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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

مطلوب للعمل
مطلوب للعمل يف أفران

سيدة  يف املطبخ )الخربة ضرورية) 
وشاب يف خدمة الزبائن 

لالتصال: 1321 9791

     سائقو السيّارات العمومية خالل التجمع أمام وزارة الطاق 

يسمح  تطّور  يطرأ  مل 
موعد  إىل حتديد  باالنتقال 
جمللس  جديدة  جللسة 
بعد  سيما  ال  الوزراء، 
الرئيسني  بني  التداول 
وجنيب  عون  ميشال 
يف  االول،  أمس  ميقاتي 
إىل  التوّصل  تعثر  ظل 
إجياد »خمرج قضائي« يف 
»الثنائي  مطلب  خصَّ  ما 
احملقق  بإبعاد  الشيعي« 
مرفأ  انفجار  يف  العدلي 
طارق  القاضي  بريوت 

البيطار.
القضائي،  املوقف  لكن 
أمس  مساء  متانة  ازداد 
عن  املعلومات  مع  االول، 
اجتاه لدى مفوض احلكومة 
العسكرية  احملكمة  لدى 
عقيقي  فادي  القاضي 
لالستماع إىل رئيس حزب 
مسري  اللبنانية«  »القوات 
احداث  ما خصَّ  جعجع يف 
الرمانة-  عني   - الطيونة 

الشياح.
املعلومات،  جعجع  ينِف  مل 

لكنه ربط حضوره بالذهاب 
العسكرية  احملكمة  إىل 
االستماع  بإفادته  لإلدالء 
إىل األمني العام حلزب اهلل 

السّيد حسن نصر اهلل.
خالل  انه  املعلومات  ويف 
اللقاء بني الرئيس ميشال 
ميقاتي،  وجنيب  عون 
ميقاتي  الرئيس  ارتأى 
جمللس  دعوة  توجيه  عدم 

الراهن  الوقت  الوزراء يف 
امام  اجملال  يف  افساحا 
االتصاالت  من  املزيد 
املتصلة  الصيغة  أن  على 
تنته  مل  البيطار  بالقاضي 
القاضية  التخرجية  أن  كما 
عودة  عن  امللف  بفصل 
اجللسات احلكومية مل تنجح 
يف شق طريقها. وفهم من 
مصادر سياسية مطلعة أن  

اجللسات  انعقاد  موضوع 
شائكا  اضحى  احلكومية 
مل  ما  املسألة  تطول  وقد 
خمرج  إىل  الوصول  يتم 
جملس  على  ولذلك  معني 
اإلمساك  األعلى  القضاء 

بامللف. 
يتجه  آخر  صعيد  على 
رد  إىل  عون  الرئيس 
قانون  تعديل  قانون 

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

بوتني: حزب اهلل قوة سياسية كبرية يف لبنان...سنقدم صور األقمار الصناعية النفجار املرفأ ان كانت ستساعد يف التحقيق

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

املعطيات  وفق  االنتخاب 
أنه  العلم  مع  املتوافرة 
لدى وصوله باألمس انكب 
على  اجلمهورية  رئيس 
دراسة النواحي الدستورية 
وفهم  بشانه.   والقانونية 
من مصادر سياسية مطلعة 
مالحظات  عدة  هناك  أن 

عليه . 
إىل  املصادر   وأشارت 
خمالفات  هناك  أن 
بعدم  تتصل  دستورية 
اللبنانيني  بني  املساواة 
املقيمني واملغرتبني فضال 
إجراء  موعد  تقديم  عن 
أن  العلم  مع  االنتخابات 
والبلديات  الداخلية  وزير 
يف  موعدا  حدد  السابق 
وبالتالي  ايار  من  الثامن 
كسر النص القانوني، كما 
عدم تعديل السن وحرمان 
أكثر من ٨٠٠٠ شخص من 
اللبنانية  املناطق  خمتلف 
عن  فضال  االقرتاع  من 

شوائب أخرى.
ميقاتي  الرئيس  ان  ومع 

بأي  اإلدالء  دون  غادر 
مصادر  أكدت  تصريح، 
مّت  االتفاق  »ان  متابعة 
جملس  دعوة  ان  على 
الوزراء لإلنعقاد ستتم يف 
تفاديًا  املناسب  الوقت 
قد  جديد  إشكال  ألي 
احلكومة،  يؤثر جمددًا على 
اسباب  معاجلة  وحلني 

توقف اجللسات«.
داعم،  دولي  إطار  ويف   
أّكد رئيس الوفد األمريكي 
املباشرة  غري  للمفاوضات 
بني  احلدود  لرتسيم 
اموس  واسرائيل  لبنان 
غولشتاين لقناة »احلدث« 

تتناول  »ال  احملادثات  ان 
وينبغي  العالقات،  تطبيع 
فرتة  خالل  تستكمل  ان 

قصرية«.
الغاز  مكامن  اضاف: 
قط  تكن  مل  املشرتكة 
يف  إلي  بالنسبة  خيارا 
احلدود  ترسيم  حمادثات 
بني لبنان وإسرائيل، وأّكد 
األمريكية  العقوبات  ان 
ال  سوريا  على  املفروضة 

عالقة للبنان هلا.
عون مستقبال فرونتسكا

للرئيس  كانت  ذلك  اىل 

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

حتدث عن تالعب كبري بالنتائج
الربيعي: سنطالب بإلغاء النتائج 

وإعادة االنتخابات
السياسي  املتحّدث  عّلق 
صادقون«  »كتلة  باسم 
»حتالف  يف  والقيادي 
الربيعي،  حممود  الفتح«، 
املخالفات  طبيعة  على 
العراقية،  االنتخابات  يف 
ستعتمدها  اليت  والسبل 

التنسيقي  اإلطار  قوى 
االستجابة  عدم  حال  يف 
لالعرتاضات على النتائج.

»امليادين  لقناة  وقال 
»التحالف«  ان  نت« 

التتمة على الصفحة 21

ألول مرة.. كاسحات ألغام أمريكية تدخل 
البحر األمحر مع تصاعد التهديد احلوثي

ألغام  كاسحات  دخلت 
البحر  مياه  إىل  أمريكية، 
منذ  األوىل  للمرة  األمحر، 
سبع سنوات، وذلك لتعزيز 
جهود تأمني خطوط املالحة 
التجارة  وطرق  الدولية 

العاملية.
املركزية  القيادة  وأفادت 
األمريكية  البحرية  للقوات 
يف  اخلامس(  )األسطول 
حسابها  على  تغريدة 
أن  تويرت،  مبوقع  الرمسي 
البحرية  األلغام  كاسحيت 
غالديتور«  إس  إس  »يو 
إس  و«يو   ،)MCM 11(
 )MCM 3( سنرتي«  إس 
باب  مضيق  بالفعل  عربتا 

املندب، يف 1٨ تشرين.
هذا  »ويعترب  وأضافت، 
العبور املرة األوىل لدخول 
البحرية  األلغام  كاسحات 
سبع  منذ  األمحر  البحر  إىل 

سنوات«.
األوىل  املرة  هي  وهذه 
قيادة  فيها  تدفع  اليت 

بهذا  األمريكي  اجليش 
البحرية  القطع  من  النوع 
بدء  منذ  املنطقة  تلك  حنو 
احلرب بني احلكومة اليمنية 
وميليشيا احلوثي االنقالبية 

وذلك  إيرانيًا،  املدعومة 
بعد ارتفاع حدة التهديدات 
ألغام  تشكلها  اليت 
على  وخطورتها  احلوثيني 

رئيس اجلمهورية لفرونتسكا: العمل جار لبدء التفاوض مع صندوق النقد والتحقيق اجلنائي بدأ
عون يّتجه لرّد تعديالت قانون االنتخاب.. وجعجع لن حيضر إىل احملكمة العسكرية إال إذا حضر نصر اهلل!

التتمة على الصفحة 21

إسرائيل تستأنف تدريبات لتنفيذ ضربات 
عسكرية ضد منشأت ايران النووية

اجلو  سالح  إستأنف 
اإلسرائيلي تدريباته لتنفيذ 
ضربة عسكرية حمتملة على 
اإليرانية  النووية  املواقع 
بعد عامني من توقف هذه 

تقارير  حبسب  التدريبات، 
»القناة  نشرتها  إخبارية 
أوف  »تاميز  وموقع   »12

إسرائيل«.
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رسـالة رئـيس الـبلدية ســتيف كـريـستو
إعادة الرعاية التلطيفية اىل مستشفى ويستميد

املراجعة  لرؤية  والسرور  باالرتياح  شعرت 
الخاصة بالرعاية التلطيفية يف غرب سيدني 
جناح  فتح  بإعادة  توصية  عن  أسفرت  قد 
الرعاية التلطيفية يف ويستميد. كانت الدعوة 
أساسية  قضية  الجناح  هذا  فتح  إعادة  إىل 
لقد  للبلدية.  رئيسا  بصفتي  لي  بالنسبة 
أثرتُ هذه القضية عدة مرات خالل األشهر 
عريضة  بدء  ذلك  يف  بما  املاضية،  الستة 
السابق  والرئيس  آخرين  مع نشطاء  والعمل 
لقسم الرعاية التلطيفية، الدكتور فيليب لي. 
املجلس   اجتماع  يف  بإيجاز  ذلك  عن  تحدث 
البلدية يف أيار لبدء التماس لتحسني خدمات 
الربملان  التلطيفية وكتبت إىل أعضاء  الرعاية 
ورئيسة الوالية طالبًا مراجعة التمويل وإعادة 

القسم.

عندما تم إغالق جناح الرعاية التلطيفية يف 
ويستميد يف عام 2009 ، انتشر املرضى يف 
أنحاء املستشفى واحست ممرضات  جميع 
لم  حيث  باالحباط  التلطيفية  الرعاية 
الرعاية  يف  متخصصات  ممرضات  يرتكوا 

التلطيفية.

كانت هذه خدمة دون املستوى لسكان مدينة 
الرعاية  مع  التسامح  يتم  لن  كامربالند. 
سيدني.  غرب  يف  املستوى  دون  الصحية 
يستحق سكاننا أن يـُعامـَلوا بكرامة واحرتام 
يف نهاية حياتهم. إنه جزء حيوي من البنية 
التحتية للمستشفى تم تجريده دون اعتبار 

للتأثري واأللم واملعاناة التي قد يسببها.

غرب  يف  التلطيفية  الرعاية  مراجعة  بعد 
سيدني بقيادة منطقة الصحة املحلية وبدعم 
من وزير الصحة، تم تقديم توصيات إلعادة 

فتح جناح الرعاية التلطيفية.

 يف االجتماع السنوي العام للمنطقة الصحية، 
الجناح.  بفتح  وتعهدوا  التوصية  قبول  تم 
أمر  على  هازارد  براد  الصحة  وزير  أشكر 
وعلى  التلطيفية  الرعاية  مجال  يف  املراجعة 
وإىل  سيدني  غرب  سكان  إىل  االستماع 
الخرباء الطبيني الذين يعرفون ذلك جيدًا. 

إنه فوز كبري ملجتمع كامربالند سيتي. 

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

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

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

Reinstating palliative care at Westmead 
I was relieved and pleased to see the review into 
palliative care in Western Sydney has resulted in a 
recommendation to reopen the palliative care ward at 
Westmead. Advocating for the reopening of this ward 
has been a core issue of mine as Mayor. I have raised 
the issue many times over the past six months, including 
starting a petition and working with other campaigners 
and the former head of the palliative care ward, Dr Philip 
Lee. I put forward a Mayoral Minute in May to begin a 
petition for improved palliative care services and wrote 
to members of parliament and the Premier asking for a 
review of funding and reinstatement of the ward.

When the palliative care ward at Westmead was closed 
in 2009, patients were spread throughout the hospital 
and palliative care nurses were stretched. Those nurses 
became frustrated and left Westmead, leaving no 
specialist palliative care nurses.

This was a sub-standard service for the residents of 
Cumberland City. Sub-standard health care for Western 
Sydney will not be tolerated. Our residents deserve to 
be treated with dignity and respect at the end of their 
life. It’s such a vital part of hospital infrastructure that was 
stripped away without regard for the impact, pain and 
suffering it would cause.

After a review of palliative care in Western Sydney led by 
the Local Health District, and supported by the Health 
Minister, recommendations were put forward to reopen 
the palliative care ward. At the Health District’s Annual 
General Meeting, the recommendation was accepted 
and they pledged to open the ward. I thank the Health 
Minister Brad Hazzard for ordering the review into 
palliative care and for listening to the people of Western 
Sydney and to the medical experts who know it best.  
It’s a big win for the Cumberland City community.

Mayor Steve Christou met with the Westmead Push for Palliative Care group and former GP and palliative care specialist, 
Dr Philip Lee in June 2021 to spearhead the campaign.
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العماد  اجلمهورية  رئيس  عرض 
جملس  رئيس  مع  عون  ميشال 
خالل  ميقاتي  جنيب  الوزراء 
استقباله قبل ظهر امس االول 
اخلميس يف قصر بعبدا لألوضاع 
ضوء  يف  البالد،  يف  العامة 
خمتلف  على  األخرية  التطورات 

األصعدة.
اإلسراع  البحث ضرورة  وتناول 
يف اطالق البطاقة التمويلية يف 
احملروقات  أسعار  ارتفاع  ضوء 
السلع  أسعار  على  وانعكاسها 
هذا  ويف  الغذائية.  واملواد 
مصري  اىل  التطرق  مت  السياق 
القرض من البنك الدولي بقيمة 
واملعاجلات  دوالر  مليون   246

اجلارية يف شأنه.
عون  الرئيسان  حبث  كذلك 
الزيارات  نتائج  يف  وميقاتي 
اليت يقوم بها عدد من املوفدين 
الدوليني، ومستجدات التفاوض 
الدولي،  النقد  صندوق  مع 
من  عدد  درس  اىل  إضافة 
موظفي  أوضاع  ملعاجلة  احللول 
القطاع العام يف ضوء الظروف 
الصعبة  واملالية  االقتصادية 

اليت متر بها البالد.
فرونتسكا

عون  للرئيس  كانت  ذلك  اىل 
استهلها  ديبلوماسية،  لقاءات 
اخلاصة  املنسقة  باستقبال 
املتحدة  لألمم  العام  لالمني 
اليت  فرونتسكا  جوانا  السفرية 
اجلمهورية  رئيس  مع  تداولت 
سيما  ال  املستجدات،  آخر  يف 
بعد التطورات األخرية السياسية 

عرض مع ميقاتي لضرورة اإلسراع يف اطالق البطاقة التمويلية
عون لفرونتسكا: العمل جار لبدء التفاوض 

مع صندوق النقد والتحقيق اجلنائي بدأ

واالقتصادية،  واألمنية  منها 
تقديم  تنوي  انها  خصوصا 
احاطة جمللس االمن الدولي يف 
الشهر املقبل حول األوضاع يف 

لبنان.
الرئيس عون

للسفرية  عون  الرئيس  واكد 
»التحضريات  ان  فرونتسكا 
مع  التفاوض  لبدء  مستمرة 
صندوق النقد الدولي يف اقرب 
فرصة ممكنة، كما ان التحقيق 
حسابات  يف  اجلنائي  املالي 
مصرف لبنان بدأ اليوم من قبل 
ومارسال«،  »الفاريز  شركة 
»ماضية  احلكومة  ان  اىل  الفتا 
احلياتية  الشؤون  معاجلة  يف 
امللحة للحد من تأثرياتها السلبية 
على املواطنني، يف ظل ارتفاع 
وانعكاس  احملروقات  أسعار 

ذلك على أسعار السلع«.
ان  على  عون  الرئيس  وشدد 
انفجار  جرمية  يف  »التحقيق 
لتحديد  مستمر  بريوت  مرفأ 
لألصول  وفقا  املسؤوليات 

القانونية املرعية«.
فرونتسكا

فرونتسكا  السفرية  وأعربت 
املتحدة  األمم  »استعداد  عن 
اجملاالت  كل  يف  لبنان  لدعم 
حتقيق  على  تساعده  اليت 
واالقتصادي  األمين  االستقرار 
وتوفري  النظر  وجهات  وتقريب 

التسهيالت الالزمة لذلك«.
غرييو

استقبل  أيضا،  ديبلوماسيا 
فرنسا  سفرية  عون  الرئيس 

جولة  معها  واجرى  غرييو  آن 
العامة  األوضاع  تناولت  افق 
التطورات  ضوء  يف  البالد  يف 

األخرية.
انها  غرييو  السفرية  وأوضحت 
الرئيس عون رسالة  نقلت اىل 
الفرنسي  نظريه  من  شفهية 
اميانويل ماكرون ضمنها التزامه 
رئيسا  لبنان  ملساعدة  الدائم 
كان  ما  وهو  وشعبا،  وحكومة 
جنيب  احلكومة  لرئيس  أكده 
قبل  له  استقباله  خالل  ميقاتي 

أسابيع.
»ملتزمة  بالدها  ان  وأكدت 
يساعد  ما  كل  حتقيق  تسهيل 
يف عملية النهوض االقتصادي 
واملالي يف البالد والتخفيف من 
تتابع  كذلك  اللبنانيني.  معاناة 
مع  اجلارية  املفاوضات  باريس 
وتبدي  الدولي  النقد  صندوق 
يف  للمساعدة  استعداد  كل 
معاجلة أوضاع الكهرباء والنواحي 
 500 ستقدم  حيث  الصحية 
للبنانيني،  »فايزر«  لقاح  الف 
وستواصل دعم القطاع الرتبوي 
والقوى العسكرية واألمنية النها 
البالد  يف  االستقرار  ان  تعترب 
يف  وضروري  أساسي  عامل 
معاناة  فيه  تشتد  الذي  الوقت 

اللبنانيني«.
»تناول  البحث  ان  وأوضحت 
اليت  األمنية  التطورات  أيضا 
معاجلة  وضرورة  مؤخرا  حصلت 
االنتخابات  وموضوع  ذيوهلا، 
احلكومة  التزمت  اليت  النيابية 

اجراءها يف الربيع املقبل«.

الرئيس عون مستقبال  الرئيس ميقاتي

الرئيس عون مستقبال  فرونتسكا

املال  جلنة  رئيس  استقبل   
كنعان  ابراهيم  النائب  واملوازنة 
صندوق  وفد  النواب  جملس  يف 
املدير  برئاسة  الدولي  النقد 
حممود  الصندوق  يف  التنفيذي 
حمي الدين، ومشاركة املستشارة 
األوىل للمدير التنفيذي الدكتورة 

مايا شويري.
ووصف النائب كنعان االجتماع بـ 
»املثمر وقد عرضنا فيه للتعاون 
بني اجمللس النيابي واحلكومة مع 
وضرورة  الدولي  النقد  صندوق 

توحيد اجلهود والرؤى املستقبلية 
املقبلة  املرحلة  يف  االصالحية 
بهدف الوصول اىل اتفاق العادة 
هيكلة الدين العام كما املصارف 
يف  البنيوية  االصالحات  وتنفيذ 
املالية العامة، وحتديدا يف موازنة 
احلسابات  تدقيق  واجناز   2022
يف  اجلنائي  والتدقيق  املالية 

حسابات مصرف لبنان«.
تطرق  »البحث  ان  اىل  ولفت 
بشكل خاص اىل اموال املودعني 
وتوحيد  طاهلم  الذي  واالقتطاع 

الكابيتال  وقانون  الصرف  سعر 
الصندوق  ومالحظات  كونرتول 
ناقشناها  قد  كنا  اليت  عليه 
املال  جلنة  يف  معظمها  وتبنينا 

واملوازنة«.
وامل كنعان ان »تستعيد احلكومة 
االحداث  بعد  سريعا  املبادرة 
خطة  باجناز  فورا  للبدء  األخرية 
النهوض والتفاوض على اساسها 
مع صندوق النقد متهيدا للوصول 
نهاية  قبل  اولي  اتفاق  اىل 

العام«.

كنعان التقى املدير التنفيذي لصندوق النقد:
 اتفاق على التعاون وتوحيد الرؤى 

وتنفيذ االصالحات البنيوية

كنعان مستقبال محي الدين وشويري

استقبل وزير اخلارجية واملغرتبني 
الدكتور عبداهلل بو حبيب، أمس 
األول اخلميس، املدير التنفيذي 
الدكتور  الدولي  النقد  لصندوق 

حممود حميي الدين.
وقال الوزير بو حبيب ويف ختام 
اللقاء: »تسعدني زيارة الدكتور 
حميي الدين الذي ميثل 11 دولة 

منها لبنان«.
وقال الدكتور حميي الدين: »ان 
يأتي  اخلارجية  وزير  مع  اللقاء 
لبنان  اىل  زيارتي  ختام  قبيل 
زيارة  كانت  انها  ارى  واليت 
ال  انا  جيدة.  نتائج  ذات  موفقة 
اتفاوض مع احلكومة اللبنانية او 
مع مصرف لبنان لكن دوري هو 
التعرف على اولويات الدولة من 
استهليتها  اليت  لقاءاتي  خالل 
ثم  اجلمهورية،  رئيس  بلقاء 
النواب  جملس  رئيس  التقيت 
ورئيس جملس الوزراء والوزراء 
االقتصادية  بالشؤون  املعنيني 
املعنيني  الوزراء  من  وعددا 
وتعكس  القطاعية.  بالشؤون 
اليت  االربع  االولويات  اللقاءات 
تشكل أركان التعامل املستقبلي 
الدولي،  النقد  صندوق  مع 
للتفاوض  اطارا  ايضا  وتشكل 
مع  احلكومة  به  ستقوم  اليت 
االسابيع  يف  لبنان  مصرف 
االسابيع  موعد  وأؤكد  املقبلة. 
املقبلة، ألن هناك اهمية العتبار 

الوقت«.
االربعة  امللفات  »ان  أضاف: 
املالية  بالسياسات  اوال  ترتبط 
بإعادة  يتعلق  ما  وكل  العامة 
واعداد  العام،  الدين  هيكلة 

للمعايري  وفقا  منضبطة  موازنة 
مكون  فيها  ويكون  الدولية 
النشاط  بدعم  خاص  رئيسي 
االجتماعي وكل االنشطة اخلاصة 

باخلدمات االجتماعية الرئيسية.
ثانيا االصالحات اخلاصة بالقطاع 
اجلهاز  الرتكيز على  املالي، عرب 
لبنان  مصرف  ودور  املصريف 
لدراسات  وفقا  اخلسائر  وحتديد 
فنية معتمدة وللمعايري الدولية. 
وهناك تفاهم جيد يف هذا االمر 
ومصرف  احلكومة  أعضاء  بني 
لبنان. ثالثا، أهمية توحيد نظام 
سعر الصرف، وهذا يكون عادة 
االصالحات  منتجات  من  منتجا 
تتم  الذي  الشاملة،  االقتصادية 
املباشرة به، وايضا التوفيق يف 
النقاش مع صندوق النقد وفيها 
بضبط  خاص  هام  قانون  ايضا 
البالد  داخل  من  التحويالت 
وخارحها، وهذا ايضا ناقشته مع 
ورئيس  النواب  جملس  رئيس 

رابعا،  الربملانية.  املال  جلنة 
وتأكيد  اهليكلية  االصالحات 
والشفافية  احلوكمة  موضوع 
االولوية  ذات  القطاعية  واالمور 

اليت حتددها الدولة«.
وضع  يف  وفقنا  »إذا  وختم: 
إطار جيد لعرضه على الصندوق 
بعد  ميكن  املقبلة،  األسابيع  يف 
ادارة  جملس  على  عرضه  ذلك 
الصندوق، ويتحدد شكل الربنامج 
مبا  به،  املرتبط  التمويل  واطار 
االقتصاد  يف  الثقة  يكسب 
اللبناني ويعيد التدفقات املالية 
هو  ما  واىل  عهدها،  سابق  إىل 
التوفيق  ونتمنى  ايضا.  أفضل 
يف  اللبناني  والشعب  للحكومة 
إجناز هذا املوضوع، علما أننا يف 
بالزيارات  مقارنة  الزيارة،  هذه 
أفضل  توافقا  وجدت  السابقة، 
حول االولويات ولغة واحدة بني 
االقتصادي  األمر  حول  االطراف 

وآثاره االجتماعية«.

املدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي زار بو حبيب:
زيارتي لبنان كانت موفقة ونتائجها جيدة

مصرف لبنان: االجتماع مع املدير 
التنفيذي لصندوق النقد كان اجيابيا 

ومت البحث يف أولويات احلكومة
أن  بيان  يف  لبنان  مصرف  أكد 
التنفيذي  املدير  مع  »االجتماع 
الدولي  النقد  صندوق  لدى 
ومستشارته  الدين  حميي  حممود 
ومت  اجيابيا  كان  شويري،  مايا 
ال  احلكومة  أولويات  يف  البحث 
سيما بالنسبة ملشروع اقتصادي 

شامل«.
عقد  الذي  االجتماع،  وحضر  هذا 
جانب  اىل  اخلميس،  األول  أمس 
رئيس  نائب  من  كل  سالمة، 
الشامي  سعاده  الوزراء  جملس 
اخلليل  يوسف  املالية  ووزير 

ووزير االقتصاد أمني سالم.
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تلقى وزير اخلارجية واملغرتبني 
من  رسالة  حبيب  بو  عبداهلل 
فيها  هنأه  البولندي،  نظريه 
على توليه منصبه اجلديد، نقلها 
بشيميسالف  لبنان  يف  السفري 
البحث  وجرى  نيسيووفسكي. 
البلدين  تهم  مسائل  يف 
الشرعية  غري  اهلجرة  ابرزها 
اىل اوروبا بشكل عام وبولونيا 
البحث  مت  كذلك  خاص.  بشكل 

احملافل  يف  الدعم  تبادل  يف 
الدولية.

كذلك تسلم الوزير بو حبيب من 
سفري ماليزيا آزري مات ياكوب، 
خارجية  وزير  من  تهنئة  رسالة 
عبداهلل،  الدين  سيف  ماليزيا 
تطوير  لسبل  عرض  وجرى 
سيما  ال  البلدين  بني  التعاون 
االستثمارات  جذب  جمال  يف 
حبث  كما  لبنان،  اىل  املاليزية 

وزير اخلارجية مع السفري ياكوب 
يف التعاون التقين بني البلدين 
ودورات تدريبية ومنح مدرسية 

توفرها بالده للبنانيني.
وعرض بوحبيب مع سفري كوبا 
بييسري  الكسندر  لبنان  لدى 
العالقات  تطوير  لسبل  موراغا 
الثنائية يف شتى اجملاالت، ال 
سيما يف موضوع مكافحة تفشي 

كورونا. 

بو حبيب تلقى رساليت تهنئة من نظرييه البولندي 
واملاليزي وعرض مع سفري كوبا لتطوير العالقات

الوزير بو حبيب مستقبال السفري موراغا

الوطين  الدفاع  وزير  استقبل   
االطباء  نقيب  سليم،  موريس 
الدكتور شرف أبو شرف ونقيب 
أطباء الشمال الدكتور سليم ابي 
للتهنئة،  زاراه  اللذين  صاحل 
اليت  للتحديات  عرض  وجرى 
والنزف  الطيب  اجلسم  يواجهها 
االطباء  هجرة  بسبب  احلاصل 

واملمرضات واملمرضني.
نقيب  الدفاع  وزير  والتقى 
اخلاصة  املستشفيات  اصحاب 
رأس  على  هارون  سليمان 
زيارة  يف  النقابة،  من  وفد 
تهنئة جرى خالهلا عرض اوضاع 

املستشفيات يف هذه الظروف 
الصعبة وعالقة التعاون والثقة 
املستشفيات  بني  القائمة 
وسبل  العسكرية  والطبابة 
خدمة  اجل  من  تطويرها 

املرضى.
ان  سليم  الوزير  واعترب 
الطيب  واجلسم  »املستشفيات 
تشكل  لبنان  يف  والتمريضي 

شبكة امان رغم الصعوبات اليت 
املؤسسات  وتواجه  تعرتضها 
حد  على  واملواطنني  الضامنة 
»استمرار  يف  آمال  سواء«، 
املستشفيات  بني  التعاون 
يضمن  ملا  العسكرية  والطبابة 
توفري اخلدمات االستشفائية لكل 
العسكريني يف اخلدمة والتقاعد 

ومن هم على عاتقهم«. 

سليم عرض لواقع املستشفيات واجلسم الطيب مع ابوشرف وابي 
صاحل وهارون: الستمرار التعاون بني املستشفيات والطبابة العسكرية

الوزير سليم مستقبال النقيب هارون مع وفد من النقابة

جورج  االعالم  وزير  استقبل 
قرداحي، يف مكتبه يف الوزارة، 
وفدا من نقابة الصحافة برئاسة 
يرافقه  الكعكي  عوني  النقيب 
نادين  احلركة،  فؤاد  االعضاء: 
عقل،  ابي  فيليب  صموئيل، 
عفيفي.  وبسام  احلليب  وسيم 
العامة  االوضاع  يف  البحث  ومت 
الصحافة  وشجون  شؤون  ويف 

واالعالم يف لبنان.
وقال النقيب الكعكي اثر اللقاء: 
»تشرفنا مبقابلة الوزير الصديق 
قرداحي.  جورج  والزميل  واالخ 
حقق  اليوم  االعالم  أن  نعترب 
ليست  انها  اذ  االمنيات،  احدى 
وزير  يأتي  الذي  االوىل  املرة 
الصحايف  اجلسم  من  لالعالم 
واالعالمي، لكن ال شك ان الوزير 
جورج قرداحي هو رجل مميز يف 

االعالم ووجه اعالمي كبري«.
جدا  كبرية  »الصعوبات  اضاف: 
هذه  يف  قرداحي  الوزير  امام 
جزء  عن  حدثنا  وقد  املرحلة، 

قليل منها، وهو يريد ترك بصمة 
يف االعالم. من جهتنا، نرى ان 
كل من يريد العمل ال بد له ان 

يصل«.
الظروف  كل  »رغم  انه  واكد 
واملالية  االقتصادية  السيئة 
واالجتماعية اليت مل يشهد مثلها 
لبنان يف تارخيه، ال نزال نؤمن 
رجل  هو  اللبناني  االنسان  بأن 

خالق«.
البلد  هذا  ان  »صحيح  وقال: 
البلدان  من  اصبح  اليوم 
أننا اغنياء بتارخينا  الفقرية، اال 
لوالها  اليت  االغرتابية  وبقوتنا 
ومات.  انتهى  لبنان  لكان 
املغرتبني  اىل  يعود  الفضل 
 7 وصول  بدليل  باستمراريتنا، 
نقدية  دوالر، حتويالت  مليارات 
من املغرتبني اىل اهاليهم خالل 

السنة املاضية«.
خالل  »ركزنا  الكعكي:  وختم 
االلكرتوني  االعالم  على  اللقاء 

الذي حيتاج اىل التنظيم«.

قرداحي عرض مع وفد من نقابة 
الصحافة شؤونا اعالمية

الوزير قرداحي مستقبال النقيب الكعكي مع وفد من النقابة

علي  السيد  العالمة  استقبل   
للمجمع  العام  االمني  اهلل  فضل 
اهلل  آية  البيت  ألهل  العاملي 
رمضاني  رضا  الدكتور  الشيخ 
اجملمع،  من  وفد  رأس  على 
وكان عرض لالوضاع اإلسالمية 
على  امللقاة  واملهمات  العامة 
عاتق املسلمني عموما وأتباع أهل 
يف  سيما  وال  خصوصا  البيت 
والصعبة  الدقيقة  املرحلة  هذه 
والعامل  املنطقة  فيها  متر  اليت 

اإلسالمي.
فضل  السيد  رمضاني  ووضع 
اهلل يف أجواء التحضريات لنشاط 
اجملمع يف مرحلة ما بعد كورونا 
العام  املؤمتر  حول  واالقرتاحات 
إىل  االستماع  وضرورة  للمجمع 
حول  املختلفة  واآلراء  النصائح 
تقديم  وطرق  العمل  أساليب 
اإلنسانية  بالطريقة  اإلسالم 
واألخالقية املنفتحة على اجلميع.

على  اهلل  فضل  شدد  بدوره، 

أن »يقدم اإلسالم يف خط أهل 
القواعد  خالل  من  للناس  البيت 
عن  بعيدا  واإلنسانية،  األخالقية 
اليت  املشوهة  التقدميات  بعض 
مشددا  البعض،  فيها  يسري 
على ثقافة الرمحة واالنفتاح على 
كل الناس، وعلى الرتاث الغين 
للمسلمني وألئمة أهل البيت يف 
جماالت الدعاء وأخالقيات الرمحة 
القرآن  عليها  أكد  اليت  واحملبة 

الكريم«. 

التقى وفد اجملمع العاملي ألهل البيت: 

العتماد ثقافة الرمحة واألخالقيات 
يف العالقة مع اآلخرين

العالمة فضل اهلل  مستقبال الشيخ رمضاني والوفد املرافق

 ،LBCIأفادت معلومات لقناة الـ
العدلي  يف قضية   بأن  احملقق 
بريوت   القاضي  مرفأ  انفجار 
جمددا  راسل  البيطار   طارق 
للبت  التمييزية   العامة  النيابة 
الداخلية  وزير  مع  اخلالف  يف 

يف  املولوي   والبلديات  بسام 
العام  لألمن  العام  املدير  ملف 
لألمن العام  اللواء عباس ابراهيم  
كما راسل  اجمللس االعلى للدفاع  
العطائه االذن مبالحقة مدير عام 
أمن الدولة  اللواء طوني صليبا .

البيطار راسل التمييزية للبت باخلالف مع مولوي مبلف ابراهيم 
وراسل جملس الدفاع األعلى العطائه إذن مالحقة صليبا

وأضافت املعلومات: »لن يكون 
هناك على جدول أعمال اجمللس 
القضاء االعلى يف اجتماعه اليوم 
البيطار  للقاضي  استدعاء  أي 
كما أن االخري مل يتبلغ حتى هذه 

اللحظة أي تبليغ من اجمللس«.

األول رئيس حزب  أمس  عقد، 
اجلميل سلسلة  الكتائب سامي 
اجتماعات يف العاصمة واشنطن 
داريل  الكونغرس:  أعضاء  مع 
عيسى، يونغ كيم، آدم شيف، 
بريي،  سكوت  ستيوب،  جريج 
ميلر  وكارول  حلود  دارين 
الكونغرس  يف  مكاتبهم  يف 
مناقشة  »متت  حيث  األمريكي، 
اللبنانية  الثنائية  العالقات 
الدعم  وأهمية  األمريكية،   -
الصعد  على  للبنان  األمريكي 

كافة، وخصوصا الدعم اإلنساني 
ودعم اجليش اللبناني. كما مت 
املستجدات  آخر  إىل  التطرق 
وضرورة  واملنطقة،  لبنان  يف 
يف  االستقرار  على  احلفاظ 

لبنان«، حبسب بيان للحزب.
»ضرورة  على  اجلميل  وشدد 
محاية العملية االنتخابية كفرصة 
للشعب اللبناني للتغيري بشكل 

سلمي ودميقراطي«.
وشارك يف اللقاء وفد من حزب 

الكتائب.

رئيس الكتائب التقى يف واشنطن أعضاء من الكونغرس:

 حلماية العملية االنتخابية كفرصة للشعب 

اللبناني للتغيري سلميا ودميقراطيا

جورج  االعالم  وزير  استقبل 
السفرية  مستشار  قرداحي، 
الفرنسية االعالمي جان ايلربون، 
والعمل  التعاون  مستشارة 
الثقايف ورئيسة املعهد الفرنسي 
ماري بوسكاي، امللحق السمعي 

شومني،  دو  غييوم  والبصري 
حبضور مستشارة الوزير لشؤون 
اليسار  الفرنكوفوني  اإلعالم 
تعزيز  يف  البحث  ومت  نداف، 
اإلعالم  وزارة  بني  التعاون 

والسفارة الفرنسية.

وزير اإلعالم استقبل وفدا من السفارة الفرنسية 
ومتنى إعادة إطالق قناة 9 بالتعاون مع الفرنسيني

العماد  اجليش  قائد  استقبل 
جوزاف عون، يف مكتبه بالريزة، 
السعودي  العسكري  امللحق 

حممد  بن  منصور  الركن  العميد 
وداعية  زيارة  يف  الرتكي، 
ملناسبة انتهاء مهامه يف لبنان.

قائد اجليش استقبل امللحق العسكري السعودي يف زيارة وداعية
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لـبنانيات
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مولوي: مسؤولون أمام ضمائرنا ملنع دخول املمنوعات 
اىل الدول الصديقة والشقيقة خصوصا السعودية

والبلديات  الداخلية  وزير  جال 
القاضي بسام مولوي، قبل ظهر 
رفيق  مطار  يف  االول،  أمس 
من  واطلع  الدولي،  احلريري 
املعنية  االمنية  االجهزة  قادة 

على سري العمل.
وكان يف استقبال الوزير مولوي 
العميد  املطار  أمن  جهاز  قائد 
نبيل عبداهلل، رئيس دائرة األمن 
الصيصة،  جوني  العميد  العام 
الداخلي  قائد سرية قوى األمن 
العقيد عزت اخلطيب وضباط من 

االجهزة االمنية.
من  جولته  مولوي  واستهل 
انتقل  ثم  اجلوي،  الشحن  مركز 
نظام  وتفقد  املطار  مبنى  اىل 
ومهبط  احلقائب  تفتيشات 
واجتمع  والشحن،  الطائرات 
عقد  بعدها  عبداهلل،  بالعميد 
صالون  يف  صحافيا  مؤمترا 
الشرف، قال فيه: »زرنا اليوم 
الدولي  احلريري  رفيق  مطار 
أمن  جلهاز  الزيارة  وخصصنا 
الذي  عبداهلل  والعميد  املطار 

استلم مهامه اخريا«.
اضاف: »أكد لنا العميد عبداهلل 
بوابة  باعتباره  املطار  جهوزية 
اخلارج  وبوابة  اخلارج  اىل  لبنان 
لبنان  واجهة  وهو  لبنان،  اىل 
الصورة  نعطي  خالله  من  الذي 
البلد،  هلذا  واحلضارية  اجلميلة 
والذي نريد من اجلميع التعاون 

من اجلها«.
عبداهلل  »العميد  ان  اىل  واشار 
عرض لنا ملعاناة العسكريني يف 
جهاز أمن املطار والذين يعانون 
كباقي العسكريني يف كل لبنان 
عناية،  اىل  حباجة  أيضا  وهم 
وعرض لنا ايضا للمشاكل اليت 
تتعرض هلا التجهيزات، خصوصا 
بعض  يف  الصيانة  لناحية 
للتفتيشات  وبالنسبة  األماكن. 
كاملة،  جبهوزية  ليست  فهي 
وبالتالي خيشى يف فرتات معينة 
حصول االزدحام او تعطيل وهذا 

االمر يشل عمل املطار متاما«.
املطار  أمن  جهاز  مولوي  ودعا 
اىل »التشدد يف تفتيش كل ما 
له عالقة باملسافرين والعابرين 
واآلليات  والبضائع  واحلقائب 
وكل ما له عالقة باملطار او ما 
مير فيه، ألن التفتيش هو الذي 
املمنوعات  ضبط  على  يساعدنا 
ال  املطار،  عرب  مرورها  او 
اليت  العناصر  كل  مراقبة  سيما 
أمنية  سواء  املطار،  يف  تعمل 
من  هؤالء  ألن  عسكرية،  أو 
عدم  نضمن  حتى  سيساعدنا، 
مرور  او  أمين  خرق  اي  حصول 
املمنوعات من املطار. واكد لنا 
العميد عبداهلل ان تعاون االجهزة 
األفضل  اىل  سيؤدي  ووحدتها 
ما  وكل  املطار  لضبط  بالنسبة 
يتعلق بتهريب املمنوعات او اي 

جرائم اخرى«.
وهنأ الوزير مولوي العميد عبداهلل 
على مهامه اجلديدة، وطالبه وكل 
العاملني يف املطار بـ »التشدد 

يف موضوع التفتيش«.
املسافرين  اىل  »اتوجه  وتابع: 
شخص  وكل  واملواطنني 
ان  بالقول  يستعمل هذا املطار 
لبنان  صورة  هو  املرفق  هذا 
وعلى  عليه  حنافظ  ان  وجيب 
خلل  اي  فإن  وبالتالي  مسعته، 

بالبضاعة  او  مبستلزماته  يتعلق 
بسمعة  يضر  عربه  متر  اليت 
الشقيقة  الدول  لبنان، يف كل 
اليت  الدول  وكل  والصديقة 
تضررت  ان  سبق  بانها  تقول 
من  تأذت  او  األداء  بعض  من 
ان تكون مرت عرب  اشياء ميكن 
يؤذي  املوضوع  فهذا  املطار. 

لبنان ومسعة املطار«.
كل  بأمانة  »معنيون  اننا  واكد 
ال  والشقيقة  الصديقة  الدول 
وبسالمتها  منها  العربية  سيما 
وامنها اجملتمعي ومسؤولون امام 
لبنان  مسعة  فلحماية  ضمرينا. 
علينا ان نعمل لنضمن عدم ادخال 
اي ممنوعات اىل هذه الدول مبا 
سواء  وسالمتها،  بأمنها  يضر 
او ممنوعات،  او خمدرات  اسلحة 
جمتمعنا  هو  اجملتمع  هذا  ألن 
مجيعا، ال سيما الدول العربية بعد 
وليس  حصلت،  اليت  اإلشكاالت 
كل  عرب  امنا  املطار  عرب  فقط 
على  وشدد  احلدودية«،  املعابر 
ان »املعابر احلدودية هي مسعتنا 
ووجه لبنان، وحنن معنيون حبماية 
ال  الدول  لكل  اجملتمعي  األمن 

سيما العربية منها«.
»اللبنانيني  ان  مولوي  واكد 
اجملتمعي  أالمن  على  حريصون 
والشقيقة  الصديقة  للدول 
العربية  اململكة  خصوصا 
وكل  وسالمتها،  السعودية 
والصناعيني  واملزارعني  التجار 
عملهم  على  يتكلون  لبنان  يف 
السعودية  العربية  اململكة  يف 
وعلى  العربية  الدول  يف  كما 
او  التجارية  سواء  عالقتهم 
الصناعية وخصوصا التصدير«.

امن  جهاز  على  مولوي  ومتنى 
احلدود  اىل  »التشدد  املطار 
املعابر  كل  وضبط  القصوى 
ان  اذى ممكن  اي  األخرى ملنع 
يصدر من لبنان، كما امتنى على 
هذه الدول، ال سيما العربية منها 
أن تنظر بعني املصلحة جلهة كل 
ما سنقوم به وسنضاعف العمل، 
داعمة  كانت  الدول  هذه  الن 
نؤكد  وحنن  للبنان،  ومساندة 
اجملتمعي  أمنها  على  حرصنا 
ونطلب منها احلرص على مصاحل 
اللبنانيني الذين يعتاشون منها 
وهلم عالقات جتارية او عالقات 
العربية  اململكة  اىل  تصدير 
السعودية، فلبنان بلدهم الثاني 
واعطوه  حيبونه  وهم  وحيبهم 
الكثري، وسنضاعف كل امكاناتنا 
ونطلب  باملراقبة،  وسنتشدد 
منهم ايضا النظر اىل اللبنانيني 
الننا حباجة اىل التعاون والتكامل 
بيننا. وكوزير للداخلية، سأتابع 
كل  خالل  من  شخصيا  املوضع 
التقارير، حتى التواصل املباشر 

مع جهاز امن املطار«.
عن  املتداولة  األخبار  وعن 
اغراض  لبعض  سرقات  حصول 
ان  مولوي  اكد  املسافرين، 
جهاز  بعهدة  املوضوع  »هذا 
على  حريص  وانا  املطار،  أمن 
والعميد  الناس،  اغراض  محاية 
ذلك  على  ايضا  حريص  عبداهلل 
وسيقوم بكل ما يلزم«، واعترب 
ان »بعض األخبار قد تكون غري 
صحيحة، فمن املمكن ان تكون 
مصادرات او ممنوعات ممنوع ان 
متر، لذلك فاملوضوع لدى جهاز 

أمن املطار«.

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
الثاني  االجتماع  ميقاتي  جنيب 
تداعيات  معاجلة  »جلنة  لـ 
األزمة املالية على سري املرفق 
األول  امس  ظهر  العام«، 
الكبري  السراي  يف  اخلميس، 
جملس  رئيس  نائب  وضمت: 
الشامي،  سعاده  الوزراء 
العالي  والتعليم  الرتبية  وزير 
وزير  احلليب،  عباس  القاضي 
القاضي هنري اخلوري،  العدل 
وزير املالية يوسف خليل، وزير 
وزير  بريم،  مصطفى  العمل 
علي  والنقل  العامة  االشغال 
لشؤون  الدولة  وزيرة  محيه، 
السفرية  االدارية  التنمية 
الشؤون  وزير  رياشي،  جنال 
وزير  حجار،  هكتور  االجتماعية 
الصناعة جورج بوشكيان، وزير 
القاضي  والبلديات  الداخلية 
الصحة  وزير  مولوي،  بسام 

العامة فراس ابيض. 
كما حضر األمني العام جمللس 
مكية  حممود  القاضي  الوزراء 
واملدير العام لرئاسة اجلمهورية 
ديوان  رئيس  شقري،  انطوان 
احملاسبة القاضي حممد بدران، 
ورئيس جملس االمناء واالعمار 

نبيل اجلسر.
العمل  وزير  تال  اإلجتماع  بعد 
مصطفى بريم املقررات اآلتية: 
إلتأمت اللجنة الوزارية املكلفة 
املالية  األزمة  تداعيات  معاجلة 
يف  العام  املرفق  سري  على 
ميقاتي  الرئيس  دولة  حضور 

والوزراء املختصني.
يف القسم األول من االجتماع، 
ديوان  رئيس  من  كل  حضر 
اإلمناء  جملس  رئيس  احملاسبة 
يف  التباحث  ومت  واإلعمار 
القائمة  بالتلزميات  يتعلق  ما 

معادلة  تقديم  على  واإلتفاق 
تسمح  وقانونية  وعقدّية  مالية 
العامة  املرافق  خدمة  بتأمني 
إنهائها  أو  األعمال  واستمرار 
تراعي  وعادلة  متوازنة  بطريقة 

ما هو مهّم وعاجل منها. 
من  الثاني  القسم  يف  أما 
على  اإلتفاق  فتم  االجتماع 

اآلتي:
ما  العمل يف  وزير  تكليف    -
يتعلق بلجنة املؤشر ورفع احلد 
يف  للعاملني  لألجور  األدنى 
عددهم  البالغ  اخلاص  القطاع 

حواىل ٨٠٠ ألف عامل.
بدراسة  النقل  وزير  تقّدم   -
العام  ُرفعت اىل  مالية للنقل 
التكاليف  لتحديد  املالية  وزارة 

الالزمة بأسرع وقت ممكن.
نتيجة  املالية  وزير  قّدم     -
بها  كّلفته  اليت  الدراسة 
وفيها  سابق  لقاء  يف  اللجنة 
اليت  اإلجراءات  يعرض تفصياًل 
لألزمة  اإلستجابة  شأنها  من 
وحتديدًا  الطارئة  املعيشية 
اليومي  احلضوري  البدل  رفع 
شهرية  سلفة  واقرار  للنقل، 
للعاملني  إجتماعية  كمساعدة 
واملؤسسات  اإلدارات  يف 
العامة واملستشفيات احلكومية 
مشروع  ضمن  واملدارس، 
أي  عن  بعيدًا  وعلمي  متكامل 
تسّرع أو شعبوية، على أن يتم 
االعالن عن  ذلك وحتديد قَيم 
يف  والبدالت  املساعدات  هذه 

أول جلسة جمللس الوزراء. 
ثم تطّرق اجملتمعون اىل موضوع 
البطاقة التمويلية وعرض وزير 
التعديالت  اإلجتماعية  الشؤون 
املطلوبة واليت ُحّولت اىل دولة 
الذي  النواب  جملس  رئيس 
أخطر دولة رئيس احلكومة بعقد 

جنيب ميقاتي: إجتماع السراي مهم ووجع املواطنني هو األساس
جلسة نيابية يف ٢٨ من الشهر 
البطاقة  هذه  إلقرار  اجلاري 
التنفيذ  موضع  ووضعها 

ملساعدة املواطنني.
ورًدا على سؤال عن موعد عقد 
الوزراء  املقبلة جمللس  اجللسة 
مرتوك  االمر  »هذا  أجاب: 
بإذن  خريا  ونأمل  لالتصاالت 

اهلل تعاىل«. 
هو  اليوم  إجتماع  وأضاف: 
حيث  جدا  املهمة  اجللسات  من 
وجع  وكان  فيها،  النقاش  مت 
حنن  األساس.  هو  املواطنني 
يف ظرف صعب وجيب ان نبتكر 
احللول وال ميكن ان نتخلى عن 
نقف  ان  علينا  بل  املسؤولية، 
هلم  ونؤمن  الناس  جانب  اىل 
هناك  الضرورية.  املساعدات 
الربنامج  خط  متوازيان،  خطان 
االستجابة  وخط  املتكامل، 
عند  امللحة  لالزمات  السريعة 
املواطنني كونها تتسارع وليس 
لذلك  عنها،  التأخر  ترف  لدينا 
للتداعيات  أولية  إستجابة  هذه 
من  البلد،  يف  حتصل  اليت 
ظروف اقتصادية صعبة نعاني 
اهلل  شاء  وإن  مجيعا،  منها 
تكون املقررات مفيدة وتتبعها 
وكما  النه،  أخرى  اجتماعات 

قلت، ال منلك ترف الوقت.
الوزراء  جملس  رئيس  وكان 
اخلارجية  وزير  مع  اجتمع  قد 
بو  عبداهلل  الدكتور  واملغرتبني 
حبيب ومت  البحث يف موضوع 
ويف  للمناخ«  غالسكو  »مؤمتر 
األمريكي  املوفد  زيارة  نتائج 
ترسيم  ملف  متابعة  املكّلف 
احلدود البحرية اللبنانية اجلنوبية 
وكبري مستشاري وزارة اخلارجية 
آموس  الطاقة  المن  األمريكية 

هوشستني اىل لبنان.

اخلطيب التقى نائبة البعثة الربيطانية: لبنان حيتاج اىل دعم الدول الصديقة والشقيقة ولن 
ننجر اىل فتنة داخلية.. كينغ: اململكة املتحدة تواصل الدعوة إىل إصالحات عاجلة وأساسية

اجمللس  رئيس  نائب  استقبل 
اإلسالمي الشيعي األعلى العالمة 
الشيخ علي اخلطيب، قبل ظهر 
اجمللس،  مقر  يف  االول  أمس 
يف حضور االمني العام للمجلس 
نزيه مجول، نائبة رئيس البعثة 
أليسن  لبنان  يف  الربيطانية 
عيد  حبلول  هنأته  اليت  كينغ، 
النبوي الشريف. وكانت  املولد 
مناسبة جرى خالهلا التباحث يف 
لبنان  يف  االوضاع  تطورات 

واملنطقة.
بالسيدة  ورحب الشيخ اخلطيب 
»الذي  اجمللس  مقر  يف  كينغ 
فيه  ملا  للجميع  ابوابه  يفتح 
وان  مصلحة مشرتكة، ال سيما 
املرحلة  هذه  يف  حيتاج  لبنان 
دعم  من  مزيد  اىل  اخلطرية 
والشقيقة«،  الصديقة  الدول 
على  منفتحون  »حنن  وقال: 
يف  يسهم  ونقاش  حوار  كل 
وجلم  االقتصادي  النهوض 
يف  االستقرار  وحتقيق  االنهيار 

لبنان«.
واكد »ضرورة ان تكشف اجلهات 
حول  جرى  ما  حقيقة  املعنية 
اجملزرة اليت تعرض هلا مواطنون 
عن  يعربون  مدنيون  لبنانيون 
يف  سلمية  تظاهرة  يف  رأيهم 

عليهم  اطلقت  الطيونة،  منطقة 
اعتادت  مشبوهة  جهة  النار 
القتل ونشر الفوضى واستغالل 
حراك الناس وجوعها، وما زالت 
املثري  املتشنج  اخلطاب  تلتزم 
وحتميلها  واالضطراب،  للفنت 
ارتكبتها  اليت  اجملزرة  تبعات 
اىل  اليوم  وتعمد  قصد،  عن 
ختويف املسيحيني واثارة الفتنة 
ننجر  لن  وحنن  اللبنانيني،  بني 
نعترب  الننا  داخلية  فتنة  اىل 
وشركاء،  اخوة  اللبنانيني  ان 
املشهد  يتكرر  ان  ونرفض 

السوري يف وطننا«.
واالنهيار  »الفساد  ان  ورأى 
تراكمي  فعل  االقتصادي 
االقتصادية  السياسة  تتحمله 
جيوز  وال  املتعاقبة  للحكومات 
وحنن  تبعاته،  املقاومة  حتميل 
االصالحات«.  باجراء  نطالب 
احلصار  نستنكر  »اننا  وقال: 
والعقوبات اليت أدت اىل معاناة 
كبرية للشعب اللبناني وفاقمت 
االجتماعية،  االزمات  حدة  من 
ونرى ان االصالح احلقيقي يبدأ 
باستكمال تطبيق اتفاق الطائف 
خارج  نيابية  انتخابات  باجراء 
جملس  وانشاء  الطائفي  القيد 
شيوخ، وهذا االساس يف بناء 

دولة املواطنة وخروج لبنان من 
السياسية  االنقسامات  دوامة 
وجتنبه الوقوع مرة بعد اخرى يف 

احلروب الداخلية«.
كينغ:  قالت  جهته،  من 
فضيلة  ألتقي  أن  »يسعدني 
وأهنئه  اخلطيب  علي  الشيخ 
بعيد املولد النبوي الشريف. مير 
لبنان بإحدى أصعب األزمات يف 
األزمة  وتؤدي  احلديث،  تارخيه 
تدهور  إىل  احلادة  االقتصادية 
املعيشية  اللبنانيني  أوضاع 
من  املزيد  حنو  بهم  وتدفع 
اململكة  دعت  لقد  املصاعب. 
الدعوة  وستواصل  املتحدة 
وأساسية  عاجلة  إصالحات  إىل 
من  لبنان  إلنقاذ  متأخرة  ولو 
وتضيف  احلاصل.  االنزالق 
املزيد  املاضي  األسبوع  أحداث 
بالفعل  عانى  بلد  إىل  األمل  من 
إىل  انضممنا  الكفاية.  فيه  مبا 
إىل  الدعوة  يف  كثرية  أصوات 
فيه  ملا  النفس  وضبط  اهلدوء 
خري الشعب اللبناني، فاملواجهة 
العنيفة ليست من مصلحة أحد، 
وال ميكن للبنان أن جيد طريقه 
من  إال  واالستقرار  السالم  إىل 

خالل احلوار والتعايش«.
واستقبل اخلطيب، يف حضور 

االمني العام للمجلس، وفدا من 
ضم:  املسلمني  العلماء  جتمع 
الشيخ  بريدي،  ابراهيم  الشيخ 
ماهر  الشيخ  غربيس،  حسني 
مزهر، الذين هنأوه حبلول عيد 
املولد النبوي الشريف، ووجهوا 
اليه الدعوة للمشاركة يف مؤمتر 

الوحدة االسالمية.
بالوفد،  اخلطيب  الشيخ  ورحب 
تدعونا  كرمية  »مناسبة  وقال: 
والثبات،  والتعاون  الوحدة  اىل 
وال سيما اننا اليوم نرى جتليات 
توحد  مستوى  على  الوحدة 
االولوية  اعادة  باجتاه  املوقف 
متمنيا  الفلسطينية«،  للقضية 
ملا  اعماله  يف  »النجاح  للمؤمتر 

فيه خدمة الوحدة االسالمية«.
وقال الشيخ بريدي اثر اللقاء: 
وجل  عز  اهلل  نداء  عند  »نزوال 
هلذه االمة »واعتصموا حببل اهلل 
مجيعا وال تفرقوا«، كثرية هي 
األصوات واألدوات اليت طرأت 
منها  لتجعل  االمة  هذه  على 
إما  بينها  وتباعد  متفرقة،  أمة 
بالسياسة وإما بالفنت املذهبية، 
الصادقة  لألصوات  بد  ال  كان 
صوتها  تعلي  أن  واملخلصة 
وخصوصا مبناسبة والدة رسول 
اإلسالمية  الوحدة  واسبوع  اهلل 

أن تعلي صوتها لتذكر األمة أن 
والتفرقة  األساس  هي  الوحدة 
هي العرض. فال بد من حماربة 
التمزيق  اىل  يؤدي  صوت  كل 
الواجب  من  كان  والتفريق، 
أن  املسلمني  العلماء  لتجمع 
فيه  ويصدحوا  مؤمترا  ينظموا 
الوحدة،  بضرورة  العامل  اىل 
الوحدة الدينية، الوحدة الفقهية 
واألهداف  الرؤيوية  والوحدة 
حتى تعود األمة اىل عزتها، وأن 
تكاد  اليت قد  تذكرها بقضاياه 
البعض.  جبريرة  تنسى  أنها 
البوصلة  إعادة  ولكن ال بد من 
اىل طريقها واىل املسار الصحيح 
حتى نكون قد استجبنا لنداء اهلل 
إخالصنا،  يف  وتعاىل  سبحانه 
املباركة  الدار  هذه  ندعو  فجئنا 
اجمللس  رئيس  نائب  بشخص 
االسالمي الشيعي األعلى لكونها 
هلا تاريخ يف شد االواصر ويف 
إن  والتضامن  الوحدة  روح  بث 
اإلسالمي  الديين  الصعيد  على 
الوطين،  الصعيد  على  وإن 
وتعاىل  سبحانه  اهلل  ونسأل 
هلذا املشروع أن يتم وأن تعود 
األمة بوحدتها اىل سبل االنتصار 
وإعادة احلق ألهله على مستوى 

رقعة اإلسالم«.
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مــقاالت وتـحقيقات

يف دردشة على هامش اجتماعات 
االربعاء  املركزي،  اجمللس 
مصرف  حاكم  أبلغ  املاضي( 
أعضاء  سالمة،  رياض  لبنان 
جملسه املركزي نّيته وقف متويل 
استرياد البنزين بدوالرات مصرف 
وزارة  قّررت  وبالتوازي  لبنان. 
بـ  البنزين  الطاقة تسعري دوالر 
20350 لرية لكل دوالر، ما أّدى 
إىل  الصفيحة  سعر  زيادة  إىل 
302700 لرية مقارنة مع 206400 
املاضي.  أيلول  نهاية  يف  لرية 
عامل ضغط  األمر سيشكل  هذا 
ويضع  الدوالر  سعر  على  كبريًا 
أعباء كبرية على ميزانيات األسر 
واملؤسسات. »األمور تنتقل من 
السيئ إىل األسوأ« يقول كمال 

محدان.

 الصفيحة إىل 360 ألفاً:
 سـالمة يـقطع الـدوالرات عـن الـبنزين

هنا تصبح املفارقة مرتبطة بأمر آخر: من أين يأتي مصرف 
منّصة  عرب  السوق  من  يسحبها  كان  إذا  بالدوالرات؟  لبنان 
»صريفة« بسعر يقّل عن سعر السوق احلّرة، فلم يكن جيدر 
بوزارة الطاقة أن تسّعر دوالر صفيحة البنزين بنحو 20350 
لرية، وعلى مصرف لبنان أن يبيع الدوالرات بأقّل من سعر 
السوق احلّرة، أي أقل من 20 ألف لرية، أما إذا كان يسحبها 
من  أي  الصرافني،  مثل  ثالث  طرف  عرب  احلّرة  السوق  من 
دون أن يظهر علنًا، فإن النتيجة ستكون مماثلة جلهة زيادة 

الضغوط على سعر الصرف.
النتيجة التلقائية هلذا السلوك املتهّور من قوى السلطة يف 
مواجهة تداعيات األزمة تكمن يف »االنتقال من السيئ إىل 
األسوأ« حبسب مدير مؤسسة البحوث واالستشارات، كمال 
يف  تصّب  دعم  آلية  على  االحتياطات  تبذير  فمن  محدان. 
مصلحة رأس املال واستمرارية املنظومة املنهارة، إىل قنص 
الفقراء عرب منعهم من االنتقال إىل العمل. يقول محدان إّن 
»سعر البنزين أصبح 100 يف املئة غري مدعوم، وسيتأرجح 
تغرّي  سببني:  نتيجة  صعودًا،  أو  اخنفاضًا  املستقبل،  يف 
األسعار عامليًا، وتبّدل سعر الصرف«. هذه »مأساة«، وفق 
وصف محدان، حتّل على السكان »من دون سياسات محاية 
اجتماعية«. دعم االسترياد الذي ُعمل به منذ أيلول 2019، 
إنهاؤه  املنطقي  غري  من  ولكن  عوجاء،  أسس  على  »ُبين 
بطريقة مفاجئة وليس بالتدرج. كان ُيفرتض أن يرتافق رفع 
الدعم مع مشروع محاية، يبدأ من تصحيح األجور، ليطال كل 
القطاعات األخرى، وإقرار البطاقة التمويلية«. ُتركت األمور 
لسلطة رأس املال والسياسيني امُلمسكني مبفاتيح الدولة، 
»هذا مسار ستكون له آثار على املستوى النقدي، أي سعر 

الصرف، وسرتتفع كلفة املعيشة )التضخم(«.
الواقع أن قرار رفع الدعم عن البنزين اختذ من دون سياسة 
محاية اجتماعية ومن دون أي إجراء يتعلق بتنفيذ خّطة نقل 
مشرتك يكون بدياًل من استخدام السيارة. بل ميكن القول إن 
السلطتني السياسية والنقدية تآمرتا على الناس فيما تقف 
احلكومة متفّرجة. فبحسب مصادر وزارة الطاقة يتم التسعري 
التخفيف  حاليًا  »ندرس  ولكن  العاملي،  السعر  أساس  على 
أرباح الشركات املستوردة، لتخفيف السعر على  من نسب 
دور  لرسم  املقبلة  األيام  يف  اجتماع  وسُيعقد  امُلستهلك. 
احلكومة يف ما خّص تأمني الدوالرات. أبعد من ذلك، ال يبدو 

أّن أحدًا ميلك اسرتاتيجية«.
قنص الفقراء

جمددًا يتصّرف سالمة بوصفه »اآلمر الناهي«. اخّتذ وحيدًا قرار 
الدعم على استرياد احملروقات والدواء والقمح، قبل أن ُيقّرر 
وحيدًا التوّقف عن توفري الدوالرات. هو ُيقّرر أي دواء جيب 
أن يشرتي الناس، ومتى حيصلون على البنزين واملازوت، 
من  مستفيدًا  يتعلمون…  مدارس  أي  ويف  يأكلون،  وماذا 
تغييب السلطة السياسية لنفسها عن دائرة القرار، وتعاملها 
مع أمن السكان الطاقوي والصحي والغذائي واحلياتي بوصفه 
من خارج نطاق صالحياتها. ال اسرتاتيجية محاية اجتماعية، ال 
الرئيسية، ال وسائل نقل  دعم اجتماعيًا لتأمني االحتياجات 
عن  نهائيًا  الدعم  برفع  القرار  يؤخذ  ذلك  رغم  وعلى  عام، 

البنزين، كمن ُيطلق النار على رؤوس الفقراء.
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ليا القزي، محمد وهبة

»األخبار« من مصادر يف اجمللس املركزي ملصرف  علمت  
لبنان، أّن حاكم املصرف رياض سالمة أبلغهم على هامش 
الدوالرات  بيع  عن  »التوّقف  ينوي  أنه  اجمللس  اجتماع 
اجمللس  عن  القرار  يصدر  أن  على  احملروقات،  ملستوردي 
املركزي بذلك يف غضون أسبوعني باحلّد األقصى«. وزارة 
تركيب  جدول  فأصدرت  سالمة  نوايا  مع  تناغمت  الطاقة 
لألسعار يتضمن تسعريًا جديدًا لصفيحة البنزين على أساس 
سعر للدوالر يبلغ 20350 لرية، أي بسعر صرف يكاد يوازي 
ما هو متداول يف السوق احلّرة. هذا التناغم »كان مقصودًا« 
ويدفع  لبنان،  مصرف  لقرار  »ميّهد  ألنه  املصادر،  حبسب 

املستهلكني حنو االعتياد على السعر األعلى«.
بتواطؤ ضمين بني احلكومة وسالمة، انطلقت عملية رفع الدعم 
جنيب  الرئيس  حكومة  تشكيل  مرسوم  صدور  قبل  ما  منذ 
بالدوالر  تسعريه  وجرى  أواًل  املازوت  حترير  جرى  ميقاتي. 
من  استرياده  متويل  عن  لبنان  مصرف  توقف  فيما  النقدي 
االحتياطات اإللزامية بالدوالر اليت حيملها يف حمفظته، وباتت 
الشركات تسحب يوميًا حنو 8 ماليني دوالر نقدًا من السوق 
احلّرة لتمويل استرياد شحنات املازوت، وباتت تبيعه بالدوالر 
نفسه  األسلوب  البنزين.  دور  حان  اآلن  أيضًا.  النقدي 
استعمل، أي أن رفع السعر الداخلي لدوالر البنزين ووقف 
موارب.  بشكل  متريره  يتم  لبنان  مصرف  بدوالرات  متويله 
فعلى هامش اجتماعات اجمللس املركزي ملصرف لبنان، ُأبلغ 
األعضاء يف دردشة مع احلاكم أنه ينوي التوقف عن متويل 
االسترياد بالدوالرات. وبالتوازي أيضًا أصدرت وزارة الطاقة 
سعر  يف  زيادة  يتضمن  احملروقات  ألسعار  تركيب  جدول 
عامليًا،  احملروقات  سعر  ارتفاع  على  مبنية  البنزين  صفيحة 
بداًل من 18000  لرية  بقيمة 20350  البنزين  وتسعري دوالر 
لرية سابقًا. أّدى ذلك إىل ارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 
24.7 يف املئة مقارنة مع أسعار األسبوع املاضي ليبلغ سعر 
الـ«95  وصفيحة  لرية،   312700 أوكتان«  الـ«98  صفيحة 
جمال  يف  عاملون  ويتوقع  لرية.   302700 سعر  أوكتان«، 
االسترياد أن تسّجل األسعار مزيدًا من االرتفاع يف األسابيع 
نشرة  وفق  البنزين  ارتفاع سعر طن  بسبب  املقبلة  األربعة 
وبالتالي سيزداد سعر صفيحة  دوالرًا،   22 بقيمة  البالتس 
البنزين بنحو 60 ألف لرية أو مبعدل 15 ألف لرية أسبوعيًا، 
برميل  بقي سعر  وإن  حاله  على  الدوالر  بقي سعر  إن  هذا 

النفط على حاله...
»حّرر« نفسه من ملف  لبنان قد  القرار يكون مصرف  بهذا 
الدعم. ويكون أيضًا قد استكمل تدمري ما تبقى من ميزانيات 
األسر واملؤّسسات. فهو يدرك جيدًا أن جلوء املستوردين إىل 
السوق احلّرة للحصول على دوالرات لتمويل املازوت أدى إىل 
الدوالر وزيادة يف سعره مبعدل 1700  إشعال الطلب على 
حنو  السوق  من  أسبوعيًا  يسحبون  التجار  ألن  أسبوعيًا  لرية 
230 مليون دوالر. وإذا تكّرر األمر مع البنزين، فإن الضغط 
الضغوط  تزداد  بالتالي  الصرف،  سعر  على  أكثر  سيزداد 

التضخمية على األسر واملؤسسات.
يف املقابل، حتاول وزارة الطاقة ختفيف حّدة األمر من خالل 
اإلشارة إىل وجود مفاوضات مع سالمة حتى »يستمر مصرف 
ألفًا«.  الـ20  الدوالرات للشركات وفق سعر  لبنان يف بيع 

أن  حاليًا،  القائم  السياسي  للمسار  املتابعني  من  يرى  من  مثة 
امللفات  معاجلة  إىل  الولوج  سبل  تعرتض  تزال  ما  مجة  عقبات 
امللتهبة واليت تشد يومًا على عناق اللبنانيني، ال بل إن هؤالء 
يتوجسون خيفة من أن يتفاقم الوضع على املستويني االقتصادي 
واملعيشي أكثر مع قابل االيام يف ظل احجام اجملتمع الدولي عن 
مساعدة لبنان واليت يربطها بتنفيذ رزمة اإلصالحات اليت يطلبها 
واليت يريد ان يراها بأم العني أصبحت واقعًا وليس جمّرد حرب 

على ورق أو وعود يرى فيها بأنها »عرقوبية«.
ويف تقدير هؤالء ان املرحلة الفاصلة عن املوعد املفرتض فيه 
السياسية  بالصراعات  حبلى  ستكون  النيابية  االنتخابات  اجراء 
واخلطابات املتوترة على أكثر من جبهة، وأن مناخات هذه املرحلة 
ال تطمئن ال بل تبعث على اخلوف من ان تذهب األمور يف مسارات 
أخرى تتعّدى املواقف واخلطابات على املنابر أقل ما ينشأ عنها 
انفالت الشارع حتى عقاله، وما جرى يف منطقة الطيونة اخلميس 
الفائت أبلغ دليل على ما ميكن ان حيصل يف املستقبل يف حال 

بقي اخلطاب السياسي على تشنجه.
ويعرب هؤالء عن اعتقادهم انه لوال حتكيم العقل يف اللحظات 
األخرية خالل اندالع املواجهة الدامية على خط النار بني الشياح 
وعني الرمانة، لكان البلد وقع مبا ال حُيمد عقباه، غري ان ما من 
أحد يضمن إبقاء لغة العقل واحلكمة سائدة يف حال تكررت مثل 
قابلة لالشتعال  مادة  بات  الشارع  وأن  هكذا حوادث، ال سيما 
اليت  التحريض  لعمليات  ونتيجة  املوجودة  االحتقان  حالة  نتيجة 
جتري واليت تعيدنا بالذاكرة إىل حروب سابقة حصلت وأنهكت 

الداخل اللبناني وخرج منها اجلميع خاسرًا.
وإذا كان هؤالء املتابعون ملسار األحداث املتتالية على الساحة 
اللبنانية على كافة املستويات يسقطون من حساباتهم أي اجنرار 
القرن  سبعينات  يف  حصل  الذي  املستوى  على  أهلية  حلرب 
املاضي، فانهم يف الوقت نفسه خيشون من املواجهات املتنقلة 
يف أكثر من منطقة، نتيجة االصطفافات احلاصلة واليت هلا وجهة 
سري وحيدة يف هذه املرحلة وهي االنتخابات النيابية، معتربين 
من  اخلشية  جتعل  الواقع  أرض  على  موجودة  معادلة  هناك  ان 
وقوع حرب واسعة يف الداخل اللبناني أمرًا ليس يف حمله، وهي 
ان الفريق الذي يريد احلرب ال يستطيع خوضها، ومن يستطيع 
خوضها ال يريدها، وهناك أمثلة حية على حوادث كثرية وقعت 
كان من املمكن ان تؤدي إىل حرب داخلية جتاوزها لبنان بفعل 
هذه املعادلة اليت من غري املمكن ان يتكهن أحد اىل متى تبقى 
سارية املفعول يف ظل أجواء التشنج العالية اليت تشهدها الساحة 

الداخلية.
ويف مقابل ذلك، فان مثة مراقبني ملا جيري على مستوى لبنان 
واملنطقة، يرون ان ما يشهده لبنان يف هذه اآلونة، هو نتيجة 
األوسط،  الشرق  منطقة  تشهده  الذي  العسري  للمخاض  حتمية 
إقليميًا  املغلقة  الغرف  يف  يطبخ  ما  مع  يتزامن  املخاض  وهذا 
ودوليًا لتسوية شاملة يف املنطقة واليت قطعت إىل اآلن شوطًا 
ال بأس به يف االجتاه الصحيح، إن كان على مستوى املفاوضات 
اليت حتدثت يف  وإيران  السعودية  العربية  اململكة  بني  اجلارية 
الساعات املاضية عن عودة تصدير البضائع اإليرانية إىل اململكة 
وإن على نطاق ضيق، واليت من املمكن ان تصل اىل حّد التبادل 
املفاوضات  هذه  بقيت  حال  يف  قريب  وقت  يف  الدبلوماسي 
ذلك  جانب  اىل  اليوم،  عليه  هي  الذي  االجيابي  باالجتاه  تسري 
هناك أيضًا امللف النووي اإليراني حيث توحي املعطيات املتوافرة 
واملتزامنة مع حسن نوايا تبديه كل من واشنطن وطهران، بأن 
مياه هذا امللف الراكدة منذ أشهر قابلة للتحرك يف غضون أيام 
أو أسابيع قليلة، ويف حال وصلت هذه املفاوضات اىل خواتيمها 
ذات  املنطقة  ملفات  على  حكمًا  سينعكس  ذلك  فإن  اإلجيابية 
أي  تقدم  األكرب من  بالتأكيد سيكون املستفيد  ولبنان  الصلة، 

مفاوضات على هذا املستوى.
لبنان  توترات يف  إمكانية حدوث  ان  يرون  فإن هؤالء  من هنا 
من  فريق  كل  أن  باب  من  السبات  يف  موضوعة  لبنان  وخارج 
أفرقاء التفاوض سيسعى اىل حتسني شروطه على الطاولة عن 
يف  املفتوحة  امللفات  من  العديد  يف  الضغوط  ممارسة  طريق 
املنطقة، وهذا األمر يستدعي التنبه من أن يكون لبنان يف حال 
مل حيسن مواجهة الرياح العاتية اليت قد تهب عليه يف أية حلظة، 
من ان يدفع الثمن هلذه التسوية املرتقبة يف املنطقة، ولنا يف 
ذلك أمثال كثرية على تسويات حصلت وكان لبنان يف طليعة 
الذين قدموا األمثان لتمرير مثل هكذا تسويات منذ كامب ديفيد 

إىل اآلن.
وحيال ما تقّدم يدعو املراقبون إىل احتواء ما جرى يف الطيونة، 
وقد ترك تداعيات احلادثة تتفاعل يف املدى املنظور، خوفًا من 
أن يتكرس واقع اخلالف بني املنطقتني املتداخلتني، ويؤدي ذلك 
بدوره إىل وقوع املنطقة يف فخ سيكون ضرره مكلفًا على اجلميع، 
احداث  تداعيات  تتسلل  ان  بدأ خيشى  من  هناك  وأن  ال سيما 
الوزراء وتقوم بتعطيل أعماله، مبا ينعكس  اخلميس إىل جملس 
وجيعل  واالجتماعي  االقتصادي  املستويني  على  كبريًا  تدهورًا 

اجملتمع الدولي ينكفئ عن مساعدة لبنان وتركه ملصريه.

املنطقة تعيش خماض ما قبل التسوية 
وخماوف على لبنان من الرياح العاتية

حسني زلغوط
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يقف البلد حاليًا بني حّدي معادلتني متضاربتني: األوىل إما 
احلكومة وإما القاضي طارق البيطار، بينما حتاول الثانية أن 
جترتح »تسوية سيامية« برأسني، جتمع بني استمرار احلكومة 

وبقاء البيطار.
األسود،  اخلميس  يوم  الطيونة  يف  الدماء  إراقة  ومع  لكن، 
ليصبح  وحدًة  تعقيدًا  القضائي   - السياسي  املأزق  ازداد 
ثالثي األبعاد. ويستشعر الرئيس ميشال عون حراجة املوقف، 
بعدما ُأصيبت حكومة العهد األخرية بـ »جلطة« مفاجئة قبل أن 
يشتد عودها وتقوى مناعتها، ما أّدى إىل شللها وتوقفها عن 

االنعقاد، فيما ملفات كثرية ترتاكم على طاولتها.
اىل  السعي  عرب  والزيت،  املاء  بني  املواءمة  عون  وحياول 
اإلبقاء على احلكومة والبيطار معًا، بالرتافق مع ابتكار ضمانات 

وتطمينات إلراحة القلقني ومعاجلة خماوفهم.
لكن هذه املهمة أصبحت أشّد صعوبة بعد وقوع جمزرة الطيونة 
من  يعد  مل  البيطار، حبيث  مع  األزمة  على  الدم  اليت صّبت 
السهل على »حزب اهلل« وحركة »امل« خفض سقف املواجهة 
ضّده، أو القبول بتسوية شكلية حول التحقيق الذي يتواله، 
خصوصًا اّن لدى احلزب معلومات تفيد أّن هناك اجتاهًا للزج 
العدلي،  احملقق  حيّضره  الذي  االتهامي  القرار  يف  بامسه 
الستغالل قضية  وذلك  »ُمعّلبني«،  زور  اىل شهود  استنادًا 
انفجار املرفأ الشديدة احلساسية من أجل التصويب عليه يف 
هجوم  تنفيذ  اىل  دفعه  ما  وهذا  النيابية،  االنتخابات  معركة 

»دفاعي« واستباقي حلماية نفسه بعد إنذارات متدرجة.
احلزب  هواجس  بعض  يتفهم  اجلمهوري  القصر  كان  ولئن 
ومآخذه على مسار التحقيق، إاّل أّنه يرفض كليًا إقصاء البيطار 
عرب  إستبداله  وبتعذر  املصلحة  بانتفاء  القتناعه  امللف،  عن 
قرار سياسي، إمنا مع االخذ يف االعتبار ضرورة تبديد خماوف 
املعرتضني على سلوكه، عرب اقرتاح خمارج ممكنة ترمي اىل 

تدوير الزوايا على قاعدة ال ميوت الديب وال يفنى الغنم.
وما يزيد القصر حتسسًا حيال املطالبة بإزاحة البيطار، حتسبه 
للتداعيات اليت قد ترتتب على تنحيته، خصوصًا اّن القاضي 
الرسائل  تعكسه  مسبوق،  غري  دولي  باهتمام  حيظى  املعين 
العابرة للحدود ومواقف الزوار األجانب الذين حيرصون على 
إبداء الدعم والتأييد له خالل لقاءاتهم مع عون، وبالتالي فإّن 
هناك بني احمليطني بالرئيس من ينّبه اىل اّن اي قرار متهور 
بإزاحة البيطار رمبا جيّر على لبنان »عقوبات جهنمية«، وهذه 
التبعات احملتملة ناقشها موفد رئاسي مع جهة رفيعة املستوى 
يف »حزب اهلل«، مؤّكدًا أمامها اّن هناك ضرورة للتنّبه واحلذر 
الضغط على  او يف  البيطار  بعيدًا يف حماربة  الذهاب  وعدم 
احلكومة اىل حدود تطيريها، ألّن ذلك يعين استعداء كل اجملتمع 
الدولي وخسارة فرصة احلصول على دعم خارجي ومساعدات 
من صندوق النقد للنهوض باالقتصاد املنهار، اما اذا كانت 
لديكم خشية من ان يصيبكم القرار االتهامي، فال يوجد بعد 

اي دليل يؤشر إىل ذلك.
األسباب  أحد  للبيطار  اخلارجي  االحتضان  يشّكل  حني  ويف 

عماد مرمل
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هـكذا يـتعامل الرئيس عون مع املأزق

عندما يكون الصراع على زعامة أمريكا للعامل من الطبيعي   –
أن يكون القطب املقابل يف الصراع كاًل من روسيا والصني، 
وعندما يتحّول الصراع إىل عنوان مستقبل اهليمنة األمريكية على 
عندما  لكن  مقابل،  إيران كقطب  تربز  أن  الطبيعي  من  آسيا 
األمن  بعقدة  وتتعثر  املنطقة  من  االنسحاب  واشنطن  تقرر 
يف  األمريكية  احلركة  خيوط  كل  عندها  وترتكز  اإلسرائيلي، 
آسيا واستطرادًا بوجه روسيا والصني، يتحول التجاذب إىل 
على  اهلل  حزب  ويقف  ضفة  يف  واشنطن  متقابلني،  قطبني 
بالتهديد األكرب على  القوة املمسكة  الضفة املقابلة، بصفته 
أمن “إسرائيل”، ويتعقد كل املشهد اإلقليمي والدولي عند 
هذه النقطة، وتصري كل قراءة سياسية مدعوة للتوقف أمام 
بني  والصراع  التجاذب  مشهد  منها  يتشكل  اليت  املفردات 
واشنطن وحزب اهلل، وتصر التفاصيل اللبنانية اليت ال تقدم 
يف  استثنائية  أهمية  ذات  الدولية،  احلسابات  يف  تؤخر  وال 
هذه احلسابات، فتقرر واشنطن جتميد مفاعيل قانون قيصر 
للعقوبات على سورية، لتسجيل نقطة يف السباق التنافسي 

الذي أطلقه حزب اهلل مع سفن كسر احلصار.

ينطلق الفريقان يف هذا الصراع من مسلمة استحالة حسمه   –
بالضربة القاضية خصوصًا من اجلانب األمريكي، طاملا أن حزب 
اهلل ال يتطلع إىل الضربة القاضية يف املواجهة مع السياسات 
األمريكية وال يزعم قدرته على ذلك، لكن املهم أن واشنطن 
كقوة عاملية عظمى تالقي احلزب على التسليم بنتيجة مشابهة 
يف ما خيص مواجهتها معه، فكثرية هي الدراسات والتحليالت 
اليت تتحدث عن استحالة إحلاق هزمية ساحقة باحلزب، سواء 
جانبية، فسقف  البديلة، حلروب  املسارات  عرب  أو  احلرب  عرب 
حنو  الدفع  بنتيجة  اللبنانيني  جتييش  على  األمريكي  الرهان 
اهلل  املسيحي حلزب  احلليف  االقتصادي هو إضعاف  االنهيار 
الذي ميثله التيار الوطين احلر يف االنتخابات النيابية كما قال 
جيفري فيلتمان يف قراءته النتفاضة 17 تشرين اليت حتولت 
الذي  والرهان  التاريخ،  ذلك  منذ  أمريكي  عمل  برنامج  إىل 
ترمجه االعتماد على تشكيالت اجملتمع املدني وحزبي الكتائب 
والقوات اللبنانية لالستثمار بهذا االجتاه، وهو ما يسميه حزب 
القوات بنقل الغالبية النيابية من ضفة إىل ضفة، وهذا إن 
حصل ال يغري كثريًا يف التوازنات احلاكمة، فالكل يعرتف أن 
أكرب إجنازات حزب اهلل يف فرض إرادته يف مؤسسات الدولة 
للجمهورية،  رئيسًا  عون  ميشال  بالعماد  باجمليء  الفوز  كان 
وهذا حدث عندما كانت الغالبية النيابية عند حلف مناوئ حلزب 

اهلل.

احلدثان الكبريان احمليطان بالتجاذبات اللبنانية الداخلية ال   –
يصلح أي منهما لتشكيل املنصة اليت سيظهر عليها حاصل 
التوازنات املتنازع على ترمسيها بالنقاط، بعد التسليم بسقوط 
فرضية الضربة القاضية، فقضية التحقيق اليت يقودها احملقق 
العدلي قاضي بيطار وتشكل حمور اشتباك كبري بني واشنطن 
وحزب اهلل، واستحضار خماطرة دفع البلد حنو احلرب األهلية، 
اليت أطلت بقرنيها من بوابة جمزرة الطيونة، منصتان خطريتان 
الرئيسية  املنصة  إحداهما  متثيل  حد  إىل  تصالن  ال  لكنهما 
أن سقف كل  األمريكيون  يعرفه  فالذي  التوازنات،  لتسييل 
من هاتني املنصتني مشاغلة حزب اهلل، من دون القدرة على 
ذروته  بلغ  لو  القضائي  والتحقيق  عليه،  تنازالت  أي  فرض 
أمر إشكالي كبري يبطل كل  االتهام حلزب اهلل، وهو  بتوجيه 
منهج القاضي القائم على استبعاد جرم تفجري وتركيز املالحقة 
على التقصري واإلهمال، وليس حلزب اهلل مسؤول حكومي معين 
باملرفأ ميكن مالحقة احلزب من خالله، وفتح ملف النرتات ومن 
جلبها ومن استعملها سيسقط قيمة املالحقات احلالية ويظهر 
موثقة  ملفات  يف  اخلوض  فرصة  اهلل  حزب  ومينح  كيديتها، 
لديه حول مصدر النرتات ووجهتها ومن استفاد منها، ويف 
أسوأ األحوال إن سار القاضي حنو االتهام، فلن يكون أشد 
خطورة من حكم صادر عن حمكمة دولية يتهم احلزب باغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، مل يغري شيئًا يف التوازنات ومل يفتح 
بابًا لتفاوض وتنازالت، أما احلرب األهلية فهي ليست قرارًا 
يتخذه طرف، ما دام اآلخرون غري مستعدين لالستجابة، وسقف 
وهذا  للتكرار،  قابلة  أهلية  حرب  مبيين  املخاطرة  هو  املمكن 
على  بالنقاط  الربح  منصة  ليس  لكنه  اهلل،  حزب  بال  يشغل 
لن  فهو  أمريكيًا،  املفرتض  املساومات  باب  لفتح  اهلل  حزب 
يكون أشد خطورة يف إشغال واستنزاف حزب اهلل مما مثلته 
من  أتاحته  ما  وجدية  وامتدادها  بسعتها  سورية  على  احلرب 
فرص حشد مقدرات ميكن الرهان عليها لقلب املوازين بوجه 

حزب اهلل.

واشنطن ونصراهلل: حرب بالنقاط ال الضربة القاضية ترسيم احلدود 
البحرية والغاز والنفط ساحة املنازلة

املنصة الوحيدة اليت تصلح لتشكيل حمور التجاذب، واليت   –
ال تغيب عن خطابات السيد نصراهلل هي منصة ثروات النفط 
والغاز، وهي اليت تشكل احملور األشد أهمية لدى األمريكي، 
واليت يعتقد األمريكيون أن صرف أي توازنات داخلية لبنانية 
يتم على منصتها، فعلى هذه املنصة يراهن األمريكيون أن 
يتم التوصل بشأنها إىل تسوية تتيح استثمار ثروات النفط 
والغاز على طريف احلدود، وخلق مناخ اقتصادي خيلق ظروفًا 
ضاغطة حتول دون التورط يف احلروب، اليت ختشى واشنطن 
طاملا  املنطقة،  من  االنسحاب  بعد  إسرائيل  أمن  على  منها 
إسرائيل  أمن  لضمان  اهلل  حزب  من  تنازالت  أي  أن حتصيل 
صار أعلى مرتبة من املستحيالت، وهذا معنى وصول املبعوث 
األمريكي لتهيئة ظروف العودة للتفاوض حول ترسيم احلدود 
وجمزرة  التحقيق  ونشهده يف قضييت  فما شهدناه  البحرية، 
على  اهلل  حزب  قدرة  مدى  لقياس  اختبار  بالونات  الطيونة، 
جتاوز املطبات اخلطرية، وقياس مدى توافر فرص خللق مناخ 
إسرائيل  حتمل  ال  الرتسيم،  خبصوص  تسوية  لتمرير  داخلي 
أكالفًا باهظة، بعدما قرر األمريكي السري خبيار السعي لفكفكة 

  ناصر قنديل
العقد اليت صنعها أماًل بإضعاف حزب اهلل، وباتت اليوم عبئًا 
جيب الرتاجع عنه، لكن بأقل األكالف، متامًا كما جرى يف امللف 
احلكومي، فجرى فك احلظر عن والدتها، لكن مل يفك احلظر 

عن شروط جناحها.

– قرأ األمريكيون جيدًا سلوك حزب اهلل جتاه ملفي التحقيق وجمزرة 
الطيونة، ومتعنوا يف كالم السيد نصراهلل وما بني السطور، 
التفاوض،  إنعاش  احلدود  ترسيم  حول  موفدهم  وسيحاول 
وسيحاولون الوصول إىل تسوية يقبلها لبنان، وضمنًا حزب 
اهلل، ورمبا حيمل املبعوث األمريكي مسعى القبول خبط الـ860 
لبنان  على  وعرض  هوف  فريديريك  رفضه سلفه  الذي  كلم 
نصف املساحة، ويبقى تقدير ما يراه لبنان بتوازناته وحساباته 
لو  وحتى  األمريكي،  العرض  مساع  حلني  معلقًا  أمرًا  مقبواًل 
سيرتك  األمريكي  أن  يعين  ال  فهذا  تفاهم  إىل  التوصل  مت 
لبنان يرتاح، فسيعاود العرقلة يف مسار التنقيب، وستبقى 
املواجهة سجاال، ولذلك ال يبدو حزب اهلل مستعجاًل على حسم 
أن  دون  من  املنطقة،  من  األمريكي  الرحيل  قبل  الرتسيم 

يشرتك بالسجال حول خطوط الرتسيم، أو املراسيم.

نياته،  يف  »أمل«  وحركة  اهلل«  »حزب  الرتياب  األساسية 
والتهامه بالتسييس واالستنسابية يف التحقيق، تلفت دوائر 
بعبدا اىل اّن موقف اجملتمع الدولي ينبع من كونه ال يستطيع 
أن يتفهم او يتقّبل إقصاء البيطار جمددًا، عقب تغاضيه سابقًا 
تفسريًا  ال جيد  وهو  قبله،  فادي صوان  القاضي  تنحية  عن 
أو مربرًا لالستمرار يف حماربة احملقق العدلي احلالي ولرفض 

املّدعى عليهم املثول امامه.
القصر حبكومة ميقاتي، وينّبه  وعلى املنوال نفسه، يتمسك 
اىل خطورة التضحية بها، يف إطار املعركة الدائرة بني بعض 
مكوناتها والبيطار، خصوصًا اّن هذه احلكومة ما كانت لتولد 
اصاًل لو مل متثل حاجة حيوية لكل طرف دخل اليها، يف اعتبارها 
تشّكل غطاء يقيه من غدر الزمن، ولذلك تبدو بعبدا مقتنعة 
احلاجة  إيقاع  على  مضبوطة  هي  امنا  احلكومة  استمرارية  بأّن 
املتواصلة اليها والوظيفة املناطة بها، واالستغناء عنها ليس 

بهذه البساطة.
من هنا، توحي دوائر القصر، أن ال مفّر من التعايش بأفضل 
الظروف املمكنة مع احلكومة والبيطار يف آن واحد، وبأّن أي 
القوى  استفزاز  اىل  ستؤدي  حمسوبة  وغري  متهورة  مغامرة 
الفصل  البلد حتت رمحة  اجتاه وضع  الدولية ورمبا تدفع يف 

السادس، فاملسألة ليست مزحة وال نزهة.
خصوصًا  التعقيد،  شديدة  باتت  األزمة  اّن  من  الرغم  وعلى 
بعد جرمية الطيونة، مل يفقد القصر اجلمهوري األمل يف إمكان 

معاجلتها، استنادًا اىل واحد من اخليارات اآلتية:
- تشكيل هيئة اتهامية عدلية، يستطيع أن حيتكم اليها كل 
مهمة  تنحصر  أن  على  ظلمته،  البيطار  قرارات  أّن  يشعر  من 
هذه اهليئة يف قبول مراجعات اإلبطال والطعن يف اإلجراءات 
طلبات  توقيف،  )مذكرات  حتديدًا  التحقيق  مبسار  املتعلقة 
رّد..( دون القرار االتهامي عند إحالته اىل اجمللس العدلي، 
وبرئاسة  بريوت  اهليئة يف  مركز  يكون  ان  االقرتاحات  ومن 
قاض شيعي اذا تطّلب األمر، على أن يصبح دورها يف ما بعد 
ثابتًا ودائمًا لناحية تلّقي مراجعات اإلبطال والطعن يف قرارات 

أي حمقق عدلي يف اي قضية كانت.
- تعجيل جملس النواب يف إطالق مسار املساءلة الذي كان 
جيب أن يبدأ منذ ايام القاضي صوان، وفق اوساط القصر 
الرئاسي، خصوصًا اّن الطبيعة والتحقيق ال حيبان الفراغ تبعًا 

لتلك االوساط.
العقد  انتهاء  حتى  املفعول  سارية  احلصانات  كانت  إذا   -
التشريعي جمللس النواب يف نهاية السنة، فإّن تنفيذ مذكرات 
للقاضي خالل  األثناء، وميكن  معّلقًا يف هذه  يغدو  التوقيف 
هذه الفرتة أن يصدر القرار االتهامي غري املشمول باحلصانة 
امللف عنده حينها،  الذي يصبح  العدلي  وحييله اىل اجمللس 

وفق أحد املخارج املتداولة يف أروقة بعبدا.
اما جرمية الطيونة، فال جتد دوائر بعبدا مانعًا أمام إحالتها أيضًا 
اىل اجمللس العدلي، وهذا خيار جيب أن ُيرضي »الثنائي« ألّنه 

األقصى قضائيًا.
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شهد يوم اإلثنني املاضي عودة 
ساوث  نيو  يف  األطفال  آالف 
ويلز إىل املدارس ألول مرة منذ 

شهور.
 265 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
بكوفيد19-  جديدة  حملية  إصابة 
آالف  عاد  فيما  ومخس وفيات، 
ومت  املدارس  إىل  األطفال 
على  القيود  من  املزيد  ختفيف 

البالغني املطعمني بالكامل.
يف  أشخاص   606 حاليًا  ويوجد 
مستشفيات نيو ساوث ويلز من 
املصابني بفريوس كورونا، 132 

منهم يف العناية املركزة.
املاضي  االثنني  يوم  حتى  ومت 
من   80% من  أكثر  تطعيم 
أعمارهم  تزيد  الذين  األشخاص 
يف  كامل  بشكل  عامًا   16 عن 
نيو ساوث ويلز، مما أدى يوم 
ختفيف  من  مزيد  إىل  اإلثنني 
من  الوالية  خروج  مع  القيود 
أربعة  حلوالي  استمر  إغالق 

أشهر.
وبعد أسبوع من إلغاء أوامر البقاء 
لألشخاص  والسماح  املنزل  يف 
بالكامل  تطعيمهم  مت  الذين 
بالعودة إىل احلانات وصالونات 
ويلز،  ساوث  نيو  يف  التجميل 
الذين  األشخاص  بإمكان  أصبح 
تلقوا جرعتني من لقاح كوفيد-

اجملتمعية  الرياضة  ممارسة   19
والرقص يف احلانات، كما بات 
بذلك ضمن  بالقيام  هلم  ُيسمح 

جمموعات أكرب من األشخاص.
األول  الصف  طالب  ويعود 
أطفال  وكذلك  عشر،  والثاني 
الفصول  إىل  األطفال،  رياض 
األخرى  الصفوف  قبل  الدراسية 
املدارس  إىل  ستعود  اليت 

األسبوع املقبل.
نيو  يف  التعليم  وزيرة  وقالت 
إن  ميتشل  سارة  ويلز  ساوث 
الستقبال  مستعدون  املعلمني 

الطالب.
وقالت لشبكة Nine يوم اإلثنني: 
يكون  أن  رائع  جيد.  يوم  »إنه 

لدينا طالب يف الصفوف«.
وعندما يتم اكتشاف حالة كوفيد-

19 يف أي مدرسة، يتم إغالقها 
إلجراء  تقريبًا  يوم  ملدة  عادة 

التنظيفات وتتبع املخالطني.
لكن ميتشل قالت إن كل حالة 
بشكل  حاليًا  فيها  النظر  سيتم 
يف  االضطرابات  لتقليل  فردي 

النظام التعليمي.
يف  طفل  كان  »إذا  وقالت: 
قليل  وعدد  األطفال  روضة 
هم  الفصل  يف  األطفال  من 
املصابون، رمبا جيب على مجيع 
طالب هذه السنة الدراسية البقاء 

يف املنزل ملدة 14 يومًا«.
املعلمني  تطعيم  مت  إذا  »ولكن 

بالكامل فلن يضطروا لذلك«.
من جهته قال رئيس والية نيو 
ساوث ويلز دومينيك بريوتيت 
إنه ستكون هناك »مشكالت يف 
إىل  العودة  مع  احلاالت«  تزايد 
املدارس »لكن هذه التحديات ال 
تفوق أهمية إعادة األطفال إىل 

الفصول الدراسية«.
وُيسمح حاليًا بالتجمعات اخلارجية 
مت  شخصًا   50 إىل  يصل  ملا 
تطعيمهم بالكامل، كما ُيسمح مبا 
يصل إىل 20 زائرًا يف املنزل، 
من  كل  تطعيم  يتم  أن  بشرط 

يزيد عمره عن 16 عامًا.
جمددًا  الوالية  لسكان  وميكن 
وحتى  الشرب  أثناء  الوقوف 
أماكن  معظم  يف  الرقص 
يف  ليس  ولكن  الضيافة، 
النوادي الليلية، اليت ُيسمح هلا 
بإعادة فتح أبوابها بشرط أن يظل 
الناس جالسني أثناء الشرب مع 

عدم السماح بالرقص.
ومت رفع السقف إىل 100 شخص 

حلفالت الزفاف واجلنازات.
اخلمسة  سقف  إلغاء  مت  كذلك 
أشخاص ملصففي الشعر وخرباء 

التجميل.
ومل يعد ُيطلب من العاملني يف 
أثناء  الكمامات  ارتداء  املكاتب 
ستبقى  الكمامات  لكن  العمل، 
إلزامية يف مناطق داخلية أخرى 
أو  العام  النقل  وسائل  مثل 

متاجر التجزئة.
وقال بريوتيت إن واليته أمامها 
لن  »هذا  لكن  مشرق«  »صيف 

يكون وقتًا سهاًل«.
فتح  مع  نعلم،  »كما  وأضاف: 
احلاالت.  ستزداد  الوالية 
 ... االستشفاء  حاالت  ستزداد 
أنا واثق من أننا كوالية سنلتقي 

وننتهي من ذلك«.
إال على  القيود  رفع  ينطبق  وال 
تطعيمهم  مت  الذين  األشخاص 
لكن  املرحلة،  هذه  يف  بالكامل 
اجلميع  ليشمل  توسيعه  سيتم 

يف كانون األول/ديسمرب.

مع بلوغ الوالية %80 من اجلرعات املزدوجة:
 تعّرف على احلريات اجلديدة للمطعمني 

بالكامل يف نيو ساوث ويلز

 2021 األول  تـشرين   23 Saturday 23 October 2021الـسبت 

جلسة  من  األول  اليوم  يف 
له  ختضع  الذي  التحقيق 
رئيسة والية نيو ساوث ويلز 
السابقة غالديس بريجييكليان 
موظف  اعترب  فساد،  تهم  يف 
أن  املستوى  رفيع  حكومي 
بالنائب  بريجييكليان  عالقة 
كانت  ماغواير  داريل  السابق 

متثل تضاربًا يف املصاحل.
املستقلة  املفوضية  بدأت 
اإلثنني   يوم  الفساد  ملكافحة 
االستماع  جلسات  املاضي 
احملتملة  االنتهاكات  بشأن 
إىل  أدت  اليت  العامة  للثقة 
نيو  والية  رئيسة  استقالة 
 1 يف  السابقة  ويلز  ساوث 

تشرين األول.
إذا  فيما  اللجنة  حتقق  سوف 
كانت بريجييكليان قد انتهكت 
القانون من خالل عدم الكشف 
عن عالقتها الشخصية السرية 
اليت دامت مخس سنوات مع 
منطقة  عن  السابق  النائب 
وما  ماغواير  داريل  واغا  واغا 
إذا كانت »مسحت أو شجعت« 

سلوكه.
بدور  اللجنة  حتقق  وكذلك 
بقيمة  متويل  يف  بريجييكليان 
ملشروعني  الدوالرات  ماليني 
للنائب  االنتخابية  الدائرة  يف 

ماغواير يف عام 2018.
مدير  توهي،  مايكل  وقال 
مكتب الرياضة يف نيو ساوث 
االستماع  جلسة  يف  ويلز، 
 2016 عام  يف  منه  ُطلب  إنه 
للحصول  عاجل  طلب  صياغة 
 Australian جلمعية  منحة  على 

Clay Target يف واغا واغا.

كان  الطلب  إن  توهي  وقال 
»غري مألوف«، ومل يكن على 
بني  الشخصية  بالعالقة  علم 
آنذاك والسيد  الوالية  رئيسة 
ماغواير حتى مت الكشف عنها 
يف جلسات استماع املفوضية 

املستقلة ملكافحة الفساد.
وقال إنه لو كان يعلم، لكان 
بشأن  خماوفه  عن  أبلغ  قد 
ختصيص األموال لعضو حملي 
»على أساس هذه املعلومات 

الشحيحة وغري الكافية«.
أن  أستطيع  »ال  وأضاف: 
يف  تضارب  سوى  ذلك  أرى 

املصاحل«.
ومن املتوقع أن تستمر جلسة 
يوم  بدأت  اليت  االستماع، 
 10 حوالي  املاضي،  االثنني 
مساعد  عليها  ويشرف  أيام، 

املفوض روث ماكول.
بريجييكليان  تظهر  ولن 
كشاهد هذا األسبوع، لكن يف 
مقابلة مسجلة مسبقًا، مت بثها 
اإلثنني  التحقيق  جلسة  خالل 
بريجييكليان  قالت  املاضي، 
املزاعم  من  صدمت  إنها 
من  الرغم  على  ماغوير  ضد 

عالقتهما.
وُيتهم ماغواير بإساءة استغالل 
على  واحلصول  العام  منصبه 
غري  بشكل  شخصية  منافع 

الئق.
»مل  بريجييكليان:  وقالت 
أستطع تقديم أي افرتاض يف 
تلك املرحلة )يف متوز 2018(. 
ويقول  برباءته  يصرح  كان 
سوء  عن  عبارة  املسألة  إن 

فهم«.

يف أوىل جلسات التحقيق بالفساد
 برجييكليان »مصدومة« وشاهد يعترب 

عالقتها بالنائب ماغواير »تضارب مصاحل«

غالديس برييجيكليان

فيكتوريا  والية  رئيس  أعلن 
حزمة  عن  أندروز  دانيال 
مساعدات مالية بقيمة 21 مليون 
دوالر لرفع معدالت  التطعيم يف 
الوالية، مبا يف ذلك املزيد من 
وحجز  املتنقلة  التطعيم  عيادات 
املواعيد، ووسائل النقل وحلول 
تتطلبه  ملا  وفقا  أخرى  بديلة 

الظروف داخل الوالية.
أنها  الوالية  حكومة  أكدت 
إىل  أقصر  عزل  مدة  ستضيف 
قائمة التعديالت املتعلقة بقيود 
االغالق عندما تصل الوالية إىل 
جبرعة  التطعيم  من   70% نسبة 

مزدوجة.
نيو ساوث ويلز

 273 ويلز  ساوث  نيو  سجلت 
حالة جديدة مكتسبة حملًيا وأربع 

وفيات.
تلقى أقل من %75 من األطفال 
الذين ترتاوح أعمارهم بني 12 و 
15 عاًما جرعتهم األوىل من لقاح 
تلقى  بينما  كورونا،  فريوس 

اجلرعة الكاملة. حوالي 35.5 % 
كما جتاوزت الوالية، يوم الثالثاء 
الكامل  التطعيم  املاضي، هدف 
الذين  لألشخاص   80% بنسبة 

تزيد أعمارهم عن 16 عاًما.

وقالت كبرية املسؤولني الطبيني 
كريي تشانت إن العدد املتزايد 
الريفية  املناطق  يف  للحاالت 
يزال مصدر قلق  الوالية ال  من 
وحثت سكان تلك املناطق على 

اإلسراع يف تلقي التطعيم.
العاصمة الفدرالية كانربا

فسجلت  العاصمة  مقاطعة  أما 
كانربا 24 حالة جديدة، 21 منها 

مرتبطة بالتفشي احلالي.
 وقد أعلنت العاصمة كانبريا عن 
حيث  املفروضة  القيود  ختفيف 
باجلرعة  التطعيم  نسبة  بلغت 
لألشخاص   %  80 الكاملة حوالي 

الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو 
أكثر.

متاجر  جلميع  السماح  مت  كما 
وغري  األساسية  التجزئة، 
الضرورية على حد سواء، بفتح 
من   11:59 الساعة  من  أبوابها 

مساء أمس األول اخلميس.
كوينزالند

اخلطط  عن  كوينزالند  كشفت 
احمللي  للسفر  املوضوعة 
والدولي إىل الوالية عندما تصل 
 90٪ ثم   80٪ و   70٪ إىل 
للتلقيح  املؤهلني  السكان  من 

الكامل.

نيو ساوث ويلز تتخطى حاجز %80 من التطعيم وفيكتوريا 
تعلن عن حزمة مساعدات بقيمة 21 مليون دوالر

الضرائب  مفوض  يواجه 
األسرتالي حتقيقًا من قبل جلنة 
بعد  الصالحيات  برملانية واسعة 
دعم  تفاصيل  تسليم  رفضه 

األجور للشركات.
إىل  جوردان  كريس  إحالة  متت 
جملس  يف  االمتيازات  جلنة 
طلب  رفض  بشأن  الشيوخ 
جملس الشيوخ الكشف عن هوية 
مبيعاتها  تبلغ  اليت  الشركات 
أكثر من 10 ماليني دوالر وتلقت 

.JobKeeper مدفوعات
بسلطة  االمتيازات  جلنة  وتتمتع 
تغريم مفوض الضرائب أو سجنه 

إذا ثبت ازدراؤه للربملان.
وقام السناتور املستقل ريكس 
باتريك حبملة من أجل مزيد من 
الدعم  برنامج  بشأن  الشفافية 
 90 قيمته  تبلغ  الذي  احلكومي 

مليار دوالر.
اقرتاح  الشيوخ  جملس  وأقر 
للتحقيق  جوردان  السيد  إحالة 
بغالبية 25 صوتًا مقابل 21 مساء 

أمس الثالثاء.
ورفض رئيس مكتب الضرائب 
عن  اإلفصاح  األسرتالي 
املعلومات ألنه يعتقد أنه ليس 
عن  التخلي  العامة  املصلحة  من 

أين ذهبت أموال دافعي الضرائب.. جلنة برملانية 
حتقق مع مفّوض مكتب الضرائب األسرتالي حول 

دفعات JobKeeper للشركات الكربى
سرية دافعي الضرائب.

وصرح لقناة AbC يف بيان أن 
يف  لالمتيازات  الدائمة  »اللجنة 
طلب  ستدرس  الشيوخ  جملس 
على  احلصول  الشيوخ  جملس 
اليت  الشركات  حول  معلومات 

.»JobKeeper تلقت دفعات
وأضاف: »أحد األدوار األساسية 
مفوضًا  بصفيت  بها  أقوم  اليت 
على  احلفاظ  هو  للضرائب 
والسوبر  الضرائب  أنظمة  نزاهة 
على  احلفاظ  ضمان  خالل  من 
دافعي  سرية  يف  اجملتمع  ثقة 

الضرائب«.
وحزب  باتريك  السناتور  واعترب 
العمال أن الشركات اليت عززت 
أرباحها استولت على أموال دعم 
األجور ورفضت سداد مدفوعات 

دافعي الضرائب.
بسداد  الشركات  بعض  وقامت 
بعد   JobKeeper مدفوعات 

تعرضها لتدقيق عام شديد.
جوش  اخلزانة  وزير  وانتقد 
لإلفصاح  الدعوات  فرايدنربغ 
إيصاالت  حول  معلومات  عن 
الربنامج  إن  قائاًل   ،JobKeeper
الصغرية  الشركات  يناسب 

واملتوسطة بشكل كبري.

سجلت فيكتوريا، يوم األربعاء، 
1841 حالة جديدة مكتسبة حملًيا 
مما رفع إمجالي احلاالت النشطة 
بينما  حالة،  ألف   22,598 إىل 

تويف اثنا عشر شخصا. 
حيتاج  لن   ، اليوم  من  اعتباًرا 
تطعيمهم  مت  الذين  األشخاص 
بالكامل إىل  إجراء احلجر الصحي 
عند  فيكتوريا  يف  الفندقي 

وصوهلم. 
من  املسافرون  سيظل  بينما 
مناطق سيدني الكربى ، مبا يف 
 blue Mountains ضواحي  ذلك 
 Shellharbour و Central Coastو
إىل  حباجة   ،Wollongong و  
تصريح املنطقة الربتقالية لدخول 

فيكتوريا.
األشخاص  على  سيتعني  كما 
الذين مل يتم تطعيمهم بالكامل 
عند  الصحي  بالعزل  القيام 

أسرتاليا تتخطى حاجز %70 من اللقاح 
باجلرعة الكاملة

ضد  االختبار  وإجراء  وصوهلم، 
الفريوس يف غضون 72 ساعة، 
العزل حتى حيصلوا  والبقاء يف 

على نتيجة سلبية.
فسجلت،  ويلز  ساوث  نيو  أما 
جديدة  حالة   283 األربعاء،  يوم 

حملًيا و 7 حاالت وفاة.
اجلراحات  استئناف  وسيتم 
يف  العاجلة  غري  االختيارية 
املقبل  األسبوع  الكربى  سيدني 
خالل  شهرين  دام  توقف  بعد 
األخري  كوفيد19-  تفشي  ذروة 

يف الوالية.
الفيدرالي،  الصحة  وزير  قال 
قد  أسرتاليا  إن  هانت،  غريغ 
رئيسي  منعطف  إىل  وصلت 
الوطنية  الفتح  إعادة  خطة  يف 
 70 من  أكثر  تطعيم  يتم  حيث 
من مجيع البالغني الذين تبلغ   %

أعمارهم 16 عاًما أو أكثر.

النقد  صندوق  خفض  حني  يف 
الدولي توقعاته للنمو االقتصادي 
اهلادئ  واحمليط  آسيا  ملنطقة 
لعام 2021 ، فإنه  مبقدار 1.1 % 
املنطقة  تنمو  أن  يتوقع  يزال  ال 
بنسبة 6.5 يف املائة يف السنوات 

املقبلة.
وعلى الرغم من ذلك،من املتوقع 
االسرتالي  االقتصاد  يصبح  أن 
وتعافيا  العامل  يف  منًوا  األسرع 

من تأثري اجلائحة.
توقعات بنمو االقتصاد األسرتالي 

مبعدل %4.1 خالل العام املقبل
يقول مدير صندوق النقد الدولي 
منطقة  »تظل  ري:  تشاجنيونج 
املنطقة  اهلادئ  واحمليط  آسيا 

األسرع منًوا يف العامل«.
يقول صندوق النقد الدولي يف 
اإلقليمية  االقتصادية  توقعاته 

االقتصاد األسرتالي األسرع منوا وتعافيا بالعامل
تقرير جديد لصندوق النقد الدولي

احتواء  جناح  من  الرغم  على  أنه 
كوفيد19- يف عام 2020، إال أن 
بعض االقتصادات يف املنطقة، 
واجهت  أسرتاليا،  ذلك  يف  مبا 
يف  التأخر  متعددةمثل  نكسات 

طرح التطعيم يف البداية .
معدالت  تسارع  مع  ولكن 
النقد  صندوق  يتوقع  التطعيم، 
بنسبة  املنطقة  تنمو  أن  الدولي 
عن   0.4% قدرها  بزيادة   ،5.7%
نيسان  يف  الصادرة  التوقعات 

املاضي.
أسرتاليا  إن  التقرير  يقول 
السلع،  طفرة  من  ستستفيد 
أن  يتوقع  الصندوق  أن  مؤكدًا 
%يف   3.5 بنسبة  االقتصاد  ينمو 
يف عام  عام 2021 وبنسبة 4.1 % 
2022، قبل أن ينخفض   إىل 2.6% 

يف عام 2023.
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لقد كان َمعروًفا وُمتوّقًعا وُمنتظًرا أّن إقرتاب موعد اإلنتخابات النيابّية 
تصعيد  إىل  يف  لبنان   امُلختلفة  واحلزبّية  السياسّية  القوى  سيدفع 
واحلزبي،  والطائفي  السياسي  العصب  شّد  بهدف  العامة،  األج��واء 
وُماولة حشد الناخبني. لكّن ما حصل خالل األسابيع واألّيام القليلة 
لبنان  إنزلق  حيث  والتحليالت،  التوّقعات  هذه  كل  فاق  املاضية، 
الكراهّية  ُخطابات  وعادت  مسبوقة،  وغري  جًدا  حاّدة  توّتر  أجواء  إىل 
والتفرقة، بالتزامن مع تفّجر اإلحتقان واألحقاد الدفينة بشكل دموّي 
يف الشارع. والسؤال الذي يفرض نفسه يف هذه األجواء، هو: ماذا 

سيحصل يف لبنان يف ظّل التصعيد اخلطري احلاصل؟.
باملعنى  قتالّية  ُمواجهات  إىل  األمور  تنزلق  أن  امُلستبعد  من  أمنًيا: 
العسكري للكلمة، يف أّي ُبقعة من لبنان، ألكثر من إعتبار، بدًءا بيقظة 
اجليش والقوى األمنّية اللبنانّية وسرعة تدّخلها عند ُحصول أّي حدث 
طارئ، ُمروًرا بعدم ُوجود قرار بتفجري الوضع أمنًيا، ال على امُلستوى 
التوازن يف  غياب  إىل  ُوصواًل  اخلارجي،  امُلستوى  على  الداخلي وال 
الُقدرات العسكرّية وموازين القوى، نتيجة الالعدالة يف السماح لبعض 
اجلماعات بالتسّلح والتدّرب بشكل علين منذ ُعقود، بالتزامن مع منع 
قوى أخرى من محل ُمسّدس منذ إنتهاء احلرب حتى اليوم! لكّن هذا 
األمر ال يعين على اإلطالق إستبعاد إحتمال ُحصول صدامات ُمتفّرقة 
ذات طابع أمين، بني احلني واآلخر، نتيجة اإلحتقان السائد، علًما أّن 
بعض التحليالت ال تستبعد ُحصول ُمواجهات أمنّية دامّية عّدة، بشكل 
بتطيري  القرار  إختاذ  حال  يف  امُلقبلة،  القليلة  األشهر  خالل  ُمتعّمد 

اإلنتخابات النيابّية!.
سياسًيا: من امُلتوّقع أن يبلغ اإلنقسام السياسي الداخلي ذروته يف 
األسابيع واألشهر امُلقبلة، ويبدو أّن اللوائح اإلنتخابّية ستتشّكل من 
أطراف ُمشرذمة وُمنقسمة على نفسها، حيث ال عودة يف امُلستقبل 
القريب، إىل إنقسامات عمودّية سابقة بني فريقني ونهجني سياسّيني 
وكل  ُمتنازعني.  ودولّيني  إقليمّيني  مورين  إىل  وال  إسرتاتيجّيني، 
التفاهمات واإلتفاقات الثنائّية وغري الثنائّية السابقة، صارت يف خرب 
كان، وما بقي صامًدا منها حتى تارخيه ُمرّشحا ألن يكون موضع إنتقاد 
امُلقبلة  اإلنتخابات  خالل  نكون  وقد  اخُلصوم.  باقي  قبل  من  وتهّجم 
العامّي  القول  إلو«، حبسب  إيدو  مني  »كل  نوع  من  شعارات  أمام 
الشائع! واإلنقسام امَلذكور لن يقتصر على القوى السياسّية واحلزبّية 
التقليدّية فحسب، بل سيطال اجلماعات واهليئات اليت ُتصّنف نفسها 
»ثورّية« و«تغيريّية«، بسبب اإلنقسامات الكبرية اليت ال تزال تطال 

أيًضا قوى »امُلتمع املدني«.
اإلستحقاق  موعد  عن  الفاصلة  امُلقبلة  املرحلة  أّن  األكيد  إعالمًيا: 
اإلنتخابي امُلفرتض يف ربيع العام 2022، على الرغم من شّد احلبال 
املاضي  الثالثاء  النيابي   قّرره  امللس  الذي  املوعد  بشأن  احلاصل 
السياسّية  للُخطابات  ُمنّظًما  تصعيًدا  ستشهد  التصويت،  لعملّية 
والطائفّية الساخنة، وللرتاشق اإلعالمي اخلالي من الضوابط، ولتبادل 
اإلتهامات يف ُمتلف القضايا، وإلعادة نبش ملّفات قدمية، وللعب 
رفع شعارات  بهدف  ذلك  كّل  إخل.  واحلزبي،  املذهيب  الوترين  على 
املعيشّية  همومهم  امُلواطنني  ُتنسي  النيابّية  اإلنتخابات  يف  كربى 
واحلياتّية، وتعيدهم إىل قوقعاتهم الطائفّية واملذهبّية وحتى احلزبّية 
على  التقليدي،  الغرائزي  التصويت  تقديم  إىل  وتدفعهم  الضّيقة، 

منطق التغيري والتقّدم والتطّور.
قضائًيا: القضّية األهم واألبرز، أي قضية ملّف إنفجار املرفأ ستشهد 
تراجًعا كبرًيا يف زمخها، حيث ُيتوّقع أن تغرق هذه القضّية يف األوحال 
القضائي  التحقيق  نتيجة يف  أي  إىل  التوّصل  يتّم  ولن  السياسّية، 
التحقيق،  سري  أمام  ُوضعت  اليت  العقبات  بفعل  اإلنتخابات،  ُقبيل 
وتلك اليت ُتوضع اليوم، مع توّقع إستمرار هذا النهج يف امُلستقبل، 
بفعل تشابك مصلحة أكثر من فريق فاعل، على ُمستوى عدم الرغبة 
يف كشف احلقيقة، واإلصرار على محاية امُلتهمني، كّل من قبل اجلهة 

امَلسوب عليها.
إقتصادًيا: اآلمال اليت كانت قد ُعقدت على »النفحة اإلجيابّية« اليت 
أعقبت  تشكيل احلكومة  اجلديدة برئاسة النائب  جنيب ميقاتي ، ُسرعان 
اإلرتفاع،  إىل  صرف  الدوالر   سعر  عاد  حبيث  وتناثرت،  تالشت  ما 
بالتزامن مع تفاقم األوضاع املعيشّية واحلياتّية بوجه شرائح واسعة 
من  الشعب اللبناني . واألشهر الباقية من »ُعمر« احلكومة اليت تتحّول 
غري  النيابّية،  اإلنتخابات  إجراء  فور  أعمال  تصريف  حكومة  إىل  ُحكًما 
تتمّكن  بأّن  آمال ضعيفة  ُوجود  مع  امُلنتظرة،  النقلة  إلحداث  كافية 
احلكومة خالل الفرتة الفاصلة عن اإلستحقاق اإلنتخابي، من اإلسراع 
يف ُمادثاتها مع ُصندوق النقد الَدولي، عّلها تنتزع وعوًدا حُبصول 

لبنان على دعم مالي ُمهّم يف امُلستقبل القريب.
حياتًيا: األزمة امَلعيشّية واحلياتّية احلادة اليت يعيشها لبنان ُمرّشحة 
لإلستمرار يف املدى امَلنظور على أقّل تقدير، حيث أّن الغالء الفاحش 
ألسعار السلع واخلدمات، وُخصوًصا للبنزين و املازوت  و الغاز ، مبوازاة 
ُفقدان القيمة الشرائّية للعملة الوطنّية، قد أغرق أغلبّية من العائالت 
امُلستقبل  يف  إمكانّية  وال  العوز!  وحتى  الفقر  وطأة  حتت  اللبنانّية 
دون  من  ج��ذري،  بشكل  امل��أس��اوي  الوضع  ه��ذا  مُلعاجلة  القريب 
إستبعاد التمّكن من مترير بعض املعاجلات امَلدودة واجلزئّية، على 
غرار البطاقة التمويلّية مثاًل، لكّن هذا األمر سيطال جزًءا مدوًدا من 

الناس، وسيكون عبارة عن دعم مالي مدود، ال أكثر.
يف اخُلالصة، لبنان ليس يف أفضل أّيامه على اإلطالق، بل العكس هو 
الصحيح. واألخطر أّن آمال التغيري تتالشى بسرعة الربق، حيث يبدو 
أّن »العّدة« إستكملت إلعادة التجديد للطبقة السياسّية نفسها اليت 
حتكم لبنان منذ العام 2005 حتى اليوم، مع نائب بالزائد هنا ونائب 

بالناقص هناك!.
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يف 6 شباط 2006 وّقع كّل من مؤّسس ورئيس »التّيار الوطين 
احُلّر« آنذاك العماد ميشال عون وأمني عام »حزب اهلل« السّيد 
حسن نصر اهلل »ُمذّكرة تفاهم« غرّيت التوازنات الداخلّية كّلها 
ُمتلف  احلامسة على  اإلنعكاسات  العديد من  لبنان، وتركت  يف 
امللّفات فيه. وقد مّرت هذه العالقة بهّبات باردة وأخرى ساخنة 
على مدى السنوات املاضية، وبلغت يف العامني املاضيني مرحلة 
غري سليمة بسبب تراكم التباينات، ُوصواًل إىل بلوغها حالًيا مّطة 
مفصلّية بسبب التباين بشأن ملّف امُلّقق العدلي القاضي طارق 
بني  العالقة  ُمستقبل  إىل  بالنسبة  التوّقعات  هي  فما  البيطار. 

الطرفني؟.
ال شّك أّن العديد من البنود اليت وردت يف »ُمذّكرة التفاهم« 
بقيت حرًبا على ورق، ومنها مثاًل ُبنود »ترسيم احلدود بني لبنان 
وسوريا« و »تثبيت لبنانّية مزارع شبعا«، و »كشف مصري امُلعتقلني 
اللبنانّيني يف الُسجون السورّية« و »إنهاء السالح )الفلسطيين( 
ُمشكلة  األمين داخلها«، و »حل  الوضع  املخّيمات وترتيب  خارج 
من  الفساد  »معاجلة  و  إسرائيل«،  لدى  املوجودين  اللبنانّيني 
ُجذوره« وتأمني »اإلستقاللّية التامة ملؤّسسة القضاء« و »إحرتام 
السياسّية  التجاذبات  عن  وإبعادها  الُدستورّية  املؤّسسات  عمل 
من  العديد  وغريها  تعطيلها«،  وعدم  عملها  إستمرارّية  وتأمني 
وباإلسرتاتيجّية  الدولة  ببناء  يرتبط  ما  كل  بينها  ومن  البنود، 
ُمشرتكة  جلنة  تشكيل  إستدعى  قد  كان  الذي  الدفاعّية...األمر 
لكّن  التفاهم.  تطوير  للبحث يف  العام  هذا  مطلع  الطرفني  من 
التطّورات امُلتسارعة اليت وقعت خالل األشهر املاضية حالت دون 
ُمعاجلة هذه املسألة. وخالل األّيام القليلة املاضية، تقّدم التباين 
بشأن ملّف حتقيقات إنفجار املرفأ إىل الواجهة، مع كل إنعكاساته 
السلبّية على العالقة بني الطرفني، وحتى على إجتماعات جملس 

الوزراء.
وال شّك أّن »حزب اهلل«، وحتت عنوان رفض ما يعتربه »إستنسابّية« 
و »تسييس« من جانب القاضي العدلي طارق البيطار، ُمصّر على 
إزاحة هذا األخري عن امللّف، بأّي وسيلة. وهذه املسألة يف حال 
ُحصوهلا، سرتتّد سلًبا جًدا على »التّيار الوطين احُلّر«، بغّض النظر 
عن املخرج الذي قد ُيعتمد لكّف يد القاضي البيطار نهائًيا عن 
حتقيقات انفجار الرابع من آب. فحتى لو تنّحى امُلّقق العدلي من 
تلقاء نفسه حتت وطأة الُضغوط، أو جرت إزاحته من قبل أي هيئة 
قضائّية أو عرب أي وسيلة قانونّية من باب اهلروب إىل األمام، 
فإّن ُخصوم »التّيار« أعّدوا العّدة للهجوم عليه سياسًيا وإعالمًيا، 
وإلظهار عجزه عن الُوقوف بوجه »حزب اهلل« يف أّي ملف ُمهّم، 
األمر الذي من شأِنِه أن ُيلحق أضراًرا معنوّية كبرية بتحضريات 
»التّيار« اإلنتخابّية عشّية اإلستحقاق النيابي املفصلي يف الربيع 
امُلقبل. وامُلشكلة امُلرجة أكثر بالنسبة إىل »التيار« هي تعّطل 
جلسات جملس الوزراء، بإعتبار أّن احُلكومة احلالّية مسوبة سياسًيا 
على حتالف »التّيار–احلزب«، ولّو أّنها تتضّمن ُمّثلني عن بعض 

القوى األخرى وعن رئيس احلكومة جنيب ميقاتي.
اليت  اخلطرية  والَدموّية  األمنّية  التطّورات  أّن  صحيًحا  كان  وإذا 
جرت يف الطّيونة يوم اخلميس املاضي قد أشاحت الرتكيز قلياًل 
عن قضّية امُلّقق العدلي، إال أّن األصّح أّن هذا املوضوع سيعود 
ملفّي  بني  موجود  التداخل  وأّن  خاصة  األسبوع،  هذا  ويطغى 
إىل  ُموّجهة  ستكون  واألنظار  املرفأ.  وحتقيقات  الطّيونة  أحداث 
موعد إنعقاد جلسة جملس الوزراء، وإىل بنود اجللسة، وإىل طبيعة 
ُمداوالتها، يف هذين امللّفني. ومن امُلتوّقع يف األّيام املقبلة أن 
وأحداث  املرفأ  ملفّي  يف  ُضغوطهما  الشيعي«  »الثنائي  ُيصّعد 
الطّيونة، جلهة امُلطالبة بتنحية القاضيالبيطار وجلهة ُماكمة حزب 
»القّوات اللبنانّية«، بينما سيكون على »التّيار« السري بني حقل 
ألّن  املوهرات،  صائغ  مبيزان  وخطواته  مواقفه  وقياس  ألغام 
املعركة اإلنتخابّية على األبواب، وألّن أعداًدا كبرية من الناخبني 
ُضمن البيئة املسيحّية بالتحديد، ضاقوا ذرًعا بالعنجهّية وبسياسة 
إسرتاتيجّية  خيارات  فرض  مسألة  من  ُضّدهم،  امُلطّبقة  الفوقّية 
كربى على لبنان وجّره بالُقّوة إىل مور قتالي إقليمي ُضّد آخر، 
نزواًل حتى مسألة إستسهال اإلعتداء على أمالكهم وعلى كراماتهم 
املسألتني.  هاتني  بني  وما  اآلمنة،  ومنازهلم  شوارعهم  داخل 
وبالتالي، إّن أّي موقف غري َمسوب من قبل »التّيار«، سريتّد 

سلًبا عليه يف صناديق اإلقرتاع.
ليست يف  و »احل��زب«  »التّيار«  عالقة  أّن  شّك  ال  اخلتام،  يف 
أفضل أحواهلا حالًيا، إال أّن إستمرارها حتمّي، إنطالًقا من التوافق 
اإلسرتاتيجي بني الطرفني أّواًل، وألّنهما حباجة لبعضهما البعض 
ثانًيا، مُلواجهة ُخصومهما امُلشرتكني وغري امُلشرتكني أيًضا! لكن 
إذا كان صحيًحا أّن لبنان حباجة إىل إتفاقات وإىل تفاهمات وإىل 
تسويات بني ُمتلف ُمكّوناته، على أمل أن يرى اللبنانّيون أّياًما 
األصّحأّنه  فإّن  حالًيا،  يعيشونها  اليت  السواد  القاحلة  تلك  غري 
يف حال بقاء هذه اإلتفاقات عبارة عن تفاهمات مصلحّية ضّيقة 
ُثنائّية، أو عن حتالفات مصلحّية ضّيقة لإلستقواء على اآلخرين، 
أو حتى عبارة عن شعارات إعالمّية فارغة وغري ُمطّبقة عملًيا على 
األرض، فإّن مصريها سيكون اإلندثار يف امُلستقبل، مهما طال 

الوقت!.

»التيّار«و«احلزب«... عالقة 
ُمرتاجعة لكّن إستمرارها حتمّي حالًيا!

ناجي س. البستاني

ماذا سيحصل يف لبنان بظّل التصعيد 
اخلطري احلاصل؟

كان من املنطقي ان تستفيق ماوف اللبنانيني من استعادة احلرب 
االهلية وأهواهلا، فاملكان قريب جدًا من حيث انطلقت شرارة احلرب 
الذاكرة  زال مطبوعًا يف  ما  بالذات  الشارع  نيسان 1975، وهذا  يف 
اجلماعية للبنانيني، بأّنه شّكل اخلط الفاصل بني جحيمني. واملواجهة 
أخذت شكاًل طائفيًا كاماًل مع مفرداتها املقيتة. لذلك، كان ال بّد للقلق 
ان يصل اىل حدود الذعر، يف وقت تسابق البعض على رفع مستوى 
ما حصل،  أهوال  مللمة  اىل  الذهاب  بدل  املواقف،  وتأجيج  اإلحتقان 
السائد  السياسي هو  االستثمار  دائمًا  النفوس.  تهدئة  على  والعمل 

ولو على حساب مآسي اللبنانيني.
مثة نقاط ال بّد من استنتاجها من جحيم الساعات االربع عند »مور« 

الطيونة:
»مالحق«  هلا  تكون  لن  دارت  اليت  اخلطرية  االشتباكات  إّن  اواًل،   �
اخرى، حيث اّن األجواء اخلارجية غري مساعدة يف هذا االجتاه، ال بل 
تتطلب اجواء اكثر هدوءًا على الساحة اللبنانية. فبعد يومني سُتعاود 
يف  االوروبية  واملموعة  ايران  بني  النووي  االتفاق  حول  املادثات 
بروكسل وسط أجواء تفاؤلية. وهذا التطور املهم، والذي حيمل طابعًا 

اجيابيًا، ال ميكن ان يرتافق مع أحداث معاكسة على الساحة اللبنانية.
يوجب  ما  والسعودية،  إيران  احلاصل بني  االنفتاح  اىل ذلك،  أضف 

تربيد اجلبهات املشتعلة ال فتح جبهات جديدة.
اللجنة  اّن  بيدرسون،  غري  املتحدة  االمم  مبعوث  اعلن  سوريا،  ويف 
السورية املشرتكة للدستور، واليت تضّم مثلني عن النظام واملعارضة، 
وافقت على البدء بصوغ مسودة اإلصالحات الدستورية. يف اختصار، 
مشاريع  وجود  عدم  يعين  ما  ليست صدامية،  اخلارجية  األج��واء  فإّن 
استثمار خارجية لألحداث اللبنانية، وهو ما يدفع اىل االستنتاج، أّن أفق 
التصعيد او توسيع املواجهات غري متوافر، وأّن املطلوب البحث عن 
مارج، ولو تطّلب ذلك استخدام نربة خطابية مرتفعة بهدف استيعاب 

االحتقان املوجود.
� ثانيًا، اّن االشتباكات على خطورتها اثبتت مرة جديدة، أّن شروط 
انطالق حرب أهلية يف لبنان غري متوافرة. فهل كان مثة بداية أكثر 
التماس  املناطق وإشعال خطوط  للعودة إىل فرز  مالئمة ما حصل، 
ات��ون احل��رب االهلية؟ ورمب��ا ألّن االط��راف يف لبنان  واالن��زالق اىل 
يدركون أّن احلرب االهلية غري واردة، فهم يستهرتون يف مقاربتهم 

للمشكالت اللبنانية احلساسة.
قابلة  األمور  تصبح  وقت  الشارع، يف  اىل  باللجوء  اخلطورة  ثالثًا،   �
املبدأ  على  لبنان  يف  املسؤولني  فاعتماد  حلظة.  أي  عند  للتفّلت 
السياسي نفسه بتعبئة شارعهم اىل احلّد األقصى، من خالل عناوين 
مثرية يف إطار لعبة املصاحل والنفوذ، سيجعل من اللجوء اىل الشارع 
ما يشبه القنبلة اليت لن يستطيع احد السيطرة عليها بسهولة، وهو 

ما حصل منذ ايام.
التزام ضمين بني متلف القوى يف لبنان،  ومعه، ال بّد من حصول 
بعدم اللجوء اىل الشارع وعرض العضالت اجلماهريية، وحصر النزاعات 
اّن حصول  السياسية ال غري، ولو  األطر  والتنافس ضمن  واخلالفات 

أحداث اخرى متفرقة غري مستبعد.
� رابعًا، أثبتت األحداث ايضًا، اّن احلكومة اليت سّجلت رقمًا قياسيًا قبل 

والدتها، لن تسقط ألّن حساباتها اقليمية وحتظى بغطاء دولي.
وكانت تكفي مثاًل التطورات احلادة اليت رافقت انعقاد اجللسة االخرية 
مللس الوزراء لتصبح احلكومة مستقيلة. ولكن، رغم األحداث الدموية 
اليت حصلت وجتميد »الثنائي الشيعي« مشاركته يف احلكومة، ااّل أّن 
االمور مل تصل اىل حّد االستقالة، ال بل على العكس، فإّن املؤشرات 
ترجح عودة غري بعيدة اىل جلسات جملس الوزراء، بعد حصول ترتيبات 

وتفاهمات معينة.
� خامسًا، الضمان الذي ميثله اجليش اللبناني رغم الظروف االقتصادية 
واملؤسسات  القطاعات  سائر  كما  فيها  ميّر  اليت  الصعبة  واملعيشية 
يف لبنان. فعلى سبيل املثال، لو مل يكن اجليش اللبناني موجودًا او 
حاضرًا لسبب من األسباب، أمل نكن لنشهد »مذحبة دموية« وكارثة 
جمانني  بني  الفعلي  العاقل  اجليش  يكن  أمل  حصل؟  ما  بكثري  اكرب 
الشارع؟ مع وجوب األخذ يف االعتبار الظروف املعيشية القاسية اليت 
تئّن حتتها املؤسسة، واملسؤوليات املرهقة اليت تتوالها يوميًا، وسط 
أحداث  عّز  وحتى يف  ويسارًا.  ميينًا  تتوقف  مل  استهدافات سياسية 
اخلميس الدموية جرى التصويب على اجليش، رمبا للتأثري على معطيات 
التحقيق اليت تتوالها مديرية املخابرات. وال بّد من االشارة هنا، وخالفًا 
القوى  ومتلف  اجليش  قيادة  بني  العالقة  اّن  اىل  ُيشاع،  ما  لكل 
واالحزاب السياسية هي عالقة جيدة، وحتديدًا مع قيادة »حزب اهلل«.

� سادسًا، بسبب خطورة ما حصل وفداحته، ُطرحت تساؤالت كثرية 
حول مصري االنتخابات النيابية املقبلة وإمكانية إجرائها. ومثة حسابات 
كثرية جرى إدراجها يف هذا االطار، منها ما يتعلق مثاًل باالنعكاسات 
اللبنانية  التجارب  لكن  الشعيب.  التأييد  على  االحداث  هلذه  الفورية 
عّلمتنا اّن احلساب »الفوري« شيء واحلساب »الالحق« شيء آخر. اي 
اّن اشهرًا عدة تفصل عن موعد االنتخابات النيابية، ومن املتمل ان 

حتمل احداثًا وتطورات اخرى تبّدد صورة اليوم.
االنتخابات سيكون يف  اجراء  فإّن موعد  اليوم،  وخالفًا ملا هو شائع 
شهر ايار وليس اواخر آذار كما اقرتح البعض. ما يعين اّن حنو 7 اشهر 
تفصل عن االنتخابات. ويف احلسابات اللبنانية، فإّن هذه املدة طويلة 

نسبيًا. فبعد اسابيع سيعود اهلّم املعيشي ليطغى على كل ما عداه.
وخالل االيام املاضية تواصل السفراء الغربيون بكثافة مع املسؤولني 
اللبنانيني، للوقوف على خلفية ما حيصل. وأبدى هؤالء متسك عواصمهم 
اّن تفاهمات  النيابية يف موعدها. مع اإلشارة اىل  االنتخابات  بإجراء 

خارجية سريعة ستسبق موعد فتح صناديق االقرتاع.
مثة أسرار عدة واكبت أحداث اخلميس املاضي، قد ال ُتكشف اآلن.

ال استقالة للحكومة وال حرب أهلية
جوني منري
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مـقاالت وتـحقيقات

فصل  ميكن  ال 
التحّركات الرتكية 
األخرية يف مناطق 
عن  حلب  مشال 
يف  التطّورات 
يبدو  إذ  إدلب. 
إصرار  واضحًا 
تركيا على العمل 
بشكل متواٍز على 
املساَرين،  كال 
عن  حبثًا 
ّقق  تحُ »صفقة« 
على  مكاسب  هلا 
وميكن  األرض، 
إعالميًا  تروجيها 
على  للتغطية 
إدلب  »انكسار« 
ويف  املنتظر. 
جتد  ذلك،  خضّم 
الكردية  القوى 
جمّددًا  نفسها 

استعدادت سورية وحتّرك روسي ومراوغة تركية:

حنو تكرار سيناريو عني العرب يف تل رفعت؟
عالء حلبي

تهديدات كردية.
ووسط هذه األجواء املتوّترة، أرسلت 
إىل  مباشرة  رسائل  جمموعة  دمشق 
أنقرة، آخرها تصرحيات وزير اخلارجية 
السوري، فيصل املقداد، الذي طمأن 
بالده،  أن  إىل  تلفزيوني  لقاء  خالل 
لدى استعادتها السيطرة على املناطق 
للجوار  تركيا، ستضمن  مع  احلدودية 
عدم وجود أّي تهديدات، بالتوازي مع 
اسرتجاع  على  دمشق  إصرار  تأكيده 

تلك املناطق مجيعها.
 وعلى الرغم من التصرحيات األمريكية 
العسكرية  وتّركاتها  لرتكيا  املناوئة 
»تقويض  بـ  واّتهامها  »قسد«،  ضّد 
الفرتة  يف  اإلرهاب«  حماربة  عمليات 
املاضية، مل خترج عن اإلدارة األمريكية 
أّي مواقف جديدة معارضة للتحّركات 
العسكرية يف حميط منبج وتل رفعت، 
األمر الذي دفع رئيس حزب »االتاد 
الدميوقراطي الكردي«، صاحل مسلم، 
الفقري  العمود  حزبه  يشّكل  والذي 
»مقاومة  عن  احلديث  إىل  لـ«قسد«، 
نذر بتكرار  ستواجه تركيا«، وهو ما يحُ
سيناريوات عديدة سابقة وجد خالهلا 
تركيا  مواجهة  يف  أنفسهم  األكراد 
مبفردهم، بعد ختّلي الواليات املتحدة 

عنهم. 
السابقة،  الرتكية  اهلجمات  وخالل 
لتسّلم  عّدة  عروضًا  دمشق  قّدمت 
وجتنيب  احلدودية  املناطق  إدارة 
املتكافئة،  غري  احلرب  هذه  األكراد 
إاّل أن هؤالء، ويف كّل مّرة، رفضوا 
تسليم املناطق املذكورة، ليخسروها 

بعد بضعة أيام لصاحل األتراك.

يجد األكراد أنفسهم أمام خيارَين: إمـّا 
تسليم منبج وتل رفعت أو اإلصرار على 

التمسـّك بهما
كّثفت  املتغرّيات،  هذه  وأمام 
بالقوى  واّتصاالتها  تّركاتها  روسيا 
فيه  أرسل  وقت  يف  الكردية، 
حميط  إىل  تعزيزات  السوري  اجليش 
تل رفعت، يف ما يبدو أنه استعداد 
املنطقة،  يف  حمتمل  سوري  النتشار 
جدوى  بعدم  األكراد  اقتنع  حال  يف 
املواجهة العسكرية مع تركيا. ويعيد 
انتشارًا  األذهان  إىل  السيناريو  هذا 
يف  السوري  اجليش  أجراه  مشابهًا 
حيث  احلدودية،  العرب  عني  منطقة 
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امتحان  يف  احلر  الوطين  التيار  جنح 
عامني  بعد  املاضي،  السبت  الشارع 
سياسية  حرب  وغداة  االنكفاء،  من 
طاحنة على رئيس اجلمهورية وقيادة 
رئيس  أن  الرئيسية  الثغرة  التيار. 
يف  يستثمر  مل  باسيل  جربان  التيار 
التعبئة  على  لإلبقاء  املشهد  هذا 
اكتفى  بل  والشعبية،  السياسية 
بـ«سكرة« احلشود ليرتكها يف اليوم 

التالي تستنتج ما يطيب هلا.
يقارن مسؤول يف التيار الوطين احلر 
»التجمعات« يف بريوت،  بني صورة 
أول من أمس، يف ذكرى 17 تشرين 
نهر  احتفال  يف  احلشد  صورة  وبني 
ذكرى  يف  املاضي،  السبت  املوت، 
»خرج  التيار  أن  ليؤكد  تشرين،   13
شنوا  »من  وأن  اخلطر«،  دائرة  من 
رئيس  على  منظمة  شخصية  حربًا 
ورئيس  عون  ميشال  اجلمهورية 
باسيل هم من يفرتض  التيار جربان 
أن يتنبهوا لعدم قدرتهم يف الذكرى 
الثانية لثورتهم على أن جيمعوا 300 

شخص«.
جتمع هيئات األقضية يف التيار على 
يومني  بعد  نزلت،  اليت  احلشود  أن 
أزمة  ظل  ويف  الطيونة  كمني  من 
اقتصادية وغالء سعر البنزين، »أكثر 
»مل  التيار  أن  رغم  على  جّيدة«،  من 
ومل  صفوفه  يف  عامة  تعبئة  ينّفذ 
عصب  لشّد  سياسية  عناوين  يطلق 
اجلمهور ومل يؤّمن تكاليف النقل اليت 
فردية،  تربعات  عرب  اهليئات  غطتها 
على  نداء  بتوجيه  قيادته  اكتفت  بل 
غروب واتساب، على عكس ما جرت 
عليه العادة يف السنوات املاضية«. 
وتصف املصادر حشد السبت املاضي 
بالـ«جّيد جّدًا، وهو أعاد األوكسيجني 
إىل جسم التيار الذي اهتز غداة 17 
القوات  قائد  تكّفل  فيما  تشرين«. 
بـ«التشجيع«  جعجع  مسري  اللبنانية 
تساءل ساخرًا  عندما  املشاركة،  على 
يف مقابلته التلفزيونية األخرية، غداة 
قنص سبعة متظاهرين، عما »إذا كان 
يتحدث  التيار«.  بقي يف شباب يف 
املنظمون عن وجوه جديدة ويؤكدون 
أن احلشد هو نفسه الذي كان خيرج 
وجزين  األشرفية  من  عامني،  قبل 
وكسروان.  وبعبدا  وعاليه  والشوف 
االمتحان الرئيس كان يف قضاء املنت 
الشمالي الذي يشكل، تارخييًا، اخلّزان 
الشعيب للحشود العونية. ووفقًا هليئة 
القضاء، فإن »الوفد األكرب يف التجمع 
التعويل  يكون  وفيما  للمنت«.  هو 
وعكار  الشمالية  املناطق  على  عادة 
طلب من كادرات التيار  تديدًا، مل يحُ
ببضعة  االكتفاء  فتم  التعبئة،  هناك 
باصات، خصوصًا أن املسافة طويلة 
ومكلفة أكثر من أي منطقة أخرى. أما 
التنسيق  غياب  أدى  فقد  جبيل،  يف 
رميا  أبي  سيمون  القضاء  نائب  بني 
شهرين  منذ  املعينة  القضاء  وهيئة 
يف  أسهمت  مشكالت  حدوث  إىل 

جتزئة احلشود.

باسيل يدرك جيدًا أن تسييس التحقيق 
سيشمله شخصيًا كوزير طاقة سابق

عمومًا، جنح التيار يف امتحان األرض، 

 جعجع »حيشد« الحتفال نهر املوت:
 الـتيار يـنفض تـداعيات 

»17 تـشرين«
رلـى إبـراهيم

تداوهلا  حاشدة  صورة  على  وحصل 
التواصل.  وسائل  على  الناشطون 
»التيار  أن  قيادية  مصادر  وتؤكد 
 15 بعد  مسريته  على  حافظ  الذي 
عامًا من االحتالل والنفي، و15 أخرى 
داخلية طاحنة ملعاقبته  يف ظل حرب 
وتالفاته،  السياسية  خياراته  على 
أعاد تذكري من يعنيهم األمر بأن كل 
وأنه  مستحيلة  عليه  القضاء  مساعي 
سيخرج ككل مرة أقوى من ذي قبل 
وأكثر تالمحًا وجتانسًا«. مثال آخر على 
عودة الدماء إىل شباب التيار ونوابه 
ووزرائه ومسؤوليه، هو »خروج نوابه 
وكوادره السبت املاضي إىل الشارع 
بقوة  منازهلم  مالزمة  من  عامني  بعد 
األمر الذي فرضته بعض اجملموعات، 
وإصرارهم على ترؤس وفود املناطق 
نوافذ  من  سابقًا  كما  واخلروج 
التيار«.  إشارة  رافعني  السيارات 
ذلك  يف  األكرب«  »الفضل  أن  على 

يعود إىل قرب املوسم االنتخابي.
أما يف الشّق السياسي، فقد استفاد 
باسيل من حماولة جعجع إعادة عقارب 
التماس  وخطوط  األهلية  احلرب 
لينقّض عليه ويهامجه بشراسة خمريًا 
خمايل  مار  صورة  بني  املسيحيني 
موقف  وصّوب  الطيونة.  وصورة 
يقوده  الذي  التحقيق  من  التيار 
القاضي طارق البيطار، فكان واضحًا 
ما  لكل  السابق  األخضر  الضوء  أن 
يقوم به البيطار بات حيتمل تأويالت 
وتؤكد  »التحّيز«.  حول  وتساؤالت 
أن  جيدًا  يدرك  باسيل  أن  املصادر 
تسييس التحقيق لن تقتصر تداعياته 
بالدرجة  على حزب اهلل، بل سيشمله 
سابق  طاقة  كوزير  شخصيًا  األوىل، 
ال عرب نواب ووزراء يف التيار. لذلك 
تعّمد إعادة التذكري حبلفه مع املقاومة 
وبأن حماوالت عزله بسبب موقفه مل 

تأت بثمارها.
جناح باسيل يف احلشد الشعيب وحّدة 
إىل  النبض  أعادا  السياسي  اخلطاب 
على  هجومه  واملسؤولني؛  النواب 
قوى 17 تشرين وجلوئها إىل الواليات 
املتحدة جلمعها يف االنتخابات وتعهده 
الرد على كل اإلساءات املقبلة، أعطى 
ومسؤولي  للحزبيني  شجاعة  جرعة 
املناطق. يبقى أن رئيس التيار الوطين 
احلر مل يفكر باليوم الذي يلي سكرة 
النجاح وكيفية استخدامه للحفاظ على 
محاسة الشارع. فلم يتكبد عناء متابعة 
»عودة احلزب إىل احلياة« مع اهليئات 
الطالع  ضرورة  رأى  وال  والكوادر، 
املعركة  خطوط  على  العونية  القاعدة 
السياسية - القضائية. وهو ما أدى، 
كما يشري أحد املسؤولني، إىل »عودة 
إثر  نفسها  الرّدية  لتبيّن  الناشطني 
حيصل  ما  اعتبار  عرب  الطيونة  أحداث 
جملس  ورئيس  جعجع  بني  مشكلة 
وزير  عن  دفاعًا  بري  نبيه  النواب 
املال السابق علي حسن خليل أو وزير 
فنيانوس.  يوسف  السابق  األشغال 
متابعة  جترى  أن  املطلوب  كان  فيما 
مفصلية حول هذا املوضوع أواًل للحّد 
املقاومة،  مجهور  مع  االشتباك  من 
وثانيًا لضمان خط الرجعة يف حال مت 

استهداف التيار«.

سيطر على املعرب احلدودي مع تركيا، 
أنقرة  من  بقبول  حيظى  قد  ما  وهو 
القول  من  سيمّكنها  كونه  حاليًا، 
وجيد  الكردي«.  »اخلطر  أبعدت  إنها 
أنفسهم  يوم،  بعد  يومًا  األكراد، 
أمام اختيار ال مناص منه: إّما تسليم 
املنطقَتني للجيش السوري، خصوصًا 
حيث  حميطهما،  يف  يتمركز  أنه 
ستتكّفل دمشق وموسكو بردع أنقرة 
اليت لن تدخل يف مواجهة معهما، أو 
باملنطقتني،  التمّسك  على  اإلصرار 
أخرى يف معركة  مّرة  تركيا  ومواجهة 
حمسومة لصاحل األخرية، يبدو واضحًا 
تفّضلها، كونها ستجد يف  أنقرة  أن 
فرصة  وقعت،  إْن  املواجهة،  هذه 
الداخل  يف  التوّغل  ملضاعفة  ساحنة 

السوري.
وبينما تتابع روسيا مساعيها املستمّرة 
يف مناطق مشال ومشال شرق حلب، 
الوقت  يف  إدلب  بأولوية  تتمّسك 
تركيا  به  تقوم  ما  وترفض  احلالي، 
عرب الربط بني امللّفات، واملماطلة يف 
يظهر  الذي  األمر  إدلب،  قضية  حّل 
السياسية  التصرحيات  عرب  بوضوح 
القضاء  »ضرورة  حول  املستمرة 
على اإلرهاب يف إدلب«، واليت كان 
اخلارجية  نائب وزير  آخرها تصرحيات 
سريومولوتوف،  أوليغ  الروسي، 
»اإلرهابيني يواصلون  إن  الذي قال 
دروعًا  إدلب  يف  املدنيني  استخدام 
السوري،  اجليش  ويهامجون  بشرية، 
القاعدة  مهامجة  باستمرار  وحياولون 
باستخدام  محيميم  يف  الروسية 
احلال  وبطبيعة  طّيار،  بدون  طائرات 
ال ميكننا قبول هذا الوضع«، وتابع: 
»شركاؤنا يعرفون ذلك«، يف إشارة 
من  الرغم  وعلى  تركيا.  إىل  مباشرة 
ارتفاع حّدة التحّركات العسكرية على 
عّدة  حمّددات  مّثة  خمتلفة،  جبهات 
النتقال هذه التحّركات إىل مواجهات، 
أبرزها املوقف األمريكي من السلوك 
األكراد،  تعّنت  ومقدار  الرتكي، 
أن  وموسكو  دمشق  تنتظر  حني  يف 
مبجملها  األخرية  الديناميات  تفضي 
على  سورية  حكومية  سيطرة  إىل 
الالذقية، وتفتح الباب  طريق حلب – 
أمام استعادة السيطرة على منبج وتل 
رفعت، وفق تسويات سياسية جتّنب 

اجلميع القتال.

إّما  عليها  يفرض  طرق،  مفرتق  أمام 
التعاون مع اجلانب احلكومي السوري، 
أو التوّرط يف مواجهة جديدة ستكون 

خاسرة حتمًا.
اجليش  قّوات  َتنتظر  بينما   | دمشق 
عسكري  عمل  لبدء  األوامر  السوري 
الستعادة السيطرة على اجليب األخري 
املتبّقي على طريق »M4« على أطراف 
احليوي  الطريق  فتح  وإعادة  إدلب، 
يتابع  بالالذقية،  حلب  يربط  الذي 
اجليش الرتكي حشد قّواته، وتكثيف 
محلته اإلعالمية ضّد »قسد« اليت يبدو 
وصلتها  جديدة  أمريكية  رسائل  أن 
غرّيت مزاجها، حيث خّففت واشنطن 
ما  انتظار  يف  تصرحياتها  حّدة  من 
رجب  الرتكي،  الرئيس  سيقّدمه 
املزمع  اللقاء  خالل  أردوغان،  طيب 
عقده بينه وبني نظريه األمريكي، جو 
بايدن، على هامش »قّمة العشرين« 
نهاية الشهر احلالي يف إيطاليا. وأمام 
املخاطر الكبرية اليت تنتظر تركيا يف 
املاضي،  العام  »خطأ«  كّررت  حال 
مع  مباشرة  مواجهة  دخلت يف  عندما 
اجليش السوري، حبثًا عن موطئ قدم 
على طريق »M5« )حلب - دمشق(، 
لينتهي املطاف بسيطرة دمشق على 
الطريق وفتحه، وإزاء اخلريطة املعّقدة 
للشمال السوري اليت فرضتها احلرب، 
واليت تسيطر »قسد« على أجزاء منها، 
يبدو أن أنقرة وجدت أخريًا ضاّلتها يف 
الواقعَتني  رفعت  وتل  منبج  منطقيَت 
األمريكية،  اإلدارة  حسابات  خارج 
وتت الوصاية الروسية، مبا سيضمن 
طريق  على  اإلشراف  استمرار  هلا 
»M4« الذي ميتّد من الشرق السوري 
مرورًا مبنبج وصواًل إىل حلب، ومنها 
يتابع حنو الالذقية، ما جيعل املعادلة 
خسارة  كالتالي:  تركيا  إىل  بالنسبة 
جزء من الطريق ومتتني احلضور على 

اجلزء اآلخر. 
وتسيطر »قسد« على جيب صغري يف 
منطقة تل رفعت، باإلضافة إىل منبج 
هاتان  تشهد  حيث  الفرات(،  )غرب 
بني  مستمّرة  مواجهات  املنطقتان 
والقوات  تركيًا،  املدعومة  الفصائل 
إىل  أنقرة  دفع  الذي  األمر  الكردية، 
اليت  أضنة«  »اتفاقية  عن  احلديث 
الشريط  قرب  بالتوّغل  هلا  تسمح 
وجود  حال  يف  السوري  احلدودي 

وجدت تركيا ضالتها يف منقطتي منبج وتل رفعت الواقعتني خارج حسابات اإلدارة األمريكية وتحت الوصاية 
الروسية )األناضول(
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مـقاالت وتـحقيقات

القلق هو العنوان الدائم يف الذهنية اإلسرائيلية، ألنه عامل 
خالفاتهم  للتفكري يف  جمااًل  هلم  يرتك  وال  الَقِلقني،  ُيوّحد 

واختالفاتهم.
خربًا  وتقرأ  إاّل  اإلسرائيلية صباحًا  األخبار  َصفحات  تفتح  ال 
يقول إن »إسرائيل قلقة من كذا«، أو »حكومة بينيت قلقة 
من...«، وهذا ليس جديدًا، بل ميّيز »إسرائيل« وحكوماتها 
منذ احتالهلا فلسطني و«إقامتها« يف هذا الشرق. فهل هي 

َقِلقة فعاًل؟ وماذا ُيقلقها؟
القلق هو العنوان الدائم يف الذهنية اإلسرائيلية، ألنه عامل 
خالفاتهم  للتفكري يف  جمااًل  هلم  يرتك  وال  الَقِلقني،  ُيوّحد 
واختالفاتهم، واّتاذ إجراءات نابعة من االختالف أو اخِلالف. 
لذلك، تسعى كل حكومة لدى االحتالل اإلسرائيلي ألن ُتبقي 
اجلمهور الواسع َقِلقًا من عدو داخلي أو عدو خارجي، من خطر 
ر، أو حتى من خطر مستقبلي. املهم أن  ُمتَمل، أو خطر ُمقدَّ
يبقى اجلمهور َقِلقًا وخائفًا من أجل ضمان التالحم الذاتي، 

واالستعداد الدائم ملواجهة اخلطر اخلارجي. 
سة الصهيونية منذ نشأتها حتى اليوم،  هذا هو نهج املؤسَّ
وستبقى احلال كذلك إىل أن حتني الساعة. ومع ذلك، نقول 
إن حكومة االحتالل اإلسرائيلي، برئاسة نفتالي بينيت، َقِلقة 
ألن  سقوطها،  احتمال  من  إعالميًا،  تضلياًل  وليس  فعاًل، 
وجودها هّش أصاًل، وتتعامل مرّكباتها، بعضها مع بعض، 
تستخدم  وأحيانا  املتباَدلة،  والتنازالت  املرونة  من  بكثري 

بنيامني نتنياهو ُبعُبعًا، من أجل احملافظة على احلكومة. 

قلق من انفراج العالقات السورية األردنية
السورية  العالقات  يف  االنفراج  من  َقِلقة«  »إسرائيل 
األردنية. كيف حيدث ذلك؟ تساءل معّلقون إسرائيليون، مع 
أن األردن كان حيتضن غرفة العمليات العسكرية، »املوك«، 
ضدَّ سوريا. وتعود الصحافة اإلسرائيلية لتذّكر بتصرحيات 
امللك األردني عبد اهلل الثاني ضد الرئيس األسد، وتفاعل 
قطع  أجل  من   ،2016 عام  املخطط،  مع  األردني  الطريان 
يكن  مل  التذكري  هذا  إخل.  والعراق...  سوريا  بني  الطريق 
ُيقلق  ما  وهو  األردني،  املوقف  يف  التغريرُّ  إىل  ليشري  إاّل 

»إسرائيل«.
يوم  ريشون«،  »مكور  موقع  خرج  بل  فحسب،  هذا  ليس 
بني  مقلق  »تقارب  يقول  رئيسي  بعنوان   ،2021/10/12
مادثة  »إسرائيل«!؟  لُيقلق  حدث  ماذا  وإيران«.  األردن 
هاتفية بني وزير اخلارجية اإليراني حسني أمري عبد اللهيان 
ووزير اخلارجية األردني أمين الصفدي، أبدى خالهلا الوزير 
األماكن  محاية  يف  األردني  للدور  بالده  تقدير  اإليراني 
سة اإلسالمية يف القدس احملتلة )على الرغم من تقصري  املقدَّ
َذين يهّددان مستقبل القدس احملتلة، يف  األردن وعجزه اللَّ
رأينا(. كما تبادال، خالل احملادثة اهلاتفية، أمل بالدهما يف 
عودة العالقات بينهما، وتعزيز التعاون االقتصادي، والعمل 
املشرتك من أجل تعزيز االستقرار يف الشرق األوسط. فهل 
إىل  »إسرائيل«  يدعو  ما  احملادثة  هذه  مضمون  يف  يوجد 

القلق؟!
األردن وّقع مع »إسرائيل« اتفاقية وادي عربة، عام 1994. 
أجنيب  جيش  ألي  يسمح  بأن  لألردن  حيق  ال  ومبوجبها، 
ويف  أجوائه.  أو  األردن  أراضي  من  »إسرائيل«  مبهامجة 
ع األردن اتفاقية دفاعية مع  كانون الثاني/يناير 2021، وقَّ
وحلفائها  األردن ألمريكا  املتحدة، يسمح مبوجبها  الواليات 
حليفة  أو  أمريكية  قوات  ُيدخلوا  بأن  »إسرائيل«(  )يعين 
راجلة أو ممولة، وعتادًا عسكريًا من كل األنواع، وطائرات 
أردنية.  جهة  أّي  اعرتاض  دون  ومن  تامة،  حُبرّية  حربية، 
وإذا وقعت خمالفات من جانب اجليش األمريكي، فال ُيسَمح 
للهيئات القضائية األردنية مبحاكمة املخالف. ومع ذلك، فإن 
إيراني! وهو  أردني  »تقارب«  أي  من  »َقِلقة«  »إسرائيل« 
جمرد مادثة هاتفية بني وزيري خارجيَت البلدين، وفق ما 

جاء يف موقع »مكور ريشون«.
ومل تتضّمن احملادثة أّي ذكر لدخول قوى عسكرية إيرانية 
لألردن، أو إىل تعاون يف اجملال النووي، باعتبار أن األردن 
ميتلك مناجم يورانيوم تستغلها فرنسا، وال حيق لألردنيني 

االقرتاب من تلك املناطق. 
كما مل تتضّمن احملادثة أيَّ كلمة عن تعاون عسكري أو أمين 
كان  ولو  احلديث،  جمرد  أن  واضحًا  يبدو  لكن  استخبارّي! 
هاتفيًا، عن التعاون االقتصادي، ُيقلق »إسرائيل«. ودعم 
سات اإلسالمية  إيران أيَّ جهد أردني يف احملافظة على املقدَّ
ألن  اإلسرائيلي!؟  املستعمر  ُيقلق  احملتلة،  القدس  يف 
جمرد االستقرار والتعاون بني دول املنطقة وإيران ُيقلقان 

أليف صباغ

»إسـرائيل« َقـلَِقة!
طاتها االسرتاتيجية؟ »إسرائيل«، ألنهما قد يعّطالن خمطَّ

قلق من التقارب السعودي اإليراني
ليس هذا فقط ما ُيقلق »إسرائيل«، بل ُيقلقها »التقارب 
»يفّكك  قد  الذي  التقارب  هذا  والسعودية«.  إيران  بني 
»هآرتس«  موقع  يف  جاء  ما  وفق  إيران«،  ضد  االئتالف 
)2021/10/13(. »إذا انتهت احملادثات بني إيران واململكة 
العربية السعودية باتفاق تطبيع العالقات بينهما، فسيكون 
هذا هو نهاية االئتالف املعادي إليران يف املنطقة، والذي 
بنت عليه إسرائيل جبااًل وِقَممًا، حتى إنها رأت نفسها عضوًا 
رمسيًا فيه«، يقول الكاتب، ويضيف »أن إزالة احلواجز بني 
السعودية وإيران من شأنها أن تشجع دواًل عربية أخرى على 
أن تتواصل معها أيضًا«. ويستشهد الكاتب مبا قاله وزير 
اإليراني،  نظريه  مع  مادثته  أعقاب  يف  األردني  اخلارجية 
وحديثه عن أن »العالقات الطيبة بإيران هي مصلحة أردنية 

مهمة جدًا«. وهذا أيضًا »مقلق« لـ«إسرائيل«.
اخلارجية  وزير  قام  أعاله،  املذكورة  اهلاتفية  احملادثة  قبل 
رئيس  خالهلا  التقى  لبريوت،  جدًا  مهمة  بزيارة  اإليراني 
الدولة العماد ميشال عون، وقدم إليه اقرتاحات كرمية بشأن 
إقامة مطات إلنتاج الكهرباء يف لبنان، وإعادة بناء املرفأ، 
ومشاريع اقتصادية أخرى من أجل مساعدة لبنان، ثم التقى 
رئيَس احلكومة اجلديد، جنيب ميقاتي، والسيَد حسن نصر 
أجل خلق  لـ«إسرائيل«. ومن  أيضا مقلق  أيضًا. وهذا  اهلل 
إيهود  أوعز إىل  َمن  أوعز  اللبنانيني،  االرتباك يف صفوف 
يعاري يف أن يقول إن »الغاز الذي سيصل إىل لبنان من 
جو  مصر هو غاز إسرائيلي«. وهي الرسالة الت التقطها مروِّ
التطبيع مع »إسرائيل« ليّدعوا أن التطبيع معها يقوم بصورة 

غري مباشرة، فلماذا ال يكون مباِشرًا وعلنيًا، إذًا؟!
خاليا  وجود  على  اإليراني  االعرتاض  من  َقِلقة  »إسرائيل« 
لـ«املوساد« يف مشالي العراق، تعمل ضد إيران والعراق، 
ضد  ارُتكبت  إرهابية  أعمال  عن  ومسؤولة  سواء،  حد  على 

مؤسسات وشخصيات إيرانية وعراقية. 
»إسرائيل« َقِلقة حتى من انتخابات عراقية هادئة، يشارك 
فيها الُكرد على قدم املساواة مع امُلَرّكبات األخرى للشعب 
العراقي، وَيْدعون إىل الوحدة الوطنية بعيدًا عن الطائفية. 
لذلك، بادرت مع عمالء هلا هناك، ومع قوى تدعو إىل التطبيع 
مع »إسرائيل«، وأخرى كردية تدعو إىل تقسيم العراق، إىل 
مؤمتر يف إربيل يدعو إىل التطبيع مع »إسرائيل«، كما يدعو 
طات اإلسرائيلية املعروفة.  إىل تقسيم العراق، وفق املخطَّ
عن  بعيدة  وطنية  ومواقف  العراق،  يف  هادئة  انتخابات 
الطائفية ومناهضة للتطبيع مع »إسرائيل«، هي حالة مقلقة 
لـ«إسرائيل« فعاًل، وال بّد من مبادرات خللق الفتنة من جديد. 

وهذا فقط ما يبّدد القلق اإلسرائيلي.

قلق من إيران النووية
»إسرائيل« قلقة من احلملة السياسية اإليرانية ضد أذربيجان 
إىل  باإلضافة  أراضيها،  يف  »داعش«  خاليا  وجود  بسبب 
»إسرائيل«  هناك.  إسرائيلية  عسكرية  استخبارية  قواعد 
إيران، حبرية  أذربيجان ضّد  أن تعمل يف  تريد  قلقة ألنها 

واطمئنان!! 
االتفاق  إىل  القريبة  أمريكا  عودة  من  َقِلقة  »إسرائيل« 
النووي مع إيران، وحتاول، يف كل الوسائل، تعطيل ذلك. 
وكشف وزير خارجية االحتالل اإلسرائيلي، يف لقائه األخري 
)2021/10/13(، املوقف اإلسرائيلي احلقيقي. فـ«إسرائيل« 
ال تريد أن تكون إيران حتى عند »حافة دولة نووية«، وال أن 
متتلك القدرات النووية، وإن كان ذلك ليس سالحًا نوويًا. 
ما  أن  ومفاده  منذ سنوات،  وكررناه  قلناه  ما  يؤكد  وهذا 
ٌيقلق »إسرائيل« ليس السالح النووي اإليراني، وإمنا امتالك 
إيران  تؤّهل  والت  املالية،  والقدرات  والتكنولوجيا  العلوم 
ألن تصبح دولة متقدمة. من هنا، ينبع »القلق« اإلسرائيلي 
احلقيقي. فاحلركة الصهيونية، يف تياراتها املتعددة، ترى 
يف الشرق األوسط »اجملال احليوي« لـ«إسرائيل«. وعليه، 
ال جيوز، وفق نظريتها هذه، ألي قوة سياسية يف الشرق 
اهليمنة  ملنافسة  والتكنولوجيا  العلوم  متتلك  أن  األوسط، 
إذا  وخصوصًا  هذا،  احليوي«  »جماهلا  على  اإلسرائيلية 
البشرية  والقوى  املال  متتلك  السياسية  القوة  هذه  كانت 
لفعل ذلك. من هنا، قام البيد حبّث مستشار األمن القومي 
االمريكي، ساليفان، على تقديم خطة بديلة عن العودة إىل 
أمريكا لن  أن  تأكيد ساليفان  بالرغم من  النووي،  االتفاق 
من  اهلدف  ألن  النووي،  »السالح«  بامتالك  إليران  تسمح 
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القائم للعودة إىل  البديلة هو تعطيل املسار  تقديم اخلطة 
االتفاق، وتريب أّي إمكان يف الوصول إىل تفاهم للعودة 

إىل االتفاق النووي مستقباًل.

قلق من املقاومة الفلسطينية
الفصائل  بني  اتفاق  أّي  من  قلقها  ُتفي  ال  »إسرائيل« 
الفلسطينية، كما أنها قلقة من قدرات املقاومة الفلسطينية 
يف القطاع، وامتدادها يف الضفة الغربية والقدس الشرقية، 
الت  الفلسطينية،  األمن  أجهزة  ممارسات  من  َقِلقة  وهي 
تقوض نفوذ سلطة رام اهلل، كما صرح رئيس »الشاباك« 
إىل  املهمة  تسليم  عند  برغمان،  رونني  واليته،  املنتهية 
نائبه، رئيس »الشاباك« احلالي رونني بار. لذلك، تعمل مع 
الواليات املتحدة ومصر من أجل احتواء املقاومة الفلسطينية 
من دون أن تدفع مثن ذلك عرب حترير األسرى الفلسطينيني. 
يتسّنى  كي  اجلنوبية،  اجلبهة  يف  هدوءًا  تريد  »إسرائيل« 
إمتام خمططاتها االستيطانية يف القدس احملتلة، وخصوصًا 
يف تهويد احلرم القدسي الشريف من دون أن يتسبب ذلك 
برد املقاومة. وهذا يتطّلب مساعدة مصر لـ«إسرائيل«. يف 
املقابل، تسّهل »إسرائيل« مساعي مصر لكسب رضا البيت 
إثيوبيا  ضد  صراعها  يف  ملصر  األخري  ومساعدة  األبيض، 

بشأن سد النهضة. 
على  ُيصّر  الذي  األمريكي  املوقف  من  َقِلقة  »إسرائيل« 
عنه،  أمريكا  غياب  األوسط، يف  الشرق  االستقرار يف  أن 
الدولتني،  حل  مبدأ  وفق  فلسطينية،  دولة  إقامة  يتطّلب 
استقالهلا  ومدى  الدولة  هذه  حدود  يف  اخلوض  دون  من 
ُمصغية  آذانا  »إسرائيل«  ال جيد يف  احلل  هذا  وسيادتها. 
أن  ترى  األمريكية  اإلدارة  أن  والسيما  مناقشته،  أجل  من 
الفلسطينيني لن يقبلوا »حقوقًا اقتصادية وازدهارًا وأماًل«، 
يتطّلب  أبرهام«  »اتفاقيات  تعزيز  وأن  البيد،  يّدعي  كما 
انضمام السعودية إليها، وهذا االنضمام لن حيدث من دون 

قبول »إسرائيل« »حلَّ الدولتني«. 
أّما انضمام السعودية إىل اتفاقيات التطبيع فهو الضمان من 
أجل منع التقارب بينها وبني إيران، ومنع تقارب دول عربية 
أخرى مع إيران. لكن »إسرائيل«، وفقًا للرؤية األمريكية، 
ال تريد أن تفهم هذه املعادلة، وتفّضل أن تبقى »قلقة« 

على الدوام.
على  االعتداءات  لوقف  روسية  ضغوطًا  تشى  »إسرائيل« 
الصراع  لتسوية  روسية  أمريكية  تفاهمات  سوريا، وتشى 
عسكريًا  قوَتها،  سوريا  استعادة  من  قلقة  سوريا.  يف 
حلفائها،  فشل  من  قلقة  التحتية.  وبنيتها  واقتصاديًا، 
يف  احلالة  استقرار  ومن  وأخواتها،  النصرة«  »جبهة  أمثال 
الت  االستنزاف  عملية  ووقف  واجتماعيًا،  سياسيًا  سوريا، 
تريد »إسرائيل« استمرارها يف سوريا إىل َأَجل غري مسمى. 
خلق  يف  اإلسراع  على  بينيت  نفتالي  حكومة  تعمل  لذلك، 
واقع جديد يف اجلوالن احملتل؛ واقع يتضاعف مبوجبه عدد 
يتطّلب  وهذا  قليلة،  سنني  خالل  مرات  عدة  املستوطنني 
أجل  من  عليها،  ومصاَدقًا  هلا  طًا  خمطَّ اقتصادية،  مشاريع 

جذب املستوطنني إىل اجلوالن احملتل.
»إسرائيل« قلقة فعاًل من االستقرار يف إيران، ومن استعادة 
قوتها االقتصادية وقدراتها على التطور، علميًا وتكنولوجيًا، 
ومن كل استقرار وتقدم يف املنطقة، ومن كل تعاون بني 
الدول العربية، ومن التعاون بني دول عربية وإيران. قلقة 
ل مور إيراني عراقي سوري لبناني، يصل بني إيران  من تشكرُّ
والبحر املتوسط، حتى لو كان هذا احملور اقتصاديًا فقط. 
حيفا  مرفأ  ينافس  الذي  بريوت  مرفأ  بناء  إعادة  من  قلقة 
يف شاطئ املتوسط، ويشّكل بدياًل أوفر وأسهل من مرفأ 
حيفا لدول الشرق األوسط، الت تريد التواصل التجاري مع 
أوروبا. »إسرائيل« قلقة من فقدان هيمنتها على »اجملال 
احليوي« الذي خّصصه االستعمار هلا قبل »خلقها«، وأكد أنه 

هو ضمان وجودها وبقائها.
القلق هو احلالة الت تستخدمها »إسرائيل« داخليًا لتحشيد 
الرأي العام اليهودي ضد العدو اخلارجي، وهو األداة الت 
العام  الرأي  لتجنيد  السابقة  العقود  مدى  على  استخدمتها 
أو  »اخلوف«  حبّجة  عدوانيتها،  كل  وتربير  معها،  الدولي 

»القلق« و«الدفاع عن النفس«. 
»إسرائيل«  إىل  التقّرب  أن  يعتقد  َمن  العرب  من  هناك 
وأغبياء  خمطئون  دائمة.  بصورة  ينتابها  الذي  القلق  د  ُيَبدِّ
هؤالء العرب، فالتجربة التارخيية تؤكد أنه كلما اقرتبت من 
»إسرائيل« يف ماولة اسرتضائها، ازداد شعور املستوطنني 
اإلسرائيليني باالستعالء، وازدادت أطماعهم التوسعية، ألن 
هذا القلق ليس حقيقيًا، وإمنا هو نهج سياسّي تستفيد منه 
يف كل االجتاهات. وإن كان حقيقيًا يف ذهن البعض، فذلك 
إدراك لدى املعتدي، مفاده أن صاحب احلق، املعتدى عليه، 
ال بد من أن يقوم يومًا ما ليسرتد حقه. من هنا، قالت غولدا 
مئري قوهلا الشهري »إن العربي اجليد هو العربي امليت«. من 
هنا أيضًا، فإن القلق اإلسرائيلي ال يزول إاّل بزوال العرب 

من الوجود. ورمّبا يتوّجب زوال املسلمني أيضًا. 
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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

سيمّر وقٌت قبل أن يطوي سّكان 
»اخلميس  صفحة  الرمانة  عني 
من  اخلوف  ويزول  األسود«، 
سكانها  من  غادر  من  نفوس 
ويرتددون  الرصاص،  وقع  على 
ُيصّعب  بعد.  إليها  العودة  يف 
من معاجلة احلالة، غياب املواكبة 
لتطويق  الشعبية   - السياسية 
اتصاالت  احلادثة.  بعد  ما  ذيول 
حركة  بني  جتمع  عادية  ولقاءات 
اهلل  حزب  وبني  اهلل  وحزب  أمل 
والتيار الوطين احلّر، فيما القطيعة 
تامة مع القوات اللبنانية، الطرف 
يف  بالضلوع  امُلتهم  األساسي 

اجلرمية.
االثنني.  صباح  الرّمانة  عني 
تطفو  »طبيعية«  حياٍة  مظاهر 
فوق ُجرح اخلميس املاضي. بائع 
علي«  »أبو  بسطته،  أمام  التّفاح 
داخل  سيارة  تصليح  يف  ُمنهمٌك 
كاراجه، امُلقاتل - الضحية - يف 
احلرب األهلية ينتظر داخل متجره 
الكهربائي،  التّيار  عودة  لأللبسة 
أمام  ُمتجّمعون  احلّي«  »رجال 
مكتب ُمتار احملّلة، صاحبة متجر 
الُتحف ُتداعب هّرة على الرصيف، 
غالونات  لتعبئة  يتوافدون  سّكان 
من حمال لبيع املياه... نشاطاتهم 
قبل  عادية  كانت  اليت  اليومية، 
جديد:  ُعنصٌر  عليها  طرأ  أسبوع، 
مل  األيام  مرور  اخلميس.  أحداث 
املوضوع،  هذا  النقاش يف  ُيرّبد 
ويوجد جّو عام بأّن الدم الذي سال 

سُيصّعب طي الصفحة قريبًا.
»يوم اخلميس أوصلنا رسالة بأّننا 
لسنا لقمة سائغة لألكل، فهي مل 
نتعّرض  اليت  األوىل  املّرة  تكن 
يقول  اإلخوان«،  الستفزاز  فيها 
بائع اخلضار. يروي، هو وآخرون، 
سابقًا  جرت  عّدة  »اعتداءات  عن 
املنطقة  إىل  يدخلون  شباب  من 
على الدراجات النارية«. تراكماٌت 
وخلل يف العالقة بني »اجلاَرين« 
إىل  أوصلت  سابقًا،  ُتعاَل  مل 
جرى  ملا  السكان  أغلبية  »تربير« 
به«  »الرتحيب  بل  ال  اخلميس، 
من منطلق »إظهار القوة وترسيم 

احلدود«. 
التمّسك  نفسه،  الوقت  ويف 
من  نار  إطالق  »ال  أّنه  برواية 
بعدم  يتسلحون  الرّمانة«.  عني 
من  صور  أو  »فيديوهات  تداول 
عّنا، كّلها عن مسلحني من عندن. 
الشارع،  إىل  شبابنا  نزل  نعم، 
والدفاع  البيوت  حلماية  ولكن 
عشرة  احلادية  الساعة  عنها«. 
النار،  ومخس دقائق »بدأ إطالق 
ظاهر  واحد  سالح  هناك  يكن  مل 
يف عني الرمانة. وكّل املناوشات 
احنصرت يف شارع طوله 30 مرتًا 
الصلح،  سامي  جادة  من  يتفّرع 

جنب مدرسة الفرير«. 
معهم  الكالم  خالل  األغلبية  ُيصّر 
»اآلخر  مع  التعايش  تظهري  على 
الشيعي«. هذا »أبو علي«، مثاًل، 
يعمل يف كاراجه منذ سبع سنوات، 
ومل يتعّرض له أحد. وذاك حسني 
يوميًا »ُنضي وقتنا معًا«. وهناك 
اجلريان الذين غادروا يوم اخلميس 

 عني الرمانة بعد اخلميس األسود:
»أبـو علي« و»حـسني« ال يزاالن هنا!

خوفًا من الرصاص »رأيتهم اليوم 
يف منزهلم«. ولكن، »يوجد شاب 
يعمل يف حمل لدينا، ظهر وجهه 
يف الفيديوهات ُيطلق النار علينا، 
أوصلنا له رسالة مبنعه من دخول 
»ال  إّنه  يقولون  الرمانة«.  عني 
املنطقتني،  شعَب  بني  ُمشكلة 
ُمسّلح  حزب  بوجود  املشكلة 
ال  حنن  علينا.  يسيطر  أن  ُيريد 
ُنريد احلرب«. ماذا عن التجييش 
يف  عنه  ُيعرب  الذي  والغليان 
التصاريح وعلى وسائل التواصل 
االجتماعي؟ يرّد أحدهم بوجود فرق 
»بني من يلحق باألحزاب وبني من 
واالهتمام  االسرتزاق  فقط  هّمه 
عن  يرتدد  ما  نافني  بعمله«، 
ومطالبتهم  عمل  أصحاب  تهديد 

بإخالء حماهلم واملغادرة.
الغالب  الشعب  اجلّو  خارج  من 
ملصلحة القوات اللبنانية، واملؤّيد 
ملوقفها من جرمية اخلميس، يربز 
شخص  »حبّب  سّتيين  رجل  رأي 
واحد ألنو قوي هوي جربان باسيل. 
مبوت  وما  زعيم،  بلحق  ما  بس 
أنا قاتلت واخنطفت  كرمال حدا. 
وانصبت باحلرب األهلية، وبعرف 
انو كل شي صار بصّب ملصلحة 
بالد كبرية، ملصلحة أمريكا يللي 
بّدها ختلص من حزب اهلل«. يروي 
عن استفزاز انطلق من داخل عني 
الرمانة جتاه املتظاهرين، »وكان 
املطلوب توريط حزب اهلل، ولكن 
وجدوا حركة أمل على خّط التماس 
يف  كان  احلزب  أّن  لو  بوجههم. 
حتى  املعارك  الستمرت  الواجهة، 

اليوم«.
على  »عتبان«  الرجل  ولكّن   
السيد  أحّب  »ُكنت  اهلل،  حزب 
يف  يتدخل  أن  قبل  حسن، 
ملاذا  مثاًل،  السياسة...  زواريب 
طارق  القاضي  من  املوقف  هذا 

البيطار؟«.

 ينفي أهالي عني الرمانة تهديد أصحاب 
عمل »شيعة« وطردهم من املنطقة

يعكس  ال  الظاهر  اهلدوء 
بالضرورة الوضع الفعلي يف عني 
األفراد،  مستوى  فعلى  الرّمانة. 
الطائفة  إىل  امُلنتمني  وحتديدًا 
الشيعية الذين يسكنون يف عني 
إىل  أوالدهم  ُيرسلون  أو  الرمانة 
مدارس يف نطاقها، هناك خوف 
احلرب  ذاكرة  حاليًا.  العودة  من 
ما  بعد  نفسها  جّددت  األهلية 
جرى، »هذا بالتحديد ما جيب أن 
نعمل عليه: إعادة األمور لنصابها 
الطمأنينة ألبناء املنطقة أن  وبّث 
يقول  عليهم«،  سيعتدي  أحد  ال 
النائب آالن عون. تواصل التيار 
»مع  اجلرمية  بعد  احلّر  الوطين 
الناشطني واملسؤولني لدينا، من 
باب التهدئة واستيعاب ما جرى«. 
السياسي،  املستوى  على  أما 
»فاستمررنا باالتصاالت الروتينية 
مع حزب اهلل. بالنسبة إىل القوات، 
يف  معها  تواصل  أي  حيصل  مل 
التيار  إىل  بالنسبة  املنطقة«. 
الوطين احلر، جيب أن تأخذ أحداث 
القضائي، فهو  »جمراها  اخلميس 

لـيا الـقزي
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احملقق  يقوده  الذي  التحقيق،  بلغ 
الذي  العدلي  اجمللس  لدى  العدلي 
حادث/  الوزراء  جملس  إليه  أحال 
جرمية االنفجار الذي دّمر مرفأ بريوت 
يف 4 آب 2020، درجة بات ُيشى 
معها على الوضع األمين والسياسي 
فقط  وللتذكري  برّمته،  لبنان  يف 
اللبناني  اجلنائي  القانون  أن  نقول 
حلظ إمكان إحالة بعض اجلرائم على 
اجمللس العدلي إذا رأى فيها قدرًا 
القومي  األمن  ميّس  اخلطورة  من 
خلطر  األهلي  السلم  ويعّرض  العام 

كبري.
ويف  تركيبته  العدلي يف  فاجمللس 
أصول احملاكمات لديه يتمّيز بوضع 
صالحياته  يوسع  خاص  استثنائي 
احلّد  إىل  وممارسته  أعماله  وحيصن 
الذي يرجه من دوائر املراقبة ومينع 
احملقق  فيجعل  بأحكامه،  املراجعة 
العدلي لديه مبنأى عن أّي مساءلة أو 
أي مراجعة لقراراته إىل حد ال يشبهه 
القضائية  املنظومة  كامل  يف  أحد 
اللبنانية، وجيعل من قراراته وأحكامه 
مربمة فور النطق بها، وال تقبل أي 
مراجعة. ويف هذا كما نرى عيبًا يف 
قصد  عن  املشرتع  ارتكبه  التشريع 
أو غري قصد، لكنه قبل باستمراره 
من أجل خدمة السلم األهلي واألمن 
ببعض  املشرتع  أي ضحى  القومي، 
األمن  أجل  من  واحلقوق  املبادئ 

والسلم األهلي العام.
من  العدلي  احملقق  استفاد  لقد 
واستفاد  التشريعي  القصور  هذا 
نص  أّي  من  التشريع  خلو  من 
تعيني  حتى  أو  أعماله  مراقبة  جييز 
للنظر  الصاحل  القضائي  املرجع 
أو  الدعوى  نقل  أو  رّده  بدعاوى 
سحبها من بني يديه، وأباح لنفسه 
التصرف باستنسابية ومزاجية أثارت 
أفقدته  وبأهدافه  به  والشّك  الريبة 
وحبياده  وبنزاهته  بشخصه  الثقة 
به  االرتياب  وجعلت  وموضوعيته 
هو احلاكم، ودفع املرتابني به إىل 
وفقًا  يعمل  القاضي  بأّن  االعتقاد 
خلطة أجنبية تستهدف املقاومة ظلمًا 
أنه اتصل بعلمهم  وعدوانًا، خباصة 
بعض من اتصاالت وسلوكيات هذا 
أجنبية  بسفارات  وعالقاته  القاضي 
تريد شرًا باملقاومة، وعزز هذا الظن 
باختاذ  األمريكي  الكونغرس  قيام 
اليت  البيانات  وإصدار  القرارات 
القاضي ومواقف  تزكي ومتدح هذا 

أمريكية أخرى حتذر من املّس به.
أمام هذا الواقع ومع إمعان احملقق 
بالتصرف الذي فيه قدر من التحدي 
والتصعيد من دون األخذ بهواجس 
املرتابني وجد هؤالء أنفسهم وبشكل 
ملّح وعلى سبيل وقائي واستباقي 
القاضي  هذا  ملنع  بالتحرك  ملزمني 
بشكل  عمله  يف  االستمرار  من 
استنسابي يبعد التحقيق عن كشف 
األفضل  احلّل  أن  ورأوا  احلقيقة، 
يتمثل  للحقيقة  وخدمة  لوضعه 
له  بديل  وتعيني  القاضي  بتغيري 
يكون أفضل استقاللية وأكثر حرفية 
ومهنية وأشّد متّسكًا بقواعد العدالة 

وحرصًا على كشف احلقيقة.
القاضي  استبدال  مسألة  أن  بيد 
بعقبتني  اصطدمت  العدلي  احملقق 
ملبدأ  داخلي  طرف  رفض  األوىل 
التغيري مشجعًا من اجلهات اخلارجية 

التحقيق يف انفجار املرفأ:
لكـشف الـحقيقة ام للـتفجري؟

تهّدد  واليت  أيضًا  ترفضه  اليت 
أقدموا  إن  فيه  واملسؤولني  لبنان 
النص  وجود  عدم  والثانية  عليه، 
القانوني الذي حيّدد اجلهة الصاحلة 
الختاذ القرار بتنحية القاضي احملقق 

العدلي.
القانوني  الطريق  انسداد  ومع 
الرمسي والقضائي األصولي اجتهت 
القوى املشككة واملعرتضة واملرتابة 
العدلي،  احملقق  القاضي  بسلوك 
الشارع  والتعبري عنه يف  لالعرتاض 
ومهندسني  حمامني  من  خنب  عرب 
وطالب جامعات انتظموا يف تظاهرة 
سلمية باجتاه قصر العدل للتعبري عن 
رأيهم بأداء القاضي احملقق العدلي 
بدءًا  املسار  بتصحيح  واملطالبة 
بتغيريه، لكن املفاجأة الكربى كانت 
تعّرضت  الذي  املسلح  االعتداء  يف 
اليت قام بها  السلمية  التظاهرة  له 
مدنيون عزل، اعتداء أّدى إىل سقوط 
املتظاهرين،  من  وجرحى  شهداء 
احتماالت جديدة  أبواب  وهنا فتحت 

تنذر بأبشع االحتماالت.
حمرتفون  قناصون  أطلق  لقد 
ومنتشرون مسبقًا النار على التظاهرة 
السلمية تنفيذًا خلطة حمكمة كما يبدو 
تعيد التذكري خبطة بومبيو املوضوعة 
لتدمري لبنان وفقًا ملراحلها اخلمس، 
مّجدت  أمريكا  أن  ظنّنا  اليت  اخلطة 
بتشكيل  »مسحت«  يوم  بها  العمل 
احلكومة اليت سّدت الفراغ السياسي 
الذي هو أّول خطوة فيها، لكن يبدو 
أن اخلطة ال تزال قيد التنفيذ، وأّن 
لبنان ال يستطيع أن يطمئن للسلوك 
مواجهة  اآلن  يفرض  ما  األمريكي 
املوقف بشجاعة وطنية جتّنب لبنان 
االنهيار والدمار، وعليه نرى أنه بات 
بأجهزتها  الدولة  من  اليوم  مطلوبًا 
كلها وكّل يف نطاق صالحياته اختاذ 
تدابري ملّحني ملنع استشراد الفتنة:

األول: معاجلة الوضع امليداني بشكل 
حاسم وسريع ومنع استمرار عمليات 
القنص واالنتشار املسلح يف منطقة 
إلقاء  على  والعمل  الرمانة،  عني 
وسْوقهم  املسلحني  على  القبض 
إىل العدالة، وجيب استعمال أقصى 
خالل  طاقات  من  اجليش  ميلك  ما 
تأخري يف  أّي  ألّن  املقبلة  الساعات 

املعاجلة يعقد يف املواقف.
الثاني: العمل مبنطق مصلحة الدولة 
العليا »raison d etat«، وحسم وضع 
احملقق العدلي طارق البيطار واعتبار 
ماًل  عاماًل  مهمته  يف  استمراره 
باألمن ومزعزعًا لالستقرار أّي نقيضًا 
للهدف الذي ُيرجى من إحالة القضية 
ينبغي  وعليه  العدلي،  اجمللس  إىل 
نقل املهمة إىل سواه سواء مببادرة 
أو  التنّحي  بإعالن  شخصيًا  هو  منه 
بالتنسيق  العدل  وزير  من  بقرار 
عرب  أو  األعلى،  القضاء  جملس  مع 
ميكنه  الذي  القضائي  التفتيش 
التوصية بكّف يده بسبب ما ارتكب 
من جتاوزات، أو عرب جملس الوزراء 
من  القضية  سحب  ميكنه  الذي 
اجمللس العدلي وإحالتها إىل القضاء 
الصاحل  القضائي  املرجع  العسكري 
ويف كّل احلاالت ينبغي  هلا أساسًا… 
أن  بامللف  مسؤول  كّل  يتذكر  أن 
األمن  لتحصني  هو  احلقيقة  كشف 
وردع املرتكب أو املقصر ومعاقبته 

وال يكون القضاء لتفجري الوضع.

العميد أمني حطيط

وجيب  للمحاسبة.  األسلم  اإلجراء 
أن ُتضاعف كّل األحزاب جهودها 
جرى،  ما  تكرار  عدم  أجل  من 
خصوصًا أّنه يوجد توّتر كبري وقد 

سقطت دماء«.
يف اإلطار نفسه، يتحّدث النائب 
»نّقزت  جُمريات  عن  عالمة  فادي 
ملعاجلة  العمل  جيب  الناس« 
تبادل  مع  »باملواكبة  ذيوهلا، 
أصل  حلّل  السياسية  الرسائل 
اليت  العوامل  وفكفكة  األزمة، 
من  جرى  ما  استغالل  إىل  أّدت 
البعض«. إضافًة إىل ذلك،  قبل 
والدستور  بالقانون  »التمّسك 
ملعرفة حقيقة ما جرى يف انفجار 

املرفأ وجمزرة الطيونة«.
لدى  حرب«  الـ«ميين  استيعاب 
أمل،  وحركة  احلر  الوطين  التيار 
ُيقابله تصعيد سياسي من جانب 
القوات اللبنانية. ُيصّر أحد نوابها 
على أّنه »ال يوجد ذيول ملعاجلتها، 
أن يرتاجع حزب  بل سبب واحد: 
للدولة  وحتّديه  فوقيته  عن  اهلل 
وللقضاء. أما إذا أصر على هذه 
التداعيات.  فستستمر  الطريقة، 
اليمن  وال  إيران  ليس  لبنان 
القواتي  التهديد  سوريا«.  وال 
نفي  تأكيد  مع  بالتصعيد يرتافق 
إطالق  عن  املباشرة  املسؤولية 
النار، »لو تدخلت القوات لقامت 
ولكن  مناوشات،  وليس  مبعركة 
الناس  ُيهاجم  أن  يظّنون؟  ماذا 
وُتكّسر أرزاقهم ويرّدون بالورد؟ 
أما ما قصده جعجع عن »ميين 7 
أيار«، فهو هجوم حزب اهلل على 
املرة، كما هجم  املسيحيني هذه 
على   .»2008 عام  السّنة  على 
رغم ذلك، ُيشري النائب القواتي 
إىل أّن »جمريات اخلميس غامضة 
وهي رهن التحقيق. معلوماتنا أّن 
انتهت،  والقّصة  هادئ  الشارع 
حنن ال نريد حربًا وُنريد التهدئة. 
ولكن لن نركع ألحد بعد اليوم«.

بطبيعة احلال أّن »ما قبل اجملزرة 
النائب  بعدها«، يقول  ليس كما 
منطقة  أّن  ُمضيفًا  عّمار،  علي 
عني الرمانة - الشياح - الطيونة 
أجرينا  أّننا  إال  تارييًا،  »حّساسة 
ومن  حملية  فعاليات  مع  لقاءات 
اجملتمع األهلي بّينت وجود وعي 
أما  احلرب«.  إىل  العودة  ورفض 
القوات  فـ«إصرار  السياسة،  يف 
على تبيّن اجملزرة يؤّكد أّن لبنان 
يف خطر. توجد معطيات تصل إىل 
 - أمريكي  ُمّطط  عن  القطع  حّد 
صهيوني - خليجي إلشعال احلرب 

الداخلية. 
اليت يعتقدون  الورقة  يستعملون 
أنها راحبة، بعد سقوط كثري من 
يكون  وقد  السابقة«.  الرهانات 
من  واحد  اجملزرة  أهداف  من 
العصب طائفيًا  إما شّد  خيارين: 
أو  االنتخابات،  يف  الستثماره 

إطالق النار على إجرائها.
احلريصني  أشّد  من  اهلل  حزب   
النيابية،  االنتخابات  حصول  على 
من  احلرب،  إىل  ُيستدرج  ولن 
دون أن يعين ذلك التفريط بدماء 

سقطت«.
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ا ألول مرة، يف  جيد الرئيس الرتكي نفسه، ربمّ
د مستقبله السياسي بأكمله. وضع يهدمّ

يف عامه العشرين يف السلطة اليت استلمها بعد 
انتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمرب 2002، حبيث 
سيطر حزبه على 65 ٪ من مقاعد الربملان، عرب 
حصوله على 36 ٪ من أصوات الناخبني )أصبح 
رئيسًا لبلدية إسطنبول عام 1994 حبصوله على 
ا  25 ٪ من األصوات(، جيد إردوغان نفسه، ربمّ
د مستقبله السياسي  ألول مرة، يف وضع يهدمّ

بأكمله. 
فعلى الرَّغم من اتفاق 6 من أحزاب املعارضة، 
القواسم  من  األدنى  احلد  على  بينها،  فيما 
املشرتكة، وأهمها التخلُّص من حكم »العدالة 
والتنمية« والعودة إىل النظام الربملاني، فإنمّ 
استطالعات الرأي تستبعد أن تهزم هذه األحزاب 
إردوغان. والسبب يف ذلك هو خالفها بشأن 
الدميقراطي،  الشعوب  حزب  مع  التحالف  إطار 
امتداد  ألنه  باإلرهاب،  إردوغان  همه  يتمّ الذي 

حلزب العمال الكردستاني.
دون  من  أنه،  الرأي  استطالعات  كل  وتبنيمّ 

إردوغان انتصر يف السياسة.. فهل يهزمه الدوالر؟
حسني محلي

2011 وفق صيغة أخرى، كانت كافية لرتاجع كل املعطيات 
ل العسكري،  االقتصادية واملالية بسبب مصاريف هذا التدخُّ
خيلق  التدخل  هذا  وكاد  وقومية.  دينية  عقائدية  بنكهة 
لرتكيا أزمات مالية أخطر كثريًا لوال التمويل القطري ملعظم 
الفعاليات العسكرية واألمنية، وما يرتتب عليها من أنشطة 
أخرى، إن كان يف سوريا وليبيا، أو يف »أيمّ مكان وطئته 
أقدام العثمانيني«، على حدمّ قول إردوغان الذي يعتقد، بل 
يؤمن بـ«أن هذه األنشطة جعلت تركيا دولة يهابها اجلميع، 
وحيسب الكل هلا أكثر من حساب، إقليميًا كان أو دوليًا«!

ث املعلومات عن »تراجع يف التمويل  يف الوقت نفسه، تتحدمّ
القطري، وقد يكون نتيجة تعليمات أمريكية، تأتي يف إطار 
ضغوط واشنطن على إردوغان بشأن سوريا وليبيا ومناطق 
الضغوط، خالل  مزيدًا من هذه  املعارضة  ع  وتتوقمّ أخرى«. 
املرحلة املقبلة، تزامنًا مع توتر العالقات بني أنقرة وواشنطن، 
ا مع عواصم أوروبية، بسبب عدد من امللفات، أهمها  وربمّ
األبيض  البحر  وشرقي  قربص  يف  إردوغان  سياسات 
وإعالمه  إردوغان  الرئيس  ويستغلمّ  إجيه.  وحبر  املتوسط 
قانها ألتباع إردوغان على أنها  املوالي هذه الضغوط، ويسومّ
»جزء من احلمالت اإلمربيالية والصهيونية، واليت تهدف إىل 
العظيمتني«،  الرتكيتني  واألمة  الدولة  انتصارات  عرقلة 
وهذه  الغربية«،  الدول  وكل  أوروبا  »حتسدهما  واللتني 
املرة القول لبالل جنل الرئيس إردوغان، من دون أن خيطر 
يف باله ويف بال َمن معه أن ما ال يقلمّ عن 12 ألف شركة 
غربية، وأغلبيتها أوروبية، تستثمر ما ال يقل عن 600 مليار 
دوالر يف خمتلف القطاعات احليوية، ويف مقدمتها البورصة 
واملصارف، وأكثر من نصفها لألجانب. وحققت وحتقق معًا 
الياتها االقتصادية واملالية يف تركيا.  أرباحًا خيالية من فعمّ
َسب العالية للفوائد املصرفية، مع  والسبب يف ذلك هو النِّ
الرتاجع املستمرمّ يف قيمة اللرية الرتكية، اليت كان الدوالر 
 9.25 اآلن  ويعادل   ،2002 نهاية  تركية  لرية   1.6 يعادل 

لريات. 
ع أوساط مالية تركية وغربية مزيدًا من االنهيار يف  وتتوقمّ
العاملية  املالية  املؤسسات  رفضت  أن  بعد  اللرية،  قيمة 
منح أنقرة أيَّ قروض جديدة. والسبب يف ذلك هو مقوالُت 
الرئيس إردوغان ونهجه وسلوكه السياسيان، حبيث يتهمه 
الدميقراطية، والسيطرة املطلقة على  بالقضاء على  الغرب 
مجيع أجهزة الدولة ومرافقها، وأهمها القضاء، الذي يستخدمه 
ااًل ضد كل َمن يزعجه يف الداخل واخلارج،  إردوغان سالحًا فعمّ
ويستغلمّ موقف الدول والقوى الغربية ضده يف محالته من 
أجل شحن الشعور، قوميًا ودينيًا، ليس فقط لدى أتباعه 
وأنصاره، بل لدى قطاعات واسعة من اجملتمع الرتكي الذي 
يريد له إردوغان، من خالل األفالم واملسلسالت التارخيية، 
أن  دون  من  بها،  ى  ويتغنمّ أجداده،  ذكريات  يستذكر  أن 

يبالي با فعله وسيفعله الدوالر األخضر به وبرتكيا.
ا أن ينتصر إردوغان يف حربه الشرسة والضارية عليه،   فإممّ
ا أن يهزمه الدوالر، وهو سالح واشنطن ولوبياتها، كما  وإممّ
هزم وسيهزم عددًا من أمثال إردوغان، يف كثري من مناطق 
األخطاء، ومل يستخلصوا  عددًا من  ارتكبوا  أن  بعد  العامل، 
أيمّ درس من أخطائهم هذه، وأهمها »عبادة« هذا الدوالر 

خ بدماء شعوبنا مجيعًا!  األخضر، امللطمّ
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ضمان تأييد هذا احلزب، الذي تصل شعبيته إىل 12 ٪، 
ال ميكن ألحزاب املعارضة أن تهزم إردوغان. وهو ما أثبتته 
حو  االنتخابات البلدية يف آذار/مارس 2019، عندما فاز مرشَّ
مقدمتها  ويف  الرئيسية،  الواليات  معظم  يف  املعارضة 
دعم  بفضل  وإزمري،  ومرسني  وأنطاليا  وأنقرة  إسطنبول 
املعارضة يف  فشل  أنمّ  يعين  األمر  وهذا  املذكور.  احلزب 
كسب تضامن هذا احلزب يف مقابل وعود صادقة بعاجلة 
القضية الكردية، سيزيد يف حظوظ إردوغان يف البقاء يف 
د، وهو  السلطة، يف حال إجراء االنتخابات يف موعدها احملدَّ
املئوية  بالذكرى  االحتفال  قبل  أي   ،2023 حزيران/يونيو 

لقيام اجلمهورية الرتكية العلمانية. 
يسعى  التاريخ،  هذا  قبل  إردوغان،  إن  املعارضة  وتقول 
سياسيًا  األتاتوركية،  اجلمهورية  هذه  إرث  من  للتخلُّص 
بأجماد  ى  تتغنمّ إسالمية  أنقاضها دولة  لُيقيم على  وفكريًا، 
اخلالفة والسلطنة العثمانيتني. فإردوغان، الذي فاز حزبه، 
»العدالة والتنمية«، يف 5 انتخابات برملانية، و3 انتخابات 
بلدية، و3 استفتاءات تتعلق بتغيري الدستور، ومتمّ انتخابه 
ل مرة  رئيسًا للجمهورية يف حزيران/يونيو 2018، يواجه ألومّ
بسبب  بل  خصومه،  حتالف  بسبب  ليس  اهلزمية،  احتماالت 
د مستقبله السياسي.  الظروف املالية اخلطرية اليت باتت تهدِّ
العشرين  األعوام  طوال  املعارضة  أحزاب  فيه  فشلت  فما 
األمريكي،  الدوالر  فيه  ينجح  أن  ع  املتوقَّ من  املاضية، 
ق املعجزات يف التنمية  الذي سيزعزع مسعة إردوغان »حمقِّ

االقتصادية«! 
الكبري،  الدعم  بفضل  إردوغان  كسبها  اليت  السمعة  وهي 
مته الدول والقوى الغربية إىل  اقتصاديًا وماليًا، والذي قدَّ
واإلسالمية  العربية  للدول  ق  تسومّ أن  أرادت  عندما  تركيا، 
جتربَة »العدالة والتنمية« يف بلد دميقراطي وعلماني ومسلم. 
ر ذلك زيادة الديون اخلارجية من 124.9 مليار دوالر  ويفسمّ

نهاية 2002، إىل 475 مليارًا يف أيلول/سبتمرب املاضي. 
على  زاد  اخلصخصة  عمليات  مردود  أن  من  الرَّغم  وعلى 
والتنمية« قامت،  »العدالة  مليار دوالر، فإن حكومات   70
خالل األعوام العشرين املاضية، ببيع أكثر من 280 مؤسسة 
والسدود  النفط  ومصايف  املوانئ  فيها  با  حكومية، 
ومؤسسات الكهرباء والطرقات واألحراج واملطارات ومعامل 

الشاي واإلمسنت والنسيج.
أحزاب املعارضة أنمّ قضايا الفساد اخلطرية، واليت  وترى 
بون إليه، وزاد  ط فيها إردوغان وأوالده ووزراؤه واملقرمّ تورمّ
حجمها على مئات املليارات من الدوالرات، هي السبب األهم 
يف أزمات تركيا االقتصادية واملالية، واليت تقول املعارضة 
إنها على وشك أن ُتوصل البالد إىل حافة اإلفالس. وأثقلت 
ل  هذه األزمات كاهل املواطن الرتكي، الذي مل يعد يتحممّ
الضرائب  على  انعكاساتها  نتيجة  الديون، وخصوصًا  أعباء 
واالنهيار،  واإلفالس  والبطالة  م  والتضخمّ والغالء  واألسعار 

اجتماعيًا ونفسيًا. 
وترى املعارضة أنمّ مغامرات إردوغان اخلارجية هي السبب 
اآلخر يف االنهيار، اقتصاديًا وماليًا، بدليل النجاحات اليت 
قتها أنقرة يف عالقاتها االقتصادية جبميع دول العامل،  حقمّ
عرب  األتراك  دخلها  واليت  العربية،  الدول  متها  مقدمّ ويف 
البوابة السورية اعتبارًا من عام 2003، كما دخلوها بعد عام 

غري  املفاوضات  إىل  األمريكي  للوفد  اجلديد  الرئيس  بدأ 
آموس  احملتلة  فلسطني  مع  البحرية  احلدود  لرتسيم  املباشرة 
هوكشتاين زيارة للبنان الثالثاء )املاضي(، تشمل لقاءات مع 
رؤساء اجلمهورية وجملس النواب واحلكومة وقائد اجليش ووزير 
الطاقة وليد فياض، ما يشري إىل أن موضوع الرتسيم ليس 
البند الوحيد على جدول أعماله، بل يوازيه يف األهمية موضوع 

استجرار الغاز من مصر.
وعلمت الزميلة »األخبار« أن هوكشتاين استبق زيارته لبريوت 
باتصال مع وزير الكهرباء والطاقة املصري حممد شاكر وحبث 
بداية  أي  أشهر،  ثالثة  خالل  املشروع  تنفيذ  إمكان  يف  معه 
ان والقاهرة مع اإلدارة  العام املقبل، فيما تتواصل كلمّ من عممّ
األمريكية للبحث يف تأمني موافقة رمسية على استثناء اتفاقية 
استجرار الغاز املصري والربط الكهربائي مع األردن من مفاعيل 
قانون قيصر. وحبسب املعلومات، فقد ناقش البيت األبيض 
وجملس األمن القومي ووزارتا اخلارجية واخلزانة مع الكونغرس 
 ،letter comfort يف إمكان اعتماد رسالة تطمني، أو ما ُيسمى بـ
وزارة  أن  خصوصًا  العقوبات،  نظام  من  اإلعفاء  عن  كبديل 
اخلزانة األمريكية ال تزال تعارض تعليق نظام العقوبات. ويبدو 
أن تذليل العقبات أمام مشروع استجرار الغاز املصري هو إحدى 
اإلدارة  بني  توافق  تأمني  إىل  يسعى  الذي  هوكشتاين  مهاممّ 
تزور  أن  على  فيه.  للسري  األنسب  اآللية  حول  والكونغرس 
كريسي بيشاي اليت ترافق الوسيط األمريكي وتشغل منصب 
لي شؤون الطاقة )وهي من أصول مصرية وتتكلم  كبرية حملمّ

العربية( القاهرة وعمان للبحث يف ملف الطاقة.

  بحث هوكشتاين مع وزير الطاقة املصري تنفيذ استجرار الغاز خالل 
ثالثة أشهر

خالل  من  هوكشتاين  يهدف  احلدود،  برتسيم  يتعلق  ما  يف 
لقاءاته، على ما نقلت مصادر التقته، إىل تكوين نظرة شاملة 
عن رؤية كل طرف لبناني للملف من رئيس اجلمهورية ميشال 
احلكومة  رئيس  إىل  بري  نبيه  النواب  إىل رئيس جملس  عون 
ت عنها السلطات  جنيب ميقاتي، »لتفادي االزدواجية اليت عربمّ
ه، حبسب املصادر نفسها، لن يدعو إىل  اللبنانية سابقًا«. لكنمّ
استئناف اجتماعات الناقورة قريبًا، وال حيمل تصورًا حول ما إذا 
كانت املفاوضات اليت سُتجرى ثالثية، أي برعاية األمم املتحدة، 
لبنان والعدو اإلسرائيلي قبل نيل موافقة  ثنائية أي بني  أم 
احلكومة  تدعم  األمريكية  اإلدارة  أن  على  د  شدمّ وهو  لبنان. 
الطاقة وقائد اجليش  لقاَءيه مع وزير  أن  احلالية، مشريًا إىل 
ة من هذه املفاوضات وليس  سيتمحوران حول األهداف املرجومّ
دراسات  عن  هوكشتاين  ويتغاضى  واآلراء.  اخلاصة  املواقف 
مها الوفد اللبناني يف الناقورة إلثبات حقه يف اعتماد اخلط  قدمّ
29، معتربًا أن هذا املطلب ناتج عن غياب إمجاع وطين لبناني 
حول موقف واحد، وهو ما أدى إىل مطالبة الوفد باحلدمّ األقصى، 
فضاًل عن إشارته إىل أن النموذج املعتمد سابقًا يف مفاوضات 
الرتسيم، أي الوفد املفاوض، أثبت عدم جدواه، لكنه مل ُيبد 
اهتمامًا بطبيعة الوفد وما إذا كان عسكريًا أو مدنيًا بقدر تركيزه 

على »املضمون« وأن يتحلى الوفد بـ »املرونة«.
م عام 2015 بطرح محل امسه )طرح  وسبق هلوكشتاين أن تقدمّ
آموس( حول تكليف شركة إلدارة املناطق املتنازع عليها على 
أن يتم تقاسم أرباح احلقول املشرتكة حتت البحر بني اجلانبني 
الوضع  أن  يرى  الطرح  هذا  صاحب  أن  غري  أمريكية.  برعاية 
احلالي خمتلف ويصعب تطبيق ما مت التداول به منذ 5 سنوات، 
إذ طرأت على ملف املفاوضات تغيريات سيكملها هو من حيث 
انتهت. ولفتت املصادر إىل أنه ستكون هلوكشتاين تساؤالت 
رمسية  حدودًا  يريده  وهل  اخلط،  بشأن  لبنان  يريده  ما  حول 
أم جمرمّد خط وهمي فاصل يسمح لكل طرف بالتنقيب ضمنه، 
العدوَّ  الدائرة نفسها ال يضرمّ  لبنان يف  أن دوران  إىل  الفتًا 
الدولية  املعايري  وفق  حقلني  ضمن  يعمل  الذي  اإلسرائيلي 
يضرمّ  بل  وإيطالية،  وفرنسية  يونانية  شركات  من  وبساعدة 

لبناَن حصرًا.
هوكشتاين يعّلق على مقال للزميلة »األخبار«

هوكشتاين يف  آموس  األمريكي  للوسيط  املرافقني  أحد  نقل 
جريدة  الوارد يف  املقال  على  لع  اطمّ إنه  قوله  لبريوت  زيارته 
»األقل  خانة  ضمن  املقال  فًا  مصنمّ َمهمته،  بشأن  »األخبار« 

سلبية« ما بني املقاالت املكتوبة عنه يف اجلريدة.
بتسليم  اسرتجاع طرحه  نيته  املقال عن  ما ذكره  على  ًا  وردمّ  
إحدى الشركات إدارة املناطق املتناَزع عليها وتقاسم األرباح 
د لتطبيع اقتصادي،  بني لبنان والعدو اإلسرائيلي وهو ما ميهمّ
أجاب هوكشتاين بأن االتفاق حول استخراج النفط أو ما أمساه 
»الطاقة املؤدية إىل السالم« سيشكل حافزًا حنو تسوية بني 

ين«. »العدومّ

اتصاالت متهيدّية للموفد األمريكّي: 

اهتمام »خاص« مبلف الطاقة
رىل إبراهيم
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إال  لبنان  ينقص  يكن  مل 
مزيدًا من اإلذالل األمريكي 
مستوطنًا  واشنطن  بإيفاد 
على  ليفاوضنا  إسرائيليًا 
حقوقنا يف مياهنا اإلقليمية 
مل  إذالل  وه��و  والدولية. 
ل��أس��ف، أي  ع��ن��ده،  يقف 
مسؤول لبناني، بل تقبلوا 

األمر بطريقة مذّلة.
دولة  أي  يف  حيصل،  مل 
اختيار  مت  أن  العامل،  يف 
وسيط بني دولتني إلدارة 
يكون  حمايدة،  مفاوضات 
واجلنسية  بالوالدة  منحازًا، 
ملصلحة  واهلوية،  والفكر 
أحد الطرفني املتفاوضني. 
لبنان،  يف  حيصل  ما  هذا 
أحد  جيرؤ  أن  دون  من 
األمريكيني  إبالغ  على 
غري  هذا  »الوسيط«  بأن 
يكن  مل  إن  فيه،  مرغوب 
املبدئي  املوقف  باب  من 
بالعدو،  االعرتاف  بعدم 
باب  من  األقل  فعلى 
»تضارب املصاحل«. فكيف 
إذا كان الرجل مولودًا يف 
تعلم  الصهيوني،  الكيان 
صفوف  يف  وخدم  فيه 
جيشه، وقتل من أبناء هذه 
يعرف  حكمًا  وهو  األرض، 
واألرض  احملتل  البحر 
ويتصرف يف  له،  املقابلة 
مهمة  أنه يف  على  بريوت 
بالده  ملصلحة  جتسسية 

اإلسرائيلي »الوسيط«  قاطعوا  عدو:  بيتنا  يف 
اليت  تلك  ال  »األصلية«، 

حيمل جنسيتها فحسب.
العار  من  ينقصنا  يكن  ال 
الفضيحة،  هذه  مثل  إال 
املتوّقعة على أية حال من 
االنصياع  امتهنوا  قادة 
للرغبات األمريكية. ووصل 
دبلوماسيًا  أن  حّد  األمر 
عن  لسائليه  قال  أمريكيًا 
غالبية  حيمل  »أال  األمر: 
لبنان،  يف  املسؤولني 
ونواب  ووزراء  رؤساء  من 
جنسيات  كبار،  وموظفني 
ينحازون  وهل  أخرى، 
يف  لبنان  ملصلحة  أساسًا 
الدول  مع  التفاوض  حال 

اليت حيملون جنسياتها«.
وصلت  الوقاحة 
إىل  نفسه  بالدبلوماسي 
مسؤوليكم  »بني  القول: 
نسمح  كنا  إن  يسألنا  من 
من  سوريا  بزيارة  هلم 
لعقوبات،  تعريضهم  دون 
ويطلبون إذننا للمشاركة يف 
ولقاءات حيضرها  مؤمترات 
العقوبات  تشملهم  من 
تعتقدون  فهل  األمريكية، 
مبن  رأيهم  سنسأهلم  أننا 

نرسله إليهم؟«.
احلاجة  يثبت  الكالم،  هذا 

إىل أمرين:
ما  بأن  التأكيد  األول، 
جيري اليوم من مفاوضات 
حول ترسيم احلدود بشكلها 

احلالي ميثل فضيحة أخالقية 
مقاومتها  جتب  ووطنية 
نتائج  أي  من  والتنصل 

تصدر عنها.
الدعوة إىل رفض  الثاني، 
املباشر  غري  التطبيع  هذا 
يبدأ  إذ  وهو  العدو،  مع 
مسؤول  باستقبال  اليوم 
ينتهي  ال  قد  إسرائيلي، 
حول  فكرته  بقبول  غدًا 
حلقول  املشرتك  التطوير 
بني  عليها  املتنازع  الغاز 

البلدين.
من هو عاموس هذا؟

هوكستني  عاموس  ُولد 
ألبَوين  إسرائيل  ونشأ يف 
الواليات  من  مهاجرين 
خدم يف صفوف  املتحدة. 
اإلسرائيلي  العدو  جيش 
و1995،   1992 عاَمي  بني 
تزامنت  اليت  الفرتة  وهي 
االحتالل  سنوات  مع 
ومع  للبنان،  اإلسرائيلي 
احلساب«  »تصفية  عدوان 
عام 1993. يف عمر ال�22، 
بدأ  مباشرة،  اخلدمة  بعد 
»الكابيتول  يف  تدريبًا 
هيل«، حيث شغل منصب 
للشؤون  السياسة  مدير 
عمله  وخالل  اخلارجية. 
سافر  »الكابيتول«،  يف 
شارك  حيث  العراق،  إىل 
دبلوماسية  مناقشات  يف 
أمريكية عرب القنوات اخللفية 

العقوبات  رفع  الحتمال 
األمريكية،  االقتصادية 
التوطني  إعادة  مقابل  يف 
الالجئني  آلالف  احملتملة 
وسط  يف  الفلسطينيني 
كان  حني  ويف  العراق. 
خيّطط للعودة إىل إسرائيل 
بعد الفرتة اليت أمضاها يف 
 2001 عام  ُعنّي  واشنطن، 
شركة  يف  رئيسًا  عضوًا 
اللوبي األمريكية »كاسيدي 
وشركاؤه«، وشغل منصب 
التنفيذي  الرئيس  نائب 
للعمليات الدولية. واعتبارًا 
على  عمل   ،2000 عام  من 
حي  ملرشَّ تربعات  تيسري 
الدميوقراطي وجلان  احلزب 
إضافة  السياسي،  العمل 
الوطنية  »اللجنة  إىل 
وسّوق  الدميوقراطية«، 
حي الواليات  للعديد من مرشَّ
الشرقية:  الشمالية 
هامبشر،  نيو  كونيتيكت، 

رود آيالند، وبنسلفانيا.
عّمق   ،2011 عام  بعد 
يف  مشاركته  هوكستني 
الطاقة  سياسة  توجيه 
الشرق  يف  األمريكية 
األوسط، وأوراسيا. وُعنّي 
مساعد  نائب  منصب  يف 
الطاقة،  لسياسة  الوزير 
مبيعات  على  وأشرف 
شركة  عرب  لأكراد  النفط 
من  وغريها  »إكسون« 

األمريكية  النفط  شركات 
الكربى. ومع تصاعد احلرب 
- املدعومة أمريكّيًا - على 
تأمني  إىل  سعى  سوريا، 
مشال  يف  النفط  أرباح 
شرقي سوريا، عرب التنسيق 
الوثيق مع وزارة اخلارجية، 
بينما كان يعمل توازيًا على 
النفط  صادرات  خفض 
مواصلته  ومع  اإليرانية. 
صادرات  لسحق  الضغط 
النفط اإليرانية - من خالل 
 - »الفعالة«  العقوبات 
صادرات  خفض  من  متّكن 
يف   50 بنسبة  طهران 
 .2014 عام  حبلول  املئة 
اخلاص  املبعوث  وبصفته 
الدولية،  الطاقة  لشؤون 
تواّله  الذي  املنصب  وهو 
و2017،   2014 عاَمي  بني 
ل أحد إجنازاته يف تنفيذ  متثَّ
اجلمهورية  ضّد  العقوبات 
العام  ويف  اإلسالمية. 
ذاته، أي 2014، متّكن من 
احلصول على صفقة بقيمة 
15 مليون دوالر إلسرائيل 
بالغاز  األردن  لتزويد 
الطبيعي بعد 16 رحلة إىل 

اململكة على مدى عامني.
األوراسية،  اجلبهة  على 
عمل جنبًا إىل جنب »الوكالة 
األمريكية للتنمية الدولية« 
أوباما،  عهد  أواخر  يف 
صادرات  عزل  بهدف 
الطاقة الروسية، عرب زيادة 
األوكراني  النفط  مبيعات 
بدعم من الواليات املتحدة 
ممّرات  وإنشاء  وإسرائيل، 

البلدان  عرب  متّر  للطاقة 
وسط  يف  ألمريكا  احلليفة 
أوروبا وشرقها، مبا يف ذلك 
الكهربائي  الربط  مشروع 
وبلغاريا  اليونان  بني 
شرقي  جنوب  لتزويد 
وإطالق  بالطاقة،  أوروبا 
إضايف  ربط كهربائي  خط 
وسلوفاكيا،  اجملر  بني 
إضافية  مقرتحات  ودعم 
من بولندا عرب كرواتيا إىل 
دول البلطيق. ويف خطاب 
ألقاه عام 2016 أمام وزارة 
نائب  نسب  اخلارجية، 
الرئيس آنذاك، جو بايدن، 
الفضل إىل هوكستني يف 
»تثقيفه« يف شأن قضايا 
وسياسات الطاقة العاملية. 
قوله:  بايدن  عن  وُنقل 
يف  سافرنا  وأنا  »عاموس 
من  العامل،  أحناء  مجيع 
املتوسط...  البحر  شرق 
إىل خطوط األنابيب القادمة 

من أوراسيا«.
املتحدة  الواليات  نته  عيَّ
القرار  عملية صنع  لقيادة 
الغاز  عن  التنقيب  يف 
تسعى  الذي  البحري 
تكّثفت  إسرائيل.  إليه 
األولية  هوكستني  جهود 
لبنان  يف  الغاز  الستخراج 
واشنطن  اكتشاف  بعد 
 ،2009 عام  أبيب،  وتل 
 8.4( متار  غاز  حلقل 
من  مكّعبة  قدم  تريليون 
لالستخراج(،  القابل  الغاز 
من  اكتشاف  أكرب  وهو 
ذلك  يف  العامل  يف  نوعه 

احلني،  ذلك  ومنذ  العام. 
وإسرائيل  قربص  اّتفقت 
حدودهما،  ترسيم  على 
يف ظّل املنافسة اإلقليمية 
القادمة من سوريا ولبنان، 
اخلارجية  وزير  أرسل  فيما 
اللبناني اعرتاضات واضحة 
يف  املتحدة  األمم  إىل 
وتل  نيقوسيا  خّطة  شأن 
أبيب اليت تضّمنت انتهاك 

سيادة لبنان اإلقليمية.
و2016،   2013 عاَمي  بني 
بريوت  هوكستني  زار 
صفقة  القرتاح  مرات  عّدة 
ل�«تقاسم« الطاقة، ال سيما 
احلكومي  الفراغ  خضّم  يف 
حني  ويف   .)2016-2014(
يف  املفاوضات،  اعُتربت 
ذلك الوقت، »غري ناجحة« 
الواليات  إىل  بالنسبة 
وزاد  وإسرائيل،  املتحدة 
غري  الصعود  تعقيدها  من 
دونالد  للجمهوري  ع  املتوقَّ
يف  الرئاسة  إىل  ترامب 
متّثل   ،2016 عام  أواخر 
الرئيس،  إسرائيل  إحباط 
يف   ،2019 عام  حبلول 
اليت  النسبية  النجاحات 
أي  اهلل«،  »حزب  حّققها 
منع لبنان من توقيع صفقة 
تصّب يف مصلحة واشنطن 
وزير  وعينه  أبيب.  وتل 
اخلارجية األمريكي، أنتوني 
بلينكن، يف العاشر من آب 
أّول  مستشارًا  املاضي، 

ألمن الطاقة.

»األخبار«
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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 األول  تـشرين   23 Saturday 23 October 2021الـسبت 
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مـقاالت وتـحقيقات

مّرت ذكرى 17 تشرين باردة جدًا. دماء شهداء 
إىل  املشهد  ألخذ  كافية  كانت  الطيونة  جمزرة 
من  إىل  موّجهًا  يبقى  السؤال  لكّن  آخر.  مكان 
تصّرفوا أو اعتقدوا بأن ما جرى يف 17 تشرين 
كان يؤّسس لثورة شعبية على غرار ما حصل يف 
بالد أخرى يف العقود السابقة، فيما واقع اليوم 
يقصدون،  كانوا  هؤالء،  خمتلفة.  خبالصة  يشي 
ليست  انقالب  ثورة.  ال  بانقالب  القيام  فعليًا، 
خنب  تفرض  أن  بل  بالضرورة،  أداته  العسكرة 
أما  بديلة.  كدولة  الناس  على  نفسها  جديدة 
البتة  ختتلف  فال  وموقفه،  اجلمهور  عن  فكرتهم 
عن موقف من ينتفضون ضّده أو ينقلبون عليه. 
حتاجج القوى احلاكمة بأن صناديق االقرتاع دليل 
إن  االنقالبيون  ويقول  الشعبية،  شرعيتها  على 
دليل  تشرين   17 حراك  يف  الشعبية  املشاركة 
على شرعّيتهم الشعبية. حتى بتنا أمام شرعّيتني 
شعبّيتني. واملشكلة أن أحدًا من اجلهتني مل يقل 
من هو احلكم الذي يفصل يف مصداقية هذه أو 

تلك.
عمليًا، ارتطم الفريق الذي يقف خلف فكرة حتويل 
احلقيقية  الشرعية  جبدار  ثورة،  إىل  تشرين   17
اليت ال توفرها سوى صناديق االقرتاع. وبالتالي، 
االنتخابات  اليوم، بني عازف عن  انقسم هؤالء، 
للرتمجة  قابٌل  شعبيًا  حصاد  ال  أن  يعرف  ألنه 
أصواتًا ونوابًا، وبني متحّفز ومتحّمس للمشاركة 
وأن  األقوى  أنه  على  مراهنًا  واقرتاعًا،  ترشيحًا 
الناس سيثّبتون له شرعيته الشعبية اليت نسبها 

إىل نفسه يف 17 تشرين.
االنقسام  يبدو  النحو،  هذا  على  األمر  وألن 
السياسي واضحًا اليوم. حسنًا فعل الذين أزالوا 
االحتالل  ضد  هي  معركتهم  إن  وقالوا  األقنعة 
اهلل  حلزب  املؤّيدين  اللبنانّيني  )اقرأ:  اإليراني 
احلليف إليران(، ألن هذا ما كانوا ينشدونه منذ 

االنـقالب مـن  بـقي  مـا  تـشرين:   17  

ابراهيم األمني

اليوم األول. لكّن ضرورات حلظة 17 تشرين مل 
املقابل،  ويف  الوضوح.  هذا  مثل  حتتمل  تكن 
أحسن أيضًا من قالوا إن مشكلتهم هي مع الطبقة 
كالمًا  يقولون  ال  هؤالء  لكّن  حصرًا.  السياسية 
مفهومًا حول السياسات االقتصادية واالجتماعية 
والرتبوية والصحية والبيئية، بل يرّددون عناوين 
من  مكان  أي  يف  عليها  العثور  ميكن  ومواقف 
العامل، من دون أن تدّل على شيء، كما هي احلال 
ميينية  لقوى  االجتماعية  العدالة  من  املوقف  يف 
نقاش حقيقي  رأيناهم يف  لكن، هل  ويسارية. 
مع أساس املنظومة املالية واالقتصادية وأدواتها 

لوحة  رسم  باإلمكان  صار  اللحظة،  حسابات  يف 
من مئة رمز أو شعار ملن يعّرفون عن أنفسهم 
بأنهم »جمموعات الثورة«، مثل املنظمات غري 
بطلب   - املالية  وزارة  ترفض  اليت  احلكومية 
وزني  غازي  السابق  الوزير  أبلغنا  ما  على  منهم 
املالية  بياناتها  عن  الكشف   - رمسي  كتاب  يف 
جلهة النفقات والضرائب. كما جيري التحايل على 
القوانني بعدم تسجيل هذه اجلمعيات يف وزارة 
بيانات مفّصلة حول  الداخلية ملنع احلصول على 
أن  واحلجة  واملنضوين يف صفوفها.  مؤّسسيها 
هذا النظام ساقط وال ميكن الركون إليه للحصول 
على إذن بالعمل السياسي. من يرفضون تسجيل 
مجعياتهم يف وزارة الداخلية، أو تسليم بياناتهم 
املالية إىل اجلهات الضريبية، ليسوا، يف حقيقة 
اليت  السرية  التنظيمات  عن  نسخة  سوى  األمر، 
تعرتف بشرعية احلكم القائم، وتنفي عنه الشرعية 
إسقاطه  إىل  علنًا  وتدعو  والقانونية،  الشعبية 

واالنقالب عليه!
االختبار احلقيقي هلؤالء ليس يف يوم االنتخابات 
االستقطاب  حيث  هذه،  أيامنا  يف  بل  فقط، 
الطائفي واملذهيب والسياسي على أشّده. وإذا 
حتالف  على  املعرتضة  الشيعية  الكتلة  كانت 
ثنائي أمل - حزب اهلل، ضعيفة وقليلة الفّعالية، 
يفسح يف  ال  الدرزية  البيئة  االستقرار يف  فإن 
اجملال أمام توّقعات بتغيريات كربى. بينما نشهد 
انسحابًا ُسنيًا كاماًل من احلياة السياسية، سواء 
القيادات التقليدية اليت اختفت أو تيار املستقبل 
اإلسالمية  احلركات  أو  خارجية،  أبّوة  عن  الباحث 
على اختالفها، ما جيعل العني مرّكزة على الساحة 
العاصفة  عني  وهنا  غريها.  من  أكثر  املسيحية 

االنتخابية.
توجد قوى كثرية تتصارع يف هذه الساحة. بعضها 
الكتائب،  حزب  مثل  الضامر  التارخيي  إرثه  له 

األحرار  حزَبي  مثل  الرمزي  وجوده  له  وبعضها 
والكتلة الوطنية، وبعضها له بعده املناطقي مثل 
تيار املردة وحركة االستقالل وعائالت وشخصيات 
التيار  لدى  ترتّكز  احليوية  لكّن  لبنان.  جبل  يف 
مركز  هنا  اللبنانية«.  و»القوات  احلر  الوطين 
إىل  يسعى  منهما  كّل  النزال.  وموقع  الصراع، 
تعزيز التماسك وسط صفوفه الداخلية أواًل، وإىل 
اخرتاق الكتلة املرتّددة اليت سئمت هذه الطريقة 
الكتلة  الدولة ومّلت من قواها. وهي  إدارة  يف 
اليت تسرح ومترح فيها جمموعات 17 تشرين حتى 
حتّولت هذه اجملموعات، على هزالتها، إىل خصم 

مشرتك لثنائي التيار والقوات.
على  اجملموعات  هذه  أعني  تفتح  احلال  هذه 
حقيقة قاسية. وهي أنها اخلاسر األكرب من هليب 
إنها تدرك أن  إذ  البالد،  املواجهات األخرية يف 
خصمها االنتخابي الفعلي ليس حزب اهلل ووليد 
اليت  الشعبية  القواعد  بل  بري،  ونبيه  جنبالط 
بني  املستعر  الصراع  ضّفيَت  بني  اليوم  ترتّنح 
التيار و»القوات«. فـ »القوات« ُترهب هذه 
اجملموعات وخُترّيها بني االنضواء حتت عباءتها، أو 
بينما  االنتخابات.  أو يف  الشارع  إما يف  سحقها 
أسرية  أصبحت  بعدما  بشماتة  إليها  التيار  ينظر 
عنوة  يدفعها  الذي  اخلارجي  املمّول  توصيات 
التيار  يراهن  لذلك،  »القوات«.  خلف  للسري 
على أن وقوف هذه اجملموعات خلف »القوات« 
سُيفقدها قسمًا كبريًا من اجلمهور الذي ابتعد عن 
العقد  احلكم خالل  أدائه يف  احتجاجًا على  التيار 

األخري.
عمليًا، ما بقي من 17 تشرين ال يعدو خيبة أمل 
عند الناس الطيبني، وسؤااًل حمرجًا للذين رّوجوا 
هلذه الكذبة الثورية وصّدقوها. أما يف الساحات، 
فلن يبقى سوى ظل لفقراء سيعودون مرة أخرى 
إىل املكان نفسه، إما على طريقة من صّدق جحا 
الكّذاب أكثر من مرة، أو على طريقة مل يعتدها 
الطبقة  ُتعجب  لن  طريقة  وهي  سابقًا،  لبنان 

احلاكمة، وال جمموعات االنقالبيني أيضًا!
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nsw.gov.au/covidvaccineproof

من مصرفيني وجتار 
ومقاولني ومساسرة 
لبنانية  وشركات 
ودولية؟  وعربية 
هنا  هلم  أثر  من  ما 

خلوض  املتحّمسة  الفئة  هذه  ألن  يكون،  ولن 
باآللية  السلطة،  إىل  الوصول  تنشد  االنتخابات 
نفسها اليت يعمل بها خصومها. لذلك، لن يكون 
مبدى  إال  االقرتاع،  يوم  التمايز  مقدورهم  يف 
إقناع اجلمهور بكذبتهم حيال ثورة  قدرتهم على 
ال تعدو كونها مشروعًا انقالبيًا. وحبسب جتاربنا 
اللبنانية الطويلة، فإن الوسيلة األكثر فّعالية يف 
اإلقناع تنحصر اليوم يف دوالرات يتنافس هؤالء 
مجيعًا على نيل حصصهم منها، متامًا كما هي حال 
قوى السلطة اليت تعاني أزمة متويل االنتخابات. 
لكّن لالنقالبيني خصمًا أكثر قوة، هو »القوات 
اللبنانية«، ميتلك املال الذي زادت حصته منه 
عرب  الطائفي  العصب  شّد  حيلة  وبيده  أخريًا، 

»اسرتاتيجية التخويف« من اآلخر!

صمت عند الشيعة 
والدروز ونوم عند 
السُّنّة والصراع 

يحتدم على الصوت 
املسيحيّ
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إعــالنات

شهادة من سلطة األطعمة يف نيو ساوث ويلز 
ألفران مانت لويس للبيتزا واملناقيش واللحم 

بعجني للعام الثاني على التوالي

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

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
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مـن هـنا وهـناك

بنى بيتا دوارا من أجل 
زوجته.. حتى ال متل من 

تكرار املناظر

أراد أن يسعد زوجته اليت متنت أن ترى مشاهد متعددة من البيت 
جتنبا للملل، فبنى هلا بيتا دّوارا جيعلها ترى شروق الشمس يف 

حلظة واملارة العابرين يف اللحظة التالية.

البوسين  قال  الزائرين،  أنظار  شد  الذي  اجلديد  املنزل  وأمام 
فوجينكوسيتش )72 عاما( لرويرتز: »كانت كثريا ما تعيد جتديد 
بيتنا حبا يف التغيري، فقلت: سأبين لك بيتا دوارا ُتلفينه كيفما 

شئِت«.

يدور  سرباتس،  بلدة  قرب  البوسنة  بشمال  خصيب  سهل  ويف 
املنزل حول حمور قطره سبعة أمتار صممه كوسيتش بنفسه.

الزراعية  واألراضي  الذرة  ويتغري املشهد يف حلظات بني حقول 
وبني الغابات والنهر.. كل هذا بالسرعة املطلوبة.

أن يلف دائرة كاملة على مدى 24  »املنزل ميكن  الزوج:  وقال 
ساعة يف أبطأ سرعاته، يف حني يكمل الدورة يف 22 ثانية يف 

أسرع لفة«. ومل ترغب زوجته يف التعليق على البيت اجلديد.

فيها  مكث  فرتة  باستبعاد  سنوات،  ست  البيت  بناء  واستغرق 
الرجل باملستشفى لعالج مشكلة يف القلب.

Saturday 16 October 2021  2021 األول  تـشرين   23 Saturday 23 October 2021الـسبت 

أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافد حيمل اجلنسية 
املصرية، امتهن عملية جتميل اإلبل بهدف زيادة سعرها.

إجراءات  »أسفرت  بيان:  يف  السعودي،  العام  األمن  وقال 
منطقة  شرطة  مع  بالتنسيق  االحساء  حمافظة  بشرطة  االستدالل 
الرياض عن حتديد هوية وافد زائر من اجلنسية املصرية يف العقد 
بعمليات جتميل لإلبل من شأنها  بالقيام  امتهن  العمر  الرابع من 

تعديل مواصفاتها اخللقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع«.

اإلبل  نادي  مع  بالتعاون  جاءت  القبض  »عملية  أن  إىل  ولفت 
وضبط  مرتكبيها.  وضبط  للمخالفات  األمنية  املتابعة  ووفق 
حبوزته بعض األدوات واملستحضرات اليت تستخدم يف مثل هذه 
إىل  وإحالته  األولية  النظامية  اإلجراءات  حبقه  واختذت  العمليات 

اجلهة املختصة«.

السعودية.. القبض على مصري 
امتهن إجراء عمليات جتميل 

لإلبل لرفع سعرها!!؟

مصر.. حملل شرعي يكشف عن زواجه 33 مرة 
إلعادة الزوجات إىل أزواجهن بعد أن طلقن 
ثالث مرات كـ«عمل خريي لوجه اهلل«!!

كشف مواطن مصري، أنه تزوج 33 مرة »حملل شرعي« من أجل 
الزوجات إىل أزواجهن بعد أن طلقن ثالث مرات كـ«عمل  إعادة 
خريي لوجه اهلل«، ورد أستاذ جبامع األزهر بالقول: لعن اهلل احمللل 

واحمللل له

وقال »احمللل الشرعي« حممد مالح: »أقوم بهذا األمر لوجه اهلل 
كعمل تطوعي بدون أي مقابل هلل فقط؛ وال أتقاضى أمواال من أجل 
محاية البيوت من اخلراب وانفصال األزواج«، مشريا إىل أنه »إذا 
قالت لي دار اإلفتاء املصرية  أن هذا العمل غلط هبطل والواقع 

أسوأ من اخليال«.

هذا ورفض الدكتور مربوك عطية، األستاذ جبامعة األزهر، ما أعلنه 
املالح، مؤكدا أن »الزواج يف اإلسالم شرطه التأبيد بدون مدة 
معينة، وأنه حال طالقهما أجاز الشرع للزوج أن يراجع زوجته، وأن 
يفعل ذلك مرة أخرى لو طلقها للمرة الثانية، أما إذا طلقها للمرة 

الثالثة ال حتق له حتى تنكح زوجا غريه«.

احمللل  لعن  حممد  فالنيب  له.  واحمللل  احمللل  اهلل  »لعن  وقال: 
موافقة  يلزم  اهلل  وجه  »ابتغاء  أن  على  مشددا  له«،  واحمللل 
شريعته، وال ميكن ما يكون لوجه اهلل خمالفا للشريعة وأن مسألة 

احمللل الشرعي غري موجودة يف الشرع على اإلطالق«.

وأضاف: »الزواج باطل وعودة الزوجة عند زواجها من حملل شرعي 
باطلة أيضا«، معتربا أن »من يفعل ذلك يكون لوجه الشيطان، 

وليس هلل«.

أطلقت امرأة يف مدينة فينكس األمريكية، النار على طفليها مما 
أدى إىل مقتل ابنتها البالغة من العمر عامني، وإصابة ابنها البالغ 

من العمر 6 سنوات جبروح، على أمل »الذهاب اىل اجلنة«.
 

وقالت شرطة فينكس إن إسرت كاليخاس )24 عاما( اتصلت بزوجها 
األطفال،  على  النار  أطلقت  إنها  لتقول  اآلخرين  أسرتها  وأفراد 
مع  متأخرة  اليت حضرت  بالشرطة  باالتصال  بدورهم  هؤالء  فقام 
اإلسعاف إىل مكان احلادث، ومت قد نقل الطفلني إىل املستشفى، 

إال أن الفتاة توفيت يف وقت الحق.
 

وقد اعرتفت كاليخاس بإطالق النار على طفليها »ألنها أرادتهما 
أن يذهبا إىل اجلنة«، وقالت للمحققني إنها خططت لقتل نفسها 

بعد ذلك، لكنها مل تتمكن من إعادة حتميل البندقية.

أمرأة أمريكية تطلق النار على 
طفليها »ألنها أرادتهما أن يذهبا 

إىل اجلنة««!!؟

مايكل  للفنان  داوود  متثال  من  ممتازة  نسخة  من  أجزاء  ُغطيت 
يف  لعرضها  صاخبة  احتفالية  أجواء  يف  إيطاليا  أرسلتها  أجنلو، 

معرض دبي إكسبو، حفاظًا على حشمته.
صحيفة The Times الربيطانية قالت إن نسخة من أشهر متثال عاٍر 
بالليزر والطباعة ثالثية  الراتنج واملسح  العامل، مصنوعة من  يف 
ت لتزين اجلناح اإليطالي يف  األبعاد وطبقة من بودرة الرخام، ُأعدِّ

معرض إكسبو الذي بدأ هذا الشهر.
بلدته  ُيعرض يف  مثلما  متامًا  بالكامل،  ظاهرًا  عرضه  عن  وعوضًا 
فلورنسا، وضع املنظمون هذا التمثال البالغ طوله حوالي 5 أمتار 
يف صندوق مصنوع من األعمدة والزجاج يستقر يف طابق وميتد 

إىل الطابق الذي يعلوه.
وقال املنظمون إن زوار الطابق العلوي ميكنهم رؤية رأس داوود 
الطابق  من  فتظهر  للتمثال  السفلية  األجزاء  أما  فقط.  وكتفيه 

السفلي، لكنه مفتوح لكبار الشخصيات والدبلوماسيني فقط.
وقال مصدر إيطالي يف اإلمارات لصحيفة La Repubblica اإليطالية 
اليومية: »حني كشف اإلماراتيون عن التمثال وشاهدوه، شعروا 

حبرج كبري«.
هذا  نفى  رامبيلو  دافيد  اإليطالي  للجناح  الفين  املدير  أن  على 
التقرير، وزعم أن اهلدف من نصب التمثال بهذه الطريقة اجتذاب 

الزوار إىل الطابق العلوي ومقابلة داوود وجهًا لوجه.
»فكرنا  للصحيفة:  قال  التمثال  مشروع  شارك يف  إيطاليًا  لكن 
حتى يف إضافة سروال داخلي أو تغيري التمثال، لكن األوان كان 
قد فات«. وأضاف: »فهمنا متأخرًا أن إحضار متثال رجل عاٍر إىل 

اإلمارات كان خطأ«.
وبعد تأجيله عامًا بسبب جائحة فريوس كورونا مت افتتاح »إكسبو 
2020 دبي« أول معرض دولي يتم تنظيمه يف الشرق األوسط 
ضوئية  عروضًا  االفتتاح  حفل  وشهد  آسيا.  وجنوب  وإفريقيا 

وموسيقية لعدد من املغنني.
وكانت اإلمارات فازت يف نوفمرب/تشرين الثاني 2013 باستضافة 
بالعاصمة  الدولي 2020« وذلك يف قرعة جرت  إكسبو  »معرض 
األوسط  الشرق  منطقة  دولة يف  أول  لتكون  باريس،  الفرنسية 

وإفريقيا وجنوب آسيا، تستضيف هذا احلدث العاملي.

اضطروا إىل تغطيته...متثال إيطالي يثري 
أزمة مبعرض إكسبو يف دبي.. !

مسكة تسقط من السماء وتتسبب بأضرار يف 
منزل مشالي لبنان

وسائل  أفادت 
لبنانية،  إعالم 
املاضي،  الثالثاء 
من  مسكة  بسقوط 
منزل  على  السماء 

مشالي لبنان.
صحيفة  وذكرت 
»األخبار« اللبنانية، 
سقطت  مسكة  أن 
إىل  السماء  من 

داخل شرفة منزل يعود إىل عائلة تعيش يف بلدة كرم عصفور 
الواقع يف قضاء عكار مشالي لبنان.

عن  وزنها  يزيد  اليت  السمكة  سقوط  أدى  الصحيفة  وحبسب 
كيلوغرام واحد إىل أضرار بسيطة باملمتلكات.

ومن امُلرّجح أن تكون السمكة قد سقطت من فِم طائر أثناء مروره 
فوق البلدة.
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كــتابات

بقلم املرشد وخادم البشارة الحسنى 
عبد النور الهنداوي  - سوريا نوفل حنا نوفل سيدني اوسرتاليا

هل ستقرع أجراس اخلطر الكبري الذي 
يهدد أقتصاد وأمن الدول العربية؟ رأيت الذي ردم اجلاذبية بالدموع 

من  خالية  قاعة  على  بشكل فظ//  وتطاول 
اخلطى

إىل  متاخرًا  وصل  زجاج  عن   / فمه  وحاور 
خندق مزركش بالصقيع

ويتثاءب بال سبب
أمام جرح مهّدد باإلغتيال 

/ / /
رأيت أبي يركض يف مقربة /// ويقول انا 

احلق
انا باب املقربة 

انا الذي خيشى أن يكون احلطام
وراود العشب أن ال يكون هو اجلرح

أو//
مطحنة الدماء 

/ / /
رأيت مساء سقطت مع جاذبيتها 

وجنحت يف تشويش الثقوب البلهاء
وما خّلفه اعتذار اليابسة // لغبار يريد ان 

يعّض
بعضه البعض

لإلحتفاظ بقّمة موحشة
يتناوهلا  كان  رواية   // خميلته  من  وينتزع 

مبنتهى الدقة 
عن حائط املبكى

/ / /
رأيت اإلنهيار يتململ يف قعر اهلاوية

وال شيء 
يشبه تاجًا يتدحرج أمام ظّله

املصادفة///  أكلته  ما  استعادة  ألن 
والرصاص

اصعب بكثري من استعادة الدموع
أو البحث عن أغطية زجاجية للفضيحة 

/ / /
رأيت ضحّية يف سرير

وأمتعة جليلة 
حمّزمة بأقدام جاءت من كواكب أخرى

وحشة  مع  تتآخى  أن  حتاول  وابتسامات// 
الطري

ثم أن بعض األقنعة
صنعت خبزًا فّذًا حَلَملة املناجل

ومشت خبطى حثيثة 
وراء أثر 

خانه الصدى 
/ / /

رأيت غزاة يرفلون باسرارهم 
وميشون كالسالسل الساخنة

/ / /
رأيت جسدًا باردًا جدًا

وتسّوره التجاعيد الدافئة 
وبعض مشعدانات من الصوف

وبعض الثياب الفضفاضة الغامضة
جسد ال نهائي كنهر

فيه دم ونار
وضحك غريب ال يستطيع الوقوف

حــلم )3 من 4(

هل ستقرع أجراس اخلطر الكبري 
الذي يهدد أقتصاد وأمن الدول 

العربية يف القريب العاجل؟
هل يوجد البديل للنفط اخلام اي 
الذهب األسود الذي يواجه أكرب 
مشكلة بيئية وعاملية من حيث 
التلوث املناخي وجلب األمراض 
للبشر والشجر واملواشي والبحور 
الذي  الكيميائي  التلوث  لكثرة 

ينتج منه.
أنه  النفط  عن  املعروف  من 
املنطقة  يف  احلياة  شريان 
األول  واملدخول  الصحراوية 
العربية  لألمة  واألساسي 
أما  اخلليج..  دول  وباألخص 
الذي سيحدث يف القريب فهو 
إنهيار اقتصادي  ومن املمكن 
الكثري  تسريح  نرى  ان  جدًا 

 2021 األول  تـشرين   23 Saturday 23 October 2021الـسبت 

جدًا وتنظيفها وتأمني الوصول اليها بطريقة 
للوصل  سالكة  طرقات  شق  مثل  مرحية 
اليها من دون أي خطر على أرواح السواح 

األجانب. 
ثالثًا: ترميم وزيادة عدد امًلنتجعات السياحة 
هندسة  وفرض  الشواطئ  وعلى  اجلبال  يف 
حديثة جدًا لتصبح مجيلة والفتة للنظر ومن 

الدرجة االوىل. 
رابعًا: إعادة ترميم او اصالح  األماكن األثرية 
الدينية املهمة جدًا واليت جتلب أكرب عدد من 

السواح األجانب.
خامسًا: اعادة النظر يف هندسة البناء وجتميل 
وتعقيم املطاعم واحملافظة على النظافة لكي 
تصبح مطاعم حديثة تضاهى املطاعم األوربية 

والغربية.
سادسًا: مراقبة صارمة من قبل وزارة الصحة 
مقهى  وكل  مطعم  وكل  أوتيل  كل  على 
والشهرة  اجليدة  السمعة  على  للمحافظة 

املميزة .
مجيع  اىل  األخضر  الضوء  إعطاء  سابعًا: 
وتدعم  تنشط  لكي  العربية  الدول  سفارات 
اإلعالن من أجل السياحة والتمتع واالسرتخاء 
املناطق  املناخ يف  لتغري  يف فرصة وجيزة 

العربية وزيارة االماكن األثرية والدينية. 
بواسطة  واملواصالت  السفر  تسهيل  ثامنًا: 

أسعار مغرية جدًا لشركات الطريان. 
تاسعًا: فرض مراقبة على أسعار املأكوالت 
السياحة  واملنتجعات  املطاعم  يف  وجوتها 
واإلقامة  املنامة  لغرف  األسعار  وتعديل 
السواح واملغرتبني من  زيادتها على  وعدم 

اجل استمرارية السياحة يف املنطقة. 
التاكسي  سيارات  أسعار  مراقبة  عاشرًا: 
أسعار  زيادة  من  السواح  ختويف  لعدم 
ومصري  أمور  يف  والتالعب  املواصالت 

السواح واملغرتبني. 
أمتنى أن نصبح من الصف األمامي بني الدول 
السياحية واملراجع الدينية واألثرية والثروة 
العظيمة والفريدة يف العامل اليت كانت يف 

سلة اإلهمال لعدة قرون.
 فهل حان الوقت لنا ان نستثمر هذه الثروة 
االطمئنان  مفتاح  هو  األمان  إلن  الكبرية  
الكرمية  واحلياة  املنشود  والسالم  والنجاح  
واألجداد  واألنبياء  الرسل  أرض  ربوع  يف 
العامل  يف  أرض  وامثن  واغلى  واألحفاد.. 
وعلى  باطنها  يف  اخلريات  مجيع  ألن  أمجع 
سطحها مسقط الوحي واالنبياء مزينة بعظمة 
أمسائهم واألميان بهم  ومباركة يف والدتهم 

وموتهم ورفاتهم وقيامتهم. 

اي  بدون  يصبحوا  لكي  العرب  العمال  من 
الصحة  هيئة  ألن  اخلليج  دول  يف  أشغال 
والغاز يف  النفط  أستخدام  ستمنع  العاملية 
العشر سنني القادمة  يف مجيع الدول لعدة 
على  التاثري  مثل  جدًا  مّضرة  مناخية  أسباب 
ذوبان الثلوج يف احمليطات املتجمدة وزيادة 
غاز  طبقة  يف  اي  الفضائية  الفجوات  يف 
واالشجار  املزروعات   حتمي  اليت  االوزون 
ومتنع األشعة البنفسجية من أن حترق األخضر 
واليابس على األرض وتؤثر على البحار من 
زيادة  التبخر السريع وذوبان الثلوج  الذي 
وزيادة  اهلوائية  العواصف  زيادة  عنه  تنتج 
والطوفانات  والسونامي   الغزيرة  األمطار 
اليت  املخيفة  الطبيعية  والعوامل   املائية 

تؤدي اىل أمراض عديدة.
هلذه  بديل  اي  اخلليج  دول  لدي  يوجد  هل 
من  نوع  اي  يوجد  هل  او  العاملية  الثروة 
التارخيي  األمر  هلذا  احلديثة  االسرتاتيجيات 

الضار واملهم. 
هل هذه هى نهاية احلرب االقتصادية املدمرة 
بدعم  ترغب   ال  دول  لصاحل  بأسرها  لألمة 
الدول العربية لعدة أسباب سياسية شرسة 
ودوليًا  اقليميًا  العربية  السياسة  لسحق 
العربية  الساحة  على  السياسات  تقلب  الن 
الضوء  يعطي  ال  املنطقة  يف  األمان  وعدم 
األخضر لشركات االستثمار الغربية لكي تأتي 
معامل  مثل  احلرارية  املعامل  وتفتح  الينا  
وصفائح  الكهربائية  والسيارات  البطاريات 
الواح السولر وإنتاج مادة السيلكون لتوليد 
الطاقة الكهربائية يف مجيع املناطق العربية.  
ألن  املنطقة  يؤّهل  ال  الذي  الوحيد  السبب 
احلديثة  الصناعات  هذه  يف  قدومًا  متضي 
األمان  قلة  هو  العظيم  االنسياق  هذا  ويف 
مكان  كل  يف  احلروب  وكثرة  واالطمئنان 
وعدم الوعي الكايف واملعرفة الكافية كيف 
جيب ان يتعاملوا مع شركات دولية  وعمالقة  
لفتح  وإعادة  للعمال  العمل  تأمني  أجل  من 
املعامل الصناعية وحتسني املشاريع الزراعية 
والعمرانية  ومن أجل إستخراج املواد األولية 
املنطقة  يف  األراضي  من  اخلام  مواد   اي 
الدرجة  العربية  لتصبح منطقة صناعية من 
الشهرية  األجور  زيادة  تتحمل  لكي  األوىل 
أقصى  اىل  املرحية  احلياة  وتأمني  للعمال 

احلدود املنشودة..
ان  نستطيع  كي  املثمر   البديل  هو  فما 

نستغين عن مدخول ًالنفط والغاز؟ 
أواًل: تقوية السياحة وفرض األمان من أجل 
جلب السّواح واملغرتبني للقدوم اىل املناطق 

العربية املميزة والقدمية.  
األثرية املهمة  األماكن  أعادة هيكلية  ثانيًا: 

أديم األرض حتت األظافر

ومنه الطريق

إىل خط املوت

وجٌه يٌد– 

أفسحوا األمل خلط احلياة

عكازَك، جذع شجرة سالفة

الرتاب إىل  آدم و »من  ابن  يا 
الرتاب تعود«

العتمة  تنمو يف  األظافر  وحدها 
األبدية

تنحين األشجار

تنحين األكّف

تنحين القامات

بني  مست  على  واجفة  يٌد 
زرقتني

عبور  حني  بقلبه  يغسلنا  من 
املوت

يٌد- مل تنعم يف الكهنوت

ال تتقاطع وترف املشايخ يٌد– 

قلٌب يرحتل يٌد– 

جفاف  //عكازات//  أجداٌد 
األزمنة

هل غادر اجلّد

أم يواظب احلرث، شغوفًا

بأمنا األرض!

أقرأ خطوِك،

كم كان أيتها اليد!

يـٌد إىل خط املوت

كاتبة  شاعرة  سالم،  جاكلني 
ومرتجمة سورية كندية
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تـتمات

الربيعي: سنطالب بإلغاء ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

ُثَغر كبرية  العليا لالنتخابات ورئاسة اجلمهورية لوجود  نّبه املفوضية 
يف آلية االقرتاع، وعدت املفوضية بالعمل على وضع معاجلات لسّدها. 
الساعة  ُمريبة يف  أحداث  رافقه من  وما  االقرتاع،  يوم  ما جرى  لكّن 
األخرية من هذا اليوم، وما تالهما من إرباك وختبُّط واضَحني يف عمل 
املفوضية العليا، كشفت وجود تالعب كبري بالنتائج، أّدى إىل ظهور 
نتائج غري منطقية، وال تتالءم مع أصوات الناخبني، حبسب ما يؤكد 

الربيعي«. 
وكشف ان »الثالوَث املشؤوم، والذي ال يريد للعراق استقرارًا وال 
إسرائيل،  وصنيعتهما  وبريطانيا  املتحدة  بالواليات  واملتمّثل  أمانًا، 
عمل، عرب أموال وجمموعات إماراتية أو مرتبطة بهذه الدول، على إبعاد 
القوى اليت رفضت اهليمنة واالستكبار، ووقفت سدًا منيعًا يف وجه 
مشاريع التطبيع واالحتالل والتقسيم، وحماوالت كسر ظهر العراق عرب 

تفكيك احلشد الشعيب وإضعافه«. 
وأضاف أّن هذا »التالعب اخلطري بأصوات الناخبني، والذي استهدف 
دة أمساء مرشحني وجهات من أجل حجبها عن الوصول  عرب معادالت حمدَّ
دفع  العراقي،  الوطين  القرار  املشاركة يف  من  ملنعها  الربملان  إىل 
اجلماهري العراقية إىل اخلروج  يف العاصمة بغداد وعدد من احملافظات، 
للتعبري عن رفض النتائج. ويف هذا السياق، جاء حترك قوى اإلطار 
التنسيقي، اليت عملت على توحيد موقفها الرافض للنتائج، واملنسجم 
التزوير  عمليات  بكشف  واملتمثلة  العراقي،  الشعب  أبناء  مطالب  مع 

وتعديل مسار النتائج«
وتابع »أّما يف حال عدم وجود استجابة حقيقية، فإّن مطالب قوى اإلطار 
وعدد من القوى الكردية والسنية، ميكن أن تذهب إىل املطالبة بإلغاء 
النتائج وإعادة االنتخابات إذا كان هذا هو السبيل الوحيد إىل إعادة 

احلق إىل أهله، وإبعاد األيادي املتالعبة بالنتائج احلالية املرفوضة«.

ألول مرة... كاسحات ألغام ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

خطوط املالحة بالقرب من مضيق باب املندب الذي ميثل أكثر املعابر 
املائية ازدحاما حول العامل.

التهديدات املتزايدة  الدولي يف بيان من خماطر  وحذر جملس األمن 
على السفن املدنية والتجارية واملالحة الدولية قبالة السواحل اليمنية.. 
مؤكدا أن أفعال االنقالبيني تهديد للمالحة يف البحر األمحر، و »تشكل 

خطرا كبريا على األمن البحري للسفن يف خليج عدن والبحر األمحر«.
إيران للميليشيا احلوثية يف اليمن  وحتدثت تقارير دولية عن تزويد 
مبعدات عسكرية تشمل عشرات اآلالف من األلغام والصواريخ البحرية، 

إضافة لقوارب يتم توجيهها عن بعد.
وتسببت األلغام البحرية اليت تزرعها ميليشيا احلوثي االنقالبية مبقتل 

عشرات الصيادين يف الساحل الغربي.

إسرائيل تستانف ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

أمر  كوخايف  أفيف  اإلسرائيلي  اجليش  رئيس  أن  التقارير  وأوضحت 
األمريكية  اجلهود  تعثر  خلفية  على  تأتي  اليت  اخلطوة،  هذه  بتمويل 

إلعادة طهران إىل طاولة املفاوضات من أجل اتفاق نووي جديد.
وحبسب التقارير، فإن إسرائيل، ورمبا واشنطن أيًضا، تدرك أنه جيب 
من  سيكون  وأنه  الدبلوماسية،  فشل  حالة  يف  عسكرية  خطة  توفري 

الصعب إقناع إيران بالتفاوض دون خيار عسكري قابل للتطبيق.
ويف وقت سابق، قال وزير املالية اإلسرائيلي أفيغدور ليربمان إن 

املواجهة مع إيران جمرد مسألة وقت، »وليس الكثري من الوقت«.
ونقلت الصحيفة عن ليربمان قوله، اخلميس، إن برنامج إيران النووي 

لن توقفه أي عملية دبلوماسية أو اتفاق.

رئيس اجلمهورية لفرونتسكا ...
تـتمة املنشور على الصفحة األوىل

عون لقاءات ديبلوماسية، استهلها باستقبال املنسقة اخلاصة لالمني 
العام لألمم املتحدة السفرية جوانا فرونتسكا اليت تداولت مع رئيس 
اجلمهورية يف آخر املستجدات، ال سيما بعد التطورات األخرية السياسية 
منها واألمنية واالقتصادية، خصوصا انها تنوي تقديم احاطة جمللس 

االمن الدولي يف الشهر املقبل حول األوضاع يف لبنان.
الرئيس عون

واكد الرئيس عون للسفرية فرونتسكا ان »التحضريات مستمرة لبدء 
التفاوض مع صندوق النقد الدولي يف اقرب فرصة ممكنة، كما ان 
التحقيق املالي اجلنائي يف حسابات مصرف لبنان بدأ اليوم من قبل 
شركة »الفاريز ومارسال«، الفتا اىل ان احلكومة »ماضية يف معاجلة 
الشؤون احلياتية امللحة للحد من تأثرياتها السلبية على املواطنني، يف 

ظل ارتفاع أسعار احملروقات وانعكاس ذلك على أسعار السلع«.
وشدد الرئيس عون على ان »التحقيق يف جرمية انفجار مرفأ بريوت 

مستمر لتحديد املسؤوليات وفقا لألصول القانونية املرعية«.
جلسة نيابية

تشريعية  جلسة  إىل  بّري  نبيه  الرئيس  يدعو  ان  املتوقع  من  نيابيًا، 
أخطر  وهو  التمويلية،  البطاقة  إلقرار  اجلاري(،   28( املقبل  اخلميس 
الرئيس جنيب ميقاتي بنيته هذه، واألخري عرض املوقف، خالل اللقاء 

يف بعبدا مع رئيس اجلمهورية.
مقرتحات لألزمة املالية

تردي  على  احتجاجا  الطرق  قطع  حركة  االول،  امس  استمرت  فيما 

لـ«جلنة  الثاني  االجتماع  ميقاتي  الرئيس  رأس  املعيشية،  االوضاع 
معاجلة تداعيات األزمة املالية على سري املرفق العام. وتال وزير العمل 

مصطفى بريم، بعد االجتماع، املقررات اآلتية: 
يف القسم األول من االجتماع، حضر كل من رئيس ديوان احملاسبة 
التباحث يف ما يتعلق بالتلزميات  رئيس جملس اإلمناء واإلعمار، ومت 
تسمح  وقانونية  وعقدّية  مالية  معادلة  تقديم  على  واالتفاق  القائمة 
بطريقة  إنهائها  أو  األعمال  واستمرار  العامة  املرافق  خدمة  بتأمني 

متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهّم وعاجل منها.
أما يف القسم الثاني من االجتماع فتم االتفاق على اآلتي:

تكليف وزير العمل يف ما يتعلق بلجنة املؤشر ورفع احلد األدنى لألجور 
للعاملني يف القطاع اخلاص البالغ عددهم حواىل 800 ألف عامل.

 تقّدم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام ُرفعت اىل وزارة املالية 
لتحديد التكاليف الالزمة بأسرع وقت ممكن. 

قّدم وزير املالية نتيجة الدراسة اليت كّلفته بها اللجنة يف لقاء سابق 
لألزمة  اإلستجابة  شأنها  من  اليت  اإلجراءات  تفصياًل  يعرض  وفيها 
املعيشية الطارئة وحتديدًا رفع البدل احلضوري اليومي للنقل، واقرار 
سلفة شهرية كمساعدة إجتماعية للعاملني يف اإلدارات واملؤسسات 
متكامل  مشروع  ضمن  واملدارس،  احلكومية  واملستشفيات  العامة 
عن  االعالن  يتم  أن  على  شعبوية،  أو  تسّرع  أي  عن  بعيدًا  وعلمي 
جلسة جمللس  أول  والبدالت يف  املساعدات  هذه  قَيم  وحتديد  ذلك 

الوزراء«.
اضاف: تطّرق اجملتمعون اىل موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير 
الشؤون اإلجتماعية التعديالت املطلوبة واليت ُحّولت اىل رئيس جملس 
النواب، الذي أخطر دولة رئيس احلكومة بعقد جلسة نيابية يف 28 من 
التنفيذ ملساعدة  البطاقة ووضعها موضع  احلالي إلقرار هذه  الشهر 

املواطنني.
رفع  بعد  اللبنانيني  حبق  إجرام  هو  تأخري  يوم  كل  بالقول:  وختم 

الدعم.
محيي الدين: زيارة ناجحة

حممود  الدولي  النقد  التنفيذي يف صندوق  املدير  انهى  ذلك،  اىل 
املعنيني  على  جوالته  شويري  مايا  مستشارته  ترافقه  الدين  حميي 
بالشأن املالي، فزار وزير اخلارجيةعبد اهلل بو حبيب، وقال بعد اللقاء: 
كانت زيارة موّفقة وكانت هلا نتائج جيدة. وانا امثل لبنان ال اتفاوض 
مع احلكومة اللبنانية او مع مصرف لبنان، لكن دوري هو التعرف على 
اولويات الدولة وتعكس اللقاءات االولويات االربع اليت تشّكل أركان 
إطارًا   ايضًا  وتشكل  الدولي،  النقد  صندوق  مع  املستقبلي  التعامل 
االسابيع  يف  لبنان  مصرف  مع  احلكومة  به  ستقوم  الذي  للتفاوض 
املقبلة. وأؤكد على موعد االسابيع املقبلة، ألن هناك اهمية العتبار 

الوقت.
أضاف: امللفات االربعة ترتبط:

- اواًل: بالسياسات املالية العامة وكل ما يتعلق بإعادة هيكلة الدين 
فيها  ويكون  الدولية  للمعايري  وفقًا  منضبطة  موازنة  واعداد  العام، 
اخلاصة  االنشطة  االجتماعي وكل  النشاط  بدعم  رئيسي خاص  مكّون 

باخلدمات االجتماعية الرئيسية.
- ثانيًا: االصالحات اخلاصة بالقطاع املالي، عرب الرتكيز على  اجلهاز 
فنية  لدراسات  وفقًا  اخلسائر  وحتديد  لبنان  مصرف  ودور  املصريف 
معتمدة وللمعايري الدولية. وهناك تفاهم جيد يف هذا االمر بني أعضاء 

احلكومة ومصرف لبنان.
- ثالثًا: اهمية توحيد نظام سعر الصرف، وهذا يكون عادة منتجًا من 
بها،  املباشرة  جتري  الذي  الشاملة  االقتصادية  االصالحات  منتجات 

وايضا التوفيق يف النقاش مع صندوق النقد.
وخارج  داخل  من  التحويالت  بضبط  خاص  هام  قانون  ايضا  وفيها 
جلنة  ورئيس  النواب  جملس  رئيس  مع  ناقشته  ايضا  وهذا  البالد، 

املال الربملانية.
- رابعًا: االصالحات اهليكلية والتأكيد على موضوع احلوكمة والشفافية 

واالمور القطاعية ذات االولوية اليت حتددها الدولة.
الصندوق يف  على  لعرضه  جيد  اطار  وضع  توّفقنا يف  اذا  وختم:   
االسابيع املقبلة، ميكن بعد ذلك عرضه على جملس ادارة الصندوق، 
الثقة  يكسب  مبا  به،  املرتبط  التمويل  واطار  الربنامج  ويتحدد شكل 
باالقتصاد اللبناني وُيعيد التدفقات املالية اىل سابق عهدها، واىل ما 
هو أفضل ايضا. علمًا اننا يف هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، 
وجدت توافقًا أفضل حول االولويات ولغة واحدة بني االطراف حول 

االمر االقتصادي وآثاره االجتماعية«.
كذلك التقى حميي الدين رئيس جلنة املال واملوازنة النائب ابراهيم 
كنعان يف جملس النواب، ووصف كنعان االجتماع »باملثمر« وقال: 
عرضنا فيه للتعاون بني اجمللس النيابي واحلكومة مع صندوق النقد 
يف  االصالحية  املستقبلية  والرؤى  اجلهود  توحيد  وضرورة  الدولي 
املرحلة املقبلة، بهدف الوصول اىل اتفاق العادة هيكلة الدين العام 
كما املصارف وتنفيذ االصالحات البنيوية يف املالية العامة وحتديدًا 
يف موازنة 2022، واجناز تدقيق احلسابات املالية والتدقيق اجلنائي 

يف حسابات مصرف لبنان.
أضاف: تطّرق البحث بشكل خاص اىل اموال املودعني واالقتطاع الذي 
ومالحظات  كونرتول  الكابيتال  وقانون  الصرف  سعر  وتوحيد  طاهلم 
الصندوق عليه اليت كنا قد ناقشناها وتبّنينا معظمها يف جلنة املال 

واملوازنة.
وعقد حميي الدين اجتماعًا يف مكتب حاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
يف حضور نائب رئيس احلكومة سعاده الشامي، وزير املال يوسف 
اخلليل، وزير االقتصاد أمني سالم. وحبسب بيان صادر عن االجتماع، 
سيما  ال  احلكومة  أولويات  يف  البحث  مت  حيث  إجيابيًا  اللقاء  »كان 

بالنسبة إىل املشروع االقتصادي الشامل«.
وذكرت مصادر وزارية التقت حميي الدين لـ«اللواء« انه استمع من 

املسؤولني اىل ما لدى لبنان من مطالب وعروض وامكانات اصالحية 
وتسهيل  تنفيذها  اجل  من  النقد  صندوق  اجتماعات  يف  ليضغط 
مهمة التفاوض. موضحة ان العمل جاٍر االن من اجل مجع املعلومات 
الدولي  لبنان والبنك  واملعطيات وعندما تنهي تبدأ املفاوضات بني 

بعد اسبوعني من انتهاء مجعها.
جعجع

االول، يف  أمس  اللبنانية، مسري جعجع  القوات  نفى حزب  اىل ذلك 
مقابلة مع قناة )إم.تي.يف(، أن يكون لدى حزبه قوات مسلحة، كما 
نفى ما وصفه املزاعم اليت أثارها ضده أمني عام حزب اهلل حسن نصر 
اهلل خطاب تلفزيوني االثنني، قائال »ما عندنا مقاتلني«، وأضاف »بكل 
صراحة حزب اهلل عنده هدف واحد االن هو إن يوقف حتقيق املرفأ.. 

حزب اهلل بأعماله من 2005 أكرب تهديد لكل اللبنانيني«.
وردًا على سؤال قال: »ال يعلم بأي طلب لسماع شهادته بشأن عنف 

بريوت«.
وتعد هذه أول تصرحيات جلعجع بعد أن شن السيد نصر اهلل هجوما 
لفظيا الذعا عليه وعلى حزبه يف كلمة تلفزيونية املتلفزة، واتهم حزب 

القوات اللبنانية باملسؤولية عن العنف، وهو اتهام نفاه جعجع.
ومليئة  مسمومة  هدية  »كانت  إنها  اهلل  نصر  كلمة  عن  جعجع  وقال 

باملغالطات واإلشاعات اليت ال ترتكز على أي أساس من الصحة«.
إذا كان صحيحًا، ان مفوض حزب اهلل باحملكمة العسكرية قّرر االستماع 
إىل »حزب القوات« ورئيسه فهو خاصة، شرط االستماع إىل السّيد 
حسن نصر اهلل اوال، مع العلم ان حزب القوات مرخص، اما حزب اهلل 
فال رخصة له، مشريا إىل انه ال يضع شروطا تعجيزية على القضاء، 
نافيا ان يكون حلزبه حضور يف احداث الطيونة، كاشفا انه مل يتبلغ 
النجاة ولت،  أيام زمان ولت، وأيام كنيسة سّيدة  أمر، وقال:  بأي 

مؤكدا انه ال يسمح بتكرار ما حدث يف اجمللس العدلي سابقا.
وقال: على أرض الواقع ال شيء يدين جعجع، وال القوات اللبنانية.

وأّكد ان كل اللبنانيني »طلع دينن« من حزب اهلل، وليس ما حدث 
يف عني الرمانة، مشريا إىل اننا نلتقي مع حركة »امل« على ان لبنان 

وطن نهائي.
مبأزق كبري،  واقع  السّيد  بالقول:  اهلل  نصر  السّيد حسن  على  ورد 

فاحلزب مل يوافق على حتقيق دولي يف قضية املرفأ.
وقال: حاول حزب اهلل ان حيدث 7 أيام يف عني الرمانة، دموي من 

أجل اجتماع احلكومة واضاف: 4 جرحى سقطوا يف عني الرمانة.
وردا على سؤال حول أسباب شيطنة مسري جعجع والقوات اللبنانية، 

قال : السّيد حسن اخفق فاخرتع عدوا، وذلك للدفاع عن نفسه.
وقال جعجع: ال مقاتلني لدينا، ولدينا 35 ألف حمازب قواتي، وحول 
ما أعلنه السّيد حسن نصر اهلل عن 100 ألف مقاتل، يكلفوا 50 مليون 
دوالر شهريا، و600 مليون دوالر بالسنة، وملاذا اخصص 100 ألف 

مقاتل إللنا. وحنن معنا 120 ألف عسكري وأمن، و4 ماليني لبناني.
احداث  إىل  أدى  الذي  هو  خمايل  مار  تفاهم  لوال  انه  إىل  وأشار 

الطيونة.
واتهم حزب اهلل بأنه بورطة، واتهام »القوات« للخروج من ورطته، 

واصفا الكالم عن دعمه لداعش بأنه »هراء وكذب«.
النيابية،  االنتخابات  تطيري  إىل  بالسعي  وحلفاءه  اهلل  حزب  واتهم 
واصفا االنتخابات بأنها مفصلية أكثر من أي وقت. نافيا ان يكون 

يعمل إلنشاء كانتون مسيحي.
وأعلن جعجع التمسك بالتحقيق يف املرفأ، والضغط لتبيان احلقيقة، 

معتربا ان حزب اهلل يتخذ احلكومة رهينة.
احلكومة لدى احملكمة  ان مفوض  »اجلديد« ذكرت  مراسلة  ان  يذكر 
العسكرية القاضي فادي عقيقي، أعطى إشارة باالستماع إىل افادة 
رئيس حزب القوات اللبنانية مسري جعجع يف ملف الطيونة، على ان 

تكون اإلفادة يف احملكمة العسكرية.
بوتني

اجللسة  يف  مشاركته  خالل  بوتني  فالدميري  الروسي  الرئيس  أكد 
العامة ملنتدى »فالداي« أن »حزب اهلل« قوة سياسية كبرية يف هذا 
البلد العربي لكن من الضروري حل اخلالفات عرب احلوار دون سفك 

الدماء.
»فالداي«،  العامة ملنتدى  اجللسة  بوتني، خالل مشاركته يف  وقال 
أمس األول اخلميس: »فيما يتعلق بكارثة انفجار مرفأ بريوت، أود 
أن أعرب من جديد عن تعازيي للشعب اللبناني حيث سقط هناك عدد 
كبري من القتلى إضافة إىل وقوع أضرار هائلة. تعلمت باألمور من 
وسائل اإلعالم، مبا يف ذلك أنه مت منذ عدة سنوات نقل شحنة من 
نرتات األمونيوم إىل امليناء وأن السلطات احمللية مل تتعامل لألسف 
مع ذلك نظرا للرغبة، حسبما فهمت، يف بيع الشحنة بشكل مربح... 

هذا ما جنمت عن الكارثة قبل كل شيء برأيي«.
كيف  بصراحة  أفهم  فال  التحقيق،  املساعدة يف  »أما  بوتني:  وتابع 
ميكن أن تساعد أي صور ملتقطة باألقمار الصناعية يف حال وجودها 
لنا أصال، لكنين أعد بأن أدرس املوضوع فإذا ميكننا املساعدة يف 

إجراء التحقيق فنحن بالطبع سنفعل ذلك«.
وقال بوتني: »وفيما يتعلق حبزب اهلل وإيران واألوضاع يف لبنان، 
فهناك مواقف خمتلفة يف دول خمتلفة من حزب اهلل. إنه ميثل قوة 
سياسية كبرية يف لبنان، لكننا بال شك ندعو دائما، مبا يف ذلك يف 

لبنان، إىل حل كل النزاعات عن طريق احلوار«.
األطراف  كل  مع  اتصال  على  »حنن  الروسي:  الرئيس  وأضاف 
السياسية تقريبا يف لبنان، سنواصل مستقبال القيام بذلك من أجل 
أحد يصب  للدم، وال  أي سفك  التوصل إىل تسوية لألوضاع دون 
ذلك يف مصلحته، خاصة أن األوضاع يف الشرق األوسط على شفا 
بوسعنا  ما  كل  بالطبع سنفعل  لكننا  األخرية،  اآلونة  دائما يف  خطأ 
إلقناع كل أطراف العملية الداخلية السياسة بضرورة البقاء على منصة 

املنطق السليم والسعي للتوصل إىل اتفاق«.
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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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نــجوم

ليدي غاغا ترتدي فستانًا زينته بوشاح من النقود
أشعلت إطاللة ليدي غاغا على انستغرام مواقع التواصل االجتماعي 
حيث ظهرت بفستان منقط باللونني األسود واألبيض ومحلت حقيبة 
نادرة محراء من هرميس. وقد زينت النجمة املثرية للجدل فستانها 
القصري الذي يتمتع بأكمام طويلة وشريط أنثوي وشاحًا من النقود 
بالعملة األمريكية الصعبة.ِ وقد سرحت شعرها بطريقة ريرتو تليق 

بنجمات هوليوود يف الفرتة الذهبية.
ِلَ قارنوا ليدي غاغا بكيم كردشيان؟

فقد  الكرام  مرور  مير  أن  ميكن  ال  والغريب  املميز  الستايل  هذا 
استعاد رواد مواقع التواصل إطاللة كيم كاردشيان مبعطف جيسد 
سكوت  جريميي  تصميم  من  وهو  وارتدته  سبق  وقد  الدوالرات 

Jeremy Scott وينتمي اىل جمموعة خريف 2018.

من هن النجمات الواتي اعتمدن أزياء من وحي األوراق النقدية؟

مايلي سايروس
الطابع  التوب والسروال املطاطي ذات  ظهرت مع والتها مرتدية 

الرياضي واملطبع بأوراق نقدية.

جنيفر لوبيز
رصدنا إطاللة رياضية مرحية جلنيفر لوبيز، تتمثل يف توب قصري 
يتميز بأكمام طويلة وسروال مطاطي ضيق جيسد األوراق النقدية. 

ونسقت معه حذاء شفافًا مرصعًا حببيبات من الكريستال.
ورقة  حقيبة كالتش جتّسد  إطالالتها  أحدى  النجمة يف  كما محلت 

جنمات هوليوود يتنافسن على ارتداء األزياء املطبعة بالنقود
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تعرض النجم اللبناني وائل كفوري حلادث سري مروع يف لبنان قبل 
قليل ما ادى إىل إصابته وأضرار كبرية جدًا يف سيارته.

من حادث وائل كفوري - الصورة من السوشال ميديا
 

وأفادت مصادر خاصة لـ »سيدتي نت« أن وائل تلقى اإلسعافات 
األولية من الدفاع املدني اللبناني ومت نقله إىل أحد املستشفيات 
للعالج حيث خيضع للفحوصات الطبية األساسية والعالج املناسب 
ليس  ووضعه  لرضوض  تعرض  حيث  باجململ  جيدة  صحته  وأن 

خطريًا وحالته الصحية مستقرة.

وتضاربت املعلومات األولية حول سبب وقوع احلادث حيث قالت 
الشارع  امسنتيه يف  بعوارض  اصطدمت  وائل  أن سيارة  مصادر 
يف حني أفادت مصادر أخرى ان احلادث ناجم عن اصطدام سيارة 

وائل بسيارة ثانية.

وأفادت مصادر أن الوسادات اهلوائية يف سيارة وائل فتحت بسبب 
قوة احلادث و الصدمة وهي اليت محته من اإلصابة اخلطرة.

وعلى الصعيد الفين كان وائل قد حقق جناحًا كبريًا خالل الصيف 
حققت  حيث  مننجر«  »كلنا  و  القوية«  »البنت  بأغنييت  احلالي 
األغنيتان نسب مشاهدة كبرية جدًا على موقع التواصل االجتماعي 

»يوتيوب«.

وائل كفوري يتعرض حلادث سري مروع 
وهذه تفاصيل حالته الصحية

جنيفر لوبيز ترتدي زيًا من النقود- الصورة من موقع االلكرتوني 
lipstick alley االلكرتوني

كيم كردشيان ترتدي معطفًا من جرييمي سكوت- الصورة من حساب 
kimkardashian snap على انستغرام

 Alley مايلي سايروس ترتدي زيًا من النقود- الصورة من موقع
lipstick االلكرتوني

 Lipstick Alley كايلي جنري ترتدي زيًا من النقود- الصورة من موقع
االلكرتوني

كارال  باسيل - سيدتي

نقدية ملبلع 10.000 دوالر أمريكي.

بيونسي
العشيب مع مشلح من  األخضر  احلرير  بفستان من  املغنية  تألقت 
اخليوط والفرو البنفسجي، وقد محلت حقيبة جموهرة مزدانة برسوم 

جتّسد عملة الدوالر األمريكي.

كايلي جينري
تألقت جنمة مواقع التواصل االجتماعي يف معرض إطالقها والرتويج 
جملموعة جديدة من أمحر شفاهها، وظهرت مرتدية تايور مصنوعًا من 
األكتاف وتنورة ضيقة  يتألف من سرتة منسدلة  النقدية  األوراق 

مزدانة بالكشاكش عند األسفل.

 lipstick alley بيونسي تحمل حقيبة من النقود- الصورة من موقع
االلكرتوني

ليدي غاغا ترتدي فستانًا زينته بوشاح من النقود- الصورة من حساب 
check the tag على انستغرام
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صــحة وغــذاء

97505588

 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

»كوفيد  جائحة  على  كبري  بشكل  العاملي  االهتمام  ينصب 
19«، فتسعى الدول جاهدة ألن تلقح مواطنيها ضد فريوس 
توقع عددا  اليت  املومسية  اإلنفلونزا  لكن  كورونا املستجد، 

كبريا من الضحايا يف كل سنة، ال حتظى باهتمام كاف.
 3 بني  يرتاوح  ما  فإن  تاميز«،  »نيويورك  وحبسب صحيفة 
ماليني و5 ماليني شخص يف العامل، يفارقون احلياة سنويا 

من جراء اإلصابة باإلنفلونزا املومسية.
ويشري اخلرباء إىل أن ساللة جديدة من اإلنفلونزا تنتقل من 

احليوان إىل البشر، يف كل بضعة عقود من الزمن.
اإلنفلونزا  ضحايا  حصيلة  أن   هو  االستغراب،  يثري  وما 
املومسية ظلت مرتفعة يف العامل رغم وجود لقاحات مضادة 

للمرض منذ مثانية عقود.
حاليا  املتاحة  اللقاحات  أن  إىل  العلماء،  تقديرات  وتشري 
بنجاعة  تتمتع  احلالي ال  الوقت  اإلنفلونزا املومسية يف  ضد 

كبرية.
وحيتاج اإلنسان إىل أخذ لقاح ضد اإلنفلونزا يف كل موسم، 
لكن النجاعة ال تصل إال لنسبة ترتاوح بني 40 و60 يف املئة، 

ويف بعض األعوام، قد تكون أقل من 10 يف املئة.
اللقاحات  من  جديدا  جيال  أن  تاميز«،  »نيويورك  وكتبت 
املضادة لإلنفلونزا املومسية قد يظهر خالل السنوات القليلة 
إحرازه يف تقنية  الذي جرى  التقدم  القادمة، وذلك بفضل 

احلمض النووي الريبوزي.
الريبوزي،  النووي  احلمض  على  تعتمد  اليت  اللقاحات  ويف 
تقوم  حتى  اخلاليا  حتفيز  أجل  من  األمحاض  استخدام  جيري 
يستجيب  وعندئذ،  الفريوس،  من  جزءا  يشبه  ما  بصناعة 
اجلسم اجلسم فيقوم بإنتاج أجسام مضادة وخاليا جهاز مناعة 

خاصة.
وساعدت تقنية احلمض النووي الريبوزي على حتصني مئات 
املاليني من البشر ضد فريوس كورونا املستجد الذي ظهر 

أواخر 2019 ثم حتول إىل وباء عاملي شرس.
احلمض  بتقنية  املطورة  اللقاحات  تؤدي  أن  العلماء  ويرجح 
ضد  اجلسم  يف  أكرب  مناعة  حتقيق  إىل  الريبوزي  النووي 

اإلنفلونزا املومسية.
»موديرنا«،  احليوية  التقنية  شركة  قالت  اآلن،  غاية  وإىل 
إىل جانب شركة »سانويف« الفرنسية، يف الصيف املاضي، 
إنتاج لقاحات مضادة لإلنفلونزا  إنهما بدأتا جتارب من أجل 

املومسية عن طريق احلمض النووي الريبوزي.
وطورت شركة »موديرنا« أحد اللقاحات اليت اعتمدت تقنية 
كورونا  فريوس  تطويق  ألجل  الريبوزي  النووي  احلمض 

املستجد.
أما شركتا »فايزر« و«بيونتك« اللتان طورتا لقاحا آخر بتقنية 
احلمض النووي الريبوزي، فأعلنتا يف الشهر املاضي، إجراء 
بالطريقة  املومسية  اإلنفلونزا  لقاح ضد  تطوير  جتارب ألجل 

نفسها.
لقاحات  أن  ظهر  احليوانات،  وسط  جتارب  إجراء  وعقب 
أدت  الريبوزي،  النووي  احلمض  بتقنية  املطورة  اإلنفلونزا 
إىل احلصول على مناعة أعلى ضد الفريوسات، فيما جرى 
مهامجة  على  املناعة  خاليا  وتدريب  مضادة  أجسام  حتفيز 

اخلاليا املصابة.

فائدة غري متوقعة للقاحات كورونا.. 
البشرية ستطوق مرضا آخر

هل تشرب ما يكفي من املاء؟ 

خبري يكشف عن أفضل الطرق للحفاظ على ترطيب اجلسم
بشأن  السنني  مر  على  خمتلفة  توصيات  الدراسات  أنتجت 
كمية املاء املوصى بشربها يوميا، لكن االحتياجات الفردية 

من املياه تعتمد على العديد من العوامل يف الواقع.

وال توجد صيغة واحدة تناسب اجلميع. لكن معرفة املزيد عن 
اليت  املاء  حاجة اجلسم للسوائل سيساعد على تقدير كمية 

جيب شربها كل يوم.

ما هي كمية املاء اليت جيب أن تشربها؟

حيتوي اجلسم على حوالي %60 من املاء، وكل يوم نفقد املاء 
من خالل التنفس والتعرق والبول. ولكي يعمل جسمك بشكل 
إمدادات املياه عن طريق تناول  صحيح، جيب عليك جتديد 

املشروبات واألطعمة اليت حتتوي على املاء.

ويف حني أنه من املهم حقا لصحتك أن تشرب الكمية املوصى 
بها من املاء يوميا )مثانية أكواب من املاء، أو حنو لرتين(، ال 

يهم مقدار ما تشربه فقط.

وهناك سؤال ال يقل أهمية عن الكمية اليت حتتاجها يوميا من 
املاء وهو: هل تشرب املاء بطريقة صحيحة؟

 ،Radnor Hills الرتطيب يف  خبري  كريس ساندرز،  ويشرح 
قائال: »تستطيع كليتاك معاجلة ما يصل إىل 800 مل من املاء 
يف ساعة واحدة. وإذا كنت تشرب املاء بكميات زائدة عن 
ذلك، فسوف مير ببساطة عرب كليتيك دون إعادة امتصاصه 

الحقا. ويف أسوأ احلاالت، ميكن أن يؤدي إىل التورم«.

ولذلك، يف حني مت التأكيد حبق أنك حباجة إىل شرب حنو 6 
إىل 8 أكواب من املاء يوميا، فإن شرب كمية كبرية من املاء 

يف تتابع سريع لن يفيدك كثريا.

ويشار إىل أن شرب أكثر من ذلك إما أنه ال طائل من ورائه 
أو ميكن أن يسبب بعض الضرر.

وهناك مقياس آخر جيد ملعرفة ما إذا كنت تشرب الكثري من 
املاء وهو عدد مرات التبول، حيث يوضح كريس أن املعدل 

الطبيعي للتبول من أربع إىل ست مرات يف اليوم.

ما هي خماطر اجلفاف؟

ميكن أن يكون اجلفاف هو السبب وراء العديد من املشاكل 
الصحية، مبا يف ذلك الصداع واخنفاض الطاقة.

سوائل  يفقد  جسمك  أن  يعين  »اجلفاف  كريس:  ويشرح 
كافية من  وإذا مل تشرب كمية  تناوله،  أكثر مما يستطيع 
بالصداع  تصاب  أو  الفم  جفاف  من  تعاني  فقد  السوائل، 
خالل املراحل املبكرة. وإذا استمر جسمك يف فقدان الكثري 
من السوائل، فقد تواجه أعراضا أخرى للجفاف مثل التعب 

أو خفة الرأس«.
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مراجعة  إىل  ستحتاج  اخلطرية،  اجلفاف  حاالت  »يف  وتابع: 
الطبيب فورا إذا كنت تعاني من ارتفاع يف درجة احلرارة أو 

قيء أو إسهال«.

كيف ميكنك أن حتافظ على رطوبتك؟

يقول كريس: »احلفاظ على رطوبة جسمك بالكامل باملاء ميكن 
أن يساعد يف  الصحية وميكن  الفوائد  العديد من  يوفر  أن 
حتسني املزاج وتعزيز وظائف الدماغ. وشرب كمية كافية من 
املاء سيساعد اجلسم أيضا على تنظيم درجة احلرارة وطرد 

السموم واحلفاظ على عمل األعضاء بشكل صحيح.«

فيما يلي أهم نصائح كريس للبقاء رطبا:

-اشرب كوبا من املاء أول االمر يف الصباح: »حتى لو مل 
تشعر بالعطش عند االستيقاظ، فإن جتديد السوائل بعد مثاني 
ساعات من عدم استهالك أي ماء هو األمثل لغسل اجلسم 

واحلفاظ على استمرار عمل األعضاء.

 إن شرب كوبني إىل ثالثة أكواب من املاء بشكل صحيح 
يساعد يف حتريك األمعاء السفلية بانتظام يف الصباح«.

-تناول وجبة خفيفة من األطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية 
من املاء: بعض األطعمة، وخاصة الفواكه، مليئة باملاء وميكن 

أن تساعدك على حتقيق هدف الرتطيب.

ويقول كريس: »بعض األطعمة الغنية باملياه تشمل البطيخ، 
واخلس، والكرفس، والتفاح، واخلوخ، والتوت، والفراولة. 
واألطعمة اليت حتتوي على نسبة عالية من املاء ال حتتوي فقط 
الكثري  على  أيضا  ولكنها حتتوي  السوائل،  الكثري من  على 
ميكنك  اليت  األكسدة  ومضادات  واملعادن  الفيتامينات  من 

استخدامها لتحسني صحتك«.

-اشرب الكهارل بعد التمرين: عندما تتمرن، تفقد كمية من 
املاء أكثر من املعتاد من خالل العرق، لذلك حتتاج إىل شرب 
املزيد الستعادة مستويات الرتطيب لديك. ويشرح كريس: 
»أثناء التمرين، تفقد املاء بسرعة، لذا عليك االستمرار يف 

شرب املاء قبل التمرين وأثناءه وبعده.
اليت  الرياضية  املشروبات  تساعد  للرياضيني،  وبالنسبة   
حتتوي على كربوهيدرات وإلكرتوليتات إضافية على ترطيب 

اجلسم وحتسني األداء«.

الغازية: املشروبات اليت حتتوي على  -قلل من املشروبات 
السوائل  كمية  ضمن  احتسابها  يتم  ال  مضافة  سكريات 
السكرية   على  املشروبات  تفضل  كنت  إذا  لذلك  اليومية، 
أو  الفوار  املاء  باستخدام  كريس  فينصح  املاء،  من  كوب 
اليت حتتوي على  »املشروبات  قائال:  بدال من ذلك،  املنكه 
على  أكثر،  اجلفاف  أن تسبب  السكر ميكن  من  عالية  نسبة 

الرغم من أنك قد ال تشعر بالعطش«.
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NEWS

  Families, individuals 
and businesses across 
NSW will benefit from a 
targeted $2.8 billion pack-
age developed to accel-
erate recovery following 
the three month lockdown 
due to the Delta COVID-19 
outbreak.
The NSW Government’s 
Economic Recovery Strat-
egy released today includes 
funding to stimulate eco-
nomic activity in cities and 
regions with a strong focus 
on rebuilding and support-
ing businesses, helping the 
hip pocket and boosting 
jobs.
Premier Dominic Perrottet 
and Treasurer Matt Kean 
today revealed that as part 
of the package, households 
of school-aged children 
in 2021, will receive $250 
in vouchers to stimulate 
spending and economic ac-
tivity.
“One of the biggest chal-
lenges for so many fami-
lies during lockdowns was 
learning from home, and 
now as life returns to nor-
mal we want to encourage 
people to get out and boost 
economic activity,” Mr Per-
rottet said.
“In many senses this is a 
‘Thank You’  that will go 
some small way towards 
helping family finances that 
took a big hit and at the 
same time supporting busi-
nesses and jobs.”  
The $250 in vouchers will 
be available through Ser-
vice NSW in early 2022. The 
vouchers will be available 
to households which had a 
school-aged child in 2021.
Treasurer Matt Kean said 
the people of NSW had 
shown great strength and 
ingenuity throughout the 
pandemic, supported by 
more than $10 billion in 
NSW Government mea-
sures throughout the win-
ter 2021 lockdown, and 
the latest package would 
position the State for a 
safe, robust and rapid re-
covery.

“This package will boost 
confidence, provide fresh 
opportunities and support 
NSW to return to a way of 
life we know and love,” Mr 
Kean said.
“But we don’t just want to 
recover what we lost, we 
want to bounce back bet-
ter than ever – and this 
package lays the founda-
tions to do exactly that.”
The NSW Government’s 
Economic Recovery Strat-
egy includes:
-      $500 million to restore 
consumer and business 
confidence, including 
the expansion of Dine & 
Discover and Stay & Re-
discover accommodation 
vouchers;
-      $250 million to support 
jobs and skills, including 
help for job seekers to re-
train or upskill;
-      $212.2 million to boost 
vital sectors, including 
additional funding for the 
performing arts sector, an 
Alfresco Restart Package, 
and support to bring our 
cities back to life;
-     $200 million to boost 
regional NSW, including 
support for events, facili-

$2.8 BILLION PACKAGE LAUNCHED 
TO TURBOCHARGE NSW RECOVERY 
FROM COVID-19 PANDEMIC
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Outspoken senator Jacqui 
Lambie has lashed out at 
Anthony Albanese after a 
federal Labor MP confessed 
to misusing taxpayer funds.
Anthony Albanese has re-
fused to commit to refer-
ring embattled MP Anthony 
Byrne for investigation over 
confirmation he misused 
taxpayer funds. 
Key crossbenchers have 
called on the Opposition 
Leader to pull the trigger 
and refer the backbencher’s 
behaviour to the Finance 
Department for review.
Mr Byrne on Monday at a 
Victorian anti-corruption 
watchdog hearing con-
fessed to using common-
wealth funds to hire two 
staff members who did not 
show up to work and in-
stead performed factional 
duties. He also admitted 
to participating in branch 
stacking. 
While branch stacking is 
not illegal, it is a violation 
of party rules and staff re-
ceiving public salaries are 
not permitted to do party 
political work. 
But four days after the ex-
plosive revelations were 
laid bare, Mr Albanese is 
yet to refer the transgres-
sion to the department. 
His office has refused to 
say whether he would take 

this step. 
Speaking to NCA News-
Wire, outspoken senator 
Jacqui Lambie acknowl-
edged while referring the 
matter to the department 
did not go far enough, it 
was the only mechanism 
available to Mr Albanese 
for further investigation at 
a federal level. 
“The Department of Fi-
nance reviewing this stuff 
is like fairy floss on a 
stick — just a tick and flick 
when things get sticky. 
I wouldn‘t be starting or 
ending there,” Ms Lambie 
said. 
“That said, it’s in Mr Al-
banese’s interests to turn 
over every stone and fig-
ure out what’s gone on 
here. 
“These things have a way 
of coming back to bite, 
one way or another.”
The Victorian Independent 

Independent Senator Jacqui Lambie has urged the Opposi-
tion Leader to refer Mr Byrne to the finance department

Independent Senator Jacqui 
Lambie, Picture: Sam Mooy/Get-
ty Images

Broad-based Anti-corrup-
tion Commission is inves-
tigating allegations of the 
misuse of public funds in 
state Labor.
But Mr Bynes’ stunning 
admission on Monday has 
raised concerns about 
the use of commonwealth 
funds to perform party po-
litical work. 
The Department of Finance 
is able to investigate 
claims of misappropriation 
of funds and it is possible 
for Mr Albanese to ask that 
an investigation take place 
– despite protests from his 
office that it was not pos-
sible.
Asked if the department 
was investigating the mat-
ter already, a spokesper-
son said: “The department 
does not comment on indi-
vidual parliamentarians or 
their staff.”
It’s understood the gov-
ernment will not step in 
and refer the matter. 
South Australian senator 
Rex Patrick said it was dis-
turbing that Mr Albanese 
had not yet referred the 
claims made at IBAC. 
“When a prima facie case 
emerges of misuse of 
public funds, irrespective 
of who is alleged to have 
engaged in that misuse, it 
should be properly inves-
tigated,” the senator told 
NCA NewsWire. 
 “A referral for investiga-
tion is even more impor-
tant when it involves a pol-
itician, as the public have 
a right to full confidence in 
their representatives.
“It would disturb me if Mr 
Albanese took a different 
view. The decision time 
for him to make a referral 
in these circumstances 
should be less than a mil-
lisecond.”
Mr Albanese has been 
outspoken in recent days 
about how the revelations 
only further highlighted 
the need for a federal anti-
corruption commission. 
But when asked if he 
would refer the evidence 
presented by Mr Byrne to 
the department for further 
investigation, a spokes-
person declined to com-
ment. 

A new probe into former 
attorney-general Chris-
tian Porter could be on 
the cards if one politician 
has his way.
The opposition wants Mr 
Porter’s use of a blind 
trust to fund part of his 
legal fees for defamation 
action against the ABC 
investigated by the parlia-
ment’s privileges commit-
tee. 
Manager of opposition 
business Tony Burke on 
Monday asked for the 
matter to be referred to 
the committee so it could 
determine if the Pearce 
MP acted in contempt of 
parliament.
“This is not a case of an 
MP making an honest 
mistake. This is not a case 
of carelessness. This is a 

deliberate and calculated 
attempt to avoid the en-
tire purpose of the (mem-
bers’ interests) registry,” 
Mr Burke told parliament 
on Monday.
Mr Porter has maintained 
he properly disclosed his 
interests in accordance 
with requirements. 
But in September, he 
stood down from cabinet, 

stating the issue had be-
come an “unhelpful dis-
traction”. 
“Ultimately, I decided that 
if I have to make a choice 
between seeking to pres-
sure the trust to break in-
dividuals’ confidentiality 
in order to remain in cabi-
net, or alternatively fore-
go my cabinet position, 
there is only one choice 
I could, in all conscience, 
make,“ Mr Porter said in a 
lengthy statement
Prime Minister Scott Mor-
rison at the time said he 
considered the matter 
dealt with following Mr 
Porter’s resignation. 
But in a fresh attack, Mr 
Burke argued if the house 
allowed the precedent 
to stand it could render 
the register of interests 

“worthless”. 
“It means that any mem-
ber of parliament can set 
up a trust and instruct the 
trustee to accept dona-
tions on a confidential ba-
sis only and then receive 
the cash from any source 
all the while saying, ‘Well 
I couldn’t tell you where 
my donations are coming 
from because they were 
given on the basis of con-
fidentiality’,” he told the 
house.
“This behaviour empow-
ers other MPs to create 
such a trust as a means of 
escaping the disclosure 
obligations as an elected 
member of this house.”
Speaker Tony Smith will 
consider the referral and 
report back to the house 
later this week.

Labor push for fresh probe into Christian Porter’s legal fees

ties and local infrastruc-
ture, and housing; and
-     $75 million to boost 
communities across the 
state, including support 
for tourism, events, sport 
and recreation. 
The strategy also assists 
those most impacted dur-
ing lockdown including:
-     $739.3 million in house-
hold and social support, 
including housing support 
for vulnerable Aboriginal 
communities, expansion 
of solar rebates, support 
measures for victims of 
domestic and family vio-
lence, and vouchers to 
parents who have facili-
tated home learning for 
their children;       
-   $495 million in educa-
tion support to address 
learning gaps for chil-
dren in need and to help 
schools adapt to future 
possible learning disrup-
tions; and
-      $130 million for a men-
tal health recovery pack-
age to provide immediate 
access to help for any-
one whose mental health 
has been impacted by the 
COVID-19 pandemic.

Christian Porter resigned from the front-
bench in September after six years in cabi-
net. Picture: NCA NewsWire / Adam Yip
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Fully vaccinated Victori-
ans will enjoy a raft of new 
freedoms from 11.59pm  
on Thursday night after 
the state reached its 70 
per cent double dose vac-
cination goal.
Victoria recorded its sec-
ond highest number of 
Covid cases on Thursday, 
with 2232 infections and 
12 deaths.
NSW has seen a rise in 
infections, with 372 new 
cases and one death re-
corded on Thursday.
This is a jump from the 
283 new infections and 
seven deaths yesterday 
and follows warnings that 
numbers will likely rise 
due to the state’s eased 
restrictions.
Vic records 2232 cases 
and 12 deaths
Victoria has recorded 
2232 locally acquired 
Covid-19 cases and 12 
deaths in the 24 hours 
to midnight Wednesday 
night.
This is the second highest 
number of cases record-
ed anywhere in Australia 
throughout the pandemic, 
coming in under the 2297 
infections recorded in 
Victoria on October 14.
NSW records 372 cases 
and one death
NSW has recorded a rise 
in Covid-19 cases, with 
372 infections and one 
death in the 24 hours 
to 8pm on Wednesday 
night.
The Premier said this 
week they were expecting 
cases to rise over the next 
two weeks in response to 
the state’s eased restric-
tions.
It comes after the state 
recorded 283 new infec-
tions and seven deaths 
on Wednesday.
NSW makes $96m vac-
cine announcement
The NSW government 
has revealed it will begin 
making its own RNA and 
mRNA vaccines locally, 
with the development of a 
new $96 million facility.
The facility is expected 
to include clinical spaces 
and laboratories that will 
be used to trail vaccine 
manufacturing capabili-
ties.
Premier Dominic Perrottet 

said today’s announce-
ment “demonstrates the 
shift of the NSW gov-
ernment over the last 
few years” to a focus on 
research and develop-
ment, particularly around 
medicine and medical re-
search.
 “We believe NSW can 
be world leading in this 
space, but we can’t do it 
alone,” he said.
“From these investments 
today, many great things 
will come.”
The announcement 
comes three months af-
ter the NSW government 
entered into a partnership 
with the RNA Bioscience 
Alliance which is made 
up of all universities in 
the state.
NSW Treasurer Matt Kean 
described the investment 
as a “$96 million booster 
shot in the arm of our 
economy in our medical 
research and bio science 
sectors”.
“By investing in our best 
researchers and scien-
tists we are investing in a 
future for NSW,” he said.
“We want to see that grow 
and we want to great the 
jobs of the future. We 
also want to make sure 
that we’re protecting our 
economy from future 
threats like a pandemic.”
Victoria and Tasmania 
reaches exciting vaccine 
milestone
Prime Minister Scott Mor-
rison has confirmed Vic-
toria has surpassed it’s 
70 per cent vaccination 
milestone, with 70.51 per 
cent of residents over 16 
now fully vaccinated.
Mr Morrison made the an-
nouncement on Sunrise, 
also revealing that Tas-
mania has reached the 70 
per cent double vaccina-
tion target as well.
“The longest road has 
been journeyed in Victoria 
and that long road really 
starts to open up tonight. 
But as always, all states 
and territories, coming 
from a different starting 
point, will all cautiously 
find their way back,” he 
said.
“This is not a big open-
ing in that first step. In the 
Australian way we move 

Victoria’s cases surge  ( 2232 cases on 21 of Oct)hours before lockdown due to end
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cautiously but deliber-
ately so we can safely 
open up so we can remain 
open, safely. That is the 
key. We want to stay open 
once we get open.”
Victoria’s restrictions 
set to ease  Thursday 
night
Victoria is set to hit a ma-
jor vaccination milestone 
today, which will trigger a 
raft of new freedoms for 
fully vaccinated residents 
tonight.
At least 69.3 per cent of 
Victorians over the age 
of 16 are fully vaccinated, 
with this number expect-
ed to hit 70 per cent some 
time today.
Reaching this milestone 
will see a range of restric-
tions ease from 11.59pm 
tonight, including an end 
to Melbourne’s lockdown.
The new freedoms in-
clude:
• Removing the reasons 
to leave home and curfew 
for Melbourne
• Up to 10 visitors to a 
home per day, including 
dependants
• 15 people can gather 
outdoors in Melbourne 
(20 in regional Victoria)
• Community sport train-
ing returns
• Pubs and clubs can open 
to 20 vaccinated people 
indoors and 50 outdoors. 
Entertainment venues can 
open to 50 vaccinated 
people outdoors
• In regional Victoria, 
Pubs, clubs and entertain-
ment venues can open 
indoors to 30 vaccinated 
people
• All school students re-
turn onsite at least part 
time in Melbourne and full 
time in regional Victoria
• Funerals and weddings 
are allowed with 20 peo-

ple indoors and 50 out-
doors in Melbourne and 
30 indoors and 100 out-
doors in regional Victoria
• Hairdressing, beauty 
and personal care servic-
es can open to five vacci-
nated people indoors
When announcing the 
eased restrictions over 
the weekend, Premier 
Daniel Andrews said this 
would mark an end to 
widespread lockdowns.
“Today we’re moving 
beyond [statewide lock-
downs] – we’re not lock-
ing people down any more 
across the board, instead 
we’re locking people out 
who have not got vacci-
nated,” he said.
Hundreds protest huge 
vaccine mandate
Hundreds of people took 
to the streets in to pro-
test the Western Austra-
lian Government’s an-
nouncement that most 
of the state’s workforce 
will have to be vaccinated 
against Covid.
Anti-vaccination protest-
ers gathered outside the 
front of Perth’s Dumas 
House with a heavy police 
presence on hand yester-
day.
Vaccination against 
Covid-19 will be compul-
sory for about 75 per cent 
of Western Australia’s 
workforce, including in 
“high risk” jobs in teach-
ing, hospitality and con-
struction.
Premier Mark McGowan 
said anyone who does not 
comply could face hefty 
fines of up to $100,000 
for employers and up to 
$20,000 for individual 
workers.
Mr McGowan on Wednes-
day announced the 
sweeping mandate would 

Victoria has recorded 
1749 new locally ac-
quired Covid-19 infec-
tions on Tuesday as 
health authorities identify 
25,000 people who they 
want to get vaccinated as 
soon as possible. 
Eleven Victorians died in 
the past 24 hours, health 
officials also confirmed.
About 88.5 per cent of 
Victorians above the 
age of 16 have received 
one dose of the Covid-
19 vaccine, while 66.7 
per cent were fully vac-
cinated. 
It comes as health au-
thorities identified about 
25,000 people they 
would like to see get the 
Covid-19 jab as Victoria 
nears its vaccination tar-
gets and reopening date. 
Covid-19 response com-
mander Jeroen Weimar 
said if those individu-
als got their first doses 
health officials would 
have greater confident 

the community would be 
further protected against 
Covid-19 as it reopened.
He also said there were 
a number of northern 
and inner suburbs where 
vaccine take-up was 
lower than other parts of 
Melbourne and Victoria. 
“The range of reasons is 
around individual groups 
not wanting to come for-
ward and get vaccinat-
ed,” he said on Monday.
“As we see the rest of the 
city go beyond 85 and go 
to 90 per cent (first dose) 
those remaining islands 
of lack of vaccine uptake 
are becoming identified 
and becoming clear. 
“That is why we have 
been driving at those 
locations with pop-ups 
and other community-
based pop-ups, we will 
keep doing that because 
we want everyone to 
have no excuse not to 
get vaccinated over the 
days and weeks ahead.”

Victoria records 1749 
new local cases of cor-
onavirus (19 of Oct)

be introduced in three 
separate stages, with 
each stage including a 
different cohort of work-
ers. 
He said the policy was 
“proportionate and rea-
sonable” and would pre-
pare WA residents for 
the eventual community 
transmission of corona-
virus when the state re-
opens its borders.
“We don’t want to fall 
down at the last hurdle. 
We’ve come too far, we’ve 
made too many sacrifices 
to throw it all away now,” 
he told reporters. 
“It’s important to note 
that our new policy fol-
lows other wide-ranging 
policies that have already 
been in place in other ju-
risdictions.”
Australia hits major vac-
cine milestone
Australia has reached a 
huge vaccination mile-
stone, bringing us closer 
to becoming one of the 

most vaccinated coun-
tries in the world.
Health Minister Greg Hunt 
announced 70 per cent 
of the eligible Australian 
population was now fully 
vaccinated against Covid-
19, with first dose rates 
sitting at 85.5 per cent.
“That is continuing to 
grow and this is a tes-
tament to the work of 
Australians and it is a 
testament to our health 
professionals and every-
body that has been in-
volved in the vaccination 
program so to Austra-
lians, I want to say thank 
you and congratulations, 
but keep going,” he said 
on Wednesday.
“There are many people 
still to come forward for 
first doses and there are 
many people still to come 
back for their second 
doses and that second 
dose program is provid-
ing real and significant 
protection.”

Victorian Premier Daniel Andrews speaks to the media. Picture: Quinn 
Rooney/Getty Images
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Queenslanders have dis-
covered a harsh detail in 
the state’s border reopen-
ing plan, with the Premier 
refusing to apologise for 
the strict rule.
Vaccinated Victorians are 
just days away from new 
freedoms, with a number 
of restrictions due to ease 
at midnight on Thursday.
The state recorded 1749 
Covid cases and 11 deaths 
on Tuesday.
Cases have remained low 
in NSW, with 273 cases 
and four deaths, though 
experts have warned 
these figures will likely 
rise in the coming weeks 
now the state’s reopening 
is underway.
 ‘No apologies’: Harsh de-
tail in Qld border plan
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
confirmed that residents 
wanting to return to the 
state from a hotspot will 
have to wait until Decem-
ber like every other Aus-
tralian.
Speaking to Sunrise, the 
Premier said she makes 
“no apologies” for not giv-
ing Queenslanders spe-
cial treatment and allow-
ing them to come home 
sooner under the reopen-
ing plan.
“It is not harsh because 
Queensland is a big place. 
They would have to travel 
through multiple towns as 
the multiple spots along 
the way,” Ms Palaszczuk 
said.
 “What we have seen with 
our freight drivers is they 
are the largest number of 
people who have Covid at 
the moment. They come in 
and do multiple stops in 
Queensland. 
“I make no apology for 
that. It is going to be tough, 

but they just have to wait a 
little bit longer and people 
will be reunited.”
Currently, anyone who has 
been in a declared Covid 
hotspot in the past 14 
days cannot enter Queen-
sland unless it is for one 
of the limited essential 
reasons outlined by the 
state government.
Queensland residents who 
have been in a hotspot 
and wish to enter the state 
must arrived by air after 
being provided with an 
allocated entry date and 
designated airport.
Upon arrival they must 
complete 14 days of man-
datory quarantine.
 ‘I was ridiculed’: Anna hits 
back over vaccinations
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
hit back at the people who 
“ridiculed” her for want-
ing Covid-19 vaccination 
rates to hit 90 per cent.
Speaking to Today, the 
Premier warned the virus 
was coming for Queen-
sland and the only way to 
combat it was by raising 
vaccination rates.
“My ministers are out there 
and I am encouraging the 
Federal Government to do 
the same to go out there 
and encourage people to 
get the vaccine because 
the virus will come into 
Queensland. It is inevita-
ble,” she said.
“We have seen smaller 
outbreaks. It is only a mat-
ter of time and the best 
way for protection is that 
vaccine level and I was rid-
iculed when I said I would 
like to see 90 per cent. 
“NSW has hit 90 per cent. 
ACT has hit 90 per cent. 
We could be the best vac-
cinated country in the 
world if we get our vacci-

Victoria records 1749 cases and NSW records 273 cases ( 19 of Oct)
nation levels up.”
Ms Palaszczuk said it was 
now “a race” for Queen-
slanders to get vaccinat-
ed, with visitors allowed 
to enter the state from De-
cember 17 without quar-
antine.
“They are going to have 
people on 17th December 
driving into the Gold Coast, 
stopping in, coffee shops, 
going into restaurants, so 
honestly the Gold Coast 
has got to lift its game as 
well,” she said.
“This is a race now. It is 
a race for everyone to get 
vaccinated.”
‘Not possible’: Stark warn-
ing for NSW
NSW residents have been 
enjoying weeks of falling 
Covid-19 cases and were 
on Monday granted even 
more freedoms after the 
80 per cent vaccination 
goal was reached.
However, an infectious 
disease expert has warned 
NSW’s days of low cases 
are numbered.
Deakin University epide-
miologist, Catherine Ben-
nett, said maintaining the 
fall in infections was “not 
possible” now that restric-
tions were easing.
“As the vaccination rate 
rises, that’s giving the 
population at maximum 
protection right now, but 
if you think we will go to 
zero, you’ll be disappoint-
ed,” she told ABC.
NSW enjoyed its first 
round of eased restric-
tions on October 11, fol-
lowed by more freedoms 
on October 18. 
The next round of eased 
restrictions are set for 
November 1, which will 
include allowing travel be-
tween Greater Sydney and 
regional areas.
Professor Bennett said 
NSW could follow a simi-
lar path to Denmark, with 
saw cases rise just 10 
days after easing restric-
tions earlier this year.
“Denmark did see a drop 
but it came back up and 
now it’s transitioning into 
controlling the virus, as 
long as those transmis-
sions are just that and not 
hospitalisations, that’s 
when an issue might need 
to be looked at closely and 
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a strategy will need to be 
formed,” she said.
“Areas like the Hunter 
Region where cases are 
climbing might need ad-
ditional resources and at-
tention compared to plac-
es that have now levelled 
out.”
On Monday, Premier Dom-
inic Perrottet revealed he 
expected cases to begin 
to rise over the next two 
weeks, saying it will be a 
“challenge” for the state.
“But that’s why we need 
everybody to keep look-
ing after each other. This 
is not over. There’s a long 
journey to go,” he said.
“There will be naturally 
a lag [in cases] but our 
health system is ready. 
The alternative is to stay 
closed.”
Queensland reveals re-
opening roadmap
Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
revealed when the state’s 
border will be reopened to 
the rest of Australia.
Ms Palaszczuk on Monday 
said fully vaccinated peo-
ple from interstate would 
be welcomed into the state 
in the next month.
At 70 per cent of full vac-
cination, expected on 
November 19, fully vacci-
nated people will be able 
to enter the state by air, if 
they have a negative test 
in the 72 hours before-
hand and complete home 
quarantine for 14 days af-
ter arriving.
At 80 per cent, expected 
on December 17, fully 
vaccinated people will be 
allowed in via road or air, 
as long as they test nega-
tive 72 hours beforehand.
They will not be required 
to complete a quarantine 
period.
Once the state reached 
its 80 per cent target, Ms 
Palaszczuk said additional 
public health restrictions 
would apply to unvacci-
nated people.
Queensland chief health 
officer Dr Jeannette Young 
said the December 17 
deadline meant the latest 
people could get vaccinat-
ed was six weeks before 
then to ensure they made 
the cut-off.
“We might even get there 

earlier. The most impor-
tant thing, every single 
Queensland 12 years of 
age or older, need to do, 
is protect themselves be-
cause once we start see-
ing cases, this virus will 
find people who aren’t 
vaccinated,” Dr Young 
said.

“We now have a deadline. 
Hopefully it’ll happen even 
earlier because I know 
people want to get out and 
about, and now I make a 
plea to younger people, 
if younger people were to 
get vaccinated, we would 
reach that target even ear-
lier.

NSW Premier Dominic Perrottet speaks to the media during a press con-
ference. Picture: NCA NewsWire/Gaye Gerard

There’s a push to trans-
form Sydney Harbour 
under a dream vision un-
veiled by city officials.
Sydney Harbour could 
transform into a swim-
mer’s paradise under a 
bold civic vision.
The City of Sydney has 
commissioned an architect 
to look at ways to bring a 
swimmable harbour to life.
Lord Mayor Clover Moore 
said Sydney’s population 
was set to dramatically 
increase over the next 30 
years and the city would 
be hotter.
More people would be 
clambering for recreation-
al space, so turning the 
Harbour into a safe place 
where people could swim, 
exercise or relax was the 
next logical step, she said.
“Greater Sydney Harbour 
is one of the world’s great-
est harbours and is a state, 
national and global asset,” 
Ms Moore said.
“Being able to swim safely 
in the Harbour is a won-
derful symbol of a healthy 
water ecosystem.
“If we can clean up the 
Harbour, we will unleash 
enormous potential for 
community recreation and 
wellbeing.”
The Harbour stretches 
from its upper tidal limits 
on the Parramatta River 
downstream to the ocean 
entrance between North 
and South Head.
Its catchments are the 
home of 3.07 million peo-
ple — projected to grow to 
4.35 million by 2041.
The Harbour has been a 
world tourist magnet and 
source of great ecologi-
cal diversity, but it’s con-
tinually threatened by the 
potential impacts of popu-
lation growth and develop-

ment.
It’s also susceptible to the 
impacts of climate change, 
including high rainfall 
intensity and resulting 
catchment run-off. 
The Harbour’s waters have 
also been home to indus-
try and pollution. Most 
sediment contaminants 
entered the Harbour be-
fore 1970 when industry 
practices were poorly po-
liced.
The idea of a swimmable 
harbour rests on improv-
ing water quality, some-
thing Ms Moore warned 
required a “whole of gov-
ernment approach”. 
The city has been focus-
ing on water recycling and 
stormwater management, 
a key factor in improving 
the Harbour’s water qual-
ity.
Ms Moore said the city 
would also continue to 
play its part to improve 
water quality through its 
stormwater management 
initiatives and co-opera-
tion with Sydney Water.
The vision put forward by 
Andrew Burges Architects 
for the City of Sydney.
The council commissioned 
Andrew Burges Architects 
in 2019 to look at options 
for bringing a swimmable 
harbour to life.
Ms Moore said swimming 
opportunities were taken 
into account when the 
city built Pirrama Park, so 
adding a swimming pool 
would only require mini-
mal infrastructure along 
the existing harbour edge.
Water access was also 
included in harbourside 
renewal projects, such as 
at the Glebe foreshore, Pir-
rama Park in Pyrmont and 
Beare Park in Elizabeth 
Bay.

Sydney Harbour could become 
swimmer’s dream under bold 
city vision
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Australia has reached a 
significant vaccination 
milestone, bringing us 
closer to becoming one of 
the most vaccinated coun-
tries in the world.
Victorians are just a day 
away from enjoying new 
freedoms, with the state 
edging closer to its 70 per 
cent double dose vaccina-
tion goal.
The state recorded 1841 
Covid-19 cases and 12 
deaths on Wednesday.
In NSW, cases have con-
tinued to remain low, with 
283 new infections and 
seven deaths.
Australia hits major vac-
cine milestone
Australia has reached a 
huge vaccination mile-
stone, bringing us closer 
to becoming one of the 
most vaccinated countries 
in the world. 
Health Minister Greg Hunt 
announced 70 per cent 
of the eligible Australian 
population was now fully 
vaccinated against Covid-
19, with first dose rates 
sitting at 85.5 per cent.
“That is continuing to grow 
and this is a testament to 
the work of Australians 
and it is a testament to our 
health professionals and 
everybody that has been 
involved in the vaccination 
program so to Australians, 
I want to say thank you and 
congratulations, but keep 
going,” he said.
“There are many people 
still to come forward for 
first doses and there are 
many people still to come 
back for their second doses 
and that second dose pro-
gram is providing real and 
significant protection.”
NSW walks back interna-
tional travel date
The NSW government has 
appeared to tone down its 
messaging around wel-
coming back international 
travellers from November, 
with the Premier refus-
ing to give a firm date on 
when tourists can return.
Last week, Premier Domi-
nic Perrottet revealed 
quarantine arrangements 
would be scrapped from 

November 1, saying NSW 
would be “open for busi-
ness” for fully vaccinated 
people around the world.
“From November 1st, 
those people returning 
to Australia who want to 
come back, who want to 
visit Australia and coming 
to Sydney, hotel quaran-
tine will be a thing of the 
past,” he said.
But on Wdnesday, the 
Premier appeared to be 
uncertain about when in-
ternational travel can of-
ficially resume, saying 
NSW is “not at that stage” 
to predict how many tour-
ists will be able to come 
to the state by the end of 
year.
Mr Perrottet said interna-
tional tourism would be 
able to return “hopefully 
this year”, but said the 
decision to remove quar-
antine was to ensure the 
measures are in place for 
when a decision on inter-
national travel is made.
“What we need to do is 
have the proper settings 
in place. That is exactly 
what we have done from 1 
November,” he said.
“The changes we have 
made ensure we will open 
up safely but ultimately, 
it is a clear signal and di-
rection to the rest of the 
country and the rest of the 
world that NSW is open 
for business.”
Six month warning on 
vax protection
One of Melbourne’s top 
doctors has warned there 
is “profound evidence” 
that people who received 
their Covid vaccines early 
could already be experi-
encing a decline in their 
protection.
Australian Medical Asso-
ciation Victoria president, 
Doctor Roderick McRae, 
said research suggested 
the protection from two 
Covid vaccine doses 
“wanes after six months”.
Director of Infectious Dis-
eases at Mater Health Ser-
vices, Associate Professor 
Paul Griffin, told 3AW that 
this meant booster shots 
would be “a really impor-

Victoria recorded 1841 Covid-19 cases and NSW 283 cases ( 20 of Oct)
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tant part” of Australia’s 
ongoing strategy to fight 
Covid.
“The key in our country 
is we don’t have enough 
people vaccinated the first 
time around to really fo-
cus on those just yet,” he 
said.
“I think for now we’ve just 
got to focus on getting 
those primary doses up as 
high as we can.”
Professor Griffin said 
some countries have 
started delivering boost-
er shots at around eight 
months after the second 
vaccine dose, but said 
there were many different 
variables that would go 
into the decision.
Vaccine boosters ex-
pected by Christmas
Booster vaccines will re-
portedly be rolled out 
across Australia by Christ-
mas, with thousands of at 
risk residents already re-
ceiving their third jab.
The federal government 
has plans to launch a third 
round of vaccinations for 
the wider population in the 
coming months, The Daily 
Telegraph reports.
However, they will first 
need to seek approval from 
the Therapeutic Goods 
Administration (TGA).
It is understood the third 
dose will either be a Mod-
erna or Pfizer jab, with the 
TGA waiting on approval 
to administer its booster 
jab to the general popula-
tion.
The publication reports an 
eight month gap between 
the second and third 
dose for the Pfizer jab will 
likely be recommended, 
meaning many Aussies 
wouldn’t be getting their 
third dose until next year.
It comes after Health 
Minister Greg Hunt an-
nounced a booster vac-
cine program for 500,000 
immunocompromised 
Australians.
“Australians who are se-
verely immunocompro-
mised may have a de-
creased immune response 
to a Covid-19 vaccination 
and be more at risk from 

severe Covid-19,” he 
said.
“If you or someone in your 
family are severely immu-
nocompromised, we en-
courage you to reach out 
to your GP or specialist to 
discuss whether an addi-
tional dose is required.”
‘Cop out’: Qld blasted 
for controversial un-
vaxxed rule 
The Queensland govern-
ment is copping major 
backlash over a new rule 
that would see businesses 
forced to decide whether 
or not they should serve 
unvaccinated customers.
Under Queensland’s re-
opening roadmap, it is 
suggested businesses 
will be able to choose 
who they open to, how-
ever, those who don’t al-
low unvaccinated patrons 
will be allowed to operate 
without any restrictions 
and those that do open to 
unvaccinated people will 
continue to operate under 
some form of restrictions.
Furious business owners 
have hit back at the gov-
ernment for putting the 
controversial decision 
back on them.
Amanda Scott, owner of 
Farm House cafe in Ke-
dron, told The Courier 
Mailthe move was “a cop 
out”.
“If I have to choose, I’m 
making a political state-
ment and alienating peo-
ple and I’m in hospitality 
to be hospitable – it’s real-
ly hard for us,” she said.
Restaurateur Simon Glof-
tis said businesses who 
make the decision to ban 
unvaccinated people in 
order to operate at full ca-
pacity would risk opening 
their staff up to abuse.
“As restaurateurs, we 
have had a lot of respon-
sibilities on our shoulders 
the last couple of years 
and this is asking a lot. 
We’ll definitely cop abuse 
if we ask them (diners) 
for a vaccine passport – 
that’s a given,” he told the 
publication.
Deputy Premier Steven 
Miles said venues who 

choose to open to unvac-
cinated people would op-
erate under restrictions 
until the state reaches 90 
per cent double dose vac-
cinations.
“We hope we can release 
all of the restrictions on 
those venues that choose 
to only have people who 
are vaccinated,” he said.
“Other venues that have 
people who are both vac-
cinated and unvaccinated 
– they’ll continue to have 
some level of public health 
restrictions probably until 
we meet that 90 per cent 
threshold.
“But we would prefer not 
to have to if we can get 
people to get vaccinated 
now, then we shouldn’t 
need those kinds of man-
dates.”
Costly typo in Victoria’s 
reopening plan
Victorian Premier Dan-
iel Andrews has apolo-
gised after a “typo” in his 
state’s lockdown exit road 
map declared that enter-
tainment venues would be 
allowed to reopen once 
70 per cent of the eligible 
population is vaccinated 
(set to happen by this 
Thursday).
The error – which was 
present in a copy of the 
road map shared to the 
Premier’s Twitter and later 
updated on the State Gov-
ernment’s website – said 
that along with pubs and 
clubs, 20 fully vaccinated 
people were allowed in-
doors or 50 fully vaccinat-
ed people were allowed 
outdoors at entertainment 
venues.
Having taken the road map 
shared by Mr Andrews at 
face value, the owner of 
Melbourne’s Comedy Re-
public, Kyran Wheatley, 
didn’t waste any time – or-
ganising and selling out 
eight shows for this week-
end.
When he realised that 
it had been a mistake 
and the word “entertain-
ment” had been removed 
from the road map, Mr 
Wheatley told ABC Ra-
dio Melbourne’s Virginia 

Trioli it was like “they’ve 
slammed that door shut 
on our fingers”, and that 
all of the shows had to be 
cancelled.
“I’m reading the Premier’s 
Twitter account right now, 
and it still says pubs, clubs 
and entertainment venues 
can open to 20 fully vacci-
nated people indoors, but 
late yesterday …[we saw] 
that the word ‘entertain-
ment’ had vanished from 
the [road map] that was 
published to the Premier’s 
site,” he said.
“It was just a small crack 
in the door, 20 people just 
enough to put your fingers 
in, and it feels like they’ve 
slammed that door shut 
on our fingers.”
Addressing the matter 
yesterday, Mr Andrews 
said entertainment ven-
ues will open when Vic-
toria hits its 80 per cent 
double dose target, add-
ing he knew it was “frus-
trating”. 
Nearly 600 kids infected 
in NSW in past week
Statistics from NSW Health 
show that nearly 600 chil-
dren under the age of nine 
tested positive to Covid-
19 in the past week.
Kids aged 10 to 19 made 
up for over 400 of the last 
seven days cases, while 
similar numbers were re-
corded in the 20 to 29 and 
30 to 39 age brackets.
The numbers come as 
NSW numbers continue to 
decline, while Australia’s 
Therapeutic Goods Ad-
ministration (TGA) recent-
ly gave Pfizer approval 
to apply for the use of its 
vaccine in children aged 
five to 11 years.
While the Delta variant 
has spread at a rate five 
times higher than the vi-
rus in 2020, the majority 
of children have had as-
ymptomatic or mild cases 
of Covid-19 – reaffirming 
that they are significantly 
less likely to pass on the 
virus to adults, according 
to research from the Na-
tional Centre for Immuni-
sation Research and Sur-
veillance (NCIRS).
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East Hills sporting organi-
sations can now apply for 
grants to help remove bar-
riers to  participation, pur-
chase equipment and im-
prove facilities, under the 
NSW  Government’s $4.6 
million Local Sport Grants 
Program. 
Local State Member for East 
Hills Wendy Lindsay MP 
said the funding will pro-
vide a  welcome lift to local 
sporting organisations. 
“I know how important 
sport is to the community 
right across the East Hills  
Electorate, especially as 
the state emerges from 
lockdown,” Mrs Lindsay 

FUNDING BOOST FOR LOCAL SPORTS  

said. 
“These grants will help 
local clubs increase par-
ticipation by addressing 
barriers,  delivering sports 
development programs and 
upgrading equipment and 
facilities.” 
Minister for Sport Natalie 
Ward said the grants will 
help to support the health, 
social  and economic well-
being of communities. 
“Sport brings communities 
together and goes far be-
yond the physical benefits 
– it  strengthens social net-
works and can be a vehicle 
for skills development and 
job  creation,” Mrs Ward 

said. 
“As we return to commu-
nity sport, this funding will 
support projects of grass-
roots  sporting clubs which 
are at centre of many local 
communities.” 
Successful clubs can re-
ceive funding of up to 
$20,000, with up to $50,000 
available  for each elector-
ate throughout NSW. 
Applications are now open 
and close at 1pm Friday, 19 
November 2021. For more 
information visit: www.
sport.nsw.gov.au/local-
sport-grant-program 
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774

Wendy Lindsay MP with 2020 -21 Local Sport Grant Program Recipients Picnic Point Bowling Club 
PRE COVID

Hatem Electrical Contracting

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

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

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

كفالة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملةخربة طويلة

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

شـركة حاتـم للـتمديدات والـتعهدات الكـهربائية

 2021 األول  تـشرين   23 Saturday 23 October 2021الـسبت 



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

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

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

املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 
هاتف:روحانية وفلكية

0400 449 000
Serving the Arabic and Middle Eastern Communities in Australia since 1996
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$2،000405 555 220

العالناتكم االتصال على الرقم:
(02) 9632 4818
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