
يعظوا  أن  بهم  األجدى  مواعظ، 

أنفسهم«.
واملوازنة  املال  »جلنة  وتابع: 
طلب  على  بناء  اليوم،  عادت 
هم  الذين  النواب،  من  عدد 
أعضاء يف جلنة اإلتصاالت وبناء 
على األوضاع اليت وصلنا إليها 
تصيب  اليت  اإلنهيارات  بسبب 
نوع  لطرح  واللبنانيني،  لبنان 
من تعديل على املواد املتشددة 
املال  جلنة  طرحتها  واليت  جدا 
على شركيت اخللوي. ولكن كي 
نكون منصفني، جلنة اإلتصاالت 
وضعت ضوابط فأعطت إمكانية 
حلني  وحمصورة  حمددة  صرف 
ومبوافقة  املناقصة  إرساء 
الوزير املختص، من ضمن إطار 
موازنة النفقات السنوية ورقابة 
ديوان احملاسبة الذي ختضع له 

املصاريف«.
التهم  رمي  جيوز  »ال  وقال: 
تعمل  جلان  على  ويسارا  ميينا 
وعلى نواب يقومون جبهد رقابي 
استثنائي، وهو عمل أساسي يف 
هذه املرحلة، وهناك من ال يقوم 
التنفيذية  السلطة  على  بعمله. 
ويف  لتطبيقه،  القانون  احرتام 
للقانون،  احرتامها  عدم  حال 
جاهزا  يكون  أن  القضاء  على 
حتت  ينام  ال  وأن  للمحاسبة، 
ألف   32 مثال  هناك  ضغطها. 
بتقرير جلنة  قانونية  وظيفة غري 
منذ  الرقابي  واملوازنة  املال 
العام 2019، أين أصبح التحقيق 
جيب  القضية  هذه  ذلك؟  يف 
أن  يريد  من  عنها  يسأل  أن 
يسأل اللجنة عن دورها، ليقوم 
هنا  اإلنتخابية.  معلمه  بسياسة 
إنتخابية.  سياسة  هناك  ليس 
وخالل  واملوازنة  املال  جلنة 
بل  انتخابات  تعمل  مل  سنة   11
عملنا  بصوابية  اجلميع  واجهت 
وليس  سنوات  منذ  الرقابي 

اليوم فقط«.
الذي  الثاني  »اإلقرتاح  أضاف: 

مت حبثه له عالقة باعتماد إضايف 
استثنائي يتعلق أيضا بأوجريو. 
عام 2020 وافقنا ألوجريو على 
48 مليار لرية لبنانية فقط من 
أصل 287 مليارا كانت مرصودة، 
مليون   30 من  أكثر  قيمتها 
دوالر، أصبحت اليوم، أقل من 
3 مليون دوالر، وهذه القيمة ال 
املازوت.  مثن  املؤسسة  تكفي 
إعادة  علينا  حتم  اللرية  انهيار 
أردنا  إذا  الوضع،  بهذا  النظر 
أن يقوم قطاع اتصاالت بالدور 
املطلوب منه. ولقد وافقنا على 
مليار   350( اإلضايف  اإلعتماد 
التعديالت  بعض  مع  لرية( 
املال  جلنة  عليها  أقرتها  اليت 
بناء على طلب وزارة  واملوازنة 
من  أوجريو  لتمكني  املالية، 
اخلدمة  وتأمني  بعملها  القيام 

املقبولة واملمكنة للبنانيني«.
وعن اقرتاح تصفري الفوائد على 
»هناك  كنعان:  قال  الديون، 
على  الفوائد  لتصفري  اقرتاح 
الديون يف القطاعات الصناعية 
به  تقدم  والسياحية،  والزراعية 
وابراهيم  فياض  علي  الزميالن 
اإلقرتاح  طرح  ومت  املوسوي، 
اجلديدين  الوزيرين  حبضور 
اللذين طلبا  والسياحة  للصناعة 
مهلة  طلبا  هما  يوما،   15 مهلة 
ألننا  نوافق،  مل  لكننا  أطول 
أي  أو  اقرتاح  إي  ربط  نعترب 
بها  تقوم  قد  خبطط  مشروع، 
تقوم  ال  أو  التنفيذية  السلطة 
بها، يتعارض مع الدستور ومع 
مع  حنن  السلطات.  فصل  مبدأ 
ولكن  احلكومة،  مع  التعاون 
ليس مع جتميد عملنا، خصوصا 

عندما نكون مقتنعني به«.
أضاف: »هذا اإلقرتاح يؤدي إىل 
وليس  فقط،  الفوائد  تصفري 
إىل إلغاء الدين. حنن ويف هذا 
الظرف حتديدا، ولقطاعات معينة، 
مع  وصناعية،  وسياحية  زراعية 
هلا  تسهيالت  ووضع  حتفيزها 
هذه  االستمرار.  من  لتمكينها 
قطاعات وصلت إىل درجة كبرية 
األوروبية  الدول  اإلنهيار.  من 
تعطي هذه القطاعات إذا تعثرت 
وواجبنا  ومساعدات،  مساهمات 
على األقل أن نكون إىل جانبها 
يف ما يتعلق خبدمة دينها. لقد 
املوضوع  هذا  لبحث  اإلتفاق  مت 
حريص  وانا  اسبوعني،  خالل 
املوضوع  هذا  يبحث  أن  على 
خالل الفرتة احملددة وعدم ربطه 

بأي مشاريع«.
خططا  نريد  »حنن  وتابع: 

 2021 أيــلول   25 Saturday 25 September 2021الـسبت 

لكن  ورؤية،  واسرتاتيجيات 
احلكومات  مع  السابقة  جتاربنا 
بالنسبة  كثريا  مشجعة  ليست 
والرؤية  باملواعيد  لاللتزام 
ذلك،  على  مثال  مستقبلية. 
مصرف  مع  معنا  حيصل  ما 
وحنن  تقريبا،  شهر  منذ  لبنان. 
اللبنانيني  كل  مبوضوع،  نبحث 
أال وهو سعر  نتائجه،  ينتظرون 
لبنانية،  لرية   3900 الصرف 
مل  اليوم  حتى  للسحوبات، 
مصرف  من  الدراسة  أتسلم 
وطلبتها،  لي  سبق  اليت  لبنان 
السعر  البقاء  األسباب  ملعرفة 
وهنا  للسحوبات.   3900 على 
خترج أبواق، لن أحتفظ بالكالم، 
يطالب  للذي  املسؤولية  حتمل 
ممنوع  هل  املوضوع.  هلذا  حبل 
عن خطط  لبنان  نتحدث يف  أن 
وتعاميم  عمل  واسرتاتيجيات 
الذي  ذلك  هو  من  صادرة؟ 
نصب نفسه قاضيا على الناس 
موضوع  هذا  عملهم؟  لتقييم 
واسرتاتيجي،  وأساسي  حيوي 
على  البقاء  ملاذا  معرفة  وعلينا 
علميا  أعطونا سببا   .3900 سعر 
خشية  هناك  طبعا،  ملناقشته. 
من التضخم، قلنا عظيم، ولكن 
أعطونا أرقاما لنبين على الشيء 
هذا  كيف  ولنفهم  مقتضاه 

التضخم مببالغ صغرية سيتسبب 
مبشكلة بسعر الصرف«.

حنن  ذلك  كل  »رغم  وقال: 
لكن  نقاش،  أي  على  منفتحون 
أن يبقى اجمللس النيابي شاهدا 
لن  أمر  فهذا  يراه،  ال  ما  على 
موعد  على  لذلك حنن  يستقيم. 
األسبوع املقبل، لعقد جلسة مع 
لبنان  ومصرف  املالية  وزارة 
واملصارف وكل املعنيني حلسم 
ألعطاء  بشكل  املوضوع  هذا 
حقوقهم،  اللبنانيني  املودعني 
يعاجل  ال  كالما  يسمعون  الذين 
هناك  أن  خصوصا  مشكلتهم، 
يطالب  من  عمل  يعرقل  من 
حبقوقهم. ال جيوز أن يستمر هذا 
اليوم،  عليه  هو  ما  على  األمر 
كما  مسؤولية،  سنتحمل  لذلك 
عودنا اللبنانيني، حتى النهاية. 
مل  جلنتنا  بأن  مرتاح  ضمريي 
يف  ملف،  أي  بفتح  ختطىء 

اليت  العامة  املالية  أو  التوظيف 
قطعات  يف  خمالفاتها  وصلت 
بعشرات  مبالغ  إىل  احلسابات 
وحتى  الدوالرات،  مليارات 
اليوم، مل يبت ديوان احملاسبة 
بهذا املوضوع، وأسأل: إىل متى 
سيبقى الوضع هكذا. وهناك من 

ينظر ويتحدث عن تدقيق«.
لقد  أقول:  »للمنظرين  وختم: 
وباملالية  بالتوظيف  التدقيق  مت 
تدقيق  مطلوب  واليوم  العامة 
أين  إىل  لبنان،  مبصرف  جنائي 
لنا  التدقيق وحنن  نتائج  تذهب 
الدور األكرب بفرض هذا التدقيق 
تكون  هل  باجتاهه،  والدفع 
من  لعملنا  تشويها  ذلك  نتائج 
احلقيقة  الليل؟  خفافيش  قبل 
ستظهر مهما كانت صعبة ومهما 
سنبقى  وحنن  غاليا  مثنها  كان 
احلقيقة  هذه  على  مؤمتنني 

والعاملني إلظهارها«.

استقبل وزير الداخلية والبلديات 
سفري  مولوي  بسام  القاضي 
بريطانيا ايان كوالرد، يف مكتبه 
بالوزارة، وعرض معه العالقات 

الثنائية بني البلدين.
سامي  النائب  استقبل  كما 
فتفت، وحبث معه يف األوضاع 

العامة على الساحة الداخلية.
والتقى أمني سر اجمللس الوطين 
للسالمة املرورية الدكتور رمزي 
واقع  يف  البحث  ومت  سالمة، 
السالمة املرورية. وطلب مولوي 
للجنة  جلسة  لعقد  »التحضري 

الوطنية للسالمة املرورية«.
نظريه  إىل  مولوي  أبرق  وكان 
السعودي األمري عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز، 
السفري  املفوض  الوزير  وإىل 

وليد بن عبد اهلل خباري مهنئنا 
بالعيد الوطين السعودي.

اىل ذلك استكمل وزير الداخلية 
بسام  القاضي  والبلديات 
التحضريية  اجتماعاته  مولوي، 
فالتقى  املقبلة،  لالنتخابات 
العام  املدير  مكتبه،  يف  مساء 
العميد  الشخصية  لالحوال 
الياس اخلوري واملديرة العامة 
والالجئني  السياسية  للشؤون 
حضور  يف  يونس،  فاتن 
الشيخ  حممد  العميد  املستشار 
ومدير مكتب الوزير املقدم أمين 

مشموشي.
التوجيهات  مولوي  وأعطى 
العمل  ملواصلة  الالزمة 
إلجراء  حتضريا  مكثف،  بشكل 

االستحقاق االنتخابي.

مولوي استقبل سفري بريطانيا وفتفت ورمزي 
سالمة وأبرق مهنئا بالعيد الوطين

الوطين  الدفاع  وزير  استقبل 
موريس سليم املنسقة اخلاصة 
لبنان  يف  املتحدة  لألمم 
زيارة  يف  فرونتسكا  يوانا 
خالهلا  قدمت  بروتوكولية، 
التهنئة للوزير سليم ملناسبة 

تسلمه مهامه اجلديدة.
افق  جولة  االجتماع  وختلل 
املتحدة  األمم  دور  تناولت 
يف مساعدة لبنان يف خمتلف 
دعم  سيما  ال  القطاعات 
وتطرق  العسكرية.  املؤسسة 
االجتماع  نتائج  إىل  احلديث 
مستوى  على  عقد  الذي 
يف  املعتمدين  الدول  سفراء 
لبنان استكماال ملؤمتر باريس 
نظمته  والذي  اجليش  لدعم 
مع  بالتعاون  اجليش  قيادة 
مكتب املنسق اخلاص الثلثاء 
املاضي يف نادي الضباط يف 

جونيه.
تعزيز  »اهمية  اجلانبان  وأكد 
التعاون بني املنظمة الدولية 

ووزارة الدفاع الوطين«.
سليم،  الوزير  استقبل  ثم 
الدولية  للقوات  العام  القائد 
لبنان  جنوب  يف  العاملة 
دل  ستيفانو  »اليونيفل« 
دور  اىل  التطرق  ومت  كول، 

سليم حبث وفرونتسكا يف تعزيز التعاون بني املنظمة 
الدولية ووزارة الدفاع والتقى دل كول

القائم  والتنسيق  اليونيفل 
مع اجليش اللبناني يف منطقة 
عمل القوات الدولية، والتطلع 
مبا  الدور  هذا  استمرار  إىل 
جنوب  يف  االستقرار  خيدم 

لبنان.

وزير الدفاع مستقبال املنسقة األممية يوانا فرونتسكا
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مــقاالت وتـحقيقات

بدأت املعركة األكثر سخونة بني احملقق 
العدلي القاضي طاِرق البيطار والوزراء 
قضية  يف  عليهم  املدعى  السابقني 
انفجار مرفأ بريوت، مع حتضري هؤالء 
لرفع دعاوى رّد وارتياب مشروع يف 
حق البيطار الذي حياول استباق حلول 
موعد بدء العقد الثاني جمللس النواب 
واستغالل انعدام احلصانة عليهم قبل 

ذلك التاريخ.
مع نيل حكومة الرئيس جنيب ميقاتي 
تشرين   19 وحتى  النواب  ثقة جملس 
األول املقبل، موِعد بدء العقد الثاني 
)الوزراء  النواب  بات  للمجلس، 
قضية  يف  عليهم  عى  امُلدَّ السابقون( 
انفجار مرفأ بريوت من دون حصانات 
العدلي  احملّقق  حياول  عليه،  نيابية. 
بالقانون،  البيطار،  طارق  القاضي 
يستعد  فيما  الفرتة  هذه  استغالل 
الفريق »امُلتهم« الستخدام »األسلحة« 
العدلي  باحملقق  لإلطاحة  القانونية 

بالضربة القاضية.
ُمّددًا  إجراءاته،  البيطار  ففيما واصل 
الراِبع من تشرين األول املقبل موعدًا 
السابق  احلكومة  رئيس  الستجواب 
مذكرة  إصدار  )بعَد  دياب  حسان 
إحضار ثانية حبّقه(، و30 أيلول اجلاري 
خليل،  حسن  علي  الستجواب  موعدًا 
الستجواب  املقبل  الشهر  من  واألول 
يتحّضر  زعيرت،  وغازي  املشنوق  نهاد 
وارتياب  رّد  دعاوى  لتقديم  هؤالء 
وحبسب  البيطار.  حق  يف  مشروع 
املعلومات، سيبدأ املّدعى عليهم، غدًا، 
خمالفات  إىل  »تستند  دعاوى  تقديم 
ارتكبها احملقق العدلي، وال سيما يف 
و71   70 املادتني  مبخالفته  يتعلق  ما 
من الدستور )تنّصان على أن جمللس 
النواب أن يتهم رئيس جملس الوزراء 
والوزراء بارتكابهم اخليانة العظمى أو 
عليهم(  املرتتبة  بالواجبات  بإخالهلم 
 /13 القانون  من  و42   18 واملادتني 
1990 )تنصان على أن جمللس النواب 
والوزراء  احلكومة  رؤساء  يتهم  أن 
أو إلخالهلم  العظمى  اخليانة  الرتكابهم 

باملوجبات املرتتبة عليهم(«.
ويف انتظار ما ستحمله تطورات األيام 
أو  البيطار  إجراءات  شأن  يف  املقبلة 
األخرية  الساعات  شهدت  مصريه، 
مراسالت  يف  متّثلت  عدة  تطورات 
والنيابة  العدلي  احملّقق  بني  جديدة 
التمييز  ومكمة  التمييزية  العامة 
املراسالت  النواب.  وجملس  اجلزائية 
اليت اّطلعت »األخبار« على نسخ منها، 
واجلهة  الصالحية  إشكالية  حول  تدور 
الصالحية  يف  اخلالفات  حّل  امُلخولة 
عليه  املنصوص  العدلي  اجمللس  بني 
يف القانون، واجمللس األعلى حملاكمة 
الرؤساء والوزراء املنصوص عليه يف 
الدستور. إضافة إىل عدد من الثغرات 

الشكلية.
أن  يتبنّي  املراسالت،  هذه  وحبسب 
من  مبواعيد  علموا  عليهم  املّدعى 
اليت  الكتب  تِصل  أن  قبَل  اإلعالم، 
أرسلها احمُلقق العدلي إىل األمانة العامة 
جمللس النواب، بواسطة النيابة العامة 
املقامة  بالدعاوى  لتبليغها  التمييزية، 
»القتل  بتهم  السابقني  الوزراء  حبق 
معطوفة  والتخريب  واإلحراق  واإليذاء 
سبقها  وقد  االحتمالي«.  القصد  على 
بيوم واحد، كتاب أرسلته النيابة العامة 
النواب  جملس  رئيس  إىل  التمييزية 
سابقة  مراسالت  على  ردًا  بري،  نبيه 
اجمللس  بصالحية  تتعلق  اجمللس  من 
والوزراء  الرؤساء  حملاكمة  األعلى 
التمييزية  العامة  النيابة  موقف  وبيان 

 مراسالت بني النيابة العامة التمييزية وجملس النواب حول صالحيات احملّقق العدلي:
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كونرتول«  الـ«كابيتال  قانون  تأخر 
املصارف  حتالف  من  بقرار  سنتني 
النيابية  املؤشرات  والسلطة. 
الفيتو  بأن  اليوم  تشي  واحلكومية 
نسختان  النيابي  اجمللس  سقط. يف 
أقّرتها  األوىل  القانون،  اقرتاح  من 
جلنة املال، والثانية تتضّمن تعديالت 
يؤكد  اليت  والعدل  اإلدارة  جلنة 
العامة  لألمانة  سّلمت  أنها  رئيسها 
جمللس النواب يف 29 متوز املاضي. 
مصرف  تقييد  إىل  تسعى  التعديالت 
من  باألزمة،  بالتسبب  وتتهمه  لبنان 

دون أن ُتطمئن املودع.
بيانها  يف  اجلديدة،  احلكومة  تعّهدت 
الوزاري، »السعي مع جملسكم الكريم، 
الكابيتال  حول  قانون  إقرار  إىل 
كونرتول«. التعهد استكمله الرئيس 
جنيب ميقاتي، يف ختام جلسة تالوة 
البيان الوزاري والتصويت على الثقة، 
بالتمين على »اجمللس النيابي الكريم 

إنهاء هذا امللف يف أسرع وقت«.
كان  القانون  لكون  هنا  أهمية  ال 
سنتني،  حنو  منذ  يصدر  أن  يفرتض 
الذي ال  لكون اجمللس نفسه هو  أو 
يزال مياطل يف إقراره منذ أن وصل 
إىل اجمللس يف أيار 2020، ومل خيرج 
ميقاتي  لكون  أهمية  وال  بعد.  منه 
واحدًا ممن مل يشّذوا عن قاعدة محاية 
بالتعاون  املودعني،  وكبار  املصارف 
مع الرئيس نبيه بري ورياض سالمة 
وحزب املصرف. يف اجمللس النيابي، 
وأخرى،  جلنة  بني  املشروع  يتأرجح 
وبني هيئة عامة وأمانة عامة، لتكون 
النتيجة نفسها: هدر مزيد من الوقت 
الذي يسمح ملصرف لبنان واملصارف 
باختاذ اإلجراءات اليت تناسبها، سواء 
عرب تعاميم غري مقيدة بأي قانون، وال 
على  املصارف  محاية  إىل  إال  تهدف 
حساب املودعني، أو عرب ضمان حرية 
احملظيني من املودعني يف التصرف 

بأمواهلم خالفًا للمودعني اآلخرين.
القانون  يزال  ال  ذلك،  رغم  لكن 
يشكل حاجة للبلد، على األقل إلنهاء 

االستنسابية، فأين أصبح املشروع؟
على ما تؤكد األمانة العامة للمجلس، 
إىل  الرامي  القانون  »اقرتاح  فإن 
وضع ضوابط مؤقتة واستثنائية على 
والسحوبات  املصرفية  التحويالت 
بنسخَتيه:  لديها،  صار  النقدية« 
يف  واملعّدلة  املال،  جلنة  يف  املقّرة 

جلنة اإلدارة والعدل.

ُأنجز… لم ينجز
اللجنة األوىل أجنزت عملها يف بداية 
حزيران املاضي، وحبسب رئيس جلنة 
اإلدارة والعدل جورج عدوان، أجنزت 
املاضي.  متوز   29 يف  عملها  الثانية 
القانون  حُيّول  مل  التاريخ،  ذلك  منذ 
النص  لتوحيد  املشرتكة  اللجان  إىل 
يتم  مل  كما  اللجنتني،  من  الصادر 
اإلعالن رمسيًا عن االنتهاء من تعديل 
ذلك  أدى  اإلدارة.  جلنة  القانون يف 
إىل اعتبار نواب يف اللجنة أن امللف 
سؤال  وعند  خيرج.  ومل  إليها  دخل 
األمانة العامة جمللس النواب، تساهم 
اإلجابة يف زيادة الغموض: »ال مشكلة 
كلو ماشي«. ويف هذا السياق، تؤكد 
مصادر معنية أن االجتاه لدى رئاسة 
مباشرة  القانون  لتحويل  هو  اجمللس 
إىل اهليئة العامة للتسريع يف إقراره. 
يف  اإلسراع  املطلوب  كان  إذا  لكن 
اإلقرار فعاًل، فما سبب مرور شهرين 

من دون البت يف مصري القانون!

اإلدارة والعدل: تعديالت جوهرية ورفض لتغطية تعاميم مصرف لبنان

هل سقط فيتو املصارف على الـ »كابيتال كونرتول«؟
إيلي الفـرزلي

من قضية الصالحية. مضمون الكتاب 
الذي اّطلعت »األخبار« عليه، يشري إىل 
أن احملقق العدلي السابق فادي صوان 
توجه بكتب اىل اجمللس النيابي يطلب 
ورؤساء،  لوزراء  مالحقات  إجراء  فيها 
مع احتفاظه بصالحيته يف حال مل يتّم 
ذِلك. »غرَي أن احملقق العدلي احلالي 
حبق  قضائية  إجراءات  اختاذ  إىل  عمَد 
املتهمني،  والوزراء  احلكومة  رئيس 
من دون اختاذ أي إجراء لالطالع على 
الدفوع  إىل  الكتاب  وتطّرق  رأينا«. 
الشكلية اليت تقّدم بها الوزير السابق 
النيابة،  إىل  وأحاهلا  فنيانوس  يوسف 
قبَل  العامة،  »النيابة  أن  إىل  مشريًا 
طلبت  املقّدمة،  بالدفوع  رأيها  إبداء 
القاضي  الصادرة عن  القرارات  إيداع 
األعلى  اجمللس  صالحية  خبصوص 
حملاكمة الرؤساء والوزراء، إال أنه أحال 
احلكومة  رئيس  حبق  إحضار  مذكرَتي 
النيابة  معرفة  دون  من  دياب  حسن 
مبصري اإلجراءات املطلوبة منها«. ومبا 
مع  متاشيًا  صالحيته  يبين  البيطار  أن 
الذي   2000 عام  التمييز  مكمة  قرار 
الوظيفة  عن  الناجتة  اجلرائم  بنَي  مّيز 
واجلرائم املرتكبة من الوزراء، اعتربت 
النيابة العامة يف كتابها بأنها »كنيابة 
عامة عدلية ال مُيكنها أن تبّت باخلالف 
أنها  رغم  الصالحية«،  موضوع  حول 
األعلى  اجمللس  اعتبار  إىل  »متيل 
حبسب  والوزراء  الرؤساء  حملاكمة 

الدستور هو املرجع الصاحل«.
املقّدمة  االرتياب  لدعوى  متابعة  ويف 
من نقابة احملامني حبق القاضي غسان 
اخلوري )راجع األخبار- الثالثاء 7 أيلول 
اخلوري  أن  »األخبار«  علمت   ،)  2021
قّدم إىل مكمة التمييز اجلزائية الغرفة 
رندى  القاضية  برئاسة  السادسة 
امُلقّدم  الطلب  على  جوابه  الكفوري 
من نقابة احملامني يف بريوت والرامي 
جرمية  عدلي يف  عام  كمحاٍم  رّده  إىل 
انفجار مرفأ بريوت ونقل الدعوى منه 
لالرتياب املشروع. وذِلك بعَد أن أشيَع 

بأنه رفَض تسّلم التبليغ سابقًا.
مصدره  خبرب  أمس،  البالد،  انشغلت 
اللبنانية  »املؤسسة  يف  الزميل 
ما  بشأن  ساسني  إدمون  لإلرسال« 
اهلل  حزب  من  مباشرًا  تهديدًا  اعترب 
انفجار  قضية  يف  العدلي  للمحقق 
املرفأ طارق البيطار. تغريدة ساسني 
وفيق  عرب  اهلل،  »حزب  أن  فيها  جاء 
صفا، بعث برسالة تهديد اىل القاضي 
معنا  واصلة  مفادها:  البيطار  طارق 
لآلخر  معك  منشي  رح  للمنخار،  منك 
باملسار القانوني، وإذا ما مشي احلال 
رح نقبعك. فكانت إجابة بيطار: فداه، 

بيمون كيف ما كانت التطيرية مّنو«.
والحقًا، أفاد ساسني أحد املسؤولني 
نفسها  املؤسسة  يف  له  زميلة  بأن 
هي من أبلغته بأن صفا حتدث أمامها 
عن البيطار وطلب إليها إبالغه باألمر. 
ما  إلثبات  مستعد  إنه  ساسني  وقال 

كتبه.
البيطار رفض التعليق على األمر، لكنه 
من  بأنه مسع  وقضاة  أبلغ صحافيني 

»مصدر خاص ما كتبه ساسني«.
وبعد انتشار اخلرب، بادر النائب العام 
التمييزي القاضي غسان عويدات إىل 
االتصال بالقاضي البيطار والطلب إليه 
إياه  وإيداعه  األمر  حول  تقرير  إعداد 
خالل 24 ساعة. على أن يفتح عويدات 
حتقيقًا للتثبت من حقيقة األمر. وفيما 
توّلت  ذلك،  على  اهلل  حزب  يعّلق  مل 
وسائل إعالم وناشطون شّن محلة على 

احلزب تّتهمه برتهيب البيطار.

التباين  أن  تكشف  نيابية  مصادر 
الكبري بني نّصي جلنيَت املال واإلدارة 
إىل  إحالتهما  يفرض  كان  والعدل 
لتوحيد  املشرتكة  النيابية  اللجان 
اإلسراع  عن  احلديث  أما  الصياغة. 
اهليئة  على  القانون  عرض  يف 
مباشرة،  االختالف  ومناقشة  العامة 
طاملا  له  مربر  ال  أن  املصادر  فتجد 
منذ  اجمللس  يف  موجود  القانون  أن 
بدراسته  يسمح  كان  والوقت  زمن، 
يف اللجان، قبل اكتشاف احلاجة إىل 
أمام  العجلة. لذلك، تتوقف املصادر 
القانون  إقرار  رافقت  اليت  الضبابية 
يف جلنة اإلدارة والعدل، لتسأل: هل 
اللجنة تقريرها يف نهاية  حقًا أجنزت 
متوز؟ وملاذا انتظرت حتى طرح األمر 
ينفيه  أمر  هذا  لتقدمه؟  اإلعالم  يف 
رئيس اللجنة وأعضاء فيها، مؤّكدين 
على  متوز  خالل  عكفت  اللجنة  أن 
درس القانون، بوترية ثالث جلسات 
أسبوعيًا، كانت نتيجتها إقرار الصيغة 
املعدلة. أما ملاذا مل يتحرك القانون 
من األمانة العامة جمللس النواب، فال 

متلك املصادر إجابة عنه.

سياسات مصرف لبنان
القانون،  أن  يتبني  املضمون،  يف 
نصًا وأسبابًا موجبة، ُأخضع لتعديالت 
جوهرية، تصفها مصادر اللجنة بأنها 
متنع دخول جملس النواب يف قضايا 
السحوبات،  قيمة  مثل حتديد  إجرائية 
كذلك  عامة.  أسس  وضع  مفّضلة 
املوجبة  األسباب  يف  اللجنة  تعمدت 
اإلضاءة على مكامن اخللل، فأضافت 
إليها أن الظروف املالية واالقتصادية 
بها  اليت مير  االستثنائية  واالجتماعية 
الدين  إىل عبء  إضافة  تعود،  لبنان 
العام وأسباب أخرى، إىل »سياسات 
واملالية  النقدية  لبنان  مصرف 
وتوظيفات املصارف وإيداعاتها دون 
املخاطر  معايري  االعتبار  يف  تأخذ  أن 

وتوزيعها بشكل متوازن…«.
يف  والعدل  اإلدارة  جلنة  تدخل 
عدم  سببها  اليت  األضرار  تفاصيل 
إصدار القانون، فتشري إىل اخنفاض 
دوالر  مليار   40 من  النقدية  الكتلة 
إىل   2019 األول  تشرين  قبل  تقريبًا 
أن  وتعترب  اليوم،  دوالر  مليار   15
فور  ُيَقر  أن  يفرتض  كان  القانون 
اندالع األزمة حلماية هذه األموال من 
املودعني  مع  االستنسابي  التعامل 
ووضع قيود عليهم حبكم األمر الواقع 
عدم  لكن  قانونية،  أسس  دون  من 
ال  خسائر  البلد  كلف  ذلك  حصول 

ُتعوض.
ولتبيان حجم هذه اخلسارة، تستعني 
املصرية،  بالتجربة  نيابية  مصادر 
خطة  أجنزت  القاهرة  أن  إىل  لتشري 
االستنهاض بـ 12 مليار دوالر فقط، 
أننا  حني  يف  شهرًا،   18 مدى  على 
يف لبنان أهدرنا 25 مليار دوالر من 
دون أي خطة وعلى دعم مل يصل إىل 

مستحقيه.
أن  اللجنة  تؤكد  املقابل،  يف  لكن، 
التأخري يف إقرار قانون وفقدان عامل 
أهمية وضع ضوابط  يلغي  ال  العجلة 
التحويالت  على  واستثنائية  مؤقتة 
الذي  النقدية  والسحوبات  املصرفية 
إدارة  لتنظيم  ضرورية  حاجة  يبقى 
املخزون املتبقي والذي قد يتوفر من 
إدارته جلهة  الصعبة وحسن  العمالت 
التأثري إجيابًا يف عملية االستنهاض.

ضرورة  يف  املوجبة  األسباب  وتدخل 

هيكلة  إعادة  تتضمن  خطة  وجود 
تسديد  على  وقدرتها  الدولة  دين 
التزاماتها وكيفية توزيع اخلسائر بني 
واملصارف.  لبنان  ومصرف  الدولة 
كما تشري إىل أن اخلطة تتطلب إعادة 
هيكلة مصرف لبنان وهيكلة املصارف 
للدوالر  موحد  صرف  سعر  واعتماد 
تتحدد مبوجبه التدابري املفروضة على 
أن  وجوب  إىل  تنّبه  كما  املودعني. 
تضبط اخلطة إيقاع ميزان املدفوعات 
االسترياد  لضبط  تدابري  خالل  من 
التصدير إلعادة  وفرض شروط على 
وتشجيع  االقتصاد  يف  األموال  ضخ 

محاية الصناعة الوطنية.

التوظيفات اإللزامية بقانون
نص  على  والعدل«  »اإلدارة  أدخلت 
الرائجة  »األسعار  مصطلح  القانون 
للدوالر«، لتشري إىل أن على املصارف 
لكل  التحويل  سعر  لتحديد  اعتمادها 
عملة أجنبية، واحملدد من قبل مصرف 

لبنان عرب منصة التبادل احلر.
النص  على  أساسي  تعديل  ويف 
والذي  املال،  جلنة  من  املقرتح 
ألصحاب  السحب  حقوق  حيدد  كان 
دوالر   800 بـ  بالدوالر  احلسابات 
مناصفة بني الدوالر النقدي واللرية 
»صريفة«،  سعر  على  اللبنانية 
تتخّلى جلنة اإلدارة عن حتديد املبالغ 
االكتفاء  مفّضلة  بسحبها،  املسموح 
ألصحاب  »حيق  أنه  إىل  باإلشارة 
احلصول  األجنبية  بالعملة  الودائع 
بالعملة  شهرية  نقدية  سحوبات  على 
املالية  أرصدتها  دامت  ما  األجنبية، 
تسمح بذلك، ضمن سقف حيدد بقرار 
لبنان  ملصرف  املركزي  اجمللس  من 
من ضمن اخلطة الشاملة اليت تضعها 

احلكومة«.
اإلدارة  جلنة  من  املقرتح  النص 
السحوبات  تقييد  من  أبعد  يذهب 
والتحويالت ليدخل يف تعديل قانون 
إضافة  خالل  من  والتسليف،  النقد 
فقرة إىل املادة 76 منه، تنص على 
أن  املركزي  للمصرف  ميكن  »ال  أنه 
خيفض نسبة التوظيفات اإللزامية إىل 
ما دون 14 يف املئة من االلتزامات 
معني  ألجل  وااللتزامات  الطلب  حتت 
جييز  بقانون  إال  األجنبية،  بالعمالت 

ذلك يصدر عن اجمللس النيابي«.
باالحتياطي  املس  عدم  إىل  السعي 
اإللزامي وإن كان يشكل مادة شعبية 
بالنسبة إىل كل الكتل، إال أن االقرتاح 
املركزي،  املصرف  ابتدعه  ما  يشّرع 
بالدوالر،  إلزامي  احتياطي  وجود  أي 

من خالل حتويله إىل قانون.
تؤكد مصادر اللجنة أن أهم ما أجنزته 
لتعاميم  القانونية  التغطية  إزالة  هو 
مصرف لبنان. كما تؤكد على وجوب 
ترك كل املراجعات القضائية السابقة 
إلصدار القانون، وعدم تغطيتها بأي 
إن  »إجناز«،  أّي  لكن  قانوني.  نص 
حتقق يف جلنة املال أو جلنة اإلدارة، 
يبقى غري قابل للصرف، ما مل حيّول 
اللجان  إىل  االقرتاح  اجمللس  رئيس 
املشرتكة أو إىل اهليئة العامة. وهو 
ُرفع  حال  يتأخر يف  أن  يتوقع  ال  ما 
ومن  املصارف  تفرضه  الذي  الفيتو 
حال  يف  أو  السلطة،  يف  ميثلها 
مسدود  حائط  إىل  السلطة  وصلت 
مل تعد قادرة بعده على ابتداع احلجج 
يشكل  الذي  بالقانون،  البّت  لتأجيل 
صندوق  مطالب  من  رئيسيًا  مطلبًا 

النقد.
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فريٌق  هناك  كان  حني  دياب،  حّسان  حكومة  أليام  خالفًا 
ال  املرة  هذه  املصرف«،  »حزب  سياسات  مواجهة  حياول 
يوجد سوى صوٍت واحد: البقاء للبنك املركزي واملصارف 
امُلفلسة فوق حقوق اجملتمع وأموال املودعني. قّرر جنيب 
ميقاتي أن يستمر رياض سالمة بتطبيق خّطته: حتويل ودائع 
الدوالر إىل اللرية وإخراجها من املصارف، واستخدام األمالك 
العامة إلنقاذ كبار املودعني واملصارف. جمتمع بكامله ُيرهن 

ألقل من 1% من السكان.
بأّن  أمام من يلتقيه  يعرتف رئيس احلكومة جنيب ميقاتي 
أزمة القطاع املصريف ال حُتّل إال بإعادة هيكلته. ُيدرك حجم 
إجياد  فّضل  لكّنه  لـ«إصالحها«،  استحالة  ووجود  اخلسائر 
تسوية مع املصارف و«مسايرتها« يف البيان الوزاري عرب 
اعتماد عبارة »وضع خطة إلصالح القطاع املصريف وإعادة 
»حزب  انتصار  ُتّثل  ميقاتي  يلزم«. فحكومة  هيكلته حيث 
وكبار  بها  واملساهمني  البنوك  مالكي  وَرْفَض  املصرف« 

املودعني ومن يدور يف فلكهم حتّمل اخلسائر.
ال ُيظهر رئيس احلكومة يف جلساته »اندفاعًة« يف الدفاع عن 
املصارف. ويف ختام جلسة الثقة النيابية أمس، كان الفتًا 
استغرابه أن »يكون البعض فهم من بياننا وكأننا منيل اىل 
املصارف. ليته بقيت هناك مصارف يف لبنان لنساعدها. 
هل تعلمون واقع القطاع املصريف وأنه مل تعد هناك مصارف 
مع العلم أن ال نهضة اقتصادية من دون مصارف؟ عندما 
نقول تصحيح أو إصالح أو إعادة هيكلة، فمعنى ذلك إعادة 
إحياء القطاع املصريف على الطريق الصحيح، ال وفق النمط 
الذي كان سائدًا، وهذا امللف من أولوياتنا«. وعّلق باآلية 
القرآنية اليت تقول: »حُييي العظاَم وهي َرميم«. هذا يف 
العلن. أما خلف األبواب املقفلة، فال ُيفي اجتاهه إىل إجياد 
تسوية ُترضي البنوك. وأول بنود »التسوية« االلتزام الذي 
منحه رئيس تيار العزم حلاكم البنك املركزي رياض سالمة 
بتوفري احلماية له يف مقابل تدّخله يف سوق النقد واحلفاظ 

على حّد أدنى من »االستقرار«.
ميقاتي قدّم ضمانة لسالمة بحمايته مقابل التدخـّل لضبط سعر 

الصرف
ما حيلو مليقاتي تسميته »تدوير زوايا« إلجياد املخارج ُيعّد 
عمليًا تسليمًا كّليًا بشروط املصارف وتطبيقًا خلّطة رياض 
سالمة، ابتدأه باالتفاق مع األخري واستكمله بتعيينات فريق 
عمل رئيس احلكومة. يقول ميقاتي إّنه حباجٍة إىل »سياسي« 
على رأس الفريق االقتصادي وليس إىل شخص »تقين«، 
نقوال  النيابية،  كتلته  أعضاء  أحد  إىل  املعيار  هذا  فقاده 
االقتصادية  »سياسة« حّناس  األساسي يف  اخللل  حّناس. 
أّنه بكّل بساطة أحد حمامي الدفاع عن  يف ما خّص األزمة 
املالي  القطاع  االعرتاف خبسائر  يرفض  املصريف.  القطاع 
دياب،  حّسان  املالي« حلكومة  »التعايف  خطة  امُلّددة يف 
ويرفض بالتالي إعادة هيكلة املصارف، وُيعارض أي »قّص 
اعتماد  الكبرية، يف مقابل  الودائع  شعر« )هريكات( على 
إلنقاذ  العامة  األصول  واستخدام  اخلسائر  ترحيل  منطق 
حّناس  سياسة  لبنان.  مصرف  ميزانية  وتنظيف  املصارف 
يف جلنة املال واملوازنة ــــ مع بقية زمالئه ــــ تعّمدت خلق 
تطيري  بهدف  معاجلتها،  وكيفية  اخلسائر  أرقام  حول  جدٍل 
ُيعلن  الذي  النقد...  صندوق  وتهشيل  التعايف«،  »خّطة 
املفاوضات  إطالق  إعادة  العاجلة  أهدافه  أحد  أّن  ميقاتي 
عرب  حّناس؟  تعيني  مع  اهلدف  هذا  يستقيم  فكيف  معه. 
تشكيل وفد ملفاوضة »الصندوق« يتكّلم ُلغته ولديه نظرة 
نقدية ومعارضة للقطاع املالي اللبناني، من دون أن يكون 
صوته مؤثرًا، بل استشاريًا. حُياول ميقاتي »تدوير الزوايا« 
عرب هوية أعضاء الوفد التفاوضي الذين سيختارهم. وعلمت 
»األخبار« أن بعض هؤالء رفض املهّمة املعروضة عليه من 
بسبب  وإما  وظيفية  ارتباطات  بسبب  إما  احلكومة،  رئيس 
يرأسه  وفد  يف  »الكومبارس«  دور  أداء  يف  الرغبة  عدم 
لكّن  سالمة.  رياض  عن  نيابًة  خليل،  يوسف  املالية  وزير 
ميقاتي يعترب العكس، وسيستغل وجود خليل ــــ »املقبول« 
من باريس وتربطه عالقة جيدة بوفد صندوق النقد ــــ حتى 

حُيّسن موقعه يف املفاوضات.
    عودة الضغط لالستيالء على أمالك الدولة التي قدّرتها جمعية 

املصارف بنحو 40 مليار دوالر
ُيراهن ميقاتي وسالمة وبقية شركائهما على انتزاع تنازالت 
من صندوق النقد، وحتديدًا ما يتعّلق بإعادة هيكلة املصارف 
ومصرف لبنان والتدقيق اجلنائي يف حساباته، وطّي صفحة 
على  موافقته  النقد  صندوق  أعلن  اليت  التعايف«  »خطة 
مقاربتها )حبسب ما ورد يف مسّودة القرار األخري الصادر 

 خّطة ميقاتي لإلنقاذ: »تسوية« تريدها املصارف
لـيا القـزي

 2021 أيــلول   25 Saturday 25 September 2021الـسبت 

تصوير هيثم املوسوي

عن الربملان األوروبي بشأن لبنان، نهاية األسبوع الفائت( 
إلرضاء  »اإلصالحات«  بعض  فيها  جديدة  خّطة  تقديم  عرب 
»الصندوق« بها، من دون املّس مبا يضرب بنية املنظومة 
احلالية ومصاحلها. هذا الرهان ال يأتي من فراٍغ، بل يستند 
إىل »يأس« فرنسّي من مسار امللّف السياسي يف لبنان، 
قاد يف النهاية إىل إبداء مسؤولني فرنسيني املوافقة على 
»خطة احلد األدنى اليت ميكن أن تقرتحها احلكومة اجلديدة«. 
ُيضاف إىل ذلك ما يرشح من معلومات عن لقاءات يعقدها 
مسؤولون يف صندوق النقد مع اقتصاديني لبنانيني، جلهة 
قبول »الصندوق« بـ«عدم خصخصة قطاعات الدولة حاليًا، 
وتأجيل خفض حجم القطاع العام«. أما يف ما خّص إعادة 
هيكلة القطاع املصريف، »فالصندوق لن يرتاجع عن شروطه 
اليت تتوافق أصاًل مع املعايري العاملية، ولن يقبل بتسوية 
حول خسائر القطاع«. ما ُينقل عن اخلرباء يف املؤسسة املالية 
العاملية يبقى مرهونًا، ولو جزئيًا، بهوية وفدها التقين، وما 
السياسي  باالتفاق  كما  ال،  أو  ستتغرّي  قيادته  كانت  إذا 

الغربي الذي قد »ميون« على الصندوق بأن »حُيلحلها«.
ما هي االسرتاتيجية البديلة اليت تعمل عليها حكومة ميقاتي؟ 
تنفيذ خّطة رياض سالمة. بني أيار وحزيران، ناقش احلاكم 
ومسؤولني  صفري،  سليم  املصارف  مجعية  رئيس  مع 
اقتصاديني وماليني، حتويل ثلث الودائع بالدوالر األمريكي 
إىل اللرية اللبنانية، بعدما »َظهر« له أّنها عبارة عن أموال 
حُمّولة من اللرية إىل الدوالر داخل القطاع املصريف، وجزء 
كبري منها مّت بعد انتفاضة 17 تشرين، أي ليست »دوالرات 
حقيقية«. العملية ُتسّمى »تتّبع« )tracing( الودائع، بهدف 
على  وبناًء  بها.  أودعت  اليت  العملة  جلهة  أصلها،  حتديد 
ذلك، تقضي اخلطة بإعادة الودائع إىل أصلها )الودائع اليت 
َلت من اللرية إىل الدوالر، سُتعاد إىل اللرية، وفق سعر  ُحوِّ
للدوالر(.  لرية   3900 املثال:  على سبيل  ــــ  صرف خاص 
وسيتم أيضًا تتّبع الودائع اليت استفادت من فوائد أعلى 
من معدالتها العاملية، فُيشَطب ما يفوق املعّدل العاملي من 

الفوائد اليت أضيفت إىل أصل الوديعة.
   صندوق النقد يـُبدي »مرونة« بشأن تأجيل الخصخصة وخفض 

حجم القطاع العام
ويف الوقت نفسه، سُتفّعل عمليات السحب وفق التعميم 
إىل  حُتّول  دوالر  و400  نقدًا،  دوالر   400 دفع  أي   ،158
اللرية. ُتساهم هذه اخلطة يف خفض الودائع إىل حنو 60 
مليار دوالر يف غضون ما بني 5 سنوات و7 سنوات، على 
األثناء،  هذه  يف  جديدة.  تعاميم  عرب  تذويبها  يستمر  أن 
ُيطلب من أصحاب املصارف زيادة رساميلها لغايات جتميلية 
»على الورق«، من دون أن ُيعاد إحياؤها كمؤسسات فاعلة 
يف االقتصاد. ولكّن الفجوة املالية مل ُتقفل. سيبقى يف 
لبنان،  للمصارف يف مصرف  دوالر  مليار   40 النهاية حنو 
تعترب البنوك أن حصوهلا عليها مُيّكنها من تسديد الودائع 
ألصحابها وجتنيب املصارف اإلفالس. كيف ستحصل عليها؟ 

مل يسبق أن دار ملف حتقيق على ثالثة أجهزة أمنية يف غضون 
يومني، كما حصل يف ملف 20 طنًا من نيرتات األمونيوم اليت 
ُضبطت يف بعلبك فجر السبت. التحقيق الذي بدأته الشرطة 
القضائية يف قوى األمن الداخلي، مل يلبث أن ُنقل إىل فرع 
أن  الثالثة، قبل  املوقوفني  مع  التالي  اليوم  املعلومات يف 
يقرر مفّوض احلكومة لدى املكمة العسكرية القاضي فادي 
عقيقي، يوم أمس، نقله إىل مديرية املخابرات يف اجليش، 

بشكل مفاجئ وغري مفهوم.
خمرب،  معلومة  على  بناًء  الشحنة  رصدت  القضائية  الشرطة 
ُسِحب  بعدها  من  القضاء.  بإشارة  التحقيق  وتبدأ  لتضبطها 
امللف لُيحال إىل فرع املعلومات يف اليوم التالي. بدأ ضباط 
الفرع حتقيقهم باستجواب املوقوفني الذين انضّم إليهم مارون 
الصقر، املشتبه يف تورطه ببيع النيرتات لسعد اهلل الصلح 
)صاحب البضاعة( املتواري عن األنظار مع مدير املشرتيات 
املعلومات  لفرع  نفسه  وسّلم  عاد  الذي  الزين،  أمحد  لديه 
سائق  وتوقيف  النيرتات  ضبط  بعد  فّر  الذي  الزين  أمس. 
الشاحنة مع ابن صاحب املستودع، أدىل بإفادته للمحققني، 
من  النيرتات  اشرتت  فيها  يعمل  اليت  املؤسسة  أّن  مؤكدًا 
مارون الصقر. وعلمت الزميلة »األخبار« أن الزين قال يف 
إفادته إن الصقر اتصل بهم أكثر من مرة، طالبًا إليهم نقل 
النيرتات من املستودع. أما الصقر، فنفى ما ورد يف إفادة 
الزين. عند هذه النقطة تدّخل القاضي عقيقي، طالبًا من فرع 
مديرية  على  أحاله  ثم  إياه  وإيداعه  التحقيق  ختم  املعلومات 

املخابرات يف اجليش مع املوقوفني.
هكذا دار ملف التحقيق مع املوقوفني دورته على ثالثة أجهزة 
من دون أي مربر. وهنا توقفت مصادر مطلعة على التحقيق 
عند تدّخل عقيقي، معتربة أنه يعّرض سالمة التحقيق للخطر. 
خشية  هناك  أّن  العسكرية  األروقة  يسّوق يف  الذي  التربير 
من احتمال استخدام فرع املعلومات هذا امللف لالنتقام من 
الصقر،  وإبراهيم  مارون  األخوين  ملف  اللبنانية يف  القوات 
حلساب الرئيس سعد احلريري. فهل هذا صحيح فعاًل، أم أنه 
تربير لطمس حقيقة حيتمل ظهورها تتعلق بوجود ارتباط بني 
هذه النيرتات املضبوطة، وتلك اليت انفجرت يف مرفأ بريوت 
مع  رابط  ُيلق  أن  العكس جلهة  رمبا  أو   ،2020 آب   4 يوم 

نيرتات املرفأ؟
جتدر اإلشارة إىل أن تركيز اآلزوت يف شحنة النيرتات اليت 
ُضِبَطت يف البقاع يوم السبت الفائت تبلغ 34،7 يف املئة، 
مرفأ  نيرتات  يف  موجودة  كانت  اليت  نفسها  النسبة  وهي 
بريوت، من دون أن يشّكل ذلك دلياًل على أن مضبوطات 
البقاع مسروقة من املرفأ قبل 4 آب 2020، ألن النسبة نفسها 
موجودة يف كميات هائلة من النيرتات ُتنتج يوميًا يف دول 
الذي حيمل هذه  النيرتات  العامل. لكن استرياد  كثرية حول 
النسبة من اآلزوت، مقّيد يف لبنان مبوافقات أمنية وحكومية 
تتّبع  السهل  من  يكون  أن  املفرتض  من  وبالتالي  مسبقة، 

مصدره.

 التحقيق من فرع املعلومات إىل املخابرات:
َمن حياول طمس لغز نيرتات بعلبك؟

رضوان مرتضى

هنا مكمن اخلطورة. إذ تكشف مصادر معنية باملفاوضات 
التمهيدية مع صندوق النقد عن العودة إىل الضغط للحصول 
على أمالك الدولة، اليت قّدرتها مجعية املصارف يف خطتها 
فإن  املصادر،  وحبسب  دوالر!  مليار   40 بنحو  السابقة 
املقرتح يقضي باالستيالء على األمالك العامة، إما عرب بيعها 
واستخدام مثنها إلنقاذ املصارف، او السطو على عائداتها 
حلساب كبار املودعني، أو رهنها كضمانة للمصارف! ويف 
اجلوالت األخرية اليت قام بها رئيس اجلمعية، سليم صفري، 
)أي  اخلاص  القطاع  دعم  عنوانني:  محل  السياسيني  على 

إنقاذ املصارف باملال العام( وإعادة هيكلة القطاع العام.
حتويل الودائع إىل اللرية قبل سحبها من النظام املصريف 
احلسابات  أصحاب  أساسي  بشكل  ويستهدف  ُمستمر، 
أما كبار املودعني، فاخلطة تقتضي  الصغرية واملتوسطة. 
ودائعهم.  لرّد  الدولة  أمالك  بضمانة  أسهمًا  إعطاءهم 
حكومة  تعيني  فرصة  يستغلون  املركزي  والبنك  املصارف 
موالية هلم، إلنقاذ أنفسهم من الشرك، هربًا من أّي حماولة 
إلعادة هيكلة املصارف وإعالن إفالس املفلس منها، مع ما 

يعنيه ذلك من مسؤولية قانونية ــــ مالية على مالكيها.
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اسـرتاليات

يبدو أن قضية »الغواصات« 
عنها  تراجعت  اليت  الفرنسية 
أسرتاليا، واليت شبهها وزير 
الفرنسي جان- ايف  اخلارجية 
يف  »طعنة  بأنها  لودريان 
من  مزيد  حنو  تتجه  الظهر«، 
فرنسا  استدعاء  بعد  التفاقم 
سفرييها يف كل من واشنطن 

وكانبريا.
اليوم  أسرتاليا  أعربت  فقد 
للقرار  أسفها  عن  السبت 
سفريها  باستدعاء  الفرنسي 
االتفاق  بسبب  كانبريا  يف 
األمين الذي أبرمته مع كل من 
وبريطانيا،  املتحدة  الواليات 
إلغاء  نتائجه  من  كان  والذي 
الفرنسية  الغواصات  صفقة 
نووية  بأخرى  واستبداهلا 

أمريكية.
تثمن  إنها  أسرتاليا  وقالت 
عالقتها مع فرنسا وستستمر 
يف التواصل مع باريس بشأن 

قضايا كثرية أخرى.
وزارة  باسم  متحدث  وقال 
اخلارجية يف بيان »نالحظ مع 
األسف قرار فرنسا باستدعاء 

سفريها لدى أسرتاليا.
تثمن  »أسرتاليا  وأضاف 
ونتطلع  فرنسا..  مع  عالقتها 
فرنسا  مع  التواصل  إىل 
العديد  بشأن  أخرى  مرة 
االهتمام  ذات  القضايا  من 
املشرتك، على أساس القيم 

املشرتكة.«

رد الفعل الفرنسي
وكان وزير اخلارجية الفرنسي 
جان- ايف لودريان أعلن أمس 
ستستدعي  بالده  أن  اجلمعة 
يف  سفرييها  الفور  على 
والواليات  أسرتاليا  من  كل 
أزمة  خلفية  على  املتحدة 
اليت  الغواصات«،  »صفقة 
 100 حبوالي  قيمتها  تقدر 

مليون دوالر.
لودريان  بيان  يف  وجاء 
على  بناء  اختذ  القرار  أن 
إميانويل  الرئيس  من  طلب 
بسبب  »مربر  وأنه  ماكرون، 
االستثنائية إلعالنات«  اجلدية 
صادرة عن كل من أسرتاليا 

والواليات املتحدة.
أسرتاليا  إلغاء  أن  وأضاف 
لشراء  لتعاقد وصفقة كبرية 
تقليدية،  فرنسية  غواصات 
ذلك  عن  عوضا  وشراءها 
نووي  بوقود  تعمل  غواصات 
هو  أمريكية  بتقنية  مشيدة 

»سلوك غري مقبول«.

آسف أمريكي
مسؤول  قال  واشنطن،  ويف 
إن  األبيض  البيت  يف 
الواليات املتحدة تأسف لقرار 
من  سفريها  استدعاء  فرنسا 
ستواصل  وإنها  واشنطن 
املقبلة حلل  األيام  العمل يف 

اخلالفات بني الدولتني.
عدة  منذ  فرنسا  ودفعت 
اسرتاتيجية  أجل  من  سنوات 
العالقات  لتعزيز  أوروبية 

والسياسية  االقتصادية 
اليت  املنطقة  يف  والدفاعية 
إىل  والصني  اهلند  من  متتد 

اليابان ونيوزيلندا.
يشار إىل أن االحتاد األوروبي 
من  سابق  وقت  يف  كشف 
هذا األسبوع عن خطته ملنطقة 

احمليطني اهلندي واهلادئ.
فرنسي  دبلوماسي  وقال 
من  رسالة  تلقى  ماكرون  إن 
األسرتالي  الوزراء  رئيس 
صباح  موريسون  سكوت 
األربعاء أعلن فيها قرار إلغاء 

صفقة الغواصات.
املسؤولني  ان  وأضاف 
ذلك  بعد  قرروا  الفرنسيني 
التواصل مع اإلدارة األمريكية 

»لالستفسار عما جيري«.
مع  املناقشات  أن  وأوضح 
ساعتني  قبل  جرت  واشنطن 
إىل 3 ساعات فقط من إعالن 
بايدن  جو  األمريكي  الرئيس 

العام.

طعنة يف الظهر وخيانة الثقة
يف أعقاب اإلعالن عن االتفاق 
الربيطاني  األمريكي  األمين 
أعرب  »أوكوس«،  األسرتالي 
عن  اخلميس  يوم  دريان  لو 
»عدم فهم تام« هلذه اخلطوة، 
أسرتاليا  من  كال  وانتقد 

والواليات املتحدة.
هذه  »كانت  لودريان  وقال 
لقد  الظهر.  يف  طعنة  حقا 
بنينا عالقة ثقة مع أسرتاليا، 
الثقة  هذه  تعرضت  وقد 
للخيانة. هذا أمر ال حيدث بني 

احللفاء«.
أنه  حد  إىل  لودريان  وذهب 
بتحركات  بايدن  حترك  شبه 
سلفه، دونالد ترامب، مبوجب 

مبدأ ترامب »أمريكا أوال«.
كذلك، أعرب مسؤول العالقات 
اخلارجية يف االحتاد األوروبي، 
تفهمه  عن  بوريل،  جوزيب 
بسبب  فرنسا«،  أمل  لـ«خيبة 

إلغاء صفقة الغواصات.
وقال بوريل اخلميس: »مل أكن 
على علم أن الواليات املتحدة 
توصلت  وأسرتاليا  وبريطانيا 
األمنية  الشراكة  حول  التفاق 
والدفاعية وأتوقع أن مثل هذا 
مطوال  مناقشته  متت  االتفاق 
بني هذه الدول، وأتفهم خيبة 
الدول  وبعض  فرنسا  أمل 

األعضاء«.
الفرنسية  السلطات  وكانت 
حفل  سابق  وقت  يف  ألغت 
يف  مقررا  كان  استقبال 
واشنطن بعد فسخ عقد تزويد 
ألسرتاليا  فرنسية  غواصات 
ما أدى إىل أزمة بني باريس 

وواشنطن.
وكان حفل االستقبال سيقام 
يف مقر إقامة السفري الفرنسي 
ذكرى  مبناسبة  واشنطن  يف 
معركة حبرية حامسة يف حرب 
توجت  األمريكية  االستقالل 
الفرنسي  األسطول  بانتصار 
الربيطاني يف  األسطول  على 
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البناء  احتاد  مسؤولو  أعلن 
والغابات والتعدين والطاقة إن 
متظاهري يوم اإلثنني املاضي 
مل يكونوا يف الواقع من أعضاء 
من  »متطرفني  بل  النقابة، 
واليمينيني«  اجلدد  النازيني 

اختطفوا احلدث.
يف  البناء  قطاع  إغالق  مت  قد 
بعد  أسبوعني  ملدة  ملبورن 
احتاد  مقر  خارج  عنيف  احتجاج 
والتعدين  والغابات  البناء 

والطاقة يف ملبورن.
ليل  اإلغالق  عن  اإلعالن  ومت 
أن تضرر  بعد  االثنني املاضي 
املبنى وانتشرت شرطة مكافحة 
من  مشاهد  وسط  الشغب 

الفوضى العارمة.
وستستمر البنية التحتية احليوية 
فقط، مبا يف ذلك املستشفيات 
وأنشطة إزالة املعابر يف العمل 
يتيح  مما  اإلغالق،  فرتة  خالل 
الوقت للقوى العاملة للحصول 

على اللقاح.
الصناعية  العالقات  وأكد وزير 
متأخر  وقت  يف  باالس  تيم 
ملدة  اإلغالق  اإلثنني  يوم  من 
الساعة  من  اعتبارًا  أسبوعني 
ذلك  ويشمل  مساًء،   11:59
 Ballarat ومدينة  ملبورن  مدينة 
و  Surf Coast Shire ومدينة 
 Mitchellو  Greater Geelong

.Shire
كنا  »لقد  بيان:  يف  وقال 
اتباع  يتم  مل  إذا  واضحني: 
اختاذ  القواعد، فلن نرتدد يف 
امتثال  عدم  رأينا  لقد  إجراء، 
القطاع  هذا  يف  النطاق  واسع 
وهذا هو سبب اختاذنا اخلطوات 
من  فرد  كل  حلماية  الالزمة 

سكان فيكتوريا«.
للقطاع  حتذيرًا  وجهنا  »لقد 
رأينا  لقد  واحد،  أسبوع  منذ 
مواقع  يف  مروعة  سلوكيات 
البناء ويف شوارعنا، وحنن اآلن 
وبدون  حاسم  بشكل  نتصرف 

تردد«.
وقالت احلكومة إنه ينبغي على 
امتثاهلا  إثبات  املواقع  مجيع 
مسؤولي  كبري  لتوجيهات 
الصحة قبل معاودة العمل، مبا 
يف ذلك مطالبة العمال بإظهار 
دليل على حصوهلم على جرعة 
كوفيد19-  لقاح  من  واحدة 
 5 العمل يف  قبل عودتهم إىل 

تشرين األول/أكتوبر.
واعتربت وزيرة الظل بريدجيت 

يتعني على حكومة  أنه  فالنس 
الفور  على  تعكس  أن  أندروز 
بإيقاف  املذعور«  »قرارها 

أعمال البناء.
وقالت يف بيان: »يدين حزب 
العنيفة،  االحتجاجات  األحرار 
استخدام  ينبغي  ال  لكن 
إلغالق  كذريعة  قلة  تصرفات 
إىل  يؤدي  مما  بأكمله،  قطاع 
اآلالف  لعشرات  العمل  توقف 

من األشخاص«.
إن  نقابيون  مسؤولون  وقال 
مل  اإلثنني  يوم  املتظاهرين 
يف  أعضاء  الواقع  يف  يكونوا 
بل  العمال،  نقابات  احتاد 
اجلدد  النازيني  من  »متطرفني 

واليمينيني« اختطفوا احلدث.

والربد  املطر  يردع  ومل 
استمر  حيث  املتظاهرين، 
الكثريون باالحتشاد يف الشوارع 
حتى حلول الظالم، ومت تفريق 
اليت  الشرطة  بواسطة  معظمهم 
املطاطي  الرصاص  استخدمت 
على  للسيطرة  الفلفل  ورذاذ 

احلشود الغاضبة.
عندما  االحتجاجات  وتصاعدت 
مسؤولي  من  اثنان  خرج 
النقابة، مبا يف ذلك أمني عام 
فيكتوريا  يف  البناء  قطاع  فرع 
جون سيكتا، من مكتب النقابة 
يف شارع إليزابيث للتحدث إىل 
النهار  منتصف  قبل  احملتجني 

بقليل.
باستهجان  سيتكا  وقوبل 
وإهانات من احلشد، بينما ألقى 

بعض املتظاهرين الزجاجات.
»أرجوكم  للمتظاهرين:  وقال 
على  ميكنكم  هل  تهدأوا.  أن 
األقل أن تسمحوا لي بالتحدث؟ 
الذي  ما  أعرف  ال  أعداء،  لسنا 

مسعتموه«.
»مل أقل أبدًا أنين أؤيد التطعيم 

اإللزامي«.
مبجرد عودة سيتكا إىل الداخل، 
زجاجيًا  بابًا  املتظاهرون  حطم 

للمبنى.
سيأتون  إنهم  البعض  وقال 
إىل مكتب احتاد البناء والغابات 
والتعدين والطاقة كل يوم حتى 

تذعن النقابة ملطالبهم.
أكرب  من  البناء  مواقع  وكانت 
خالل  العدوى  انتقال  مصادر 
التفشي األخري للوباء، مما أجرب 
إغالق  على  الصحة  مسؤولي 

املقاهي األسبوع املاضي.

إغالق قطاع البناء يف ملبورن بعد أعمال العنف 
اليت رافقت االحتجاجات املناهضة للقاح

سكوت  الوزراء  رئيس  أعلن 
استقالة  قبل  إنه  موريسون 
احلكومة  من  بورتر  كريستيان 
هو  ذلك  أن  مضيفًا  الفدرالية، 

اإلجراء املناسب.
الصناعة  وزير  استقال  فقد 
والعلوم والتكنولوجيا كريستيان 
بورتر من احلكومة بسبب قراره 
جمهول  مصدر  من  دفعة  قبول 

لتغطية تكاليفه القانونية.
سكوت  احلكومة  رئيس  وقال 
ميكنه  ال  بورتر  إن  موريسون 
استبعاد التضارب يف املصاحل 
الكشف  على  قدرته  لعدم  نظرًا 

عن اجلهة اليت منحته األموال.
»القضية  موريسون:  وأضاف 
تتعلق  الوزراء  لرئيس  بالنسبة 
وضع  يف  الوزير  كان  إذا  مبا 
ال  أنه  من  بالتأكد  له  يسمح 
يوجد لديه تضارب يف املصاحل 
أم  متصورًا  ذلك  كان  سواء   –

ال«.
بعد  اختذ  بأنه  العرتافه  »نتيجة 
املناسب  اإلجراء  اليوم  ظهر 
املعايري  تلك  على  للحفاظ 
منصبه  من  استقالته  بتقديم 
فقد  اليوم،  ظهر  بعد  كوزير 

قبلت استقالته«.
سابق  وقت  يف  بورتر  وكشف 
قبل  أنه  املاضي  األسبوع  من 
حيمل  جمهول  مصدر  من  أموااًل 
اسم صندوق اخلدمات القانونية 
أتعابه  تغطية  يف  للمساعدة 
ضد  تشهري  لقضية  القانونية 

.ABC شبكة
السابق  العام  املدعي  ورفع 
يف   ABC ضد  قضائية  دعوى 
عن  كشفت  قصة  بسبب  آذار 
متوفاة  المرأة  اغتصاب  مزاعم 

ضد وزير يف احلكومة.
ونفى بورتر بشدة هذا االدعاء، 
التشهري  قضية  تسوية  وجرى 

قبل الوصول إىل احملكمة.
وقال بورتر يف بيان إنه درس 
احلكومة  من  االستقالة  قرار 

الفدرالية حبذر شديد.
إذا  أنه  قررت  النهاية،  »يف 
بني  االختيار  إىل  اضطررت 
الصندوق  على  للضغط  السعي 
أجل  من  األفراد  سرية  لكسر 
أو  الوزراء،  جملس  يف  البقاء 
منصيب يف جملس  عن  التنازل 
الوزراء بداًل من ذلك، فال يوجد 
أخذه  ميكنين  واحد  خيار  سوى 

ذلك  على  وبناًء  مرتاح،  بضمري 
قدمت استقاليت لرئيس الوزراء 

يف وقت سابق اليوم«.
بورتر  إن  الوزراء  رئيس  وقال 
بينما  الربملان،  يف  سيبقى 
أجنوس  الطاقة  وزير  سيتوىل 

تايلور حقيبته بالوكالة.
وأوضح موريسون أن بورتر قد 
الوزارية من خالل  املعايري  عّزز 

تقديم استقالته.
وزرائي،  من  »أتوقع  وقال: 
مجيعهم، وأنا منهم، أن يلتزموا 
نتصرف  وأن  الوزارية  باملعايري 

وفقًا لتلك املعايري«.
اليوم،  بقراره  بورتر،  »السيد 
هذه  يف  املناسب  القرار  اختذ 
التزام  يعزز  وهذا  الظروف. 

حكومتنا بهذه املعايري«.
أنطوني  املعارضة،  زعيم  وقال 
ألبانيزي، إن بورتر ال يزال لديه 
العديد من األسئلة لإلجابة عليها 
الربملان،  يف  عضوًا  بصفته 

بعدما انتهك التزاماته.
يف  للصحفيني  ألبانيزي  وقال 
»ينبغي  األحد:  يوم  سيدني 
هذه  مصدر  عن  اإلجابة  عليه 

األموال«.
وكذلك  الربملان،  »أعضاء 
الوزراء، ال ميكنهم قبول األموال 
ملسألة  جمهولني  ماحنني  من 
ال  أمر  فهذا  خاصة.  قانونية 

يليق بعضو يف الربملان.«
الوزراء  رئيس  نائب  وقال 
أن  يعتقد  إنه  جويس  بارنابي 
استقالة زميله يف حملها، لكنه 
ذات  بإمكانه  يزال  ال  أنه  أكد 

يوم العودة إىل احلكومة.
وقال لشبكة Seven »أراهن أننا 

سنراه جمددًا«.

استقالة كريستيان بورتر تهز حكومة 
موريسون واملعارضة تدعوه لكشف اجلهة 

اليت منحته األموال

بدأت حمادثات بني جمموعة »نافال 
والسلطات  الفرنسية  غروب« 
على  احلصول  حول  األوسرتالية 
تعويضات مالية حمتملة بعد فسخ 
لشراء  ضخمة  صفقة  كانبريا 
غواصات، وفق ما ذكرت وزارة 

اجليوش الفرنسية.
الوزارة للصحافيني يف  وذكرت 
»أزمة  حول  دار  صوتي  مؤمتر 
»املناقشات  أن  الغواصات« 
»نافال  خرباء جمموعة  جارية بني 
يف  واألوسرتاليني«  غروب« 

شأن »التعويضات«.
اجملموعة  إن  الوزارة  وقالت 
الفرنسية اجتازت بالفعل »مراحل 
عدة يف العقد« مببلغ 900 مليون 

بدء حمادثات فرنسية اوسرتالية يف شأن التعويضات احملتملة جراء فسخ عقد شراء الغواصات

يورو، دفعت أوسرتاليا غالبيته، 
لن  نافال«  »جمموعة  أن  مؤكدة 
العمل  مقابل  يف  أمواال  ختسر 

الذي أجنز«.
انتقدت وزارة اجليوش الفرنسية 
بأنه  ما وصفته  اليوم من جديد 

أنه  مؤكدة  أوسرتاليا،  »خيانة« 
التطرق«  وقت  أي  يتم يف  »مل 
»إىل  الفرنسية  السلطات  مع 
إىل  بالتحول  األوسرتالي  القرار 
بالطاقة  تعمل  اليت  الغواصات 
مع  مباحثاتها  إىل  وال  النووية 

الواليات املتحدة«.
على  الدليل  أن  باريس  واكدت 
ذلك أن »يف 15 أيلول، صادق 
املهندسون واجليش االوسرتالي 
الربنامج«  استعراض  على 
رمسية  وثيقة  يف  الفرنسي 
املراجعة  انتهاء  »إشعار  تدعى 
الوظيفية للربنامج( »مما يعين أن 
وميكننا  راضية  كانت  أوسرتاليا 

املضي قدما«.
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آخر عهد تعاطى مع النقل املشرتك كحاجة 
الرئيس  عهد  كان  عام«  و«ح��ّق  وطنية 
فؤاد شهاب. من حينها، تعاملت السلطة 
السياسية مع هذا القطاع ك�«ُملحق«، قبل 
على  التسعينيات  منذ  رمسيًا  تدّمره  أن 
حساب تعزيز سلطة كارتيالت احملروقات 
الطرقات...  وُم��ت��ع��ه��دي  وال��س��ي��ارات 
نقل  إىل  احلاجة  األزم��ة  تفرض  أن  قبل 

مشرتك... غري موجود، لكنه ممكن.
تلبية  عن  أحدهم  يعتذر  أن  مألوفًا  بات 
أحد  عرب  اجتماع  عقد  يطلب  أو  دع��وة، 
توافر  لعدم  إما  اإللكرتونية،  التطبيقات 
البنزين، أو توفريًا له للحاالت الطارئة. 
األمر نفسه ينطبق على موظفي القطاعني 
ال��ع��ام واخل���اص مّم��ن أج��ربت��ه��م األزمة 
املكتب  بني  عملهم  أي��ام  تقسيم  على 

واملنزل.
استبدال  هو  بعد  مألوفًا  ُيصبح  مل  ما 
السيارات اخلاصة بوسائل النقل العام، 
بسبب تسعرية  أجرة،  حافالٍت وسيارات 
مثاًل،  ال�«فان«  تعرفة  املرتفعة.  النقل 
زادت من 1000 لرية إىل ما بني 10 آالف 
و20 ألفًا. سائقون عموميون يطلبون ما 
يصل إىل 50 ألف لرية على »توصيلة« 
داخ��ل ب��ريوت. أم��ا إىل خ��ارج العاصمة 
فتبدو األرقام ضربًا من اخليال: 250 ألف 
لرية من ضهور الشوير إىل بريوت )قبل 
البنزين(،  صفيحة  لسعر  األخ��ري  الرفع 
و500 ألف من بريوت إىل شكا. والذريعة 
التحّكم  على  القدرة  وعدم  البنزين  شّح 
بعدما  املشوار،  يستغرقها  اليت  باملّدة 
حمطات  توقيت  على  يسري  البلد  أصبح 
الطرقات  أن  تعين  مغلقة  احمل��روق��ات: 
خانقة  زمحة  تعين  ومفتوحة  فارغة،  شبه 
إىل  حب��اج��ة  ك��ي��ل��وم��رتات   5 قطع  جتعل 
األوتوسرتادات  على  خصوصًا  ساعتني، 
اليت ُصرفت أمواٌل كثرية على توسعتها 
تؤكد  أن  قبل  السري،  لزمحة  ك��ح��ّل... 
جسور  إنشاء  أّن  املاضية  األشهر  جتربة 
وتوسعة طرقات، مبعزٍل عن خّطة شاملة 
على  االعتماد  تقليل  على  ترتكز  للنقل 
وسائل  ملصلحة  اخلصوصية  السيارات 
إاّل إىل تشجيع  تؤدِّ  العمومية، مل  النقل 
استخدام السيارات وزيادة الضغط على 

البنى التحتية.
املصرفية  التسهيالت  ت��ق��دي��م  ف���إىل 
واملالية لتحفيز شراء السيارات، أنفقت 
 2010 عاَمي  بني  املتعاقبة،  احلكومات 
دوالر  مليون  و650  م��ل��ي��ارًا  و2019، 
وفق  وصيانتها،  الطرقات  إنشاء  على 
دوالر«  و«صفر  للمعلومات«.  »الدولية 
أزمة  ُحّلت  العام. فال  النقل  على تطوير 
ألّن  الطرقات  وضع  حتّسن  وال  السري، 
مّتت  التحتية  البنى  وأش��غ��ال  صيانتها 
علمًا  وب�«التسكيج«،  عشوائية  بطريقة 
أّنه توجد يف لبنان طرقات أكثر من تلك 

املوجودة يف فرنسا وأملانيا.
يلفت الباحث يف جمال النقل يف جامعة 
أّن  إىل  الزين،  علي  الفرنسية،  ليون 
»إن���ش���اء خ��ط��وط س��ري ج��دي��دة يسّهل 
استخدام السيارات، وُيّسن حركة النقل 
الدراسات  لكّن   .%30 إىل   20 بنسبة 
بعد  يتالشى  التحّسن  ه��ذا  أّن  أظهرت 
أن نالحظ ذلك  مرور 5 سنوات. وميكن 
يف لبنان مثاًل يف نفقي العدلية والرببري 
وجسور املشرفية والرحاب واملطار ونهر 
الضغط  حيث  مول«(،  )»السييت  املوت 
»من  أن  على  مشّددًا  كبريًا«،  ي��زال  ال 
جسور  إن��ش��اء  مُيكن  ال  أّن��ه  البديهيات 

وطرقات قبل وضع خّطة للسري«.
االستثمارات يف البنى التحتية أمٌر مهم، 
»ولكّنها تبقى نظرة قاصرة إذا مل تقرتن 
مل  الطرقات  ألّن  ال��ع��ام،  للنقل  خبطة 
النقل«،  ح��الًّ ألزم��ة  م��رة  أي  تشكل يف 
حبسب املدير العام رئيس جملس إدارة 
املشرتك  والنقل  احلديد  سكك  مصلحة 
يؤّمن عدالة  اإلجراء ال  زياد نصر. فهذا 
التنّقل بني املواطنني وال ُيشّجعهم على 
األسف،  »ومع  السيارة،  عن  االستغناء 

مم��ارس��ات ال��س��ن��وات ال��س��اب��ق��ة كانت 
إىل  وصلنا  حتى  النقل،  لقطاع  تدمريية 
وانهيار  احملطات  أمام  الطوابري  مشاهد 
املواطن  ومأساة  بالكامل،  العام  النقل 
غري القادر على التنقل لتلبية احتياجاته 
اليومية بسبب غياب النقل املشرتك. ما 
امُلّتبعة  للسياسات  نتيجة طبيعية  به  منّر 

منذ عقود«.
غري  العمومية  املركبات  أصحاب  حتى 
النقل  قطاع  يف  والعاملون  امُلنّظمني، 
مأزومني   - نصر  - حبسب  باتوا  اخلاص 
بسبب  االستمرار  على  قدرتهم  »لعدم 
شّح احملروقات. احلل الوحيد أمامهم كان 
رفع األسعار بشكل مبالغ فيه، فيما قسم 
املؤسسات  مع  حاليًا  يتعاقد  منهم  كبري 

الرتبوية لنقل التالميذ«.
بتسهيل  حصرًا  يتعّلق  ال  العام  النقل 
للتنمية  ولكّنه ضرورة  السّكان،  تنقالت 
يف  حموريًا  دورًا  ويلعب  االقتصادية، 
بينها  والتوحيد  امل��ن��اط��ق  ب��ني  ال��رب��ط 
اجتماعيًا. على العكس من مشروع »إعادة 
تطوير  عمدًا  أهمل  الذي  ب��ريوت«  إعمار 
النقل العام، وخّطط لتعميق الفصل بني 
وبقية  العاصمة  وبني  العاصمة،  أحياء 
بعد  »أّننا  الزين  علي  ُيضيف  املناطق. 
السياسية.  احلريرية  مثن  ندفع  عامًا   30
بريوت  أس��واق  ُتشّكل  أن  ُيفرتض  كان 
ُملتقى لوسائل النقل املشرتك، ولكّنهم 
مل ُيريدوا أن خيتلط عّمال املناطق برجال 

األعمال«.
 2.63 حنو  ُرص��د   ،2018 و   1992 بني 
مليار دوالر لتطوير النقل العام من دون 
نتيجة. عام 1995، صدرت دراسة إلنشاء 
مع 4 خطوط  ب��ريوت  »يف  »م��رتو  خّطي 
ترامواي، بكلفة ُتقارب 2.5 مليار دوالر. 
قرارًا  ال��وزراء  جملس  اّت��ذ   ،2004 عام 
الكربى،  لبريوت  أوتوبيسًا   250 بشراء 
تنفيذه  منع  على  اخل��اص  القطاع  ح��ّرض 
ورفضته البلدية. سنة 2010 أعلن وزير 
أّن  العريضي  غ��ازي  السابق  األش��غ��ال 
خطة النقل العام جُمّمدة بقراٍر من رئيس 
السنيورة  ف��ؤاد  السابق  ال��وزراء  جملس 
)»األخبار«، 17 أيلول 2010(. سنة 2013 
صدرت النسخة النهائية من دراسة أعّدها 
بنك االستثمار األوروبي حول النقل العام، 
بكلفة مليوني دوالر كهبة للدولة، وكانت 
جاهزة للتطبيق. سنة 2019، ُقبل قرض 
من البنك الدولي بقيمة 295 مليون دوالر 
لتمويل مشروع الباص السريع، قبل أن 
يتقّرر أخريًا حتويل 255 مليون دوالر منها 
لتمويل البطاقة التمويلية وبقي فقط 40 
مليون دوالر يف وزارة األشغال العامة. 
ُيعّلق مهندس النقل زاهر مسعد بأّن هذا 
»كان آخر ُمتنّفس منلكه. قبل أن ُتعّدل 
رفضت  بلديات  هناك  استخدامه،  وجهة 
أنها  بذريعة  نطاقها  يف  اخلطة  متر  أن 
تضّيق طرقاتها«. مشاريع كثرية مل يكن 
اهلدف يومًا تنفيذها، بل مسايرة الدول 

الغربية طمعًا مبزيد من القروض.
امتالك  »امتياز«  األزم��ة  ألغت  حاليًا، 
بسعر  البنزين  تأمني  وسهولة  سيارة 
النقل  تطوير  عن  احلديث  فتجّدد  متدٍن، 
العام. »حنن اليوم حباجٍة إىل حّل سريع، 
قبل االنتهاء من اسرتاتيجية النقل، ألّن 
الناس ال متلك بدل صيانة سياراتها وال 
توجد حمروقات. اخليار األسهل واملمكن 
هو تشغيل الباصات بأسعار مدروسة من 
واضح وحمطات  عمل  توقيت  مع  الدولة 
أّن  وقوف حُمددة. هناك دراسات تؤكد 
هذا املشروع ُيكّلف 60 مليون دوالر كحّد 
أقصى، على أن يرتافق مع تنظيم سيارات 
األجرة والسرفيس«. يؤكد مسعد أّن من 
غري امُلمكن تطبيق حّل آخر غري الباصات، 
املواطن،  ثقافة  من  يبدأ  التغيري  »ألّن 
وتعزيز ثقافة املشي، ثّم شبكة الباصات. 
بعدها ننتقل إىل اخليارات األكثر تطورًا. 
وثقافة  مؤهلة  غري  الطرقات  لبنان،  يف 
موجودة«.  غري  العام  النقل  استخدام 
ليس فقط لدى العامة وإمنا لدى السلطة 

السياسية حتى ما بعد األزمة، وظهر ذلك 
لتمويل  الدولي  البنك  قرض  حتويل  يف 
ذلك  نصر  يعترب  التمويلية.  البطاقة 
»انتكاسة للمرفق احليوي. واجب الدولة 
تأمني النقل املشرتك، وإذا كان اهلدف 
النقل  فإّن  اجتماعية،  محاية  شبكة  بناء 
اليت حتتاجها  العامة  اخلدمات  طليعة  يف 

الناس«.
عدد كبري من املركبات... حدّ أدنى من 

التنظيم
إدارة  جملس  رئيس  العام  املدير  يؤكد 
املشرتك  والنقل  احلديد  سكك  مصلحة 
من  كبريًا  »ع��ددًا  هناك  إّن  نصر  زي��اد 
املركبات، وحّدًا أدنى من التنظيم«. قبل 
شهرين، تقّدم خبطة إىل احلكومة السابقة 
»لوضع شروط وضوابط تنظيمية خلريطة 
توزيع الباصات ودورنا كمصلحة، فنكون 
قد حّلينا جزءًا بسيطًا من األزمة، لكن مل 
يتم  مل  كما  متامًا  معنا«.  التجاوب  يتّم 
احلديد  مع طلب مصلحة سكك  التجاوب 
مرآب  وصيانة  تأهيل  املشرتك  والنقل 
اليت  والباصات  العمل  الباصات وورش 
وُتهّدد  بريوت  مرفأ  انفجار  تضّررت يف 
السالمة العامة بسبب غياب التمويل. وال 
ُينّفذ قرار جملس اخلدمة املدنية الصادر 
سنة 2014 بإجراء توظيفات يف املصلحة 
لتسيري  وُملحة  أساسية  شواغر  لوجود 

املرفق.
لتنفيذ  مناقصات   4« املصلحة  نّظمت 
احلّد األدنى من الصيانة: تغيري الدواليب 
ُمتعهد  أي  إليها  يتقّدم  مل  والبطاريات، 
حبجة انهيار العملة وتفّلت أسعار الصرف. 
ال يقبلون الدفع مبوجب حوالة، واملصلحة 
نقدًا«. يعترب  الدفع  ال تقدر قانونًا على 
الصيانة  م��ن  األدن���ى  »احل���ّد  أّن  نصر 
تستفيد  للنقل  متكاملة  شبكة  وتنظيم 
والباصات  اخلاصة  املركبات  وجود  من 
اخلدمة  ت��أم��ني  ش���روط  ضمن  ال��ع��ام��ة، 
املشرتك،  للنقل  إفادة  تشّكل  للناس، 

وليس وضع املشاريع الُكربى حاليًا«.

فياض: بنزين مدعوم للنقل العام
علمت الزميلة »األخبار« أن وزير الطاقة 
احلكومة  رئيس  مع  ناقش  فياض  وليد 
ُتبادر احلكومة  جنيب ميقاتي ضرورة أن 
مبوازاة  العام  للنقل  دع��م  خطوات  إىل 
املشتقات  أسعار  عن  الدعم  رفع  عملية 
سعر  دع��م  االق���رتاح  ويشمل  النفطية. 
البنزين اخلاص بسيارات األجرة من خالل 
صفائح  من  بعدد  سيارة  كل  تصيص 
البنزين شهريًا، وفق سعر مدعوم، مقابل 
عدم رفع تعرفة النقل املعتمدة من قبل 

هذه السيارات.
أثار  فقد  العام،  النقل  ما خص  أما يف 
العام على  النقل  فياض موضوع تفعيل 
الرئيسية بني احملافظات، على  اخلطوط 
أن جيري تصيص جزء من أموال صندوق 
النقد أو أموال أخرى لتدعيم هذه اخلطة 
العامة  األشغال  وزير  عليها  يعمل  اليت 
والنقل علي محية. ويبدو أن فياض ُيصّر 
الوزراء  على جملس  املوضوع  طرح  على 
العام  النقل  برنامج تسهيل حركة  ضمن 
سعر  حترير  أع��ب��اء  مواجهة  معرض  يف 
الدولة  على  أن  يرى  وهو  احمل��روق��ات. 
الذي  امللف  ه��ذا  معاجلة  يف  املساعدة 
فكرة  ال يستبعد  كما  الناس.  يعين كل 
العملية  هذه  اخلاص يف  القطاع  إشراك 
العام  للنقل  سوق  خلق  على  ُيساعد  مبا 
واخل����اص، م��ا ي��وف��ر ح��اج��ة ال��ن��اس إىل 
ويقلص،  اخلاصة  سياراتهم  استخدام 
بالتالي، أكالف النقل من جهة واستهالك 
ثانية. وهو  النفطية من جهة  املشتقات 
دون  من  الدعم  رفع  ميكن  ال  أنه  يؤكد 
ويرى  املشكالت.  هل��ذه  عالجات  توفري 
مع  بالتعاون  للحكومة،  ميكن  أنه  فياض 
القطاع اخلاص، إجياد حلول توفر وسائل 
اخلطوط  على  وجيدة  وفعالة  مرية  نقل 
مشاريع  أم��ام  الباب  وتفتح  الرئيسية 

مشابهة داخل املناطق.

 تفعيل النقل املشرتك: بـ 60 مليون دوالر فقط!
ليا القزي

اليت  احلكومية  القرارات  منطق يكم  ال 
أسبوع  ك��ل  احمل��روق��ات.  قطاع  تطال 
تنعكس  اليت  الفوضى،  عن  ُيعرب  قرار 
صارت  األسعار  الناس.  على  مباشرة 
أكرب من أن يتملها كثر، لكنها مع ذلك 
لن تكون سببًا إلنهاء الطوابري. فطاملا 
أن الطلب أكرب من العرض، وطاملا أن 
جدول تركيب األسعار صار لزوم ما ال 
يلزم، ستبقى السوق السوداء متحكمة 
باألسعار. ولذلك، ال ميكن الوصول إىل 
أي حلول ناجعة قبل تثبيت سعر الدوالر 
تتحمل  أن  على  ب��احمل��روق��ات،  اخل��اص 
هوامش  لبنان  مصرف  كما  الشركات 
اخلسارة، بداًل من حتميلها للمجتمع، ُذاًل 

ومعاناًة
قطاع  ت���ض���رب  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ف��وض��ى 
احملروقات، بسبب القرارات االعتباطية 
للسلطة. كل أسبوع قرار يناقض الذي 
خطة  أو  اسرتاتيجية  أي  ب��ال  سبقه، 
الطاقة  وزارة  ابتكارات  آخر  واضحة. 
أساس سعر  أسعار على  إصدار جدول 
14 ألف لرية للدوالر )ُمعّدل سعر الدوالر 
أدى  أمس(.  منصة »صريفة«  على 
البنزين  سعر صفيحة  ارتفاع  إىل  ذلك 
إىل ما يزيد على 200 ألف لرية، بزيادة 
29 أل��ف ل���رية، وس��ع��ر امل����ازوت إىل 
آخر  عن   64100 بزيادة  لرية،   162700
جدول  تضمنه  امل��ازوت  لصفيحة  سعر 
األسعار. إذ إن الوزارة ارتأت األسبوع 
املازوت  أن ال تصدر تسعرية  املاضي 
الطن  سعر  بتحديد  مكتفية  باللرية، 
األسبوع  هذا  تعود  أن  قبل  ب��ال��دوالر، 
وحُتّدد سعرًا وهميًا ال يتناسب مع بيع 
املادة  هل��ذه  الشركات  كما  املنشآت 

بالدوالر حصرًا.
أن  ال���وزارة  أرادت  عندما  أن��ه  األغ��رب 
املازوت  تسعري  بعدم  خطأها  تصحح 
األسبوع  هذا  سّعرته  املاضي،  األسبوع 
ملن  ال��س��وداء  السوق  تكرس  بطريقة 
على  باختصار،  سبياًل.  إليها  يستطيع 
رغم أن الدولة، عرب منشآت النفط، تبيع 
املازوت بالدوالر النقدي حصرًا، إال أن 
باملفرق  للمبيع  سعرًا  ح��ددت  ال��وزارة 
احملطات  أل��زم��ت  أن��ه��ا  أي  ب��ال��ل��رية. 
واملوّزعني الذين يدفعون مثن البضاعة 
هذا  باللرية.  لألفراد  بيعها  ب��ال��دوالر 
يعين تلقائيًا أن الدولة قررت عن سابق 
تصميم إصدار سعر تدرك أنه غري قابل 
احملطات  أن  افرتضت  إذا  إال  للتنفيذ، 
بالفارق  للناس  سيتربعون  واملوزعني 
ارتفع. فكل  الدوالر يف حال  يف سعر 
زي��ادة يف سعره عن ال���14 أل��ف لرية 
نفسها  بالقيمة  خسارة  تلقائيًا  ستعين 
للمحطات، طاملا أنها تشرتي بالدوالر. 
أن  القطاع  يف  عاملون  جياهر  ولذلك، 
بالسعر  م��ت��واف��رًا  يكون  ل��ن  امل���ازوت 
أصاًل  متوافرًا  يكون  لن  كما  الرمسي، 
باللرية، إال على سعر السوق السوداء. 
فمن يشرتي الطن ب� 540 دوالرًا لن يبيع 
إال مبا يتناسب مع سعر الشراء، بغض 
أحد املوّزعني  ال��وزارة.  النظر عن قرار 
جيزم أن البيع بالسعر الرمسي ال ميكن 
أن يتحقق إال إذا عادت املصارف لتفتح 
يّدده  سعر  على  باللرية  االعتمادات 
مصرف لبنان للدوالر، أسوة مبا يصل 

مع البنزين.
 املازوت لن يتوافر بحسب السعر الرسمي

هنا يسود االرتباك يف القطاع، يف ما 
إىل  تشري  الشركات  بالبنزين.  يتعلق 
عن  نهائيًا  ي��ده  برفع  للمصرف  ق��رار 
فيما  البنزين،  األموال السترياد  تأمني 
أن  إىل  الطاقة  وزارة  م��ص��ادر  تشري 

املصرف ال يزال ملتزمًا بتأمني األموال 
الثانية  الوجهة  البنزين.  لشراء  الالزمة 
مسؤولة،  مصرفية  م��ص��ادر  تؤكدها 
جازمة أن املصرف سيستمر يف تأمني 
من دون  بالبنزين،  اخلاصة  ال��دوالرات 
أن تعطي سببًا واضحًا الستثناء املازوت 

من هذه اآللية.
خالصة هذه الفوضى أن األزمة مستمرة 
إىل أمد طويل. وحتى رفع الدعم متامًا 
األزمة. فال مصرف  لن خيفف من هذه 
تكفي  اليت  االعتمادات  سيفتح  لبنان 
قادرة  ال��ش��رك��ات  وال  ال��س��وق،  حاجة 
السوق  من  للدوالر  حاجتها  تأمني  على 
السوداء، وال وزارة الطاقة قادرة على 
االلتزام  واحمل��ط��ات  ال��ش��رك��ات  إل���زام 

بتسعريتها.
أغلب  فعلت  كما  املثال،  سبيل  وعلى 
أن  يتوقع  ال  األسبوع،  هذا  الشركات 
وامل���ازوت  البنزين  ت��وزي��ع  إىل  تعمد 
يومي االثنني والثالثاء، بانتظار اجلدول 
اجلديدة.  باألسعار  لتبيع  األربعاء،  يوم 
توزيع  ال��ت��ق��ن��ني يف  ف���إن  ب��ال��ت��ال��ي، 
إما  قائمًا  يبقى  النفطية  املشتقات 
بسبب عدم فتح االعتمادات الكافية من 
مصرف لبنان وإما بسبب السعي الدائم 
من  األرب���اح  لتحقيق  ال��ش��رك��ات  ل��دى 
االكتفاء  وعدم  الصرف،  سعر  تبدالت 

بأرباحها القانونية.
شركات النفط... أرباح ضخمة من 
التبدالت املستمرة يف سعر البنزين

ولذلك، يؤكد أحد العاملني القدامى يف 
القطاع أن ال حل سوى بسعي مصرف 
يف  املطلوب  التوازن  إجياد  إىل  لبنان 
خالل  من  فقط  يتحقق  وه��ذا  السوق. 
أقله  ال�����دوالر،  ص���رف  س��ع��ر  تثبيت 
يتحّمل  أن  على  النفطية،  للمشتقات 
التغريات  م��ع��ًا  وال��ش��رك��ات  امل��ص��رف 
املثال، ميكن  وعلى سبيل  السعر.  يف 
اع��ت��م��اد س��ع��ر 15 أل���ف ل���رية ل���دوالر 
السعر  اخنفض  حال  ويف  احملروقات، 
حال  ويف  بالفارق،  الشركات  تتكفل 
بالفارق،  لبنان  مصرف  يتكفل  ارتفع 
على أن توضع هذه األموال يف صندوق 
تكون مهمته تغطية هذه الفوارق. علمًا 
أن هذه التجربة ليست جديدة، إذ سبق 
مبيع  سعر  تثبيت  أي���ام  اعتمدت  أن 
املتحرك  السلم  اعتمد  حينها  البنزين. 
النفط  سعر  اخنفض  ف��إذا  للضريبة، 
ارتفع  وإذا  الضريبة،  زاد معدل  عامليًا 

اخنفضت الضريبة.
تسمح  ال��دوالر  لسعر  تثبيت  أي  أهمية 
العاملني  من  متحرك  عامل  بإزالة  فورًا 
بسعر  يتحكمان  ال��ل��ذي��ن  املتحركني 
الدوالر  سعر  أي  النفطية،  املشتقات 
تنتهي  فهل  ع��امل��ي��ًا.  النفط  وس��ع��ر 
طاملا  صعبًا،  يعد  مل  بقرار  الفوضى 

تلى مصرف لبنان عن دعم الدوالر؟
التدقيق يف الخزانات؟

يف معرض احلديث عن استمرار عمليات 
االحتكار والتخزين غري القانوني لكميات 
جيري  وامل���ازوت،  البنزين  من  كبرية 
أصحاب  اق��رتح��ه��ا  ف��ك��رة  ال��ب��ح��ث يف 
تتوىل  أن  إىل  تدعو  البنزين،  حمطات 
جهات رمسية عملية تدقيق مع مصّنعي 
اخلزانات بهدف الوصول إىل حتديد كمية 
العام املاضي،  اليت صّنعوها  اخلزانات 
وأماكنها.  ووجهتها  سعتها  حتديد  مع 
يف  العملية  هذه  تساعد  أن  ويفرتض 
اليت  والتخزين  االحتكار  عمليات  كشف 
من حمطات  مزيد  فتح  عدم  إىل  تؤدي 
وهي  ال��زب��ائ��ن،  أم��ام  أبوابها  ال��وق��ود 

عملية يقودها جتار السوق السوداء.

فوضى تسعري احملروقات تشّرع السوق السوداء
حنو إعادة االعتبار للسلم املتحرك لألسعار
جدول أسعار احملروقات... حرب على ورق

إيلي الفرزلي
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السوري  الدفاع  وزير  زيارة  تأتي 
عّمان  أيوب  اهلل  عبد  علي  العماد 
سوري  ملسؤول  األوىل  ُتعّد  واليت 
رفيع املستوى إىل األردن منذ عام 
2011، لُتتّوج مسارًا تصاعديًا سلكته 
أعوام،  ثالثة  قبل  البلدين  عالقات 
إىل  الطاقة  مترير  اتفاقية  وجاءت 
يبدو  وإذ  لُتتّوَجه.  سوريا  عرب  لبنان 
مدفوع  األردني  االنفتاح  أن  واضحًا 
بضوء أخضر أمريكي، فهو يؤّشر إىل 
تطّوره حنو خطوات سياسية  إمكانية 
أكرب، واستتباعه خبطوات مماثلة من 
ِقَبل دول أخرى ال يزال تقّدمها حنو 

دمشق بطيئًا وخجواًل.
السورية  العالقات  شهدت   | دمشق 
األربعة  العقود  خالل  األردنية،   –
املنصرمة، صدامات واختالالت عّدة، 
الفتة،  مبرونة  تّتسم  ظّلت  أنها  إاّل 
العوامل،  من  جمموعة  عن  نامجة 
أبرزها  مرة،  أعادت وصلها يف كّل 
العميقة  للمصاحل  املشرتك  الفهم 
استقرار  تأثري  ومدى  البلدين،  بني 
ومنّوه،  اآلخر  استقرار  على  بلد  كّل 
األمر الذي قد يفّسر تسارع االنفتاح 
والذي  سوريا  على  أخريًا  األردني 
وسياسية  ميدانية  عوامل  فرضته 
واقتصادية وحتى أمنية. مّر األردن، 
بداية األحداث يف سوريا عام 2011، 
يف مرحلة شّك مل َتُدم طوياًل، حيث 
ميدان  يف  تدرجيي  بشكل  اخنرط 
العداء املباشر مع دمشق، فاحتضن 
عمليات  وغرفة  املعاِرضة،  الفصائل 
»املوك« اليت تضّم استخبارات دول 
املتحدة  الواليات  تقودها  عديدة 
للفصائل  الدعم  لتقديم  األمريكية 
بـ«االئتالف  واعرتف  املسّلحة، 
حافظ  أنه  إاّل  املعارض،  السوري« 
يف  سفارته  وجود  على  ذلك  مع 
العالقات  قطع  مرارًا  ونفى  دمشق، 

الدبلوماسية مع سوريا.
يف عام 2017، ومع سيطرة اجليش 
واسعة  مساحات  على  السوري 
النشاط  دائرة  وتوّسع  البالد،  من 
الواليات  وانكفاء  هناك،  الروسي 
املتحدة يف املناطق النفطية شرقًا، 
حينها،  األمريكي  الرئيس  وإلغاء 
دونالد ترامب، برامج دعم املعارضة 
السورية )موم يف تركيا، وموك يف 
مالمح  بدأت  بعد فشلهما(،  األردن، 
مرحلة جديدة ترتسم. وجاء عام 2018 
بعد  أمام تلك املرحلة،  الباب  ليفتح 
أن استعاد اجليش السوري السيطرة 
األردن،  مع  احلدودي  الشريط  على 
ومعرب نصيب ـــ جابر الذي ميّثل بوابة 
ولبنان،  وتركيا  أوروبا  إىل  األردن 
اخلليج  دول  إىل  سوريا  وبوابة 
عقد  الطرفان  بدأ  حيث  العربي، 
مباحثات أفضت إىل إعادة فتح املعرب 
العام  من  األول  تشرين  شهر  يف 
الزيارات  من  تبعتها سلسلة  نفسه، 
وبعض  التجارة  غرف  بني  املتبادلة 
املسؤولني لتنشيط اجلانب التجاري 
بدأ  فيما  االقتصادية،  والعالقات 
املنطقة  تفعيل  إعادة  على  العمل 
وزيادة  السورية،  ـــ  األردنية  احلّرة 
وصل  الذي  التجاري  التبادل  حجم 
مليون   100 حنو  إىل  املاضي  العام 
دوالر، فضاًل عن انطالق التباحث يف 
سوريا،  يف  اإلعمار  إعادة  مشاريع 
واليت تأمل شركات أردنية املشاركة 

فيها.
السياسية  التغرّيات  إىل  وإضافة 
ساهمت  اليت  السورية  والعسكرية 
بني  العالقات  توطيد  إعادة  يف 
التغرّيات  بعض  لعبت  البلدين، 
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يف الوقت الذي ال تزال فيه ُمفاوضات 
و إسرائيل   لبنان  بني  احلدود   ترسيم 
هذه  ُتواصل  عّدة،  أشهر  منذ  جُمّمدة 
األخرية إجراءاتها وتدابريها الرامية إىل 
من  والغاز   إستخراج  النفط  إستكمال 
األبيض  البحر  يف  احُلقول  من  العديد 
امُلتوّسط. وجديد هذه اخُلطوات، توقيع 
عقد عمل بني الُسلطات اإلسرائيلّية من 
األمريكّية  »هاليربتون«  وشركة  جهة، 
جهة  من  والغاز  النفط  عن  للتنقيب 
أخرى)1(، يف ُبقعة حبرّية تالمس ورمّبا 
امُلتنازع  احلدودّية  املنطقة  مع  تتداخل 
فماذا  وإسرائيل.  لبنان  بني  عليها 
مُيكن للبنان أن يفعل إزاء هذا التطّور 
لبنان  حتّول  حللم  مصري  وأي  اخلطري، 
يف  والغاز  للنفط  ُمصّدرة  دولة  إىل 
اليت  الكالمّية  امُلزايدات  إستمرار  حال 
ال ُتقّدم وال تؤّخر من قبل املسؤولني 

اللبنانّيني؟!.
لبنان  املسؤولني يف  كبار  أّن  صحيح 
رفعوا الصوت عالًيا إعرتاًضا، ورئيس 
الُسلطة التنفيذّية  جنيب ميقاتي  أصدر 
سلسلة تعليمات للتحّرك، وصحيح أّن 
كاًل من وزير اخلارجّية عبد اهلل بوحبيب 
األمم  لدى  الدائمة  لبنان  ومندوبة 
امُلتحدة  أمل مدللي ، باشرا اإلتصاالت 
الدبلوماسّية الالزمة مع اجلهات الدولّية 
امَلعنّية، بهدف منع إسرائيل من التعّدي 
على ُحقوق لبنان يف أّي عملّية تنقيب 
النوع  هذا  أّن  األصّح  أّن  إال  جديدة، 
األمم  من  بقرار  ُيّل  ال  النزاعات  من 
بتوازنات  يرتبط  أّنه  حيث  امُلتحدة، 
سياسّية وعسكرّية دقيقة، وبصراعات 
ُنفوذ إقليمّية وَدولّية عميقة. والدليل 
على ذلك، أّن حتالف شركات »توتال« 
الروسّية،  و«نوفاتك«  الفرنسّية، 
حتى  ُيباشر  مل  اإليطالّية،  و«إيين« 
تارخيه، أّي عملّيات تنقيب يف البقعة 
مع  منها  جزء  على  امُلتنازع   »9« رقم 

إسرائيل.
امُلباشرة  غري  املفاوضات  أّن  تذكري 
واإلسرائيلي،  اللبناني  الوفدين  بني 
إتفاق  إىل  التوّصل  إىل  والرامية 
يف  البحرّية  احلدود  ترسيم  بشأن 
قد  كانت  عليها،  امُلتنازع  املنطقة 
العام  من  األّول  تشرين  يف  إنطلقت 
2020، وهي توّقفت أكثر من مّرة)2(، 
اخلرائط  بشأن  عميقة  خالفات  بسبب 
امَلطلوب)3(.  البحث  وجدول  امُلقّدمة، 
نيل  ُيؤّمن  بأّن  َمعقودة  اآلمال  وكانت 
يف  الثقة،  لبنان  يف  جديدة  ُحكومة 
دفًعا  األمريكّية،  اإلدارة  تغرّي  ضوء 
اجلانبني  بإعادة  يكفل  إجيابًيا  معنوًيا 
طاولة  إىل  واإلسرائيلي  اللبناني 
اإلسرائيلّية  اخُلطوة  لكّن  امُلفاوضات. 
طرحت  املاضي،  األسبوع  اإلستفزازّية 
أكثر من تساؤل عن مغزى عقد جولة 
تفاوض خامسة جديدة، طاملا أّن النّية 
اإلسرائيلّية باحلّل َمفقودة، وطاملا أّن 
جانب  إىل  ُمنحاز  األمريكي  الوسيط 

املوقف اإلسرائيلي)4(.
األسلوب  أّن  صحيح  ذلك،  من  أكثر 
سقف  برفع  يقضي  للتفاوض  الناجح 
لتأمني  تدرجًيا  الرتاجع  قبل  الطلبات، 
إال  وسطّية،  تسوية  إىل  التوّصل 
سياسة  يعتمد  لبنان  أن  األصّح  أّن 
ُمتشّددة جًدا، جلهة التمّسك مبا يعتربه 
جُمّرد  يرفض  وهو  البحرّية،  ُحقوقه 
احلديث عن تقديم أّي تنازل. وامُلشكلة 
الُكربى أّنه يف الوقت الذي يؤّدي هذا 
ملف  التنقيب   كامل  وضع  إىل  األمر 
اإلقليمّية  املياه  النفط والغاز يف  عن 
اللبنانّية، يف الثالجة، ُتواصل إسرائيل 
املواد  إلستخراج  امُلنّظمة  عملّياتها 
ُقبالة األراضي اليت  األّولّية من املياه 
ُتسيطر عليها. وهي ذهبت بعيًدا أخرًيا 
وحتى  اللوجستّية  اإلجراءات  بإستكمال 
الغاز من مناطق  التنفيذّية، إلستخراج 
قريبة جًدا من احلدود اللبنانّية البحرّية 
إسرائيل  أن  عملًيا  يعين  ما  اجلنوبّية، 

هل تستخرج إيران الغاز جنوبًا رًدا على إسرائيل؟!
ناجي س. البستاني

سبقت لبنان بأشواط يف جمال السباق 
النفطي والغازي، وهي تسعى لفرض 
ما مُيكن وصفه بأمر واقع ميداني قد 

يصعب تغيريه يف امُلستقبل.
ويف إنتظار معرفة ما سُتقّرره احُلكومة 
اللبنانّية اجلديدة يف هذا السياق، بدا 
» حزب  قبل  من  امُلطالبة  تصاعد  الفًتا 
تتجه  بأن  له،  امُلؤّيدة  والقوى  اهلل « 
إىل شركات  إيران  اللبنانّية  الُسلطات 
إذا  والغاز،  النفط  عن  للتنقيب  ّية 
عن  الغربّية  الشركات  تلّكؤ  إستمّر  ما 
الُضغوط  نتيجة  امُلهّمة،  بهذه  القيام 
الَدولّية عليها، ورمبا بفعل عدم رغبتها 
بالُدخول يف أّي أعمال جتارّية يف مناطق 
نزاع، مع ما يعنيه هذا األمر من خماطر 
العائدات  تنسف  قد  ُمتملة،  أمنّية 
املالّية امُلنتظرة من ُجذورها. والرتويج 
بعد  أخرًيا،  تصاعد  بإيران  لإلستعانة 
يقّل  واقًعا ال  أمًرا  »حزب اهلل«  فرض 
من  امَلروقات  جبلب  يتمّثل  أهمّية، 

إيران.
لكن حبسب رأي أكثر من خبري يف جمال 
اإلستعانة  عن  احلديث  إّن  التنقيب، 
بشركات تنقيب إيرانّية من قبل لبنان، 
الكالمّية،  امُلزايدات  سياق  يف  يدخل 
هذا  إىل  يلجأ  لن  الرمسي  لبنان  ألّن 
قانونّية  متاهة  ُيدخله يف  الذي  اخليار 
وألّن  الدولي،  امُلتمع  مع  جًدا  خطرية 
اإلجراءات التنفيذّية هلكذا قرار تتطّلب 
سنوات من التحضري، وهي ليست عبارة 
إىل  تصل  مروقات  ُسفن  بضع  عن 
شواطئ سوريا ثم ُتنقل بًرا بالصهاريج 
إىل الداخل اللبناني. وختّوف اخُلرباء من 
متهيدّية  ُمقّدمة  الطرح  هذا  يكون  أن 
اإلسرائيلّيني،  مع  التوّتر  لتصعيد 
لوقف أّي أعمال تنقيب ُمتملة يف أّي 
لبنان  بني  عليها  ُمتنازع  حبرّية  منطقة 
وإسرائيل، من دون إستبعاد أن يلجأ 
»حزب اهلل« ُمستقباًل إىل القيام بتحّرك 
أعمال  إلعاقة  اجلنوب،  حبر  يف  أميّن 
التنقيب وحتى إلرغام الشركة امَلعنّية 
على وقفها، يف حال تبنّي أّن إسرائيل 
عازمة على التنقيب يف منطقة جغرافّية 

ُمتنازع عليها فعاًل.
األفضل  احلّل  يكون  قد  اخلتام،  يف 
اليوم  بالعودة  هو  اللبنانّية  للدولة 
ُمفاوضات  طاولة  إىل  الغد  قبل 
ُشروط  دون  ومن  احُلدود،  ترسيم 
احُلقوق،  على  للحفاظ  أقّله  إضافية، 
ُتطلق  تسوية  إىل  التوّصل  ومُلاولة 
دول  إىل  لبنان  حتّول  مسرية  فعلًيا 
حني.  بعد  والغاز-ولّو  للنفط  ُمصّدرة 
يبدو  األمر،  هذا  يصل  مل  حال  ويف 
أّننا سنبقى نتلّهى بامُلزايدات الكالمّية 
بينما  الدونكيشوتّية،  وبالتهديدات 
متضي إسرائيل ُقدًما بعمليات التنقيب 
البحر  من  األّولّية  املواد  وإستخراج 
ذلك  يف  شأنها  املتوّسط،  األبيض 
بإستثناء  املنطقة،  دول  باقي  شأن 

لبنان!.

أبرمت  أّنها  »هاليربتون«  شركة  أعلنت   )1(
احُلفر  من  جمموعة  لتنفيذ  ُمتكاملة  خدمات  عقد 
اجلديدة، وإلستكمال ُحفر قائمة، قرب الشواطئ 
اإلسرائيلّية، علًما أّن هذه الشركة أجنزت بنجاح 
حفر جمموعة من اآلبار يف حقلي غاز »كاريش« 

و«كاريش نورث«.
)2( بدأت يف 14 تشرين األّول من العام 2020، 
األّول من  األوىل يف كانون  املّرة  وتوّقفت يف 
العام نفسه، ثم إستؤنفت من جديد يف نيسان 
من  اخلامس  يف  جُمّدًدا  تتوّقف  أن  قبل   2021

نيسان.
)3( ُيصّر اجلانب اللبناني على أن تنطلق ُمادثات 
الرتسيم من النقطة 29 احلدودّية، مبا يرفع مساحة 
الُبقعة امُلتنازع عليها إىل 2290 كيلومرًتا، بينما 
حُتاول إسرائيل حصر اخلالف على مساحة تقّل عن 
860 كيلومرًتا فقط، من خالل التفاوض إنطالًقا 

من اخلط رقم 1.
اللبناني  الوقد  أّن  األمريكي  اجلانب  يعترب   )4(
يعتمد ُمقاربة غري ُمطابقة إلتفاق اإلطار الذي كان 

قد جرى التوافق عليه يف مرحلة سابقة.

مهمًا،  دورًا  األردن  يف  الداخلية 
القوى  اخّتذته  الذي  املوقف  بينها 
العربية  القومية  واألحزاب  اليسارية 
وتراجع  دمشق،  مع  وقفت  اليت 
دور األحزاب اإلسالمية وعلى رأسها 
الساحة  على  املسلمون«  »اإلخوان 
إىل  إضافة  األردنية،  السياسية 
اليت  الكبرية  االقتصادية  الضغوط 
السورية  اللجوء  موجات  بها  تسّببت 
الذي يستضيف حواىل  األردن،  إىل 
مسّجلني  سوري  الجئ  ألف   650
تكاليف  تبلغ  املتحدة،  األمم  لدى 
مليار   2.4 حنو  احتياجاتهم  تلبية 
دوالر، وفق وزير التخطيط األردني، 
ذلك،  مع  بالتوازي  الشريدة.  ناصر 
»خّط  إلحياء  املصري  املشروع  جاء 
من  يتضّمنه  وما  العربي«،  الغاز 
يعاني  الذي  لألردن  كبرية  مكاسب 
اقتصاديًا، ليدفع إىل تسريع وترية 
االنفتاح على سوريا، األمر الذي ظهر 
األردني  امللك  زيارة  خالل  بوضوح 
عبد اهلل الثاني الواليات املتحدة يف 
ترّكزت  حيث  املاضي،  متوز  شهر 
جو  األمريكي،  الرئيس  مع  نقاشاته 
املشروع  مترير  سبل  على  بايدن، 
ظهر  كما  »قيصر«.  عقوبات  وجتاوز 
عبد اهلل يف تصريات صحافية خالل 
الزيارة طالب خالهلا بتغيري السياسة 
ج املساعي  املّتبعة حيال سوريا، لُتتوَّ
الغاز  مترير  اتفاقية  بتوقيع  األردنية 
إحياء  وإعادة  لبنان،  إىل  املصري 
»خّط الغاز العربي«، الذي يأمل كّل 
أن  يف  وسوريا  واألردن  مصر  من 

يتوّسع نشاطه ليشمل العراق.

 لعبت بعض التغيّرات الداخلية يف األردن 
دورًا مهمًا يف إعادة توطيد العالقات مع 

سوريا 
وبروز  االتفاقية،  توقيع  بعد 
والعسكرية  األمنية  الضرورات 
واألردن  سوريا  بني  املشرتكة 
وخّط  احلدودية،  املناطق  لضمان 
سري أنبوب الغاز، جاءت زيارة وزير 
الدفاع السوري األردن مبثابة انتقال 
يف طبيعة العالقات إىل مرحلة أكثر 
الذي  البيان  أن  خصوصًا  انفتاحًا، 
»مّت  أنه  إىل  أشار  الزيارة  صاحب 
اجليشني  التعاون بني  حبث عالقات 
األمر  تطويره«،  وآفاق  الشقيقني 
الذي يفتح الباب أمام زيارات أخرى 
ملسؤولني رفيعي املستوى. واألكيد 
سوريا،  على  األردني  االنفتاح  أن 
االقتصادية  أسبابه  النظر عن  بغّض 
قد  أمريكي  بقبول  جاء  واألمنية، 
لدول  أيضًا  األخضر  الضوء  يعطي 
مع  عالقاتها  مستوى  لرفع  أخرى 
دمشق، خصوصًا أن هذه التطّورات 
األسد  بّشار  الرئيس  فوز  إثر  تأتي 
األخرية  الرئاسية  االنتخابات  يف 
بوالية جديدة، وبعد انسحاب الواليات 

املتحدة من أفغانستان والشكوك اليت 
حتوم حول وجودها يف سوريا، ويف 
أعقاب عودة العالقات بني السعودية 
جهة  من  وقطر  جهة  من  واإلمارات 
أخرى، وهي دول لعبت دورًا كبريًا 
السورية. كذلك، يرتافق  يف احلرب 
اجلهود  مع  احلالي  األردني  االنفتاح 
املصرية واجلزائرية السياسية لتمهيد 
»جامعة  إىل  سوريا  لعودة  األرض 
الدول العربية«، بعد حنو 10 سنوات 
الذي  األمر  عضويتها،  جتميد  على 
للجامعة،  العامة  األمانة  تعتربه  باتت 
املستمّرة،  مسؤوليها  تصريات  عرب 
ضروريًا يف ضوء التطّورات السياسية 
األخرية يف  واالقتصادية  وامليدانية 
سوريا  فيها  تلعب  واليت  املنطقة، 
دورًا موريًا. وعلى املقلب السوري، 
يبدو املوقف ماِفظًا على هدوئه، إذ 
ال تبدي دمشق أّي استعجال لعودة 
وهو  العربية،  الدول  مع  عالقاتها 
املسؤولني  تصريات  يتجّلى يف  ما 
البعد  على  شّددوا  الذين  السوريني 
ـــ  السوري  لالنفتاح  االقتصادي 
الغاز  مترير  والتفاقية  األردني، 
بأن  يقينهم  رغم  على  لبنان،  إىل 
سيعقبه  االقتصادي  االنفتاح  هذا 
انفتاح سياسي يّصن هذه املصاحل 

االقتصادية املشرتكة.

أيّ دور لروسيا؟
بدا الفتًا، يف املباحثات اليت أجراها 
وزير الدفاع السوري علي أيوب يف 
عّمان، عدم حضور وزير الدفاع األردني 
الوزراء بشر  الذي هو نفسه رئيس 
ماولة  أنه  على  ُفهم  ما  اخلصاونة، 
على  مقتصرة  الزيارة  بأن  لإلياء 
اجلانب العسكري، وحتديدًا ما يتعّلق 
التوّتر  بعد  السوري،  باجلنوب  منه 
استطاعت  والذي  درعا  يف  األخري 
التزمت  وقت  يف  احتواءه،  دمشق 
يف  )األوىل  الثانية  للمّرة  عّمان، 
معركة حترير اجلنوب 2018(، عدم فتح 
احلدود بذريعة وجود الجئني. وتأتي 
زيارة أيوب إىل اململكة بعد زيارَتني 
للملك عبد اهلل الثاني والرئيس بشار 
األسد إىل موسكو، وهو ما قد يشري 
ترتيب  يف  روسي  دور  وجود  إىل 
الزيارة، مدفوع بإرادة موسكو ترتيب 
يكفل  مبا  السوري،  اجلنوب  أوراق 
وإيران  اهلل«  »حزب  مقاتلي  إبعاد 
عن احلدود، وخصوصًا حدود األرض 
املتلة ملنع أّي تصادم عسكري يف 
أثارت  الفعل،  ردود  ويف  املنطقة. 
من  سواًء  الكثريين،  حفيظة  الزيارة 
اإلسالميني أو الليرباليني، ولكن مع 
خترج  مل  األردني،  باجليش  تعّلقها 
زال  ما  إذ  للنقد،  املعتادة  األقالم 
العديدون خيشون املساس مبؤّسسة 
اجليش، واليت ُتعترب مؤسسة مبوبة 

و«مقّدسة« عند األردنيني.
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مـقاالت وتـحقيقات

شارل أبي نادر

هل تتمدد تسوية درعا انسحاباً تركياً من الشمال السوري؟

يف  الروسي  النفوذ  أو  اإليراني  التأثري  بني 
تستطيع  حيث  األخري،  واشنطن  تفّضل  سوريا، 
من خالل ذلك أن تقايض مع موسكو يف ملفات 

أخرى األمر الذي لن ينجح مع إيران.
قيودها  واشنطن  ترفع  ساحر،  وبسحر  هكذا، 
متجاوزة   - وتسمح  ولبنان،  سوريا  عن  العنيفة 
قانونها املسمى قيصر، واملتخصص أساسًا يف 
احلياة  بإعادة  وحماصرتها-  سوريا  على  الضغط 
واحلرارة إىل خط الغاز العربي بني مصر واألردن 
وسوريا فلبنان واملتوسط، وحيث مل تكتف، كما 
يبدو، برفع قيودها تلك فقط، بل تدخلت لتسريع 
االجتماعات التحضريية للمعنيني من الدول األربع 
املذكورة، ليظهر املشروع، وبعد أن ختطى بسرعة 
جاهز  كأنه  منها،  التقنية  حتى  العقبات،  كل 

للتنفيذ خالل أسابيع حمدودة.
اهلل  حزب  عليه  جتّرأ  الذي  للقرار  كان  طبعًا، 
باسترياد النفط أو نقله من إيران إىل لبنان، دور 
أساسي يف إثارة حفيظة األمريكيني ودفعهم حنو 
مسابقة إيران إىل تقديم جرعة احلياة للبنان، بعد 
شبه  واملالي  واالجتماعي  االقتصادي  االنهيار 
قرارهم  فكان  مؤخرًا،  إليه  وصل  الذي  القاتل 

بإحياء خط الغاز العربي املذكور، ولكن...
يف سبيل إحياء هذا اخلط، كانت هناك عقبة كربى 
يف طريقه، متثلت يف الوجود والنفوذ املسّلَحني 
جملموعات إرهابية يف درعا جنوب سوريا، كانت 
تضغط على بعض املفاصل املؤثرة على املعابر 
دون  ومن  أيضًا،  واألردن،  الدولية بني سوريا 
شك يف وجود تسهيل أمريكي، ذللت هذه العقبة 
اجملموعات  تلك  كانت  أن  بعد  معقولة،  بطريقة 
مثل  متامًا  إسرائيلية،  أمريكية-  برعاية  حتظى 
اجملموعات اإلرهابية املسلحة املنتشرة يف الشمال 

السوري، وحتت جناح أنقرة وبدعمها املباشر.
انطالقًا من هذه املقاربة، املتعلقة بدور واشنطن 
أو  العربي،  الغاز  خط  تفعيل  إعادة  يف  الفاعل 
يف تسهيل أو غض النظر إلنهاء الوجود املسلح 
اخلارج عن سلطة الدولة السورية يف درعا، هل 
ميكن أن نشهد ما يشبه هذا الدور األمريكي يف 
الشمال السوري ويف مناطق إدلب ومشال غرب 
حلب، لناحية تسهيل عودة سلطة الدولة السورية 
االحتالل  إلنهاء  حل  وإجياد  املنطقة،  تلك  إىل 
الرتكي والوجود اإلرهابي يف تلك املنطقة؟ وما 
هي املعطيات اليت ميكن أن نستنتج منها إمكان 

حتقق ذلك يف الشمال السوري؟ 
أواًل: الوجود املسلح الذي كان يف درعا البلد، 
أو  املناورة  تنفيذ  يف  بسيط  غري  دور  له  كان 
يف  خاصة  اإلسرائيلية،  األمريكية-  السياسة 
عن  خارجة  مسلحة  ارتكاز  نقطة  بإبقاء  يتعلق  ما 
سلطة الدولة السورية، مهّمتها، عرقلة املعابر مع 
أي  وعرقلة  خدمة ملناورة حصار سوريا،  األردن 
أي طرف  أو من  إيران  لعناصر من  متدد حمتمل 
آخر من حمور املقاومة، وتقويض أو إضعاف نفوذ 

الدولة السورية يف تلك املنطقة.

إدلب،  املسلح يف  الوجود  فإن  أخرى،  جهة  من 
دور  عن  بعيد  وغري  مهمًا  دورًا  له  أن  صحيح 
مسلحي درعا البلد، يبقى أقل تأثريًا وقدرة على 
عرقلة نفوذ الدولة السورية أو على املساهمة يف 
على  قادرة  تركيا مشااًل  لكون  سوريا،  حماصرة 

لعب هذا الدور من حدودها مع سوريا.
 ثانيًا: يف متابعة ملوقف موسكو حول ما جيري 
الروس  أن  نالحظ  مؤخرًا،  السوري  الشمال  يف 
مستاؤون بشدة من األعمال العدائية اليت ينفذها 
وهم  مضى،  وقت  أي  من  أكثر  إدلب،  مسلحو 
)الروس( أصبحوا يف الفرتة األخرية أكثر شراسة 
القريبة  وخاصة  اجملموعات،  تلك  استهداف  يف 
من تركيا أو احملسوبة مباشرة على أنقرة، األمر 
الذي بدأ يوحي بقرب نفاد صربهم )الروس( من 
هلا،  املباشر  الراعي  من  ورمبا  اجملموعات،  تلك 

أي أنقرة.
وغري  الغريب  األمريكي  االنسحاب  بعد  ثالثًا: 
املتوازن من أفغانستان، بالرغم مّما كانت تعنيه 
االسرتاتيجي  املوقع  لناحية  أفغانستان،   هلم 
الصني  ختوم  وعلى  الوسطى  آسيا  املتقدم يف 
يعد  مل  لروسيا،  اخللفية  واحلديقة  وإيران 
من  مماثاًل  انسحابًا  واشنطن  تنفذ  أن  مستغربًا 
السلطة  إهداء  إىل  ورائه  من  وترمي  سوريا، 
 - مشااًل  نفوذها  لبسط  مسّهاًل  موقفًا  السورية 
حيث إنها تريد أن تنسحب يف النهاية- تستثمره 
بهدف إبعاد النفوذ اإليراني، متامًا كما استثمرت 
يف ختفيف احلصار عن سوريا، عرب تسهيل خط 
الغاز العربي، يف حماولة ملنع إيران من استثمار 

ذلك.
رابعًا: لناحية اعتبار أن ذلك التسهيل األمريكي 
حصل،  لو  الشمال،  ويف  السوري  اجلنوب  يف 
واشنطن  تعترب  روسيا،  موقف  من  يقّوي  سوف 
أنه بني النفوذ اإليراني أو النفوذ الروسي يف 
سوريا، بالنسبة إليها، يبقى األخري أفضل، حيث 
تستطيع من خالل ذلك أن تقايض مع موسكو يف 
ملفات أخرى - وما أكثرها - األمر الذي لن ينجح 

مع إيران ) املقايضة(.
من هنا، واستنادًا إىل هذه املعطيات، حيث إن 
ما قدمته واشنطن مؤخرًا، من تنازالت يف اجلنوب 
السورية،  الدولة  نفوذ  متدد  ملصلحة  السوري  
أو ما أظهرته من تراجع لناحية اسرتاتيجيتها يف 
حماصرة سوريا والضغط عليها عرب تسهيل خط 
أن  ميكن  عّما  هلا  أهمية  يقل  ال  العربي،  الغاز 
عسكرية  لوحدات  الشرعي  غري  الوجود  يقدمه 
غريبة أو جملموعات إرهابية يف الشمال السوري، 
األمر الذي ال ميكن بعده استبعاد موقف أمريكي 
من  كامل  تركي  النسحاب  ومسهل  ضاغط 
انسحاب  بالتأكيد  منه  يتفرع  السوري،  الشمال 
تركيا،  تتأخر  لن  اإلرهابية،  للمجموعات  كامل 
وكالعادة، يف االستفادة منه يف أمكنة بعيدة، 
حتتاج فيها إىل قدرات مسلحة غري تركية لتنفيذ 

اسرتاتيجيتها، اخلاصة، أو األمريكية التوجه.

الروس مستاؤون جدا من االعمال العدائية التي ينفذها مسلحو إدلب اكثر من اي وقت مضى

ميسم رزق

غاَب ملف ترسيم احلدود البحرية مع فلسطني 
بعدما  اللبنانية،  الدولة  اهتمامات  عن  احملتلة 
جرى متييعه يف حسابات شخصية وسياسية. 
الُسبات  هذا  من  اإلسرائيلي  العدو  استفاد 
يقول  اليت  املنطقة  يف  واقع  أمر  لتثبيت 
اجليش اللبناني إنها »متنازع عليها«. واليوم 
بعد  جديدًا،  خطًأ  لرتتكب  الدولة  استفاقت 
تضييعها فرصة متثّلت بتعديل املرسوم 6433 
لبنان يف مساحة 1430 كيلومرتًا  لتثبيت حق 

مربعًا إضافية.
األمريكية حصوهلا  »هاليربتون«  أعلَنت شركة 
يف  النفط  عن  التنقيب  لبدء  ترخيص  على 
احلدودية  للمنطقة  احملاذية  البحرية  املياه 
شركة  مع  اتفاق  على  بناًء  للبنان،  اجلنوبية 
»إِنرجني« اليونانية وحكومة العدو اإلسرائيلي. 
قبَل  هلا  بيان  يف  ذكرت  األمريكية  الشركة 
أسبوع، عرَب موقعها الرمسي، أنها أبرمت عقد 
خدمات متكاملة لتنفيذ بني ثالث ومخس حفر، 
اليت  »إنرجني«،  لشركة  آبار  حفر  واستكمال 
األبيض  البحر  يف  املوارد  تطوير  على  ُترّكز 

املتوسط وحبر الشمال.
هذا اخلرب هو النتيجة الطبيعية لدولة »نائمة« 
احلجم.  بهذا  وحّساس  اسرتاتيجي  ملف  عن 
فلوال »تغريدة« من رئيس احلزب اإلشرتاكي 
ال  اإلستهزاء  باب  )من  جنبالط  وليد  النائب 
من باب احلرص على مصاحل لبنان( ملا هّبت 
واستفاقت  الدين«،  »غرية  الرمسية  باجلهات 
فجأة أن عليها التحرك لـ »ردع« العدو بـ »قّوة 
يف  احلفر  أعمال  استكمال  عن  الدبلوماسية« 
اللبناني متنازعًا  املنطقة اليت يعتربها اجليش 
أعدت  أن  سبق  العسكرية  فاملؤسسة  عليها. 
دراسات بّينت ان مساحة املنطقة االقتصادية 
 2290 حنو  تبُلغ  العدو  حيتلها  اليت  اخلالصة 
كيلومرتًا مربعًا )أي 1430 كيلومرتًا ُمضافة إىل 
الـ 860 كيلومرتًا اليت كاَن لبنان ُيطاِلب بها(، 
اجلمهورية  رئيس  توقيع  إىل  حباجة  وبقَيت 
 6433 املرسوم  لتعديل  عون  ميشال  العماد 
احلق  هذا  لتثبيت  املتحدة  األمم  إىل  وإرساله 

)راجع »األخبار«، 13 نيسان 2021(.
رّدة الفعل اللبنانية الرمسية على ما أعلنه جنبالط 
بّينت وكأن ما فعله العدو الصهيوني صاِدم 
ومفاجئ. علمًا أن التحضري ألعمال التنقيب يف 
هذه املنطقة مكشوف منذ 7 أشهر. ويف آذار 
شربل  اللبناني  اخلارجية  وزير  وّجه  املاضي، 
وهبة، قبَل استقالته من احلكومة، حتذيرًا إىل 
سفرية اليونان يف بريوت كاترين فونتوالكي 
من أن تبدأ شركة »انرجني« العمل يف حقل 
»كاريش« الذي أصَبح ضمن املنطقة املتنازع 
عليها مع »إسرائيل«، بعَد أن طرح لبنان خطًا 
جديدًا للتفاوض )خط النقطة الـ 29(«. وذِلك 
بعَد ورود معلومات إىل لبنان تتحدّث عن أن 
»الشركة اليونانية، وهربًا من املخاِطر األمنية 
يف هذه املنطقة احلدودية سُتّلزم األعمال إىل 

شركة أخرى«(.
توّقف  من  أشهر   5 بعد  التطّور  هذا  يأتي 
و  لبنان  بنَي  املباشرة  غري  املفاوضات 
»إسرائيل«، بسبب إصرار الوفد العسكري – 
التقين اللبناني املفاوض يف الناقورة على أن 
وهو   .23 وليَس   29 اخلط  هي  لبنان  حدود 
األمريكي، واستدعى  الوسيط  استياء  أثار  ما 
من  اللبنانية  الدولة  على  للضغط  تدخاًل  منه 
أجل العودة إىل التفاوض على مساحة الـ 860 
األساسية،  امُلشكلة  أن  غرَي  مربعة.  كيلومرتًا 
واليت مُيكن وصفها بنقطة ضعف لبنان، متّثلت 
يف اخلالف الداخلي على توقيع املرسوم 6433 
املساحة  يف  لبنان  حق  سيّثبت  كاَن  الذي 
اجلديدة، وحيّوهلا إىل منطقة متنازع عليها يف 
ما لو جرى تعديله وإرساله إىل األمم املتحدة. 
يوَمها، ٌأدِخل امللف يف »املتاجرة« السياسية 
بنَي أطراف املنظومة. فُشّنت محلة كبرية على 
وزير األشغال ميشال جنار لعدم توقيعه املرسوم 
)حيتاج إىل توقيع وزيري األشغال واخلارجية(، 
نظرًا النتمائه السياسي إىل تيار املردة. وبعَد 
السابق  احلكومة  ورئيس  الوزراء  من  توقيعه 
بالعمالة  اتهامهم  ضغط  حتَت  دياب،  حسان 

انتقَل امللف  البحرية،  لبنان  والتفريط حبقوق 
ميشال  العماد  اجلمهورية  رئيس  عهدة  إىل 
كاَن  آنذاك،  األدراج.  يف  وضعه  الذي  عون 
مسؤولون أمريكيون يتحركون على اخلط. وإىل 
جانب السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي 
األمريكية  اخلارجية  وزارة  وكيل  حضَر  شيا، 
للشؤون السياسية، ديفيد هيل، إىل بريوت، 
تعديل  بالده  رفض  عن  معربًا  عون  والتقى 

املرسوم.
مصادر الخارجية: القرار األخري تتخذه الحكومة 

مجتمعة وجواب األمم املتحدة ليسَ مقدّسًا
لبنان،  استفاق  التطّور،  اإلعالن عن هذا  بعَد 
وطالبت الدولة جملس األمن بالتأكد من أن العقد 
املوقع بني »إسرائيل« والشركة األمريكية ال 
يشمل املنطقة املتنازع عليها. وطلب رئيس 
احلكومة جنيب ميقاتي من وزير اخلارجية عبدهلل 
بو حبيب إجراء اإلتصاالت الالزمة مع اجلهات 
الدولية املعنية ملنع »إسرائيل« من التنقيب. 
وقد حبث بو حبيب مع مسؤولني يف السفارة 
األمريكية يف بريوت العقد امُلربم بني الشركة 
اخلارجية  تصدر  أن  قبل  اإلسرائيلي،  والعدو 
الوزير »تواصَل  اللبنانية بيانًا أعلنت فيه أن 
مع مندوبة لبنان الدائمة يف األمم املتحدة أمل 
مدللي، ودول أخرى تدعم املباحثات البحرية، 
للتأكد من أن عقد الشركة ال يقع يف منطقة 

متنازع عليها«.
ما جرى بشأن الرتسيم البحري والثروة النفطية 
يبدو عصيًا على القبول. فطريقة إدارة امللف 
األخطاء  من  الكثري  حتِمل  سنوات،  مدى  على 
اليت مُيكن أن ُتضّيع حق لبنان. وللداللة على 
ذِلك، ينبغي التذكري بنقاط عدة تّؤكد أن لبنان 

جيين اليوم مثار ما زرعه يف العقد األخري.
إن  الطاقة،  وزارة  يف  العارفون  يقول  أواًل، 
املنطقة،  هذه  يف  اليونانية  الشركة  »عمل 
فقد  أشهر.  منذ  يبدأ  مل   ،23 اخلط  جنوب 
فازت بأعمال التلزيم عام 2013، ومل يتحّرك 
لبنان يومها. وقد توقّفت هذه األعمال لفرتة، 
بسبب وباء كورونا، وبالتزامن أعلن لبنان عن 
حدود جديدة )اخلّط 29(، ما دفع بالشركة إىل 
تلزيم األعمال إىل الشركة األمريكية خوفًا من 
جُيّمد  دولي  قانوني  نزاع  أو  أمنية،  تطورات 
أضف  مالية«.  خبسارة  هلا  ويتسبب  أعماهلا 
أعمال  توقيف  اىل  اليوم  لبنان  »ذهاب  أن 
الشركة  ألن  طائلة،  أموااًل  سيّكلفه  التنقيب 
ستلجأ اىل القانون الدولي ذاته، وتّؤكد أن ال 
شيء ُيثِبت بأن املنطقة اليت تعَمل فيها تدخل 
هو  لبنان  ألن  عليها،  املتنازع  املنطقة  ضمن 

من يدعي ذِلك«.
ثانيًا، وحبسب مصادر سياسية، فإن الرسالة 
اليت بعثها لبنان اىل األمم املتحدة »حتِمل خطًأ 
كبريًا جدًا قد يؤدي اىل نتيجة لغري مصلحتنا«. 
فوزارة اخلارجية طالبت األمم املتحدة بالتأكد 
من أن عقد الشركة ال يقع يف منطقة متنازع 
أن  ببساطة  يعين  ذِلك؟  يعين  ماذا  عليها. 
الوثائق املوجودة  »األمم املتحدة ستعود اىل 
سبَق  الذي   6433 املرسوم  أي  يديها،  بنَي 
بأن  يقول  والذي  بعهدتها،  لبنان  وأودعه 
الـ  أي   ،23 اخلّط  هي  البحرية  لبنان  حدود 
تعَمل  الشركة  فإن  وبالتالي  كيلومرتًا،   860
جنوب هذا اخلط وال يوجد أي تعّد على مساحة 
لبنان، وذلك يعترب مبثابة إعطاء األمان للشركة 
الستكمال أعمال التنقيب«. وأشارت املصادر 
أن »وضع لبنان كاَن سيكون أقوى لو جرى 
تعديل املرسوم ، وُأرِسلت نسخة جديدة إىل 
كيلومرتًا   1430 بـ  حقه  تثّبت  املتحدة  األمم 
إضافية. ساعتئٍذ كاَن باإلمكان أن يلجأ لبنان 
اىل القانون الدولي ملنع الشركة من استكمال 

أعمال التنقيب«.
أنها  »اخلارجية«  مصادر  أكدت  املقابل،  يف 
تنتظر رّد األمم املتحدة »لكي نبين على الشيء 
مقتضاه«. ولفتت إىل أن »رّد األمم املتحدة 
تتحّمل  ال  والوزارة  مقدسًا،  وال  ملزمًا  ليَس 
اليوم  فهناك  القرار،  اختاذ  مسؤولية  وحدها 
التطورات  ملناقشة  جتتِمع  أن  عليها  حكومة 

وهي من تتخذ القرار جمتمعة«.

 لبنان جيين مثار »املتاجرة« السياسية مبلف ترسيم احلدود
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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
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مــقاالت وتـحقيقات

عشية بدء عام جامعي جديد، ال جيد طالب التعليم 
ضحايا  الوقوع  من  حيميهم  من  جمددًا  العالي 
الفروع غري املرخصة للجامعات اليت ال تزال حتتمي 
بغطاء حزبي وطائفي وتتفّلت من احملاسبة ومن 
عدم تنفيذ قرارات جملس التعليم العالي بإقفاهلا 

مجيعًا.
على طاولة وزير الرتبية اجلديد عباس احلليب ملف 
متفّجر ال تنفع معه سياسة »بلد التسويات« اليت 
برسم  تلفزيوني.  برنامج  يف  أخريًا  عنها  حتّدث 
الوزير العتيد إجياد حلول جدرّية لعشرات اجلامعات 
- الدكاكني املخالفة والفروع واالختصاصات غري 
املرخصة، واليت اّتذ جملس التعليم العالي احلالي 
ترّبر  أن  جامعة  بإقفاهلا، وطلب من كل  قرارات 
اليت تتخذها لنفسها وتضلل  األجنبية  التسميات 
و«األملانية«  »األمريكية«  مثل  بها،  الطالب 
عالقة  الدول  هلذه  كانت  إذا  وما  و«الكندية«، 
بها فعاًل أم أن األمر ال يتجاوز التسويق التجاري 
وانتحال الصفة، وأّكد اجمللس أهمية دعوة نقيب 
املهندسني لدى ترخيص اختصاص اهلندسة يف 
حاضرًا  يكن  مل  النقيب  أن  خصوصًا  جامعة،  أي 
اجلامعة  يف  للهندسة  الرتخيص  مناقشة  خالل 

اللبنانية الكندية.
إاّل أّن أّيًا من هذه القرارات الصادرة يف والية 
الوزير األسبق أكرم شهيب مل ُتنّفذ يف عهد خلفه 
هو  العكس  بل  اجملذوب،  طارق  السابق  الوزير 
الوزراء  جملس  إىل  اجملذوب  رفع  إذ  حصل،  ما 
لفروع  للرتخيص  مرسوم  مشروع   2020 أيار  يف 
جغرافية تابعة للجامعة اللبنانية الدولية يف بريوت 
املرسوم  أقّر  وقد  والنبطية،  وصيدا  وطرابلس 
العالي،  التعليم  جملس  على  مروره  دون  من 
لفروع  طلبات  لديها  أخرى  جامعات  هناك  فيما 
واختصاصات وبرامج باملئات ومستوفية الشروط 
وفق تقارير اللجنة الفنية التابعة للمجلس، بقيت 

طلباتها مرمية يف األدراج.
العالي،  التعليم  جملس  إلنذارات  آخر  حتدٍّ  ويف 
559/م/2020  القرار  مبوجب  اجملذوب  رّخص 
للجامعة اللبنانية الكندية مبباشرة تدريس برنامج 
واالتصاالت  املعلوماتية  هندسة  بكالوريوس يف 
يرتأسه  الذي  اجمللس  أعضاء  موافقة  دون  من 
حاول  اجمللس،  مصادر  وحبسب  نفسه.  الوزير 
فرتة  طيلة  عقدها  اليت  اجللسات  يف  اجملذوب 
تسوية  اجتماعات،   10 عن  تقّل  واليت  واليته، 
أوضاع متخّرجي اجلامعة نفسها يف ماسرت العلوم 
االختصاص  وهو  واالسرتاتيجية،  الدبلوماسية 
قرار  على  حصوهلا  قبل  اجلامعة  دّرسته  الذي 
الرتخيص ومباشرة التدريس، ويف كل مرة كان 
السابقة خبصوص رفض  اجمللس يؤكد توصيته 
أن  »األخبار«  وعلمت  قانونية.  خمالفة  تسوية 
معظم املتخرجني من هذا املاسرت هم من األمنيني 
أن  املفارقة  فيما  األعمال.  ورجال  والنافذين 
املاسرت املطلوب الرتخيص له ال يتضّمن أي مادة 
وهو  االسرتاتيجية،  والدراسات  الدبلوماسية  يف 
أقرب ما يكون إىل ماسرت يف احلقوق، ومع ذلك، 
عرب امللف على اللجنة الفنية وكان هناك إصرار 

على إقراره.
التعليم  جملس  توصية  أيضًا  رفض  اجملذوب 
اجلامعة  يف  اهلندسة  كلية  خيّص  ما  يف  العالي 
اللبنانية الفرنسية، وطلب من أمانة سر اجمللس 
التواصل مع اللجنة املكلفة بدراسة وضع الكلية 
التعليم  جملس  على  املوضوع  عرض  وإعادة 
املناسبة،  التوصيات  اّتاذ  إىل  لُيصار  العالي 
اللبنانية  اجلامعة  إىل  املتخرجني  ملفات  وحتويل 
لتقييم مستوى الطالب ومشاريع التخرج. ووفق 
مصادر اجمللس، فرض اجملذوب رأيه رغم رفض 
مزاولة  جلنة  من  وطلب  اجمللس،  أعضاء  كل 
مهنة اهلندسة يف نقابة املهندسني قبول طلبات 
الطالب لالنتساب إىل النقابة، يف جتاوز لتوصية 
جملس التعليم العالي. وتفيد املعلومات، أن 10 
يف املئة فقط من متخّرجي هذه اجلامعة انتسبوا 
إىل السنة الدراسية األوىل واستمروا حتى السنة 

األخرية.

فاتن الحاج

 رخـّص املجذوب لفروع من دون املرور بمجلس 
التعليم العالي أو رغمًا عنه

املتعاقبة  الوزارات  الفنية خالل  اللجنة  تقارير  أما 
فكانت تصاغ غب الطلب، ومل تكن هناك دراسة 
يف  مثاًل،  ذكرت،  أنها  بدليل  للملفات،  وافية 
األمريكية  للجامعة  اجلغرايف  الفرع  حول  تقريرها 
للعلوم والتكنولوجيا AUST يف حبمدون أن أقسامًا 
وعادت  كمحال جتارية،  الفرع مستأجرة  مبنى  من 
بعد  فقط،  السياحة  لفرع  بالرتخيص  وأوصت 
موافقة جملس التعليم العالي. وحصل األمر نفسه 
يف   MUBS جلامعة  اجلغرايف  الفرع  إىل  بالنسبة 
راشيا الذي طلبت الرتخيص له رغم أن استثمار 
يشرتط  القانون  فيما  سنوات،  لعشر  هو  املبنى 
أن ال تقل املدة عن 25 عامًا. ويف متابعة امللف، 
ارتكب الوزير أكرم شهيب »سقطة« بالطلب من 
جملس التعليم العالي باألخذ بتوصية اللجنة الفنية 
بالرتخيص. وبنتيجة التصويت وافق اجمللس على 
إكرامًا  امللف  األعضاء  غالبية  ومرر  الرتخيص، 

للوزير، رغم رفض عدد من أعضاء اجمللس.
دخل،  وفروعها  اخلاصة  اجلامعات  ملف  وكان 
التنظيم  من  جديدة  مرحلة  شهيب،  والية  خالل 
واملتابعة والتدقيق، ال سيما بعد انكشاف فضيحة 
إىل  اجلامعات  وُقّسمت  املزّورة.  الشهادات  بيع 
وُشّكلت  جامعات،   10 منها  كل  يضم  جمموعات 
جلان فرعية نّفذت زيارات ميدانية للفروع وأعدت 
تقارير مفّصلة بشأن نقاط القوة والضعف يف كل 
التاذ  العالي  التعليم  جملس  إىل  ورفعتها  منها 
القرارات، وهكذا صار، إذ اّتذ اجمللس القرارات 
والفروع  الكليات  التدقيق  ومشل  تنفذ،  ومل 
واجلامعات املرخصة وغري املرخصة جلهة إقفال غري 

املرخصة وتقييم أوضاع املرخصة.
اجللسات  مدى  على  يرفض  كان  اجمللس  هذا 
يف  يرد  كان  ما  اجملذوب  والية  خالل  املنعقدة 
جدول األعمال من تسوية خمالفات وإعطاء تراخيص 
لفروع واختصاصات ويف شهادة املاسرت من دون 
دراسة وافية وكاملة وشاملة، وقد وضع شروطًا 
لذلك، وهو ما دعا اجملذوب لوصف اجمللس بأنه 
األوىل حني  مرتني.  تغيريه  وطلب  منتج«،  »غري 
إعادة  أراد تبديل اخلرباء والثانية حني سعى إىل 
مطواعًا  يكن  مل  أنه  باعتبار  اجمللس،  كل  هيكلة 
السابقة  العالي  التعليم  جمالس  بعكس  بيده، 
عن  النظر  تغّض  كانت  اليت  الفنية  واللجان 
الكثري  أن  بدليل  امللفات،  تدرس  وال  املخالفات 
من التوصيات بالرتاخيص كانت تشوبها مشكالت 

أكادميية وقانونية.
حماولة اجملذوب إعادة اهليكلة أتت رغم أن والية 
 28 يف  تنتهي  سنوات  بثالث  احملددة  اجمللس 
تشرين األول 2021، علمًا أن شهيب أعاد هو اآلخر 
هيكلة اجمللس يف حزيران 2019، بعد التحقيقات 
القضائية بشأن ملف بيع الشهادات واختار ثالثة 
التعليم  جملس  والية  أن  يعين  ما  جدد،  أعضاء 

العالي تنتهي فعليًا يف حزيران 2022.
وكان اجمللس كّلف اخلبري يف التعليم العالي عبد 
وطنية  السرتاتيجية  إطار  وضع  احلسيين  احلسن 
على  تركز  شهيب،  والية  خالل  العالي  للتعليم 
جعل هذا القطاع منتجًا للوظائف ومطّورًا لالقتصاد 
خالل  من  النمو  ملعدالت  ومعّززًا  جماالته  وتنويع 
براءات  وبيع  املعريف  اإلنتاج  لتطوير  آلية حمددة 
االخرتاع واملنتج املعريف، على غرار ما حصل يف 
الصني وماليزيا. وعندما مل يتسنَّ للمجلس متابعة 
قدم  القرار،  مراكز  على  وعرضها  االسرتاتيجية 
للوزير  االسرتاتيجية  عن  نسخة  شخصيًا  احلسيين 
بقيت  لكنها  وإقرارها،  متابعتها  بهدف  اجملذوب 

يف األدراج.
جملس التعليم العالي، حبسب مصادر من داخله، 
يأمل أن يسعى الوزير اجلديد إلقرار االسرتاتيجية 
الوطنية للتعليم العالي، واستكمال املشروع الذي 
انطلق يف عهد شهيب جلهة التدقيق بكل الفروع 
اجلغرافية املرخصة لتقييم أوضاعها وغري املرخصة 
وتكون  جديدة  بطلبات  تتقدم  مل  إذا  إلقفاهلا 

مستوفية للشروط األكادميية والقانونية.

الدكاكني اجلامعية: نهاية التعليم العالي؟
الـجامـعات - الـدكاكـني:

هـل يـصلح الـحليب مـا أفـسده املـجذوب؟
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لكمية  مصريه  رهن  على  اللبناني  االقتصاد  ُبين 
ودائع(  أو  )كديون  يتلّقاها  اليت  الدوالرات 
بعد  احمللي.  اإلنتاج  ضرب  مقابل  ولالسترياد، 
لـ«ُيصّحح« ما  سنوات، يأتي حاكم مصرف لبنان 
أمام  الباب  إقفال  عرب  ارتكابه،  يف  شريكًا  كان 
االسترياد حّتى للمواد احليوية: احملروقات والدواء، 
كوسيلة خلفض العجز يف ميزان املدفوعات. وهي 
والبطالة  واالنكماش  التضخم  من  ستزيد  وسيلة 

والفقر.
ُيطالب  اليت  املدفوعات  ميزان  يف  العجز  معاجلة 
حاكم  وتصّدى  دائمًا،  الدولي  النقد  بها صندوق 
مصرف لبنان رياض سالمة لتنفيذها، تقوم على 
واقتصاره  الدنيا،  احلدود  إىل  االسترياد  تقليص 
على »أولويات« حُيّددها احلاكم مبعزٍل عن أي خطة 
سبب  وكأّن  اجملتمع،  حلاجات  مراعاة  دون  ومن 
لبنان  من  ترج  اليت  الدوالرات  كمية  هو  العجز 
اليت  األموال  ال  فقط،  واخلدمات  السلع  لشراء 
لبنان  مصرف  ومبوافقة  املصارف،  عرب  »ُتهّرب« 

نفسه!
العجز يف ميزان املدفوعات »مرٌض طفا على السطح 
ليكشف عن مشكلة أعمق«، كما يقول وزير املال 
»نتيجة  فالعجز  لـ«األخبار«.  سابا  الياس  السابق 
ال السبب، وال ميكن التفكري يف معاجلة جزئية له 
مبعزل عن احلّل العام«، متسائاًل: »عن أي استرياد 
أنواع اجلبنة  أفخر  الذي يستورد  التاجر  يتحّدثون؟ 
الفرنسية لن يتوّقف عن ذلك ألّن زبائنه قادرون 
على دفع مثنها ومل ُيغرّيوا عاداتهم االستهالكية«. 
الطبقات  االسترياد  تفيض  »أصاب  ولذلك 
ُيعنّي  أحد  من  ما  فقتلها...  والفقرية  املتوسطة 
واالستقرار  النقدية  بالسياسة  له  عالقة  ال  تاجرًا 
سابا  يقول  مركزي«.  حاكمًا ملصرف  االقتصادي 
ذلك، يف معرض تأكيده أّنه ليس بتقنني االسترياد 
حُيارب العجز يف ميزان املدفوعات، خصوصًا أن ما 
مساحاتنا  تبلغ  كم  فـ«غذائيًا،  حملية.  بدائل  من 
الزراعية وما هو إنتاجنا؟ وصناعيًا، ال منلك موارد 
معدنية وال مواد أولية«. وعدم وجود اقتصاد ُمنتج 
يؤّمن االكتفاء الذاتي والتصدير إلدخال الدوالرات 
الوزراء  رئيس  »نظرية«  إّن  إذ  سياسي.  سببه 
على  »قامت  االقتصاد  احلريري يف  رفيق  الراحل 
تصدير أفضل قدراتنا البشرية واسترياد يد عاملة 
ماليًا  اقتصاديًا  نظامًا  بَنت  البوطة  هذه  رخيصة. 
يقع يف أزمة إذا مل يستورد ما قيمته 10 - 12 
مليار دوالر سنويًا، متامًا كسائق الدراجة اهلوائية 

الذي يقع حني يتوّقف عن الدوس«!
حتى سنة 2011 )حني بدأ تسجيل العجز التارخيي 
لعشر سنوات متتالية يف ميزان املدفوعات، فبلغت 
قيمة العجز 16.1 مليار دوالر بني 2011 - 2018، 
مقابل فوائض بقيمة 25.4 مليار بني عاَمي 2002 
»ألّن اقتصادنا  الدوالرات مؤّمنة،  و2010( كانت 
االقتصادات«.  بقية  ومآسي  الديون  على  عاش 
العجز  حلّل  االسترياد  حنفية  إقفال  فإّن  لذلك، 
»ُيعيدنا إىل القرون الوسطى«، اأَلْوىَل منه الرتكيز 
على كيفية إدخال العملة الصعبة، كـ«تطوير قطاع 
كأحد  بالتكنولوجيا،  عالقة  له  ما  وكّل  اخلدمات 
ولكن  فيه«.  نربع  الذي  امُلنتج  االقتصاد  أوجه 
يف األساس، جيب »تعّلم إنشاء دولة من جديد، 

وحتديد هوية لبنان ودوره«.
   تراجع االسترياد لم يحُل دون ارتفاع عجز ميزان 

املدفوعات بسبب التحويالت إىل الخارج
مليار   11 حنو  إىل  االسترياد  تراجع   ،2020 سنة 
ذلك  لكن   .2019 يف  مليارًا   19 حنو  من  دوالر، 
بلغ  مل حُيل دون تسجيل ميزان املدفوعات عجزًا 
10 مليارات و550 مليون دوالر، مقابل أقل من 6 
لذلك  األّولية  مليارات دوالر يف 2019. اخلالصة 
أن العجز ناجم بالدرجة األوىل عن حتويالت مالية 
إىل اخلارج ال صلة هلا باالسترياد، وأن خفضه ال 
ميزان  العجز يف  تراجع  املقابل،  األزمة. يف  حيّل 
املدفوعات إىل مليار و812 مليون دوالر يف األشهر 
الستة األوىل من سنة 2021، أّما العجز يف امليزان 
التجاري فبلغ حتى آذار 2021 مليارين و61 مليون 

 ميزان املدفوعات: ليس خبفض 
ّل األزمة االسترياد وحده تحُ

ليا القزي
دوالر. يتعّمد سالمة تعّدد أسعار الصرف، وتقنني 
واحملروقات،  الدواء  السترياد  االعتمادات  فتح 
وترك اللرية تنهار لتنهار معها القدرات الشرائية 
يعود  فال  لألسعار،  اجلنوني  واالرتفاع  للسّكان، 
الناس قادرين على شراء حاجاتهم، ما يؤّدي إىل 
املستخدمة  الدوالرات  وتقليص  االسترياد  تراجع 
والسياسيون،  املاليون  وشركاؤه  سالمة  لذلك. 
بطريقة  املدفوعات  ميزان  عجز  ملعاجلة  ينّظرون 
ُمدّمرة، فيتجاهلون عن عمٍد الدوالرات اليت خرجت 
»ومل  واملصارف...  لبنان  مصرف  حسابات  من 
املوجودة  الدوالرات  كمية  تراجعت  مثاًل،  تُعد«. 
مليون  و274  مليارًا   14 بنحو  لبنان  مصرف  يف 
دوالر سنة 2020. التقديرات احلكومية ُتشري إىل 
دفعها  منها  دوالر  مليون  و400  مليارات   6 أّن 
مصرف لبنان السترياد سلع مدعومة )من ضمنها 
على  ديٌن  وهي  لبنان،  كهرباء  لزوم  احملروقات 
 7 ليتبّقى  اللبنانية(،  باللرية  مثنه  ُتسّدد  الدولة 
مليارات و874 مليون دوالر خرجت من »املركزي« 
النافذين  واملودعني  املصارف  أصحاب  لصاحل 

ولتسديد »التزامات خارجية«.
تصحيح ميزان املدفوعات حصرًا عن طريق ضرب 
االسترياد، ومن دون وجود بديل حمّلي، سيؤدي 
وزيادة  السلع،  أسعار  ارتفاع  من  مزيد  إىل 
االنكماش، وكبح النمّو، وزيادة البطالة، وارتفاع 
على  احلصول  ُيتيح  أن  دون  من  الفقر...  نسبة 
الدوالرات. خفض عجز ميزان املدفوعات، وتقليل 
بوجود  يتّم  األجنبية،  السلع  على  فعاًل  االعتماد 
القروض  متويل  على  قادر  سليم  مصريف  قطاع 
وبتأمني  االستثمارات،  وبتشجيع  األجل،  الطويلة 
البديل احملّلي ثّم زيادة الصادرات. يؤّكد مسؤول 
مالي سابق أّن »من الطبيعي خالل هذا النوع من 
أن  جيب  ولكن  االسترياد،  يرتاجع  أن  األزمات 
لتغطية  احمللي  اإلنتاج  لتطوير  فرصة  ذلك  يؤخذ 
حاجات السوق«. أما يف لبنان، فأتى »تعّدد أسعار 
الصرف ليسّد أي إمكانية للتطوير«. ما ُيعتمد حاليًا 
مستويات  على  البلد  استقرار  »هو  املعاجلة  يف 

مرعبة من الفقر«.
ميزان  يف  العجز  ملعاجلة  األساس  »املدخل 
واخلدمات  السلع  إنتاج  بزيادة  يكون  املدفوعات 
والتكنولوجيا. زيادة اإلنتاج تؤدي إىل توفري بدائل 
امليزان  يف  العجز  وتفيض  املستوردة  للسلع 
يقول  بالدوالر«،  دخل  مصادر  وإجياد  التجاري 
السابق منصور بطيش. اخلطوات  االقتصاد  وزير 
اليت جيب القيام بها وُتساعد يف تصحيح ميزان 
ضريبة  »فرض  هي  مستدامة  بطريقة  املدفوعات 
3% على بعض السلع املستوردة، ُتستخدم %1 
من إيراداتها لتحفيز اإلنتاج الوطين. وجيب زيادة 
الضريبة على حنو 20 منتجًا هلا بدائل حملية. هذان 
توّليه  أيام  الوطنية«.  املنتجات  حلماية  الطرحان 
وزارة االقتصاد، مل يقبل هذا الطرح الذي قّدمه 
بطيش، متامًا كما أصدر الياس سابا سنة 1971 
مستوردة،  سلعة   545 على  رسوم  بفرض  قرارًا 
فأضرب التجار وأقفلوا بريوت ووّقع ثلثا جملس 
النواب يف حينه عريضة جُترب احلكومة على الرتاجع 
إميل  إال  الوزراء  من  يعرتض  ومل  املرسوم،  عن 

البيطار وجعفر شرف الدين وسابا.
ما يطرحه بطيش أيضًا هو »إعادة النظر يف النظام 
الضرائيب ليكون هادفًا وموّجهًا يف خدمة االقتصاد. 
سلع  تطوير  عرب  التجاري  للميزان  التوازن  إعادة 
وخدمات لديها ميزات تفاضلية وقدرة تنافسية، 

ُتنهي وجود اقتصاد استلحاقي بغريه«.

ميزان املدفوعات
هو بياٌن ُتسّجل فيه كّل التبادالت املالية لبلٍد ما 
عّدة:  أقسام  إىل  وينقسم  العامل،  دول  بقية  مع 
وعوائد  التجاري  احلساب  )يضّم  اجلاري  احلساب 
عناصر اإلنتاج...(، حساب رأس املال، احلساب 
املالي. العجز يف ميزان املدفوعات يعين أّن العملة 
اليت  الكميات  من  أقّل  البلد  دخلت  اليت  الصعبة 

خرجت منه.
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مــقاالت وتـحقيقات

اإلعالن  جرى  الذي  »أوكوس«  حتالف 
وكانبريا  واشنطن  بني  أخريًا،  عنه، 
بتصعيد  فقط  يوحي  ال  ولندن، 
ضّد  لتحّركاتها  املتحدة  الواليات 
الصني، بل يؤّشر أيضًا إىل بداية مّحى 
إىل  متّهد،  واليت  النووية،  الغواصات 
حبري  حلصار  أخرى،  معطيات  جانب 
صدام  حنو  للتدحرج  قابل  بكني  ضّد 
أيضًا،  منه،  اهلدف  كان  وإن  مباشر. 
الذي وقعت  املأزق  التخفيف من حّدة 
من  السريع  بانسحابها  واشنطن  فيه 
بشكل  أّدى،  والذي  أفغانستان، 
احللفاء  ثقة  اهتزاز  إىل  مباشر،  غري 
إىل  أخرى،  جهة  من  أّدى،  فقد  بها، 
تعميق اهلّوة عرب األطلسي، ال سّيما أن 
جديدة  لكمة  سّددت  املتحدة  الواليات 
إىل  كانبريا  دفعها  بعد  فرنسا،  إىل 
وقعتها  اليت  الغّواصات  صفقة  إلغاء 

مع باريس.
»أوكوس«  حتالف  عن  اإلعالن  مع 
األمين بني الواليات املتحدة وأسرتاليا 
مبوجبه  ستحصل  والذي  وبريطانيا، 
أسرتاليا على 12 غواصة أمريكية تعمل 
اسرتاتيجية  تدخل  النووي،  بالدفع 
طورًا  الصني  ضّد  املوّجهة  االحتواء 
جديدًا وخطريًا. إشارة صحيفة »غلوبال 
عن  نقاًل  الصينية،  الرمسية  تاميز« 
مصادر عسكرية يف بكني، إىل احتمال 
يف  نووية  لضربة  أسرتاليا  »تعّرض 
تعكس  نووية«،  حرب  اندالع  حال 
االرتفاع يف مستوى التوّتر الذي سّببه 
أسرتاليا  ستصبح  املذكور.  اإلعالن 
متلك  اليت  العامل  يف  السابعة  الدولة 
هذا الصنف من الغواصات - الذي مل 
توافق الواليات املتحدة سابقًا على بيعه 
سوى إىل بريطانيا -، من دون حيازتها 
الدول  عكس  على  نووية،  أسلحة 
املتحدة  الواليات  أي  األخرى،  السّت 
والصني  وروسيا  وفرنسا  وبريطانيا 
الغواصات  هذه  متنح  مؤّخرًا.  واهلند 
قدرة  نووية  أسلحة  متلك  اليت  الدول 
على توجيه ضربة ثانية يف حال دخوهلا 
يف نزاع نووي، مّما يضاعف من شكوك 
مبثل  كانبريا  تزويد  احتمال  يف  بكني 
توقيت  املستقبل.  يف  األسلحة  هذه 
يزيد  والصفقة،  التحالف  عن  اإلعالن 
منطقة  يف  التوّتر  منسوب  من  بدوره 
يأتي  هو  إذ  اهلادئ،  احمليط   - آسيا 
اليت  القمة  من  أسبوع  حواىل  قبل 
ستنعقد لبلدان »الكواد«، أي الرباعية 
اليت تضّم الواليات املتحدة وأسرتاليا 
واليابان واهلند، يف الـ24 من الشهر 
ستدّشن  واليت  واشنطن،  يف  اجلاري 
مقابل  يف  آسيوي«  »ناتو  إىل  حتوله 
سياسة  يف  بايدن  جو  ميضي  بكني. 
إىل  آسيا  شرق  ّول  حتحُ حار«  »احتواء 
الدولية. على  مركز رئيس للصراعات 
الذي  األطلسي،  من  األخرى  الضفة 
زعم الرئيس األمريكي وفريقه سعيهم 
سلفه  عّمقه  الذي  الصدع«  لـ«رأب 
دونالد ترامب مع دوهلا، مل يرتّدد وزير 
اخلارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، 
بـ«طعن  وواشنطن  كانبريا  اتهام  يف 
بلده يف الظهر«، عندما دفعت الثانية 
حليفها األسرتالي إىل إلغاء العقد املوّقع 
مع فرنسا، يف عام 2016، لشراء 12 
غواصة بدفع تقليدي، بقيمة 35 مليار 
يورو )41 مليار دوالر(. »صلة الرحم« 
بني احللفاء األنغلو - ساكسون الثالثة، 

واشنطن - بكني: االحتواء النووي
»ناتو آسيوي« مبواجهة الصني:

ّى الغواصات النووية أمريكا تطلق حمُ
وليد شرارة

إىل  وكانبريا  ولندن  بواشنطن  حدت 
تدبري األمر يف اخلفاء، وإخطار باريس 

يف اللحظات األخرية.

االحتواء »الحار« بعد االنسحاب املذل
ال شّك يف أّن أقطاب اإلدارة األمريكية 
 - اإلعالمي  الوقع  أّن  يف  يأملون 
حيال  التصعيدي  لقرارهم  السياسي 
الصني، سيمحو من أذهان الرأي العام 
انسحاب  مشاهد  والعاملي  األمريكي 
بّد  ال  أفغانستان.  من  املِذل  جيشهم 
الشروع  من  األمريكية  لإلمرباطورية 
حلق  عّما  للتعويض  استعراضي  بعمل 
كما  ضرر،  من  ومسعتها  بصورتها 
فعلت بعد الضربة اليت تعّرض هلا جنود 
 ،1983 عام  يف  بريوت،  يف  حبرّيتها 
عندما غزت جزيرة غرانادا الصغرية يف 
أواخر العام نفسه، حبّجة وقوع انقالب 
هو:  هؤالء  حال  لسان  فيها.  عسكري 
أفغانستان  من  لالنسحاب  »سارعنا 
الصني،  مع  املقبلة  ملعركتنا  للتفّرغ 
وما ترونه هو أول الغيث«. غري أّن هذا 
القول حيتوي على قدر كبري من احلقيقة 
داخليًا  الِسجالية  وظيفته  عن  مبعزل 
الفعلية  بايدن  جو  أولوية  وخارجيًا. 
أشّد  وحبزم  بكني،  مع  اجملابهة  هي 
من مجيع من سبقوه. كالمه عن وجود 
قضايا مشرتكة تستوجب تعاونًا معها، 
»كورونا«،  وجائحة  البيئية  كاألزمة 
يغدو جمّرد مناورات لفظية عندما يوّسع 
الرّبي  جوارها  يف  قّواته  انتشار  من 
والبحري، ويعّزز من حتالفاته العسكرية 
للتصّدي  اجلوار  هذا  دول  مع  النوعية 
الظروف  اختالف  الرغم من  هلا. وعلى 
التارخيية، فإّن ما تشهده منطقة آسيا 
- احمليط اهلادئ من بناء حللف عسكري 
رباعي، بات يلقب بـ«الناتو« اآلسيوي، 
يذّكر مبا حصل يف أوروبا يف بدايات 
»الناتو«  أحُّسس  عندما  الباردة،  احلرب 

األصلي.

  يمضي بايدن بسياسة »احتواء حار« 
تـُحوّل شرق آسيا إىل مركز رئيس 

للصراعات الدولية
مناورات عسكرية حبرية متكّررة يف حبر 
»الناتو«  أعضاء  بني  اجلنوبي  الصني 
اجلديد، صفقات سالح ضخمة مع هؤالء 
للقدرات  مراكمة  مبثابة  هي  األعضاء 
التكنولوجية النوعية يف حميطها ودفع 
أعضاء  ولضّم  بينهم،  ما  للتعاون يف 
ما  إىل  لنصل  اجلنوبية،  ككوريا  جدد 
أمسته »غلوبال تاميز« »مّحى الغواصات 
النووية«، هي مجيعها مؤّشرات واضحة 
تكون  حممومة  احتواء  اسرتاتيجية  على 
حنو  للتدحرج  قابل  حبري  حصار  مبثابة 
أن  جدير  آخر  معطى  مباشر.  صدام 
مطالبة  احتمال  هو  باحلسبان،  يؤخذ 
حلفاء آخرين للواليات املتحدة يف هذه 
املنطقة باحلصول على غواصات نووية، 
االنتشار  »دينامية  من  سيعّزز  مّما 
النووي« اليت خيشاها احلريصون على 
احلؤول دون استخدام أسلحة نووية يف 
معارك حمتملة. هذا هو تقدير املوقف 
سنوات  منذ  بادرت  اليت  بكني،  يف 
البحري  أسطوهلا  تطوير  إىل  طويلة 
وبناء أربع غواصات نووية قادرة على 
نووية  رؤوس  ذات  صواريخ  إطالق 
ومبا  أخرى.  بناء  إىل  وتسارع  أيضًا، 
أّن التموضع العسكري، وحشد القوات 
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تواجه الواليات املتحدة »هّمًا« جديدًا يف 
منطقة أمريكا الالتينية، متمّثاًل يف متّدد 
النفوذ الصيين هناك، حيث استطاعت 
بكني يف وقت قياسي أن تصبح ثاني 
أكرب شريك جتاري للبلدان »اجلنوبية«. 
اليت  السابقة  الضغوط  تفلح  وبينما مل 
هذا  مجاح  كبح  يف  واشنطن  مارستها 
التمّدد الذي يستثمر يف تعّطش القاّرة 
إىل التنمية االقتصادية، توَضع رهانات 
إحداث  بايدن يف  إدارة جو  اليوم على 
التخّبط  رغم  على  املشهد،  يف  فارق 
امللّف  مع  األخرية  تعامل  َيِسم  الذي 

»الالتيين«.
إذا كانت الواليات املتحدة قد استطاعت 
ولدت  اليت  مونرو«،  »عقيدة  من خالل 
عشر،  التاسع  القرن  عشرينيات  يف 
صّد اهلجمة األوروبية، ويف وقت الحق 
السوفييتية، على دول أمريكا الالتينية، 
فإن هذه العقيدة، اليت ال تزال معتَمدة 
إىل اليوم، ال تبدو بالفاعلية نفسها يف 
وجه التمّدد الصيين يف القاّرة اجلنوبية، 
غضون  يف  بكني،  استطاعت  حيث 
عقدين من الزمن فقط، تثبيت أقدامها 
عزى  كأحد أهّم الشركاء هناك. وهو ما يحُ
العمل  أّوهلما،  أساسَيني:  عامَلني  إىل 
مشاريع  تنفيذ  على  الدؤوب  الصيين 
اقتصادية وتنموية ختدم مبادرة »احلزام 
القدرة  تراجع  وثانيهما  والطريق«؛ 
التطّورات  إيقاع  ضبط  على  األمريكية 
يف »اجلنوب«. وعلى رغم أن واشنطن 
مل توّفر جهدًا حملاصرة النفوذ الصيين 
املتنامي يف العامل، إاّل أنها حّتى اليوم، 
مل تستطع كبحه يف »حديقتها اخللفية«، 
الالتينية  التجارة  أرقام  تظهره  ما  وهو 
بني األخرية وبكني، واليت توّسعت من 
12 مليار دوالر عام 2000 إىل أكثر من 

300 مليار دوالر يف عام 2018.
دبلوماسية شي

يعود االهتمام الصيين بأمريكا الالتينية 
عكوف  إطار  عقدين، يف  من  أكثر  إىل 
بكني على تأسيس جبهة جديدة يف جمال 
رّكزت  العاملية.  االقتصادية  التنمية 
التجارة  تعزيز  على  ابتداًء،  الصني، 
إذ عمدت إىل  بلدان هذه املنطقة؛  مع 
استرياد النفط واخلامات املعدنية والسلع 
منتجاتها  تصديرها  مقابل  الصناعية، 
واالتصالية  واإللكرتونية  الصناعية 
وغريها إىل تلك الدول، ومن ثّم، بدأت 
بطرح مشاريع بنى حتتية وإمنائية. ومع 
بداية األزمة املالية العاملية عام 2008، 
بتطوير  الصينية  احلكومة  اهتمام  ازداد 
عالقاتها االقتصادية مع القارة اجلنوبية، 
وهو ما ظهر بوضوح يف ورقة السياسة 
وجاء   ،2008 عام  بكني  أصدرتها  اليت 
بصداقة  »يتمّتعان  اجلانبني  أن  فيها 
عريقة ويواجهان مهّمة مشرتكة لتحقيق 
التنمية«، وأن الصني تسعى إىل »إقامة 
شراكة شاملة وتعاونية تتمّيز باملساواة 
واملنفعة املتبادلة والتنمية املشرتكة«، 
دول  حاجة  يف  استثمارًا  بدا  ما  يف 
أمريكا الالتينية إىل التنمية االقتصادية 

ِعرها »اجلار« الشمالي بااًل. اليت مل يحُ
ومع صعود جنم الرئيس الصيين، شي 
ما  بتطبيق  بدأ   ،2013 عام  بينغ،  جني 
شي«.  بـ«دبلوماسية  اخلرباء  عرّفه  يحُ
زار  املاضية،  الستة  األعوام  خالل  إذ 
شي أمريكا اجلنوبية 11 مّرة، واستطاع 
مع  االتفاقيات  من  كبري  عدد  توقيع 
عهده،  الالتينية. ويف  الدول  من  عدد 
أصبحت الصني ثاني أكرب شريك جتاري 
للقارة، بعد الواليات املتحدة، كما سّجل 
»اجلنوب« أسرع مصادر الصادرات منّوًا 
التجارة  لرتتفع  الصني،  إىل  بالنسبة 
أساس  على   %18.9 بنسبة  بينهما 
سنوي، وتصل إىل 307.4 مليار دوالر يف 
2018، وفق وكالة »شينخوا« الصينية. 
وخالل تلك السنوات أيضًا، أّسس شي 

التمّدد الصيين يف أمريكا الالتينية: »حلول« واشنطن ال تؤتي أمُكمُاًل
بتول سليمان

ودول  الصني  بني  التعاون«  »منتدى 
والكارييب  الالتينية  أمريكا  جمموعة 
)سيالك(، اليت تضّم يف عضويتها 33 
املنتدى، كما  بلدًا. ومتّثلت مهّمة ذلك 
»االرتقاء  يف  الصينية،  احلكومة  قالت 
بالعالقات بني اجلانبني حنو آفاق جديدة 
عام  وبالفعل،  الشامل«.  التعامل  من 
2015، تعّهدت الصني برصد 500 مليار 
مليار  و250  التجاري،  للنشاط  دوالر 
دول  املباشرة يف  لالستثمارات  دوالر 
الـ10  السنوات  »اجلنوب«، يف غضون 

املقبلة.
خيارات واشنطن

هذه  استطاعت  املطاف،  نهاية  يف 
نفوذ  توسيع  احلثيثة  الصينية  اجلهود 
وهو  املنطقة،  يف  االقتصادي  بكني 
أن  خصوصًا  واشنطن،  قلق  أثار  ما 
دول  على  يقتصر  مل  الصيين  النشاط 
عترب  يسارية، بل مشل أيضًا دواًل أخرى تحُ
الربازيل  كما  املتحدة،  للواليات  حليفة 
هنا،  ومن  والسلفادور.  وكولومبيا 
بدت احلاجة األمريكية ملّحة إىل استجابة 
من  متظهرت  ما  سرعان  »متناسبة«، 
خالل حماولة عرقلة مشاريع بكني، عرب 
تسليط ضغوط سياسية على »احللفاء« 
املشاريع  تلك  أن  بدعوى  للرتاجع، 
تهّدد  مفرتسة«  »قروض  ليست سوى 
دول  يف  والسيادة  القومي  األمن 
مسؤولي  تصرحيات  وفق  »اجلنوب«، 
البيت األبيض، بل إن مسؤواًل أمريكيًا 
كبريًا يف وزارة اخلارجية وصف »توّغل« 
الصني يف »الفناء اخللفي« لواشنطن، 
جمللة »تايم«، بالقول إن »هذا جزء من 
اخلطة العاملية للحزب الشيوعي الصيين 
واملمارسات  الصينية  املثل  لتصدير 
واحمليط  آسيا  منطقة  خارج  السيئة 
املذكورة  الضغوط  أن  على  اهلادئ«. 
لها،  أحُكحُ آتت  أنها  اآلن،  إىل  يبدو،  ال 
خصوصًا يف ظّل التخّبط الذي ال يزال 
الدول  إزاء  األمريكية  السياسية  يسم 
تركيزها  واشنطن  مع حتويل  الالتينية، 
الشرق  »إىل  األخرية  السنوات  يف 
أكثر  أصبحتا  اللتني  وآسيا  األوسط 
أهمية من الناحية االسرتاتيجية للواليات 
األرجنتيين،  الباحث  وفق  املتحدة« 
السياسات  أن  كما  غيوستو.  باتريسيو 
دونالد  إدارة  انتهجتها  اليت  العدائية 
إن  الالتينية،  أمريكا  جتاه  ترامب 
األنظمة  قْلب  حماولتها  خالل  من  كان 
أو  العقوبات عليها،  اليسارية وتشديد 
أضعفت  اليت  احلمائية  السياسات  عرب 
املكسيك  ِمثل  ِمن  بلدان  اقتصادات 
واألرجنتني والربازيل، أسهمت يف فتح 

مزيد من األبواب أمام الصني.
إزاء ذلك، يراهن البعض على اإلجراءات 
اليت ستّتخذها إدارة جو بايدن للحّد من 
اخللفي«  »الفناء  يف  الصيين  التمّدد 
اإلطار،  هذا  ويف  املتحدة.  للواليات 
يرى احملّلل يف مركز »CSIS«، دانيال 
االبتكار  قانون  مشروع  أن  روند، 
واملنافسة الذي وافق عليه الكونغرس 
يف حزيران من العام اجلاري، ميكن أن 
الصيين  الدور  لتحجيم  ركيزة  يشّكل 
يف اجلنوب، خصوصًا أن القانون يرّكز 
على زيادة رأس املال املقرَتح لـ«بنك 
التنمية للبلدان األمريكية«، وهي خطوة 
التمويل  »زيادة  اسرتاتيجية من شأنها 
روند  ويقرتح  للمنطقة«.  املتعّدد 
 »2022 األمريكيتني  »قّمة  استغالل 
اليت تستضيفها الواليات املتحدة بداية 
عملية،  خبطوات  للبدء  املقبل،  الصيف 
حتّتم  احلالية  »املعطيات  أن  إىل  الفتًا 
التعاون  مواصلة  الالتينية  الدول  على 
االبتكار  قانون  بإمكان  لكن  بكني.  مع 
مبا  تنافسية،  اقتصادية  بدائل  توفري 
واشنطن  مصاحل  زيادة  مع  يتماشى 

قصرية وطويلة األجل«.

األوىل  املرحلة  صنو  هو  والقدرات، 
من احلرب يف العلوم العسكرية، فإّن 
بـ«منخفضة  أو  بـ«الباردة«  توصيفها 
املضامني  من  واخلالية  التوّتر« 
األيديولوجية مقارنة بسابقتها، ال يغرّي 
أمام  العامل  أّن  واقع  من  شيء  يف 
احتدام ملواجهة اسرتاتيجية كربى. قد 
املؤكد  لكّن  مباشرة،  منازلة  تقع  ال 
االحتدام ستظهر  ذلك  مفاعيل  أّن  هو 
تدور  حيث  أخرى،  مناطق  بوضوح يف 
نزاعات بني الواليات املتحدة وحلفائها 
أخرى،  جهة  من  وخصومهم  جهة،  من 
واملراهنة على دعم صيين لألخريين لن 

يعود ضربًا من خيال.

فرنسا األطلسية »الخائبة«
ومعاونوه  ماكرون  إميانويل  تنّفس 
من  العديد  حال  حاله  الصعداء، 
فاز  عندما  األوروبيني،  املسؤولني 
بايدن يف االنتخابات األمريكية. صّدق 
الدميوقراطي  الرئيس  خطاب  هؤالء 
يف  أوروبا  مع  التحالف  مركزية  عن 
اسرتاتيجيته الدولية اجلديدة. تعّرضت 
قرار  بعد  عنيف  الهتزاز  القناعة  هذه 
مل  الذي  أفغانستان،  من  االنسحاب 
جمّرد  بل  احللفاء  مع  تشاوٌر  يسبقه 
العنيفة  اللكمة  أّن  غري  به.  هلم  إبالغ 
اليت تعّرضت هلا فرنسا، وليس جمّرد 
حبمل  واشنطن  قيام  مع  الصفعة، 
الغّواصات  صفقة  إلغاء  على  كانبريا 
القرن«  »صفقة  معها،  وقعتها  اليت 
قدر  يظهر  »لوموند«،  لتعبري  وفقًا 
يف  القرار  صّناع  يكّنه  الذي  االزدراء 
العاصمة األمريكية هلا. املعلومات اليت 
رشحت من باريس تفيد بأّن املشاورات 
بني واشنطن ولندن وكانبريا، اخلاّصة 
منذ  بدأت  »أوكوس«  حتالف  بإنشاء 
باريس،  معرفة  دون  من  عّدة،  أشهر 
وأّن إخطارها بإلغاء صفقة الغواصات 
وعندما  األخرية.  األيام  يف  حصل 
الوزراء  رئيس  ماكرون  استقبل 
يف  موريسون،  سكوت  األسرتالي، 
اإليليزيه، يف بدايات حزيران املاضي، 
حتدث حبماسة شديدة عن الصفقة بني 
الذي  الصحايف  املؤمتر  خالل  البلدين، 
مجعهما. وإضافة إىل اخلسارة الفادحة 
بالصناعات  اإللغاء  هذا  أحلقها  الذي 
على  وبسمعتها  الفرنسية،  العسكرية 
الصعيد الدولي، فإّن تبعاتها بالنسبة 
ملوقع وصورة فرنسا عامليًا كارثية بكّل 
خارجّيتها  وزير  معنى.  من  للكلمة  ما 
قارن سلوك بايدن بذلك الذي اعتمده 
ترامب، وعلت جمددًا األصوات املطالبة 
خارجية  سياسة  اّتباع  إىل  بالعودة 
لبناء  والسعي  واشنطن  عن  مستقّلة 
دفاع أوروبي مشرتك ومستقل. جوزيف 
بوريل، ممثل االحتاد األوروبي للشؤون 
يف  ذهب  األمنية  والسياسة  اخلارجية 
مقاربة  أّن  أّكد  عندما  نفسه،  االجتاه 
تنطلق  الصني  مع  للعالقات  االحتاد 
من ضرورة التعاون بداًل من املواجهة. 
غري أّن املعيار للحكم على صدقية مثل 
الفعلية  السياسات  هو  املواقف  هذه 
املعتمدة واالبتعاد، باحلد األدنى، عن 
جتاه  استفزازية  خطوات  املشاركة يف 
بكني، على عكس ما قامت به فرنسا 
عسكرية  مناورات  يف  شاركت  عندما 
حبرية مع دول الرباعية يف حبر الصني 

يف أيار املاضي.
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مـقاالت وتـحقيقات
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.Canberra ،رصّحت به الحكومة األسرتالية

 لقد أثّر كوفيد-19 علينا جميعاً، ولكن هناك حل. 

اآلن هو الوقت لح�ية نفسك وعائلتك ومجتمعك عن طريق تلقي 

اللقاح. نستطيع أن نعاود م�رسة األشياء التي نستمتع بها إذا قمنا 

جميعاً بتلّقي اللقاح. 

احجز موعد لقاحك املجاين اليوم 

أو اتصل بالرقم 080 020 1800. لخدمات الرتجمة الشفهية اتصل بالرقم 450 131.

australia.gov.au

ألجل 
مجتمعي

حَمْيُت

وعـد مـكسور

كان الوعد نرجع بعد طول الغيابْ
ونموت يف لبنان ها ْل منموت فيهْ!

شو صار يا محمـّد تا خربطت الحسابْ
وأيلول جنّ وضوَّك العالي طفيهْ؟
معقول هيك تفّل يا شيخ الشباب

وكلشي ندرنا، الندر جرحك ما شفيهْ؟
وتفاح »سـِري« ْل كان يضحك بالضبابْ

بـُكرا ب ليل الشوق بدنا نشتهيهْ؟

*****
يا مـْأسـّس »التيـّار« يف أبعد ديارْ

وبـَعدُو عرَق كفَّك معّلم عَ الحجارْ؛
يا حافظ الشعله، بأصعب مرحلـِهْ:
مرّات نـُور محمـّله، ومرّات نارْ!

يا عسكري، سيف العزم واملرجلـِهْ،
بالتضحيهْ سبـّاق كلما الدهر دارْ،

وعند الوفا اسمـَك عالمـِه مسجـّلهْ،
وعند الشرف ما حوّل عليك الغبارْ...

*****
ببكيكْ يا رفيق الحلم والغربتـَنْي:
غربه عن الزنبق ب لبنان الحُلو؛

وغربه عن الناس اّللي وقُفوا بـَني بـَنْي
وقاُلولنا: عم تحلمـُو وتتخايُلو!

ببكيك بالشمع وبدمع العينتـَنْي
بكلمات مشيـُو بالشتي وتبّلُلو؛

بنهدات رفقاتـَك ْل صاروُ كلمتـَنْي:
ضيعان فرسان املواقف يرحُلو!

****
كان الوعد...والوعد يا رفيق انكسرْ

سكتـِت النسمـِه وغصـّـِت غصون الشجرْ؛
وبصوتنا املبحوح من شهقة الروحْ
من هون عا لبنان ودّينا الخرْب...

غيبة محمـّد جرح مش متل الجروحْ:
يف غيم أحمر، يف سَفر غري السفرْ؛
برتوح يا محمـّد ومش ممكن تروحْ:

باقي  ب »سمـَر« ووالدَك وأهل السمرْ،
وبكّل صرخة عزّ طلعـِت عا القمرْ!...

)للرفيق املرحوم محمد درباس(

صديقك فؤاد نـعمان الخوري

كما كان متوقعًا، تقّدم الوزير السابق يوسف فنيانوس، امُلدعى عليه يف 
قضية انفجار مرفأ بريوت، بدعوى ارتياب مشروع ضد احملقق العدلي القاضي 
طارق البيطار أمام الغرفة السادسة من حمكمة التمييز اليت ترأسها القاضية 
رندة كفوري. نص الدعوى اليت تقّدم بها الوكيالن القانونيان لفنيانوس، 
نزيه اخلوري وطوني فرجنية، أشار إىل مجلة من األسباب اليت ترّبر التقّدم 
بهذا الطلب، من بينها: »خمالفة الدستور )املواد 70 و71( ُمعطيًا لنفسه 
صالحية االدعاء والتحقيق«، كما عمد اىل حتريك دعوى احلق العام »واالدعاء 
بصورة استنسابية حبق مخسة أشخاص فقط؛ من بينهم طالب النقل دون 
باقي األشخاص الواردة أمساؤهم يف كتابه، واستمر باملالحقة على غرار سلفه 
خمالفًا بذلك النصوص الدستورية والقانون 1990/13. كما خالَف مطالعات 
النيابة العامة التمييزية اليت قدمتها واليت يتبّي من خالهلا أن الصالحية يف 
مالحقة الرؤساء والوزراء إمنا تعود للمجلس األعلى وليس للقضاء العادي«. 

ويف ما يتعلق بالدفوع الشكلية »خالف القاضي قانون تعليق املهل، 
واختذ قرارًا قبل إبداء النيابة العامة التمييزية الرأي فيها، متذرعًا بأنه 
غري ملزم برأيها«. كما أشارت الدعوى إىل »خمالفات ارتكبها احملقق 
العدلي بطريقة التبليغ )شكاًل وتوقيتًا(، باإلضافة إىل خمالفات ارتكبها 
يف قانون تنظيم احملاماة، وحتديدًا املادة 79 اليت متنع املالحقة اجلزائية 
حبق أي حمام قبل االستحصال على إذن باملالحقة من نقيب احملامي«، 
على  والتعمية  االدعاء  حبصر  واالستنسابية  »االنتقائية  إىل  وتطرقت 

بعض املعطيات وجتاهلها«.
رّد  دعويا  فنيانوس  بدعوى  تلحق  أن  يفرتض  املعلومات،  وحبسب 
سيتقّدم بهما الوزيران السابقان علي حسن خليل ونهاد املشنوق. كما 
يستعد رئيس احلكومة السابق حسان دياب للتقدم بطلب تنحية البيطار 

لعدم الصالحية.

محلة التشكيك بالبيطار تتوسع: دياب واملشنوق وفنيانوس يطلبون تنحيته
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إعــالن

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

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

أفران ماونت لويس 
للمناقيش واللحم
بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

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

أصناف املعجنات.. 
مناقيش ع الصاج..  تشكيلة مميزة 

ومتنوعة من املأكوالت اللبنانية
نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات

EAT IN OR 
TAKE AWAY

نؤمن القربان 
للمناسبات

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

بإدارة طوني شالال والعائلة

 2021 أيــلول   25 Saturday 25 September 2021الـسبت 
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»الّدهاء واحلنكة«
عنوان متّيزت به سياسة الّرئيس الّنمر كميل 

مشعون .
تبعًا لألحداث اإلقتصادّية-السياسّية األخرية 
من  العديد  إىل  الَيوم  الذاكرة  تعيدنا   ،
واقعة  منها  الناجحة؛  الشمعونّية  الفصول 
دفع  وكيفّية  اللبناني  التفاح  موسم  بيع 
ناوَر  طلَب   . به  للقبول  األمريكي  السفري 

حّقَق !

سياسات  هكذا  انعدام  يشهد  حاضرنا 
وختطيط، ال بل شبه غياب للقرار املسيحّي 
. كأّن تقديم  الّصارم عن جمتمعه  بالّدفاع 
بعض كراتني اإلعاشة وفتافيت مساعدات 
احلوت  مواجهة  يف  يكفي  وهناك  هنا 

امُلغتصب وإبادة شعب .

أنشأ »حزب اهلل« تعاونية بأسعار مدعومة، 
قرض احلسن بغطاء مجعية، مساعدات مالية 
وإستشفائية )..( . حّتى أْن اجلرأة دفعته 
السترياد حمروقات من إيران وتوزيعها يف 
وهيبة  العقوبات  متحدّيًا  اللبناني  الداخل 
الدولة. دويلة كاملة ُمكّملة جاهزة للتصّدي 

ألّي خطر .

أين األحزاب املسيحّية من هذه القوة ؟
مِل هذا الّتكاسل والّتخلي عن الواجبات يف 

ظّل أزمة إقتصادّية خانقة ؟
يف  فقط  تكون  واملواجهة  املقاومة  هل 
إطالق شعارات وتويتات مناهضة ملا يقوم 

به »حزب اهلل« وأفرقاؤه ؟
املعارضة،  املسيحّية  القوى  تتظافر  ال  مَل 
وترمي جانبًا خالفاتها السياسّية يف سبيل 

احلفاظ على الوطن واإلنسان؟ 
شّدت  ما  املسيحية  املقاومة  أّن  أَنسينا 
حتت  وقرارها  سالحها  بوحدة  سوى  أزرها 

راية القوات اللبنانية ؟
مَل ال تتكاتف وتستقدم مثاًل باخرة حمروقات 

ثـائـرة مـِرآة 

مرياي امللحم - لبنان

من أّي دولة صديقة، وتفرغ محولتها هنا 
يف بريوت بال مواربة وتضليل؟

 أما عاد من حتالفات دولّية تسعى للحفاظ 
على صورة لبنان؟

أما من مستثمرين ورجال أعمال لبنانيني   
غيارى على الوجود املسيحي يف الشرق ؟

تتعّدد األمثلة واخليارات اليت ُيكن اإلستعانة 
بها يف مساعدة أهلنا ودعمهم. كل منطقة 
تتمّيز بصناعة حرفية أو زراعة معّينة، منها 
اجلهود  توحيد  وإخل..  والزيتون  التفاح 
وجذب  اخرتاق  املطلوب  العوامل.  أهم  من 
أسواق جديدة لتصريف اإلنتاج. على اجلميع 

التعاون لتأمني فرص عمل، َلو بسيطة.
ماذا تنتظرون للتحّرك املثمر واملبادرة، قبل 
للشرتي  وأرضه  أرزاقه  بِقَي  َمن  يبيع  أن 
الغريب واألغنى من دون اإلكرتاث بتارخينا 

وجوهرنا ؟  
دون  من  الّشعب  وتطالبون  تأَملون  كيف 

أفعال مؤّثرة يف صموده؟
كيف، وهو مرتوك لقدره الّذليل أو اهلجرة 

أو التوّجه ألحزاب بعيدة عن متطّلعاته؟
حالّيًا هذا هو دور األحزاب الفعلّي، تقديم 
للحفاظ  الضرورّية  اإلجتماعّية  املساعدات 
يف  اليومّية  احلياتية  املقّومات  أدنى  على 
ظّل غياب الدولة . ال الّتسابق على اعتالء 
املنابر وتراشق اإلّتهامات و »شغل نسوان 

ونكايات«.
على  وواجب  حّق  الوطن  وقضّية  الكرامة 
وتقديم  األحزاب  باملقابل دعم  إّنا  الفرد؛ 
حلول إلطالة روح الّصمود عند الشعب هو 

واجب عليها، أّواًل وثانيًا وثالثًا واجب.

يتعّرض  مل  اللبنانّية،  احلرب  ذروة  يف 

به  نرضى  الذل، فكيف  جمتمعنا ملثل هذا 
بالّسالح  الدفاع  كان  باألمس  السلم؟  يف 
ألّن احلرب دموّية. اليوم هي باردة حقرية 
طرقا  تستدعي  مواجهتها  إقتصادّية، 
جديدة يف النضال. إشباع العني والبطون 
ال  شعار  األساسّي.  الّسالح  هو  واجليوب 
إستثناء،  قاعدة  لكل  إّنا  طموحاتنا  يّثل 

ولكّل ظرف أفعال .

التعاطي  يف  إجحاٍف  مسرحية  لألسف، 
بال  البصرية  وانعدام  الوضع  خـطورة  مع 
حدودا،  للصرب  أّن  تعلمون  أال  مسؤولية. 
واجلوع كافر، وبكاء الّرضيع قاتل، ودموع 

الكاهل ُمؤذية ُمهينة؟

لبقائنا  املدّمرة  غفوتكم  من  إستيقظوا 
واستمرارنا.

وتتحّملون  تهجرينا  يف  ُيساهم  َمن  أنتم 
مكتويف  يقف  البعض  املالمة.  من  قسطًا 
األيدي بلسان نساء الفرن. عويل بال بركة 

 .

جمتمعنا  األوان.  فوات  قبل  إستفيقوا 
تزعزعت أركانه ، ومحل الصليب على كتف 

واحد جلجلة نهايتها إنتحار.

 كفى تعويل على نتائج اإلنتخابات. ما هَي 
أجيالنا   . مسيحّية  ملقاعٍد  خروقات  سوى 

بدأت بالرّتاخي منسحبًة، وال ُتالم. 
بادروا   . الغد  قبل  حااًل  حساباتكم  أعيدوا 
قرط   « ال  فعلّية  لبنانّية  مقاومة  بإنشاء 
كل  أجل  من  كمسحّيني  قاوموا  حكي«. 

اللبنانيني. إبنوا جسورًا مع عنصر الشباب. 
تنّشقوا  والكرافات.  الرمسّية  ِبَدلكم  إخلعوا 
دماء  ذوقوا  واملرض.  واجلوع  الفقر  غبار 
ما  بكّل  أسالفنا  تاريخ  تقّمصوا  الشهداء. 
يبقى  كي  إنتفضوا   . معنى  من  للكلمة 

ألجيالنا ، لبنان ومستقبل .

مناشدة من القلب للقلب. ال مأخذ على أّي 
حزب وال تقليل من مساهمات أحد. عسى 
إطالقها يكون صحوة ما مَجعنا ياألمس. حنن 
شعب متّيز باإلبداع وإفراز األفكار املناسبة 
جمتمعنا  رجاًء،  أبدعوا  ومكان.  زمان  لكّل 

بات على سرير اإلنعاش.
عكس  جتري  بالدنا  يف  العاصفة  الّرياح   
الحقًا،  وأحالمنا.  وجودنا  تشتهي سفن  ما 
األطالل،  على  البكاء  جدوى يف  يكون  لن 
وال فائدة يف الصالة والتوبة عند صريف 

األسنان !!
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إعــالنات

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية
للـتعهدات  حامت  شـركة 
كانت  الكـهربائية  والـتمديدات 
اخلدمات  أفضل  تقدم  زالت  وما 

اليت تشمل سائر أحناء ملبورن
من  كامل  فريق  املؤسسة  يف  يعمل 
أنواع  مجيع  يف  االختصاصيني 

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة

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
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LYNDA VOLTZ MP 

MEMBER FOR AUBURN 
 

 نهاية القيود المفروضة على المتعافين من الفيروس
 

 19-كوفيد مرض من يتعافون محليين ناخبين أي ،فولتز ليندا النائبة ،"أوبيرن" عضو نصحت وقد
 المقيمون بها يتمتع التي الحريات بنفس تمتعهم لضمان طبية شهادة على للحصول بمعتمديهم باالتصال

 .بالتطعيم تصريح على الحصول فيه ينتظرون الذي الوقت في ،بالكامل تطعيمهم تم الذين
 

�  الس�دة قالت  فول��
 

 ع� القيود تخف�ف عن الماض�ة القل�لة االسابيع خالل يتحدث و�لز ساوث نيو وزراء رئ�س و�ان
وس�ف مصاب شخص شخص شخص ألي �ال�س�ة ول�ن .�ال�امل تطع�مهم تم الذين ��  ينصح ،كورونا 

�  الساخن الخط �  ما �االنتظار GP و�رنامج الوط��  .التطع�م ع� للحصول أشهر ستة إ� ثالثة ب��
 

�  �م من أن أ�لغت وقد
 ،القيود تخف�ف يتم عندما �ال�امل تطع�مهم يتم لن و�التا��  ،الوضع �ذا ��

ون ات �موجب إعفاءات س�عت��  جوانت�م ف��ق من طب�ة شهادة إ� ستحتاج ،إس�ثناء تعت��  ل��  .التغي��
�  و�التا��  ،�كوف�د إصابت�م ع� تنص  أنصحك لشهادة احتجت إذا .تطع�م�م انتظار عل��م يتع��

 .تغي��  أي ق�ل م�كرا �الت�ف
 

 متاحة ال��اء إجازات ل�ارثة مدفوعات �ناك �أن نفسه لعزل توجيهه تم شخص أي أذكر أن أ�ضا وأود
هاعزل إ� تحتاج يوما 14 ل�ل �  متاحة المدفوعات و�ذه   . �  للمواطن�� ات وحام��  والمق�م��  التأش��

�  الحق لهم الذين
�  شخص ألي و�ال�س�ة .العمل ��

 ع� الحصول له �حق وال شد�دة صع��ات من �عا��
 كنت إذا .األحمر الصل�ب خالل من مشقة مدفوعات أ�ضا الحكومة تقدم ،المدفوعات �ذه من أي

�� غ ول�ن مساعدة إ� �حاجة  االتصال فالرجاء ،المال من م�لغ ع� للحصول أ�ليتك من متأ�د 
 �  .8822 9737 الرقم ع� �مكت��

 
 
DATE: FRIDAY 17th SEPTEMBER 2021 
 
MEDIA CONTACT: 0433 433 604 
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مــشاهري

 بطل »سرتيت فايرت« كفيف يواجه خصومه على »تويتش«
فقد سفني فان دي فيخه بصره يف السادسة من العمر لكنه 
مل يفقد شغفه بألعاب الفيديو وهو يواجه أشرس الالعبني على 

منّصة »تويتش« متسلحا بلوحة مفاتيح برايل.

عينيه  »باليندووريريسفن« عصابة على  امللّقب  الالعب  يضع 
وميسك مقبضا يف يد ولوحة برايل يف يد أخرى.

بنسختها  فايرت«  »سرتيت  لعبة  بطل  وهو  الشاب  ويقول 
اخلامس »أضع هذه العصابة ألن البعض يتهمين بأنين لست 
فعال كفيفا«، يف إشارة إىل مالحظات بعض اخلاسرين خالل 

مواجهات على أكرب منّصة بّث مباشر جلوالت ألعاب الفيديو.

وقد حرمه السرطان من حاسة البصر يف السادسة من العمر 
لكنه مل يسلب منه شغفه بألعاب الفيديو، ال سيما القتالية 

منها.

ومن خالل االرتكاز على املؤّثرات الصوتية ال غري، يف وسعه 
حتديد مواقع الشخصيات على الشاشة ووصف حتّركاتها، لدرجة 
بات فيها بطل سلسلة ألعاب »سرتيت فايرت« من »كابكوم«، 
»تويتش«  على  اخلاصة  قناته  منها يف  موهبة يستفيد  وهي 

اليت أطلقها سنة 2017.

اضطر خبري املعلوماتية اهلولندي البالغ من العمر 35 عاما إىل 
تدّبر حاله إلنشاء استوديو مالئم إلعاقته، باالستعانة بالكثري 

من التجهيزات املتخصصة.

وهو يقول من االستوديو الصغري اخلاص به الذي أنشأه يف 
تويتش  على  قناتي  »أدير  بهولندا  الهاي  وسط  يف  شّقته 

بواسطة الكمبيوتر«.

مفاتيح  بلوحة  مربوط  منهما  كّل  حاسوبان  »لدّي  ويضيف 
برايل«.

وبهذه  إليها...  حاجة  »فال  جدار،  بل  أمامه،  شاشة  من  وما 
الطريقة أّدخر من نفقات الكهرباء«، على ما يشرح.

وعلى مّر السنني، أمسك ناصية هذه املنّصة املعقّدة بدفع من 
الوترية املتسارعة للجوالت املباشرة. وهو يقّر بأن »األصعب« 
بالنسبة إليه »هو متابعة نافذة الدردشة وقت ينشر كثريون 

رسائل عليها«، مع إبقاء تركيزه على اللعبة.

ويف كّل يوم أحد، يتواجه مع مشرتكيه يف جوالت حامية يعّلق 
فيها وحيّلل كّل خطوة يّتخذها اخلصم. ويكشف »أكسب املباراة 
يف املعّدل مثاني مّرات من أصل عشر«. ويتباهى والبسمة على 
مباريات  يف  العامل  يف  الالعبني  أفضل  على  فاز  بأنه  وجهه 

خمتلفة شارك فيها يف أحناء أوروبا.

وبغية االرتقاء إىل هذا املستوى، يتدّرب سفني ساعات عّدة 
يف اليوم منذ سنوات حلفظ املؤّثرات الصوتية لكّل ضربة وكّل 
شخصية بواسطة خوذة مسعية على رأسه. ويقول »يسمح لي 
ذلك مبعرفة ما يقوم به اخلصم وكيف علّي أن أهامجه وكيف 

أدافع عن نفسي«.

ويف بعض األحيان، يغامر مع خوض غمار أنواع جديدة، لكنه 
يندّد بقّلة األلعاب املتاحة لذوي اإلعاقات من أمثاله.

مشرتك  آالف  ثالثة  قناته  يف  املشرتكني  عدد  ختّطى  وقد 
جولة. وهو رصيد  كّل  و50 مشاهدا يف   40 ما بني  ويتابعه 
ممتاز بدون أدنى شّك على منّصة ال ترّكز كثريا على حاجات 

ذوي اإلعاقات.

اخلاصة  الفئات  بعض  على  الضوء  تسليط  إىل  مسعى  ويف 
واالنفتاح على اجلميع، أضافت »تويتش« يف أيار/مايو 2021 
كلمات مفاتيح عددها حنو 350 تتيح التعّرف بشكل أفضل على 
بعض الفئات، ال سيما ذوي اإلعاقات. لكن النتائج ال تزال 

حمدودة.

ويشري سفني إىل أن من املمكن إدخال بعض التحسينات يف 
هذا الصدد، »مع حصر املنشورات باألحرف األجبدية واألرقام«، 

إذ إن الرموز التعبريية تزعزع نظام الربايل.

ويتقاضى سفني أتعابا من »تويتش« حبسب عدد املشرتكني 
من  عشرات  بضعة  يزال جيين  ال  وهو  وترّبعاتهم.  قناته  يف 
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مرصعان بـ112 ماسة
سواران مللكة فرنسا ماري 
أنطوانيت يف مزاد جبنيف

 ُيعَرض للمرة األوىل للبيع يف مزاد علين تقيمه دار »كريستيز« 
ملكة فرنسا  رائعان خيّصان  نوفمرب يف جنيف سواران   9 يف 

ماري أنطوانيت مرّصعان بنحو 112ماسة.
وقالت اختصاصية اجملوهرات يف »كريستيز« ماري سيسيل 
سيسامولو لوكالة فرانس برس إن »هذين السوارين مميزان 
صنعهما  لكيفية  أيضًا  ولكن  منشأهما  حيث  من  فقط  ليس 
تتفاوت  القديم،  الَقطع  من  ماسة   112 رّصعا مبا جمموعه  إذ 
أحجامها، إذ يبلغ أصغرها قرياطًا واحدًا تقريبًا ويتجاوز أكربها 

املوجودة يف الوسط أربعة قراريط«.
واحدة  كمجموعة  زرقاء  علبة  يف  املوضوعان  السواران  وُيباع 

يف املزاد.
دوالر  مليوني  بني  مبا  َنت  ُخِ »قيمتهما  أن  اخلبرية  وأوضحت 
قيمة  فقط  االعتبار  يف  يأخذ  ال  سعر  وهو  ماليني،  وأربعة 
املاسات يف ذاتها، ولكن أيضا كون السوارين صنعا للملكة 

الشهرية ماري أنطوانيت«.
إال أن من غري املستبعد أن يباع السواران التارخييان بسعر أعلى 
بكثري من املتوقع. ففي العام 2018، باعت دار »سوذبيز« يف 
مزاد أقامته يف جنيف قالدة من املاس عائدة ملاري أنطوانيت 
 36 مقابل  عادي  غري  حجم  ذات  طبيعية  بلؤلؤة  ومزينة  أيضًا 
مليون دوالر، بينما كانت قيمتها خممنة مبا بني مليون ومليوني 

دوالر.
ويتكون كل من السوارين اللذين تعرضهما »كريستيز« للبيع 
السوارين  مجع  أيضًا  وميكن  املاس.  من  صفوف  ثالثة  من 

لوضعهما كعقد.
وشرحت سيسامولو أن »من الصعب جدًا قياس حجم املاسات 
أكثر  وقتها  الَقطع  وكان  القديم،  الَقطع  من  ألنها  الدقيق 
هذه  سحر  مربزًة  بالليزر،  اليوم  املاس  ُيقَطع  فيما  خشونة« 

املاسات القدمية وفرادة كّل منها.
وقّدرت دار املزادات جمموع قراريط املاس على األساور ببني 

140 و150.
وأفادت »كريستيز« بأن ماري أنطوانيت عهدت بصنع السوارين 
إىل الصائغ شارل أوغست بومير يف باريس عام 1776، أي بعد 

سنتني من محلها لقب ملكة فرنسا.
وأشارت سيسامولو إىل أن »السعر اإلمجالي هلذين السوارين 
يف تلك احلقبة كان 250 ألف جنيه، وهو مبلغ كبري يف ذلك 
الزمن. وُسدد الثمن باألحجار )الكرمية( وكذلك بفضل وديعة 

دفعها امللك لويس السادس عشر للملكة«.
ومع أن ماري أنطوانيت أعدمت باملقصلة بعد الثورة الفرنسية، 
بقيت جموهراتها. فقبل حماولتها الفرار من فرنسا مع لويس 
السادس عشر وعائلتهما، أرسلت امللكة جواهرها إىل بروكسل، 

ومنها ُنقلت بعد ذلك إىل أقاربها يف بلدها األم النمسا.
فارين  يف  أنطوانيت  وماري  عشر  السادس  لويس  واعُتقل 
وأعدما باملقصلة عام 1793 وتويف ابنهما لويس السابع عشر 
ابنتهما  الفرنسية  الثورة  من  الوحيدة  الناجية  أما  األسر.  يف 

ماري ترييز، فُأطلق سراُحها يف عام 1795. 
جموهرات  النمسا  إمرباطور  سّلمها  فيينا،  إىل  وصوهلا  وعند 
والدتها اليت كانت حمفوظة بعناية. ونظرًا إىل كونها مل ُترزق 
أطفااًل، ما كان من ماري ترييز امللقبة »مدام رويال« إال أن 

سّلمت األساور إىل قريبتها دوقة بارما.
وأكدت سيسامولو أنها »املرة األوىل اليت ُيعرض هذا السواران 
يف مزاد«، مشددة على أنهما ميثالن »جزءًا من تاريخ« فرنسا 

وأوروبا، آملة يف أال يعمد من يشرتيهما إىل تفكيكهما.
وقالت »ال يقتصر األمر على أن املاسات غري عادية، وال على 
السوارين على معصمها، بل  أنطوانيت كانت تضع  أن ماري 
بأنه  يشعر  يضعهما  من  جتعل  بطريقة«  مصنوعان  أيضًا  هما 

يضع »قطعة قماش«.

اليوروهات يف الشهر، لكنه يأمل يف أن يرتقي يوما ما إىل 
»شريك« يف املنصة، ما يؤّمن له دخال كافيا ليمتهن  صفة 

هذه اهلواية.

وهو يقّر »لو قلت لنفسي إنين أعمى وال ميكنين ممارسة ألعاب 
الفيديو واستسلمت، ملا كنت وصلت إىل ما أنا عليه اليوم. 

وأنا واثق من أن آخرين أيضا قادرون على ذلك«.

ظهرت الفنانة األمريكية جنيفر لوبيز بإطاللة الفتة ذّكرت العامل 
بأنها أيقونة للموضة وذلك خالل عرض أزياء دولشي أند غابانا 

يف فينيسيا - إيطاليا مساء األحد املاضي.
ارتدت لوبيز خالل عرض األزياء كيب أخضر حرير زهري فوق 
مبهر.  بلوري  وقميص  الباروكية  األزهار  من  أسود  بنطلون 
بالورود  مزينا  تاجًا  للخلف  الذي سحبته  على شعرها  وأرتدت 
من  المع  بزوج  إطاللتها  وأنهت  الكرمية،  باألحجار  املرصعة 

الصنادل املرصعة باجلواهر وحقيبة يد منسوجة.
انتقلت ممثلة فيلم Wedding Planner إىل اإلنستغرام لتتباهى 
بإطاللتها الفائقة التألق للسهرة اليت أقيمت يف منتصف ساحة 

Piazza San Marco الشهرية.
حيث قدمت لوبيز أفضل عرض هلا على املدرج على وقع أغنية 
»Babylon« لليدي غاغا، ومن الواضح أنها كانت متحمسة 

ألنها أطلقت صرخة صغرية وضحكت قرب نهاية املقطع.

تروج لعالمتها  املدرج«، وهي  وكتبت قائلة: »توهج على 
التجارية للمكياج والعناية بالبشرة JLo Beauty )اليت استخدمتها 

أيًضا فنانة التجميل ماري فيليبس يف بريقها املسائي(.
األجرة  سيارات  موقف  من  تصويره  مت  آخر  فيديو  مقطع  يف 
يف فينيسيا، بدت مواطنة الربونكس مثرية حيث استعرضت 

مظهرها.

ولكن  األنظار  لفت  الذي  الوحيد  الشيء  إطاللتها  تكن  ومل 
إحتلت بطاقة السعر على الكاب الذي إرتدته يف املناسبة حديث 

وسائل اإلعالم.
إىل  متجهة  كانت  حيث  الفندق  من  مستعجلة  خروجها  فخالل 
احلفل،  إىل  البحر  عرب  سينقلها  الذي  القارب  بواسطة  احلفل 
رصدت الكامريات بطاقة السعر معلقة على كاب جنيفر، وكانت 

حماطة بفريقها األمين وفريق التجميل اخلاص بها.
رافق جينيفر إىل احلفل، وهو جزء من حدث استمر ثالثة أيام 
كجزء من مهرجان البندقية السينمائي، مدير أعماهلا بيين مدينا. 
يبدو أن بو بن أفليك ، 49 عاًما ، مل يكن حاضًرا - ومع ذلك 
، فقد مت تصويره يف املطار قبل رحلتها اخلاصة إىل إيطاليا 
كان  إذا  ما  الواضح  من  ليس  املاضي.  األسبوع  أواخر  يف 
الفائز جبائزة األوسكار قد سافر معها إىل البندقية وقرر عدم 
حضور احلفلة ، أو رمبا كان يوصلها اىل املطار قبل العودة 

إىل املنزل.

جينيفر لوبيز بإطاللة ملوكية 
يف حفل D&G بالبندقية
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى  نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا
الشاعر محمد عامر األحمد - سورية

اللقاح واحلرب الباردة بني احللفاء واألخصام
الباردة  واحلرب  اللقاح 
بني احللفاء من جهة وبني 
األخصام من جهة ثانية.. 
جليًا عن  لنا  أتضح  اليوم 
الباردة  للحرب  التمهيد 
البغيضة  والعداوة 
واملؤامرات على الشعوب 
املزيفة  الغدر  ولعبة 
الدول  بني  حتصل  اليت 
لنا  ظهرت  اليت  الكربي 
بالنسبة  حقيقتها  على 
املتتالية  التهديدات  اىل 
واملخيفة والسرية السابقة 
الناس  وإجبار  لبعضهم 
جهاز  لتقوية  اللقاح  على 
التصعيد  املناعة من قبل 
احلربي البيولوجي السريع 
االنتشار الن اللقاح احلل 

 2021 أيــلول   25 Saturday 25 September 2021الـسبت 

الوحيد لضمانه أرواح السكان اذا حصلت 
حرب بيولوجية فهذا الشيء مهم جدًا لكي ال 
تفنى البشرية وللتأكد من أجل محاية البشر 
األوان من  الوقت قبل فوات  إستباق  من 
وصول اجلراثيم البيولوجية اذا أنتشرت يف 
اهلواء اليت ستنتج عن انفجارات للصواريخ 
اليت حتمل متفجرات كيماوية وجرثومية إذا 
حصلت حروب فجائية على الكون من قبل 
األخرى  بالشعوب  تفتك  ان  تريد  شعوب 
او خصام جتاري  اليت يف خصام سياسي 

وعرقي او حزبي متطرف منذ زمن طويل.
اليوم رأينا يف النشرة اإلخبارية هلذا الصباح 
تصديقًا للذي كتبته يف السنة املاضية يف 
هريالد  إيست  وامليدل  التلغراف  جريدتي 
اليوم  نرى  أسرتاليا.. ها حنن  يف سدني 
أكرب أحتاد للدول احلليفة والسماح لتصنيع 
الرؤوس  حاملة  الغواصات  من  عدد  أكرب 
النووية العمالقة واملتطورة جدًا يف القارة 
ومن  اداليد..  مدينة  يف  اي  االسرتالية 
املعلوم عن هذه الغواصات أنها حتمل أكرب 
رؤوس نووية يف العامل. وقد تستطيع ان 
تّدمر العامل بأسره يف بضع حلظات.. إلن 
اليوم مت توقيع هذا العقد الذي ال يصدق 
وبني  االمريكية  املتحدة  الواليات  بني 
الربيطانية..  املتحدة  واململكة  أسرتاليا 
ومن احملتمل جدًا ان تكون مقاطعة سياسية 
حادة وعقوبات جتارية وضرائب باهظة ما 

بني هذه الدول والصني.
فمن هنا وهناك ال يكون أستقرار يف أي 
بلد من بلدان العامل ألن التحدي والتصعيد 
والتهويل من كل جهة وناحية برًا وحبرًا من 
التعقيد  من  املزيد  اىل  يؤدي  قد  املمكن 
السياسي يف وجهات  والتصعيد والتباعد 
والعنصرية  والقوانني  األحزاب  بني  النظر 
مجيع  الكربى..  الدول  بعض  يف  اخلجولة 
هذه األمور الساخنة ال ترحم أحدا الن العامل 
يف توتر جتاري على شفري اهلاوية  وتراجع 
الدولي  واالقتصاد  باهظة  وديون  خميف 

على كّف عفريت.
جديدة  حروبا  نرى  سوف  القريب  ويف   
عن  ختتلف  بثقافة  لكنها  هادئة  بطريقة 
مصاحل   أجل  من  السابقة   االسرتاتيجيات 
بعض الدول النامية والسباقة اليت تعيش 
أستغالل  يف  األخرى  الدول  أكتاف  على 
واألعمال  األشغال  شتى  يف  الشعوب 

واالستعمار املغلف البغيض.
كبريا  جتاريا  حجزا  نرى  ان  احملتمل  ومن 
على منتجات الصني وعدم إعطاء الصالحية 
او  اإلقليمية  املياه  يف  البحرية  للمالحة 

صادراتها  ومنع  احللفاء  لدول  التابعة 
الدولية  العامل  موانئ  أهم  اىل  تصل  ان 
املواد  أنواع  جلميع  األسعار  يف  واالرتفاع 
على  املباشر  الضغط  أجل  من  اخلام 
السلع  أسعار  وأرتفاع  الصيين  االقتصاد 
الصينية ملنع املضاربة التجارية على باقي 
الصني  سياسة  من  املتضررة  الدول   

التجارية العمالقة.
الشلل  أجل  من  املدمر  اهلدف  هو  هذا 
االقتصاد  وباالخص  اآلسيوي  لالقتصاد 
الصيين ليصبح بشكل غري عادي وأسعار 
مرتفعة جدًا للمستهلك يف الداخل الصيين 
ويف اخلارج اي األسواق العاملية.أمتنى ان 
ال تتضرر أسرتاليا من هذا اإلتفاق اجلديد 
الن  األسرتالي  االقتصاد  على  يؤثر  الذي 
السلع  لشراء  األسواق  أكرب  من  الصني 
اخلام  واملواد  االسرتالية  واملنتجات 

االسرتالية.
البلد  هذا  ان حيمي  اهلل  من  نطلب  دعونا 
واإلنسانية  لإلنسان  املضياف  العظيم 
كبش  أسرتاليا  تكون  ال  وان  أسرتاليا 
فداء  أجل  من  املغفرة  وقربان  احملرقة 
لكي  الشريرة،  الويالت  من  بأسره  العامل 
وجلميع  لنا  وإخالص  وحمبة  بسالم  نعيش 
باقي الدول األخرى الن ال أحد ينتصر يف 
وفناء  وأذالل  وموت  خراب  اليت  احلرب 
البشر واحلجر  والبلدان واحلياة على هذه 
األرض اجلميلة اليت من املمكن ان حيولونها 
اىل جهنم النار وقاع اجلحيم وجنمة حترتق 
من  العديد  خمرتعي  بأيدي  محراء  ملتهبة 

الصواريخ اجلرثومية  املميتة.
اإلطالق  على  للموت  سالح  أكرب  هو  هذا 
واألكثر   البشرية   املخلوقات  مجيع  لقتل 
الشديدة  النارية  الليزر  أسلحة  خطورةهى 
احلرارة والقنابل النووية اليت حترق النبات 
الكرة  على  حي  شيء  وكل  واألرض 

األرضية.
 فهل يعقل على ان يكون هذا هو مصرينا 
على هذه األرض من انعكاسات االخرتاعات 
واملدن  واحليوان  اإلنسان  على  احلديثة 
والبنيان ونهاية احلياة على األرض بأبشع 

الطرق الرببرية؟.
ونطلب  بعضنا  مع  نتصاحل  ان  وأجبنا  من 
من اهلل املغفرة والشفقة والرمحة والسالم 
أمجع  العامل  وعن  وعنكم  عنا  يبعد  وان 
والدمار  واحلروب  املوت  وشبح  التجارب  
وسهام الشر احملرقة وطرق إبليس اللعينة 
اليت ال أحد يريدها من الناس أيًا كان لونه 

ودينه ويقينه وجنسيته . 

يبدأ الشاعر جمموعته بإمياءة ويقول..

قل للمداد أنا له خدٌم 
إن عافه أو خانُه خدمْه

ويداي ساريتان من مطٍر
حّتى إذا استعصى أنا قلمْه 

يف هذه اإلمياءة  إشارة اىل أّن الشعر 
حياة  وخادم الشعر هو خادم احلياة، 
وهذا تأكد يف البيت األخري ويف كامل 

اجملموعة عمومًا

وأنا البياض أنا السواد أنا
دمع املداد ونبضه ودمْه 

فالشعر عند الشاعر احلقيقي هو طريقة 
ملمارسة احلياة والدخول إىل تفاصيلها 
اإلنساني،  اجلوهر  جتليات  أحد  وهو 
جوهره،  وخادم  حلمه  حارس  والشاعر 

وهذا ما أشار له يف قوس أول

يظّل يف شغٍل حتى إذا اكتملت
أقواسه يف دواة الليل واشتبها

أضاء عرس النجوم اخلضر واشتعلْت
عند التخوم مرايا منه فانتبها

يثبت  نصًا  احلرب  قوس  لتأتي قصيدة 
العالقة احلميمة بني الشاعر ولغته اليت 
وتأخذ   واخلطابية  املألوف  عن  تنأى 

دالالٍت تستشرف ما سيكون
يقول الشاعر

قوٌس أنا يف ضفتيك  ويف رحى
البلوى الدريئة واخلباُل املربُم
فلتعتصم مبياه وجهك يا فتى

واعصم مساءك قبل أن يصل الدُم

كأن هناك عالقة بني الشاعر واحلقائق 
اليت استشرفها من قبل

مل ترتك الكلمات لي شغيب
ألركض  يف  مدار األرض
أقطف غيمًة يف إثر أخرى

ما حيليت وأنا األتيت
كما النسيم احلّر يف الغابات

يعشق أن يظّل اآلن حرا

احلرب  قوس  نصوص  تأتي  وهكذا 
وومضات  قصائد  بني  اجملموعة  يف 
معنونة وأخرى غري معنونة إال بإشارات 
خللق  مقصودة   أنها  أعتقد  استفهام 
البياض أو لعبة انزياحية هدفها اإلمياء، 
وحدة  على   فيها  حافظ  الشاعر  لكن 
القصيدة  العضوية ووحدة املناخ العام 

يف الكتاب

وقيل بأني 
مّحال ما صنع اجلرح 

من جهة القول معنًى وشكال

أقول وما حاجيت للقصيدة
لو مل تكن ختفق اآلن يف 

رئة الدمع أصال

اليت  العصفور  تقنية  قصيدة  ولعل 
روّي،  متفاعلن دون  وزن  على  جاءت 

أكدت شاعرية أمين معروف الفذة  يف 
تقول  ورؤيا  حمبوكة   لغوية  إشراقٍة 
من  نتعلمها  حياة  الشعر   أّن  للطبيعة 

إناث الطري 
وهذا ماقاله

أمكُث يف جحيمي خالقًا لغيت وأسئليت 
.. تعلمين إناث الطري يف حتليقها تقنية 

العصفور

هذه  عنوان  من  الثاني  القسم  ومع 
اجملموعة املتكاملة /قوس الرتاب/ حنلق 
معروف   أمين  الشعري  الطائر  هذا  مع 

الذي قال 

أنا طائٌر حرٌّ يقول الشاعُر
تنتابه مّحى القيامات األكيدة

ثّم ال يقوى على محل األكيد الّطائُر

الثاني  جاء  األول  القسم  غرار  وعلى 
بقوس أول وقصائد وومضات معنونة 

وغري معنونة
وبقي  وهوامش،  صغرية  وأقواس 
جمموعته  لينهي  األول  هاجسه  الشعر 

بهامش أخري عنونه ب )صوت(...
  

أنا رمبا 
قد تهت يف لغيت وعرتين القصيدة يف 

حقول املفرداِت
أنا رمبا  

احتشدت بقمصاني الكواكب فاحتدمت 
دواتي

أنا رمبا  
قد جئت  من قبل ارتكاب الليل واملعنى  

بأقواس اللغاِت
أنا رمبا 

وإني  غسٍق  ومن  قلٍق  من  جئت  قد 
ذاهٌب يف شأن ذاتي...

إن هذا التكرار يف مجلة أنا رمبا
توليد  يف   الشاعر  خيدم  اتكاء  هو 
النص  بني  العالقة  ومتتني  فكرته، 
واملتلقي وهو اسلوب متبع منذ والدة 

الشعر.
احلرب  »قوس  معروف  أمين  جمموعة 
قوس الرتاب« تتبنى اإليقاعية العالية 
وتفردها  متيزها  خللق  املفردة  وطاقة 
عرب دالالت مقرتنة خبياٍل رحب وتقانات 
اسلوبية كثرية، وفطرة لغوية ال تكون 
النمطيات  من  هارب  ماهر   لشاعٍر  إال 

السائدة إىل الطبيعة الفطرية..
هو القائل ..

أجل القصيدة هاربًا من لعبة الّشكل  
املفردات  صباح  يف  وأنهض  إدنو 

متوجًا باألغنياِت
تسيل يف عفويٍة مثلي ...

أخريًا..
قوس احلرب قوس الرتاب لشاعٍر حرٍّ ال 
قصيدة..  تؤطره  وال  األقواس  حتزمه 

أليس هو من قال

مسائي  غري  نصي  يكمُل  هل 
الالمكتملْة؟....

تأّمالت يف جمموعة قوس احلرب 
قوس الّتاب للشاعر أمين معروف
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الصني: االتفاق األمريكي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اإلقليمية وإثارة سباق تسلح وتهديد السالم واالستقرار اإلقليميني 
وتقويض اجلهود الدولية ملنع انتشار األسلحة النووية«.

باسم  املتحدث  قال  يومي،  صحايف  مؤمتر  يف  سؤال  على  وردًا 
وزارة اخلارجية الصينية تشاو لي جيان، إّن »مثة اعتقادا سائدا يف 
اجملتمع الدولي بأًن التعاون بني الدول الـ 3 يشكل خطرًا جسيمًا 
معاهدة حظر  ينتهك روح  ما  النووية،  األسلحة  انتشار  يتمثل يف 

انتشار األسلحة النووية«.
األمريكية  املتحدة  الواليات  ر  تصدِّ أن  احملتمل  »من  أنه  وأضاف 
واململكة املتحدة إىل أسرتاليا يورانيوم عالي التخصيب بدرجة نقاء 
األسلحة،  صنع  يف  تستخدم  نووية  مادة  وهو  أكثر«،  أو   %90

حبسب ما ذكرت وكالة »شينخوا« الصينية.
لنداء  »االستجابة  على   3 الـ  الدول  حتّث  الصني  أّن  أوضح  كما 
اجملتمع الدولي، ونبذ العقلية ذات احملصلة الصفرية البائدة اليت 
الباردة واملنظور اجليوسياسي الضيق، وإلغاء  تعود حلقبة احلرب 
األسلحة  انتشار  عدم  بالتزامات  بإخالص  والوفاء  اخلاطئ،  القرار 
النووية على الصعيد الدولي، وبذل املزيد من اجلهود للمساهمة 

يف حتقيق السالم واالستقرار اإلقليميني«.
ُيذكر أّن الواليات املتحدة األمريكية أعلنت عن شراكة أمنية جديدة 
والدفاعية«،  األمنية  »مصاحلهم  لدعم  وأسرتاليا  وبريطانيا  مع 

ستحصل يف إثرها أسرتاليا على غواصات تعمل بالدفع النووي.
األمين  االتفاق  على  علقت  واشنطن  الصني يف  سفارة  وكانت  
احلرب  عقلية  »التخلص من  الدول  على  يتعني  إنه  بقوهلا  اجلديد 

الباردة والتحيز األيديولوجي«.

سريع: القوات اليمنية...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ومسوره وأجزاء من مديرية مكرياس، يف عملية  فجر احلرية، اليت 
استهدفت، يف الدرجة األوىل، ما تبّقى من أوكار عناصر داعش 

والقاعدة املرتبطني بتحالف العدوان«. 
حة اليمنية حرَّرت مدينة  وأوضح أّن »العملية النوعية للقوات املسلَّ
البيضاء، على حنو كامل«، الفتًا إىل أّن »أبناء البيضاء، بالتعاون 
مع إخوانهم يف اجليش واللجان الشعبية، يعملون على محاية األمن 

يف املنطقة«.
عتادًا عسكريًا  »غنمت  املسّلحة  اليمنية  القوات  إّن  وقال سريع   
 7 على  وسيطرت  وخفيفة،  متوسطة  وأسلحة  مدرعات  من  كبريًا 
التكفرييني  قتلى  »عدد  أّن  إىل  مشريًا  للتكفرييني«،  معسكرات 
إىل  باإلضافة   ،»120 املصابون  وبلغ   ،70 بلغ  العدوان  وعناصر 

األسرى. 
والقاعدة  داعش  مواقع  استهداف  »مت  أّنه  إىل  سريع  وأشار 
بالصواريخ والطائرات املسرّية، يف وقت شّن حتالف العدوان أكثر 
م قواتنا«.   من 30 غارة جوية من أجل دعم عناصره وإيقاف تقدُّ

وأضاف سريع أّن القوات اليمينة »متّكنت من إيقاع اخلسائر الفادحة 
يف صفوف العدو وحترير املنطقة بأكملها«، مؤّكدًا أّن »املساحة 

ر بـ 2700 كم مربع«. رة تقدَّ احملرَّ
يأتي ذلك بعد أن عرض سريع، يف وقت سابق، تفاصيل عملية 
»البأس الشديد« يف حمافظة مأرب، موضحًا أّن »العملية العسكرية 
يف  واسعة  مناطق  حترير  إىل  أّدت  مأرب  يف  والواسعة  النوعية 

احملافظة، ودحر املرتزقة«.

جملس النواب األمريكي...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

اجلمهوريني بشأن تراجع دعم حزبهم إلسرائيل.
احلديدية  القبة  متويل  طرح  إىل  البداية  يف  الدميقراطيون  وسعى 
ضمن تشريع هذا األسبوع للتمويل احلكومي ملا بعد 30 أيلول، لكنه 

أزيل من املقرتحات بعد اعرتاض بعض أعضاء اجمللس.
وحتركت القيادة سريعا لتوفري املساعدة بدال من ذلك من خالل 
مبوافقة  القانون  مشروع  ومرر  ومنفصل.  مستقل  قانون  مشروع 

420 صوتا مقابل 9.
وإىل هذا، قالت النائبة روزا ديلورو عن كونتيكيت، ورئيسة الكتلة 
التشريع  »هذا  النواب،  املخصصات مبجلس  الدميقراطية يف جلنة 
يؤكد أن التزام الكونغرس حنو صديقتنا وحليفتنا إسرائيل مشرتك 

بني احلزبني وراسخ«.
وبدأت الواليات املتحدة دعم تطوير إسرائيل للقبة احلديدية قبل 
حنو عقد، وقدمت حنو 1.6 مليار دوالر إلنتاجها وصيانتها، وفقا 

ألحباث الكونغرس.
وتهدف منظومة الدفاع العرتاض وتدمري الصواريخ قصرية املدى 

اليت تطلق حنو إسرائيل.

البنتاغون : خنطط للتخلص...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

الكيمياوية، وتسعى إلمتامه »بأسرع ما ميكن« و«بالصورة األكثر 
أمانا«. 

وأشارت إىل أن الواليات املتحدة قامت بإتالف 97% من ترسانتها 
الكيمياوية حتى اآلن.

مسؤول أمريكي: الفرصة...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

وقال املسؤول األمريكي إّن »واشنطن ما زالت مهتمة باحملادثات، 
والفرصة ال تزال قائمة، لكنها لن تبقى إىل األبد«.

إيران بشأن  رات من  »واشنطن تأسف لعدم صدور مؤشِّ أّن  أكد 
استئناف املفاوضات النووية«، الفتًا إىل أّن »كل أعضاء االتفاق 
النووي، ما عدا إيران، أوضحوا ضرورة استئناف حمادثات فيينا 

فها«. يف أسرع وقت ممكن من نقطة توقُّ

عون يستقبل فريق...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

القضائية والالمركزية اإلدارية املوسعة وبرامج املساعدات اليت يتم 
التوافق عليها بني احلكومة اللبنانية والصناديق أو اجلهات املاحنة 
وسواها  كالكهرباء  وقطاعات  مطلوبة  قوانني  وهناك  واملقرضة، 
األسر  دعم  احلياتي  الصعيد  وعلى  املرفأ  إعمار  إعادة  واملطلوب 
احلكومة  امكان  ويف  والرتبية  واالستشفاء  والطبابة  فقرا  األكثر 

احلالية وضع مداميك ذلك ولكن بالعودة إىل املبادرة الفرنسية.
الصديقة والشقيقة،  للدول  الرئيس ميقاتي  زيارات  ويف سياق 
علم انه تلقى دعوة لزيارة كل من دولة الكويت ودولة قطر.. وان 

االتصاالت جتري لزيارة تركيا.
بالتزامن، أّكد مصدر وزاري ان كلمة السر احلكومية هي »النجاح« 
الثقة الشعبية، بعدما فقدت احلكومة املاضية ثقة  وإعادة كسب 
بالدول  بل  وحسب،  السياسية  والطبقة  بالوزراء  ليس  الّناس، 

والنظام.
وقال املصدر: التعليمات للوزارة العمل، بال انقطاع، يف حماولة 

الحداث أمور ملموسة، من قبل املواطن.
دورها  كشفت  اليت  احملروقات«،  »مافيا  دفعت  باملقابل، 
التقاط  مرحلة  يف  ولو  العام،  االستقرار  خص  ما  يف  التخرييب 
األنفاس، باألزمة إىل الكهرباء، عرب البيان الكارثي للمؤسسة اليت 
قالت انه مل »يعد يف امكانها تأمني حّد أدنى من التغذية التيار 
الكهربائي«. يف وقت استمرت فيه الطوابري والصفوف الطويلة 
للسيارات املركونة على أبواب احملطات، ومضت »املافيا« يف 

السوق السوداء إىل التالعب باألسعار وبيع الغالونات.
وتوقعت مصادر وزارية ان يكون موضوع تأهيل وتطوير الكهرباء، 
تناوهلا  قد  يكون  ان  املقرر  من  اليت  املهمة  امللفات  ضمن  من 
اميانويل  الفرنسي  والرئيس  ميقاتي  جنيب  الرئيس  بني  البحث، 
ماكرون اجلمعة )أمس( السيما وان هذا امللف، مدرج ضمن املبادرة 
الفرنسية، ويتطلب معاجلة سريعة ،ومل يعد حيتمل اي مماطلة، او 
نواحي  خمتلف  على  يرتكها  اليت  السلبية  التداعيات  بسبب  تأخري 
يقع  امللف  هذا  ان  املصادر  وكشفت  لبنان.  يف  العامة  احلياة 
الفرنسية،  املبادرة  تلحظها  اليت  االصالحات  جدول  اولويات  يف 
وهناك توجه متقدم، لكي تتوىل شركات فرنسية واملانية، مهمة 
ألفه اىل يائه، باشراف مباشر من  النهوض بقطاع الكهرباء، من 
التدخالت  وبعيدا عن  امللف،  املمولة هلذا  الدولية  املالية  اجلهات 

واحملسوبيات، والسمسرات املعهودة.
لقاء.. وطاللة

اىل  ميقاتي  الرئيس  وصل  للقلق،  املثرية  األوضاع  هذه  وسط 
الرئيس  اجلمعة  أمس  التقى  يكون  ان  املقرر  من  حيث  فرنسا 
الفرنسي اميانويل ماكرون الذي يومل على شرفه، يف اول زيارة 
خارجية له لتحريك الدعم الدولي للبنان والبحث يف مسارات خطة 
رئيس  أطّل  قد  يكون  أن  املقرر  من  فيما  االقتصادي،  التعايف 
اجلمهورية ميشال عون، قرابة الرابعة بعد ظهر أمس اجلمعة ايضًا، 
من  »الفيديو«  تقنية  عرب  املتحدة  لالمم  العامة  اجلمعية  منرب  من 
لبنان لتعذر سفره هذه السنة للمشاركة يف اعمال اجلمعية العامة، 
حيث من املتوقع أن يتطرق يف كلمته اىل جممل االوضاع اللبنانية 
السياسية واالقتصادية واالصالحات املرتقبة، وتوجهات لبنان بعد 
تشكيل احلكومة، ومواضيع ترسيم احلدود والنازحني وثوابت لبنان 
الوطنية  املواضيع  يف  دومًا  اجلمهورية  رئيس  عليها  يؤكد  اليت 
والكربى.كما تتناول الكلمة التطورات اخلارجية اليت تهم لبنان ال 

سيما االقليمية منها.
ترسيم الحدود مجددًا

وكان الرئيس عون قد ترأس اجتماعًا للوفد اللبناني، أمس األول، 
املفاوضات  مسار  لتقييم  احلدود خصص  ترسيم  مفاوضات  إىل 
الغاز  تنقيب  تقييم  عقود  اسرائيل  توقيع  بعد  املقبلة  واخلطوات 
والنفط مع احدى الشركات يف املنطقة املتنازع عليها السيما وان 
هذه اخلطوة تتناقض مع مسار التفاوض. حضر االجتماع، رئيس 
الوفد اللبناني يف املفاوضات غري املباشرة لرتسيم احلدود البحرية 
اجلنوبية العميد الركن الطيار بسام ياسني، وعضوي الوفد العقيد 
البرتول  قطاع  إدارة  هيئة  وعضو  بصبوص  مازن  البحري  الركن 
والعسكري  األمين  املستشار  حضور  شباط، يف  وسام  املهندس 
سلم  االجتماع  وخالل  مطر.  بول  الركن  العميد  اجلمهورية  لرئيس 
منذ  املفاوضات  مراحل  يتضمن  تقريرا  عون  الرئيس  الوفد 
انطالقتها وحتى تارخيه واسرتاتيجية متكاملة للمرحلة املقبلة، مبا 
يضمن مصلحة لبنان العليا يف احملافظة على حقوقه يف ثرواته يف 

املنطقة االقتصادية اخلالصة.
عبد  اخلارجية  وزير  بني  حبث  مدار  احلدود  ترسيم  موضوع  وكان 
البحث  جانب  اىل  دوروثي شيا  االمريكية  والسفرية  بوحبيب  اهلل 
مسألة  جانب  اىل  اللبناني،  اجليش  ودعم  الثنائية  العالقات  يف 

املفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

أزمة املحروقات تخبط وارتجال
الكهرباء  انقطاع  ازمة  معاجلة  واالرجتال يف  التخبط  حالة  استمرت 
وشح احملروقات وتسعريها، حيث اعلنت »مؤسسة كهرباء لبنان« 
يف بيان قرب توقف معامل االنتاج عن العمل كليا، وقالت: أن 
السلفة  مبوجب  مؤمنا  كان  الذي  احملروقات  من  املتبقي  خزينها 
املعطاة هلا مبوجب القانون رقم 215 تاريخ 2021/04/08، ال سيما 
تدنى  قد  منه،   )Grade B( و   )Grade A( أويل  الفيول  ملادتي 
بشكل حاد جدا، حبيث أنه قد نفذ بالكامل يف كل من معمل اجلية 
و«أورهان  غول«  »فاطمة  للطاقة  املنتجتني  والباخرتني  احلراري 
باي«، مما أدى إىل توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة، وقد شارف 
معملي  وكليا يف  احلراري  الذوق  معمل  من  كل  النفاد يف  على 
احملركات العكسية يف الذوق واجلية إال حملرك واحد يف كل منهما، 
األمر الذي سيؤدي أيضا إىل توقفهم قسريا عن إنتاج الطاقة«. 

أضاف البيان : »وبالتالي، وعلى الرغم من بذل مؤسسة كهرباء 
حالية، يف  امكانيات  من  لديها  يتوفر  مبا  جهدها،  لبنان قصارى 
اختاذ سلسلة إجراءات احرتازية متتالية، من أجل تأمني حد أدنى من 
التغذية الكهربائية املستقرة ألطول فرتة ممكنة، يف ظل الظروف 
فقد  البالد،  بها  متر  اليت  الصعبة  والنقدية  واملالية  االقتصادية 
بإمكانها  يعد  إليها، ومل  اللجوء  املمكن  اخليارات  استنفدت مجيع 
سوى تسيري اجملموعات اإلنتاجية املتبقية مبا يتجانس مع خزينها 
املتبقي من احملروقات وكميات احملروقات املرتقب توريدها مبوجب 
اتفاقية التبادل مع الدولة العراقية، واليت ال تكفي وحدها سوى 
لقدرة انتاجية حبدود //500// ميغاواط كحد أقصى، ما ينتج عنه 
صعوبات عديدة لتأمني ثبات واستقرار الشبكة ويهدد بانهيارها 
األخريين فقط  األسبوعني  أنه خالل  أي حلظة، حبيث  الشامل يف 
انقطاعات  الكهربائية إىل ما يزيد عن سبع )7(  الشبكة  تعرضت 
عامة على كامل األراضي اللبنانية، وإنه اذا ما استمرت األمور على 
حاهلا فهنالك خماطر عالية من الوصول إىل االنقطاع العام والشامل 
أواخر شهر أيلول احلالي بعد نفاد كامل خزين احملروقات لديها أو 
عدم التمكن من تأمني استقرار وثبات الشبكة الكهربائية، يف ظل 
إنتاج ال يتعدى الـ//500// ميغاواط، مع اإلشارة إىل أنه ال يزال 

يتعذر على مؤسسة كهرباء لبنان، منذ عدة أشهر«.
وعلى صعيد احملروقات، مت رفع جدول تركيب أسعار احملروقات 
لبنانية و95  أوكتان اىل 209300 لرية  البنزين 98  سعر صفيحة 
أوكتان اىل 202400 لرية واملازوت اىل 162700 لرية، ما شّكل 
التجار لتربير رفع األسعار.يف كل  ذريعة جديدة حتجج بها بعض 

املواداالستهالكية والغذائية .
ه تواصل مع وزير  وكشف وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي أنَّ
الطاقة واملياه وليد فياض للمساعدة واملؤازرة للكشف على خمزون 
املواطنني،  بوجه  أبوابها  أقفلت  اليت  البنزين لدى احملطات  مادة 

خصوًصا بعد تسلمها للمادة احليوية.
وأشار مولوي إىل أنَّ وزير الطاقة أرسل إليه كتاًبا خبصوص هذا 

املوضوع، مشدًدا على أنَّ موضوع احملطات سُيعاجل.
بها  تقوم  اليت  »املمارسات  أدان  قد  واملياه  الطاقة  وزير  وكان 
امتناٍع  من  احملروقات  من  كميات  مها  تسلُّ بعد  احملطات  بعض 
عن تزويد املواطنني بهذه املادة احليوية، وقال: أنَّ املمارسات 
الغالونات مستمرة  السوداء وتعبئة  السوق  البيع يف  الشاذة من 

من قبل البعض.
ه »برغم حجج بعضها اليت ترتبط بتصحيح نظام التعداد  وأوضح أنَّ
اخلاص مباكينات تعبئة البنزين لكي تستوعب السعر اجلديد لليرت 
الواحد، فإن ذلك ال يعيق استئناف التعبئة للمواطنني وعدم تركهم 
أسرى هلذه الطوابري، خصوًصا أنَّ ما حدث مل يكن مفاجأة بالنسبة 

إليها«.
ر فياض احملطات »من االستمرار يف أعمال مماثلة تضر مبصلحة  وحذَّ
املواطنني، واملصلحة الوطنية حتت طائلة اختاذ اإلجراءات القانونية، 

وصواًل إىل سحب تراخيصها«.
 وأّكد ممثل موزعي احملروقات فادي أبو شقرا أّن »وزير الطاقة 
والشركات  احملروقات  موزعي  من  طلب  فياض  وليد  واملياه 
أّن  وأوضح  األسواق«.  يف  البنزين  تضّخ  أن  للنفط  املستوردة 
موافقة  على  معظمها  البحر حصل  راسية يف  كانت  اليت  »البواخر 
استرياد، وسنشهد حلحلة نسبية يف األسواق بعد توزيع البنزين«. 
وقال: أّن بواخر إضافية حمملة باحملروقات ستأتي إىل لبنان يف 
األّيام املقبلة، وهذا األمر من شأنه أن يؤدي إىل مزيد من احللحلة 

يف األسواق. 
وتابع: أّنه كان للموزعني طلب من وزير الطاقة واملياه حبّل موضوع 
الوزارة على  املازوت، وحصلنا من  الصرف واجلعاالت على  سعر 
وعود حبّل األمر. وبدأت احملطات اليت كانت مقفلة ببيع البنزين، 

لكّن الزمحة كبرية وطوابري السيارات تضاعفت.
ويف اإلطار، أكد نقيب مستوردي املواد الغذائية هاني حبصلي أن 
الشركات املستوردة التزمت تسعرية وزارة االقتصاد للسلع على 
دوالر 15000. وأوضح أن »عناصر كثرية تؤثر على سعر الكلفة 

أهمها كلفة املازوت اليت ختتلف بني مورد وآخر«. 
ولكن  التاجر مت خفضها  اىل  املوّرد  »األسعار من  أن  اىل  وأشار 
من التاجر اىل املواطن تتطلب وقتًا«، متوقعًا أن »يبدأ املواطنون 

بتلمس اخنفاض األسعار على كل السلع خالل أيام«.
ويف السياق، قال رئيس احلزب التقدمي االشرتاكي وليد جنبالط 
عرب »تويرت«: السؤال املطروح بكل صراحة: هل ميكن التوفيق بني 
احلفاظ  الدولة يف  وهيبة  بالقرارات  واستفراده  املقاومة  مشروع 
على احلد االدنى من السيادة على بعض من مقدراتها، بعد غزوة 
املازوت وتبعاته. وهل هذه احلكومة لتطرح رؤية إقتصادية جديدة 

بدل Cedre واسطوانة البنى التحتية؟
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الناشط

خدمة مخس جنوم بالشحن والتخزين 
والتوزيع عرب الواليات..

خربتنا الطويلة اكسبتنا ثقة اجلميع 
Head Office Melbourne

24 - 32 Stanley Drive Somerton VIC 3062
Sydney; 

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

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

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

68 McDowell St, Welshpool WA (08) 94514766

101 Lygon St, Carlton,  
VIC 3053 

Ph 03 9347 1630
Fax 03 9348 1112

www.totospizzahouse.com

لصاحبها السيد سامي مظلوم وأوالده
50 عاما يف خدمة املجتمع والجالية

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

خدمة .. نظافة
مؤسسة التوتوس حائزة على شهادات عاملية 

من أكرب املؤسسات االمريكية
توتوس فخر الجالية يف فيكتوريا

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

مـلبورن
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مـلبورن

 استديو عبوشي
 لصاحبه عبد الكريم عبوشي

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

 وخاصة وجميع املناسبات
استديو عبويش يف خدمتكم يف أي زمان ومكان

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

75 Harding St, Coburg Victoria

 استمعوا إىل اذاعة مرحبا لبنان
صوت التيار الوطني الحر يف 

 ملبورن على املوجة

مساء كل يوم أربعاء من الساعة 
السادسة إىل الثامنة مساء

88.6 fm

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

10 Kurai Ave 
Reservoir VIC 3073
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أسـواق ومـال

ملياردير خيسر 27 مليار دوالر يف 
2021.. هذا ما تبقى من ثروته!

الصينية  اإللكرتونية  التجارة  منصة  مؤسس  هوانغ،  كولني  خسر 
العام أكثر من أي شخص  الثروة هذا  بيندودو Pinduoduo، من 

آخر يف العامل.
اخنفضت ثروة هوانغ بأكثر من 27 مليار دوالر، وفقًا ملؤشر بلومربغ 
للمليارديرات، بعد أن تراجعت أسهم الشركة مع قيام الصني بقمع 

عمالقة اإلنرتنت.

وتعد خسارة هوانغ األكرب بني أعضاء مؤشر بلومربغ للمليارديرات 
الذي يضم 500 شخص، حيث ختطت خسائره مواطَنه الصيين هوي 
كا يان، رئيس جملس إدارة جمموعة إيفرغراند الصينية الذي فقد 
حوالي 16 مليار دوالر يف 2021، بسبب معاناة شركته العقارية من 

أكرب كومة ديون يف العامل واليت بلغت 300 مليار دوالر.

عمالت مشفرةأبرز 5 أصبحوا مليارديرات بسبب العمالت املشفرة
الرئيس الصيين شي جني بينغ إىل محلة  يأتي ذلك، بعدما دعا 
مبليارات  التربع  على  الشركات  أجربت  واليت  املشرتك«،  »الرخاء 
يف  اخلاص  القطاع  شركات  على  محالت  عن  فضاًل  الدوالرات، 

قطاعات اإلنرتنت واأللعاب والنقل التشاركي.

بابا  علي  جمموعة  من  أكثر  العام  هذا  بيندودو  أسهم  وتراجعت 
وتينسنت.

 Everbright Sun املالية يف شركة  األوراق  قال حملل  جانبه،  من 
Hung Kai Co، كيين نغ، إن »بيندودو أكثر عرضة للحملة الصارمة 
مقارنة بأقرانها الذين لديهم مناذج ناضجة ومرحبة مثل علي بابا 
وتينسنت، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تأخر أداء األسهم عن 

شركات التكنولوجيا األخرى«.

واخنفضت شهادات اإليداع األمريكية لشركة بيندودو بنسبة 44% 
شركة  إيداع  لشهادات   33% بنسبة  باخنفاض  مقارنة  العام،  هذا 
علي بابا، فيما تراجعت أسهم تينسنت بنسبة %18 هذا العام يف 

هونغ كونغ.

أسس هوانغ، الذي ميتلك %28 من بيندودو، الشركة يف عام 2015 
وسرعان ما قام ببنائها لتصبح عمالقًا للتجارة اإللكرتونية من خالل 

ريادة الشراء اجملتمعي.

وارتفع عدد املستخدمني النشطني السنوي للشركة إىل 788 مليونًا 
يف ديسمرب، متجاوزًا 779 مليون مستخدم يف أسواق علي بابا عرب 

اإلنرتنت.

وبلغت القيمة السوقية للشركة ذروتها عند 178 مليار دوالر قبل 
أن تنخفض إىل حوالي 125 مليار دوالر.

استقال هوانغ، الذي تبلغ ثروته اآلن حوالي 35 مليار دوالر، من 
منصبه كرئيس تنفيذي العام املاضي، واستقال أيضًا من منصب 

رئيس جملس اإلدارة يف مارس.

األرباح  من  دوالر  مليار   1.5 املاضي  الشهر  بيندودو،  خصصت 
الفريق  قبل ذلك، قدم  البالد.  الزراعة يف  تطوير  للمساعدة يف 
املؤسس لشركة بيندودو أيضًا 2.4 مليار دوالر من أسهم الشركة 

إىل صندوق خريي العام املاضي.

من بني املليارديرات العشرة الذين سجلوا أكرب اخنفاض يف صايف 
ثرواتهم هذا العام، ستة منهم من الصني، وفقًا ملؤشر بلومربغ. 
 Nongfu املعبأة  املياه  زونغ شانشان، رئيس شركة  بينهم  ومن 
إيفرغراند،  من  وهوي  دوالر،  مليار   18 خسر  الذي   ،Spring Co
وبوني ما من تينسنت، الذي اخنفضت ثروته بأكثر من 10 مليارات 

دوالر.
املؤسس  الشريك  ما،  جاك  فقد  الستة،  النظر عن هؤالء  بصرف 

لشركة علي بابا، ثروة بقيمة 6.9 مليار دوالر هذا العام.
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Pinduoduo كولني هوانغ، مؤسس منصة التجارة اإللكرتونية الصينية

ارتفاع التداوالت يف سوق أبوظيب 
30 مرة بفضل هذه العوامل

اعلن املدير الشريك يف غلوبال لتداول األسهم والسندات، وليد 
اخلطيب، إن النموذج الذي مت تطبيقه يف سوق أبوظيب هو منوذج 

مميز ساهم يف زيادة التداوالت بأكثر من 30 مرة.
التداوالت  أحجام  أن  العربية،  مع  مقابلة  يف  اخلطيب،  وأضاف 
 1.5 إىل  درهم  مليون   50 متوسط  من  أبوظيب  سوق  ارتفعت يف 
مليار درهم يوميا بفضل عوامل السوق اليت مشلت وجود صانع 

االستقرار السعري الذي لعب دورا هاما يف حتفيز التداوالت.
وذكر أن موضوع شراء الشركات ألسهمها وبنسب مرتفعة أعطاها 
أو  االسرتاتيجيات  تغيري  أو  االندماجات  تنفيذ  للتحكم يف  اجملال 
استقطاب  فعالية يف  أكثر  أصبح  السوق  وبالتالي  أنشطة،  تغري 

املستثمرين.
لألسهم  ارتفاعات كبرية  أبوظيب تشهد  أن سوق  اخلطيب،  ويرى 
بلغت %50 من بداية العام وهذا يتطلب حتسنا ملحوظا يف األرباح 

حتى تواكب هذه االرتفاعات يف األسعار.
املستويات  عند  باألسعار  استقرارا  حاليا  »نشهد  اخلطيب:  وقال 

املرتفعة يف حماولة المتصاص هذه االرتفاعات«.
وحول طرح أدنوك للحفر، ذكر اخلطيب أن معطيات طرح »أدنوك 
للحفر« أكثر وضوحا للمستثمرين، فالشركة لديها 16 مليار سهم 
هذا  واملميز يف  خمتلفة،  شرائح  على  سهم  مليار   1.2 طرح  ومت 

السهم خطة توزيع معظم األرباح.
وأفاد اخلطيب، بأن عائد السهم من أرباح الشركة يصل لنحو 13 
فلسا سنويا، إذ تقدر أرباحها السنوية بـ 2.5 مليار درهم، ويعترب 
هذه العائد ممتاز ويؤهل السهم الرتفاعات قد تصل 3.75 درهم 

ويظل مقبواًل لدى املستثمرين.
وتابع: »القيمة الدفرتية لسهم أدنوك للحفر تبلغ 65 فلسا وفق 
لألرباح احملققة حاليا فيما يصل مكرر الرحبية إىل 15 مرة.. وسيكون 
االهتمام ليس على الرحبية فقط بقدر ما سيكون على عائد التوزيع 
الذي يعد أفضل بكثري من عوائد أسهم أخرى أو الودائع املصرفية، 

وبالتالي سيعترب مالذا جيدا للمستثمرين«.
ولفت إىل أن »أدنوك« شركة حكومية يف املقام األول، وبالتالي 
املخاطر فيها أقل ما ميكن، فضال عن العقود املوجودة على املدى 

الطويل اليت تضيف نوعا من اإلجيابية للشركة.

أبرز هذه القصص للتوأم كامريون وتايلور وينكليفوس، بعد أن 
فازا بـ 65 مليون دوالر من دعوى ضد فيسبوك عام 2012، استثمرا 
املبلغ يف العمالت املشفرة والنتيجة ثروة تفوق 3 مليارات دوالر 

لكل منهما.

املشفرة  العمالت  بورصة  مؤسس  أرمسرتونغ  براين  هو  والثاني 
بلغت  فيما  دوالر،  مليارات   10 ثروته  صايف  بلغ   ،Coinbase
ثروة فرد إهرسام املشارك يف تأسيس Coinbase ثم قاد شركة 

استثمارات يف العمالت املشفرة 3.1 مليار دوالر.

أفغانستان املركزي األفغاني: البنوك التجارية آمنة متاما
لتداول   FTX منصة  مؤسس  فرايد  بانكمان  سام  ثروة  وتقدر 
العمالت املشفرة، اليت تقدر قيمتها بنحو 18 مليار دوالر، بـ 16.2 

مليار دوالر.

وبلغت ثروة تشانغبينغ زاو مؤسس منصة تبادل العمالت املشفرة 
Binance، بقيمة 1.9 مليار دوالر.

املنظمون الصينيون: االستقرار املالي.. وتقليل 
عدم املساواة.. وأمن البيانات أولويات قصوى 

مليارات تتالشى.. أكثر املليارديرات امتثاالً 
يف الصني ليسوا حمصنني ضد اخلسائر

تبني أنه حتى أكثر املليارديرات الصينيني امتثااًل ليسوا حمصنني 
ضد اهلجوم التنظيمي الذي جيتاح ثاني أكرب اقتصاد يف العامل.

مما  أكثر  ثروة  ما،  بوني  هولدينغز،  تينسنت  شركة  رئيس  فقد 
التسعة  األشهر  خالل  ما  جاك  بابا،  علي  جمموعة  مؤسس  فقده 

املاضية، بعد تصرحياته املعادية للهيئات التنظيمية يف الصني.
وتسلط اخلسائر مدى سرعة اتساع نطاق محلة بكني القمعية منذ أن 
أجهضت السلطات الطرح العام األولي لشركة آنت يف 3 نوفمرب، 
التكنولوجيا  البداية وكأنه محلة مستهدفة ضد قطب  بدا يف  وما 
األكثر صراحة يف الصني، لتنتشر بعدها إىل كل ركن من أركان 
غري  النمو  على  املنظمون  أكد  حيث  تقريبًا،  وراءها  وما  الصناعة 
املقيد لصاحل أولويات أخرى مثل أمن البيانات واالستقرار املالي 

وتقليل عدم املساواة.
9 أشهر للسيطرة على  اليت استمرت  وطوال معظم محلة الصني 
شركات التكنولوجيا الكبرية، بدت تينسنت أفضل حااًل بكثري من 
منافستها األبرز، جمموعة علي بابا، وساعدها جزئيًا مسعة بوني ما 

يف البقاء بعيدًا عن األضواء.
يف حني اضطرت علي بابا إىل دفع 2.8 مليار دوالر من غرامات 
مكافحة االحتكار، فرض املنظمون غرامات رمزية فقط على تينسنت 
االستحواذ  عمليات  خالل  املوافقة  على  للحصول  سعيها  لعدم 
واالستثمارات السابقة. ومت إصدار أوامر لذراعها املوسيقي مؤخرًا 
بالتخلي عن حقوق البث احلصرية، على الرغم من أنها أفلتت من 

سيناريو يوم القيامة املتمثل يف تفكك الشركة.
لتسجل  األمور،  الثالثاء قلب  يوم  الدولة  عن  إخباريًا  تقريرًا  لكن 
أن  بعد  الزمان  من  عقد  خالل  هلا  اخنفاض  أكرب  تينسنت  أسهم 
استهدفت صحيفة تابعة لشينخوا نشاط األلعاب الرئيسي للشركة، 

مما أثار التكهنات بأنها قد تصبح اهلدف التالي حلملة بكني.
لفرتة  السوقية  قيمتها  اقرتبت  اليت  الشركة،  املسار  هذا  ترك 
بقيمة  العام،  تريليون دوالر يف وقت سابق من هذا  وجيزة من 

550.5 مليار دوالر.
كما تراجعت ثروة بوني ما بنحو 14 مليار دوالر منذ تعليق االكتتاب 
العام لشركة آنت غروب يف نوفمرب، حيث اخنفضت إىل 45.8 مليار 
الذي  للمليارديرات،  بلومبريغ  ملؤشر  وفقًا  الثالثاء،  يوم  دوالر 

اطلعت عليه »العربية.نت«.
وحيتل مؤسس تينسنت املرتبة الثالثة يف قائمة أغنياء الصني بعد 

جاك، الذي يبلغ صايف ثروته 47.8 مليار دوالر.

امللياردير بوني ما، وخلفه امللياردير جاك ما

املدرس  فقد 
الري  السابق، 
والذي  تشني، 
أغنى  أحد  أصبح 
أغنياء العامل، مكانته 
قيام  مع  كملياردير 
قطاع  بقمع  الصني 

التعليم اخلاص.
ثروة  قيمة  تبلغ 
املؤسس  تشني، 
جملس  ورئيس 
والرئيس  اإلدارة 
لشركة  التنفيذي 

يف محلة على قطاع التعليم.. 
ثروات مليارديرات الصني تتطاير

بلومربغ  ملؤشر  وفقًا  دوالر،  مليون   336 اآلن   ،Gaotu Techedu
للمليارديرات، بعد أن تراجعت أسهم شركته للدروس اخلصوصية 

عرب اإلنرتنت بنحو الثلثني يف تداوالت نيويورك يوم اجلمعة.
يأتي ذلك، بعد أن أصدرت الصني يوم السبت لوائح جديدة حتظر 
على الشركات اليت تدرس املناهج الدراسية جين األرباح أو زيادة 
رأس املال أو طرحها للجمهور، واليت تعد أحدث ضربة لـ«تشني«، 
الذي فقد أكثر من 15 مليار دوالر من الثروة منذ أواخر يناير مع 
عليه  واطلعت  »بلومربغ«،  ذكرته  ملا  وفقًا   ،Gaotu أسهم  تراجع 

»العربية.نت«.
من  متأخر  وقت  يف   ،Weibo موقع  على  بيان  يف  تشني  وقال 
ليلة السبت، إن Gaotu »سوف متتثل للوائح وتفي باملسؤوليات 

االجتماعية«.
تراجعت  فقد  تنخفض،  ثروته  رأى  الذي  الوحيد  تشني  يكن  مل 
بانغزنغ،  زانغ   ،TAL Education التنفيذي جملموعة  الرئيس  ثروة 
مبقدار 2.5 مليار دوالر لتصل إىل 1.4 مليار دوالر بعد أن تراجعت 
أسهم الشركة بنسبة %71 يف نيويورك يوم اجلمعة. كما فقد يو 
 New Oriental Education & إدارة شركة  مينهونغ رئيس جملس 
Technology Group Inc مكانته بني املليارديرات، حيث فقد أكثر من 

نصف ثروته ليحتفظ بنحو 579 مليون دوالر.
شهد تشني صعود ثروته بأكثر من 13 ضعفا منذ بداية عام 2019، 
اليت شهدت طرح شركته يف البورصة األمريكية، وحتى 27 يناير 
املاضي، قبل السقوط املدوي، حيث فقدت أسهم Gaotu حنو 98% 

من قيمتها.

امللياردي املؤسس لشركة غاوتو، الري تشني

أبرز 5 أصبحوا مليارديرات بسبب العمالت 
املشفرة
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

ميكن أن تشمل األعراض املنتظمة للنوبة القلبية: أمل يف الصدر 
وشعور بالدوار وتعّرق وضيق يف التنفس وإقياء.

وعلى الرغم من أن أمل الصدر غالبا ما يكون شديدا، إال أن 
بعض األشخاص قد يعانون فقط من آالم طفيفة، مثل عسر 

اهلضم.
ويف بعض احلاالت، قد ال يكون هناك أي أمل يف الصدر على 
اإلطالق، خاصة عند النساء وكبار السن واألشخاص املصابني 
املبكرة  العالمات  اكتشاف  يكون  قد  لذلك   - السكري  بداء 

للنوبة القلبية أمرا صعبا.
وكشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب جبامعة هارفارد: »ما 
يقرب من نصف األشخاص الذين أصيبوا بنوبة قلبية ال يدركون 
ذلك آنذاك. ال ُيشّخص ما يسمى بالنوبات القلبية الصامتة إال 
بعد احلدث، عندما يكشف تسجيل النشاط الكهربائي للقلب 
)خمطط كهربية القلب، أو ECG( أو اختبار آخر عن وجود دليل 

على تلف القلب«.
وحقق الباحثون يف سبب النوبات القلبية الصامتة، وقد يكون 
أحد التفسريات هو حتمل األمل بدرجة أعلى من املتوسط  ، كما 
تشري دراسة حديثة. ويعتقد البعض اآلخر أن األعراض تشمل 

عسر اهلضم أو آالم العضالت.
ومع ذلك، قد يشعر اآلخرون باألمل، ولكن يف أجزاء من القسم 
العلوي من اجلسم خبالف منتصف الصدر - والذي يتم جتاهله 
عادة. ووجدت دراسة دمناركية أن واحدة من كل أربع نوبات 
قلبية قد تظهر بأعراض غري منطية ميكن التخلص منها بسهولة 

أو اخللط بينها وبني اضطرابات أخرى.
وناشدت الدراسة اليت تتخذ من الواليات املتحدة مقرا هلا، أن 
يبحث الناس عن أمثلة مبكرة لعالمات اكتشاف النوبة القلبية 

قبل احلدث الذي يهدد احلياة بعد فوات األوان. 
وال ُتعلن النوبات القلبية عن نفسها دائما باألعراض التقليدية 
لألمل الشديد يف الصدر. ويف الواقع، نصف النوبات القلبية 
جبامعة  الطب  كلية  تقول  كما  الطريقة،  بهذه  تظهر  فقط 

هارفارد.
أو  الضغط  أو  الراحة  بعدم  فقط  تشعر  قد  ذلك،  من  وبدال 

الضيق أو االنضغاط يف منطقة الصدر.
األوعية  طب  قسم  رئيس  روزنفيلد،  كينيث  الدكتور  وقال 
جلامعة  التابع  العام  ماساتشوستس  مستشفى  يف  الدموية 
هارفارد: »كثري من الناس ال يدركون أنه أثناء النوبة القلبية، 

حتتل األعراض الكالسيكية ألمل الصدر فقط نصف الوقت«.
ويصف الناس أحيانا أعراض النوبة القلبية على أنها انزعاج أو 
ضغط يف الصدر، بينما يقول آخرون إنهم يشعرون بإحساس 
شديد أو أمل عميق شبيه بأمل األسنان. وبعض األشخاص أقل 
ويرتكون  آالمهم  ينكرون  قد  أو  غريهم،  من  لألمل  حساسية 

األعراض دون عالج.
ومع ذلك، ال يتمتع كل شخص بإحساس جيد بتحمله لألمل، 
وميكن جملموعة من العوامل األخرى )مثل حالتك العاطفية( أن 

تؤثر على إدراك األمل.
أقل حساسية  السكري  بداء  املصابون  األشخاص  يكون  وقد 
لألمل، ألن املرض ميكن أن يؤدي إىل موت األعصاب )وهي 
من  يزيد  ما  السكري(،  العصيب  االعتالل  باسم  تعرف  حالة 

الناحية النظرية من خطر اإلصابة بنوبة قلبية صامتة.
من  قليال  األمل  موقع  خيتلف  أن  ميكن  القلبية،  النوبة  وأثناء 

شخص آلخر، كما يوضح الطبيب روزنفيلد.
وقد حتدث األعراض يف الذراع أو الكتف أو الرقبة أو الفك أو 

يف أي مكان آخر يف النصف العلوي من اجلسم.

أعراض »صامتة« للنوبة القلبية قد تفوتها بسهولة!
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يتعني علينا أن نكون على دراية بالعالمات اليت ميكن أن تشري إىل 
تشكل جلطة دموية، واليت يظهر بعضها على الساق.

عادة ما حيدث التخثر الوريدي العميق حينما تتشكل جلطة دموية 
يف أحد األوردة العميقة يف أحد الساقني.

تكمن اخلطورة يف انفصال اجللطة الدموية من الساق وانتقاهلا إىل 
إذا مل يتم عالجه  الرئتني، مسببة انسدادا رئويا قد يكون قاتال 

.express سريعا، حبسب

ما هي عالمات جتلط الدم الوريدي العميق؟
العالمة الرئيسية للجلطة هي الشعور بأمل يف الساق ووجع شديد 
 ،)tenderness of the thigh( يف الفخذ عند ملسه أو الضغط عليه
كذلك تعد اإلصابة بربلة الساق )تقلصات وأمل شديد يف عضلة 
جلمعية  وفقا  اجللطة،  حلدوث  احملتملة  العالمات  إحدى  السمانة(، 

القلب األمريكية.
الساق وكذلك تغري  تورم  أن يشري  إذ ميكن  ليس هذا فحسب، 
اإلصابة  إىل  محراء  خطوط  ظهور  ذلك  يف  مبا  األمحر  إىل  لونها 

باجللطة.
وعندما يشعر الشخص بدفء عند ملس جلد الساق فذلك قد يعين 

أنه يعاني من جتلط األوردة العميقة.
املثري، أن جسم اإلنسان له قدرة ذاتية على إذابة جلطات الدم 
أنه حال مل حيدث ذلك فإن  إال  الداخلية،  تلتئم اإلصابة  أن  بعد 
ذلك التجلط قد يقيد تدفق الدم الطبيعي إىل القلب ما يؤدي إىل 

مضاعفات خطرية.
الذي  الرئوي  االنسداد  مسببة  الرئة  إىل  اجللطة  تنتقل  أن  ميكن 
يسبب مشاكل يف التنفس مبا يف ذلك ضيق التنفس أو التنفس 
السريع غري املربر، إضافة إىل أمل يف الصدر ميكن الشعور به مع 

التنفس العميق.

الرئوي أحيانا يف زيادة معدل ضربات القلب،  يتسبب االنسداد 
بشكل قد يؤدي إىل حدوث حالة إغماء.

كيف أعرف أني معرض لتجلط األوردة العميقة؟
عالجا  تتلقى  أو  الوزن  زيادة  أو  الدوالي،  من  تعاني  كنت  إذا 
تعويضيا باهلرمونات أو إن كنت تتناولني حبوب منع احلمل، فإنك 

تكون أكثر عرضة لإلصابة.

كيف ميكن منع جتلط الدم؟
الوقت،  من  طويلة  لفرتات  اجللوس  وعدم  دائما  التحرك  ميكنك 

وذلك للسماح بتدفق الدم بشكل طبيعي.

6 عالمات على الساق تشري إىل 
إصابتك جبلطة... تعرف عليها مبكرا

وقال روزنفيلد: »كان لدي مريض يعاني من أمل يف شحمة 
األذن، وآخر شعر بأمل يف معصمه«، مشريا إىل أن األعراض 
جتاهل  ينبغي  وال  اجلسم  يف  مكان  أي  من  تنشأ  أن  ميكن 

العالمات غري الشائعة.
وتشمل األعراض غري التقليدية األخرى اليت ال ينسبها الناس 

غالبا إىل النوبة القلبية: الغثيان والقيء والضعف.

تسببها  مشروبات  اليت  املخاطر  من  الصحة   خرباء  يتزايد حتذير 
تقبل  اليت  الشباب  فئة  وبالتحديد  اإلنسان،  صحة  على  الطاقة 

بشكل متزايد عليها.
إيلينا  التغذية  أخصائية  مع  مقابلة  فوريوم«  »ميديك  موقع  أجرى 
مبخاطر  الطاقة  مشروبات  تناول  ارتباط  فيها  أكدت  سولوماتينا، 

صحية قاتلة.
احلاالت  خماطر  من  يزيد  مشروبات  تناول  إن  سولوماتينا  قالت 
واألوعية  القلب  أمراض  مثل  املميتة  بالظروف  املرتبطة  املرضية 
استخدام  إساءة  بعدم  األصحاء  األشخاص  نصحت  كما  الدموية، 

مشروبات الطاقة.
وأكد الدكتور فريشينايا موسكا على كالم سولوماتينا وأوضح أن 
السكر واملواد املضافة  الطاقة حتتوي على جمموع من  مشروبات 
الضارة والكافيني مما يثري  تغيريات جذرية يف نشاط نظام القلب 
واألوعية الدموية، حيث تسبب هذه املشروبات ارتفاعا مفاجئا يف 

الضغط يكون السبب يف حدوث سكتة دماغية أو نوبة قلبية.
وأطلق املكتب الفيديرالي لتقييم املخاطر BFR  حتذيرا من مشروبات 
الطاقة بسبب احتوائها على نسبة عالية من الكافيني باإلضافة إىل 
توراين وإينوسيتول وجلوكورونوالكتون اليت حتفز القلب واألوعية 

الدموية واجلهاز العصيب املركزي.
وأكدت األحباث أن مشروبات الطاقة ختل بهرمونات اجلهاز اهلضمي 
تقرحات  يسبب  مما  املعدة  يف  احلمضية  اإلفرازات  من  وتزيد 
والتهابات يف جذر املعدة واملرئ واالثين عشر، كما أنها تقضي 
عسر  إىل  يسبب  »B« مما  فيتامني  مثل  الفيتامينات  بعض  على 

اهلضم واإلسهال .  
ويسهم غنى هذا النوع من املشروبات بالسكر والكربوهيدرات يف 
حدوث زيادة يف الوزن والسمنة، وبالتالي تسبب لإلصابة بأمراض 

السكري والكوليسرتول وأمراض الضغط والقلب.

تقرير طيب يكشف عن مكونات يف 
مشروبات الطاقة تسبب مشاكل خطرية
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NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has shared a grim 
warning despite the state 
recording just 935 new 
cases on Sunday rnight.
Residents of Sydney’s 12 
LGAs of concern are wak-
ing to new freedoms to-
day after the state record-
ed just 1083 new cases 
on Sunday, although the 
death toll surged by 13, 
making it the deadliest 
day yet.
On Monday, cases 
dipped again to just 
935, the lowest number 
in weeks.
The rule change means 
that from today, residents 
of those former hot spots 
will be subject to the 
same rules as the rest of 
the city.
Should there be punish-
ments for vaccination no-
shows?
But three new areas in 
Victoria – the Geelong, the 
Surf Coast and Mitchell 
shires – have now re-en-
tered lockdown, with the 
state recording a spike of 
567 new locally acquired 
Covid-19 cases today.
Premier Daniel Andrews 
also announced his 
state’s long-awaited road 
map out of lockdown over 
the weekend. 
Gladys’ grim warning as 
cases drop
NSW Premier Gladys Be-
rejiklian has dropped a 
bleak warning today de-
spite the fact that cases 
have dropped below 
1000 for the first time in 
weeks.
Fronting the media this 
morning, Ms Berejiklian 
said October was still set 
to be the state’s worst 
month to date, with cas-
es and deaths tipped to 
jump again.
“Today (Mobday) I also 
want to say that although 
we can’t read too much 
into this, pleasingly NSW 
has 935 cases of com-
munity transmission 
but unfortunately four 
people lost their lives 
and we extend our deep-
est condolences to the 

families and loved ones 
of those four deceased,” 
she said.
“And I should note that 
even if case numbers go 
down, we should expect 
unfortunately that the 
number of people in inten-
sive care and the number 
of people who lose their 
lives to go up because as 
we’ve said consistently 
because we have had a 
number of cases in the 
last few weeks, people 
ordinarily get very sick in 
the second week of the ill-
ness and sometimes stay 
very sick for a long time.
“That is why we need to 
continue to brace our-
selves for October being 
the worst month for the 
number of people who 
pass away and the num-
ber of people who need 
intensive care. We should 
never lose sight of that, 
no matter what else is 
happening in (terms) of 
the vaccination rate or 
anything else, that is the 
likely scenario in October 
so we can’t be compla-
cent because we know 
that unfortunately given 
what Delta does, if we are 
too complacent too early 
things can get out of con-
trol and that is the last 
thing we want.”
‘Not our problem’: Barn-
aby’s message to the un-
vaccinated
Barnaby Joyce, who is 
currently serving as Act-
ing Prime Minister while 
Scott Morrison is in 
Washington, had a stern 
message for Aussies 
holding up the country’s 
reopening by not getting 
vaccinated. 
“I say to – not that they 
really care what I say – 
but I’m sure the Western 
Australians and Queen-
slanders, in the end, you 
won’t be locking people 
out, you’ll be locking 
yourself in,” he told re-
porters. 
 “The world has to move 
on, the Australian econ-
omy has to move on and 
we can’t wait. Unfortu-

nately, you can’t wait for 
those who decide not to 
get vaccinated. 
“People have a right to 
say if the vaccine is not 
as accessible as I wish, 
I want to get vaccinated 
and I can’t, that’s a far 
enough statement. But I 
believe by around about 
by the end of October, 
you’ll have more vaccines 
than people waiting to get 
vaccinated, you’ll have 
chemist shops, GPs, and 
clinics.
“If [in] that instance, if 
you don’t want to get 
vaccinated, that’s not 
our problem anymore. 
We can’t wait around, 
because the cost of it to 
the Australian taxpayer is 
so much that somebody, 
somewhere has to pay 
this money back and so 
as soon as we stop pay-
ing that money, the better 
it is for all of us.” 
Fury mounts over Dan’s 
plan to reopen Victoria
Victoria’s much anticipat-
ed roadmap to freedom 
out of Covid-19 lockdown 
has been met with fury by 
businesses over “road-
blocks” and stricter rules 
than NSW. 
Premier Daniel Andrews 
said that once 70 per cent 
of the population was fully 
vaccinated, likely to hap-
pen around October 26, 
the double jabbed would 
have more freedoms. 
Once Victoria hits 80 per 
cent of people aged 16 
and older fully vaccinated 
– predicted to be around 
November 5 – most of the 
remaining restrictions will 
be eased in line with den-
sity limits. 
Victorian businesses 
have been “left shat-
tered” by the reopening 
plan, with many required 
to stay closed until the 
state hits the 80 per cent 
double dose target. 
The Victorian Chamber of 
Commerce has been ad-
vocating for a “balanced 
and practical” roadmap 
reflective of the national 
cabinet plan and Doherty 

NSW records 935 new Covid cases, and Victoria 567 cases (20th of Sep)
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Institute modelling, simi-
lar to that of the road map 
of NSW. 
But chief executive Paul 
Guerra said all Victorian 
businesses got out of 
the announcement was 
“roadblocks”. 
“Victorian’s deserve an-
swers as to why Victo-
ria’s health advice and 
roadmap is so different to 
NSW,” he said. 
“It is extremely tough to 
look over the border and 
see our NSW neighbours 
get back to relatively nor-
mal life while we continue 
to be locked down in a 
holding pattern.
“Business has been in cri-
sis for the last 20 months, 
Sunday’s announcement 
further intensifies that cri-
sis and many businesses 
will not make it through.” 
Mandatory vaccine pro-
test descends into ‘abso-
lute chaos’
Tradies in Melbourne 
have staged yet another 
protest, this one believed 
to be in response to man-
datory vaccine require-
ments among the con-
struction industry. 
From 11.59pm this Thurs-
day, September 23, all 
construction workers will 
be required to show evi-
dence to their employer 
that they’ve had at least 
one dose of the Covid-19 
vaccine.
In response, dozens of 
workers have stormed 
the CFMEU headquarters, 
gathering outside the 
building to chant and yell 
“f**k the jab”. 
SBS reporter Eden Gillep-
sie described the “very in-
tense” scenes on Twitter, 
writing that the “protest 
has descended into abso-
lute chaos” and that work-
ers began fighting officials 
and throwing projectiles. 
Over loudspeaker, union 
leader John Setka urged 
the crowd to “calm down”, 
but was drowned out by 
the group. 
ACT records seven new 
cases
The ACT has recorded 

seven new cases of local-
ly-transmitted Covid-19 
overnight, Chief Minis-
ter Andrew Barr has an-
nounced. 
“Pleasingly, all of them 
can be linked, however, 
only two were in quaran-
tine during their entire in-
fectious period,” he told 
reporters during an up-
date.
“At least four spent part 
of their infectious period 
in the community and one 
remains under investiga-
tion. In further good news, 
the number of Canberrans 
in hospital has fallen to 
five overnight and we have 
two in intensive care. 
“So today’s case numbers 
are positive but as was 
the case on Friday when 
we reported 30 cases, it is 
too early to know whether 
this is just a one-off. What 
has been clear over the 
past five weeks is that 
daily case numbers have 
fluctuated.” 
Victoria’s Covid-19 com-
mander Jeroen Weimar 
has told reporters there’s 
a “very familiar pattern in 
terms of a very young age 
profile of positive cases” 
in the state.
“[Of the news cases] 82 
per cent are aged under 
50,” he said. 
“87 per cent of all cases 
are in the northern and 
western suburbs of Mel-
bourne. In the north, 357 
cases – including Craigie-
burn, Roxburgh Park and 
Broadmeadows – and a 
quarter of the cases are in 
the western suburbs.
“There are also 13 cases 
in regional Victoria and 
two further cases follow-
ing up and we will confirm 
those this afternoon.
“Over half of our cases 
today are in households 
where there have been 
previous cases.” 
‘Hundreds of thousands’ 
of Moderna doses for Vic-
toria
In Victoria, Premier Daniel 
Andrews has confirmed 
his state will have access 
to the Moderna vaccine 

later this week, with “hun-
dreds of thousands” of 
doses available. 
“There are going to be 
from later this week and 
for the weeks to come 
hundreds of thousands 
of Moderna doses. This a 
safe vaccine and effective 
vaccine,” Mr Andrews told 
reporters. 
The Premier urged Victo-
rians not to delay getting 
the jab, telling them not to 
“wait for something that 
hasn’t arrived”. 
 “Please don’t wait and 
defer for something that 
may not happen. There 
may be an international 
global supply chain prob-
lem. There may be all sorts 
of variables,” he said. 
“AstraZeneca is avail-
able now. AstraZeneca is 
a safe [vaccine] and the 
Moderna vaccine is avail-
able from later this week 
also and there is a lot of 
it. 
“So please don’t defer, 
please don’t wait, because 
these things are uncertain. 
Get the vaccine that is on 
offer right now.” 
President of the Pharmacy 
Guild of Victoria, Anthony 
Tassone, said that 440 
pharmacies in Victoria will 
receive doses of Moderna 
this week, and 281 phar-
macies next week. 
“We want to make sure 
that when school goes 
back we have not only 
great coverage in the adult 
place of vaccination but in 
the 12-15-year-old group 
which is so critical.”
The news was confirmed 
by Premier Gladys Bere-
jiklian, who also revealed 
there had been four new 
deaths. 
Victoria records 567 
new cases
Victoria has recorded 567 
new Covid cases over-
night, and sadly, one new 
death.
That grim number is the 
highest daily total of the 
current outbreak to date.
It represents a huge jump 
from Sunday’s 507 new 
local cases. 
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Victoria’s coronavirus 
cases are continuing to 
surge, with the state hit-
ting another record in its 
fight against Covid.
The nation continues to 
take up vaccines at a re-
cord rate as cases drop in 
NSW but rise in Victoria.
The state also reported a 
new record of Covid cases 
this year with 607 people 
testing positive. 
One person also tragically 
lost their life. 
Premier Daniel Andrews 
also announced his 
state’s long-awaited road 
map out of lockdown over 
the weekend.

Victoria has recorded an-
other spike in Covid cas-
es, with 603 people test-
ing positive on Tuesday.
The state also lost one 
person to Covid and now 
has 6000 active cases.
The 603 cases is Victo-
ria’s worst daily total in 
more than a year and its 
worst for 2021.
Victoria has been seeing a 
sharp rise in cases due to 
the Delta strain, recording 
567 cases the day before 
on Monday.
Despite that, vaccination 
rates continue to rise, with 
more than 40,000 Victori-
ans getting a vaccine.
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Victoria records 603 cases 
and one death ( 21st of Sep)

Protesters are in a tense 
stand-off with police in 
Melbourne after descend-
ing on the CFMEU HQ 
again, despite Monday’s 
violence.
Melbourne’s $22 billion 
construction industry has 
been shut down for two 
weeks following Monday’s 
chaotic protest against 
mandatory vaccinations 
for construction workers, 
which descended into a 
brawl.
CFMEU boss John Setka, 
who tried to calm the mob 
before retreating inside 
when violence erupted, 
said he believed the pro-
test had been “hijacked” 
by “extreme organisa-
tions” opposed to Covid 
restrictions.
Despite the backlash, an-
other demonstration was 
planned for this morning. 
A poster distributed on 
social media and via the 
app Telegram called for 
protesters to gather at the 
CFMEU headquarters at 
10am. It was headlined: 
“Victorian Workers Rally 
For Freedom.”
“Rally will continue until 
demands are met. Bring 
your friends and family in 
support. Wear work gear. 
Bring food and drinks,” it 
instructed.
One post on Telegram out-
lined a list of “demands” 
for the Melbourne protest, 
including the immediate 
removal of emergency 
state powers, an immedi-
ate end to lockdown, an 
end to mask and vaccine 
mandates, the resigna-
tion of Premier Daniel An-
drews and chief health of-
ficer Brett Sutton, a royal 
commission into the gov-
ernment’s pandemic re-
sponse, charges against 
police for “assaulting 
peaceful protesters”, a 
resumption of all con-
struction sites and “mass 
distribution of ivermectin, 
vitamin C, vitamin D an 
zinc”.
Shortly after 10am, a 
group of more than a hun-
dred people had gathered 
on Elizabeth St, facing off 

with a police line. Some 
members of the crowd 
could be heard chanting 
“f*** the jab” and “free-
dom”.
Some of the police were 
equipped with gas masks 
and riot shields.
Speaking to Channel 9’s 
Today show this morn-
ing, Mr Setka doubled 
down on his description 
of Monday’s protesters 
as “drunken, fascist, un-
Australian morons”.
“There were a few anti-
vaxxer activists there who 
are not union members 
or are from our industry. 
They’re the ones you see 
at all the protests,” he 
said.
“It just got out of control. 
Then they were consum-
ing a whole heap of alco-
hol. Thanks to these mo-
rons, 300,000 Victorians 
are sitting at home for at 
least the next couple of 
weeks. It could drag out 
even longer.”
Mr Setka said the govern-
ment hadn’t consulted 
him about its shutdown 
of the sector but he didn’t 
think “they had much of 
an alternative but to do 
what they’ve done”.
“It’s unfortunate, because 
families rely on a pay 
packet every week. And 
the problem with it is, I 
think it’s going to be lon-
ger than two weeks,” he 
said.
“They can thank all the 
drunk morons Monday. 
This lays squarely on 

Melbourne braces for more chaos as workers plan another ‘freedom rally’

their shoulders.”
Federal Labor front-
bencher Bill Shorten, the 
former opposition leader, 
went even further in his 
condemnation of the pro-
testers.
“There is a network of 
hard-right man-baby Na-
zis, just people who want 
to cause trouble. These 
man-babies, they want to 
complain about vaccina-
tions,” Mr Shorten said 
earlier in the program.
“They deserve to get the 
full force of everything 
that’s coming their way.”
The Victorian government 
announced its decision 
to suspend the construc-
tion industry late on Mon-
day night, citing the high 
transmission of Covid on 
construction sites and 
concerns about workers 
failing to comply with re-
strictions. Health officials 
estimate building sites are 
the source of more than 
10 per cent of all cases in 
Victoria.
Only critical infrastruc-
ture, such as hospitals, 
will be exempt from the 
shutdown. As a result, 
about 300,000 people will 
be out of work, and the 
sector will lose almost 
half a billion dollars per 
day.
“Recently, we have seen 
multiple outbreaks linked 
to construction. Construc-
tion workers are a mobile 
workforce who may work 
across multiple sites and 
travel longer distances to 

work than other permitted 
workers. Concerns have 
also been raised, and re-
main, about the sector’s 
compliance with public 
health measures and di-
rections,” Industrial Rela-
tions Minister Tim Pallas 
said.
“Also concerning is the 
transmission risk and 
geographic spread of con-
struction cases, which led 
to a number of important 
health measures including 
preventing workers from 
crossing the regional/
metropolitan border. But 
more action is required to 
stop the spread.
“The immediate shutdown 
action is being taken to 
reduce movement, mini-
mise transmission and al-
low for the entire industry 
to appropriately adapt to 
the chief health officer’s 
directions, including in-
creasing vaccination 
rates.”
Construction projects will 
be closed in metropoli-
tan Melbourne, Ballarat, 
Greater Geelong, Surf 
Coast Shire and Mitchell 
Shire, with a “strictly lim-
ited” exemption for work-
ers who are responding to 
an emergency or perform-
ing “urgent and essential 
work to protect health and 
safety”.
There’s also a brief am-
nesty to allow a limited 
number of workers to shut 
down the sites safely.
All construction sites will 
be required to demon-

strate their compliance 
with the chief health offi-
cer’s instructions before 
they can reopen, includ-
ing the requirement for 
workers to show evidence 
to their employer of hav-
ing had at least one dose 
of the Covid vaccine.
“Before workers return 
to site, they must comply 
with this requirement,” 
said Mr Pallas.
Premier Daniel Andrews 
slammed yesterday’s 
protest, telling rallygoers 
their tactics would “not 
work”.
The Victorian opposition 
has called on the govern-
ment to reverse its “pan-
icked decision” to shut 
down the construction 
sector.
“The Liberal Nationals 
condemn the violent pro-
tests, but the actions of a 
few should not be used as 
an excuse to shut down 
an entire industry, put-
ting tens of thousands of 
people out of work,” said 
industry spokeswoman 
Bridget Vallence.
And Sally McManus, sec-
retary of the Australian 
Council of Trade Unions, 
condemned “extreme 
right-wing activists” for 
stoking the “reprehensi-
ble” violence.
“The ACTU condemns 

the violent attack on the 
CFMEU office orchestrat-
ed by violent right-wing 
extremists and anti-vac-
cination activists,” she 
said.
During the rally, workers 
were heard chanting in 
opposition the Covid vac-
cines. Others referred to 
the pandemic as a “con-
spiracy”.
Mr Setka copped abuse 
from the crowd as he tried 
to calm the situation.
“People are allowed to 
express their opinions 
and you’ve got to take it 
on the chin sometimes. 
People get emotional, I 
understand that,” he said 
afterwards.
“But when you go out of 
your way to address peo-
ple and they just talk over 
you, yelling and scream-
ing, and throw projectiles 
and injure people and 
smash property, it’s just 
absolutely unacceptable.
“It wasn’t out decision (to 
mandate vaccinations). 
We didn’t do it. We didn’t 
bring this pandemic in. All 
we’ve tried to do is keep 
everyone working.”
Victoria recorded its high-
est number of infections 
in the current outbreak 
on Monday, with 567 new 
locally acquired cases 
and one death.

Protesters brawl outside the CFMEU headquarters. Picture: David Geraghty/NCA NewsWire
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Victoria has just been rocked 
by two earthquakes, with resi-
dents reporting strong shud-
ders, offices being evacuated 
and tremors being felt as far 
away as Sydney, Canberra and 
Tasmania.
VicSES says a magnitude 6.0 
earthquake — that was 10km 
deep — occurred with an epi-
centre near Mansfield in Vic-
toria.
Mansfield is a small town in 
the foothills of the Victorian 
Alps. It is about 180km north-
east of Melbourne by road.
“Widespread felt reports. If 
you have building damage or 
require SES assistance, phone 
132500 and please be patient 
as lines may be busy,” it said. 
“There is no tsunami threat.”.
A second quake, understood 
to be an aftershock and regis-
tering a magnitude of 4.0, has 
taken place in the same loca-
tion.
According to Geoscience 
Australia the first quake was 
at 9.15am local time, and the 
second at 9.33am.
Residents from as far away as 
Dubbo in NSW have reported 
tremors from the quake, as 
well as in Sydney, regional 
New South Wales, the ACT, 
Adelaide and Launceston in 
Tasmania.
Images from Chapel Street 
in Melbourne show bricks 
strewn across the road and 
footpath from what looks to 
be a Betty’s Burgers store — 
believed to be due to quake 
damage.
The Prime Minister gave a 
press conference from Wash-
ington D.C this morning, say-
ing the earthquakes are a 
“very, very disturbing event” 
but there’s some good news.
“At this stage, we have had 
no reports of serious inju-
ries or worse and that is very 

good news and we hope that 
good news will continue but 
we will get further reports as 
the night unfolds here in the 
United States,” he said.
“It can be a very, very disturb-
ing event for an earthquake of 
this nature. They are very rare 
events in Australia and as a 
result, I am sure people would 
have been quite depressed 
and disturbed by that, particu-
larly in the most immediate 
area effected. 
“The agencies at a State 
Government level are there, 
responding and the Federal 
Government will provide the 
support that is necessary and 
will be in touch further with 
the Premier.”
A seismologist has told ABC 
radio in Melbourne this morn-
ing that it was the biggest 
earthquake Victoria has ex-
perienced since European 
settlement and there will be 
aftershocks, potentially one 
magnitude lower.
Garry Gibson said the last 
time Victoria felt anything like 
this was in 2009 when there 
was a 5.5 magnitude earth-

Victoria hit by two earthquakes, trem-
ors felt as far as NSW, Tasmania

quake. Australia-wide, we had 
a bigger one, a magnitude 6.1, 
or 6.2 near Broome in WA in 
2019.
The quake hit on Wednesday 
morning.
Mark Holcombe, the mayor of 
Mansfield, which was the epi-
centre of the quake, said it was 
“really strong” and caught ev-
erybody off-guard.
“It came right out of left field. 
We don’t have earthquakes, 
that I am aware of, none of the 
locals I spoke to this morn-
ing had that experience with 
earthquakes here before, so it 
is one right out of left field. It 
was just a really big crumble,” 
he told ABC Breakfast.
 “It was really strong. I was sit-
ting down at work at my desk 
and I needed to run outside, 
it took me awhile to work out 
what it was. 
“I have been in earthquakes 
overseas before and it seemed 
to go on longer than I have ex-
perienced before. The other 
thing that surprised me was 
how noisy it was. It was a real 
rumbling like a truck going 
past.”
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NSW’s health minister has 
praised the community for 
its high vaccination rates, 
as the state recorded an-
other 1000-plus day. 
The nation continues to 
take up vaccines at a re-
cord rate as cases drop in 
NSW but rise in Victoria.
NSW recorded 1022 new 
cases of Covid on Tues-
day and tragically lost 10 
people to the disease.
The state saw its lowest 
case number since August 
Monday, after 935 people 
tested positive.
However a positive case in 
northern NSW has forced 
health authorities to put 
the Byron, Tweed and 
Kempsey local govern-
ment areas into lockdown 
for seven days.
The Covid situation is sim-
ilar in Victoria where three 
new areas – Geelong, the 
Surf Coast and Mitchell 
Shire – re-entered lock-
down.
The state also reported a 
new record of Covid cases 
this year with 607 people 
testing positive and one 
person dying from the dis-
ease.
NSW records 1022 new 
cases, 10 deaths
NSW has recorded another 
1000-plus Covid day, with 
1022 people testing posi-
tive and 10 people tragi-
cally losing their lives.
Health Minister Brad Haz-
zard praised the communi-
ty for its high vaccination 
rates, with more than 82 
per cent of the state now 
receiving a first dose and 
53 per cent of people over 
the age of 16 fully vacci-
nated.
There are 1266 people 
with Covid in hospital and 
244 are intensive care. Of 
those, 118 are on ventila-
tors.
Of the 244 people in the 
ICU, 181 have not been 
vaccinated, 54 have re-
ceived one dose of the 
vaccine and nine people 
have received two doses. 
Postive Byron case initial-
ly tesed negative to Covid
The authorised worker, 

who travelled from Sydney 
to the Byron region as an 
authorised worker, initially 
tested negative to Covid 
with a rapid antigen test.
“As I understand it’s some-
body who has travelled 
into the area with an ap-
propriate permit and had 
actually had both a rapid 
antigen test and a PCR 
test. It’s one of the prob-
lems ... rapid antigen tests 
have a certain degree of 
efficiency and they don’t 
always show up and in this 
case it didn’t,” Health Min-
ister Brad Hazzard said.
“A PCR test then showed 
later that there was posi-
tive case which is good. 
The person did what was 
needed.”
Deputy chief health officer 
Dr Marianne Gale later said 
the authorised worker had 
been doing regular testing 
due to their work.
“The rapid antigen test 
was negative but the PCR 
swab test returned a posi-
tive result. Hence the pub-
lic health actions,” she 
said.
Health Minister Brad Haz-
zard has described NSW’s 
new kids bubble - that al-
lows three children to 
meet up in a house of ful-
ly-vaccinated adults as a 
“balancing act”.
“We’re in a pandemic and 
everything has to be a bal-
ance. The strict epidemio-
logical views would be we 
all should stay somewhere 
away from everybody else 
forever. But the mental 
health issues and other 
socialisation issues and 
the fact that we’re human 
beings means there has 
to be a balance and I think 

NSW records 1022 new Covid 
cases, 10 deaths (21st of Sep)

that’s where crisis cabinet 
strikes the balance,” Mr 
Hazzard said.
“It’s a challenge. I think 
everybody in the world 
has felt that. If you don’t 
want to catch the virus ab-
solutely, you stay hidden 
away from everybody, or 
you take some risks and 
try and strike the balance 
and that’s what we’re do-
ing.”
Mr Hazzard said they were 
preparing for “cumulative 
effects” from the kids bub-
ble “but not huge and we 
recognise that”.
Suburbs of concern urged 
to get tested and vacci-
nated
NSW’s deputy chief health 
officer Dr Marianne Gale 
has named the suburbs of 
concern across NSW, urg-
ing them to get tested and 
vaccinated.
“We continue to urge 
residents in western and 
south-western Sydney 
to continue the great job 
you’ve been doing in fol-
lowing public health ad-
vice, getting tested, get-
ting vaccinated,” she said.
“Particularly, I’d ask resi-
dents of Greenacre, Guild-
ford, Bankstown, Revesby, 
Merrylands, Fairfield, Liv-
erpool, Condell Park, Au-
burn and Blacktown.”
Sewage detection has also 
picked up traces of coro-
navirus in the Ballina and 
Wardell catchment areas 
in northern NSW.
“We currently are not 
aware of any cases in those 
areas. So for anybody who 
lives in those areas, please 
be vigilant for symptoms, 
please come forward for 
testing,” she said.

NSW Health Minister Brad Hazzard. Picture: NCA NewsWire / Flavio Brancaleone

Daniel Andrews has con-
firmed mandatory vac-
cinations will be intro-
duced for a new sector on 
Wednesday, as Victoria 
records 628 new cases 
and three deaths.
Victoria is gearing up for 
another day of violent 
anti-vaccination protests, 
with the state confirm-
ing three Covid deaths 
and 628 new infections 
on Tuesday, the highest 
number of cases seen in 
this outbreak.
In NSW, residents in By-
ron, Tweed and Kempsey 

are waking up under new 
lockdown restrictions, 
with the state recording 
1022 new cases and 10 
deaths on Tuesday.
628 cases and three 
deaths in Victoria
Victoria has confirmed 
628 new Covid-19 cases 
and three deaths in the 24 
hours to midnight Tues-
day night.
This is the biggest daily 
case increase the state 
has seen in this outbreak, 
topping yesterday’s previ-
ous record of 603 new lo-
cally acquired infections.

628 cases and thee deaths in Victoria as new 
mandatory vaccines loom ( 22nd of Sep)

The clean-up in Melbourne is underway. Picture: NCA NewsWire / Andrew Henshaw
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Victoria has recorded its 
worst day of the entire 
pandemic, 766 new lo-
cally acquired infections 
and four deaths in the 
24 hours to midnight last 
night.
Tensions are still high in 
Victoria after hundreds 
of protesters flooding 
the streets of Melbourne 
on Wednesday during a 
third-day of anti-vaccina-
tion protests.
Victoria recorded its big-
gest day of the entire 
pandemic on Thursday, 
with 766 new infections 

and four deaths.
Victoria has recorded an 
alarming spike in Covid-
19 cases, marking the 
state’s worst day since 
the start of the pandem-
ic. 
The state recorded 766 
new locally acquired in-
fections and four deaths 
in the 24 hours to mid-
night last night.
Today’s figures overtake 
the previous record of 
700 infections, recorded 
on August 4, 2020, when 
Victoria was battling it’s 
deadly second wave.
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Victoria records worst day 
with 766 cases four deaths 
(23rd of Sep)

Scott Morrison has made 
a disappointing admis-
sion about French Presi-
dent Emmanuel Macron 
during his trip to Wash-
ington.
Prime Minister Scott 
Morrison has admitted 
Emmanuel Macron won’t 
answer any phone calls 
from him after the French 
President was left out-
raged over the surprise 
AUKUS deal.
While US President Joe 
Biden spoke with Mr 
Macron on Wednesday, 
admitting to the French 
leader “there could have 
been greater consulta-
tion (over AUKUS),” Mr 
Morrison said he was un-
able to secure a similar 
phone call.
“Have you tried to speak 
to him now? And is he 
just not taking your call?” 
a reporter in Washington 
asked the PM on Thurs-
day.
“Yes, we have,” Mr Mor-
rison replied.
“The opportunity for that 
call is not yet. But we’ll 
be patient.”
Mr Macron has since 
agreed to reinstate the 
French Ambassador to 
the US.
But the absence of a 
phone call for Mr Mor-
rison means Canberra’s 
French Embassy remains 
empty.
Mr Morrison acknowl-
edged France’s disap-
pointment over recent 
events, but made no 
apologies for his deci-
sion to scrap Australia’s 
deal with France and re-
place it with AUKUS.
“It was a very difficult 
decision. And, of course, 
we had to weigh up what 
would be the obvious dis-
appointment to France,” 
the PM said.
 “But at the end of the 
day, as a government, we 
have to do what is right 
for Australia and serve 
Australia’s national se-

curity interests. 
“I will always choose 
Australia’s national se-
curity interests first.”
UK Prime Minister Boris 
Johnson served some 
less subtle words to the 
French president over 
the ordeal.
“I just think it’s time for 
some of our dearest 
friends around the world 
to prenez un grip about 
this and donnez-Moi un 
break,” Mr Johnson told 
reporters on Wednesday, 
effectively telling France 
to “get a grip” and “give 
me a break”.
Mr Morrison conceded 
he didn’t speak French, 
but appeared to find the 
outspoken British lead-

France not accepting a phone call from 
Australia after sub deal, Scott Morrison 
tells Washington

er’s comments amusing.
“Boris has a way of ex-
pressing things as only 
Boris can,” the PM told 
reporters.
Mr Morrison urged 
France to reconsider its 
refusal to engage in talks 
with Australia. 
“We value our relation-
ship with France. We 
have still around $6 bil-
lion worth of defence 
contracts with French 
companies,” the PM 
said.
“Our door is wide open. 
Our invitation is there.”
“We understand the hurt 
and the disappointment 
and we’ll be patient as we 
look forward to working 
with old friends again.”

Scott Morrison admitted the French President would not pick up his 
phone calls during a press conference in Washington.

NSW recorded 1063 new 
local infections of Covid-
19, with the state lauded 
for picking up the pace 
on its jab delivery ahead 
of reopening.
NSW has recorded 1063 
new locally acquired 
cases of Covid-19 and 
six deaths as the state’s 
vaccination rate surges, 
Health Minister Brad Haz-
zard has revealed.
“I want to start by an-
nouncing that our vacci-
nation rates have come 
along extraordinarily 
well; first doses are up 
to 83.6 per cent now and 
second doses are sitting 
at 55.5 per cent. 
“That is quite a remark-
able increase.”
The surge is expected to 
help NSW open up earlier 
than first planned, with 
the expected ‘freedom 
day’ now thought to be a 
week ahead of schedule.
The latest data predicts 
NSW will hit 70 per cent 
double doses by October 
7, which would see the 
state open on October 
11. 
NSW Health officials re-
vealed more details on 
the six deaths.
“Four were women and 
two were men,” a media 
release read. “Three peo-
ple were from western 
Sydney, two people were 
from south western Syd-
ney and one person was 
from Dubbo.
“Of those who died, four 
people were not vacci-
nated. One person – a 
woman in her 90s – had 
received one dose of a 
COVID-19 vaccine, and 
one person – a woman in 
her 50s with significant 
underlying health condi-
tions – had received two 
doses.
“A woman in her 90s from 
Dubbo died at St Mary’s 
Villa Aged Care Facility 
in Dubbo where she ac-
quired her infection. This 
is the fourth death linked 

1063 new locally acquired Covid-19 
cases in NSW as vaccine rate surges 
ahead of lockdown end (23rd of Sep)

to an outbreak at this fa-
cility.”
There are currently 1244 

people in hospital with 
Covid-19, with 233 in in-
tensive care.

None of the cases were 
in quarantine for their 
entire infectious period 
and at least 11 were in-
fectious in the commu-
nity.
Seven cases have been 
linked to previous cases 
and the remainder are 
still under investigation.
Twelve patients are in 
hospital with COVID-19 
and two of these are in 
intensive care on ventila-
tion. Two are NSW resi-
dents.
One child under the age 
of 12 is in hospital, how-
ever they were not there 
because of the severity of 
the disease but because 
they didn’t have appro-
priate care at home.
The ACT has recorded 
674 cases during this 
outbreak and 463 cases 
have recovered. There 
are 211 active cases.
Deputy chief health of-
ficer Dr Vanessa John-
ston said new medical 
centres were going to be 
listed as exposure sites 
on Thursday.
She said it was important 
for people to wear a mask 
correctly, check in and 
maintain social distanc-
ing when going out for 
essential reasons such 
as getting medical care 
and grocery shopping.
“Get tested immediately 
when you get symp-
toms,” Dr Johnston said.
“Don’t pop into the shops 
on the way home, don’t 
go through the drive-
through.”
Chief Minister Andrew 
Barr refused reveal any 
details on a plan for eas-
ing lockdown restric-
tions before the next 
checkpoint on Friday, 

October 1.
Dr Johnston said she 
acknowledged the com-
munity wanted more 
specific information on 
the path out of lockdown 
but said more informa-
tion would be released 
next week.
“Uncertainty has been 
hanging over our heads 
for 18 months and that’s 
not necessarily going 
to be resolved with the 
roadmap or the pathway 
forward because Austra-
lia is in for a new experi-
ence, moving from elimi-
nation to community 
suppression,” she said.
Almost 600 applicants 
have started work and 
other 40 nurses will start 
this week. Fewer than 50 
health staff are unable to 
work due to quarantine.
Ms Stephen-Smith said 
ACT health facilities had 
strong COVID manage-
ment plans in place which 
include staff wearing 
face shields and masks, 
a high level of vaccina-
tion. People working on 
COVID wards are all fully 
vaccinated.
Meanwhile, NSW has re-
corded 1063 new cases 
of COVID-19 and six 
deaths in the 24 hours 
to 8pm Wednesday.
There were two new 
COVID-19 cases report-
ed in Southern NSW, 
bringing the total num-
ber to 91 since the start 
of the current outbreak 
in June.
Of the two new cases, 
one new case is in Goul-
burn and is linked to a 
known case.
One new case is in 
Queanbeyan and is un-
der investigation.

ACT records 16 new COVID-
19 cases (23rd of Sep)
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