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تكم  العالنا
بصاحب   االتصال  يرجى 

والكفاءة  الخربة 
واالختصاص

ايلي  
الرقم: على   

0412 224 604

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

عون: هناك من يستغل غضب الناس لتوليد العنف والفوضى.. وحتصني السلم األهلي خط أمحر
دياب: ليس لدينا ترف الوقت للمزايدات وتصفية احلسابات وحتقيق املكاسب  والكل معين باملساهمة يف ورشة اإلنقاذ

 أمجع اجملتمعون يف »اللقاء 
قبل  انعقد  الذي  الوطين« 
ظهر امس االول اخلميس، 
يف قصر بعبدا، بدعوة من 
العماد  اجلمهورية  رئيس 
وحضور  عون،  ميشال 
النيابي  اجمللس  رئيس 
االستاذ نبيه بري ورئيس 
حسان  الدكتور  احلكومة 
على  وقيادات،  دياب 
»وقف مجيع انواع احلمالت 
التحريضية اليت من شأنها 
إثارة الفتنة وتهديد السلم 
االستقرار  وزعزعة  األهلي 

األمين الداخلي«.
وكان الرئيس عون استهل 
فيها  أوضح  بكلمة  اللقاء 
»يضم  ان  يأمل  كان  انه 
والقوى  األطراف  مجيع 
السياسية«، معتربا ان »ما 
األخرية  األسابيع  يف  جرى 
إنذارا  يكون  ان  جيب 
االخطار  من  للتنبه  للجميع 
األمنية«. وقال ان »هناك 

من يستغل غضب الناس، 
املشروعة،  ومطالبهم 
العنف  توليد  أجل  من 
والفوضى، لتحقيق أجندات 
بالتقاطع  مشبوهة  خارجية 
سياسية  مكاسب  مع 

ألطراف يف الداخل«.
»االختالف  ان  أوضح  وإذ 
أساس  يف  هو  السياسي 
الدميوقراطية«،  احلياة 
»سقفه  ان  على  شدد 
يبقى السلم األهلي ومهما 

ال  اخلطابات  حرارة  علت 
جيب أن نسمح ألي شرارة 
واعترب  منها«.  تنطلق  أن 
ممكن  غري  انقاذ  »أي  ان 
مستسهال  البعض  ظل  إن 
والشارع،  باألمن  العبث 

Luxury للسفر والسياحة
بإدارة 

جـويـل نصـّار

165 Wattle Street Mount Lewis 2190 NSW, 
Ph: 80883060, F: 80883066, M: 0411195654

E: joelle@luxurytravelandtours.com.au, W: www.luxurytravelandtours.com.au

رحـالت اىل سائر أنحاء العالم
أسـعار خـاصـة بمـناسبة االفـتتاح

نهتم باملسافرين عرب مكاتبنا طيلة الرحلة
ننظـّم رحـالت سـياحـية  تـرفـيهـية وديـنية لألمـاكـن 

املـقدسة يف أوروبا ولـبنان والـشرق األوسـط
Package Deal لشهر العسل يشمل الطريان واالقامة والتنقالت

وكالء معتمدون لطريان االتحاد واإلمارات والقطرية

نسهر على راحة الزبائن

مـعاملة جيدة خربة طويلة

رئيس جملس الوزراء: إذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معاجلة أزمة ارتفاع سعر صرف الدوالر فعليه مصارحتنا باألسباب وتسمية من مينعه من ذلك ومن يتدخل

     الرئيس عون مرتئسًا اللقاء الوطني يف بعبدا

التتمة على الصفحة 21

كشفت  املتحدثة الرمسية 
الروسية  اخلارجية  باسم 
ماريا زاخاروفا، امس االول 

الواليات  إن  اخلميس، 
املتحدة تتجه لنشر صواريخ 

روسيا: أمريكا تتجه لنشر صواريخ يف 
مناطق خمتلفة من العامل

All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

الكاظمي: لن نسمح ألحد بأن يهدد 
بهدم الدولة العراقية

أكد رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، على أنه 

»جيب أن ال نسمح بتدخالت 
التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

وجتييش العواطف الطائفية 
واملذهبية، ووضع العصي 
يف الدواليب، والتناغم مع 
اخلارجية  األطراف  بعض 
لبنان  جعل  إىل  الساعية 
احلسابات،  لتصفية  ساحة 
عرب  املكاسب،  وحتقيق 
جتويع الناس، وترويعهم، 

وخنقهم اقتصاديا«.
كما شدد على ان »الوحدة 
املصريية  اخليارات  حول 
نكون  ان  وعلينا  ضرورة، 
مواجهة  يف  واحدة  يدا 
السلم  وحتصني  الفتنة 
يف  ندخل  ال  كي  األهلي 
نفق ال خروج منه«، معتربا 
االمحر  اخلط  هو  »هذا  ان 
يكون  لن  والذي  احلقيقي 
من  مع  تساهل  اي  هناك 

حياول جتاوزه«.

الرئيس  اعترب  جهته،  من 
ليس  »البلد  ان  دياب 
هو  العالج  لكن  خبري 

جولة جديدة من العقوبات..
 أمريكا حتاصر 8 شركات إيرانية

التتمة على الصفحة 21

املستمر  السعي  إطار  يف 
أقسى  سياسة  ملمارسة 

على  والعقوبات  الضغوط 

اإليرانية  اخلارجية  أدانت 
اخلميس  االول  امس 
السنوي  األمريكي  التقرير 
مصداقيته  لعدم  لإلرهاب 

الواضحة  و«اإلسقاطات 
مؤّكدة  واالزدواجية«، 
األمريكي  »النظام  أن 

إيران: واشنطن  املدافع األكرب عن إرهاب الدولة
التتمة على الصفحة 21

ليس  وطنية،  مسؤولية 
حكومة  مسؤولية  فقط 
جاءت على أنقاض األزمة، 
احلكومات  مسؤولية  او 

ختفي  كانت  اليت  السابقة 
اليوم  الكل  بل  األزمة، 
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رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
إعادة فتح 

أحواض السباحة
أنني يف غاية الحماس كوننا نعود 
بالحياة  اإلحساس  بعض  إىل 
الطبيعية هنا يف غرب سيدني. 
لتوجيهات  نستجيب  إننا 
وارشادات كوفـيد 19 الجديدة 
الفيدرالية  الحكومة  من  كل  من 
تستمر  حيث  الوالية  وحكومة 

القيود يف الرتاجع.
السباحة  أحواض  عادت  لقد 
وبرامج تعلم السباحة اىل سابق 
استيعابية  قدرة  مع  عهدها 
اوقات  ضمن  وذلك  محددة 
صارمة  إجراءات  مع  معينة، 

للنظافة واملباعدة االجتماعية.
تستمر مكتبات البلدية يف إعادة 
أعداد  اطار  يف  والعمل  االفتتاح 
وأوقات مقيدة ، ومع ذلك تظل 

أنشطة األطفال معلقة.
حيث  املجتمع  صرب  نقدّر  نحن 
وتسهيالت  مرافق  تستمر 
البلدية يف إعادة االفتتاح والعودة 
إىل كامل قوتها  للعمل بطريقة 

آمنة للمجتمع.

مدينة كامربالند بحاجة إىل 
ممثلها يف الوالية

لبلدية  رئيسا  بصفتي 
فإنني  كامربالند،  مدينة 
املجتمعات  أكثر  أحد  أمثـّل 
نيو  يف  وتنوعـًا  حرمانـًا 
ساوث ويلز. إن التحديات 
التي تواجه سكاننا املحليني 
كثرية، وترتاوح بني البطالة 
والسكن وضغوط اإليجار، 

فضاًل عن نقص الفرص.
خالل هذا الوقت من األزمة 
وباء  عن  الناجمة  العاملية 
كوفـيد 19، من الضروري 
أن يتمكن رؤساء البلديات 
ممثليهم  مع  العمل  من 
الوالية  برملان  يف  املحليني 
لألشخاص  نتائج  لتحقيق 
بشكل  نمثلهم  الذين 

مشرتك.
رئيسيان  مشروعان  لدينا 
تزيد  بتكلفة  التنفيذ،  قيد 
عن 32 مليون دوالر )مركز 
الذي يقرتب من  غرانفيل، 
تطوير  وإعادة  االنتهاء، 

مشاكل  أي  لديكم  كانت  إذا 
فيها،  أساعدكم  ان  ترغبون 

فالرجاء االتصال بي على:
0419 651 187

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

au

A Message from
Mayor Steve Christou CITY COUNCIL

CUMBERLAND

Follow our Social Media Channels  
for video updates on the  
unfolding situation.

 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

As Mayor of Cumberland City Council,  
I represent one of the most disadvantaged and 
diverse communities in NSW. The challenges 
facing our local residents are many, and range 
from unemployment to housing, and rental 
stress, as well as a lack of opportunities. 

During this time of a worldwide pandemic 
created by the COVID-19 crisis, it is vital that 
Mayors are able to work with their local State 
Members to achieve outcomes for the people  
we jointly represent. 

We have two major projects underway, 
costing over $32 million (the Granville 
Centre, which is nearing completion and the 
redevelopment of Granville Park). These two 
very large infrastructure projects will benefit our 

community for decades to come. It is important 
that our State Member, Julia Finn is focused on 
assisting council with these projects. 

These ongoing negative media distractions in 
regard to the local State Member have been less 
than ideal. I hope these issues are sorted out 
very soon, in the best interest of our residents.

Cumberland City needs its state member 

I’m very excited that we are returning to some 
sense of normality here in Sydney’s west. We’re 
responding to new COVID-19 guidance from 
both Federal and State levels of government as 
restrictions continue to ease.

Our swimming pools and Learn to Swim programs 
are back and running in some capacity with time 
slots, stringent hygiene routines and physical 
distancing measures in place. 

Council’s libraries continue to reopen while 
operating at restricted times and numbers, 
however children’s activities  
remain suspended. 

We appreciate the community’s patience as 
Council facilities continue to reopen and get back 
to full strength, operating in a way that is safe for 
the community.

Swimming pools reopen

هذان  غرانفيل(.  حديقة 
للبنية  الكبريان  املشروعان 
مجتمعنا  سيفيدان  التحتية 
أن  املهم  من  قادمة.  لعقود 
تركز ممثلتنا يف برملان الوالية 
مساعدة  على  فني  جوليا 

البلدية يف هذه املشاريع.
االرباكات  كانت  لقد 
اإلعالمية  وااللهاءات 
العضو  بشأن  املستمرة 
املحلي يف برملان الوالية  أقل 
حل  يتم  أن  آمل  مثالية.  من 
واملشكالت  املسائل  هذه 
مصلحة  فيه  ملا  جدًا،  قريبـًا 

مواطنينا.



لـبنانيات
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»اللقاء  يف  اجملتمعون  أمجع   
قبل  انعقد  الذي  الوطين« 
اخلميس، يف  االول  امس  ظهر 
رئيس  من  بدعوة  بعبدا،  قصر 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
وحضور رئيس اجمللس النيابي 
ورئيس  بري  نبيه  االستاذ 
دياب  حسان  الدكتور  احلكومة 
مجيع  »وقف  على  وقيادات، 
اليت  التحريضية  احلمالت  انواع 
من شأنها إثارة الفتنة وتهديد 
السلم األهلي وزعزعة االستقرار 

األمين الداخلي«.
التعبري  »حرية  أن  واعتربوا 
الدستور  مقدمة  يف  املصانة 
متارس حبدود  أن  ومتنه، جيب 
الشتيمة  جيرم  الذي  القانون 
بالكرامات  واملس  والتحقري 

وسائر احلريات الشخصية«.
وإذ رأوا أن »احلياة الدميقراطية 
وجود  دون  من  تستقيم  ال 
منها  سيما  وال  املعارضة 
أن  على  شددوا  الربملانية«، 
تقطع  اليت  العنفية  »املعارضة 
أبنائه  وتواصل  الوطن  أوصال 
باملمتلكات  الضرر  وتلحق 
يف  تندرج  ال  واخلاصة  العامة 
الدميقراطية  املعارضة  خانة 

والسلمية«.
»توحيد  على  اجملتمعون  وأكد 
اىل  اآليلة  السبل  من  املواقف 
االقتصادية  األزمة  معاجلة 
وتداعياتها  والنقدية  واملالية 
مسار  اعتماد  عرب  االجتماعية 
البنيوية  لالصالحات  نهائي 
واعتماد  العامة  ماليتنا  يف 
الدولي  النقد  صندوق  برنامج 
شروطه  على  وافقنا  حال  يف 

اإلصالحية«.
استهل  عون  الرئيس  وكان 
اللقاء بكلمة أوضح فيها انه كان 
األطراف  »يضم مجيع  ان  يأمل 
ان  السياسية«، معتربا  والقوى 
األخرية  األسابيع  يف  جرى  »ما 
للجميع  إنذارا  يكون  ان  جيب 
األمنية«.  االخطار  من  للتنبه 
يستغل  من  »هناك  ان  وقال 
ومطالبهم  الناس،  غضب 
املشروعة، من أجل توليد العنف 
أجندات  لتحقيق  والفوضى، 
مع  بالتقاطع  مشبوهة  خارجية 
يف  ألطراف  سياسية  مكاسب 

الداخل«.
»االختالف  ان  أوضح  وإذ 
السياسي هو يف أساس احلياة 
ان  على  شدد  الدميوقراطية«، 
األهلي  السلم  يبقى  »سقفه 
ال  اخلطابات  حرارة  علت  ومهما 
أن  شرارة  ألي  نسمح  أن  جيب 
»أي  ان  واعترب  منها«.  تنطلق 
انقاذ غري ممكن إن ظل البعض 
مستسهال العبث باألمن والشارع، 
الطائفية  العواطف  وجتييش 
يف  العصي  ووضع  واملذهبية، 
بعض  مع  والتناغم  الدواليب، 
الساعية  اخلارجية  األطراف 
لتصفية  ساحة  لبنان  جعل  إىل 
املكاسب،  وحتقيق  احلسابات، 
وترويعهم،  الناس،  جتويع  عرب 

وخنقهم اقتصاديا«.
كما شدد على ان »الوحدة حول 
ضرورة،  املصريية  اخليارات 
وعلينا ان نكون يدا واحدة يف 
السلم  وحتصني  الفتنة  مواجهة 

األهلي كي ال ندخل يف نفق ال 
خروج منه«، معتربا ان »هذا هو 
اخلط االمحر احلقيقي والذي لن 
يكون هناك اي تساهل مع من 

حياول جتاوزه«.
من جهته، اعترب الرئيس دياب 
لكن  خبري  ليس  »البلد  ان 
وطنية،  مسؤولية  هو  العالج 
حكومة  مسؤولية  فقط  ليس 
او  األزمة،  أنقاض  على  جاءت 
السابقة  احلكومات  مسؤولية 
بل  األزمة،  ختفي  كانت  اليت 
الكل اليوم معين باملساهمة يف 
على  مشددا  اإلنقاذ«،  ورشة 
الوقت  ترف  لدينا  »ليس  ان 
احلسابات  وتصفية  للمزايدات 

وحتقيق املكاسب السياسية«.
وإذ رأى انه »لن يبقى شيء يف 
استمر  إذا  عليه  للتنافس  البلد 
هذا الشقاق والقطيعة واملعارك 
اجملانية«، دعا إىل أن يكون هذا 
اللقاء »بداية عمل وطين واسع، 
تنبثق منه جلنة تتابع االتصاالت 
مع  النيابي،  اجمللس  قبة  حتت 
مجيع القوى السياسية واحلراك 
اجملتمع  وهيئات  املطليب 
املدني، على أن ترفع توصيات 
برعاية  جمددا  اللقاء  هذا  إىل 

رئيس اجلمهورية«.
وقد حضر »اللقاء الوطين« اىل 
الرئيسني بري ودياب، الرئيس 
رئيس  نائب  سليمان،  ميشال 
الفرزلي،  ايلي  النواب  جملس 
اجلبل«  »ضمانة  كتلة  رئيس 
رئيس  أرسالن،  طالل  النائب 
الكتلة القومية االجتماعية النائب 
اسعد حردان، رئيس كتلة »لبنان 
باسيل،  جربان  النائب  القوي« 
التشاوري«  »اللقاء  كتلة  ممثل 
رئيس  كرامي،  فيصل  النائب 
النائب  األرمن  نواب  كتلة 
رئيس  بقرادونيان،  اغوب 
كتلة »الوفاء للمقاومة« النائب 
حممد رعد ورئيس كتلة »اللقاء 
تيمور  النائب  الدميقراطي« 

جنبالط.
السياسية  القيادات  غري  ومن 
االجتماع  يف  شارك  املدعوة، 
مستشار رئيس اجلمهورية الوزير 
السابق سليم جريصاتي، املدير 
العام لرئاسة اجلمهورية الدكتور 
واملستشار  شقري،  أنطوان 
اجلمهورية  رئاسة  يف  اإلعالمي 

رفيق شالال.

الرئيس عون
وكان املدعوون بدأوا بالوصول 
العاشرة  عند  بعبدا،  قصر  اىل 
والنصف. وعند احلادية عشرة، 
انتقل احلضور من قاعة االنتظار 
ليرتأس  أيار   25 قاعة  اىل 
مستهال  اللقاء،  عون  الرئيس 

إياه بكلمة جاء فيها:
وأشكر  بكم  وسهال  »أهال 
حضوركم هذا اللقاء الذي حيمل 
عنوانا واحدا وهو محاية االستقرار 
والسلم األهلي خصوصا يف ظل 

التطورات األخرية.
أن يضم مجيع  آمل  لذلك كنت 
السياسية  والقوى  األطراف 
أمحر  خط  األهلي  السلم  ألن 
مجيع  تلتقي  أن  واملفرتض 
فهو  لتحصينه،  اإلرادات 
على  وليس  اجلميع  مسؤولية 

اللقاء الوطين يف بعبدا دعا لوقف احلمالت التحريضية 
عون: ملواجهة الفتنة وحتصني السلم األهلي خط امحر.. دياب: الكل معين باملساهمة يف ورشة اإلنقاذ
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علت  مهما  واحد  فرد  همة 
مسؤولياته، وال حزب واحد، وال 

طرف واحد.
يف  الشارع  يف  جرى  ما  إن 
األسابيع األخرية، وال سيما يف 
طرابلس وبريوت وعني الرمانة، 
إنذارا لنا مجيعا  جيب أن يكون 
اليت  األمنية  األخطار  من  للتنبه 
باب  من  الفتنة  أبواب  قرعت 
جليا  وبدا  االجتماعية.  املطالب 
غضب  يستغل  من  هناك  أن 
املشروعة،  ومطالبهم  الناس، 
من أجل توليد العنف والفوضى، 
لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة 
سياسية  مكاسب  مع  بالتقاطع 

ألطراف يف الداخل.
لقد المسنا أجواء احلرب األهلية 
بطريقة  وأطلقت  مقلق،  بشكل 
مشبوهة حتركات مشبعة بالنعرات 
وجتييش  واملذهبية،  الطائفية 
العواطف، وإبراز العنف والتعدي 
واخلاصة  العامة  األمالك  على 
حقا  والشتم،  األديان  وحتقري 

مشروعا للمرتكبني.
وإزاء هذا التفلت غري املسبوق، 
إىل  والعودة  النفوس،  وشحن 
دفع  اليت  البائدة  احلرب  لغة 
املاضي،  غاليا يف  مثنها  لبنان 
من  إنطالقا  لي  بد  ال  كان 
أن  الدستورية،  مسؤولياتي 
الوطين  اللقاء  هذا  إىل  أدعو 
هلذا  نهائي  حد  لوضع  اجلامع، 

االنزالق األمين اخلطري.

صحي  السياسي  االختالف  إن 
ويف أساس احلياة الدميقراطية، 
السلم  سقفه  يبقى  ولكن 
جتاوزه.  جيوز  ال  الذي  األهلي 
ال  اخلطابات  حرارة  علت  ومهما 
أن  شرارة  ألي  نسمح  أن  جيب 
تنطلق منها، فإطفاء النار ليس 
إذا  خصوصا  إشعاهلا  بسهولة 
وهذه  السيطرة.  عن  خرجت  ما 
احلاضرين  مجيعا،  مسؤوليتنا 

واملتغيبني.
مير وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية 
شعبنا  ويعيش  واقتصادية، 
جنى  على  خوفا  يومية  معاناة 
أعمارهم، وقلقا على املستقبل، 
وظائفهم  فقدان  من  ويأسا 

ولقمة العيش الكريم.

أي  ليس  املآلن،  بالفم  أقوهلا 
البعض  ظل  إن  ممكنا  إنقاذ 

باألمن  العبث  مستسهال 
العواطف  وجتييش  والشارع، 
ووضع  واملذهبية،  الطائفية 
العصي يف الدواليب، والتناغم 
اخلارجية  األطراف  بعض  مع 
ساحة  لبنان  جعل  إىل  الساعية 
وحتقيق  احلسابات،  لتصفية 
الناس،  جتويع  عرب  املكاسب، 
وترويعهم، وخنقهم اقتصاديا.

إن اعتقدنا أن االنهيار يستثين 
اجلوع  أو  خمطئون،  فنحن  أحدا 
او  طائفي  لون  هلما  والبطالة 
أو  واهمون،  فنحن  سياسي 
جمرد  هو  الشارع  يف  العنف 
نشاء  ساعة  حنركها  خيوط 
فنحن  بإرادتنا،  ونوقف حركتها 
املاضي  دروس  عن  غافلون 
دروس  عن  كما  القريب، 

املنطقة واجلوار.
اليت  املصريية  التحديات  وأمام 
يعيشها لبنان، ويف ظل الغليان 
اليت  العاتية  واألمواج  اإلقليمي 
واملخاطر  شواطئنا،  تضرب 
اليت قد تنشأ عما يعرف بقانون 
حول  الوحدة  فإن  قيصر، 

اخليارات املصريية ضرورة.
هذا  من  اليوم  هدفنا  وما 
الوحدة  هذه  تعزيز  إال  االجتماع 

ومنع االنفالت.
نعم، إن االختالف يف الرأي حق 
ولكن  فكري،  وحمفز  إنساني، 
يف  واحدة  يدا  نكون  ان  علينا 
السلم  وحتصني  الفتنة  مواجهة 
األهلي كي ال ندخل يف نفق ال 

خروج منه.
احلقيقي  االمحر  اخلط  هو  هذا 
اي  هناك  يكون  لن  والذي 

تساهل مع من حياول جتاوزه.
والسالم«.

الرئيس دياب
كلمة  دياب  الرئيس  القى  ثم 

هنا نصها:
»أود بداية أن أتوجه بالشكر من 
العماد  اجلمهورية  رئيس  فخامة 
ميشال عون، على هذه الدعوة 
درجة  طياتها  يف  حتمل  اليت 
الوطنية  املسؤولية  من  عالية 
يف الدفع حنو التقاء اللبنانيني 
الفنت  صواعق  يعطل  حوار  يف 
لألزمات  خمارج  عن  ويفتش 

العميقة اليت يعيشها لبنان.
إن اللبنانيني يتطلعون بقلق إىل 
مرتبك،  احلاضر  ألن  املستقبل، 

االقتصادية  األوضاع  وألن 
ترتك  واملعيشية  واالجتماعية 
ومآسي  سوداء،  ظالال  خلفها 
يصم  اجتماعيا  وأنينا  مؤملة، 
االعرتاف  عن  املكابرين  آذان 

بأسباب وقوة الوجع.
نعم... البلد ليس خبري.

كيف ميكن أن يكون الوطن خبري 
وهناك مواطن جيوع؟

للواقع  توصيف  هذا  نعم... 
هو  العالج  ولكن  املزمن، 
فقط  ليس  وطنية،  مسؤولية 
على  جاءت  حكومة  مسؤولية 
من  ومتكنت  األزمة،  أنقاض 
االحتياطي  على  الوطأة  ختفيف 
قررت  عندما  تداعياته،  واحتواء 
الديون  دفع  عن  التوقف  جبرأة 
 4.6 حنو  تبلغ  كانت  واليت 
مليار دوالر هذه السنة. ختيلوا 
احتياطي  من  دفعنا  لو  النتيجة 

لبنان هذا املبلغ.
أيضا العالج ليس فقط مسؤولية 
كانت  اليت  السابقة  احلكومات 
هذه  جاءت  ثم  األزمة،  ختفي 
احلكومة لتكشف جبرأة وشفافية 
أرقام اخلسائر املالية املرتاكمة 
إنقاذية  مالية  خطة  سياق  يف 

هي األوىل يف تاريخ لبنان.

الكل اليوم معين باملساهمة يف 
ورشة اإلنقاذ.

الوقت  ترف  لدينا  ليس 
احلسابات  وتصفية  للمزايدات 

وحتقيق املكاسب السياسية.
حنن منر يف مرحلة مصريية من 
تاريخ لبنان، وهي حتتاج منا إىل 
تضافر اجلهود، وتقديم مصلحة 
البلد، وتعويم منطق الدولة، كي 
نتمكن من ختفيف حجم األضرار 

اليت قد تكون كارثية.
دعوني أحتدث بصراحة.

من  يتوقعون  ال  اللبنانيني  إن 
هذا اللقاء نتائج مثمرة.

اللقاء  هذا  اللبنانيني،  بنظر 
وبعده  كسابقاته،  سيكون 

سيكون كما قبله، ورمبا أسوأ.
اليوم  اللبنانيون  يهتم  ال 
بلغ سعر  واحد: كم  بأمر  سوى 

الدوالر؟
أليست هذه هي احلقيقة؟

لن يدقق اللبنانيون يف العبارات 
خطاباتنا. مل  أدرجناها يف  اليت 
يهمهم  نقول.  ما  يهمهم  يعد 

فقط ماذا سنفعل.

وأنا أقر وأعرتف: ليس لكالمنا 
إىل  نرتمجه  مل  إذا  قيمة  أي 
أفعال ختفف عن اللبنانيني أعباء 

وأثقال يومياتهم.
محايتهم  اللبنانيون  يريد 
وتأمني  الفاحش،  الغالء  من 
األمان  وحفظ  الكهرباء، 

واالستقرار.
القضاء  من  اللبنانيون  يريد 
الفساد  ضد  يتحرك  أن 

والفاسدين.
مصرف  من  اللبنانيون  يريد 
صرف  سعر  يضبط  أن  لبنان 
اللبنانية  اللرية  أمام  الدوالر 
وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم 

من التآكل.
هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا 
مجيعا  نكون  أن  يفرتض  ما 

مسؤولني عن حتقيقه.
أدعو،  فإني  ذلك،  من  انطالقا 
هذا  يكون  أن  إىل  حمبة،  بكل 
وطين  عمل  بداية  هو  اللقاء 
تتابع  جلنة  منه  تنبثق  واسع، 
اجمللس  قبة  حتت  االتصاالت 
القوى  مجيع  مع  النيابي، 
املطليب  واحلراك  السياسية 
على  املدني،  اجملتمع  وهيئات 
هذا  إىل  توصيات  ترفع  أن 
فخامة  برعاية  جمددا  اللقاء 

رئيس اجلمهورية.
لبنان  خري  فيه  ملا  اهلل  وفقنا 
احملنة  هذه  لنعرب  واللبنانيني 
على  تضغط  اليت  العصيبة 

الوطن.
عشتم وعاش لبنان«.

بيان االجتماع
الوزير  أذاع  اللقاء،  ختام  ويف 
البيان  السابق سليم جريصاتي 

التالي:
رئيس  فخامة  من  »بدعوة 
العماد ميشال عون،  اجلمهورية 
عقد قبل ظهر يوم اخلميس 25 
يف  وطين  لقاء   ،2020 حزيران 
قصر بعبدا، حضره دولة رئيس 
جملس النواب نبيه بري، ودولة 
الدكتور  الوزراء  جملس  رئيس 
الرئيس  وفخامة  دياب،  حسان 
نائب  ودولة  سليمان،  ميشال 
ايلي  النواب  جملس  رئيس 
املعالي  وأصحاب  الفرزلي، 
رئيس  السادة:  والسعادة 
كتلة ضمانة اجلبل النائب طالل 
القومية  الكتلة  أرسالن، رئيس 
االجتماعية النائب اسعد حردان، 
رئيس كتلة لبنان القوي النائب 
جربان باسيل، ممثل كتلة اللقاء 
التشاوري النائب فيصل كرامي، 
رئيس كتلة نواب األرمن اغوب 
بقرادونيان، رئيس كتلة الوفاء 
رعد،  حممد  النائب  للمقاومة 
الدميقراطي  اللقاء  كتلة  رئيس 

النائب تيمور جنبالط.
ناقش اجملتمعون األوضاع العامة 
يف البالد، ال سيما الوضع األمين 
بعد التطورات اليت حصلت قبل 
بريوت  من  كل  يف  أسبوعني 
وطرابلس، وأمجعوا على اآلتي:

هو  األمين  االستقرار  إن  أوال: 
لالستقرار  شرط  بل  ال  أساس 
واالقتصادي  السياسي 
والنقدي.  واملالي  واالجتماعي 
وللشحن  للفتنة  التصدي  أما 

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مرتئسا اللقاء الوطني
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لــبنانيات

حتضريا  واملذهيب،  الطائفي 
للفوضى، فهو مسؤولية مجاعية 
عناصر  مجيع  فيها  تتشارك 

اجملتمع ومكوناته السياسية.
اجملتمعون  يدعو  عليه،  وبناء 
احلمالت  انواع  مجيع  وقف  اىل 
شأنها  من  اليت  التحريضية 
السلم  وتهديد  الفتنة  إثارة 
االستقرار  وزعزعة  األهلي 
األمين الداخلي الذي حتقق بفعل 
مقدرات  عن  املسؤولني  وعي 
العسكرية  القوى  وجهود  البالد 
استباقيا  وتصديهم  واألمنية، 
وخالياه  لالرهاب  وميدانيا، 

وفكره اإللغائي.
مصانة  التعبري  حرية  إن  ثانيا: 
يف مقدمة الدستور ومتنه، على 
حبدود  احلرية  هذه  متارس  أن 
الشتيمة  جيرم  الذي  القانون 
بالكرامات  واملس  والتحقري 

وسائر احلريات الشخصية.
وال  احلقيقة  سقفها  احلرية  إن 
حد هلا سوى حرية اآلخر واحرتام 

القانون.
احلياة  تستقيم  ال  ثالثا: 
نظامنا  يف  الدميقراطية 
دون  من  الربملاني  الدستوري 
وجود املعارضة وال سيما منها 
الربملانية، وحق التظاهر والتعبري 
واإلعالن  الدستور  يصونه 
ذلك  االنسان،  حلقوق  العاملي 
أن الشعب هو مصدر السلطات 
لكن  السيادة،  وصاحب 
تقطع  اليت  العنفية  املعارضة 
أوصال الوطن وتواصل أبنائه، 
وتلحق الضرر باملمتلكات العامة 
خانة  يف  تندرج  ال  واخلاصة 
املعارضة الدميقراطية والسلمية. 
الوجودية،  األزمات  زمن  ويف 
على احلكومة واملعارضة التالقي 
والعمل معا إلنقاذ الوطن من أي 

خطر يتهدده.
معقدة  بأزمة  لبنان  مير  رابعا: 
ومتفاقمة، سياسية واقتصادية 
وصحية  واجتماعية  ومالية 
تتغلب  لن  انها  إال  مستجدة، 
ولن  اللبنانيني،  إرادة  على 
من  املغلوب  هو  الشعب  يكون 
جرائها. نستمد من تاريخ لبنان 
ووطنية  أخالقية  قيم  منظومة 
مالذا  فيها  وجند  إليها  نركن 
والتبعثر  التشرذم  يقينا  آمنا 
من  أخطر  أزمة  هي  والتقاتل. 
حرب، ويف زمن األزمات الكربى 
بالعمل  نرتقي  أن  مجيعا  علينا 
السياسي إىل املستوى الوطين، 
متجاوزين االعتبارات والرهانات 
يعادي  ال  الشعب  السلطوية. 
وعلينا  وطنه،  يعادي  وال  ذاته 
مجيعا حتمل املسؤوليات النامجة 

عن هذه املعادلة.
خامسا: التأسيس على هذا اللقاء 
لالنطالق من حبث توافقي، من 
دون عقد أو حمرمات، بل بإعالء 
املصلحة الوطنية املشرتكة، كي 
نعاجل بروح املسؤولية والتفاهم 
اليت  الكبرية  اخلالفات  مفاصل 
معا  فنسعى  انقساماتنا،  تؤجج 
تقاربنا  او  املواقف  توحيد  اىل 
املسائل  حول  أقله  بشأنها، 
تتعلق  اليت  والوجودية  الكيانية 
دولتنا  ودميومة  وطننا  بوحدة 

ويندرج ضمن ذلك:
معاجلة  اىل  اآليلة  السبل   -
واملالية  االقتصادية  األزمة 

والنقدية وتداعياتها االجتماعية، 
نهائي  مسار  اعتماد  عرب 
يف  البنيوية  لالصالحات 
برنامج  واعتماد  العامة،  ماليتنا 
الدولي يف حال  النقد  صندوق 
اإلصالحية  على شروطه  وافقنا 
مصلحتنا  مع  تعارضها  لعدم 
وسيادتنا، وعرب مكافحة الفساد 
على  والتأكيد  جدي،  بشكل 
نظامنا  وعلى  املودعني  حقوق 
االقتصادي احلر املنصوص عنه 

يف دستورنا وجعله منتجا.
اعتماده يف  الواجب  التطوير   -
أكثر  ليكون  السياسي  نظامنا 
قابلية للحياة واالنتاج وذلك يف 
وتطويره  الدستور  تطبيق  إطار 
لناحية سد الثغرات فيه وتنفيذ 
ما مل يتحقق من وثيقة الوفاق 

الوطين.
- املسائل األساسية اليت تتعلق 
باملصلحة اللبنانية العليا لناحية 
التأكيد على موقع لبنان ودوره 
عبور  والعامل كجسر  يف حميطه 
ومكان  والغرب  الشرق  بني 
واملعتقدات،  لألديان  تالق 
هذا  يصيب  ما  كل  وتداعيات 
الدور من سياسات خارجية تؤثر 
على هويته العربية وعلى موقعه 
ومسألة  قيصر  كقانون  اجلامع، 
النزوح والتوطني وعملية إعدام 
القضية الفلسطينية، مبا هلا من 
النموذج  على  تدمريية  تأثريات 

اللبناني وتفاعله مع حميطه.
وحتفظ الرئيس ميشال سليمان 

على مضمون البيان«.

اجتماع ثالثي
وكان سبق انعقاد اللقاء الوطين، 
عون  الرئيس  ضم  اجتماع 
والرئيسني بري ودياب تداولوا 

يف خالله آخر التطورات.

الرئيس سليمان
الرئيس  حتدث  اللقاء،  وبعد 
سليمان إىل الصحافيني فقال: 
الرئيس  إىل  بالشكر  »توجهت 
هذا  إىل  الدعوة  على  عون 
االجتماع، ومتنيت يف بدايته من 
اجللسة  رفع  اجلمهورية  رئيس 
من  ملزيد  كلمته  إلقاء  بعد 
بيان  اصدار  دون  املشاورات 
اىل  يشري  مقتضب،  بشكل  اال 
اجللسة،  ورفع  الرئيس  كلمة 
املكونات  مجع  اجل  من  وذلك 
ال  انا  اليوم.  حتضر  مل  اليت 
خالف  فهناك  بامليثاقية،  أتكلم 
هو  ومن  ميثاقي  هو  من  حول 
هناك  ولكن  ميثاقي،  غري 
مكونات متثل شرحية كبرية من 
الشعب اللبناني ألن الدميقراطية 
واجمللس النيابي وجملس الوزراء 
شيء، واحلوار شيء آخر. احلوار 

يضم كل شرائح اجملتمع«.
هو  مطالبيت  »لب  أضاف: 
بعبدا. وعلى  اعالن  العودة اىل 
هذا األساس، وبرغم ان البيان 
فيه بعض النقاط اجليدة واليت 
بعبدا،  اعالن  يف  كلها  وردت 
حوار  ال  ألنه  عليه  اعرتضت 
احلوار  انتهى  حيث  من  اال  يبدأ 
السابق. كانت لوحة اعالن بعبدا 
معلقة هنا يف قاعة 22 تشرين، 
انها  اال  وهي قاعة االستقالل، 
احرتقت  اذا  ولكن  احرتقت. 
الوثيقة  انتهت؟  انها  هل يعين 
املتحدة  األمم  يف  موجودة 
من  أطلب  العربية.  واجلامعة 
فخامة الرئيس واحلاضرين بكل 

عون: ملواجهة الفتنة وحتصني السلم األهلي..
العملة ال يتم اصالحه باحلسابات 
السياسة  العامة.  بالسياسة  بل 
اىل  تأخذنا  ال  نتبعها  اليت 
كل شيء،  تغري  وهي  اقتصاد 

فحتى هوية لبنان تتغري«.
وردا على سؤال، اعترب الرئيس 
اليوم هو  »ما جنح  ان  سليمان 
ضد  هو  الذي  احلالي  الوضع 
امل  هناك  وكان  بعبدا،  اعالن 
الدولة  بأن تستعيد  على األقل 
انه  اىل  وأشار  امورها«.  زمام 
تداوله  مت  ما  صحيحا  »ليس 
حول سجاالت حصلت معه داخل 
هناك  »كان  وقال:  اللقاء«، 
رعد  حممد  النائب  من  موقف 
إعالنه،  ومت  الفرزلي  والنائب 
ملوقفهما،  خمالف  وموقفي 

ولكن مل حتصل سجاالت«.

هذه  لتبين  يعودوا  ان  حمبة، 
الوثيقة، واال ال خالص لنا. يف 
االقتصاد، انا لست اختصاصيا 
املوجودين  من  احد  وال  فيه 
كذلك. يف السلم األهلي رأينا 
ان الناس قبلت بعضها البعض 
النارية،  الدراجات  قضية  بعد 
وكل املسؤولني الذين يتمتعون 
واستنفروا  استنكروا  بشعبية 
حنن  لذلك  االعتداءات.  ملنع 
لسنا حباجة اىل اجتماع هنا، بل 
إىل قرار من الرئيس واحلكومة 
الختاذ  األمنية  واألجهزة 
اإلجراءات الالزمة، وال اعتقد ان 
لبنان. ال  يريد مشكال يف  أحدا 
األهلي  السلم  ان  نتوهم كثريا 
انهيار  بسبب  اهتز  اهتز.  قد 
انهيار  ولكن  صحيح،  العملة 
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ضرورة  على  التشديد  فتم 
الوطنية  االسرتاتيجية  تنفيذ 
من  أقرت  اليت  الفساد  ملكافحة 
أيار   12 الوزراء يف  قبل جملس 

املاضي.
كل  أجنزنا  »مبدئيا،  وقال: 
وزير  معالي  مع  التحضريات 
اإلدارية  التنمية  لشؤون  الدولة 
مع  واتفقنا  اخلطة.  بتنفيذ  للبدء 
تطبيق  دعم  على  املتحدة  األمم 
السبعة  مبحاورها  االسرتاتيجية 
التشريعات  باستكمال  املتمثلة 
أنظمة  وإصالح  وتفعيلها، 
العام  والشراء  العامة  الوظيفة 
وتدعيم استقاللية وعمل القضاء 
وأجهزة الرقابة، وتفعيل مشاركة 
اجملتمع، إضافة إىل احملور األخري 
من  قطاع  كل  بتحصني  املتمثل 
خماطر  ضد  الدولة  قطاعات 

الفساد يف املستقبل«.
أن  إىل  احلكومة  رئيس  وأشار 
حقيقية  ورشة  إىل  حاجة  هناك 
تنفيذية  فرق  تشكيل  عرب  تبدأ 
اخلطوات  من  مجلة  على  تركز 
بينها  ومن  احملددة،  اإلصالحية 
احلصر  ال  املثال  سبيل  على 
لقانون  الشامل  التطبيق  ضمان 
املعلومات،  إىل  الوصول  حق 
التدابري املتخذة سابقا،  ومتابعة 
االسرتاتيجية  مع  يتواءم  مبا 
تعيني  واألهم  وأيضا  اجلديدة، 
الفساد  ملكافحة  الوطنية  اهليئة 
القانونية  وتفعيلها ضمن املهلة 

اليت مت حتديدها.
وزير  السيد  قدم  ذلك،  بعد 
باإلجراءات  تتعلق  مداخلة  املالية 
املالية لضبط سعر صرف الدوالر 
األمريكي، مشريا إىل اجتماع خلية 

األزمة صباح غد اجلمعة.
التشديد يف اجللسة على  وجرى 
أهمية مواكبة هذا املوضوع، مع 
التأكيد على أن هناك من يرّوج 
ألسعار وهمية للدوالر األمريكي، 
ما  للتسعري  املعتمدة  االلية  وأن 
إىل  واإلشارة  بها،  معموال  يزال 
غدا  سيطلق  لبنان  مصرف  أن 
املنصة الرمسية للتعامل بالدوالر 

األمريكي لدى الصرافني.

الوزراء  جملس  رئيس  ترأس 
امس  دياب  حسان  الدكتور 
الوزراء يف  جلسة جمللس  االول 

السراي.
وحتدثت وزيرة اإلعالم الدكتورة 
منال عبد الصمد جند بعد اجللسة 
اجللسة،  »يف مستهل   : وقالت 
»لتغيب  الرئيس  دولة  أسف 
خمتلفة  العتبارات  القوى  بعض 
عن احلوار الوطين الذي دعا إليه 

فخامة رئيس اجلمهورية.«
ليس خبري.  البلد  »إن  وأضاف: 
ال جيب  احلوار ضرورة،  ولذلك، 
بني  قطيعة  هناك  تكون  أن 
هذا  يتحمل  ال  البلد  اللبنانيني. 
السياسي  اخلالف   . االنقسام 
مطلوبة،  واملعارضة  مسموح، 
يبقى، ألنه  أن  احلوار جيب  لكن 
الطاولة  على  احلوار  غياب  يف 
ينتقل  املغلقة،  الغرف  ويف 
خطر  وهذا  الشارع،  إىل  احلوار 

كبري على البلد«.
بأزمة كبرية،  ميّر  »البلد  أضاف: 
سعر  ارتفاع  ألزمة  واحللول 
بواقع  كلها  تصطدم  الدوالر 
غري  اآلن  حتى  والنتائج  خمتلف، 
مسؤولية  من  األمر  هذا  إجيابية. 
مصرف لبنان الذي حيدد طريقة 
هو  الدوالر.  ارتفاع سعر  معاجلة 
صرف  سعر  حفظ  عن  املسؤول 
من  ذلك،  مع  اللبنانية.  اللرية 
املوضوع  هذا  متابعة  الواجب 
الذي يهدد االستقرار االجتماعي 

والسلم األهلي«.
على  احلكومة  رئيس  وشدد 
أهمية أن يشكل املوضوع املالي 
أولوية، ليس فقط للحكومة، بل 
أيضا لكل مسؤول، يف أي موقع، 
قائال إن »املطلوب وضوح كامل 

يف التعاطي مع هذا األمر.«
مصرف  كان  »إذا  وأضاف: 
أزمة  معاجلة  عن  عاجزا  لبنان 
ارتفاع سعر صرف الدوالر، عليه 
مصارحتنا باألسباب وتسمية من 
مينعه من ذلك، ومن يتدخل. ال 
جيوز التعامل مع هذا األمر بربودة 

وكأن الوضع بألف خري.«
الفساد،  مكافحة  ملف  يف  أما 

جلسة جمللس الوزراء يف السرايا دياب : 
اذا كان مصرف لبنان عاجزا عن معاجلة 

ازمة ارتفاع صرف الدوالر عليه مصارحتنا 
باالسباب وتسمية من مينعه من ذلك

قال الرئيس سعد احلريري: »إننا 
االقتصادي  بنظامنا  متمسكون 
الفردية  احلر املبين على املبادرة 
اليت هي من الثوابت واألولويات 
قوة،  بكل  عنها  وسندافع  لدينا، 
ال  اخلاص  القطاع  دون  من  ألن 

تعايف وال نهوض اقتصاديا«.
وشدد خالل استقباله، عصر امس 
وفدا  الوسط«  »بيت  يف  االول، 
االقتصادية  اهليئات  من  موسعا 
حممد  السابق  الوزير  برئاسة 
شقري، على »ضرورة احلفاظ على 
املصارف«،  يف  املودعني  أموال 
وقال: »أي خطة اقتصادية جيب 
محاية  أساسي  بشكل  تلحظ  أن 
هدف  وهذا  املودعني،  أموال 

سنسعى إىل حتقيقه باستمرار«.
شقري

»لقاؤنا  شقري:  قال  اللقاء،  بعد 
احلريري  الرئيس  مع  اليوم 
جديدا،  ليس  اقتصادية  كهيئات 
فنحن لنا مسرية طويلة معه تعود 
وأتينا  الوراء،  إىل  سنة   15 إىل 
اليوم لكي نؤكد أمورا عدة، أوهلا 
والقطاع  االقتصادية  اهليئات  أن 
من  يقبال  أن  ميكن  ال  اخلاص 
أخرى  أي حكومة  أو  احلكومة  هذه 
االقتصادي،  لبنان  وجه  تغري  أن 
فهوية االقتصاد يف لبنان ستبقى 
»فشة  أن  كما  حرا.  اقتصادا 
اخللق« بالقطاع اخلاص هي أيضا 
أمر غري مقبول، وقد بدأت باهلجوم 
مستوردي  وعلى  املصارف  على 
املواد األولية وأصحاب مؤسسات 
قطاع  مع  وآخرها  السوبرماركت، 
العامل  يف  دولة  أي  املقاولني. 
ميكن أن تستدعي مائيت مقاول؟ 
بنوا  الذين  هم  املقاولون  هؤالء 
لبنان ونصف دول اخلليج والدول 
العربية وإفريقيا، فإن كان هناك 
أو  مقاول  خصوص  يف  إشكال 
لكنهم  استدعاؤهما،  يتم  اثنني 
يريدون حتميل فشلهم إىل القطاع 
اخلاص، وهذا ما أكدنا عدم قبولنا 

به باملطلق«.
أضاف: »حتدثنا أكثر من مرة عن 
أن خفض سعر الصرف ال يكون ال 
بالعصا وال باحلبس وال بالتهديد، 
السيولة.  وتوفري  بالثقة  بل 
توفر  مل  احلكومة  إن  ولألسف، 

الثقة، والسيولة غري موجودة«.
وتابع: »حنن مستمرون ولن نقبل 
القائمة،  القوانني  بتغيري  اليوم 
جديد،  بقانون  نسمع  فرتة  وكل 

احلريري: متمسكون بنظامنا االقتصادي احلر وأي 
خطة اقتصادية جيب أن تلحظ محاية أموال املودعني

واليوم،  املنافسة.  قانون  مرة 
قانون إيقاف صادرات حنو مائيت 
االقتصادية  فاهليئات  سلعة، 
هذه  بكل  تسري  بأن  ترضى  لن 
األمور، ال اليوم وال يف الغد، ال 
مع هذه احلكومة وال مع أي حكومة 

أخرى«.
شماس

جتار  »مجعية  رئيس  حتدث  ثم 
 « فقال:  نقوال مشاس  بريوت« 
أتينا اليوم إىل الرئيس احلريري 
كتلة  أكرب  ثاني  رئيس  كونه 
نيابية لكي نقول له إننا نرى فيه 
للدفاع  واملنيع  احلصني  احلصن 
والنظام  اخلاص  القطاع  عن 
مائة  إىل  يعود  الذي  الليربالي 
سنة ومحى مؤسساتنا. حنن خناف 
أنفسنا  نرى  أن  ظلماء  ليلة  يف 
وقد  الشارع.  بتنا يف  وموظفينا 
الشهيد  الرئيس  بتجربة  ذكرنا 
خفض  حني  احلريري  رفيق 
الدوالر من 2750 لرية إىل 1700 
لرية، مبجرد وجود الثقة. وأيضا 
يف ذلك الوقت، كانت للرئيس 
الدولية  العالقات  احلريري 
املفقودة اليوم، حتى بتنا نبحث 
وكانت  الشرق.  يف  ضالتنا  عن 
هناك خطة عام 2000 اليت كانت 
وضع  إلعادة  طموحة  نظرة  متلك 
اإلقليمية  اخلريطة  وسط  لبنان 
فريق  هناك  وكان  والدولية، 
وكانت  األول،  الطراز  من  عمل 
بني  حقيقية  شراكة  هناك 
لقد  واخلاص.  العام  القطاعني 
ذلك  يف  الشهيد  الرئيس  فهم 
الوقت أنه ليس علينا فقط إنقاذ 
علينا  أيضا  بل  اللبنانية،  اللرية 
الذي  املصريف  القطاع  ننقذ  أن 
لالقتصاد،  الفقري  العمود  هو 
وعلينا أال نهشمه، وأن نرد الثقة 

إىل الناس«.
وختم: »األسابيع املقبلة أساسية 
مع  اليوم  توافقنا  لقد  جدا. 
نبقى  أن  على  احلريري  الرئيس 
رسم  أجل  من  بيد  يدا  دائما 
ختطي  من  متكننا  طريق  خريطة 
هذه املرحلة احلساسة جدا، ورمبا 
منذ  لبنان  شهدها  اليت  األخطر 
مائة سنة، إمنا بوجود شخصيات 
كالرئيس احلريري والوعي وحس 
بهما،  يتمتع  اللذين  املسؤولية 
بإعادة  أمل  بصيص  لدينا  يبقى 
يف  واالنتعاش  األمل  إحياء 

االقتصاد اللبناني«.

توجه النائب جهاد الصمد، يف 
بيان له امس االول، اىل وزير 
شقري  حممد  السابق  اإلتصاالت 
بعد  اليوم  علينا  »خترج  قائال: 
بأرقام  لتذكرنا  طويل  صمت 
وهمية  أرباح  عن  خنفشارية 
خالل  أوجريو  هيئة  حققتها 
هذه  اإلتصاالت.  وزارة  توليك 
يف  إال  توجد  ال  اليت  األرقام 
خميلتك وخترتعها أنت بشطارتك 
الوقائع  البهلوانية، تكذبها كل 
واألرقام املدققة املوجودة بني 
لالعالم  النيابية  اللجنة  يدي 

واإلتصاالت«.
واضاف: »هل نسيت أنك أنت 
الذي  الثقاب  عود  رمى  من 
أشعل احلرائق اليت تأكل لبنان 
أنت  أنك  نسيت  وهل  حاليا. 
اليت  الشيطانية  البدعة  صاحب 
الوزراء  جملس  على  عرضتها 

الصمد لشقري: أنت شرارة الفوضى 
يف لبنان، أنت سارق الواتس أب

مبلغ  اللبناني  املواطن  لتكليف 
6 دوالرات شهريا لقاء خدمات 
يف  هي  اليت  أب«،  »الواتس 
األساس خدمات جمانية يف كل 
أنك  نسيت  وهل  العامل.  دول 
فخ  احلكومة يف  أوقع  من  أنت 
تسبب  والذي  أب«،  »الواتس 
وسط  يف  التظاهرات  بنزول 
وتطيري  البلد  وإحراق  بريوت 
وبإطالق  احلريري  سعد  حكومة 
وشرارة  التدحرج  صفارة 

الغضب«.
حتى  يصمتون  »أمثالك  وتابع: 
يف  ويعيشون  الساعة.  قيام 
الساعة.  قيام  حتى  العتمة 
وتنسى  الناس  تنساهم  لكي 

عارهم«.
وختم: »حممد شقري أنت شرارة 
الفوضى يف لبنان، أنت سارق 

الواتس أب«.
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لـبنانيات

اعترب  الرئيس ميشال عون  بأن 
هناك من يستغل غضب الناس، 
أجل  من  املشروعة،  ومطالبهم 
ل  والفوضى،  توليد  العنف  
حتقيق  أجندات خارجية مشبوهة، 
سياسية  مكاسب  مع  بالتقاطع 

ألطراف يف الداخل.
ولفت الرئيس عون يف كلمة له 
الوطين يف قصر  اللقاء  ببداية 
اخلميس،  االول  امس  بعبدا، 
اليوم  الوطين  »اللقاء  ان  اىل 
محاية  وهو  واحدًا  عنوانًا  حيمل 
األهلي  والسلم  االستقرار 
التطورات  ظل  يف  خصوصًا 
األخرية«. اضاف »كنت آمل أن 
مجيع  الوطين  اللقاء  هذا  يضم 
السياسية؛  والقوى  األطراف 
أمحر،  خط  األهلي  فالسلم 
مجيع  تلتقي  أن  واملفرتض 
فهو  لتحصينه،  اإلرادات 
على  وليس  اجلميع  مسؤولية 
علت  مهما  واحد  فرد  همة 
واحد،  حزب  وال  مسؤولياته، 
جرى يف  وما  واحد،  طرف  وال 
األخرية،  األسابيع  يف  الشارع 
وبريوت  طرابلس  يف  والسيما 
يكون  أن  جيب  الرمانة،  وعني 
من  للّتنبه  مجيعًا  لنا  إنذارًا 
قرعت  اليت  األمنية  األخطار 
الفتنة من باب املطالب  أبواب 

االجتماعية«.
أجواء  المسنا  اننا  اىل  ولفت 
مقلق،  بشكل  األهلية  احلرب 
وُأطلقت بطريقة مشبوهة حتركات 
الطائفية  بالنعرات  مشبعة 
العواطف،  واملذهبية، وجتييش 
على  والتعدي  العنف  وإبراز 
األمالك العامة واخلاصة وحتقري 
والشتم، كحق مشروع  األديان 

غري  التفّلت  وإزاء  للمرتكبني، 
النفوس،  وشحن  املسبوق، 
والعودة إىل لغة احلرب البائدة 
اليت دفع لبنان مثنها غاليًا يف 
املاضي، كان ال بد لي، إنطالقًا 
من مسؤولياتي الدستورية، أن 
الوطين  اللقاء  هذا  إىل  أدعو 
هلذا  نهائي  حٍد  لوضع  اجلامع، 

االنزالق األمين اخلطري.
االختالف  ان  اىل  واشار 
يف  وهو  صحي  السياسي 
الدميقراطية؛  احلياة  أساس 
السلم  سقفه  يبقى  ولكن 
جتاوزه،  جيوز  ال  الذي  األهلي 
ارتفعت حرارة اخلطابات  ومهما 
ال جيب أن نسمح ألي شرارة أن 
تنطلق منها؛ فإطفاء النار ليس 
إذا  خصوصًا  إشعاهلا  بسهولة 
وهذه  السيطرة،  عن  خرجت  ما 
احلاضرين  مجيعًا،  مسؤوليتنا 

واملتغيبني.
بانه  عون  الرئيس  واعترب 
أزمة  بأسوأ  اليوم  وطننا  مير 
ويعيش  واقتصادية،  مالية 
على  خوفًا  يومية  معاناة  شعبنا 
على  وقلقًا  أعمارهم،  جنى 
فقدان  من  ويأسًا  املستقبل، 
العيش  ولقمة  وظائفهم 
الكريم، وليس أي إنقاذ ممكنًا 
إن ظل البعض مستسهاًل العبث 
وجتييش  والشارع،  باألمن 
واملذهبية،  الطائفية  العواطف 
الدواليب،  العصي يف  ووضع 
األطراف  بعض  مع  والتناغم 
جعل  إىل  الساعية  اخلارجية 
لبنان ساحة لتصفية احلسابات، 
جتويع  عرب  املكاسب،  وحتقيق 
وخنقهم  وترويعهم،  الناس، 

اقتصاديًا.

الرئيس عون: هناك من يستغل غضب الناس 
ومطالبهم املشروعة من أجل توليد العنف والفوضى

الرئيس عون يلقي كلمته

 2020 حـزيران   27 Saturday 27 June 2020الـسبت 

االقتصاد   راوول  أوضح  وزير 
ان  على  االتفاق  مّت  انه  نعمه  
سيولة  مصرف  لبنان   يضخ 
يف  املصارف   األجنبية  بالعملة 
بهدف تيسري عمليات االسترياد 
واالستهالكية  الغذائية  للمواد 
على  الطبية ،  و املستلزمات 
الصرافون  به  يقوم  ما  غرار 
وبالشروط نفسها، وذلك وفقًا 
لسعر صرف  الدوالر  نفسه الذي 

تتعامل به  نقابة الصرافني .
وأشار نعمة اىل اّنه مل يتّم حتديد 
سيخّصصها  اليت  االموال  حجم 
الغرض،  هلذا  املركزي   البنك 
اىل  تعود  الصالحية  »وهذه 

حاكم البنك املركزي«.
اآللية  اّن  نعمه  اّكد  وفيما 
مبستوردي  تتعّلق  ال  اجلديدة  
واالستهالكية  الغذائية  املواد 
ِقبل  من  احملّددة  االساسية 
وزارة االقتصاد  واملدعومة من 
اّن  كشف  لبنان ،  قبل  مصرف 
الوزارة وّقعت لغاية اآلن على 
ما قيمته 50 مليون دوالر من 

فواتري استرياد للمواد الغذائية 
املواد  الئحة  ضمن  الواردة 
املدعومة.  االساسية  الغذائية 
البضائع  بعض  اّن  اىل  الفتًا 
املستوردة على السعر املدعوم 
قد وصل اىل لبنان واصبح يف 
والبعض  السوبرماركت،  حمال 
القديم  خمزونه  ينفد  مل  اآلخر 
كي يتّم عرض البضائع اجلديدة 
منه، يف حني اّن جزءًا آخر من 
قيد  زال  ما  الغذائية  املواد 

الشحن.
وزارة  اّن  على  نعمه  وشّدد 
بتعّقب  تقوم  االقتصاد 
الغذائية  ومراقبة اسعار املواد 
واالستهالكية اليت مّت استريادها 
ووفقًا  املدعومة  لالسعار  وفقًا 
الدوالر  لبيع  احملّددة  لالسعار 
ُترجم  وقد  الصرافني،  لدى 
هذا الدعم بالفعل برتاجع اسعار 
اىل  اليت وصلت  املواد  بعض 
السوق،  يف  واصبحت  لبنان، 
على غرار  السكر ، الرز، العدس 

وغريها.

نعمة: مصرف لبنان سيضخ سيولة 
بالعملة األجنبية يف املصارف

القومي  مستشار  األمن  أعلن 
بولتون  السابق  جون  األمريكي  
، بأن »الرئيس دونالد ترامب  
خبصوص  التحذيرات  جتاهل 
بسبب  كورونا   تفشي  فريوس 
الصفقة  على  احملتمل  تأثريها 
التجارية مع  الصني ، حممال إياه 
مسؤولية الوضع الصعب احلالي 

يف التعامل مع »كوفيد 19«.
»ترامب  أن  إىل  بولتون  ولفت 
بالكذب  الصني  مرارًا  اتهم 
وإخفاء معلومات عن تفشي وباء 
كورونا«، منوهًا بأن »ترامب مل 
عن  سيئة  أخبار  بسماع  يرغب 
صديقه  شي جني بينغ  ومل يكن 
يريد أن يسمع أخبارا سيئة حول 
الصني  يف  الفريوس  إخفاء 
على  احملتمل  تأثريه  بسبب 
الصفقة التجارية الصينية اليت 

يريد إبرامها«.
يكن  »مل  أنه  على  شدد  كما 
يريد أن يسمع عن األثر احملتمل 
للوباء على االقتصاد األمريكي 

انتخابه«،  إعادة  على  وتأثريه 
غض  »الرئيس  أن  موضحًا 
املبكرة  التحذيرات  عن  الطرف 
إىل  أدى  الوباء  تفشي  من 
البالد  أن  وهو  احلالي  الوضع 
ال تستطيع التعامل مع »كوفيد 

»19

بولتون: ترامب جتاهل حتذيرات كورونا لتأثريها 
احملتمل على الصفقة التجارية مع الصني

جون بولتون

أبو احلسن  النائب هادي  أعلن 
»صوت  اذاعة  اىل  حديث  يف 
»ان  لبنان«)93.3(  كل 
االشرتاكي  التقدمي  احلزب 
احلوار  طاولة  يف  يشارك 
الواقع  تالمس  نظرة  لتقديم 
ونظرة  واالقتصادي  السياسي 
إصالحية للحزب حول الوضعني 
يف  واملالي،  االقتصادي 
تيمور  النائب  مذكرة سيقدمها 

جنبالط«.
وأوضح ان »من لديه مأخذا حول 
مشاركة احلزب، جيب ان يعلم 
ان عدم املشاركة تعين رفضا 
يؤدي  ما  الدائم،  احلوار  ملبدأ 

والغرق  التخبط  من  مزيد  اىل 
واخذ البلد حنو اجملهول«.

الوحيد  »املسار  ان  ورأى 
للخروج من األزمة هو احلصول 
على الدعم اخلارجي الذي ينطلق 
النقد  صندوق  من  بإشارة 
على  يوافق  لن  الذي  الدولي 
أي مساعدة، ان مل تقم احلكومة 

باإلصالحات املنشودة«.
»ما  ان  اىل  احلسن  أبو  وأشار 
منر به يندرج يف لعبة سياسية 
يقتضي  إقليمية  دولية  كربى 
املعادالت،  تغيري  منها  اخلروج 
والنأي بالنفس عن الصراعات 

االقليمية«.

أبو احلسن: عدم املشاركة يف لقاء 
بعبدا تعين رفضا ملبدأ احلوار 
الدائم واخذ البلد حنو اجملهول

يف  عون  آالن  النائب  أكد 
حديث اىل » صوت كل لبنان 
لقاء  هدف  »ان   »)93.3(«
وخلق  الفتنة  وأد  هو  بعبدا 
واجتماعية  وطنية  امان  شبكة 
االقتصادية  التحديات  ظل  يف 
اخلالفات  جتاوز  تستوجب  اليت 
حبوار  والقيام  السياسية، 

مباشر بني خمتلف األفرقاء«.
البعض  »رفض  واستغرب 
لطاولة احلوار، حيث ان اجلميع 
ان  كما  البلد  بإنقاذ  معين 
املوافقة  تعين  ال  املشاركة 
املسبقة على ما سيتم طرحه او 

اظهار الدعم للحكومة«.
حزب  رئيس  كالم  على  وردا 
»القوات اللبنانية« مسري جعجع 

السلطة،  رحيل  ضرورة  حول 
اعترب ان »الوقت ليس مناسبا 
وترية  على  بعد  عن  للتخاطب 
موضحا  حملك«،  تأقعد  »قوم 
بديال  يطرح  ان  يريد  من  »ان 
ان  جيب  احلالية،  السلطة  عن 
حيمل برناجما ملواجهة التحديات 
داخلي  بدعم  وحيظى  الراهنة 

وخارجي«.
ورأى النائب عون ان »احلكومة 
ارسال  يف  أخفقت  احلالية 
للحصول  كافية  ثقة  إشارات 
داخليا  الالزم  الدعم  على 
اجناز  خلفية عدم  وخارجيا على 
فهي  املطلوبة،  اإلصالحات 
االنهيار  ألن  بالسقوط  مهددة 

يسبقها«.

آالن عون: هدف لقاء بعبدا وأد 
الفتنة وخلق شبكة أمان وطنية

اشار النائب  فيصل كرامي  اىل 
تعامل  طريقة  من  انزعج  انه 
بعض شركاء اخلط االسرتاتيجي 
وال  احلكومة.  رئيس  ومع  معه 
موقف  على  عتبه  كرامي  خيفي 
النواب   رئيس  جملس  نائب 
أّن  اعترب  الذي  الفرزلي ،  ايلي 
دون  من  تكتمل  ال  امليثاقية 
السابق  سعد  احلكومة  رئيس 
احلريري ، ُمبديًا احلماسة لعودته 
اىل  رئاسة احلكومة . وسال يف 
أن  جيوز  كيف  صحفي،  حديث 
ربح   َعّمن  املوقف  هذا  يصدر 
األخرية  النيابية   االنتخابات 
بفضل أصوات  القاعدة  الشعبية 
التشاوري«  » اللقاء  لعضو 
يف  مراد   الرحيم  عبد  النائب 
هذا  كان  واذا  الغربي؟  البقاع 
التمثيل  يف  الفرزلي  رأي  هو 
السين، فلماذا طلب دعم نواب 
انتخابه  أجل  من  »التشاوري« 
نائبًا لرئيس جملس النواب؟«.

واستغرب كرامي املواقف اليت 
» التيار  رئيس  عن  صدرت 
باسيل   جربان  احلر«   الوطين 
عشّية لقاء  بعبدا  من خالل خطابه 
االخري، متسائاًل: »هل يصح ان 
يف  اهلجوم  هذا  باسيل  يشّن 

اجتاهات عدة، بينما يرمي لقاء  
حتصني  اىل  اجلمهوري   القصر 
مواجهة  يف  الداخلي  الصف 

خماطر الفتنة؟«.
اللقاء  »اّن  كرامي  واكد 
إىل  حاجة  يف  ليس  التشاوري 
حيثيته  يف  احد  من  شهادة 
أّن  »كيف  ُمستهجنًا  السنية«، 
واالصدقاء  احللفاء  بني  هناك 
احلريري،  تغنيج  يف  يبالغ  من 
لنب  له  جيلبون  ويكادون 
دون  من  إلرضائه،  العصفور 
السنية  القوى  حيثية  مراعاة 
جملس  يف  املمثلة  األخرى 

النواب«.
ظروف  يتفّهم  انه  واوضح 
رئيس تيار »املردة«  سليمان 
لقاء  حيال  وموقفه  فرجنية  
ال  فرجنية  اّن  اىل  الفتًا  بعبدا، 
اليت  بالطريقة  معاملته  جتوز 
يعامله بها »التيار الوطين احلر« 
اضاف:  عليه«.  »زاَدها  الذي 
ثابت  حليف  فرجنية  »سليمان 
شريك  وهو  دائم،  وصديق 
وحنن  يف  الشمال ،  حقيقي 
عام  منذ  واحدة  مرة  خنتلف  مل 
2005، وسيبقى كالنا مع اآلخر 

يف السّراء والضّراء«.

كرامي: حلفاؤنا يغّنجون احلريري 
وباسيل أخطأ والفرزلي نائب بفضلنا

االعالم  رئيس  جلنة  أشار 
واالتصاالت  النائب  حسني احلاج 
حسن  اىل ان النفقات زادت يف  
اوجريو  من العام 2009 اىل 2019 
من 60 اىل 70 باملئة، واوضح 
باملئة   60 زادت  الرواتب  بأن 
باالضافة  3 سنوات،  اخر  خالل 
االضافية.  اىل  الساعات  
نفقات  زادت  بأنه  وكشف 
 10 ضرب  زادت  املستشارين 
مرات، واملالحظة االساسية ان 
املوظفني واملستشارين ملاذا ال 

يتم اختيارهم عرب مباراة؟
يف  مؤمتر  حسن  احلاج  ولفت 

النواب ،  يف  جملس  صحفي  
مل  املفوترة  االيرادات  ان  اىل 
سنوات  يف  ثابتة  وكانت  تزد 
اخرى،  سنوات  يف  واخنفضت 
ومن  زادت،  النفقات  ان  اال 
االنفاق  زيادة  ان  املفرتض 
وهذا  االيرادات  زيادة  يعين 
ان  اىل  ولفت  حيصل.  مل  ما 
واقيم  تاخر   2017 العام  عقد 
عقد مصاحلة، واوضح ان هيئة 
معظم  ان  اكدت  االستشارات 
هناك  ان  كما  مصاحلة  العقود 
70 مليار فرق بني اول وثاني 

فاتورة.

احلاج حسن: نفقات اوجريو ارتفعت 
ومنها 10 اضعاف للمستشارين اال ان 

االيرادات كانت شبه ثابتة

»التوحيد  حزب  رئيس  استقبل 
ممثل  وهاب  وئام  العربي« 
املتحدة يف  لألمم  العام  األمني 
دارته  يان كوبيتش، يف  لبنان 
رئيس  حبضور  اجلاهلية،  يف 
جملس األمناء عصمت العريضي 
يف  اخلارجية  العالقات  وأمني 

احلزب الدكتور هشام األعور.
بيان،  حبسب  اللقاء،  وختلل 
»عرض لألوضاع على الساحتني 
ضوء  يف  والسورية  اللبنانية 
على  وانعكاساته  قيصر  قانون 

لبنان وسوريا«.
أن  لكوبيتش  وهاب  وأوضح 
»حزب اهلل هو آخر من سيتضرر 
اإلجراءات  من  لبنان  يف 
األمريكية اليت تتخذ حبق لبنان، 
مؤكدا على أن الشعب اللبناني 
هذه  من  سيتضرر  الذي  هو 
اإلجراءات وليس حزب اهلل ألن 
األخري قادر على الصمود يف ظل 

وهاب استقبل كوبيتش: حزب اهلل آخر 
املتضررين من اإلجراءات األمريكية

هذه اإلجراءات لسنوات«، الفتا 
اىل أن »املشكلة يف لبنان هي 
أن الوضع فيه سيتحلل والدولة 
بالنسبة  األمر  وكذلك  ستتحلل 

للمؤسسات«.
األمين  »الوضع  أن  من  وحذر 
استمر  إذا  سليما  يبقى  لن 
ينطبق  ما  وهو  اإلنهيار،  هذا 
على سوريا وعلى ما قد حيصل 
أوروبا  باجتاه  سوريا  هجرة  من 
أن  موضحا  أخرى،  وأمكنة 
الضغط املالي واإلقتصادي على 
سوريا كذلك سيؤدي اىل هجرة 
ألن  السوري  الشباب  من  كثري 
الناس  على  سينعكس  الوضع 
العاديني«، مؤكدا »أننا ذاهبون 
اىل وضع خطري جدا إذا استمرت 

األمور على هذا املنوال«.
»ينشب  أن  ومل يستبعد وهاب 
صراع يف أي حلظة على مستوى 

كل املنطقة«.
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لـبنانيات

»القوات  حزب  رئيس  أعلن   
اللبنانية« مسري جعجع عدم مشاركة 
احلزب يف لقاء بعبدا، قائال: »ال 
يطلنب منا أحد املشاركة يف اجتماع 
يف  الرماد  ذر  إما  منه  اهلدف 
اآلخرين  أو حماولة حتميل  العيون 
السلطة  هذه  فشل  مسؤولية 
باعتبار أن ما من خالف اليوم بني 
اللبناني  الشعب  مكونات  من  أي 
وإمنا أكثرية الشعب اللبناني على 
انطالقا  السلطة  هذه  مع  خالف 
من الوضع املزري الذي أوصلتنا 
احلاكمة  »اجملموعة  ودعا  إليه«. 
مكوناتها  جبميع  الرحيل  إىل 

وأقطابها«.
كالم جعجع جاء يف تصريح عقب 
»اجلمهورية  تكتل  اجتماع  انتهاء 
برئاسته،  عقد  الذي  القوية« 
»القوات  حلزب  العام  املقر  يف 
وحضور:  معراب،  يف  اللبنانية« 
احلكومة  لرئيس  السابق  النائب 
رئيس  نائب  حاصباني،  غسان 
عدوان،  جورج  النائب  احلزب 
بو  بيار  جعجع،  سرتيدا  النواب: 
عماد  عقيص،  جورج  عاصي، 
فادي  قاطيشا،  وهبه  واكيم، 
سيزار  حبشي،  أنطوان  سعد، 
املعلوف، شوقي الدكاش، جوزيف 
اللمع،  ابي  إدي  ماجد  اسحق، 
وجان  نصار  أنيس  حواط،  زياد 
السابقني:  الوزراء  طالوزيان، 
مي الشدياق، كميل أبو سليمان، 
ريشار قيوجميان، ملحم الرياشي، 
أمني  سركيس،  وجو  كرم  طوني 
سر التكتل النائب السابق فادي 
إيلي  السابقني:  النواب  كرم، 
جوزيف  زهرا،  أنطوان  كريوز، 
معلوف، أنطوان أبو خاطر وشانت 
اإلعالم  جهاز  رئيس  جنجنيان، 
شارل  »القوات«  يف  والتواصل 
التنفيذية  اهليئة  عضوي  جبور، 
الراسي  ورجا  براغيد  إيلي 
سعيد  احلزب  رئيس  ومستشار 

مالك.
كلمته  استهل  قد  جعجع  وكان 
باستنكار »اإلجراء القضائي الذي 
األمني«،  علي  السيد  حبق  اختذ 
وقال: »ال جيوز للحريات العامة يف 
لبنان أن تصل إىل هذا احلد، لذا 
األعلى  القضاء  جملس  من  أطلب 
عبود،  سهيل  القاضي  ورئيسه 
من  وغريها  القضية  هذه  إحالة 
القضايا، على التفتيش القضائي 
التالعب  جيوز  ال  أنه  باعتبار 
به  التالعب  مت  مما  أكثر  بالقضاء 

يف هذه األيام«.
مشاركة  عدم  أسباب  وفند 
قائال:  بعبدا،  لقاء  يف  »القوات« 
البالد  يف  األوضاع  وصلت  »لقد 
املسايرة  فيه  أصبحت  حد  إىل 
الشكليات  على  الوقوف  حتى  أو 
جرمية، فاألوضاع اليت منر بها اآلن 
مل نشهد كلبنانيني مثيال هلا منذ 

احلرب العاملية األوىل«.
بامتياز  مجهوريون  »حنن  أضاف: 
بالنسبة  الدستورية  واملؤسسات 
اجملتمع  وجود  عصب  هي  إلينا 
ومن دونها ال دولة، وبالتالي ال 
وال  ثقافة  وال  حضارة  وال  اجتماع 
سواها.  وال  اقتصاد  وال  معيشة 
اجلميع  يرى  املنطلق،  هذا  من 
للعمل  كبرية  أهمية  إعطائنا  مدى 
جملس  أو يف  النواب  جملس  يف 
الوزراء عندما نكون مشاركني فيه 
أو باملشاركة مع رئاسة اجلمهورية 
منا. فعلى  اليت تطلب  األمور  يف 
عندما  أيار   6 يف  املثال،  سبيل 
اجلمهورية  رئيس  فخامة  دعا 
العماد ميشال عون إىل اجتماع يف 
قصر بعبدا بناء على جدول أعمال 
واضح وهو أنه كان للحكومة خطة 

األخذ  يودون  وكانوا  اقتصادية، 
والكتل  األحزاب  رؤساء  مبالحظات 
يومها  حضرنا  عليها،  النيابية 
الكثري  أن  من  بالرغم  االجتماع 
قاطعوه.  وحلفائنا  أصدقائنا  من 
وحضرنا وبيدنا ورقتا عمل: األوىل 
اليت  الضرورية  اإلصالحات  عن 
قبل  إقرارها  الواجب  من  أن  نرى 
اقتصادية،  خطة  أي  بتنفيذ  البدء 
والثانية تضمنت مالحظاتنا األولية 
املطروحة  االقتصادية  اخلطة  على 
هاتني  أن  إال  احلكومة.  قبل  من 
الورقتني وكل باقي األوراق اليت 
إعدادها ذهبت سدى،  على  عملنا 
شيئا  أحد  أي  يسمع  مل  وكأنه 
داخل  كانوا  ممن  حتى  قلناه  مما 
أننا  على  األمر  واقتصر  االجتماع، 
ساعتني  ملدة  القصر  يف  جلسنا 
الذي  بالبيان  األمر  بنا  وانتهى 
مسعناه. ومن حينه حتى يومنا هذا، 
تستمر األمور باإلحندار من سيىء 
إىل أسوأ بوترية ليست يومية وإمنا 

بني الساعة واألخرى«.
وتابع: »منذ ثالثة أو أربعة أيام، 
يف  الجتماع  جديدة  دعوة  تلقينا 
آتي  أن  أحببت  وقد  بعبدا  قصر 
حرفيا  لكم  ألقرأ  معي  بالدعوة 
متابعة  إطار  »يف  فيها:  ورد  ما 
األوضاع السياسية العامة والسعي 
كافة«  الصعد  على  للتهدئة 
»بغية  جدا،  عام  هنا  والتعبري 
محاية االستقرار والسلم األهلي«. 
صراحة توقفنا مجيعا ملعرفة سبب 
وبصراحة  االجتماع،  هذا  انعقاد 
تامة ميكنين أن أقول إنه مل يتمكن 
أي أحد منا التقدير حتديدا ما هو 
سبب انعقاده، فالوضع يف البالد 
أرفع  على  واملسؤولون  مكان  يف 
املسؤوليات يف مكان آخر خمتلف 
متاما ال عالقة له مبا نعيشه. حنن 
منهم  والبعض  الناس  مع  نعيش 
وصل به الدرك إىل حد أن ينحصر 
ال  العيش  بلقمة  اهتمامه  كامل 
أكثر وال أقل، والبعض ال يتمكن 
لبنان  هو  هذا  فهل  تأمينها.  من 
الذي نتغنى به على أنه »سويسرا 
الشرق« و«منارة الشرق«؟ انظروا 
تبقى  ماذا  احلالي،  لبنان  إىل 
مجيعا  كنا  الذي  اللبنان  هذا  من 
حلما  ليس  اللبنان  فذاك  نعرفه؟ 
وإمنا واقعا كنا نعيشه وكان من 
إىل  ليصل  يتطور  أن  املفرتض 
اليوم؟  أصبحنا  أين  أكرب،  حلم 
كارثية  حبالة  اخلاصة  املدارس 
كما املؤسسات اخلاصة والعائالت 
وعلى الصعد كافة نرى أن األوضاع 
املالية  املعيشية،  االقتصادية، 
تأتينا  وإذ  بالويل.  واالجتماعية 
للتباحث  اجتماع  حلضور  الدعوة 
يف  األهلي،  والسلم  باالستقرار 
حني أن املشكلة اليوم يف لبنان ال 
عالقة هلا بهذا األمر، وإذا ما كان 
هناك من يهدد االستقرار والسلم 
احلاكمة،  اجملموعة  فهي  األهلي 

وسأتطرق هلذا األمر الحقا«.
ما  أفهم  »مل  جعجع:  وقال 
املواضيع  هي  وما  يقصدون 
والسلم  باالستقرار  املتعلقة 
فإذا  نقاشها،  اليت سيتم  األهلي 
اليت  اإلشكاالت  يقصدون  كانوا 
شهدناها فهم من افتعلوها، ولكي 
نرى من ميس فعال بالسلم األهلي 
قرابة  منذ  قام  من  معرفة،  علينا 
عام بتذكري اللبنانيني من حيث ال 
ندري بأحداث 1860 اليت وقعت منذ 
160 عاما؟ فهل من قام بذلك هو 
تيار املستقبل أو القوات اللبنانية 
االشرتاكي؟  التقدمي  احلزب  أو 
إىل  بدعوتنا  قاموا  السبب  وهلذا 
طرابلس  إىل  ذهب  من  االجتماع؟ 
اهل  تأليب  يعيد  أن  وحاول 

جعجع: لن نشارك يف اجتماع بعبدا فهو إما لذر الرماد يف العيون أو حماولة حتميل اآلخرين مسؤولية فشل هذه السلطة
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املدينة، عن خطأ وضد كل واقع 
وحقيقة، على فئة من املسيحيني؟ 
أهو احلزب التقدمي االشرتاكي أم 
حاول  من  مباشرة؟  العهد  فريق 
منطقة  إىل  الدخول  أسبوعني  منذ 
عني الرمانة جبحافل من الدراجات 
األمر  مقبول،  النارية وبشكل غري 
الذي كاد أن يتسبب لنا مبشكلة 
كبرية جدا لوال تدخل اجليش فورا 
الحتواء املوضوع؟ من قام بذلك؟ 
مباشرة.  العهد  حلفاء  هو  اجلواب 
ختريبية  بأعمال  يقوم  كان  من 
 10 منذ  بريوت  مدينة  وسط  يف 
أيام وملدة 4 أو 5 ساعات وعلى 
مرأى من كل الكامريات ووسائل 
العهد  حلفاء  هو  اجلواب  اإلعالم؟ 
بدعوتنا  تقومون  فلماذا  مباشرة. 

للنقاش يف هذه املسألة؟«.
نقطة  عند  التوقف  »أريد  أضاف: 
كل  على  وأمتنى  جدا،  أساسية 
ألنها  حيفظها  أن  لبناني  مواطن 
الوقت  يف  القصيد  بيت  تشكل 
وللمرة  اليوم  أننا  وهي  الراهن، 
السلطة  تكون  لبنان،  يف  األوىل 
يف مكان واحد ومتسك بها جمموعة 
اجلمهورية  رئيس  لديها  واحدة 
بأكملها  وحكومة  نيابية  وأكثرية 
لذا،  أكثرية وزارية.  وليس فقط 
حدث  إن  الرئيس  لفخامة  نقول 
باختاذ  قوموا  أمنية  إشكاالت  أي 
تريدون  فهل  املناسب،  القرار 
جنبالط  ووليد  احلريري  سعد  من 
والرئيس ميشال سليمان وأنا أن 
حنن  به؟  القيام  جيب  مبا  نتداول 
بيدكم  وهي  السلطة  خارج  اليوم 
وحنن من نقوم مبناشدتكم التدخل 
إن كان خالل أحداث عني الرمانة 
بريوت  وسط  أو  األشرفية  أو 
يكون  عندما  إخل...  طرابلس  أو 
فمن  األمن،  يف  إخالل  من  هناك 
بالتدخل فورا  أن تقوموا  الطبيعي 
الدولة  طالبت  كافة  واملرجعيات 
وسط  يف  التخريب  حصل  عندما 
بريوت بالتدخل، إال أن السؤال هو 
وملاذا مل  بذلك؟  تقوموا  ملاذا مل 
تصدروا األوامر؟ ملاذا تأخرمت إىل 
أن مت إحراق نصف املدينة الختاذ 
ندعو  وحنن  ذلك؟  بعد  من  القرار 

بشكل يومي السلطة للتدخل«.
هذه  يف  القصيد  »بيت  وتابع: 
سببها  الدعوة  وهذه  املسألة 
أنها  هو  الشخصي،  بنظري 
العيون  يف  الرماد  ذر  بني  ما 
وصوال إىل حماولة حتميل اآلخرين 
مسؤولية فشل هذه السلطة، ويف 
أال  الطبيعي  من  احلالتني  كلتا 

نشارك«.
اليت  احملاولة  إىل  جعجع  وتطرق 
الكاردينال  البطريرك  بها  قام 
مار بشارة بطرس الراعي، فقال: 
»عندما علم بالدعوة لالجتماع كانت 
أعتقد  ما  على  األولية  فعله  ردة 
مشابهة لردة فعلنا »مش مفهوم 
اجتماع«،  هلل  كعبو  من  راسو 
وحاول غبطته انقاذ املوقف وتقدم 
ملدة  االجتماع  لتأجيل  باقرتاح 
إعداد  خالهلا  يتم  قصرية  زمنية 
بتسمية  وقام  له،  أعمال  جدول 
تكون  أن  مقرتحا  البنود،  هذه 
مرجعية  »صيانة  هي  نقطة  أول 
كافة  مبؤسساتها  الشرعية  الدولة 
والعسكرية«.  األمنية  وخصوصا 
ايديولوجية  البطريرك،  غبطة  لذا 
الوقت  يف  احلاكمة  اجملموعة 
تقرتحون،  أنتم  ما  بعكس  احلاضر 
أو  اهلل  حزب  سالح  هلم  فبالنسبة 
ما يسمونه هم املقاومة، يأتي يف 
أي  تبقى  ما  وإذا  األوىل  الدرجة 
شيء فيبحثون عندها كيف يعطون 
ولكنهم  للدولة.  الفضالت  هذه 
الدولة،  مبرجعية  يؤمنون  ال  أبدا 

وبالتالي غبطتكم تعلمون أن فاقد 
الشيء ال ميكن أن يعطيه، وأنتم 
ما  احلاكمة  اجملموعة  من  تطلبون 

هم أصال غري مؤمنني به«.
أضاف: »كما اقرتح غبطته أن يكون 
األعمال  جدول  على  الثاني  البند 
هو »اإلقرار الفعلي لسلطة الدولة 
األراضي  كامل  على  سواها  دون 
لن  احلاكمة  اجملموعة  اللبنانية«. 
تقر بذلك ومن غري املمكن أن تقر 
السيد  أن  على  اهلل  بذلك، وحنمد 
يوميا  علينا  يطل  نصراهلل  حسن 
بكلمات واضحة املعامل جدا وتأتي 
غبطته،  يقرتحه  ما  بعكس  متاما 
األساسية  السلطة  هلم  فبالنسبة 
من  يتبقى  وما  لـ«املقاومة«  هي 
للدولة.  فيرتكونها  بلدية  أعمال 
اما بالنسبة القرتاح بند »اإللتزام 
الدولية«  الشرعية  بقرارات 
غبطتكم  وبالتالي  الشيء،  فنفس 
يف  املوقف  إنقاذ  حتاولون  انتم 
ألنه  إنقاذه  ال ميكن  الذي  املكان 
يف  احلاكمة  اجملموعة  املبدأ  يف 
مكان آخر. أما بالنسبة للبند الذي 
وضعه غبطة البطريرك عن مكافحة 
مطلبنا مجيعا،  هو  والذي  الفساد 
الفساد  مكافحة  ميكنهم  فكيف 
من  فهل  الفاسدين؟  أفسد  وهم 
ما  شخص  من  نطلب  ان  املمكن 
أن  كما  هو؟  خربه  قد  ما  إصالح 
غبطته وضع بند »محاية استقاللية 
التشكيالت  أن  القضاء« يف حني 
القضائية قابعة يف أدراج رئيس 
فأي  أشهر،  ثالثة  منذ  اجلمهورية 
استقاللية للقضاء حنن نطالب بها 
واجملموعة  السلطة  أن  حني  يف 
تتعدى  اليت  هي  اآلن  احلاكمة 
على استقاللية القضاء؟ فهل من 
وبالتالي  بها؟  مطالبتهم  املمكن 
حتى احملاولة اليت قام بها غبطته 
مل يأخذوا بها وحتى لو فعلوا ذلك 
لكانوا فعلوه بالشكل فقط باعتبار 
أن كل وجودهم قائم على عكس 
بشارة  البطريرك  غبطة  طرحه  ما 

الراعي«.
وتابع: »الناس يف لبنان يعيشون 
املمكن  فمن  مسبوقة،  غري  أزمة 
أن نكون قد شهدنا أزمة مشابهة 
يف الفرتة العثمانية إال أننا اليوم 
ولكن  العثمانيني،  دون  من 
مل  ولو  اجلدد  العثمانيني  بوجود 
يكونوا عثمانيني، ومن دون حرب 
بالطبع  نعيشه.  ما  وحصار نعيش 
املسألة  تصوير  حياول  من  هناك 
أنها  على  للواقع  مغاير  بشكل 
إن  مؤخرا  قال  وأحدهم  حصار، 
متنع  األمريكية  املتحدة  الواليات 
دخول الدوالرات إىل لبنان، فهل 
أحد ميلك  أي  األخرية  ستمنع هذه 
الدوالرات من إدخاهلا إىل لبنان؟ 
خفف  وما  فالواقع  ال،  بالطبع 
الدوالرات يف السوق اللبنانية هو 
دوالراته  ألحد سحب  ميكن  ال  أنه 
املودعة يف املصرف، كما أن من 
ميلك الدوالرات خارجا بطبيعة احلال 
لن يدخلها إىل لبنان يف ظل هذه 
تشويه  عدم  جيب  لذا  األوضاع، 

الواقع بهذا الشكل«.
أزمة  يف  اليوم  »منر  وأردف: 
اجتماعية  مالية،  معيشية، 
ما  على  هلا  قعر  ال  واقتصادية 
هذه  أخذت  عندما  واضح.  هو 
صرف  سعر  كان  الثقة  احلكومة 
يف،  لرية  الـ2000  قرابة  الدوالر 
أعتاب  إىل  اليوم  وصل  أنه  حني 
الـ6000 لرية، ولكن ما هو أسوأ 
أن  هو  نعيشها  اليت  األزمة  من 
إىل  سيىء  من  تتدهور  األوضاع 
أسوأ بشكل سريع، وهذا ما جعلنا 
الواقع  هذا  كل  على  نثور  اليوم 
هذه  ظل  يف  ألنه  نعيشه  الذي 

األزمة املستفحلة يف البالد ليس 
واالجتماعات  االستعراضات  وقت 
يف بعبدا أو يف جملس النواب أو 
يف السراي احلكومي أو أي مكان 

آخر«.
عقد  هو  اليوم  »املطلوب  وسأل: 
لتقوم  للحكومة  فوري  اجتماع 
باختاذ أول قرار إصالحي، فإن مل 
فمتى  القرارات  وقت  اليوم  يكن 
يغرق  »البلد  وقال:  يكون؟«. 
القرارات  وقت  واليوم  بالفعل، 
جل  اننا  حني  يف  الكالم،  وليس 
ما نشهده هو كالم واستعراضات 

يليها كالم واستعراضات«.
أضاف: »إىل جانب كل األزمة اليت 
نعيشها أصبح الكون برمته يعرف 
ويردد، من الصني إىل أسرتاليا إىل 
الواليات املتحدة إىل روسيا وكل 
واخلارجيني،  الداخليني  املراقبني 
أن ما من شيء ميكنه إنقاذ الوضع 
يف لبنان إال اإلصالحات اليت على 
قدر ما رددها العامل بأسره ميكن 
لتلميذ يف الصف اخلامس ابتدائي 
غري  املوظفون  وهي:  يرددها  أن 
القانونيني، املعابر غري الشرعية، 
واجلمارك  واالتصاالت  الكهرباء 
الناس  مل  وقد  هنالك،  ما  وإىل 
من تردادها، إال السلطة واجملموعة 
احلاكمة مل تسمع حتى هذه اللحظة 

بها«.
الرئيس ميشال  وتوجه جعجع إىل 
الرئيس  فخامة  »يا  بالقول:  عون 
بدل اجتماع الغد للقاء الذي أمسيته 
وطنيا، تواصل مع رئيس احلكومة، 
واختذوا  هلا،  اجتماع  بعقد  وقوما 
قرارا واحدا، ومن بعد هذه اجللسة 
دواليك،  وهكذا  آخر،  قرارا  بأيام 
األزمة  ستبدأ  كيف  ترون  وعندها 

باالحنسار«.
أزمة  معاجلة  »حياولون  أضاف: 
املثال  سبيل  على  الدوالر 
حاكم  على  بالضغط  إما  فيقومون 
من  سالمة  رياض  لبنان  مصرف 
السوق  يف  دوالرات  ضخ  أجل 
 20 ضخينا  ما  إذا  أننا  حني  يف 
األوضاع  هذه  يف  دوالر  مليار 
فستختفي من السوق ال حمالة، أو 
على  القبض  بإلقاء  يقومون  أنهم 
فعال  يكون  هو  »معرت«  صرييف 
يتصرف بشكل يؤدي فقط لرحبه 
ال غري، حبجة أنهم يلجمون مسألة 
الدوالر بينما كل ما يتم القيام به 
فقرار  مسرحيات،  كونه  يعدو  ال 
بتحسني  سيقوم  واحد  إصالحي 
ثان  قرار  ويليه  اللرية  وضع 
توقيف  عرب  وليس  أكثر،  حيسن 
واستبداهلا  القضائية  التشكيالت 
آللية  وجود  ال  وكأن  بتعيينات 

مقرة يف جملس النواب«.
وتابع: »خالل اجتماع جمللس الوزراء 
قام  عامني،  منذ  الدين  بيت  يف 
مبعارضة  اللبنانية  القوات  وزراء 
أن  جيب  أنه  طارحني  التعيينات 
فرد  التعيينات،  آللية  وفقا  تتم 
آلية  أن  اجلمهورية  رئيس  عليهم 
وليست  عرف  هي  التعيينات 
قانون  إىل  تتحول  وعندما  بقانون 
اليوم  بتطبيقها.  نقوم  عندها 
يتم  مل  فلماذا  قانونا  أصبحت 
السلطة  كانت  إذا  تطبيقها؟ 
هي  تقوم  احلاكمة  واجملموعة 
بالغش كيف تطلبون من املواطن 
جملس  أقر  الغش؟  عدم  العادي 
التعيينات وبعد ذلك  آلية  النواب 
بـ4 أو 5 أيام حبجة أنها مل تصدر 
يف اجلريدة الرمسية، استبقوا األمر 
وقاموا مبجموعة من التعيينات إن 
كان يف املصرف املركزي أو يف 
بعض املواقع اإلدارية األخرى من 
وعلى  اآللية  إىل  الركون  دون 
يف  تتم  كانت  اليت  الطريقة 

الوضع  السابقة. فإن كان  األيام 
أن  تأملون  كيف  النحو  هذا  على 
يتحسن؟ هل بالدعوة للقاء وطين 
ندعو حلضوره مجيع الشخصيات يف 
قصر بعبدا لنقوم بالتسلية معهم 
 Petit»الـ وأكل  القهوة  وشرب 
Four« يف حني أن الناس ال لقمة 
خبز لتأكلها، ونقوم بعدها بإصدار 
بيان نقول فيه أي شيء والناس 
بعدها  ومن  به  قيل  ما  تفهم  ال 
نذهب إىل بيوتنا؟ أهكذا يصطلح 
حباجة  حنن  ال،  وألف  ال  الوضع؟ 
اىل إصالحات. واملشكلة أن األمر 
ال يقف فقط عند عدم إقرار هذه 
اإلصالحات وإمنا جل ما حيصل هو 
بعكسها متاما كبعض األمثلة اليت 

أعطيناها«.
اجملموعة  »بامللخص  وأردف: 
فشلها  أثبتت  احلالية  احلاكمة 
بشكل ذريع، ولنأخذ الوضع الذي 
حنن فيه اليوم بعد 4 سنوات على 
بداية هذا العهد واحلكومة اجلديدة 
عمرها 4 أشهر، ويف الظرف الذي 
أيام  يف  أنه  بينما  اليوم  نعيشه 
اخلري يعطى فرتة مساح ال تتعدى 
أيام احملن  الـ100 يوم ولكن يف 
والشدة تكون أقل من هذا بكثري. 
تستمر  ذلك،  من  وبالرغم  انه  إال 
فيما  أشهر   4 منذ  احلكومة  هذه 
األوضاع يف تدهور مستمر وليس 
هناك من أمر واحد يدفعنا للتفكري 
احلد.  هذا  عند  سيتوقف  بأنه 
الذي  الفشل  هذا  كل  وبعد  لذا، 
املمكن  ومن  فيه  للبحث  جمال  ال 
إىل  دعوتنا  أسباب  أحد  يكون  أن 
لقاء بعبدا من دون موضوع حمدد 
وملموس هو كي نكون مجيعا يف 
حنن  أننا  حني  يف  »املغطس«، 
أبدا  أننا  إال  الناس  هم  نعيش 
لسنا يف »مغطس«، السلطة ومن 
ميسكونها ويتخذون مجيع القرارات 
هم من يتحملون كل املسؤولية«.

ودعا جعجع »اجملموعة احلاكمة إىل 
القيام باألمر الوحيد املمكن القيام 
به اليوم إذا ما كانت هذه اجملموعة 
تريد خدمة البلد، وهو بكل صراحة 
»اجملموعة  وقال:  ترحل«.  أن 
احلاكمة احلالية أثبتت فشلها على 
إىل  لبنان  وأوصلت  كافة  الصعد 
االحتالالت  ال  تستطع  مل  مكان 
لذا  إليه،  إيصاله  الغزوات  وال 
القيام  ميكنها  احلاكمة  اجملموعة 
بهذا »املنيح« إذا ما كانت تتمتع 
بقدر قليل جدا من الضمري الوطين 
وهو أن ترحل وتفسح اجملال أمام 
غريها إلنقاذ البالد. ال يظنن أحد 
أن لبنان ال ميلك مقومات اإلنقاذ 
ألنها ال تزال موجودة عندنا إال أنه 
يشغل  الذي  احلالي  الفريق  مع 
لبنان،  إال  القضايا  رأسه يف كل 
ال  أنه  التجربة  بعد  أثبت  والذي 
يدرك كيفية إدارة الدولة وليس 
لديه إمكانية القيام بذلك وال ميلك 
فهم  أي شيء،  أو  التبصر  حسن 
ال يعرفون القيام مبجرد التفاوض 
ومن  الدولي  النقد  صندوق  مع 
اجل توحيد األرقام داخل الدولة ما 
لبنان،  ومصرف  املال  وزارة  بني 
أصبحنا حباجة للجنة حتكيم نيابية. 
فماذا يؤمل من هذه السلطة اليت 
أنها  جديدة،  مرة  أؤكد  أن  أريد 
واحد،  فريق  يد  األوىل يف  للمرة 
أن  هو  الوحيد  احلل  وبالتالي 
وتتنحى  احلاكمة  اجملموعة  ترحل 
بإنقاذ  يقوم  غريها  لترتك  جانبا 
ماذا  آخر  حل  أي  نرى  وال  البالد، 
اهلل  أمام  مسؤولية  ستتحمل  وإال 
مسؤوليات  والتاريخ  والناس 
جسام ألنها بالطريقة اليت تتصرف 
بها ستوصل البالد نزوال أبعد من 

كثري مما أوصلته إليه اآلن«.
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راضي  شربل  السيد  رئيسه  بشخص  احلر  الوطين  التيار  رد  يف 
العامل بشخص  الثقافية يف  اللبنانية  على الذي ادلت به اجلامعة 
رئيسها، حياول كما عادته، ان يغطي السموات بالقبوات فيحيد 
عن مناقشة الرأي الذي أعطاه رئيس اجلامعة الثقافية، وقد يكون 
ألنه ال جواب عنده يعطيه، بأن يهاجم أناسا آخرين باتهامات اقل ما 

يقال فيها انها سخيفة وصبيانية الشيء الذي اعتدناه منه.
الغري  والكالم  أحد  على  تنطلي  تعد  مل  األمور  هذه  بأن  ننصحه   
مسؤول أصبح مرفوضا من كل الناس ورواية املليشيات أصبحت 
ممجوجة بعد ان اثبت التيار انه اقل من مليشيا يف ممارسة التعديات 
سن  اسرتاليا  يف  التيار  يدخل  لكي  الوقت  حان  وقد  واملظامل. 
الثقافية  الرشد ويقارع احلجة باحلجة مبواجهة ما ادلت به اجلامعة 

الشيء الذي ال دخل ألي حزب او تنظيم فيه.
على  تارخيه  األسوأ يف  األيام  هذه  لبنان يف  اليه  وصل  الذي   
االطالق اذ دخل يف مشكلة وجودية تفقده هويته ومقومات وجوده 
الناس  لتوجعات  يصغي  لكي  للتيار  حافزًا  يكون  ان  ميكن  كان 
فيكون  يتعظ  ولكي  عليها  اعتاد  اليت  الكيدية  بدل  وصرخاتهم 
صادقًا مع لبنان واللبنانيني قلياًل مما وعد به بدل اتباع سياسة 
املواربة وأن ينفذ شيئًا قلياًل مما وعد به بعد ان ملرة واحدة على 
االقل مضى على وجوده يف احلكم مخسة عشر سنة ويف السلطة 

املباشرة ما يقارب األربع سنوات.
منسقية اسرتاليا

بـيان صادر عن حزب القوات 
اللبنانية يف اسرتاليا

تعقيباً على املقابلة اليت اجراها السيد ستيف ستانتون على اذاعة 
صوت الغد مع السيدة سوزان حوراني، ننشر هذا املقال ليس رداً 
على السيد ستانتون فنحن حنرتم حرية الرأي، ولكن توضيحاً للرأي 
العام يف جاليتنا الكرمية مبا يتعّلق باجلامعة اللبنانية الثقافية يف 
العامل ان كان يف انقساماتها، او يف اّدعائها انها متّثل اإلنتشار 

اللبناني يف العامل.
اجلامعة اللبنانية، عندما اّسسها أألباء سنة 1964، ارادوها جامعة 
ثقافية مستقّلة ال حكومية، ال سياسية، ال دينية، ال عرقية، كما جاء 
يف مقدمة دستورها. وقد حّققت اجلامعة يف بداية نشأتها الكثري 
من رسالتها األم ان كان من مجع مشل اإلنتشار وتوثيق عالقتهم 
للبنان،  ودعمها  املضيافة  الدول  مع  العالقة  بتوثيق  او  بلبنان، 
وتعزيز عاملية لبنان ودعمه عرب املنابر الدولية بكل شجاعة وصدق 
او  واخرى  اللبنانيني  من  فئة  بني  متييز  بدون  وحكمة،  وتضحية 
طائفة واخرى، او الدخول يف السياسات اللبنانية، ومل ترتِد سوى 

الثوب اللبناني األصيل ومعطف الصيغة التعددية املنفتحة.
بعدها،  السوري  واإلحتالل  السبعينات  يف  اللبنانية  احلرب  جاءت 
حكومة  وضعت  حيث  اجلامعة  مفاصل  تدخل يف  السياسة  وبدأت 
واصبح  األول  اإلنقسام  فكان  اجلامعة  على  اليد  يومها  الوصاية 
هناك جامعتان: واحدة تابعة حلكومة الوصاية واخرى انطلقت من 
ومع  الوصاية.  ضد  لبنان  حرية  عن  مدافعة   2001 يف  املكسيك 
الثانية  اجلامعة  لبنان على  اللبنانية خارج  األحزاب  الزمن سيطرت 

واصبحت سياسية بامتياز تنطق بلسان األحزاب اليت متّثل.
سنة 2018 بدأ بعض املسؤولني يف اجلامعة الثانية مبحاولة ابعادها 
عن األحزاب والسياسة واخذها جمدداً اىل اجلذور بعنوا »عودة اىل 
اجلذور«. حيث تنطلق جمددا« موّحدة، وكما ارادها املؤسسون يف 
الفقرة األوىل من دستورها: ال سياسية، ال حكومية، ال طائفية... 
تلك  على  اليت سيطرت  والسياسية  احلزبية  العقلية  هيمنة  ولكن 
املؤسسة حالت دون متّكن هؤالء من حتريرها.   واجلدير بالذكر ان 
هذه الفقرة ما زالت يف دساتري اجلامعتني اللتني غارقتني علنًا 

وبوضوح بالسياسة اللبنانية. فهل هناك تناقض اكثر من هذا؟
اليوم هناك ثالث جامعات:

بلسان  وتنطق  نيويورك  مركزها  السيد ستناتون،  يرأسها  واحدة 
احزاب لبنانية معارضة للحكومة.

واحدة يرأسها السيد عباس فواز، مركزها بريوت وتنطق بلسان 
جهة لبنانية سياسية اخرى.

وواحدة يرأسها السيد شكيب رمال، حاولت العودة بها اىل اجلذور 
من اجل حتريرها من السياسة واألحزاب كما كانت يوم انشائها.

اردنا ان نلقي الضوء باختصار على تاريخ اجلامعة وحالتها احلاضرة،  
ليتسّنى لكل لبناني يف هذه الديار ان يعرف ان للجامعات الثالث 
وجود ضمن اجلاليات اللبنانية يف العامل ويف اوسرتاليا. وبالتالي 
فالسيد ستانتون ليس بامكانه ان يّدعي متثيل اإلنتشار اللبناني، 
اميانهم  فقدوا  اإلنتشار  يف  اللبنانيني  من  الكثري  ان  خصوصاً 
باجلامعة ومبصداقيتها. بل هو ميّثل من ينطق بامسهم ومن كالمه 
تعرفونهم. ولسنا حباجة اىل تذكري السيد ستانتون بانه بانغماسه 
اللبناني  اإلنتشار  شق  يف  يساهم  اللبنانية،  بالسياسة  وتطّرفه 
ويضرب بعرض احلائط هدف اجلامعة من مل الشمل من خالل مقدمة 

دستورها املذكور اعاله.
يف اخلتام، وكما ذكرنا يف بداية الكالم، فنحن حنرتم حرية الرأي 
والتعبري ونرتك الفراد اجلالية ان حتكم على طريقة التعبري املهينة 
حمبته،  نّدعي  الذي  الوطن  ميّثل  الذي  لبنان،  مجهورية  لرئيس 
عدم  عن  املقابلة  اخر  يف  ذكره  مبا  يتعّلق  ومبا  اليه.  واإلنتماء 

احرتامه للرئيس، نذّكر فقط بقول للسيد املسيح:
»ارد لغريك ما تريده لنفسك«.

بـيان صادر عن التيار الوطين 
احلر يف اسرتاليا

ال ميكن البحث عن أّي اسرتاتيجية لألمن الغذائي، فيما مياه الليطاني 
وحبرية القرعون ملّوثة بالصرف الصحي، ويف وقت باتت فيه مشاريع 
ري الليطاني مهّددة بالتوقف. الدولة، كعادتها، تفّضل دعم االسترياد 
على احللول املستدامة. بينما يقّدم االهتمام الصيين بالليطاني فرصًة 

مهّمة ملعاجلة مياه الصرف الصّحي يف البقاع.
ّيد  َ حَيدثحُ أن نهرًا كالليطاني، خيرتق لبنان من بقاعه إىل جنوبه، حمحُ
شّن على لبنان. هذا اإلقصاء لشريان  ومهّمش يف حرب التجويع اليت تحُ
وليد  ليس  لبنان،  مساحة  من   %20 حوضه  مع  يشّكل  الذي  احلياة 
وتعّديًا،  وإهمااًل  تلّوثًا  فيه  أمعنت  سياسات  نتاج  هو  بل  الّلحظة. 
واجلشع  اجلهل  بفعل  الزراعية،  أحواضه  ومساحات  مياهه  على 
والدور الّسليب للدولة. حتى إن الليطاني رمّبا، مل يعاِن من االحتالل 
اإلسرائيلي وأطماعه فيه، كما عانى من ظلم ذوي القربى وإدارات 

رمسية وبلديات.
العامل،  بقع  البحريات، يف كل  األنهر وضفاف  أحواض  ولئن كانت 
اليوم  فإنها  األوىل،  احلروب  وأسباب  وشروطها  املدنية  بدايات 
تزداد أهمّية يف صراع املوارد. وستتفّوق املياه العذبة يف العقود 
املقبلة، على أي قيمة تقّدمها األرض لإلنسان، من النفط إىل املعادن 

والغذاء.
املسؤولون اللبنانيون ينهمكون يف احلديث عن األمن الغذائي، فيما 
اآلسنة  املياه  سواقي  من  الليطاني  إلنقاذ  الفوري  التحّرك  يهملون 
املنسّلة اليه من البيوت واملزارع واملعامل. كما يهملون، يف الوقت 
نفسه، محاية أحواضه الزراعية بتعديل املخططات التوجيهية ومنع تبديل 
توصيف  املعاقبة يف  السلطات  عادة  كانت  وإذ  األراضي.  تصنيف 
املتفّرج  اجلمهور  مقاعد  يف  اجللوس  ثم  عليها،  و«النّق«  املشكلة 
وتغطية التعديات متّر يف ما مضى من دون خماطر وجودية مباشرة، 

إال أنها اليوم انتظار للموت، واستسالم مبكر هلزمية حمتومة.
تقّدمًا  الليطاني  ملياه  الوطنية  املصلحة  حّققت  األخرية،  املرحلة  يف 
تلّوث  أسباب  ختفيف  وحماولة  النهر  سيادة  استعادة  يف  ملحوظًا 
على  وانعكاسها  الليطاني  أزمة  لكّن  القرعون.  حبرية  ومياه  مياهه 
من  أكرب  املستقبل،  ويف  اآلن  للبنانيني،  واملائي  الغذائي  األمن 
الليطاني  »شفاء«  خّطة  تكن  مل  وما  مبفردها.  املصلحة  حتّلها  أن 
اسرتاتيجية وطنية تأخذها السلطة أولوية وطنية يف حرب الدفاع عن 
فإن  واالستمرار،  للتّقدم  كحتمّية  اجملتمع  ويأخذها  اجملتمع،  مصاحل 
بديهيات األمن الغذائي واملائي منعدمة، واخلطر على اللبنانيني داهم 

ووشيك.
مشاريع الرّي

ري  منظومات  ثالث  حاليًا  الليطاني  لنهر  الوطنية  املصلحة  تستثمر 
)مشروع ري القامسية ومشروع ري صيدا ـ- جّزين ومشروع ري البقاع 
اجلنوبي - الغربي( على نطاق واسع، بواسطة أقنية مكشوفة وشبكات 

مضغوطة.
مشروع ري القامسية مثاًل، يؤّمن املياه حلواىل 4000 هكتار وتستفيد 
منه 36 بلدة تقع ضمن مساحة إمجالية تبلغ 212 كيلومرتًا مربعًا. هذه 
املياه مصدرها نبع غلة ونبع علمان وينابيع عني أبو عبد اهلل املوجودة 
على جمرى نهر الليطاني يف احلوضني األوسط واألدنى، إضافة اىل 
مياه نبع الصفصاف يف برك رأس العني. الكارثة أن القناة كانت 
هدفًا حلواىل 4 ماليني مرت مكّعب من مياه الصرف الّصحي، قبل مسار 
طويل من إزالة التعديات استمر لسنتني. وهو اليوم، ال يستفيد من 
مياه حبرية القرعون للحفاظ على نوعية مياه الري بسبب ارتفاع نسبة 

التلوث يف مياهها.
مشروع ري صيدا - جّزين، املغّذى من مياه نهر الليطاني عرب حوض 
أنان، يضم 26 قرية يف مناطق شرق صيدا وجزين ويروي حواىل 430 
هكتارًا من املساحات املروية، وفق نظام الري بواسطة شبكات املياه 
ضع قيد  املضغوطة. إاّل أن هذا املشروع يشارف على االنهيار. فهو وحُ
االستثمار منذ أكثر من 40 عامًا، ويتضمن شبكات رئيسية وثانوية 
)بطول إمجالي قدره 45 كلم(، مطمورة بوضع فين سّيئ ومتضّررة 
فهو  الليطاني،  مصلحة  دراسات  األخطر، حبسب  أّما  القدم.  بسبب 
ّنعت منه الشبكات،  السمّية اليت قد حتملها مادة »األترنيت« الذي صحُ
وهي مادة ساّمة تتسّبب حبدوث أنواع عديدة من السرطانات، وباتت 
اليوم حمظورة دوليًا، إضافة اىل أن قطع غيار هذه الشبكات مل تعد 
متوّفرة! كل هذا جيعل من توقف هذا املشروع عن العمل أمرًا وشيكًا، 
ما سيؤدي إىل حرمان حنو 400 هكتار من مياه الري وخسارة فرص 
ْفِقد األمن  عمل ألكثر من 2000 عائلة لبنانية تعيش من هذا املورد، وتحُ

ضر والبقول. الغذائي قدرًا وافيًا من حماصيل اخلحُ
ويلحظ خمطط ري البقاع اجلنوبي ــ الغربي الري احلديث لكامل البقاع 
مصادر  توزيع  وجرى  القرعون.  إىل حبرية  رياق  من  املمتد  اجلنوبي 
املياه لري هذه الرقعة حبّصة 30 مليون م3 من حبرية القرعون، 33 
مليون مرت3 من ينابيع عنجر ومشسني، و75 مليون م3 من األحواض 
القناة 900 )تروي حواىل  اجلوفية. وتضّم املرحلة األوىل ما يسّمى 
إاّل أن املشروع توّقف بعد االجتياح اإلسرائيلي عام  2000 هكتار(، 
1978. ويف عام 1996، أجنزت املصلحة )بالتعاون مع جملس اإلمناء 
مشروع  واستكمال  جتهيز  إعادة  دراسات  الدولي(  والبنك  واإلعمار 
وأحُعيد  املشروع،  تلزيم  مت  و2000   1997 وبني  هكتار.  الـ2000 
استكمال القناة 900 حتى جب جنني، وبناء حمطة جب جنني وجتهيز 
هذا القطاع خبزان وشبكات مياه مضغوطة، وجتهيز 6 آبار جوفية يف 
منطقة كامد اللوز )بقدرة ضخ سنوية تبلغ 14 مليون م3(، حتضريًا 
للمرحلة الثانية، أي جتهيز 6700 هكتار املتبقية من مشروع ري اجلهة 

اليسرى لنهر الليطاني حتى بر الياس.

وبلغت املساحة املروية من القناة 900 حنو 315 هكتارًا عام 2016، إاّل 
أن املشروع متوقف حاليًا، أيضًا بسبب تلوث حبرية القرعون، حارمًا 

سبع بلدات من مياه الري.
اجلنوبي  لبنان  ري  مشروع  فأبرزها  التنفيذ،  قيد  املشاريع  أما 
)القناة 800(، حيث حّدد التمويل مبوجب اتفاقييت قرض بني لبنان 
العربي  والصندوق  العربية  االقتصادية  للتنمية  الكوييت  والصندوق 
لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، واتفاقييت قرضني إضافيني لتنفيذ 
أشغال الناقل الرئيسي للمياه من القرعون إىل جنوب لبنان مع 20 

خزانًا ومعمل لتوليد الطاقة الكهرومائية و4 حمطات ضخ.

    47 مليون مرت مكعب من الصرف الصحـّي تتدّفق من 69 بلدة يف 
البقاع الشمالي واألوسط والغربي إىل الليطاني والقرعون

مدير املصلحة سامي علوّية أعرب عن خشيته من أن ال تنتهي املرحلة 
األوىل من املشروع عام 2021، حيث من املفرتض أن يروي حواىل 
على  علوّية  يؤّكد  وفيما  بلدة.   102 منه  لتستفيد  هكتار،   13.300
متويل  تأمني  يف  والكوييت  العربي  للصندوقني  األساسي  »الدور 
الكالم  يأتي  األوىل«،  املرحلة  كما يف  املشروع  من  الثانية  املرحلة 

عدم  حال  ففي  مناسب.  وقت  بالليطاني يف  الصيين  االهتمام  عن 
الكوييت،  أو  العربي  الصندوق  من  الثانية  للمرحلة  التمويل  تأمني 
لدى  أن  الصيين؟ خصوصًا  التمويل  من  االستفادة  مينع  الذي  ماذا 
خالل  من  الثانية،  املرحلة  تنفيذ  يسهالن  واقرتاحًا  تصورًا  املصلحة 
االستغناء عن كلفة استمالكات الشبكات الفرعية والطرقات الزراعية، 
على  العمومية  للمنفعة  قانوني  ارتفاق  بـ«تشريع  عنها  واالستعاضة 
املادة 63 من  الواقعة يف نطاق املشروع مبوجب  الزراعية  األراضي 
ما  االتصاالت«.  وشبكات  خطوط  غرار  على  العقارية  امللكية  قانون 
يعين خفض الكلفة على األقل بقيمة 100 مليون دوالر، مبا يسهل 
تنفيذ املشروع ويضمن وجهة االستعمال الزراعية للمساحات املروية 
العجز  تليّب  التمويل  إىل  احلاجة  فإن  األمر،  وكذلك  منه.  املستفيدة 
احلاصل يف متويل »مشروع ري البقاع على املنسوب 900« لتستفيد 

منه 53 بلدة.
»نهر« من الصرف الصحّي!

يبدو احلديث عن تلّوث الليطاني وحبرية القرعون مكّررًا، لكّن أيًا من 
أو  املركزي  املستوى  على  بعد  تنّفذ  مل  التلّوث  أسباب  إزالة  خطط 
الالمركزي. إذ أن مياه الصرف الصّحي تتدّفق من 69 بلدة يف البقاع 
الشمالي واألوسط والغربي إىل نهر الليطاني وحبرية القرعون، مبعدل 

47 مليون مرت3!
وتتعثر الدولة يف تطبيق القانون رقم 63 تاريخ 2016/10/27 املتضمن 
ختصيص اعتمادات لتنفيذ مشاريع االستمالك العائدة هلا يف منطقة 
النبع إىل املصب بقيمة 1100 مليار لرية،  حوض نهر الليطاني من 
ويف تنفيذ مشروع »احلد من التلوث يف حبرية القرعون« بناًء على 
قعت يف 2  اتفاقية قرض يقيمة 55 مليون دوالر لتمويل املشروع وحُ
أيلول 2016 مع البنك الدولي لإلنشاء والتعمري. وبالتالي، فإن كّل 
وفقًا  تسري  ال  الليطاني،  نهر  عن  التلوث  برفع  املتعلقة  املشاريع 
لقوانني الربامج واتفاقيات القروض وضمن املهل احملددة واألصول 
الدولة  تكّلف  ذلك  من  وبداًل  الّري.  منها يف  وال يستفاد  القانونية 
الغذائي بتمويل االسترياد! ويعّلق علوية  نفسها عناء تسديد األمن 

بالقول: »ال ميكننا البحث عن األمن الغذائي يف الصرف الصحي«.
ظهر الدراسات اجلديدة أي تغيري أو حتّسن يف نوعية مياه حبرية  ومل تحُ
التكرير،  حمطات  تنفيذ  يف  تقدم  أي  أو  الليطاني،  ونهر  القرعون 
خالفًا ملا ورد يف كتاب جملس اإلمناء واإلعمار )رقم 1/4315 تاريخ 
2018/9/27(، املتعلق بإيداع املصلحة ملخصًا عن سري أعمال املشاريع 
املكلف اجمللس بتنفيذها ضمن نطاق منطقة حوض الليطاني من املنبع 
إىل املصب، وال يف كتاب جملس اإلمناء واإلعمار )رقم 1/3627 تاريخ 
2019/8/6(، املتعلق بإيداع املصلحة معلومات تتعلق مبحطيَت الصرف 

الصحي يف املرج ومتنني.
ويرتافق اعتماد احللول املركزية ملنظومات معاجلة الصرف الصحي مع 
عيوب يف الدراسات والتصاميم وسوء التنفيذ وعدم استدامة تشغيلها 
بفعل احلاجة إىل مصادر هائلة من الطاقة وعدم توفر القدرات الفنية 
واملالية لتشغيلها من قبل مؤسسة مياه البقاع، إضافة إىل استمرار 
الشبكات  إىل  الصناعي  الصرف  وحتويل  األمطار  مياه  شبكات  ربط 
التكرير! وينجم عن كل ذلك فشل يف معاجلة  املؤدية إىل حمطات 
املائي  بالوسط  لالختالط  املعاجلة  املياه  ثبوت صالحية  املياه وعدم 

وبالتالي عدم صالحيتها للري!
الغربي  والبقاع  زحلة  ألقضية  التوجيهي  املخطط  فإن  ذلك،  وفوق 
لغايات  التكرير  حمطات  من  اخلارجة  املياه  استخدام  يعتمد  وراشيا 
الري، األمر الذي يعود بأخطار مضاعفة على احملاصيل الزراعية وصّحة 

املواطنني واحلياة الطبيعية!
واملائي  الغذائي  األمن  ألزمة  حلول  أي  عن  البحث  يبقى  هنا،  من 
وذّرًا  واإليكولوجية، سرابًا  البيئية  األضرار  املستفحلة، وعن ختفيف 
للّرماد يف العيون، ما مل تضع الدولة بكل قواها كل إمكاناتها ملعاجلة 
أزمة الصرف الّصحي، واالستفادة من أي فرصة ساحنة للحصول على 

متويل من أّي جهة أتت، وال سّيما من الصني.

السيادة الغذائية املفقودة: ال حلول من دون الليطاني
فراس الشويف
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اسـرتاليات

الفيدرالي  الصحة  وزير  أملح 
الدولية  احلدود  إن  غريغ هانت 
ألسرتاليا ستظل مغلقة حتى يتم 
استمرار  مع  عالج  إىل  التوصل 

تفشي الوباء حول العامل
الفيدرالي  الصحة  وزير  قال 
أسرتاليا  حدود  إن  هانت  غريغ 
طويل  »لوقت  مغلقة  ستظل 
هانت  الوزير  وأضاف  للغاية«. 
أن معدالت اإلصابات بفريوس 

كورونا تسارع حول العامل.
وقال هانت »يف الوقت احلالي 
مالذا  تعد  جزيرة  يف  حنن 
اإلصابة  أعداد  آمنا.« وجتاوزت 
العامل  حول  كورونا  بفريوس 

تسعة ماليني إصابة.
أن  إىل  يلمح  هانت  أن  وبدا 
مغلقة  ستظل  الدولية  احلدود 
عالج  إىل  التوصل  يتم  حتى 

للفريوس.
مستشاري  أكرب  قال  جانبه  من 
وباء  بشأن  البالد  يف  الصحة 
لعب  احلظ  هناك  إن  كورونا 
دورا كبريا يف عدد احلاالت عند 
ساوث  ونيو  فيكتوريا  مقارنة 

ويلز.
النشطة  احلاالت  عدد  وتضاعف 
مع  أسبوع  خالل  فيكتوريا  يف 
باألمس  جديدة  حالة   16 إعالن 
ما جيعل إمجالي احلاالت النشطة 

125 حالة.
ويف املقابل فإن احلاالت النشطة 
زادت  ويلز  ساوث  نيو  يف 
أسبوع،  خالل  حالة   22 مبقدار 
احلاالت  أعداد  اخنفضت  بينما 
النشطة أو بقيت عند صفر يف 

باقي الواليات واملقاطعات.
وتواجه فيكتوريا اآلن أعلى عدد 
من احلاالت لديها منذ أكثر من 
من  عدد  تسجيل  بعد  أسبوعني 

رقمني لستة أيام متواصلة.
هذه الزيادة يف معدالت احلاالت 
دفعت حكومة غرب أسرتاليا إىل 
تأجيل خطتها بفتح حدود الوالية 
خالل شهر أغسطس آب القادم. 
ساوث  نيو  حكومة  حذرت  كما 

إىل  السفر  من  سكانها  ويلز 
املناطق املوبوءة يف ملبورن.

قال  األرقام،  عن  سؤاله  وعند 
الصحيني  املسؤولني  كبري 
أن  »أعتقد  مرييف  براندون 
الكثري من احلظ يف هذا  هناك 

األمر.«
ويلز  ساوث  نيو  أن  وأضاف 
السيطرة  يف  أفضل  كانت 
اجملتمعية  العدوى  نقل  على 
العيادات  مثل  طرق  واستخدام 
تفشي  أماكن  يف  املتنقلة 
يعتقد  ال  أنه  أكد  لكنه  الوباء. 
أن هناك أي سبب يدفع باقي 
بسبب  اخلطط  لتغيري  الواليات 

حاالت فيكتوريا.
والية  ترسل  أن  املقرر  ومن 
جنوب أسرتاليا فريقا من اخلرباء 
الثالثاء  يوم  فيكتوريا  إىل 
للمساعدة يف تعقب املخالطني 

على مدار ثالثة أسابيع.
والية  رئيس  رفض  جانبه  من 
ماكغوان  مارك  أسرتاليا  غرب 
حتديد موعد لفتح حدود الوالية، 
الداخلية  القيود  أن  أكد  ولكنه 
رفعها  سيتم  الوباء  الحتواء 
يوليو  من  عشر  الثامن  حبلول 

متوز القادم.
يف الوقت نفسه، من املقرر أن 
للتجارب  األوىل  النتائج  تظهر 
اللقاحات  من  لعدد  السريرية 
يوليو  نهاية  حبلول  التجريبية 

متوز.
إن  مرييف  الربوفيسور  وقال 
احلكومة تدرس قدرات أسرتاليا 
حال  يف  لقاح  تصنيع  على 
التوصل إىل واحد. وجاري اآلن 
البحث عن متطوعني لتجرية عقار 

جديد لكوفيد-١٩ يف أدياليد.
املستشفى  الباحثون يف  وقال 
امللكية يف أدياليد إنهم يبحثون 
بصحة  بالغ  شخص   100 عن 
جيدة للمشاركة يف التجربة اليت 
ستبدأ يف وقت الحق من العام 

اجلاري.
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من  فيكتوريا  والية  أعلنت 
مكون  عدد  تسجيل  عن  جديد 
اجلديدة  لإلصابات  رقمني  من 
األربعة  خالل  كورونا  لفريوس 

وعشرين ساعة املاضية.

وأعلنت وزير الصحة يف الوالية 
جيين ميكاكوس عن تسجيل 16 
معدالت  لتستمر  جديدة،  حالة 
اإلصابة العالية يف الوالية واليت 
بدأت منذ يوم األربعاء املاضي. 
من بني احلاالت اجلديدة هناك، 
ست حاالت مرتبطة ببؤر تفشي 
حاالت  وأربع  معروفة،  للوباء 
من  القادمني  املسافرين  ضمن 
اخلارج واملعزولني داخل فنادق 
إىل  باإلضافة  اإللزامي،  العزل 
أثناء  رصدها  مت  حاالت  مخس 

الفحوصات اجملتمعية.

املاضي  األربعاء  يوم  ومنذ 
زيادة  فيكتوريا  والية  سجلت 
يومية تتجاوز عشر حاالت بواقع 
 ،17 ،16 ،19 ،25 ،12 ،18 ،21
ليصل  التوالي  على  حالة   17
حالة   130 حواىل  اىل  اإلمجالي 

خالل سبعة أيام.
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17 إصابة بكورونا: اإلصابات اجلديدة 
يف فيكتوريا تتجاوز 140 خالل أسبوع

الوزيرة ميكاكوس

يوميا  فيكتوريا  والية  تسجل 
إضافية  حالة   20  19 معدله  ما 
يدخل  مما  الكورونا  بفريوس 
الوالية يف اليوم الثامن متتاليًا 
مزدوجة  أعداد  تسجيل  من 
حكومة  وأعلنت  يوميًا.  األرقام 
الوالية أنه مت ربط 7 من احلاالت 
بانتشارات  االكتشاف  حديثة 
حيث  للعدوى.  مسبقًا  معروفة 

تويف رجل عن عمر 80 عامًا.
الربوفيسور  ومن جانبها وجهت 
عفاف حداد، اختصاصية املخترب 
نداًء  الشرعي  والطب  اجلراحي 
فيكتوريا،  يف  العربية  للجالية 
كبري  قبل  من  به  كلفت 
لوالية  الطبيني  املسؤولني 
إذ  ساتون.  بريت  فيكتوريا 
أعداد  ارتفاع  أن  من  حذرت 
بالفريوس  املصابة  احلاالت 
مرتبطة  العدوى  تناقل  ونسبة 
العربية  اجلالية  من  بعائالت 
ومبدارس ومؤسسات من مناطق 
كما  ملبورن.  بضواحي  معينة 
قالت إن إهمال بعض األشخاص 
وزارة  من  املعممة  للتعليمات 
الوباء  الصحة، أدى إىل تفشي 

جمددًا.
باأليام  الزيادات  أن  وأكدت 
السبعة املاضية سببها األساسي 
هو االنتقال باألسر، عرب أشخاص 
والقوانني.  النصائح  يتبعوا  مل 
إعادة  الوالية  حكومة  دفع  مما 
تطبيق التدابري الوقائية احلازمة 

ومن ضمنها:
-حتديد عدد الزائرين إىل مخسة 
يف داخل املنزل وإىل عشرة يف 

األماكن اخلارجية
-العمل من املنزل إذا ممكن

األقارب  زيارة  جتنب   -
احلاالت  يف  إال  واألصدقاء 
بالعدد  وااللتزام  الضرورية 

املسموح من األشخاص
- جتنب السفر بأوقات العطلة

اليت  األماكن  زيارة  جتنب   -
شهدت زيادة بأعداد الكورونا

النظافة  على  احلفاظ   -
باملاء  األيدي  غسل  الشخصية: 
املعقمات  واستخدام  والصابون 
خصوصًا عند العودة للمنزل أو 

عند الوصول إىل العمل.
-تغطية الفم باحملارم ورميها

- جتنب ملس الوجه

والعناق  املصافحة  جتنب   -
والقبالت

للتباعد  مرت   1.5 -التزام مسافة 
االجتماعي

- عدم مشاركة أدوات األكل
- تعقيم املساحات مثل اهلاتف 
واألجهزة اإللكرتونية ومسكنات 

األبواب
الكورونا  لفحص  اخلضوع   -
عارض  بأي  اإلحساس  عند 
قشعريرة،  مرتفعة،  حرارة  مثل 
صعوبة  احلنجرة،  وجع  سعال، 
التنفس، سيالن األنف وفقدان 

حاسة الشم.
عفاف  الربوفيسور  وخصت 
بالذكر مناطق بعينها مت التعرف 
العدوى  تفشي  كبؤر  عليها 
وينصح بعدم زيارتها أو السفر 
 City of Hume, ومنها:  اليها 
 Casey, Brimbank, Moreland,

.Cardiniaو Darebin
بتلك  املقيمني  حذرت  كما 
املناطق من مغادرة منازهلم إال 
ونصحتهم  الضرورة  حاالت  يف 

باالمتناع عن التبضع يوميًا.
وأضافت عفاف أنه من املتوقع 
الصحة  وزارة  من  عمال  أن مير 
املناطق  بتلك  املنازل  على 
عن  واالستعالم  السكان  لتفقد 
أعراض  عليها  ما ظهرت  إذا  ما 
املرض. وسيكون بإمكانهم إذًا 

إخضاعهم لفحص الكورونا.
وحبسب منظمة الصحة العاملية، 
الكورونا  فريوس  حاالت 
ازدياد.  يف  زالت  ما  املستجد 
وأوضحت الربوفيسور عفاف أنه 
مت تسجيل أول مليون حالة على 
فرتة تتعدى الثالث أشهر وثاني 
 8 خالل  أصيبوا  مريض  مليون 
أيام فقط وهو ما وصفته بالـ 

»شئ املخيف«.
وبالرغم من ذلك، قالت عفاف 
بلٌد  بالتأكيد أسرتاليا  إنه  أيضًا 
الصحية  والسلطات  حمظوظ 
كبريًا  تقدمًا  إحراز  استطاعت 
مبكافحة املرض. كما أكدت أنه 
أسرتاليا  األعدا يف  عام  بشكٍل 
بالعامل  لألعداد  بالنسبة  قليلة 
والواليات  بأوروبا  وخصوصًا 

املتحدة األمريكية.

SBS :املصدر

كبري املسوؤلني الطبيني بوالية فيكتوريا 
حيذر اجلالية العربية

»أسرتاليان« أن علماء  صحيفة 
األسرتالية  موناش  جامعة 
دواء  اكتشاف  إىل  توصلوا 
عامليًا يف  اخرتاقًا  يعترب  جديد، 
إىل  للتوصل  اهلادف  املاراثون 
كورونا  فايروس  يقهر  دواء 
مرض  يسبب  الذي  اجلديد، 

كوفيد19-.

إن  األسرتاليون  العلماء  وقال 
العقار الذي أجروا جتارب ناجحة 
يف  كبرية  فعالية  أثبت  عليه 
أن  ورجحوا  كوفيد19-.  كبح 
تتم إتاحة هذا العقار من خالل 

خباخات تضح يف األنف.

بتجهيزه  يأملون  إنهم  وقالوا 
حبلول  السكان  على  ليوزع 
وأوضح  احلالي.  العام  نهاية 
الدكتور  األسرتالي  العامل 

أسرتاليا تنضم لنادي مكتشفي أدوية كورونا
وفريقه  أنه  كاراجيانيس  توم 
العقار  حتضري  يف  استخدما 
ايه- يسمى  جزيئًا  اجلديد 

بقمع  يقوم  الذي  كيتوأمايد، 
يعتمد  اليت  الربوتينات  أحد 
اجلديد  كورونا  فايروس  عليها 
يف إعادة استنساخ نفسه داخل 

خاليا الشخص املصاب.

مع  أنه  كاراجيانيس  وذكر 
باحثيه استخدموا حاسوبًا عمالقًا 
املادة  من  عينة حمّسنة  الختبار 
املذكورة، فاكتشفوا أنها قامت 
كورونا  فايروس  قدرة  بكبح 

اجلديد على االستنساخ.

بالتالي  يؤدي  ذلك  أن  وزاد 
إىل وقف ظهور نسخ أخرى من 
تنقل  أن  ميكنها  الفايروس، 
العدوى إىل مجيع خاليا اجلسم.

أعلنت  متصل،  سياق  ويف 
ستة  إغالق  )األحد(  أسرتاليا 
إثر  ملبورن،  مدينة  يف  أحياء 
جديدة،  إصابة   116 تأكيد 
%83 منها يف ملبورن. وقررت 
السلطات الصحية إعادة فرض 
وناشدت  اإلغالق.  تدابري 
أقنعة  بارتداء  االلتزام  السكان 

الوجوه لضمان الوقاية.
فكتوريا  والية  حاكم  وأعلن   
السلطات  أن  أندروز  دانيال 
يف  جديدة  إصابة   25 أكدت 

ملبورن السبت. 
حالة  متديد  قرر  إنه  وقال 
املقاطعة  الصحية يف  الطوارئ 
حتى 19 يوليو القادم. وأضاف 
ال  املقاطعة:  سكان  خماطبًا 
تذهبوا  ال  أصدقاءكم.  تزوروا 
إىل  تذهبوا  ال  إجازات.  يف 

العمل. ابقوا يف منازلكم.

عن  األربعاء،  أسرتاليا،  أعلنت 
كورونا  بفريوس  وفاة  أول 
منذ أكثر من شهر، وهي لرجل 
لفظ  العمر  من  الثمانينات  يف 
املاضية  الليلة  األخرية  أنفاسه 

يف والية فيكتوريا.
وفيكتوريا هي ثاني أكرب والية 
سكانا، وتسجل زيادة يف خانة 
اإلصابة  حاالت  يف  العشرات 

لليوم الثامن على التوالي.
وقال بريت ساتون أكرب مسؤول 
للصحفيني  الوالية  يف  صحي 
يف ملبورن إنها سجلت 20 حالة 
املاضية،  الليلة  جديدة  إصابة 
إىل  اإلصابات  جممل  لريتفع 
حالة   17 تسجيل  بعد   1900 حنو 
يوم الثالثاء و16 حالة يف اليوم 

السابق.

أول وفاة بكورونا يف أسرتاليا بعد 
»شهر نظيف«

احلاالت  يف  الزيادة  وأثارت 
موجة  من  خماوف  بفيكتوريا 
تفش ثانية بعد حتديد 241 حالة 
8 حاالت  كحاالت معدية بزيادة 

عن يوم الثالثاء.
وحتاول السلطات يف فيكتوريا، 
لتفشي  بؤرة  أصبحت  اليت 
احتواء  أسرتاليا،  يف  املرض 
 6 حنو  يف  الفريوس  انتشار 
ضواحي يف مدينة ملبورن كربى 
مدن البالد اليت شهدت ارتفاعا 

يف حاالت اإلصابة.
ومعدل إصابات كورونا ووفياتها 
اآلن،  إىل  أسرتاليا  يف  حمدود 
إذ سجلت أكثر من 7500 إصابة 
على  وساعدها  وفيات،  و103 
الصارمة  اإلغالق  إجراءات  ذلك 

وقواعد التباعد االجتماعي.

مليون أسرتالي يواجهون »العزل داخل 
بلدياتهم« لوقف انتشار كورونا

االسرتاليان  صحيفة  أفادت 
أن أكثر من مليون شخص يف 
ملبورن  يف  حملية  مناطق  ست 
واالغالق  العزل  خطر  يواجهون 
بسبب  بلدياتهم  حدود  داخل 
ارتفاع حاالت االصابة بفايروس 

كورونا.
والية  يف  السلطات  وقامت 
اختبار  محلة  بإطالق  فيكتوريا 
ضخمة يف البؤر والنقاط الساخنة 
ضواحي  يف  كورونا  لفريوس 
ملبورن يوم االثنني بعد ما واجه 
دانيال  فيكتوريا  حكومة  رئيس 
أندروز انتقادات حول تعامله مع 
 Black Lives Matter احتجاجات 
وراء  انها  البعض  يقول  واليت 
ثانية  كورونا  فايروس  تفشي 

يف فيكتوريا.
يوم  بعد  جاءت  هذه  االجراءات 
العليا  اللجنة  اعالن  من  واحد 
انها  األسرتالية  الصحة  حلماية 
من  السفر  عدم  على  حتث 
ملبورن  يف  مناطق  ست  وإىل 
»موبوءة« وهي  اللجنة  اعتربتها 
مناطق هيوم وكايسي وبرميبانك 

ومورالند وكاردينيا ودارابني.
سجلت  قد  فيكتوريا  وكانت 
جديدة  اصابة   16 باالمس 

بكورونا مما يرفع عدد االصابات 
الوالية اىل 176 اصابة يف  يف 

مثانية أيام.
يأتي ذلك يف وقت قالت فيه 
تثق  إنها  الفيدرالية  السلطات 
على  فيكتوريا  حكومة  بقدرة 
معدل  ارتفاع  على  السيطرة 
االصابات بفايروس كورونا يف 

الوالية.
فيكتوريا  السلطات يف  وقامت 
القيود  بعض  تشديد  بإعادة 
عدد  تسجيل  بعد  فيكتوريا  يف 
اجلديدة  االصابة  حاالت  من 
الذي  االمر  كورونا  بفايروس 
أحناء  مجيع  يف  أثر  له  كان 

البالد.
غرب  والية  رئيس  واستخدم 
 ، ماكغوان  مارك  أسرتاليا، 
فيكتوريا  يف  الوباء  تفشي 
كمربر لعدم حتديد التاريخ الذي 

سيعيد فيه فتح حدود واليته.
االسرتاليني  االطباء  كبري  لكن 
إن  يقول  مرييف  برندان  د. 
حد  اىل  متوقعا  كان  االرتفاع 
ما وان السلطات يف فيكتوريا 
ملكافحة  كثرية  بإجراءات  تقوم 

انتشار الفايروس.
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اندالع  قبل  ما  ومنذ  لبنان  أن  الواضح  من  بات 
أمريكًيا  مالًيا  حصاًرا  يواجه  تشرين،   ١٧ انتفاضة 
االقتصادّية  األزمة  انفجار  بتسريع  تسبب  خانًقا 
يعاني  اليت  األزمة  وهي  الشارع،  يف  واالجتماعّية 
منها لبنان أصاًل نتيجة السياسات الريعّية املعتمدة 

منذ أوائل تسعينيات القرن املاضي..
احلصار  وراء  من  اهلدف  أن  الواضح  من  بات  كما 
األمريكي ودفع لبنان إىل خضم االنفجار االجتماعي 
 ،NGOZ متّكني القوى السياسّية واجملموعات ال ،
املوالّية لواشنطن، من استثمار التحركات الشعبية 
يطيح  سياسي  انقالب  تنظيم  ألجل  االحتجاجّية 
باملعادلة السياسّية القائمة واملعرب عنها يف الربملان 
واحلكومة، واإلتيان حبكومة موالية للواليات املتحدة 

لتنفيذ األجندة األمريكّية اليت تستهدف:
أوال، إقصاء حزب اهلل املقاوم وحلفائه عن السلطة 

التنفيذية..
ثانًيا، منع أّي تواصل رمسي أو تعاون اقتصادي 
بني لبنان وسورية والعمل على حماولة تعديل القرار 
مهمات  تنفيذ  من  اليونفيل  قوات  مبا ميّكن   ١٧٠١
أمنية تستهدف املقاومة وسالحها يف اجلنوب محاية 
ألمن العدو الصهيوني، واالنتشار أيضا على طول 
اللبنانية السورية حملاصرة وعزل املقاومة  احلدود 
عن حمور املقاومة، الذي تشكل سورية أحد أضالعه 
األساسّية.. وصواًل، يف مرحلة الحقة، للعمل على 

نزع سالح املقاومة..
ثالًثا، فرض اتفاق لرتسيم احلدود الربّية والبحرّية 
بني لبنان وفلسطني احملتلة مبا حيقق أهداف وأطماع 
كيان العدو الصهيوني يف أراضي وثروات لبنان 

من نفط وغاز ومياه..
للجماعات  قاعدة  إىل  لبنان  حتويل  إعادة  رابًعا، 
إىل  جمدًدا  العبور  من  ومتكينها  املسلحة  اإلرهابية 
اإلرهابّية  احلرب  انعاش  وإعادة  السورّية  األراضي 
وقواها املّنهزمة، كما حصل يف بدايات تفجري احلرب 

اإلرهابّية ضد سورية يف آذار من العام ٢٠١١..
حزب  ألن  ينجح  مل  األمريكي  املخطط  هذا  لكن 
أخذ زمام  إحباطه من خالل  اهلل وحلفائه جنحوا يف 
بعد  وطين،  هوى  هواها  حكومة  بتشكيل  املبادرة 
وجه  مما  لتأليفها،  دياب  حسان  الرئيس  تسمية 
يف  تدور  اليت  والقوى  لواشنطن  موجعًة  ضربًة 

فلّكها..
التّطورات، وبعد جناح احلكومة اجلديدة،  أمام هذه 

ويف غضون فرتة قصرية، من مواجهة..
١- فايروس كورونا واحلد من انتشاره يف لبنان، 
وجتنيب اللبنانيني كارثة صحّية أصابت اكثر الدول 

تقدًما، مثل الواليات املتحدة..
الدين  سندات  سداد  بوقف  جريء  قرار  اختاذ   -٢
هيكلة  إلعادة  أعدت  خطة  سياق  يف  وفوائده، 

الدين..
بعد هذا النجاح للحكومة، شعرت واشنطن والقوى 
بأن  السلطة،  فقدت  اليت  آذار(   ١٤( هلا  املوالية 
بدأت  وأنها  األزمة،  على  للسيطرة  تتجه  احلكومة 
إىل وضع خطة  اللبنانيني.. فسارعت  ثقة  تكسب 
إلعادة وضع العراقيل أمام احلكومة إلرباكها وجعلها 
والنقدّية  االقتصادّية  األزمة  مواجهة  يف  تتخبط 
ضد  الناس  تأليب  على  والعمل  واملعيشّية.. 

احلكومة وصواًل إىل إسقاطها وذلك من خالل:
رفع  إىل  أدى  ما  بالدوالر  املّضاربة  تّسعري   -١
الشرائّية  القدرة  وإضعاف  اللرية  مقابل  سعره 
للناس ودفعهم للنزول جمدًدا إىل الشارع لالحتجاج 
واملواد  السلع  أسعار  يف  اجلنوني  االرتفاع  على 

االستهالكية..
٢- إطالة أمد املفاوضات مع صندوق النقد الدولي 
أّي  على  احلكومة  حصول  دون  احلؤول  وبالتالي 
الذي ينتظر  أو مؤمتر سيدر  قروض من الصندوق 
يف  األزمة  دفع  وبالتالي  األمريكّية..  املوافقة 
أمام  التفاقم ووضع حلكومة  البالد إىل املزيد من 

خيارين:
الرضوخ للشروط األمريكّية.. أو مواجهة سقوطها 

يف الشارع..
قّيصر  قانون  عن  اإلعالن  جاء  السياق  هذا  يف 
دولة  سورّية،  على  احلصار  لتشديد  األمريكي 
وشعبا، يف حماولة خلنقها اقتصادًيا ودفعها لقبول 
سورّية..  يف  السياسي  للحل  األمريكّية  الشروط 
خالل  من  لبنان  أيًضا  يستهدُف  القانون  فهذا 
حماولة منعه من التعاون االقتصادي والتجاري مع 
وبالتالي  املختلفة،  ومؤسساتها  السورّية  الدولة 
اللبنانّية  احلكومة  أمام  العراقيل  من  املزيد  وضع 
خالهلا  ومن  سورّية  حنو  لبنان  توّجه  دون  للحؤول 
حنو دول الشرق حلل أزماته االقتصادّية واخلدماتّية 

احلكومة اللبنانية أمام فرصة مثينة لإلنقاذ االقتصادي.. فهل تتلقفها؟

واملالّية..
لقد انكّشفت هذه اخلطة اثر الدعوة لتجديد انتفاضة 
بنزع  املطالبة  عنوان  حتت  متت  عندما  تشرين،   ١٧
سالح املقاومة وتنفيذ القرار ١٥٥٩، وهي احملاولة 
اليت فشلت يف تظاهرة ٦/٦ يف ساحة الشهداء اليت 
حتّولت إىل حفلة من أعمال العنف والتّكسر والتّخريب 
يف وسط بريوت التجاري، جرت بعدها حماولة إلثارة 
وعندما  الفوضى  إىل  البالد  ودفع  املذهبّية  الفتنة 
أخفقت هذه احملاولة عمدت قوى ١٤ آذار وجمموعات 
NGOZ إىل الرتويج إىل ارتفاع سعر الدوالر ألكثر 
من سبعة آالف لرية، واعقب ذلك نزوهلا مبجموعات 
منظمة قطعت الطرقات يف جسر الرينغ وجل الديب 
والذوق واجلّية وطرابلس، يف حماولة لدفع الناس 
 ١٧ انتفاضة  وجتديد  الساحات  إىل  بكثافة  للنزول 
تشرين وإسقاط احلكومة.. وقد كشف النقاب الحًقا 
عن خطة انقالبّية إلسقاط احلكومة حتت عنوان أنها 
مل تفعل شيًئا وأنها عاجزة وخاضعة هلّيمنة حزب اهلل 
نتيجة  االنقالبّية  وحلفائه.. وعندما فشلت احملاولة 
عدم استجابة الناس للنزول إىل الساحات، واقتصر 
املذكورة  للقوى  تابعة  منظمة  جمموعات  على  األمر 

آنفا، مت اللجوء جمدًدا إىل:
* تنفيذ عمليات اعتداء على األمالك العامة واخلاّصة 
يف بريوت وطرابلس، واالعتداء على اجليش والقوى 

األمنّية..
وبث  الشتائم  إطالق  عرب  الفتنة  إشعال  حماولة   *
يقوم  مشاهد  بث  ذلك  وصاحب  حتريضي،  فيديو 
السيد  لسماحة  صورة  حبرق  األشخاص  أحد  فيها 
فعل  ردود  الستدراج  حماولة  نصراهلل.. يف  حسن 

مقابلة..
لقد دفع ذلك احلكومة إىل االستنفار واختاذ إجراءات 
ضد  خطة  ووضع  املخّربة،  للجماعات  رادعة  أمنّية 
للتجار  الدوالر  وتأمني  العملة،  بسعر  املضاربني 
الضرورية،  املواد  السترياد  إليه  حيتاجون  الذين 

وللطالب يف اخلارج..
لكن هذه اخلطة تبني أنها غري كافية ملواجهة األزمة 
قانون  صدور  بعد  وخصوًصا  األمريكي  واحلصار 

قيصر..
إن التصدي لألزمة ووضع لبنان على سكة اإلنقاذ.. 
نتائج  تنتظر  ال  اقتصادّية  خطة  بوضع  مرتبًطا  بات 
مفاوضات صندوق النقد الدولي.. وتتجه حنو تنويع 
الفرصة  و  املتعّددة..  أزماته  حلل  لبنان  خيارات 
متاحة أمام احلكومة لتحقيق ذلك، وهي بانتظار أن 
تتلقفها احلكومة.. وتّكمن هذه الفرصة اآلن حصًرا 
بالعروض الصينية السّخية غرّي املّشروطة واملتّوافرة 
اآلن لوجود مصلحة صينية مباشرة وملّحة .. لكن 
يف حال تلّكأت احلكومة يف عدم املّسارعة إىل مالقاة 
حتصل  قد  فإنه  عرضها،  وقبول  الصينّية  احلكومة 
متغرّيات الحًقا جتعل الكيان الصهيوني يوافق على 
أن حيل مكان لبنان ويقبل بأن يكون هو رأس اجلسر 
بني الصني والغرب وبني الصني والدول العربية، 

اليت انفتح عدًدا كبرًيا منها على كيان العدو..
إلخراج  الصيين  العرض  يف  موجودة  الفرصة  إذن 
أربعون  عمره  وخدماتي  اقتصادي  ختلف  من  لبنان 
أمام  ليس  اآلن  املتاحة  الفرصة  وهذه  عاًما، 
أمامها.. يف  ليس  بل  هلا..  أخر  خيار  من  احلكومة 
مهمة  يف  الفشل  سوى  تلقفها،  عن  امتنعت  حال 
الفرصة  يوفر  قد  وهذا  االقتصادي..  اإلنقاذ 
إسقاطها حتت ضغط  على  للعمل  املعارضة  للقوى 
إىل  املّسارعة  أن  حني  يف  جمدًدا..  الشارع  حترك 
قبول العرض الصيين واالجتاه شرًقا حلل مشكالت 
من  اإلنتاجي  باالقتصاد  والنهوض  اخلدماتية  لبنان 
حالة الركود، فإنه يقوي شعبية احلكومة، ويضعف 
خصومها، ويضع لبنان جمدًدا أمام العودة للعب دور 
وتأهيل  جتديد  من  انطالًقا  مهم  وسياحي  خدماتي 
صلة  دور  لعب  على  قادرة  لتكون  التحتية  بنيته 
الوصل بني الصني والداخل العربي، وبني الصني 
اللبنانية بشبكة  املناطق  والغرب.. اىل جانب ربط 
مواصالت حديثة، يف حني أن لبنان لن خيسر شيئا 
عروض  أّي  أو  الصيين  العرض  لقبول  توّجهِه  من 
أخرى حتقق مصاحله،  مع دول  وتبادلية  اقتصادية 
وليست مرهونة بأّي شروط سياسّية أو اقتصادّية.. 
بل إنه يكون قد كسب كثرًيا.. وخّتلص من تأثري 
احلصار األمريكي الذي يسعى إىل مفاقمة األزمات 

إلخضاع لبنان..
فهل ُتسارع احلكومة إىل تلفق هذه الفرّصة وُيسجل 
عون،  الرئيس  ولعهد  ووزرائها  لرئيسها  التاريخ 
أكرب  يف  الغرق  من  لبنان  أنقذوا  الذين  هم  انهم 
تارخيِه  يف  واجهته  ومالّية  اقتصادّية  أزمة  وأخطر 

احلديث؟..

حسن حردان
فإن  السوق،  يف  للدوالر  املتعددة  األسعار  حبكم 
املصارف  يف  املودعة  األموال  قيمة  من  االقتطاع 
أصبح واقعًا مبجّرد سحبها من املصارف، سواء لشراء 
عقار أو جموهرات أو سيارات، أو الستبداهلا بدوالرات 

ورقية أو ألي سبب آخر
يف  انتشاره  اتسع  الذي  املصطلح  هو  »هريكات« 
ُيستعمل  الضّيق،  باملعنى  األخري.  العام  يف  لبنان 
اقتطاعًا  الدولة  فرض  على  للداللة  املصطلح  هذا 
قيمة سندات  أو  الوديعة  قيمة  على  مبنزلة ضريبة، 
الدين السيادية، أو حتى على فوائدهما، ضمن آليات 
وبأي  لالقتطاع  خيضع  َمْن  قانونًا،  د،  حُتدِّ وشروط 
تسميته  ميكن  وخلفيات.  أهداف  أي  وضمن  نسبة 
أسعار  وجود  ظل  يف  أنه،  إال  نظاميًا«.  »هريكات 
اللبنانية، يصّح اعتماد  خمتلفة للدوالر مقابل اللرية 
األوسع.  التفسري  ذي  سوقي«  »هريكات  مصطلح 
ونِشطة  السوق  حاليًا يف  قائمة  اقتطاع  عملية  وهو 
بأشكال خمتلفة وبنسب حيّددها األطراف األقوى، بناًء 
مرتبطة  بل  علمية،  قيمة  ال  وختمينات  مصاحل  على 
بعمليات املضاربة على العملة. مبعناه األوسع، فإن 
عملية الـ«هريكات« تطاول املودعني، وهي تتفاوت 
جتار  من  املتعاملني،  هلوية  تبعًا  وأخرى  واحدة  بني 
للربح  يسعون  أفراد  أو  ذهب  أو  عقارات  أو  سلع 
متسارعة  بوترية  متغرّية  عملية  أيضًا  السريع. وهي 
اليت  األمنية  احللول  كل  رغم  يوم،  إىل  يوم  من 
ارتفاع  لكبح  السوق  على  فرضها  السلطة  حتاول 
سعر الدوالر. فاحللول األمنية والقضائية والسياسية 
كبري  بالدوالر  الودائع  حجم  أن  االعتبار  تأخذ يف  ال 
لبنان رياض سالمة يستمر  جدًا، وأن حاكم مصرف 
بالدوالر حتى  باللرية إىل ودائع  الودائع  يف حتويل 
ارتفعت نسبة دولرة الودائع إىل 83%. كذلك، فإن 
هذا النوع من احللول، ال حيتسب أن كمية الدوالرات 
الورقية يف السوق، مهما كانت كبرية، إال أنها أقّل 
بكثري من كمية الدوالرات املصرفية اليت تفوقها ١٢ 
مّرة على األقل. كما أن زيادة كمية اللريات املتداولة 
يف السوق بوترية متسارعة يسهم يف زيادة الطلب 
النهاية إىل تأجيج مستوى  الدوالر ويؤدي يف  على 
الـ«هريكات« العشوائي الذي ميارس بعلم املودعني 
أو من دون علمهم حتى. »كل عملية تنّفذ اليوم يف 
السوق، سواء الستبدال العمالت أو الستبدال عملة 
بعقار أو بسلعة ما، ختضع هلريكات، بعلم أو من دون 
علم أصحاب املال. صاحب الوديعة يواجه هريكات 
على مجيع األصعدة« يقول اخلبري يف الشؤون املالية 

وليد مسّلم.
إىل  اإلشارة  جتب  وأوضح،  أبسط  الصورة  لتكون 
عتبة  جتاوز  املوازية  السوق  يف  الصرف  سعر  أن 
الـ٦٠٠٠ لرية لكل دوالر )المس امس حدود الـ٧٠٠٠ 
يف  املقيدة  الودائع  لسحب  الصرف  وسعر  لرية(. 
املصارف يبلغ 3٠٠٠ لرية ضمن حّد أقصى للسحب. 
لذا، إن تسديد دين بقيمة ١٠٠٠ دوالر أو ما كان 
اليوم  يوازي  بات  لرية،  مليون   ١.٥ سابقًا  يوازي 
٢٠٠٠ دوالر. فعلى سبيل املثال، إن قيمة الـ١٠٠٠ 
دوالر املقيدة يف املصرف باتت تساوي عمليًا ٥٠٠ 
دوالر يف السوق املوازية، وبالتالي بات لزامًا على 
املدين سحب ٢٠٠٠ دوالر من املصرف لسداد دين 
بقيمة حقيقية تبلغ ١٠٠٠ دوالر. بهذه العملية خسرت 
عند  مباشرة  قيمتها  من   %٥٠ املصرفية  الدوالرات 

سحبها.
الفرق بني االقتطاع الذي تفرضه السلطة،  لكن ما 
وذلك الذي يفرضه السوق؟ يقول اخلبري االقتصادي 
منري  الدولي،  النقد  صندوق  سابقًا يف  عمل  الذي 
غري  عشوائيًا  »هريكات  ميارس  السوق  إن  راشد، 
منّظم. هو عملية طوعية تشرتك فيها بإرادتك وليس 
رغمًا عنك، كما حيصل عندما تفرض الدولة اهلريكات 
اهلريكات  السندات.  محلة  على  أو  املودعني  على 
السوقي مرتبط بوجود أسعار خمتلفة لسعر الصرف، 
بها  يقوم  اليت  العمليات  حبدود  مرتبط  أيضًا  لكنه 

األفراد«.
ميارسها  »هريكات«  لعمليات  عديدة  أشكال  هناك 

السوق:
بالدوالر،  املصرفية  الشيكات  استبدال  جيري   -
ختسر  )حقيقية(.  الورقية  الدوالرات  من  بكميات 
الشيكات املصرفية ما بني ٥٠% و٦٥% من قيمتها، 
ما  تساوي  باتت  الورقية  الدوالرات  قيمة  بأن  علمًا 
بني ٢.٦ مرات و٢.8 مرات قيمة الشيكات املصرفية 
بالدوالر، ويتوقع أن تبلغ 3.٥ مرات يف نهاية السنة 
اجلارية، نظرًا إىل الندرة اليت ستطرأ على الدوالرات 

الورقية يف األشهر املقبلة.
بالدوالر،  املصرفية  الشيكات  استبدال  جيري   -
 ٢١٠٠ بني  يرتاوح  على سعر  ورقية  لبنانية  بلريات 
لرية و٢3٠٠ لرية للدوالر. ثم ميكن عندها استبدال 
على  املوازية  السوق  من  ورقية  بدوالرات  اللريات 
سعر جتاوز الـ٦٠٠٠ لرية لكل دوالر. عندها ستخسر 
دوالر   ١٠٠٠ كل  ألن  قيمتها،  من   %٦١ الشيكات 
شيكات مصرفية بالدوالر ستصبح مساوية لنحو 383 
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دوالرًا حقيقيًا.
أو  الصرافني  اللريات مباشرة من  - جيري استبدال 
املضاربني يف السوق التابعني هلم أو يعملون ضمن 
شبكاتهم، أو حتى يف عمليات تبادل فردية مباشرة 

على سعر ٦٠٠٠ لرية مقابل الدوالر.
بها  يقوم  اليت  تلك  هي  اهلريكات  عمليات  أسوأ   -
جتار العقارات. فما جيري أنه يتم استبدال الشيكات 
مثل  أخرى  بأصول  أو  بعقارات  بالدوالر،  املصرفية 
أصول  وأي  واألملاس  الفاخرة  والسيارات  الذهب 
أنه  يظّن  فمن  الكربى.  الطامة  هنا  قيمة.  ذات  تعّد 
حصول  لتجّنب  املصارف  من  أمواله  تهريب  ميكنه 
»هريكات« قد تفرضه الدولة اللبنانية على الودائع، 
السوق  فإنه خيضع طوعًا هلريكات عشوائي ميارسه 
وكبار املضاربني فيه. فاملطّورون العقاريون فهموا 
يعملون  لكونهم  أصاًل  يتقنونها  وهم  جيدًا،  اللعبة 
فيها  وهلم  عقود،  منذ  الطابع  الريعية  األدوات  يف 
رفع  إىل  األوىل  اللحظة  منذ  لذا، عمدوا  باع طويل. 
كان  إذا  و٥٠%   %3٠ بني  ما  العقارات  أسعار 
التسديد بواسطة الشيك املصريف بالدوالر. إال أنهم 
مل يكتفوا بذلك، بل رفعوا أسعارهم، ويطلبون جزءًا 
منها بدوالرات ورقية. بعض املصارف أصدر منتجات 
لبيع عقارات ميلكها يف حمفظته على أساس أن يكون 
شيكًا  الثاني  والنصف  بالدوالر  نقدًا  املبلغ  نصف 

مصرفيًا.
اهلريكات  مستوى  احتساب  جيب  املرحلة  هذه  عند 
الذي  السوق  يف  الدوالر  صرف  لسعر  وتبعًا  بدّقة 
يقفز كل يوم بطريقة جنونية ومن دون أّي ضوابط. 
أنه  يظّن  العملية؟  هذه  من  املودع  سيكسب  ماذا 
يهّرب أمواله من هريكات بنسبة ٥٠% ليقع فريسة 
جّتار العقارات ويشرتي عقارًا منفوخ القيمة ومعرضًا 
كمية  تقلصت  كلما  أنه  الحقًا  له  سيتبنّي  لالنهيار. 
على  الطلب  سيتقلص  املصارف  يف  الدوالرات 
لتمويل  خمّصصة  أموال  هناك  تكون  لن  العقارات. 
وسيكتشف  بالدين.  حتى  وال  العقارات،  شراء 
منفوخ،  بسعر  اشرتوها  اليت  العقارات  أن  هؤالء 
قابلة  غري  املصرفية،  شيكاتهم  على  هريكات  وبعد 
أن  عن  إىل سيولة، فضاًل  عندما حيتاجون  للتسييل 
عرض العقارات لإلجيار سيكون كبريًا من الذين هربوا 
من اهلريكات النظامي. النتيجة واضحة، »هريكات« 
يف األول ويف اآلخر. »هريكات« بأبشع أنواعه، ألن 
ديونه  وسّدد  اللعبة  من  استفاد  من  وحده  التاجر 
للمصارف بأقّل من قيمتها الفعلية، وانتقلت خماطر 

العقار إىل املودعني.
ميارسه  الذي  الفعلي  الـ«هريكات«  عن  عّينة  هذه 
قيمة  أن  واألكيد  الثابت  فمن  أفراده.  اجملتمع ضّد 
الدوالر، وهذا  باتت ضعيفة جدًا مقابل سعر  اللرية 
حبّد ذاته اقتطاعًا من قّوتها الشرائية. واألكيد أيضًا 
أن قيمة الدوالر احمللي املقّيد خمتلفة كثريًا عن قيمة 
حتويالت  أو  ورقية  عملية  كان  سواء  احلّر،  الدوالر 
طازجة من اخلارج. وحبسب مسّلم، فإن هذا النوع من 
مصرف  واملصارف.  لبنان  مصرف  »يفيد  اهلريكات 
من  بأقل  الدوالرات  لتسديد  اللريات  يطبع  لبنان 
قيمتها السوقية، واملصارف تقّلص مطلوباتها. لكن 
طبع العملة يعين املزيد من اهلريكات مستقباًل على 
القدرة الشرائية. مصرف لبنان يقوم بعكس ما جيب 

أن يقوم فعاًل حلماية املودعني من اهلريكات«.
وال شّك يف أن اهلريكات الطوعي العشوائي ينطوي 
يتبدل  اليت  األزمات  أوقات  ففي  ما.  »إجبار«  على 
فيها سعر الصرف بسرعة، وينتج عن ذلك تضخم يف 
األسعار وخسارة للوظائف، حتتاج الناس إىل تسييل 
الدوالرات اليت اّدخرتها من أجل تعويض النقص يف 
واألكرب من هذه  األول  املستفيد  الشرائية.  قدرتها 
العمليات هو املصارف »ألنها تدفع سعرًا أقّل مقابل 
سحبه  حركة  تقّيد  لضوابط  أخضعته  الذي  الدوالر 
وحتويله إىل اخلارج، لكن بات بإمكانها أن تبيعه يف 
الذي  السعر  من  بكثري  أعلى  بسعر  املوازية  السوق 

تدفعه للمودع«، وفق راشد.
نقاش على هامش الهريكات العشوائي

جيب  اليت  االقتطاع  نسبة  حول  دائر  نقاش  هناك 
األجنبية  بالعمالت  اخلزينة  سندات  على  ُتفرض  أن 
اللبنانية.  باللرية  الصادرة  وتلك  )يوروبوندز(، 
اقتطاعًا  املالي يقرتحان فرض  احلكومة ومستشارها 
على  و٤٠%  اليوروبوندز  سندات  على   %٧٥ بنسبة 
النقد  صندوق  ممثلو  يرى  بينما  اللرية،  سندات 
الدولي أن النسبة جيب أن تكون ٦٠% على سندات 
اليوروبوندز ومثلها على سندات اللرية. ويف املقابل، 
لبنان واملصارف وجلنة نيابية منبثقة  يعتقد مصرف 
من جلنة املال واملوازنة أن االقتطاع غري ضروري على 
سندات اللرية. وهناك نقاش دائر أيضًا حول نسب 
االقتطاع اليت جيب فرضها على االلتزامات الصافية 
والبالغة 8٠  بالدوالر جتاه املصارف،  لبنان  ملصرف 
أم  بكاملها  فورًا  مستحقة  تعترب  فهل  دوالر.  مليار 
حيسم منها 33 مليار دوالر تستحق خالل فرتة تراوح 

بني ١٠ سنوات و٢٠ سنة؟ وبأي فائدة حسم؟

محمد وهبة
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مـقاالت وتحقيقات

من هرتزل إىل نتنياهو.. خلفيات الدور اإلسرائيلي يف »سد النهضة«
من ناحية األمن املائي اخلاص بها ترغب »إسرائيل« بالسيطرة على 
نسبة من مياه النيل، ويف البعد اجليوسياسي فإنها تطمح من خالل 
مشاركتها املباشرة يف »سد النهضة« إىل توسيع نفوذها واهليمنة 
»سد  »إسرائيل« يف مسألة  تتحرك  الطاقة.. فكيف  على مصادر 

النهضة«؟
وصلت املفاوضات املصرية - األثيوبية حول »سد النهضة« إىل 
حائٍط مسدود؛ أثيوبيا تصر على أنها ستبدأ بعملية ملء السد شهر 
متوز/يوليو املقبل حتى من دون موافقة مصر، واألخرية رفعت األمر 

إىل جملس األمن.
منها  املنصرمة،  السنوات  خالل  متعددة  مسارات  أخذت  تطورات 
ما هو سياسي اقتصادي ومنها ما هو عسكري أمين، والالفت أن 
»إسرائيل« كانت احلاضر األبرز فيها وبشكٍل مباشر. كيف ال، ونهر 

النيل، أحد أضلع ما يسمونه »إسرائيل الكربى« هو احلدث.
تاريخ األطماع اإلسرائيلية يف مياه النيل

تأسيس  قبل  ما  إىل  النيل  مياه  يف  اإلسرائيلية  األطماع  تعود 
زعيم  قّدم  عندما   1903 العام  إىل  وحتديدًا  اإلسرائيلي،  الكيان 
إىل  تيودور هرتزل، مشروعًا يسعى من خالله  الصهيونية  احلركة 
بناء مستوطنات يف شبه جزيرة سيناء تنضم يف وقٍت الحق إىل 
املستوطنات يف فلسطني احملتلة، حيث سعت املنظمة الصهيونية 

اليت ميثلها هرتزل إىل توطني اليهود يف العريش.
هرتزل  اقرتح  املنطقة،  تلك  يف  املياه  ندرة  مشكلة  وملواجهة 
كبري  عمق  على  أنبوب  مد  بريطانيا،  خارجية  وزير  النسدون،  على 
حتت قناة السويس لضخ مياه النيل إىل شبه جزيرة سيناء. لكن 
بريطانيا رفضت هذا الطلب، بسبب تأثريه السليب على مشروعات 
الزراعة املصرية بالوادي، خاصة حمصول القطن احليوي للصناعة 

اإلنكليزية.
أعادت »إسرائيل« طرح هذه الرغبة يف ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي، استنادًا إىل مقاالت ودراسات تناولت املشاريع اليت ميكن 
من خالهلا نقل مياه النيل إىل املستوطنات اإلسرائيلية. كان أبرز 
تلك الدراسات ما عرف بـ«مشروع اليشع كالي« حيث قام املهندس 
اإلسرائيلي اليشع كالي، يف عام 1974 بطرح مشروٍع تضمن نقل جزٍء 
من مياه النيل يقّدر بـ%1 سنويًا لتزويد املستوطنات اإلسرائيلية 
أنابيب متر حتت  بواسطة  الغربية،  النقب وقطاع غزة والضفة  يف 
قناة السويس جبانب منطقة اإلمساعيلية املصرية، يصل طوهلا إىل 

200 كلم. 
ارلوزوروف، بطرح مشروٍع  1977 قام اخلبري اإلسرائيلي  ويف عام 
املياه  دفع  على  تعمل  السويس  قناة  قنوات حتت   6 تضمن شق 
إىل  املياه  ذلك ضخ  بعد  ليتم  رئيسية،  سحٍب  نقطة  إىل  العذبة 
ارتفاٍع يبلغ عشرات األمتار لتدفع بقوة الثقل حنو ساحل سيناء وعرب 

أقنية فرعية إىل صحراء النقب. 
مل تكن مشاريع نقل مياه النيل إىل املستوطنات اإلسرائيلية داخل 
فلسطني احملتلة حكرًا على املهندسني واخلرباء يف كيان االحتالل، 
بل إن الرئيس املصري أنور السادات، ويف تشرين الثاني/نوفمرب 
من عام 1977 خالل زيارته إىل القدس احملتلة طرح مشروع »ترعة 
احملتلة،  القدس  إىل  النيل  مياه  لنقل  يهدف  والذي  السالم«، 
لتصبح »آبار زمزم اجلديدة«، إذ أن الرئيس املصري غّلف مشروعه 
التطبيعي هذا بالقول »باسم مصر وأزهرها العظيم وباسم دفاعها 
عن السالم تصبح مياه النيل هي آبار زمزم لكل املؤمنني باألديان 
 1929 عام  املوقعة  االتفاقيات  بذلك  متجاوزًا  الثالثة«،  السماوية 
نع مبوجبها  وعام 1959 بني مصر ودول حوض وادي النيل والذي ميمُ

بيع مياه النيل لطرٍف من خارج دول احلوض.
 األمن املائي والقرار الجيوسياسي

املقدمة السابقة مهمة لفهم خلفيات التموضع اإلسرائيلي يف أزمة 
»سد النهضة« الدائرة بني مصر وأثيوبيا والسودان، وذلك انطالقًا 
من الرغبة اإلسرائيلية يف السطو على نسبة من مياه النيل، هذا 
من ناحية األمن املائي. أّما يف البعد اجليوسياسي، فإن »إسرائيل« 
يعد  اليت  الطاقة  على مصادر  واهليمنة  نفوذها  توسيع  إىل  تطمح 
نهر النيل أبرزها، ما سيعزز موقفها السياسي يف الشرق األوسط 

والقارة األفريقية.
للمستوطنات  املياه  تأمني  مسألة  فإن  املائي،  األمن  فيما خيص 
اإلسرائيلية كانت حاجة أساسية بالنسبة لـ«إسرائيل«. وقد أظهرت 
بأزمة  متر  »إسرائيل«  أن  األخرية،  العقود  خالل  عديدة  دراسات 
املائية،  الثروة  مبا خيص  جدًا  خطرة  اإلسرائيليون  اخلرباء  يعتربها 

تهدد اقتصاد كيان االحتالل بصورة مل يسبق هلا مثيل.
وذكر اإلعالم اإلسرائيلي يف السنوات األخرية أن الكثري من حبريات 
إىل  وصلت  اجلوفية  واملياه  النهرية  وأحواضها  احملتلة  فلسطني 
أدنى املستويات اليت مل يسبق هلا مثيل منذ 100 عام، حيث اقرتبت 
حبرية طربيا بشكل خطري من »اخلط األسود«، وهو املستوى الذي 
يقع حتت أنابيب السحب من مضخات املياه اليت ترسل مياه البحرية 

إىل البلدات اجملاورة.
ويف الدراسات اإلسرائيلية يظهر أن حتسني مستوى العيش وبناء 
مرت  مليون   600 مبقدار  املياه  زيادة يف  تأمني  املستوطنات حيّتم 
ر احلصول على ذلك فيكون من الضروري  مكعب كل عام. فإذا تعثَّ
أزمة  إىل  يؤدي  ما  الزراعية،  املشاريع  حساب  على  ثلثه  تأمني 
بفعل  اليت حتصل  األضرار  عن  النظر  بغض  واجتماعية  اقتصادية 
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به  استمر  ما  وهو  الفكرة،  عن  التخلي  إىل  دفعته  وشعبية كبرية 
الرئيس حسين مبارك، وبعده الرئيسان حممد مرسي وعبد الفتاح 

السيسي.
تسري »إسرائيل« ضمن مبدأ الضغوط القصوى على مصر من أجل 
دفعها سياسيًا واقتصاديًا، للعودة إىل مشاريع نقل »مياه النيل« 
باجتاه املستوطنات واملدن احملتلة يف فلسطني، من خالل تدخلها 
املباشر يف مسألة »سد النهضة« والتأثري على تداعياتها السلبية 
أبيب من خالل  تل  والسياسي. وتسعى  املائي  وأمنها  ضد مصر 
أوسطية  شرق  كـ«دولة«  بها  االعرتاف  باجتاه  الدفع  إىل  ذلك، 
بالدرجة األوىل، وكطرٍف معين مبياه نهر النيل، من البوابة األثيوبية، 

ما ترى فيه »حقًا« بعد ذلك لالستفادة من مياه النهر. 
يعيق  النهضة«  »سد  أن  اإلسرائيلية  األوساط  بعض  ترى  وفيما 
تدفق مياه النيل باجتاه فلسطني احملتلة عرب األراضي املصرية يف 
وقٍت الحق إذا ما رضخت مصر للضغوط، فإن احلضور اإلسرائيلي 
القوي والداعم ألثيوبيا يف هذا امللف يشي بغري ذلك. إذ أن تل 
أبيب باتت تتحكم بنسبة كبرية يف املشروعات املائية والكهربائية 
يف أثيوبيا )من دول املنبع(، ما سيجعلها تتحكم يف مرحلة الحقة 
بتدفق مياه النيل، من املنبع إىل املصب، مع ضمان حصول مصر 
على نسبة معينة، على أن تكون هي من ضمن »املصب«، مبعنى 
أن تشرتط »إسرائيل« وصول املياه إليها مقابل السماح بوصوله 
إىل مصر، وذلك من خالل شراكتها مع أثيوبيا بـ«البنك اإلثيوبي 

لتصدير مياه النيل األزرق«.
وما عّزز تلك الشكوك، هو بناء مصر  6 أنفاق ضخمة غري معلن عنها  
الربيطاني  أوبزرفر«  إيست  »ميدل  موقع  قاله  ما  سيناء،وفق  يف 
يف عام 2016، مرجحًا أن اهلدف منها هو »إيصال مياه النيل إىل 
إسرائيل«. وأشار املوقع الربيطاني إىل أن »احلكومة املصرية أعلنت 
أنها ستبين 3 أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إال أنها مل تعلن 

أي شىء عن ستة أنفاق أخرى جاري العمل بها«.
لعّل أبرز ما ميكن احلديث عنه يف دراسة أسس األزمة اليت تعاني 
منها مصر حاليًا مبا خيص »سد النهضة«، هو تراجع الدور املصري 
مطلع  الناصر  عبد  مجال  املصري  الرئيس  رحيل  بعد  أفريقيا  يف 
سبعينيات القرن املاضي، لصاحل دوٍر إسرائيلي وجد منافذ عديدة 
للدخول إىل القارة، كان عبد الناصر أغلقها ضمن أولوياته اهلادفة 
إىل احلفاظ على سياسة اسرتاتيجية ختدم املصاحل األفريقية عامة، 

ومصاحل األمن القومي املصري خاصة.
املصرية- باملفاوضات  فقط  يتعلق  ال  النهضة«  »سد  مسألة  حل 

اإلسرائيلية  بالرغبات  ترتبط  خلفيات  هلا  بل  األثيوبية-السودانية، 
باهليمنة على مصادر الطاقة يف حوض النيل من جهة، وعلى التوسع 
باجتاه القارة األفريقية من جهٍة أخرى. لذا، فإن »إسرائيل« احلاضر 
األبرز يف »سد النهضة« لن توافق على أّي حّل يستثنيها من »مياه 
النيل« ويقّوض توسعها يف دول حوض النهر، وعلى سواحل البحر 

األمحر.
حتتاج  اليت  والري  الشرب  مياه  من   90% النيل  نهر  يوفر  وبينما 
اإلسرائيلية تصطدم  األطماع  أن  واضح  بشكٍل  يظهر  إليها مصر، 
حوض  دول  متاسك  على  وتؤثر  املصري،  القومي  األمن  مبصاحل 
املتوقع  الكهرباء  إن  تقول  األخرى  هي  إثيوبيا  أن  باعتبار  النيل، 
توليدها من سد النهضة، الذي تبنيه على النيل، هلا أهمية حيوية 
دول  تتوجه  أن  ميكن  فهل  البلد.  تنمية  مبشاريع  الدفع  أجل  من 
اتفاقات مشرتكة حتفظ مصاحل  أثيوبيا إىل  رأسهم  احلوض وعلى 
مجيع الدول بعيدًا عن األطماع والرغبات اإلسرائيلية؟ أم أن الدخول 
اإلسرائيلي املباشر على قاعدة »فّرق تسد« سينجح يف دفع دول 

احلوض إىل املزيد من التصادم والتفكك؟ 
املصادر:

كامل زهريي، »النيل يف خطر: مشروعات تحويل مياه النيل من هرتزل إىل 
بيجن«، الهيئة املصرية العامة للكتاب.

االسرتاتيجية  يف  دراسة  النيل:  حوض  يف  »إسرائيل  النداوي،  مهند 
اإلسرائيلية«، العربي للنشر والتوزيع.

النهضة(«،  القومي املصري )سد  »املخطط األثيوبي وتداعياته على األمن 
املركز الديمقراطي العربي.

نجال مرعي، »سد النهضة األثيوبي.. والصراع املائي بني مصر ودول حوض 
النيل«، العربي للنشر والتوزيع.

   الكاتب: عباس الزين »امليادين«

زعيم املنظمة الصهيونية العاملية تيودور هرتزل يف زيارة لالسكندرية عام 1898

برنامج »التوزيع السكاني«.
التواجد بشكل  العوامل، تدفع السلطات اإلسرائيلية إىل  كل تلك 
النيل، وذلك من  بنهر  املرتبطة  النهضة«  »سد  مباشر يف مسألة 
أجل فرض وجودها السياسي واألمين الذي سيخوهلا يف مرحلٍة الحقة 
إعادة إحياء املشاريع اهلادفة إليصال مياه النهر إىل املستوطنات 
يف فلسطني احملتلة، نظرًا خلطورة ما تعانيه حاليًا فيما خيص »أمنها 
املائي«، يف ظّل رغبتها املتزايدة يف التوسع واستقدام املزيد من 

املستوطنني.
ويذكر يف هذا السياق، أن نقل مياه النيل إىل فلسطني احملتلة، 
كان من أهم املشاريع املطروحة يف املباحثات املتعددة األطراف، 
اليت عقدت يف فيينا عام 1992، حيث متسك املفاوضون اإلسرائيليون 
بعدم التنازل عن ذلك، حتت ذريعة حاجة »إسرائيل« إىل املياه يف 
اإلسرائيلني  املفاوضني  أحد  النيل.  مياه  ضمنها  ومن  املستقبل 
وهو دان ساالزفسكي، قاهلا صراحة »إذا كان أحد يقصد السالم، 

فينبغي أال جيادل بشأن املياه«. 
النهضة«  »سد  لـ«إسرائيل« يف مسألة  اجليوسياسي  البعد  ويربز 
من خالل أصل الفكرة، اليت تعود إىل حقبة الستينيات، باعتبار أن 
السد كان نتيجة دراسة قامت بها اإلدارة األمريكية لصاحل حليفتها 
»إسرائيل«، وذلك بعد توجه مصر برئاسة مجال عبد الناصر، إىل 

بناء »السد العالي«.
بعدة  األمريكي  الزراعي  االستصالح  مكتب  قام  الفرتة،  تلك  يف 
إلنشاء  موقعًا   26 حيدد  أن  قبل   ،1964-1956 عامي  بني  دراسات 
السدود يف أثيوبيا أهمها، 4 سدود على النيل األزرق الرئيسي، 
)النهضة(«  احلدود  وسد  مانديا،  مابيل،  »كارادوبي،  وهي: 
باإلضافة إىل األراضي الزراعية اليت سيتم استصالحها بعد إنشاء 
اليت  الرمسية  االتفاقية  إثر  األمريكية  الدراسات  وجاءت  السدود. 
ذلك  رافق   ،1957 عام  أبابا  أديس  سلطات  مع  واشنطن  وقعتها 
رفض أثيوبي لعرض عبد الناصر بتشكيل هيئة فنية مشرتكة لدول 

نهر النيل.
وتسعى »إسرائيل« إىل جعل أثيوبيا ممرًا هلا باجتاه أفريقيا، ومنفذًا 
اسرتاتيجيًا خيوهلا فتح قنوات سياسية وأمنية وعسكرية يف القرن 
األفريقي تكون داعمًا يف صراعها املستمر يف املنطقة من خالل 
تعاونها مع دول أثيوبيا وأرترييا وجيبوتي، وقد تعزز ذلك من خالل 

التطورات يف منطقة البحر األمحر وال سيما اليمن.
»إسرائيل« حاضرة يف »سد النهضة«

هذا  املائية«،  مواردها  من  لتستفيد  تكنولوجيًا  أثيوبيا  »سندعم 
أمام  حتديدًا ما قاله رئيس احلكومة اإلسرائيلية بنيامني نتنياهو، 
الربملان األثيوبي يف متوز/يوليو عام 2016 وذلك خالل زيارته إىل 
ابابا يف  أديس  لـ  واضحًا  دعمًا  اعترب  نتنياهو  كالم  ابابا.  أديس 
مسألة نزاعها مع مصر مبا خيص »سد النهضة«، ال سيما وأنه تزامن 
السد على مياه  املرحلة األوىل من  األثيوبية  السلطات  افتتاح  مع 

النيل األزرق يف الشهر ذاته لزيارته.
التصرحيات اإلسرائيلية الداعمة لـ أثيوبيا تتالت، حيث أعلنت نائبة 
املدير العام للشؤون األفريقية يف وزارة اخلارجية اإلسرائيلية آينات 
شيلني، يف كانون األول/ديسمرب عام 2019، عن استعداد تل أبيب 
»لتقاسم جتربتها الواسعة يف إدارة املياه« مع أديس ابابا. سبق 
أن  رافائيل موراف،  إثيوبيا  السفري اإلسرائيلي لدى  إعالن  ذلك، 

»إسرائيل« تعمل على إدخال نظام الري احلديث يف إثيوبيا.
وإضافة إىل الدعم السياسي، كشف موقع »ديبكا« اإلسرائيلي يف 
متوز/يوليو عام 2019 أن »إسرائيل« أكملت نشر منظومة الصواريخ 

اإلسرائيلية »Spyder-MR« حول »سد النهضة«.
السفري  فإن  املعلومات،  لتلك  اإلسرائيلية  السلطات  نفي  ورغم 
عن  حتدث  يوسف،  هيالوي  »إسرائيل«  لدى  السابق  األثيوبي 
الكهرباء يف  حمطات  إدارة  عقود  على  إسرائيلية  شركة  استحواذ 
أثيوبيا مبا فيها حمطة »سد النهضة«. يوسف أكد أن »إسرائيل« 
والكهرباء  الري  مبجاالت  أثيوبيا  يف  يعملون  مستثمرًا   240 لديها 
املياه  خالل  من  ضخمة  ري  مشروعات  تنفيذ  عن  فضاًل  واملياه، 
األثيوبية بعد إمتام بناء السد، بالتوازي مع متويل 200 مليون دوالر 

لتطوير أنظمة الري.
اليت  التفاوض  آلية  أن  إىل  املعطيات  من  العديد  وتشري  هذا 
تتبعها أثيوبيا مع مصر، وضع أسسها فريق تفاوضي يف اخلارجية 
اإلسرائيلية ومنهم وزير اخلارجية األسبق شاؤول موفاز، وديفيد 
كمحي وهو وكيل سابق يف املخابرات اإلسرائيلية »املوساد«. كما 
البنك  يف  شعيب«،  »اكتتاب  بافتتاح  اإلسرائيلية  احلكومة  قامت 
املركزي اإلسرائيلي جلمع التربعات املوجهة إىل السندات واألذون 
خلدمة مشروع »سد النهضة«، وصواًل إىل قيام احلكومة األثيوبية 
باستقدام العديد من اخلرباء والفنيني اإلسرائيلني للعمل يف مراحل 
التجريب والتنفيذ طوال املرحلة الثانية. يف وقٍت كشف فيه وكيل 
وزارة الري السودانية األسبق حيدر يوسف، عن وجود طابق كامل 

يف وزارة املياه األثيوبية خمصص خلرباء املياه اإلسرائيليني.
األهداف اإلسرائيلية

مشاريعها  فرض  يف  املاضية،  العقود  خالل  »إسرائيل«  فشلت 
لالستفادة من مياه نهر النيل، إزاء الرفض املصري املتكرر لذلك، 
رغم ما كان أعلنه السادات، الذي اصطدمت تصرحياته تلك حول 
سياسية  مبعارضة  احملتلة،  فلسطني  إىل  النيل«  »مياه  إيصال 
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يبدو واضحًا أنه مل يعد أمام القاهرة أي خيار 
يساعدها على مواجهة كل التحديات من اجلنوب 
والغرب، والحقًا الشرق، أي »إسرائيل«، اليت 
املصري  باالستسالم  إال  بال  هلا  يرتاح  لن 
الرمسي والشعيب بأكمله لإلرادة الصهيونية.

ُيسمى  ملا  الرئيسي  اهلدف  مصر  كانت 
وتطوراته  تفاصيله  بكل  العربي«  بـ«الربيع 
الالحقة املستمرة، وستبقى كذلك إىل أن تعي 

ة. القاهرة هذه احلقيقة وتواجهها جبديَّ
ورغم أّن كامب ديفيد هي بداية التآمر األكرب 
جتربة  فإن  ة،  العربيَّ األمة  ومعها  مصر،  على 
املرحلة  هي  السلطة  إىل  اإلسالميني  إيصال 
التالية من هذا التآمر الذي ساهمت فيه أنظمة 
اخلليج بعلم أو من دون علم، ورمبا لغبائها أو 
لكونها جزءًا من هذه املؤامرة، اليت يبدو أنَّ 
ساسة مصر ومثّقفيها مل يعوا خماطرها، على 
األقل حتى اآلن، وإال ملا وجدوا أنفسهم اآلن 
يف وضع صعب وخطري يهدد مستقبل مصر 

بالكامل بسبب أزمة سد النهضة مع أثيوبيا.
على  بالضغط  أواًل  املخاطر  هذه  بدأت  لقد 
الرئيس السوداني املخلوع عمر البشري وإجباره 
أصبح  حيث  السودان،  بتقسيم  القبول  على 
اجلنوب مرتعًا لنشاط إسرائيلي خطري يستهدف 
ل هذا البلد العربي  مصر قبل السودان، وحتوَّ
السودان  حاكم  مع  نتنياهو  لقاء  بعد  اجلار 
شباط/  4 يف  الربهان  عبدالفتاح  العسكري 
أوغندا،  فرباير املاضي يف مدينة عنتييب يف 
عملية  خالل  نتنياهو  شقيق  فيها  قتل  واليت 
إىل   ،1976 متوز/يوليو   4 يف  الرهائن  إنقاذ 

ساحة جديدة لتضييق احلصار على مصر.
ومل يتذّكر أحد أّن اإلمارات هي اليت رّتبت هذا 
السعودية،  ومعها  اّليت دعمت،  اللقاء، وهي 
ويف البداية مصر، االنقالب الذي أطاح بالبشري 
بعد أسابيع قليلة من زيارته إىل دمشق، كما مل 
واملصريون أنفسهم  يتذّكر أو مل ينتبه أحد – 
يف  املكّثف  اإلسرائيلي  النشاط  إىل   - أيضًا 
دول منابع النيل، استعدادًا للضربة القاضية 
من  األوىل  اللكمة  ستتلّقى  اّليت  مصر،  على 
لتل  اسرتاتيجي  حليف  أيضًا  وهي  أثيوبيا، 
قال  عندما  نفسه  يكّرر  التاريخ  وكأنَّ  أبيب، 
»إنَّ  اخلمسينيات:  بدايات  يف  غوريون  بن 
لألكسجني  رئة  من  أكثر  إىل  حباجة  إسرائيل 
تساعدها على التنّفس وسط اخلناق العربي، 
وهذه الرئات غري العربية هي احلبشة وإيران 

وتركيا«. 
وقد دفع هذا األمر تل أبيب آنذاك، وبدعم من 
أمريكا، إىل إقامة عالقات متطورة مع أنقرة يف 
عهد عدنان مندرس )1950 - 1960(، وأديس 
 ،)1974  -  1950( هيالسيالسي  عهد  أبابا يف 
 .)1979  -  1952( الشاه  عهد  يف  وطهران 
الفرتة كافية للكيان الصهيوني  وكانت هذه 
وبالتالي  أواًل،  فلسطني  يف  وجوده  لرتسيخ 
احلصول على السالح النووي من فرنسا، وشّن 
على  ثم   ،1956 العام  يف  مصر  على  عدوانه 
سوريا واألردن أيضًا يف حزيران/يونيو 1967. 
ومل تهمل تل أبيب طيلة الفرتة املاضية، وما 
كانت  اليت  النيل  مياه  يف  حساباتها  زالت، 
املباحثات  كل  أساسية يف  مادة  البداية  منذ 
أو  اإلسرائيلية  املصرية-  واملفاوضات 
املصرية-األمريكية، اليت سعت دائمًا إىل منح 
تل أبيب حصة »تارخيية« يف مياه هذا النهر 

املقدس.
ويبدو واضحًا اآلن أّن »إسرائيل« على وشك 
أن حتّقق بعض هذه األهداف بشكل غري مباشر 
دول  عرب  والحقًا  األزرق(،  )النيل  أثيوبيا  عرب 
منبع النيل األبيض، وجلميعها عالقات مميزة، 
اليت  »إسرائيل«،  مع  اجملاالت،  مجيع  ويف 
توغلت فيها عندما كانت األنظمة العربية تتآمر 
البعض، كما هو احلال اآلن يف  على بعضها 

سوريا والعراق وليبيا والصومال وقطر.
ولن يهمل حكام تل أبيب ذو الفكر الصهيوني 
عنه  حتدثت  ما   - ينسوا  لن  أوضح  بعبارة   -
التوراة واألساطري اليهودية عن النيل ومصر 
االنتقام  أو  إليها  بالعودة  اليهود  حيلم  اليت 
منها، من خالل السيطرة على مياه النيل، أهم 
أن  واضحًا  يبدو  فيما  االنتقام،  هذا  أدوات 

هذا  أبعاد  يدركوا  مل  ومثقفيها  مصر  ساسة 
النهضة  سد  ملف  مع  يتعاملون  وهم  اخلطر، 
بشكل سطحي، إن مل نقل جبهل، عسى أن ال 
األمن  على جملس  فاالعتماد  مقصودًا،  يكون 
العواصم  تضغط  أن  احتماالت  أو  الدولي 
الغربية على أديس أبابا واالحتكام إىل حمكمة 
العدل الدولية، ليس إال غباًء دبلوماسيًا، وإن 

ساعد مصر لتحقيق بعض أهدافها البسيطة.
وستكون أثيوبيا يف مجيع احلاالت قد حّققت 
مياه  على  السيطرة  طريق  على  أهدافها  كل 
املياه  واستخدام هذه  بالكامل،  األزرق  النيل 
كسالح خيدم املصاحل اإلسرائيلّية والصهيونّية 
أن  دون  من  ودينيًا،  وتارخييًا  اسرتاتيجيًا 
اليهودية  واللوبيات  املنظمات  قوة  ننسى 
ومدى تأثريها يف الدول األعضاء يف جملس 
احملكمة  وكذلك  روسيا،  ذلك  يف  مبا  األمن، 
الدولية اليت لن تّتخذ أي قرار إال بعد خراب 

البصرة، كما يقال!
وقد آن األوان للقاهرة وحّكامها أن يفكروا يف 
أساليب جديدة واسرتاتيجية، وليس تكتيكية 
أو تلفيقية )كما كان يقول القذايف(، ملواجهة 
التحديات اخلطرية اليت ستزيل، ومن دون أي 
مبالغة، مصر من اخلارطة، إذا استمر هؤالء يف 
إليه،  أخطائهم اليت أوصلتهم إىل ما وصلوا 
وذلك بسبب اعتمادهم على أنظمة اخلليج اليت 
دعمت مبارك، وأوصلت مرسي إىل السلطة، 
وصّفقت النقالب السيسي، ما دام كل ذلك 
»صفقة  وآخرها  الصهيونية،  املشاريع  خيدم 

القرن«.
واآلن، يبدو واضحًا أنه مل يعد أمام القاهرة 
أي خيار يساعدها على مواجهة كل التحديات 
أي  الشرق،  والحقًا  والغرب،  اجلنوب  من 
إال  بال  هلا  يرتاح  لن  اليت  »إسرائيل«، 
باالستسالم املصري الرمسي والشعيب بأكمله 

لإلرادة الصهيونية.
هو  اإلرادة  هذه  هدف  أّن  اجلميع  ويعرف 
لتكون  وأحفادهم،  مصر  فراعنة  من  االنتقام 
يف  ممتلكاتهم  عن  بالتعويضات  املطالبة 
مصر قبل 5 آالف عام هي اخلطوة التالية يف 
املشروع الصهيوني الديين اجلهنمي. ويهدف 
بالتعويضات  املطالبة  إىل  اآلن  املشروع  هذا 
بعد  اليهود  غادرها  اليت  العربية  الدول  من 
العام  يف  فلسطني  يف  العربية  الدولة  قيام 

.1948
وطاقمه  السيسي  سيفعل  ماذا  والسؤال: 
السياسي والدبلوماسي واإلعالمي والعسكري؟ 
هل سيستمرون يف أساليبهم احلالية، أي هلجة 
أنهم  أو  تنفع،  لن  وهي  والوعيد،  التهديد 
سيفّكرون يف أسلوب جديد يغرّي موازين القوى 
بأكملها يف املنطقة، فإما أن يستمروا يف منع 
حامالت النفط اإليرانية، وهي يف طريقها إىل 
التخدير،  بعمليات  يستمروا  أن  وإما  سوريا، 
من دون أي عملية جراحية، الستئصال الورم 
اخلبيث، وهو على وشك أن يتفشى يف مجيع 
عليه  ليقضي  والعربي  املصري  اجلسد  أحناء 

بالكامل!
بسبب  واألصعب،  األكرب  التحدي  هو  هذا 
ظروف مصر املعروفة اليت جتعل اختاذ القرار 
بات ضروريًا وملحًا إلنقاذ  صعبًا جدًا، ولكنه 
مصر وشعبها األصيل عربيًا وقوميًا وإسالميًا 
بكّل تارخيه العريق الذي ميتّد إىل ما ال يقل 
وعلى  وبعده.  موسى  قبل  آالف سنة   10 عن 
للجميع  يثبتوا  أن  حيكمه  ومن  الّشعب  هذا 
كما  التحديات،  كل  مواجهة  يستطيعون  أنهم 
عندما  الناصر،  عبد  التارخيي  الزعيم  فعل 
مع سوريا،  الوحدة  وأقام  العالي،  السّد  بنى 
وأصبح صديقًا للعقيد القذايف، ودعم الثورة 

اليمنية.
مباشر  بشكل  معها،  ومن  أثيوبيا  هي  وها 
هذا  من  االنتقام  إىل  تسعى  مباشر،  غري  أو 
املؤامرات  كل  يف  السبب  يعّد  الذي  السّد، 
عربي  كبلد  ووجودها  مصر  تستهدف  اليت 
وإسالمي، منذ أن جاءها عمر بن العاص قبل 
1380 عامًا والنيل جيري يف أراضيها. وليس 
أن خلق اهلل  التاريخ، بل منذ  فقط منذ ذلك 

تعاىل اإلنسان على أرضه.

سّد النهضة بداية وليس نهاية.. مصر يف خطر وجودّي
حسني محلي

يستحق األمر أن نفرد مساحة خمصصة للدوالر 
يف جانب الثقافة ولكننا هنا سنخصص املساحة 
ضرب  وحماوالت  والسياسة،  االقتصاد  لعامل 
تأثري  عرب  األمريكية  للسياسة  املعادية  احملاور 

الورقة اخلضراء. 
قد يتساءل البعض عن مكمن قوة الدوالر كأداة 
للهيمنة، وعن القوة اليت متتلكها الورقة اخلضراء 
يف حماولة اهليمنة على العامل . رمبا حنن ال نبالغ 
عندما نقول إنها أدت مهمات اجتماعية وثقافية 
وسياسية واقتصادية منذ نهاية احلرب العاملية 
الثانية إىل يومنا هذا، وقدمت خدمات لإلمربيالية 
احلكومية  غري  واملنظمات  وللسينما  األمريكية 

والقصف واالحتالل.
له  خمصصة  مساحة  نفرد  أن  األمر  يستحق 
هنا  ولكننا  الدوالر(  )ثقافة  الثقافة  جانب  يف 
سنخصص املساحة لعامل االقتصاد والسياسة، 
للسياسة  املعادية  احملاور  ضرب  وحماوالت 

األمريكية عرب تأثري الورقة اخلضراء.
العاملية  احلرب  يف  واليابان  أوروبا  تدمري  بعد 
الثانية، متكنت قطاعات اإلنتاج األمريكية من غزو 
األسواق يف ظل انشغال الكتل الرأمسالية الكربى 
اآلثار املدمرة للحرب، ومتكنت  التعايف من  يف 
يف ظل هذا االنشغال وتراجع اإلنتاج األوروبي، 
وتكثيف الوجود العسكري يف العامل، من فرض 
التبادل عرب الدوالر )الذي كان مرتبطًا بالذهب 

إىل حلظة فك االرتباط يف السبعينيات(. 
قطار  كان  والياباني،  األوروبي  التعايف  بعد 
الورق قد فات، وكانت 7 دول تستخدم الدوالر 
كعملة رمسية، وأكثر من 85 دولة تربط جتارتها 
بالدوالر األمر الذي يعين أن العامل املالي الذي 
على  مستقل  كعامل ضغط  منا  السالح،  فرضه 
من  هنالك  وليس  واقتصاداته،  العامل  أسواق 
بني  املقاربة  من  وضوحًا  أكثر  ذلك  على  دالة 
اإلنتاج األمريكي من جهة وحجم استخدام الدوالر 
الواليات  أن  من  الرغم  فعلى  أخرى.  جهة  من 
املتحدة تستحوذ على %22 من اإلنتاج العاملي، 
البنوك  احتياطات  من   63% الدوالر  يشكل 
املركزية يف العامل، و%90 من تعامالت فوركس 
وزن  إن  القول  ميكن  العامل.  ديون  من  و40% 
اإلنتاجي  املتحدة  الواليات  وزن  مقابل  الدوالر 
يف العامل غري متماثل؛ فالقيمة االقتصادية اليت 
ميتلكها الدوالر هي نتيجة تارخيية وتراكم معايري 
الواليات املتحدة  سابقة غري متناسقة مع قيمة 

األمريكية إنتاجيًا يف عامل اليوم. 
فيما حتتاج دول العامل اىل رفع مستوى صادراتها 
من  تتمكن  كي  الصعبة  العملة  على  للحصول 
االستهالكية  سواء  األخرى،  احتياجاتها  شراء 
منها أو اليت تدخل يف عمليات إنتاج سلع أخرى؛ 
املتحدة  الواليات  تضطر  ال  نفسه  الوقت  يف 
األمريكية لكل ذلك، على الرغم من أنها تعاني 
عجزًا يف حسابها اجلاري )الفرق بني صادراتها 
ووارداتها( حيث بلغت صادراتها 1.65 تريليون 
 ، لوارداتها  دوالر  تريليون   2.52 مقابل  دوالر 
لكنها ال ختضع للشروط نفسها اليت خيضع هلا 
باقي دول العامل يف احلصول على الدوالر، ال 

لشيء إال ألنها متتلك املطبعة واحلرب. 
يف االجتاه املعاكس حلركة التاريخ السابقة )من 
الدوالر(،  سيطرة  إىل  الثانية  العاملية  احلرب 
يف  الدوالر  سيطرة  استخدام  أمريكا  حتاول 
األنظمة  وزعزعة  االضطرابات  وإثارة  احلروب 
السياسية. إنها تنطلق يف ذلك على حمورين: 
األول حماولة جتفيف احتياطي الدوالر يف البلد 
والثاني منعه من احلصول  تريد تدمريه،  الذي 
على السلع اليت تلزمه من السوق العاملي، من 

دون مراقبة العمليات املالية يف العامل. 
الصطياد  الصنارة  رمي  يشبه  جيري  ما  إن 
العاملية  البنوك  تفعله  ما  وهذا  األمساك، 
بالتنسيق مع اإلدارات األمريكية بالضبط؛ إنها 
عندما متنح األموال وختفض سعر الفائدة، يشعر 
االقتصادات  وتزدهر  النسيب  بالرخاء  الناس 
للحكومات  التأييد  شعارات  وترتفع  الصغرية، 
املناسبة  اللحظة  حتني  وعندما   .)fishing in(
الرغبة  األموال،  لرؤوس  األرباح  من  )املزيد 
الصنارة  تسحب  ما(  سياسي  نظام  زعزعة  يف 
رجال  يكون ذلك مبساعدة  ما  ببساطة؛ وكثريًا 
فتغضب   )fishing out( الداخل  يف  األعمال 

اجلماهري، وتعم االحتجاجات، ويصبح الدوالر سلعة 
نادرة مرتفعة السعر، ما خيفض العمالت احمللية 

ويوّلد التضخم. 
أطلقت أمريكا هذه احلروب ضد كوبا وفنزويال 
وإيران؛ ففي كوبا اليت عزلت نفسها باملطلق 
منظمة  مع  جتاريا  تتبادل  وكانت  الدولرة،  عن 
الكوميكون، اضطرت الدولة بعد انهيار املنظومة 
االشرتاكية ألن تصرف الدوالر عام 1993 للمرة 
األوىل منذ انتصار ثورتها عام 1956، ووجدت 
نفسها يف ساحة املواجهة ذاتها. املنهج نفسه 
فنزويال  على  املفروضة  العقوبات  يف  يتكرر 
وإيران. إن التجارب املقاومة الثالث جتد نفسها 
البحث  أو  الداخلي،  اإلنتاج  نسب  لرفع  حمتاجة 
عن تبادالت بوسائل أخرى )املقايضة كما حيدث 
أو االستفادة من حماور  بني الصني وإيران(، 

صديقة كنافذة على النظام املالي املدولر.
ولبنان  سوريا  على  ذلك  ينطبق  هل  لكن، 

أيضًا؟
لبنان وسوريا

الودائع  حبجم  املتعلقة  اإلحصائيات  تباينت 
 28%-24 بني  اللبنانية  البنوك  يف  السورية 
دوالر(  مليار   45 عن  حتدث  الدراسات  )بعض 
من   19% يقارب  ما  املالية  احلواالت  وشكلت 
الدخل يف سوريا يف أزمتها. يتواجد يف لبنان 
منظمة  حبسب   – احلرب على سوريا  بداية  قبل 
حنو 300000 سوري، وبعد األزمة  العمل الدولية – 
حصة  شكل  ذلك  كل  ونصف.  مليون  أصبحوا 

جيدة وكافية إلثارة شهية احلرب األمريكية. 
إلحداث  سحبها  ومثار  الصنارة  إىل  عودة 
بدأت  فقد   .)fishing out( السياسية  التوترات 
مع  وبالتعاون  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
أرصدة  بنقل  لبنان،  يف  الداخليني  وكالئها 
الدوالر من البنوك اللبنانية، ويف ذلك حماولة 
لتجفيف أرصدة الدوالر فيها، األمر الذي سريتد 
على االقتصاد السوري من ثالث جهات: إغالق 
أموال  وجتميد  املدلور،  العامل  على  النافذة 
البنوك  من  تنتقل  ومل  بقيت  اليت  السوريني 
األمريكي،  الوكيل  أموال  شاكلة  على  اللبنانية 
وقطع الطريق على حواالت العاملني السوريني 

يف لبنان.
احلرب  عن  جوهرها  يف  املسألة  ختتلف  ال 
وفنزويال  كوبا  على  شنت  اليت  االقصادية 
وإيران، فاهلدف الذي مجع بني كل احملاوالت 
هو جتفيف أرصدة الدوالر وحجب التبادل، ولكن 
ما خيتلف يف احلالة السورية املزاوجة بني احلرب 
املباشرة )قانون قيصر املطبق فعليًا منذ عقود( 
اللبنانية(، ويف  )األزمة  اخلاصرة  والضرب يف 
ضد  اللبناني  اجلمهور  تأليب  نفسه  السياق 
مشروع املقاومة »العتباره السبب يف الضائقة 
اإليراني  الشعب  تأليب  املالية« متامًا كما مت 
على النظام حبجة الفشل يف التعامل مع ملفات 
الشعبني  وتأليب  التضخم،  مثل  اقتصادية 
الفشل  حبجة  النظام  على  والكوبي  الفنزويلي 

يف تأمني السلع األساسية!
إن ما جيمع بني احلروب اليت شنت على التجارب 
وسوريا  وإيران  وفنزويال  كوبا  يف  املقاومة 
ولبنان هو تأليب اجلمهور يف املسار اخلاطئ؛ 
الصنارة(  )صاحب  للفعل  الرئيسي  فاملسبب 
احلليف  هو  الواقعي، و«املتهم«  اخلصم  هو 
اصطياد  يصبح  أن  املؤسف  ..من  احلقيقي. 

رأس األفعى صعبًا إىل هذا احلد!
هل ثمة حل؟

اجلنيه  حكم  فبعدما  نهائيًا  قدرًا  ليس  الدوالر 
االسرتليين %60 من جممل التبادالت التجارية يف 
العامل، انسحب ليرتك الساحة للدوالر األمريكي، 
بعدما انسحبت بريطانيا من مستعمراتها وتراجع 

موقعها السياسي واإلنتاجي والتجاري.
تقف أمريكا على حافة مشابهة، تراجع يف اإلنتاج 
مقارنة بوزن عملتها، وانهيار منظومة السيطرة 
العسكرية املطلقة، ومنو حاالت مقايضة جديدة، 
التبادل يف  أو  العمالت،  بناء سالل  ورغبة يف 
بنوك صينية إىل   4 العمالت احمللية، ووصول 

املراكز األوىل يف العامل. 
مثة فرصة تارخيية ملشاريع املقاومة يف العامل، 
وعلى اجلمهور أال يفوتها بتصويب السهم على 

الطرف اخلطأ!

لـعبة الـورق األمـريكية يف سـوريا ولـبنان
محمد فرج
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الدليل التجاري

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

30 Hoskins Ave Banlstown 2200

لسائر حاجاتكم من تركيب القالب وصب الباطون 
 وإلجراء الزيادات )الزودات(

اتصلوا بـ باخوس فرنسيس
على الرقم: 786 606 0410

العالناتكم يف 
الهريالد اتصلوا 

على الرقم:
96324818

لجميع حاجاتكم من أعمال حدادة 
ودهان السيارات االتصال بـ

وليد: 0412952507
عدنان: 0424778667
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أزمة املازوت بدأت تطال قطاعات حيوية. حتى يف السوق السوداء 
إجراءات  ظل  لرية، يف  ألف   18 من  بأقل  املازوت  إجياد  يصعب 
خجولة لضبط املخالفات. خمزون منشآت النفط شارف على النفاد. 
املشكلة األساس أن مصرف لبنان يتأخر يف فتح االعتمادات، وال 
أنه ُيصّر على االستنساب. مع ذلك، فإن  حلول يف األفق طاملا 
نهاية الشهر قد حتمل بعض احللحلة، بوصول باخرتني جديدتني. 

إىل ذلك احلني، فإن أسبوعًا صعبًا ينتظر اللبنانيني.
زمحة  قريبًا.  تنتهي  لن  أنها  ويبدو  بعد،  املازوت  أزمة  تنته  مل 
أقفلت  اليت  طرابلس،  النفط يف  منشآت  أبواب  على  الصهاريج 
أبوابها أمس، تؤكد أن األمور متجهة حنو األسوأ. خمزون املنشآت، 
اليت تؤمن 40 يف املئة من حاجة السوق، يكاد ينفد. ولذلك عمدت 
إىل تقنني التسليم، وفتحت أبوابها االثنني املاضي يف الزهراني 
فقط. االستهالك اليومي يصل إىل 9 ماليني ليرت من املازوت، 

فيما كل املخزون يف فرعي املنشآت ال يتخطى 8 ماليني ليرت.
 كل ذلك يؤدي إىل تناقص شديد يف الكميات املبيعة. ونظرًا إىل 
شّح هذه املادة احليوية، بدأ أصحاب مولدات يعلنون عن إطفائها 
نهارًا، كما حصل يف بلدة فنيدق العكارية. وقد حّذر رئيس مجعية 
املزارعني انطوان احلويك ، يف بيان، من انعكاسات فقدان املازوت 
على االنتاج الزراعي وعلى قدرة املزارعني على ري مزروعاتهم. 
مثة دائمًا من يسعى إىل مراكمة األرباح على حساب الناس. األمن 
العام ختم حمطة بالشمع األمحر يف حاصبيا، بعدما تبنّي أن صاحبها 

يرفض بيع املازوت بالرغم من توفر 13 ألف ليرت يف خّزاناته.
 التخزين حتّول يف الفرتة املاضية إىل حركة شبه منظمة، ال تشمل 
احملطات والشركات واملوزعني فحسب، بل أشخاصًا مل يسبق هلم 
أن تاجروا باملازوت. الطفرة يف تصنيع اخلزانات تشهد على ذلك. 
تلك طريقة لشفط الدعم سبق أن شهدها لبنان منذ عشر سنوات 
 1 »األخبار«،  )الزميلة  األمحر  للمازوت  الدعم  احلكومة  أقّرت  حني 
كانون الثاني 2010(. حاليًا، كل صفيحة مازوت ُتستورد من خالل 
تكون  للدوالر،  الرمسي  بالسعر  لالعتمادات  لبنان  مصرف  تأمني 
مدعومة بنحو ثلثي مثنها الفعلي )على أساس سعر صرف 4500 
لرية(. تلك بالنسبة إىل كثريين طريقة لتحقيق أرباح صافية. شراء 
املازوت حاليًا مرادف لشراء الدوالر على سعر 1500 لرية. واحلسبة 
هنا ال تتعلق مبا ميكن حتقيقه من أرباح »عادية« عند إعادة البيع 

يف السوق السوداء.
التجار  خزائن  يف  املوجودة   - اللريات  حتويل  يعين  التخزين   
عرب  السوق،  بسعر  دوالرات  إىل   - التجارة  هذه  على  والطارئني 
إمكان البيع بأسعار مضاعفة عندما يزداد االستهالك وعندما خيف 
الدعم أو ُيلغى. الرتكيز على املازوت سببه سهولة ختزينه باملقارنة 
مع البنزين السريع التبّخر. أضف أنه ال خيضع ألي نوع من الضرائب 
والرسوم، ما يعين أيضًا إمكانية حتقيق أرباح كبرية يف حال طّبقت 

اقرتاحات بإنهاء اإلعفاء.
بالنتيجة، فإن السعر الرمسي للصفيحة هو 11 ألف لرية، لكن قلة 
من يتمكنون من شرائها بهذا السعر. سعرها يف السوق ارتفع أمس 
إىل 18 ألف لرية. كل من ُيسأل من املعنيني يف الشركات ويف 
الوزارة حييل اإلجابة إىل مصرف لبنان. االعتمادات تتأخر دائمًا. 
صار املصرف يعتمد املداورة بني الشركات لفتح االعتمادات هلا. 

وهذا يشمل كل أنواع احملروقات.
املس  عدم  إىل  املصرف  سعي  إىل  مرّده  التأخري  أن  حُيكى 
أبرزها  طازجة،  أموال  من  يدخله  ما  على  واالعتماد  باالحتياطي، 
عن طريق التحويالت النقدية اليت تتم عرب شركات حتويل األموال. 
هذه األموال ُتسّلم ألصحابها باللرية اللبنانية على سعر 3800 لرية 
للدوالر، فيما يستحوذ مصرف لبنان على الدوالرات. املبلغ يقّدر 
بنحو 5 ماليني دوالر يوميًا، ما يعين أنه ميكن أن يؤّمن نسبة كبرية 
التأخري  إن  النتيجة،  يف  كافية.  غري  كانت  وإن  االسترياد،  من 
تلك  الدوالرات.  جتميع  إىل  بالسعي  مرتبط  االعتمادات  فتح  يف 
اآللية هي اليت تسهم يف عرقلة عمل الشركات، وتلك اآللية هي 
اليت تؤدي إىل إحجام الشركات عن املشاركة يف املناقصات اليت 
تطلقها منشآت النفط. فدفرت الشروط ينص على حتميل الشركات 
مسؤولية أي تأخري يف وصول الشحنات يف املواعيد احملددة هلا. 
لكن مقابل الشرط اجلزائي اخلاص بالشركات، فإن الدولة يف حال 

تأخّرها يف فتح االعتمادات ال تتحّمل أي مسؤولية تعاقدية.
ضمان الدولة ومصرف لبنان لفتح االعتمادات يف الوقت املناسب 
ميكن أن ينهي األزمة. عندها بداًل من أن تفشل املناقصات يف 
ببساطة  استقطاب الشركات، قد تتهافت األخرية على املشاركة… 

ألن الربح مضمون.
إىل ذلك احلني، فإن األزمة لن تنتهي. واملازوت حتديدًا سيبقى 
التخزين  لكن  األسباب،  واحد من  التهريب  األسواق.  مفقودًا يف 
يفاقم األزمة، خاصة يف ظل غياب أي حترك فعلي من السلطات 
لكبح هذه الظاهرة. ال أحد ميلك اإلجابة عن حجم املبيع ملعرفة حقيقة 

وضع السوق. 
املهّربة  الكميات  جمموع  حتديد  على  القادرة  الثالث  اجلهات 
واملخّزنة، أي مصرف لبنان ووزارة الطاقة واجلمارك، تتجّنب ذلك. 
يف السنوات املاضية، كان معّدل استهالك املازوت يعادل 150 

ألف طن شهريًا. 
تلك الكمية يفرتض أن تكون قد اخنفضت يف هذه الفرتة، لكن يف 

غياب الشفافية تبقى كل االحتماالت ممكنة.
هل ميكن أن يكون قرار جملس الوزراء بالسماح بالشراء عرب آلية 

املـازوت مـفقود: األمـر للـسوق الـسوداء!
spot cargo )الشراء من البحر( احلل املنتظر؟ حبسب مصادر مطلعة، 
فإن تلك اآللية لكي تنجح حباجة إىل توفر الدوالرات فورًا. فالشراء 
من البحر يتم يف الغالب من بواخر مل تفّرغ يف وجهتها املقررة 
سلفًا، إما لعدم فتح االعتمادات أو بسبب عدم مطابقة املواصفات، 
على  للبيع  الشحنة  تعرض  عندها  الشراء.  قرار  إلغاء  بسبب  أو 
متهيدًا  حتجزها،  أن  جهة  ألي  ميكن  متخّصصة.  إلكرتونية  مواقع 
لشرائها، ملدة قد ال تتخطى مخس ساعات. إذا مل يتم الدفع يعاد 
أن  يفرتض  األموال  أن  يعين  هذا  للبيع.  وعرضها  الشحنة  حترير 
تكون جاهزة، إذا ما قرر لبنان تنفيذ عملية الشراء. وبشكل أدق، 
يفرتض أن يفتح االعتماد قبل الشراء، فهل هذا ممكن؟ عامل يف 
القطاع يشري إىل أن الطلبات لفتح االعتمادات صارت تنتظر شهرًا 
أحيانًا، ولذلك فإن ختّيل سيناريو فتح االعتماد فورًا سيكون صعب 
بتأمني  الطاقة  وزارة  مع  لبنان  التزم مصرف  حال  إال يف  املنال 
املقبلة، حيث  األيام  يتبلور يف  أن  ما يفرتض  األموال هلا. وهو 
يعقد اجتماع بني املنشآت واملصرف مبا يضمن فتح اعتماد معزز، 
مقابل حجز مالي من قبل املنشآت. كذلك، يتوقع أن تصل باخرتان 
جديدتان نهاية الشهر، تنفيذًا للعقد املوقع بني املنشآت وشركة 
Liquigaz. تلك اخلطوات قد تسهم يف ختفيف تبعات األزمة، إال إذا 

كانت النتيجة زيادة التخزين.

إيلي الفرزلي

منذ ما قبل صدور قرار رؤساء احلكومات السابقني،  سعد احلريري،  
يف   املشاركة  من  سالم ،  و متام  ميقاتي   السنيورة ،  جنيب  فؤاد 
اجلمهورية   إليه  رئيس  دعا  الذي  بعبدا ،  يف  قصر  الوطين   اللقاء 
الكثري من األسئلة حول مصلحة تيار  العماد  ميشال عون ، طرحت 
اإلجتماع،  الغياب عن هذا  »املستقبل«، على وجه اخلصوص، يف 
ال سيما أن من ضمن األسباب املوجبة له  الوضع األمين  يف البالد، 
خصوصًا بعد أن أطلت الفتنة الطائفية واملذهبية برأسها على وقع 

التحركات الشعبية يف الشارع.
يف هذا السياق، ميكن اجلزم أن »املستقبل« معين مبا حصل، خالل 
الفرتة املاضية يف الشارع، ليس على مستوى توجيه اإلتهامات، 
كما يروج البعض، بل على مستوى العمل على جتنب تطور األوضاع، 
نظرًا إىل أن لديه مصلحة خاصة يف هذا األمر، تضاف إىل املصلحة 
الوطنية مبنع اإلنزالق إىل أي فتنة أو توتر أمين يف هذه املرحلة 

احلساسة من تاريخ البالد.
يف هذا اإلطار، تشري مصادر سياسية مطلعة، عرب »النشرة«، إىل 
أن احلريري قد يكون من أبرز املتضررين من حالة الفوضى اليت مير 
بها الشارع يف الوقت الراهن، ال سيما مع دخول أكثر من العب على 
الدين  األعمال  بهاء  رجل  أبرزهم شقيقه  السنية،  الساحة  مستوى 
احلريري  الساعي إىل حجز مكان له يف املشهد السياسي، وبالتالي 
من مصلحته يف ظّل تراجع احلاضنة اإلقليمية والدولية الداعمة له 

أن يسعى إىل حتصني نفسه داخليًا.
بالتزامن، تشدد املصادر نفسها على أن ليس من مصلحة رئيس 
احلكومة السابق أن يكون على خصام مع العهد، ال سيما أنه ال يزال 
هناك ما ال يقل عن عامني من عمره، خصوصًا إذا كان يطمح بالعودة 
شخصيًا أو عرب شخصية حتظى مبوافقته إىل  السراي احلكومي  من 
جديد، نظرًا إىل أن أحدًا ال يتصور أن يكون ذلك من دون موافقة 
رئيس اجلمهورية، ويف ظل األوضاع الراهنة، على مستوى املنطقة، 

ال يستطيع أن يذهب إىل مغامرة من هذا النوع.
يف املقابل، تشري مصادر أخرى، عرب »النشرة«، إىل أنه على مستوى 
قيادة »املستقبل« طغت وجهيت نظر بالنسبة إىل كيفية التعامل 
مع الدعوة إىل اللقاء الوطين، األوىل ترى أن ال مصلحة باملقاطعة، 
ال سيما أن رئيس  اجمللس النيابي   نبيه بري  كان من أبرز الساعني 
أنه يف  السابقني، خصوصًا  احلكومات  رؤساء  تأمني مشاركة  إىل 
حال املقاطعة لن تكون املرة األوىل اليت خُيذل فيها بري من قبل 
احلريري، بعد أن كان سعى إىل إقناعه بالعودة إىل  رئاسة احلكومة 

، عندما قدم له »لنب العصفور«.
أما وجهة النظر الثانية، فتعترب أن ليس هناك من مصلحة باملشاركة 
يف هذا اللقاء، يف تكرار ملا حصل مع الرئيس السابق  إميل حلود 
، على قاعدة أن التداعيات شعبيا ستكون كبرية، ال سيما أن أغلب  
البيئة  الشعبية تفضل الذهاب إىل مثل هذا اخليار، وهي يف األصل 
مل تكن راضية عن التسوية اليت قام بها رئيس احلكومة السابق، 

يف املاضي، مع » التيار الوطين احلر «.
على مستوى موقف رؤساء احلكومات السابقني، كان من الواضح، 
منذ ما قبل صدور املوقف الرمسي، عدم رغبة كل من ميقاتي وسالم 
والسنيورة باملشاركة، يف حني أن احلريري مل يكن راغبًا بالذهاب 
إىل أي خيار من دون موافقة هذا الثالثي، لكن ما ينبغي التأكيد 
عليه أن موقفه خيتلف عن موقف أي شخصية أخرى، نظرًا إىل أنه 
رئيس أكرب كتلة نيابية سنية من جهة وزعيم التيار السياسي األكرب 

من جهة ثانية.
يف احملّصلة، لعب موقف كل من ميقاتي وسالم والسنيورة دورًا 
أساسيًا يف القرار الصادر عن »املستقبل«، الذي مل يقفل أبواب 
التداعيات، على األرجح، لن تتوقف عند  املشاركة مسبقًا، إال أن 

مصري اللقاء يف قصر بعبدا.

هل كانت  مصلحة احلريري الفعلية يف مقاطعة 
لقاء بعبدا؟
ماهر الخطيب

ُأحبط اقرتاح وزير االقتصاد يف مهده. تأثريه االجتماعي أكرب من قدرة 
احلكومة على استيعابه. وهذا التأثري لن يقتصر على االرتفاع اهلائل 
يف أسعار احملروقات واخلبز، بل ميكن أن يؤدي إىل انهيار شامل، 
لضبط  سياسات  بوضع  تسمح  مالية  تدفقات  بتأمني  يقرتن  مل  إذا 
األسعار... مل يصمد طوياًل اقرتاح وزير االقتصاد راوول نعمة زيادة 
سعر صرف الدوالر على احملروقات والقمح، من 1515 لرية إىل سعر 
السوق. ال أحد من القوى السياسية ميكنه أن حيتمل اخلضة االجتماعية 
اليت ميكن أن تنتج عن قرار كهذا. حتى تسويق نعمة لالقرتاح من باب 
»ملاذا ندعم األغنياء؟«، مل يؤّد غايته. حتويل مخسني يف املئة من 
السعر  بني  الفارق  تغّطي  اليت  للقسائم  مستجدين  إىل  املستهلكني 
أن  دون  من  هذا  مسجة.  مبزحة  أشبه  يبدو  السوق،  وسعر  الرمسي 
يوضح أحد ماذا سيكون مصري هؤالء إن حتّرر سعر الصرف الرمسي. 

هل يبقى الدعم عندها؟
لطاملا كان املس بسعر اخلبز من الكبائر. ارتفاع سعر الربطة من 1500 
لرية إىل 3000 لرية، يف حال طّبق االقرتاح، ميكن أن جير إىل أزمة 

خطرية يصعب أن تصمد يف وجهها أي حكومة.
حطيط،  أمحد  القمح  مستوردي  نقيب  حبسب  الصرف،  سعر  زيادة 
سيؤدي إىل رفع سعر طن الطحني من 600 ألف لرية حاليًا إىل مليوني 
لرية. لكن النتيجة لن تكون مقتصرة على ارتفاع سعر الربطة فحسب. 
األمر قد يصل إىل فقدان اخلبز من األسواق بسبب وجود أزمة دوالر 
حادة. يقول حطيط إن أصحاب املطاحن غري قادرين على تأمني الـ15 
املئة؟  يف  الـ100  سيؤّمنون  فكيف  حاليًا،  نقدًا  املطلوبة  املئة  يف 
ويكشف أن إحدى املطاحن يف الشمال مل تتمكن أمس من تفريغ شحنة 

القمح ألنها مل تستطع تأمني الدوالرات النقدية املطلوبة.
القمح.  حاليًا، يوجد 12 مطحنة يف لبنان، مخس منها فقط تستورد 
االسترياد الشهري هلا يصل إىل مخس بواخر شهريًا، أي ما يعادل 10 
ماليني دوالر، سيكون مطلوبًا تأمينها من السوق، فهل هذا ممكن من 

دون تدخل مصرف لبنان؟
بالرغم من انتشار اقرتاح وزارة االقتصاد، فإن حطيط ال يزال يتوقع 
كبريًا  ليس  حجمه  أن  خاصة  كهذا،  قرار  أي  من  القمح  ُيستثنى  أن 
باملقارنة مع احملروقات. فكل استرياد القمح ال حيتاج إألى أكثر من 
دوالر خمّصصة  ملياري  حنو  مع  باملقارنة  سنويًا،  دوالر  مليون   150
السترياد احملروقات. باختصار، يؤكد حطيط أن أي قرار من هذا النوع 
سيؤدي إىل توقف الشركات عن استرياد القمح، ما يعين عمليًا الدخول 

يف أزمة خبز ال تنتهي إال بتوّلي الدولة مهمة االسترياد بنفسها.
فهم  الصرف.  سعر  بتغيري  يتأثرون  ال  قد  والتّجار  املستوردون 
على  يبقى  التأثري  لكن  وأرباحهم،  لتكاليفهم  تبعًا  األسعار  حيّددون 
الناس واملستهلكني. لكن كما هي حال مستوردي القمح كذلك هي 
لتأمني  »يعانون«  أنهم  من  يشكون  هؤالء  النفط.  مستوردي  حال 
الدوالرات النقدية وتغطية الـ15 يف املئة املطلوبة من مصرف لبنان 
بـ10  يقّدر  والبنزين  للمازوت  احمللي  االستهالك  االعتمادات.  لفتح 
ماليني دوالر يف اليوم. يقول نقيب مستوردي النفط جورج فياض 
إنه يستحيل احلصول على هذا املبلغ يوميًا من السوق. لذلك، »إذا مل 

يؤمن مصرف لبنان الدوالرات فلن نستطيع االسترياد«.
بتأمني  سيلتزم  املركزي  املصرف  فإن  »األفضل«،  السيناريو  وفق 
الدوالرات الضرورية لالستمرار يف استرياد القمح واحملروقات، وإن 
وفق سعر السوق. لكن بأي مثن على الناس ميكن أن حيصل ذلك؟ 
حبسب جدول تركيب األسعار، فإن سعر صفيحة البنزين عند وصوهلا 
إىل املرفأ يبلغ حاليًا 9960 لرية )على سعر صرف 1515(. ووفق دراسة 
لــ«الدولية للمعلومات«، فإن هذا السعر سريتفع، يف حال تثبيت سعر 
الرسوم  احتساب  قبل  لرية،   26297 إىل  لرية،   4000 على  الصرف 
والضرائب  الرسوم  هذه  بأن  علمًا  املضافة،  القيمة  على  والضريبة 
تصل قيمتها حاليًا إىل 11 ألف لرية، وهي ليست ثابتة يف ظل تثبيت 
سعر الصفيحة للمستهلك. كذلك، فإن سعر صفيحة املازوت ميكن أن 

يرتفع من 10450 لرية )واصلة إىل املرفأ( إىل 27800 لرية.
بشكل  االستهالك  اخنفاض  إىل  السعر  ارتفاع  يؤدي  أن  توقعات  ال 
ملحوظ. وبالتالي، من يفرتض أن مهمة اقرتاح وزارة االقتصاد هي 
لن  الدوالرات،  استنزاف  خفض  وبالتالي  االسترياد،  فاتورة  خفض 
يصيب متامًا. تأثري هذا االرتفاع أمشل من أن يكون حمصورًا بشراء تلك 
املادة. كما أن معاجلته أعمق من أن تكون على شكل قسائم للفقراء. 
فهو سيطال كل أوجه العيش، مبا يؤدي إىل املزيد من تآكل القدرة 

الشرائية للناس.
بسبب  ليس  مّير،  لن  االقتصاد  وزير  اقرتاح  بأن  مّطلع  جيزم مصدر 
تكون  أن  بد  ال  كهذه  خطوة  أي  ألن  بل  فحسب،  االجتماعي  تأثريه 
جزءًا من الربنامج مع صندوق النقد )يف حال التوصل إىل اتفاق(، إذ 
أحدًا ال يقدم على تغيري سعر الصرف )يف حال تطبيق االقرتاح  إن 
من  واثقًا  يكن  إذا مل  لرية(   1515 على سعر  الدواء  يبقى سوى  ال 
دخول تدّفقات مالية إىل لبنان، تسمح بتنفيذ سياسات لضبط الوضع 
والتدخل يف السوق عندما تستدعي احلاجة. أي أمر آخر قد يؤدي إىل 
انهيار شامل، ال يقتصر على إمكان وصول سعر ربطة اخلبز إىل 10 
آالف لرية رمبا، يف حال استمر انهيار سعر اللرية. وهنا ال يكفي أن 
يسعى مصرف لبنان إىل استقطاب ما أمكن من االحتياطيات املوجودة 
داخل املنازل واليت تقدر مبا بني 4 و5 مليارات دوالر، ولن خترج إذا 
مل يتمكن املصرف من التوصل إىل سعر صرف قريب من سعر السوق 

السوداء.
ملاذا االقرتاح إذًا؟ برأي املصدر، فإن الغاية األساسية له هي اإلعداد 

لتغيري سعر الصرف.

إلغاء الدعم عن اخلبز واحملروقات:
هل بدأ اإلعداد لتحرير سعر الصرف؟

إيلي الفرزلي
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مـقاالت وتـحقيقات

األسبوع  يف  ثم  حزيران،   6 يف  حدث  ما 
كبريًا  كّمًا  خّلف  الشارع،  منه، يف   11 التالي 
واألسالك  اجليش  لدى  والقلق  اهلواجس  من 
العسكرية واألمنية. أعطى انطباعًا بأّن البالد ال 
حتتاج إىل أكثر من عود كربيت كي تشتعل يف 

أكثر من اجتاه.
بسبب األزمة االقتصادية واملعيشية املتفّلتة، 
من دون التذّرع بوجود غري لبناني على األراضي 
يف  جاهزة  أهلية  حرب  فكرة  كأن  اللبنانية، 
األذهان. يكفي أن يعّدد اجليش الوحدات اليت 
دفع بها إىل شوارع متقابلة بني الوسط التجاري 
واخلندق الغميق، وبني الشياح وعني الرمانة، 
ال  منها  وكل  وبربور،  اجلديدة  الطريق  وبني 
يفصله عن اآلخر سوى عشرات األمتار، للداللة 
أن احلرائق املذهبية والطائفية ميكن أن  على 
تندلع يف كل وقت. أضحى كل منها موصوفًا 
اجلديدة  والطريق  التجاري  الوسط  مبذهبه: 
والشياح  وبربور  الغميق  كاخلندق  سّنيان، 

الشيعية، وعني الرمانة املسيحية.
يف املراجعة املتأّنية ملا حدث منذ 6 حزيران، 
واستفحل يف 11 منه، وما تالهما، من غري أن 
يكونا بعد نهاية املطاف، بضعة معطيات يتحّدث 

عنها اجليش واألسالك العسكرية واألمنية:
1- غداة 6 حزيران، طلب املّدعي العام التمييزي 
قضائية  استنابة  عويدات يف  غسان  القاضي 
واألمن  الداخلي  األمن  وقوى  اجليش  اىل 
الشغب  مثريي  هّوية  جالء  الدولة  وأمن  العام 
يف ذلك اليوم، الذين تعّرضوا للقوى األمنية 
وخّربوا يف املنشآت واألمالك العامة واخلاصة. 
األمنية  األجهزة  من  أّي  توقيف  اىل  يصر  مل 
أّيًا من منّفذي أعمال الشغب والتخريب يف 6 
حزيران. ثم أتت أحداث 11 حزيران، يف حصيلة 
االستقصاءات ومعطيات الكامريات واإلفادات، 
أوقف فرع املعلومات يف قوى األمن الداخلي 
قبل يومني 11 متوّرطًا، ومديرية املخابرات 47 
متوّرطًا، بينهم فلسطيين وسوريان، جّلهم من 
طرابلس، ُأطلق من هؤالء بأمر من عويدات 40 
بسند إقامة، من جراء تعّذر إحالتهم اىل القضاء 
يف الوقت احلاضر، وعدم توافر أماكن للتحقيق 
الباقون ال يزالون يف عهدة اجلهازين  معهم. 
لوائح  بالذات  أمس  استكمال  بعدما  األمنيني 

االستنابة القضائية.
التوتر  تنّقل  تفسري  الصعب  من  يكن  مل  ـ   2
يكون  ما  أقرب  أنه  على  والطائفي،  املذهيب 
مدروسًا ومعّدًا سلفًا، حتّقق يف ساعات قليلة 
يف أكثر من منطقة، يف توقيت متزامن. من 
وسط بريوت اىل الشياح ــــ عني الرمانة فإىل 
شغب  بأعمال  بدأ  بربور.  ــــ  اجلديدة  الطريق 
وختريب يف الوسط التجاري، تطّور سريعًا اىل 
شتم األمني العام حلزب اهلل السيد حسن نصر 
من  األمنية  األجهزة  حتققت  أشخاص  من  اهلل 
جميئهم من طرابلس. قوبل ذلك للفور بشتم 
للسيدة عائشة. تدرجيًا، حنا التسعري املذهيب 
ــــ  سيّن  اىل  سيّن،  ــــ  سيّن  من  والطائفي 
البالد  فإذا  مسيحي.  ــــ  شيعي  اىل  شيعي، 

على أبواب تكرار ما حدث عام 1975.
يف كورنيش املزرعة، الفاصل ما بني الطريق 
اجلديدة وشارع بربور، نشر اجليش قوات من 
أربع  يوازي  مبا  والرابع  الثالث  التدخل  فوَجي 
الشارع  يف  الطرفني.  بني  ما  للفصل  سرايا 
الرمانة،  وعني  الشياح  بني  ما  الفاصل 
اجملوقلة  القوة  من  سرايا  بأربع  اجليش  دفع 
وسرّيتني من قوة التدخل، ناهيك بكتائب من 
اللواء احلادي عشر املنتشر أساسًا يف املنطقة، 
والضاحية  لبنان  جبل  خمابرات  عناصر  وإحلاق 
اجلنوبية بها لضبط الوضع، نظرًا اىل ما تعنيه 
يف ذاكرة احلرب اللبنانية أول خطوط متاسها 

التارخيية.
متامًا  ما هو خمتلف  حزيران حدث   11 ـ يف   3
عن  شائعات  بسبب  أواًل  اندلع  منه.   6 عن 
صعود الدوالر األمريكي اىل سبعة آالف لرية، 
أن  األمنية من  األجهزة  يف وقت حتققت فيه 
الدوالر وصل فعاًل يف شتورة اىل 6900 لرية 
لدى شراة سوريني، إلدخال العملة الصعبة اىل 
بالدهم. يف هذا اليوم، تأكدت األجهزة األمنية 
من أن عناصر الشغب أشخاص جدد، مل يكونوا 

يف  املعلومات  فرع  يتمّكن  مل  ملّثمني.  مجيعًا 
نهاية األسبوع الفائت من توقيف 11 متوّرطًا، 
إال بعدما أوقف واحدًا من هذه الشّلة كشف عن 
رفاقه وهّوياتهم، فكرَّت سبحتهم. يف  أمساء 
ذلك اليوم الذي دار فيه التخريب املتعّمد يف 
شارع رياض الصلح، مستهدفًا منشآت شركة 
تفقدها  اللعازارية،  ومبنى  وأمالكها  سوليدير 
تسلم  مل  يومني،  بعد  احلريري  سعد  الرئيس 
وعالي  قاٍس  تأنيب  من  الداخلي  األمن  قوى 
املنطقة  كون  احلريري،  إليها  وّجهه  النربة 
املمتدة من بيت الوسط اىل السرايا اىل وسط 
مكافحة  وقوة  األمن  قوى  عهدة  يف  بريوت 
تشرين  منذ  فيها  للجيش  وجود  ال  الشغب، 

األول املنصرم.
4 ـ بات من باب اليقني لدى األجهزة األمنية 
أن الذين افتتحوا أعمال الشغب والتخريب يف 
بهاء  لدى  لني  املشغَّ من  هم  بريوت،  وسط 
للحكومة،  السابق  الرئيس  شقيق  احلريري، 
بات  الذي  احلليب  نبيل  تركيا  من  وحمّركهم 
يعلن أنه حيوط نفسه بنحو 2000 من األنصار 
واملؤيدين. كالهما بهاء احلريري ونبيل احلليب 
داخل  سّنية،  ــــ  سّنية  املواجهة  لبنان.  خارج 
موصوفة  أرض  على  نفسها،  السّنية  العائلة 
اليت  سوليدير  شركة  هي  العائلة  ختم  بأنها 
وضرحيه،  احلريري  رفيق  الرئيس  اسم  حتمل 
والد الشقيقني املتناحرين اللذين ال تدين هلما 
منشآت الشركة وازدهارها السابق بشيء. أما 
متّت  فال  بهاء،  محلة  يف  املرفوعة  الشعارات 
على  بتصويبها  أخيه،  مع  مشكلته  اىل  بصلة 

حزب اهلل وسالحه.

   نشـْرُ الجيش وحدات نخبة بني أحياء املذاهب 
أفصح عن قلقه

يف  سيّن،  ــــ  سيّن  نزاع  مفارقة  تصّح  بذلك 
عائلة سّنية واحدة، بالفتات شيعية. يوم 11 
مبحاولة  علموا  سعد  أنصار  أن  شاع  حزيران، 
منتدى بهاء »شراء« مؤيدين بريوتيني له مبال، 
شأن ما فعل يف طرابلس ويف بلدات يف البقاع 

األوسط، فعاكسوه بـ«شراء« مماثل فأخفق.
بالتأكيد، يصعب على الشقيق األكرب، األوفر 
الثروة  أهدر  الذي  األصغر  الشقيق  من  ثراًء 
الشارع  انتزاع  لوالدهما،  السياسية  والسمعة 
بفضل  متّكن  أنه  إال  سعد.  من  كله  السيّن 
استمالة  من  طرابلس  اىل  مالية  حتويالت 
أشخاص يشكون من العوز حتت وطأة ما حيدث 
يف البالد. أضف االمتعاض السيّن مما آل سعد 
بزعامته لشارعه وتدهورها اىل حّد يكاد يوشك 

على االنطفاء. 
حتققت األجهزة األمنية من عناصر الشغب هؤالء 
اآلتني من طرابلس، ويف بعض املعلومات أن 
ق مع اللواء أشرف ريفي. كذلك جيء  األمر منسَّ
أخرى من هؤالء من سعدنايل وتعلبايا  بأعداد 

وقّب الياس.
للدور  األمنية  األجهزة  مراجعة  يف  الالفت 
الذي يضطلع به بهاء لولوج احلياة السياسية 
مّمن  أحدًا  أن  شقيقه،  بوابة  من  لبنان  يف 
بنفسه،  بعد  جيهر  مل  والوه  أو  إليه  انتسبوا 
وال باملنتديات اليت يرعاها بهاء، ما خال متويله 
شارع  ختريب  أعمال  يف  وتشغيلهم  هؤالء 
نبيل  وحده  وهيبته.  لتقويض مسعته  شقيقه 
احلليب، املوصوف بالتعصب والتشدد، أفصح 

عن نفسه من بعد.
هذين  يف  جرى  ملا  األمنية  املراجعة  يف  ـ   5
اليومني، أنه أكثر من بروفة حرب أهلية، كون 
أحداث 6 حزيران و11 منه اّتسمت بعنف مفرط 
احلراك  انسحب  بعدما  الشغب،  عناصر  من 
الشعيب من الشارع، وهو صاحب الدعوة اىل 
التعبري عن الغضب على األوضاع املعيشية يف 
عن  أشهر  ثالثة  انقطاع  اثر  على  حزيران،   6
االعتصامات. ما بعث على القلق، واستدرج رد 
الفعل الشيعي يف اليوم األول، طرح شعارات 
 17 منذ  احلراك  أثارها  أن  يسبق  مل  سياسية 
القرار  وخصوصًا  اآلن،  اىل  األول  تشرين 
1559 وسالح حزب اهلل. بفعل انتقال االحتجاج 
والصدام  االحتكاك  بدا  العنوانني،  هذين  اىل 

حاصلني.

مراجعة أمنية ألحداث 6 حزيران: بهاء احلريري أواًل
نقوال ناصيف

 2020 حـزيران   27 Saturday 27 June 2020الـسبت 

سيطرت  الدولة العثمانية  ألربعة قرون على معظم املنطقة 
ينحسر  مل  و  اليوم،  العربي   منها  العامل  يتشكل  اليت 
النفوذ العثماني عنها أال بالتدخل األوربي الذي اسقط 
باإلخراج من مشالي   األوىل  النفوذ على مرحلتني  هذا 
بداية  مع  البلدان  تلك  األوربيون  احتل  حيث  أفريقيا  
إىل  املغرب   من  ليبيا   امتد  احتالال  عشر  التاسع  القرن 
الدولة  الثاني عرب أسقاط  شامال تونس و  اجلزائر  ، و 
العثمانية برمتها وإخراجها من املشرق العربي بعد احلرب 
العاملية األوىل يف مطلع القرن العشرين و إعادة  تركيا  
إىل اقرب ما يكون إىل حدودها الطبيعية أال ما سلخ من 
دول اجلوار من مناطق احلقت بها يف ظل تواطؤ غربي و 
عدم اقتدار عربي كما حل بلواء إسكندرون السوري الذي 
اغتصبته تركيا اليت أسسها مصطفى كمال أتاتورك على 
أساس علماني و جعلها ترث الدولة العثمانية املنهارة 
اليت كانت قائمة على أساس إسالمي مدعى و حيكمها 

سلطان يعد نفسه خليفة للمسلمني.
إىل  واجتهت  العربي  للجوار  أتاتورك  دولة  تنكرت 
منه  شيء  كل  ألخذ  بسعيها  جاهرت  ان  بعد  الغرب 
العربي يف  احلرف  جعلته حيل حمل  الذي  باحلرف  بدءا 
كتابة  اللغة  الرتكية وصوال إىل اعتماد  العلمانية  والعمل 
بالدميقراطية الغربية و االقتصاد  الليربالي ثم وبعد احلرب 
الثانية أضحت تركيا عضوا يف  احللف األطلسي  املنظومة 
العسكرية اليت إنشاها الغرب للدفاع عن النفس يف وجه  
الشيوعية . وبعد أنشاء  إسرائيل  اليت اغتصبت  فلسطني 
، برزت تركيا كحليف اسرتاتيجي أساسي هلا وال ميكن 
عبد  خاصة  عثمان  بين  » سالطني  »تفضل  ننسى  ان 
احلميد على  اليهود  ومنحهم التسهيالت منذ العام 1830 
وحتى سقوط الدولة العثمانية يف العام 1918 من اجل 
هلم  فسهلوا  فلسطني.  هلم يف  دولة  إلقامة  التمهيد 
شراء األرض و اهلجرة  إليها وإقامة املعسكرات او القرى 
نقاط  إىل  الحقا  حتولت  اليت   « »كيبوتس  العسكرية 
إىل  أفضت  اليت  احلرب  وشن  للقتال  رئيسية  ارتكاز 

السيطرة على كثري من أراضي العرب.
العثمانية  الدولة  وريثة  احلديثة  العلمانية  تركيا  أذن 
»اإلسالمية« املنحلة، تصرفت منذ قيامها بشكل يبعدها 
عن العرب ويلصقها بعدوهم وجيعلها مركز خطر دائم، 
تصرفت كما لو أنها عدوا غري معلن، او عدوا خامد يف 

الوقت الراهن.
بيد ان  الدول العربية  خاصة سورية و العراق  املتشاركتان 
مع تركيا حبدود برية تزيد عن 1100 كلم، مل يبادلوا 
يكن  مل  حيث  ظاهرا  اقله  هذا  بالعداء  الشعور  تركيا 
من مصلحتهم او يف جدول أولوياتهم الرد على تركيا 
بالنفس العدائي الذي يطبع األداء الرتكي حيال العرب، 
خاصة  السوري  والعراقي  عامة  العربي  السلوك  ومتيز 
باعتماد  سياسة  سحب الذرائع ملنع أي احتكاك مع تركيا 
او نبش التاريخ الرتكي األسود يف العالقة مع العرب 
او أثارة أي مشكلة من قبيل  االغتصاب  لألرض كما هو 

حال اإلسكندرون العربي السوري.
فرضتها  اليت  العربية  والواقعية  العقالنية  وبسبب 
الصراع  طليعتها  ويف  والدولية  اإلقليمية  الظروف 
العربي الصهيوني كانت حتل أي ازمه بني تركيا والعراق 
وسورية باحلوار الذي يفضي إىل اتفاق تشعر فيه تركيا 
أنها حصدت كسبا ما جيعلها تسكت ظرفيا كما حصل 
مثال يف العام 1998 يف ازمه املسلحني  األكراد  ومياه 
أضنة  باتفاقية  التوتر  عوجل  حيث  سورية،  مع  الفرات 

اليت هدأت »الغضب الرتكي« يف وقته.
بيد انه يف العام 2002 كان حتول اسرتاتيجي مهم يف 
الداخل الرتكي، متثل بوصول اإلسالميني إىل احلكم عرب  
حزب العدالة والتنمية  بقيادة رجب طيب اردغان، حتول 
عول عليه العرب عامة وسورية خاصة الكثري، حيث ان 
هذه احلركة اليت تتظاهر بإسالميتها رفعت شعار نصرة  
الفلسطينيني  والعمل من اجل حل قضيتهم. واستغلت 
50 سنة  من  ألكثر  انتظاره  طال  الذي  الظرف  سورية 
وظنت ان التوزان االسرتاتيجي الذي طاملا عمل الرئيس  
حافظ األسد  على  حتقيق ه بعد اختالله إثر احنالل  االحتاد 
السوفياتي ، ان هذا التوازن يتلقى دفعة تزخيم قوية 
بضم الرقم الرتكي إىل اجلانب العربي يف املعادلة او 
فيها.  اإلسرائيلي  اجلانب  من  الرقم  هذا  خبروج  اقله 
ولتشجيع اردغان يف سياسة تركية  اجلديدة ، استجابت 
لتكوين  البيئة   تركيا  طلبته  ما  معظم  إىل  سورية 
االسرتاتيجية اجلديدة اليت خترج تركيا من دائرة العداء 

للعرب والتحالف مع إسرائيل.
التوقع حيث ظاهر  السياسة   النتائج جاءت عكس  لكن 
يتقن سياسة  اردغان  ان  وتبنب  باطنها  خالف  الرتكية 
االحتيال والزئبقية يف املواقف واالستفادة من حسن 
اسرتاتيجية  بإطالق  اخلداع  وميارس  به،  العربي  الظن 
لديه  أطماع  ال  بان  اآلخر  ليغري  عداوات«،  »صفر 
بوجهه  العربية  األبواب  فتح  واستغل  وثرواته  حبقوقه 
خاصة وانه ملس وجود نزعة عربية إلقامة توازن إقليمي 

اسرتاتيجي بني تركيا و إيران .
ومع األيام األوىل من احلريق العربي الذي امسي ربيعا، 
انفضحت حقيقية الدور الذي يلعبه اردغان، وظهر خبثه 
و نيته إحياء الدور العثماني البائد وتتالت األيام لتقدم 
تركي  حاكم  أخطر  هو  اردغان  بان  الدليل  تلو  الدليل 
على املصاحل العربية منذ العام 1918 وحتى اليوم حيث 
مع  اردغان  حتالف  ان  القطعي،  والدليل  بالبينة  تأكد 
إسرائيل هو األقوى من كل شيء، وان اردغان يستند 
السيطرة  استعادة  اجل  من  دولي  إسالمي  تنظيم  إىل 
على بالد العرب وبانه يتاجر ب القضية الفلسطينية  كذبا 
وخداعا للوصول إىل هذا اهلدف و انه وينخرط يف حلف 
ليساند  معا  ويتناغمان  العرب  إسرائيل ضد  مع  عميق 
او مصلحة  األخر يف سعيه ملكسب  الطرف  كل طرف 

على حساب العرب.
البتالع  إسرائيل  فيه  تستعد  الذي  الوقت  ويف  واالن 
للسالم  لرؤية  ترامب   وفقا  كلها  التارخيية  فلسطني 
ان  دون  القضية  تصفي  اليت  القرن   املسماة  صفقة 
يتجه  مصلحة  هلم  حتقق  او  حقا  للفلسطينيني  تعيد 
حتت  وسورية  العراق  يف  أراضي  سلخ  إىل  اردغان 
ذريعة حتقيق  األمن  القومي الرتكي، ويسعى ملد اليد 
على ليبيا عرب حكومة  اإلخوان املسلمني ، وحيضر لوضع 
اليد على تونس ليقيم فيها حكومة اإلخوان إما األخطر 
إىل حرب يف  استدراجها  يعد ملصر من خالل  ما  فهو 
الداخل املصري تقود  ليبيا ترتافق مع اضطرابات يف 

إىل انهيار وتشتت.
ان هذا الزحف الرتكي املموه بلباس إسالمي واملغطى 
بعباءة اإلخوان املسلمني يستند إىل حتالف واضح مع 
األطلسي  احللف  من  متقلبة  وعالقة تشجيعية  إسرائيل 
وامل بتفاهم مع  روسيا  يسعى اردغان عربه إىل عملية 
مقايضة معها يف ملف او أكثر يف اإلقليم او دوليا، 
مع  أمريكا   باملواجهة  إيراني  انشغال  من  يستفيد  كما 
حتت  اقتصادية  إرهابية  حربا  إيران  ضد  ختوض  اليت 

عنوان ممارسة الضغوط القصوى.
و رغم ان مصلحة العرب تكمن يف الصداقة مع تركيا 
إذ ال مصلحة هلم مطلقا يف عدائها ، و طبعا ال مصلحة 
هلم بقتاهلا ، فإننا نرى ان خطر تركيا اليوم على عليهم 
ليس طفيفا عارضا بل هو خطر اسرتاتيجي اذا حتققت 
ان  و   ، أثاره  إلزالة  السنني  عشرات  يتطلب  أهدافه 
.لكن  مشرتكة  تركية  عربية  مصلحة  األمر  هذا  وقف 
متواطئة  دولية  منظمات  على  باالتكال  يكون  ال  ذلك 
او عاجزة او دول هلا انشغاالتها ومصاحلها بل يكون 
باالستناد إىل احلكمة يف التعاطي مع الشأن عرب وضع 
الدول  تضعها  وواقعية  عقالنية  دفاعية  اسرتاتيجيات 
للدفاع  استعماهلا  و  القوة  حتشيد  من  متكن  املهددة 
الفعلي حيث جيب دون االنزالق إىل حروب عبثية كما 
لو  و  العرب  يستفيق  ان  و   ، اليوم  جيري يف  اليمن  
بالصدفة و ملرة واحدة على اخلطر اجلارف الذي يهدد 
يشعر  من  ان  ليعلموا  و  غدا  كلهم  و  اليوم  بعضهم 
نفسه مبنأى عن اخلطر الصهيوني او الرتكي او سواه 
فهو واهم ...فكما كانت بالد العرب كلها قبل العام 
1920 حتت السيطرة او االستعمار األجنيب فان األخطار 
ما  وبالعودة إىل  بتقسيمها  الدول  األجنبية تهدد هذه 
اعتماد  ملواجهتها  يفرتض  جسام  أخطار  عليه..  كانت 
انتحارية تقوم  اسرتاتيجية واقعية عقالنية شجاعة غري 

على ما يلي:
1( وقف احلروب العربية العبثية والتدخل يف الشؤون 
الداخلية وكل أنواع العدوان املباشرة وغري مباشر بني 

األشقاء.
إلظهار  العربية   ضمن  اجلامعة  العربية  الكلمة  مجع   )2
القوة العربية املتماسكة اليت تقنع اآلخر بوجوب وقف 

عدوانه.
إسرائيل  اخرتعتها  اليت  الوهمية  العداوات  وقف   )3

وأمريكا للعرب كما فعلوا بالعالقة مع إيران
ترفدها  الشرعية  للحكومات  الدفاع  مهام  ترك   )4
الشعوب يف كل دولة مع تقديم ما ميكن من مساعدة 

دون جتاوز.
او سواها  تركيا  حالة متارس فيه  التعامل مع كل   )5
عدوانا وفقا خلصوصيتها، فاذا كان دعم  احلكومة  يف 
العراق وسورية مفيدا يف متكينها من مواجهة االحتالل 
الرتكي عسكريا، فان التصدي للتدخل الرتكي يف ليبيا 
احلدود  عرب  لبيبا  على  تشن  مفيدا حبرب  يكون  ال  قد 
ان  هناك وجيب  فخ ملصر  ينصب  قد  انه  هنا  وأعنى 
تتجنبه خاصة مع حتريك موضوع  سد النهضة  مع  أثيوبيا 

.
اعلم ان هذا االقرتاح حلم صعب املنال ...وأثق بان 
حمور  املقاومة  سيحقق املبتغى ويتابع االنتصارات يف 
حنلم  ان  خطا  ليس  فيه...ولكن  يعمل  الذي  النطاق 
وليس خطا ان ندعو الشقيق املهدد خبطر ما ان حيتاط 

ويتجنب فخا ينصب له.

العدوان الرتكي على العرب يتوسع! ... والعرب؟
امني حطيط
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بــارغـن وايــرهـاوس

جــميع 
أدوات 

وأنـواع 
الدهان 

بأسـعار ال 
تنافس

لـصاحبه عـبدو جـاد

4 Litres
2 Pack Epoxy
Pool Paint
$175

طالء لربك السباحة Unit 4, 1350, Canterbury 
Rd, Punchbowl NSW 2196 

Tel: 9759 3835

Bargain Warehouse

APCO (Weatherblock)
20 L : $115

APCO (Luxe) Acrylic
20 L : $90

APCO (3 in 1)
20 L : $115

APCO (Roof Paint)
100% Accrlic 20L : $175

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $185

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $165

DULUX (Wash&Wear)
15 L : $145

Mould Resistance
Int + ExtInt + Ext

100% Acrylic

ُيواِجه أخّصائي الّرعاية الّصحية 
َعلى  امُلَتواِجدين  الفلسطينيني 
َمراِفق  ِف  َنقصًا  َعَمِلهم  رأس 
 ICU َزة  امُلَركَّ الِعناية  ِوحدات 
َمع  ِللتعاُمل  َتكِفي  ِبالكاد  اليت 
ِللّسكان  احلالّية  االحِتياجاِت 
الفلسطينيني. َحيُث إذا اسَتَمّر 
الطواِقم  َفإن  احَلال،  هذا 
القطاع  ف  والعاملني  الطبّية 
ِمَن  ُيعانوَن  َسوَف  الصحي 
َوُتر ِبَسَبِب الّزياَدة  االرِتباك والتَّ
امُلصابني  َعدد  ِف  امُلَتَوّقَعة 

ِبَفرُيوس كورونا امُلسَتجد.
ف  الطبية  الطواقم  حتتاج 
ف  َزة  امُلَركَّ العناية  ِوحدات 
إىل  الفلسطينية  املستشفيات 
ة ِلِعالج  ّصصَّ َمرافق وُمعدات ُمَ
فريوس كورونا، باإلضافة إىل 
َكيِفّية  على  ة  ّصصَّ ُمَ تدريبات 
استخدامها، واليت ال ُيكن أن 
ُرها امليزانية الّصحية احلالّية  ُتَوفِّ
ِللسلطة الفلسطينية. وبالتالي 
فأن امُلستشفيات الفلسطينية 
بعدد  لتزويدها  ماسة  ِباجة 
باإلضافة  التنفس  أجهزة  من 
الطواقم  ِلتدريب  حاجتهم  إىل 
على استخدامها. إْذ ف الوقت 
احلالي، ال يوجد سوى ٤٥ جهاز 
ر ِف املستشفيات  تنفس ُمتوفِّ
ماليني  لـِثالثة  الفلسطينية 
الغربية  الضفة  ف  َشخص 
ر ُمنظمة  وقطاع غزة. َحيُث ُتَقدِّ
الصحة العاملية أن هناك حاجة 

COVID-19  - ُمناَشَدة طاِرئة ِلَدعم الفلسِطينّيني بِأَجِهَزة التنّفس 
حاجة َمشُروع ُروزانا املاّسة ِلَدعِمُكم َوذِلَك ِلِعالج املَرضى امُلصاِبني ِبَفرُيوس كورونا اخَلطري

ِلَتغطية  تنفس  ِجهاز   ٢٥٠ إىل 
االحتياج القاِدم.

إضافَة إىل هذه امُلشكلة، فإن 
من الصعب احُلصول على أجهزة 
ِللعالج،  الالزمة  َهِذه  التنفس 
ف حني ارتفعت أسعاُرها إىل 
الطلب  ِبَسَبب  السماء  عنان 

األوروبي واألمريكي الكبري.
رياض  الدكتور  َطَلَب  لقد 
الّسلطة  خارجية  وزير  املالكي 
من  امُلساعدة  الفلسطينّية 
مِلنع  وذلك  روزانا  مشروع 
»كارثة  َسَيُكون  أنه  ذكر  ما 
الفلسطيين«  للشعب  إنسانية 
الطبّية  الطواقم  َتُكن  مل  إذا 
»للزيادة  جاِهزة  الفلسطينّية 
احلتمية ف احلاالت احَلِرجة ِمَن 
بفريوس  املصابني  املرضى 

كورونا املستجد«.
وبعد سنوات عديدة من العمل 
ف هذا اجملال، ُيدرك مشروع 
بناء  ف  الصحة  قوة  روزانا 
اإلسرائيليني  بني  اجلسور 
يقوم  حيُث  والفلسطينيني. 
األموال  مع  ِبَ روزانا  مشروع 
والتربعات ِلتدريب العاملني ف 
الفلسطينيني،  الصحي  اجملال 
املرضى  نقل  ِخدمة  وتقديم 
منازهلم  من  الفلسطينيني 
وبالعكس،  املستشفيات  إىل 
وُمعاجلة األطفال الفلسطينيني 
ف  مزمنة  بأمراض  املصابني 
اإلسرائيلية  املستشفيات 

ف  عالجها  يتوفر  ال  عندما 
األراضي الفلسطينية.

وعالقاتنا  اتصاالتنا  وبفضل 
العامل،  مستوى  على  الدولية 
قام مشروع روزانا ِبَتحديد ٢٠ 
جهاز تنفس َت طلبها من قبل 
السلطة الفلسطينية، بنسبة ٤٠ 
ف املائة من التكلفة احلالية، 
الفوري  التوصيل  ترتيب  وت 
الصحة  منظمة  طريق  عن 
العاملية ف القدس بدون أي 

وسيط.
فينكل،  رون  السيد  يقول 
رئيس مشروع روزانا الدولي، 
ضمان  ُيكننا  ساَعَدِتكم،  »ِبُ
تأمني أجهزة التنفس العشرين 
هذه وتسليمها اآلن إىل السلطة 
الفلسطينية. وهذا يعين أن ما 
ال يقل عن ٤ وحدات مصصة 
الوطين  للمجلس  تابعة  للعزل 
 )19-COVID( الفلسطيين 
الفلسطينية  املستشفيات  ف 
توفري  ِمن  تتمكن  َسوف  اليت 
الفلسطينيني  للمرضى  العالج 
كورونا  بفريوس  املصابني 

امُلسَتَجد.  
اليت  األموال  هذه  أن  »كما 
ّكن  يتم مجعها من شأنها أن ُتَ
والفنيني  واألطباء  امُلَمّرضات 
ف  الفلسطينيني  العاملني 
التدريب  من  الصحي  القطاع 
امُلعدات،  هذه  استخدام  على 
َتدريب  َتوِفري  إىل  باإلضافة 

اإلنرتنت  عرب  وشامل  َنقِدي 
الفلسطينية  الطبية  للطواقم 
يعَمُلون  متخصصني  قبل  ِمن 
ف مستشفى رمبام ف مدينة 

حيفا مشال إسرائيل.  
َتربّعك سُيساعدنا على شراء ٢٠ 
واألهم  وشحنها.  تنفس  جهاز 
الطواقم  َتدريب  ذلك،  من 
إلنقاذ  استخدامها  على  الطبّية 
أرواح العديد من املواطنني ف 
األراضي الفلسطينية الذين هم 

ف أمس احلاجة إليها.
وسيتيح مبلغ ٨٠٠،٠٠٠ دوالر 
التنفس  أجهزة  َتوفري  أمريكي 
بهم،  الصلة  ذات  وامُلعدات 
التدريب  تقديم  إىل  باإلضافة 
امِلَهيِن على استخدامها، وذلك 

على النحو التالي:
)Astral 20( ٢٠ جهاز تنفس •

املستهلكات: أنابيب اهلواء،   •
األنابيب الرغامية، الفالتر

• ٤ وحدات عالج استبدال كلوي 

 Continuous renal( مستمر 
)replacement therapy – CRRT

• ٤ بطاريات خارجية
ملراقبة  حيوي  مؤشر   ٢٠  •

املريض
• ٨٠ مضخة لضخ الدم

جراحي  غري  تنفس  ٤٠ جهاز   •
 AResMed LUMIS-( مثل 
أقنعة  مع   ،(  150 VPAP ST

ومستهلكات أخرى
عالية  أكسجني  وحدة   ٢٠  •

التدفق
اإلنرتنت  َعرَب  كامل  َتدريب   •
الطبية  للطواقم  املوقع  وف 
استخدام  على  الفلسطينية 
املعدات اليت ُيقدمها متخصصون 
يعملون ف مستشفى رمبام ف 

مدينة حيفا مشال إسرائيل.
ت تأييد هذه املبادرة من قبل 
إسرائيل،  أسرتاليا،  حكومات 
ومنظمة  الفلسطينية،  السلطة 

الصحة العاملية.
تقديم  ف  َكَرمكم  َيَتجّلى 
ساعدتنا  مِلُ الّسخّية  تربعاتكم 
ف  امُلستشفيات  جتهيز  ف 
لتكون  الفلسطينية  األراضي 
أولئك  أرواح  إلنقاذ  ُمستعدة 
كورونا  ِبفريوس  امُلصابني 

اخلطري.
ف  اخلريية  التربعات  إن 
املتحدة  الواليات  أسرتاليا، 
من  معفاة  وكندا  األمريكّية، 

الضرائب.

الدكتور جمال ريفي
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������ �� ا������ األ��ا���، ����ا.

 ����� ���د إىل ا���وج ��ة أ��ى، 

���ن األ�� ��و��ً ��� �����ً �� 

 ���� �� ا������ت ��ل ��وس ��رو�� (COVID-19)، ���� ز��رة 

health.gov.au
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معه  كورونا  فريوس  جلب 
وقد  التحديات.  من  العديد 
أثرت هذه على صحتنا املالية 
ورفاهيتنا.  النفسية  وصحتنا 
القدرة  يف  مشاكل  تواجه  قد 
مزاجية  تغريات  أو  النوم  على 
أو اخنفاض يف مستوى الطاقة 
أو وجود مشاكل يف عالقاتك. 
خالل أوقات كهذه، من املهم 
ميكنك  أين  من  تعرف  أن 

احلصول على املساعدة.

خدمات الدعم
مع التغيريات الكبرية يف منط 
حياتك، من الطبيعي أن تشعر 
باخلوف أو القلق أو التوتر. من 
التحدث  يساعدك  أن  املمكن 
أو  واألصدقاء،  العائلة  مع 
صحة.  أخصائي  مع  التواصل 
اخلدمات  من  جمموعة  هناك 
الذين  األشخاص  ملساعدة 
أوباالرتباك،  بالقلق   يشعرون 

ويشمل ذلك:

اذهب إىل الصحة
معلومات  على  للحصول 
واسعة  وجمموعة  ونصائح 
بزيارة   قم  الدعم  خدمات  من 

www.headtohealth.gov.au
 

Lifeline )اليف الين(
املساعدة  على  للحصول 
االعتناء  حول  والنصائح 

الوباء،  أثناء  النفسية  بصحتك 
www.lifeline.org. :قم بزيارة

au أو اتصل بالرقم: 
.13 11 14

  Beyond Blue) بيوند بلو(
دعم  خدمة   Beyond blue لدى 
ميكنك  مكرسة   Coronavirus
االتصال  استخدامها عن طريق 
على 348 512 1800  ميكنك أيًضا 
www.coronavirus. زيارة  

 beyondblue.org.au

خط مساعدة األطفال
لألطفال  جمانية  خدمات  يقدم 
من  للمزيد  والشباب. 
www. املعلومات، يرجى زيارة

أو   kidshelpline.com.au
االتصال على الرقم:

.1800 551 800 
 Headspace

www.headspace. ميكنك زيارة
خدمات  على  للحصول   org.au

دعم الشباب.

MensLine Australia )خط 
مساعدة خط الرجال(

خدمات  خط   MensLine يوفر 
اجملانية  واالستشارة  الدعم 

للرجال. اتصل بالرقم:
بزيارة  أو قم   1300  789  978  
ملزيد   www.mensline.org.au

من املعلومات.

شخص  أي  أو  أنت  كنت  إذا 
إىل  وحتتاج  أزمة  يف  تعرفه 
املساعدة اآلن، فريجى االتصال 

على الرقم 000.

الدعم املالي
األسرتالية  احلكومة  تقدم 
لألفراد  مالية  مساعدة 
الذين  والتجار  والشركات 
يعملون مبفردهم والذين تأثروا 

بفريوس كورونا.
خدمات  خالل  من  متاح  هذا 
الدخل  دعم  ويشمل  أسرتاليا 
ودعم األسر. تعرف على املزيد 
طريق  عن  اخلدمات  هذه  عن 
www.servicesaustralia. زيارة 
االتصال  أو   gov.au/covid19

على الرقم 202 131.
يقدم مكتب الضرائب األسرتالي 
اإلفراج  ذلك  مبا يف  املساعدة 
واحلد  التقاعد  أموال  املبكرعن 
معدالت  خيارات  من  األدنى 
السحب للمتقاعدين. املساعدة 
متاحة أيًضا للشركات املؤهلة، 
التدفق  تعزيز  ذلك  يف  مبا 
 JobKeeper.  النقدي ومدفوعات
ميكنك معرفة املزيد عن هذا على  
  www.ato.gov.au/coronavirus
على  احلصول  أيًضا  ميكنك 
ومستقلة  جمانية  مشورة 
مالي.  مستشار  من  وخاصة 
عن  هذا  إىل  الوصول  ميكنك 
املساعدة  االتصال خبط  طريق 

الوطين للديون على:
. 1800 007 007 

خدمة الرتجمة التحريرية 
والشفهية

إذا كنت ال تتحدث اإلجنليزية ، 
الرتمجة  خبدمة  االتصال  ميكنك 

التحريرية والشفهية على:
.131 450 

املساعدة للتمويل والصحة 
النفسية

بلغتك.  مبرتجم  سيوصلونك 
اسم  ذلك  بعد  منك  سيطلبون 
تود  اليت  اجلهة  هاتف  ورقم 

االتصال بها.
قيام  أثناء  اخلط  على  ابق 
املوظف بتوصيلك أنت واملرتجم 

مع اجلهة.
معلومات اضافية

على  احلصول  املهم  من 

املصادر  من  املعلومات 
www. بزيارة  قم  الرمسية. 
للحصول   australia.gov.au
والروابط  النصائح  أحدث  على 
جيب  وإقليم.  والية  لكل 
تنزيل  التفكري يف  أيًضا  عليك 
للمساعدة   COVIDSafe تطبيق 
عائلتك  أمان  على  احلفاظ  يف 

وأصدقائك وجمتمعك.

)COVID-19(  محاية اجملتمع من فريوس كورونا
بينما نتحرك حنو العيش بأمان 
أن  املهم  من   ،  COVIDSafe
تكن  مل  إذا  املنزل  يف  تبَق 
على ما يرام. إذا كنت تعاني 
أو  الربد  مثل  أعراض  من 
طلب  عليك  جيب  األنفلونزا، 
إجراء  حول  الطبية  املشورة 
ال   COVID-19 ـ.  ل  اختبار 
الذين  األشخاص  بإمكان  يزال 
يعانون من أعراض خفيفة نشر 

الفريوس.

COVID-19 اجراء اختبار
كان  إذا  ما  االختبار  حيدد 
COVID- املرضى مصابون ب
الصحية  اهليئات  ويساعد   19

على تتبع انتشار الفريوس.

أنه  املبكر  التشخيص  يعين 
لتجنب  خطوات  اختاذ  ميكنك 
أصدقائك  إىل  الفريوس  نشر 
أو عائلتك. من املهم أن تقوم 
باجراء الفحص إذا كنت تعاني 
من احلمى أو السعال أو التهاب 

احللق أو ضيق يف التنفس.

إذا  أهمية  أكثر  االختبار  يكون 
كنت مريًضا و:

•     قد عدت مؤخرًا إىل أسرتاليا 
مجيع  عزل  سيتم  اخلارج.  من 
عند  يوًما   14 ملدة  املسافرين 

الوصول إىل أسرتاليا ؛
•     قد كنت على اتصال وثيق مع 
COVID- شخص مت تشخيصه بـ

19 خالل الـ 14 يوًما املاضية؛

الرعاية الصحية  تعمل يف      •
أو رعاية املسنني أو عاماًل يف 
الرعاية السكنية أو موظًفا لديك 

اتصال مباشر باملريض.

أين يمكنني إجراء االختبار؟
ميكنك االتصال بطبيبك لرتتيب 
اجراء االختبار أو ميكنك الذهاب 
إذا  تنفسي.  جهاز  عيادة  إىل 
املهم  فمن  طبيبك،  زرت 
االتصال بالعيادة أواًل وأخربهم 
ذلك  سيساعدهم  بأعراضك. 
وصولك  عند  االستعداد  على 
يف  اآلخرين  األشخاص  ومحاية 

العيادة.

هي  التنفسي  اجلهاز  عيادات 
أحناء  مجيع  يف  صحية  مراكز 
اختبار  على  تركز  وهي  البالد 
من  يعانون  الذين  األشخاص 
يف  حادة  التهابات  أعراض 
على  للعثور  التنفسي.  اجلهاز 
عيادة تنفس بالقرب منك ، قم 
www.health.gov.au/ بزيارة 

.covid19-clinics

قد يوجد يف واليتك أو إقليمك 
ميكنك  حيث  إضافية  عيادات 
ميكنك  فيها.  االختبار  إجراء 
العثور عليها من خالل املواقع 
الصحية على مستوى الوالية أو 

اإلقليم.
 

إذا خضعت لفحص الفريوس، 
يف  البقاء  إىل  حباجة  فأنت 

االتصال  وجتنب  املنزل 
يستغرق  قد  آخرين.  بأشخاص 
أو  يومًا  االختبار  نتائج  ظهور 

يومني.

أعراض  من  تعاني  كنت  إذا 
يف  صعوبة  مثل  خطرية 
االتصال  عليك  جيب  التنفس، 
عناية  على  للحصول   000 برقم 

طبية عاجلة.

ساعد يف وقف االنتشار
على  جيب  جمتمعاتنا،  حلماية 
اجلميع مواصلة ممارسة اإلبتعاد 
الصحية  والنظافة  اجلسدي 
على  البقاء  من  تأكد  اجليدة. 
بعد 1.5 مرت من اآلخرين و ابقى 
يف املنزل إذا مل تكن على ما 

يرام.
 اغسل يديك بالصابون واملاء 
و أسعل وأعطس على ذراعك. 
بواجبنا  القيام  مجيعًا  ميكننا 
 . انتشار  وقف  يف  للمساعدة 

COVID-19
 

COVIDSafe قم بتنزيل تطبيق
 COVIDSafe قم بتنزيل تطبيق
بذلك  قمت  قد  تكن  مل  إذا 
عائلتك  حتمي  لكي  بالفعل 
يدعم  واجملتمع.  وأصدقائك 
التطبيق مسؤولي الصحة العامة 
كانوا  الذين  األشخاص  إلخطار 
مصاب  بشخص  اتصال  على 

بفريوس كورونا.  
حول  املعلومات  من  للمزيد 

 COVID-19
من املهم أن تبقى على اطالع 
قم  رمسية.  مصادر  خالل  من 

www.australia.gov. بزيارة 
مساعدة  خبط  اتصل   ،  au
 080 الرقم  على   Coronavirus

الرتمجة  خدمة  أو   1800  020
اخلطية والشفوية على:

.131 450 
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Sports in the East Hills 
electorate have received a 
major boost after the NSW 
Government announced 
a $1.5 million grant for 
Kelso Park North precinct 
upgrades.
The grant was awarded 
to Canterbury Bankstown 
Council to upgrade fields, 
lighting, storage and ame-
nities to become a multi-
purpose facility with in-
creased footprint.
“Sport is a vital part of the 
local East Hills communi-
ty, and I spent many cold 
mornings in my youth 
playing softball at Kelso 
North and I look forward 
to seeing the project 
take place”, said the lo-
cal State Member for East 
Hills, Wendy Lindsay MP.
The grant was part of 
Round Two of the NSW 
Government’s Greater 
Sydney Sports Facility 
Fund which has seen al-
most $40 million award-
ed to 22 projects across 
Greater Sydney to im-
prove the quality and 
quantity of sports infra-

EAST HILLS SECURES NSW GOVERNMENT SPORTS FUNDING

structure.
“The Kelso Park North 
precinct upgrades will en-
able local residents in the 
East Hills area to enjoy 
the benefits of regular ac-
tivity and exercise at a top 
sports facility.”
Acting Minister for Sport 
Geoff Lee said the Great-
er Sydney Sports Facility 
Fund would provide many 
benefits to NSW.
“There will be new pitches 
and grandstands, female 
friendly facilities and mul-
tiple courts for disability 
sports,” Mr Lee said.
“We are contributing to 
projects valued at a to-
tal of $120 million across 
Greater Sydney which will 

help stimulate the econo-
my through jobs and in-
vestment.
“Renovating and renewing 
local sport infrastructure 
plays a vital role in keep-
ing communities healthy, 
active and inclusive.”
The Greater Sydney 
Sports Facility Fund is 
part of the $340 million 
Open Spaces and Green-
er Sydney initiative. The 
Fund encourages the de-
velopment of multi-use, 
multi-purpose, shared 
and co-located facilities. 
During Round One 15 
projects shared in $33.4 
million.
MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

Wendy Lindsay MP.  with local Councillors at Kelso Park North dDamond

State Member for East 
Hills Wendy Lindsay is 
calling on Council and 
Mayor Asfour to put poli-
tics aside, and produce a 
Local Environment Plan 
that provides certainty for 
our community.

“Council has had more 
than two years and $2.5 
million in funding from 
the NSW Government to 
support the development 
of their Local Environ-
ment Plan (LEP), but have 
failed to produce a real-
istic plan that addresses 
the housing needs and 
unique character of our 
community,” Mrs Lindsay 
said.

“The power is in Council’s 
hands to determine where 
appropriate development 
can occur in our commu-
nity. They need to stop 
putting up bogus excus-
es that this is somehow 

the State Government’s 
fault.”

“If Council was serious 
about getting the best 
housing outcomes for 
residents, they would de-
velop an LEP that delivers 
better places to live, work 
and play for the people 
of East Hills. Canterbury 
Bankstown Council’s 
Draft LEP is inadequate 
and they have failed to 
reflect our community’s 
concerns despite being 
given ample time and 
funding.”

The NSW Government 
previously deferred the 
commencement of the 
Low Rise Medium Density 
Housing Code in Canter-
bury-Bankstown, in 2018 
and again in 2019 to al-
low Council to consider 
the housing needs and 
local character of the area 
and get it right. They have 

failed.

The Code doesn’t actually 
change the zoning of any 
land. The code only ap-
plies and operates where 
council themselves have 
zoned land as suitable for 
medium density develop-
ment. The code will come 
into effect across NSW 
on 1 July 2020 and was 
introduced to increase 
housing diversity in NSW.

“Our community wants 
certainty. It’s time for the 
Mayor and Council to put 
the politics and posturing 
aside, and work with the 
Government on a genuine 
plan, not a re-hashed plan 
from four years ago, that 
delivers the best outcome 
for the people of East 
Hills, as per the public 
consultation submissions 
Council have received.”
MEDIA: Jennifer Mehanna 
| 9772 2774

PEOPLE THE PRIORITY IN PLANNING FOR EAST HILLS



Page 19صفحة 19     
مـنوعـات

 32 تعرض حنو 
مليون مستخدم 

ملتصفح 
 »C h r o m e «
التابع  الشهري 
صناعة  لعمالق 
جيا  لو لتكنو ا
هلجمات  غوغل 
نية  و لكرت إ
بيانات  وسرقة 

سرقة بيانات 32 مليون مستخدم 
هلذا املتصفح.. فهل أنت بينهم؟
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تعتزم شركة إيين اإليطالية التخارج بصورة نهائية من باكستان 
لوكالة  قالت مصادر  إذ  عاما،   20 مدار  على  بها  أن نشطت  بعد 
قطاع  يف  تنشط  اليت  اإليطالية،  الشركة  إن  األمريكية  بلومبريغ 
الطاقة بقطاعي املنبع واملصب، تعمل مع مستشار مالي لتقييم 

أصوهلا يف حمفظتها االستثمارية بباكستان.
وقالت مصادر للوكالة إن عملية التقييم تشمل أصول الشركة يف 
مرافق  إىل  باإلضافة  و«كادانوري«،  را«  و«باده  »بهيت«  حقول 
 4 إىل  باإلضافة  التشغيلية،  غري  األصول  وعديد  التابعة  املعاجلة 
عقود امتياز استكشافية وحنو 8 عقود لتطوير اإلنتاج يف مناطق 

االمتياز.
وتنتج إيين اإليطالية حنو 37 مليار مرت مكعب من الغاز سنويا يف 
أيضا  يوضح  والذي  اإللكرتوني  الشركة  موقع  باكستان، حبسب 
أن الشركة لديها حمطة لتوليد الكهرباء مت افتتاحها العام املاضي 

بطاقة إنتاجية تبلغ حنو 20 جيجاوات.
 36 روما حنو  بورصة  املدرجة يف  للشركة  السوقية  القيمة  وتبلغ 
مليار دوالر مع ارتفاع أسهمها يف ختام تعامالت األسبوع املاضي 

بنحو 0.5%.
احملتمل  البيع  بشأن  املفاوضات  إن  للوكالة  املصادر  وأضافت 
لألصول مازالت يف مراحلها األوىل يف وقت امتنع به متحدث باسم 

الشركة من التعقيب على األمر.

وأوضح أحد املصادر أن املناقشات بشأن البيع احملتمل لألصول 
قد يتم إلغاؤها إذا مل تتلق الشركة اإليطالية العرض املناسب.

ويأتي اخلروج احملتمل لشركة إيين اإليطالية من باكستان يف وقت 
تسطحت به معدالت إنتاج الغاز بالبالد حول مستويات قياسية خالل 

السنوات القليلة املاضي.

وسيمثل خروج إيين أيضا خطوة شبيهة لقيام شركات الطاقة الكربى 
 OMV AG بيع أصوهلا يف باكستان ففي العام 2018 باعت شركة
 United Energy النمساوية شركات أنشطة املنبع التابعة هلا لشركة
Group اليت تتخذ من هونغ كونغ مقرا هلا يف صفقة بلغ قوامها حنو 

158 مليون يورو ما يوازي حنو 177 مليون دوالر أمريكي.

بعد 20 عاماً.. إيين اإليطالية 
تودع العمل بهذه الدولة

 Ice Universe كشف صاحب التسريبات الشهري على موقع تويرت
 Galaxy )20عن بعض مواصفات أحد هواتف عائلة )غاالكسي نوت

Note20 املرتقبة من شركة سامسونغ.

وُيتوقع أن تعلن الشركة الكورية اجلنوبية عن طرازين من اهلاتف، 
األول هو القياسي باسم )غاالكسي نوت20(، واآلخر أكرب منه باسم 
)غاالكسي نوت20 ألرتا( بدالاً من )غاالكسي نوت20 بلس( كما يف 

العام املاضي.

التسريبات  من  سجل  له  الذي   –  Ice Universe حلساب  ا  ووفقاً
ا  معاجلاً سيحتوي  ألرتا(  نوت20  )غاالكسي  هاتف  فإن   – الدقيقة 
من نوع )سنابدراجون 865بلس( من كوالكوم، كما سيقدم اهلاتف 

حافات أضيق مقارنةاً بسلفه )جاالكسي نوت10 بلس(.

هرتز،   120 قدره  عاٍل  حتديث  معدل  مع  شاشة  اهلاتف  وسيقدم 
)غاالكسي إس20(،  هواتف  دقة +QHD، وخبالف  إىل  باإلضافة 
ا. كما متتاز الشاشة بأنها  فإن اهلاتف سيدعم هاتني امليزتني معاً
ستكون من نوع LTPO OLED الذي يوفر كفاءة أفضل يف استهالك 

الطاقة.

وفيما يتعلق باألبعاد، سيكون هاتف )غاالكسي نوت20 ألرتا( أحنف 
األمامية  الكامريا  ثقب  أبعاد  ميليمرت، يف حني ستكون   0.3 بنحو 
نوت10  )غاالكسي  هاتف  مع  وباملقارنة  ميليمرت.   1 بنحو  أصغر 
بلس(، ستكون حافات )غاالكسي نوت20 ألرتا( أضيق بنحو 0.29 
ميليمرت. أما احلافتان العلوية والسفلية للهاتف فستكونان أضيق 

بنحو 0.4 ميليمرت.

ا ذكر أن سامسونج تعتزم اإلعالن عن  ا سابقاً ُيشار إىل أن تقريراً
هواتف )غاالكسي نوت20( مطلع شهر آب/ أغسطس القادم، وذلك 
إىل جانب ساعة ذكية جديدة، واجليل الثاني من هواتف سامسونغ 

.Galaxy Fold )القابلة للطي )غاالكسي فولد

 Galaxy Note20 تسريب مواصفات
Ultra املرتقب من سامسونغ

طورت شركة فوجيتسو اليابانية تقنية تستخدم الذكاء االصطناعي 
والفنادق،  الصحية،  الرعاية  جمال  يف  العاملني  أن  لضمان 

والصناعات الغذائية ينظفون أيديهم على النحو الصحيح.

ميكنها  اليت   – التقنية  تطوير  يف  ُبدَئ  فقد  لفوجيتسو،  ا  ووفقاً
التعرف على حركات اليد املعقدة كما ميكنها اكتشاف عدم استخدام 
قبل تفشي جائحة الفريوس التاجي املستجد  األشخاص للصابون – 
أنظمة  ُتطبق  اليت  اليابانية  للشركات  ُطوّرت  وقد  )كوفيد19-(، 
نظافة شديدة الصرامة. وهي تعتمد على تقنية أخرى ملراقبة اجلرمية 

ميكنها الكشف عن حركات اجلسم املشبوهة.

فوجيتسو:  شركة  يف  األول  الباحث   – سوزوكي(  )جينتا  وقال 
املتعلقة  األعمال  يف  واملشاركني  األغذية  صناعة  مسؤولي  »إن 
ا على استخدامها،  بالفريوس التاجي ممن رأوا التقنية أبدوا حرصاً
تقرر  مل  فوجيتسو  أن  وأضاف  السعر«.  عن  بعضهم  سألنا  وقد 

ا بعد ما إذا كانت ستطلق تقنيتها يف األسواق. رمسياً

كان  إذا  مما  فوجيتسو  من  االصطناعي  الذكاء  تقنية  وتتحقق 
الصحة  املقررة من وزارة  اليدين  ُيكملون عملية غسل  األشخاص 
اليابانية واملكونة من ست خطوات، واليت تتماشى مع اإلرشادات 
الصادرة عن منظمة الصحة العاملية اليت تطلب من الناس تنظيف 
راحيت اليدين، وغسل اإلبهامني، وبني األصابع، وحول املعصمني، 

وفرك األظافر.

فوجيتسو تطور تقنية ذكية لغسل اليدين كما جيب للحماية من كورونا

التعرف  ميكنها  ال  االصطناعي  الذكاء  تقنية  إن  وقال سوزوكي: 
على األشخاص من أيديهم، ولكن ميكن أن تقرتن بتقنية التعرف 
على اهلوية حتى تتمكن الشركات من تتبع عادات التنظيف اخلاصة 

باملوظفني.

ولتدريب التقنية، أنشأ سوزوكي واملطورون اآلخرون 2,000 منط 
خمتلفة.  غسيل  وأحواض  صابون  أنواع  باستخدام  اليدين  لغسل 
الشركة  دفعت  كما  التجارب،  تلك  فوجيتسو يف  موظفو  وشارك 
ألشخاص آخرين يف اليابان وخارجها لغسل أيديهم للمساعدة يف 

تطوير التقنية.

اليت  ترامب  تغريدة  حبذف  تويرت  شركة  قامت  جديد  تصعيد  يف 
االنقسام  املزورة هي سبب  األخبار  أن  يظهر  إعالن  على  احتوت 
والفوضى اليت ضربت أمريكا مؤخرا، وعند الضغط على التغريدة، 
تظهر رسالة مفادها، مت تعطيل هذه الوسائط استجابة لبالغ مقدم 

من مالك حقوق النشر.
وتعود التفاصيل، عندما نشر الرئيس دونالد ترامب فيديو على 
حسابه يف تويرت تدخلت األخرية ووضعت تنبيهااً بأن الفيديو »مت 

التالعب به« لتشعل صراعااً جديدااً بني الطرفني.
فيه  يعرض  حسابه  على  فيديو  مقطع  األمريكي  الرئيس  ونشر 
كيف أن وسائل اإلعالم األمريكية هي السبب يف حالة الفوضى 
واالنقسام اليت ضربت الواليات املتحدة األمريكية مؤخرا، ويعرض 
الفيديو الذي نشره ترمب طفالن يلتقيان أحدهما أسود والثاني 
أثناء  األسود  الطفل  خلف  األبيض  الطفل  يركض  حيث  أبيض، 
لعبهما، ويظهر يف الفيديو شريط من قناة »سي إن إن« CNN، مت 
التالعب به، يعلق على املطاردة بني الطفلني بالقول »مرعب طفل 
العبارة  األخبار  على شريط  يظهر  ثم  عنصري«،  من طفل  يهرب 

التالية »يبدو أن الطفل العنصري رمبا هو من مؤيدي ترمب«.
ويبدوان  الطفالن  يتحاضن  عندما  احلقيقي  الفيديو  يظهر  ثم 
منهمكني يف اللعب، لتظهر رسالة يف نهاية الفيديو، بأن أمريكا 

ليست املشكلة بل املشكلة يف وسائل اإلعالم املزورة.
وحظيت التغريدة بتفاعل واسع على تويرت، وشاهدها أكثر من 9 

مالين شخص حتى كتابة هذا اخلرب.
وفورا تدخلت تويرت على التغريدة ووضعت رابطا حتتها تظهر أنه 
»مت التالعب بها« وعند الضغط على الرابط تظهر تفاصيل التغريدة 
اليت كان منشأها األصلي هي قناة »سي إن إن«، لكن الفيديو 
الذي استخدمه ترمب يظهر أنه مت التالعب بالفيديو احلقيقي وفقا 

حملتوى تويرت.
حقوق  مالك  لشكوى  استجابة  الفيديو  حبجب  قامت  ذلك  بعد  ثم 

النشر وهي السي إن إن .

تويرت يصّعد املواجهة وحيذف تغريدة ترامب

إىل  الولوج  اإلنرتنت  لقراصنة  تتيح  إضافات  حتميل  طريق  عن 
معلوماتهم السرية، حبسب نتائج مسح عاملية ضخمة أجرته مؤسسة 

.Awake Security
ونقلت شبكة »CNN« األمريكية عن التقرير أن حنو 111 إضافة على 
األقل حتتوي على برجميات خبيثة مت حتميلها من قبل املستخدمني 
اخلاصة  السرية  والبيانات  املرور  كلمات  من خالهلا سرقة  وميكن 

األخرى.
وتضمنت عملية املسح اليت أجرتها شركة Awake Security مؤسسات 

مالية وحكومية وصحية يف أحناء خمتلفة من العامل.
وتسمح امللحقات واإلضافات عرب متصفح »غوغل كروم« بإضافة 
»نت  غرار  على  التطبيقات شهرة  أكثر  لبعض  اختصارات سريعة 

فليكس« وغريه من التطبيقات واسعة االنتشار.
وقالت شركة األمن السيرباني يف بيان إن اجلهات اليت تقف وراء 
تلك اهلجمات جنحت يف أن تضع موطئ قدم يف كل شبكة اإلنرتنت 

حول العامل.
 Galcomm ووجه التقرير أصابع االتهام إىل شركة إسرائيلية تدعى
وقالت إنها وجدت حنو 15 ألف نطاق خبيث أو مريب تابع للشركة 
وهو األمر الذي عمدت الشركة اإلسرائيلية إىل تفنيده يف وقت 
الحق إذ قالت إن حنو %25 من تلك النطاقات قد مت حذفها أو مل 

تكن تابعة هلا من األساس.
البحث حنو  بنتائج  ارتبط امسها  الشركة اإلسرائيلية واليت  وتدير 

250 ألف نطاق إلكرتوني حول العامل.
ويف معرض ردها على نتائج تقرير Awake Security، قالت شركة 
غوغل إنها قامت حبذف كافة اإلضافات اليت أشار إليها التقرير، 
مضيفة أنها تعمل على التحقيق يف األمر والتأكد من سالمة وأمان 

حسابات وبيانات مستخدميها على املتصفح الشهري.
إلكرتونية  بهجمات  الشهري  املتصفح  ارتبط  املاضي،  فرباير  ويف 
ثالث، وقالت  بيانات مستخدميه للسرقة من قبل طرف  وتعرض 
الشركة يف حينه إنها ستتخذ كل ما يلزم لدعم األمن اإللكرتوني 

عرب املتصفح املستخدم على نطاق واسع.
التجارية،  غوغل  لعالمة  املالكة  بيت،  ألفا  شركت  سهم  وتراجع 
بنحو %1 يف تداوالت اجلمعة حول مستويات 1424.6 دوالر للسهم 

الواحد.
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كـتابات

بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي واجتماعي سدني اوسرتاليا

اىل  طريقنا  يف  البشر  حنن  هل 
يوجد  وهل  الوجود؟  من  الزوال 

دواء هلذا الداء املستعصي؟ 
اخلطر األكرب من احلروب اآلتية هي 
ال  اليت  االصطناعية  الفريوسات 
التاريخ  يوجد هلا  مثيل منذ فجر 
عاملية  حرب  حبدوث  تنذر  واليت 
ثالثة بني الدول العمالقة من أجل 
اخلسائر  كانت  مهما  العامل  إدارة 
من البشر واحلجر  وتغري الطبيعة 

اىل االسوء. 
جيتاح  الذي  الشيطاني  املخطط 
اإلنسان  تدمري  هدفه  العامل 

هل حنن يف طريقنا اىل الزوال؟ وهل 
يوجد دواء هلذا الداء املستعصي؟ 

محمد عامر األحمد   - سورية

غرابيب

أضافوا إىل الّظّل لياًل
وناموا

على عجزهم
فاستفاق اهلالُم

أقاموا الغثاء على كّل ماٍء
فتاهت كؤوٌس

وغّصْت مداُم
مبنت املواريث كانوا

غبارًا
ويف احلشو حاضرهْم

واخلتاُم
وراٌء   فيهم....  ابتّل  فال 

يؤّدي
محامًا

وال اخضّل فيهم أماُم
هلْم...

ما بهْم من مسوٍخ حتابي
مساًء..

.. تقوقع فيها الغماُم
وأرٌض..حكاياتها من ركاٍم

على كّل سرًد عنيٍف
  إماُم

أئّمتهْم.. إن أضّلوا
فضاًء

لقليب وتاهوا
فكّلي محاُم

أنا شرع طرٍي
  صالتي أغاٍن
إمامي برأسي

عليه الّسالُم..

The greatest danger from the coming wars and 
artificial viruses is unparalleled since the dawn 
of history or any previous existence, but it warns 
of a third world war between giant countries in 
order to manage the world, whatever the losses 
from humans and stone and change nature to the 
worst.

 The diabolical scheme sweeping the world 

whose goal is the destruction of man and hu-
manity, for their covetous, hatred, and racist am-
bitions and hatred, and why every short period 

Are we humans going to cease to 
exist, and is there a cure for this in-
curable disease

of time we hear new man-made diseases frightening when we hear about 
them and are affected when we fall into the trap or trap required to satisfy 
their instinct and endless greed,  The white man kills the black man, the 
rich despise and exploit the weak, the big countries eat the resources of 
the smaller countries, the party’s external hegemony erodes the rights 
of other parties, the strong kills the weak.  Blind fanaticism kills rational 
and innocent people, and the frightening goal globally is to confiscate all 
the people’s money in all global banks in order to deter and guarantee 
some of the collapsed global economy. So has the globe become a sick 
body that has no medication, or has the whole world become a pain from 
illnesses, worries, and fear of tomorrow  So, where will the way out and 
the fate of this infernal time be fluctuating from bad to worse, then where 
will the processes of swearing, cheating, deceit and deception of each 
other stop? We are satisfied with the bloodshed, the prevailing injustice, 
and increasing poverty everywhere and have no one to deter it, we have 
become like a strong sea fish eating weak  It is possible that we will suffer 
from the following sooner.

 The news circulating on the international media that a hidden group or 
gang wants to rob all banks and the money of people, corporations and 
major institutions, which leads to a global financial vacuum, in order to 
destroy the infrastructure and displace the hidden families, what a great 
catastrophe devoid of conscience, faith and humanity  This is the work of 
Satan in and of itself. Moreover, in these days we see everything back to 
the distant past, as if history were repeating itself and more bitter.

 Unemployment in all countries of the world is on the rise.
 Debt doubling every year for some poor and middle countries,
 Trade and industrial wars and fierce competition between the major 
countries,
 The refraction of several world famous companies known in the mar-
kets,
 Many workers permit in most countries of the world.

 Not to lend the required money to the public sector and the private sector 
for fear of tomorrow, preparing for a new world order that does not serve 
any of the people but rather increases industrial diseases and doubles the 
number of dead, except for a few bourgeois group that controls human 
lives and they are the lowest percentage of people who will rule the whole 
world from  Other than any competitor who are 1% , why do they scatter 
societies in this new form and tactic of economic wars, which are among 
the most dangerous wars in the world psychologically, economically and 
socially?

 It is time for us to unite together in everything and raise our heads to 
heaven and ask Him who created us human beings to worship Him and 
execute His teachings and walk in His righteous ways, before what the 
devil, the oppressor, treachery treaches at you and every creature invades 
us and kills and triumphs over Him, be with God and not care, and that  
God was with us, who is against us, and whoever endures until the end, 
this will be saved, because the truth that God originates is much stron-
ger than the falsehood that comes from the evil Satan who wants to take 
revenge on God’s elect and his faithful sons.  This time and in the time to 
come, which is made by Satan and his evil angels on the earth, and here 
we are repeating what he said to us with great joy and joy, trust that I have 
conquered the world, so do not be afraid, for I am with you forever and in 
the age to come is faithful,
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واإلنسانية من أجل أطماعهم وحقدهم وعنصريتهم اجملرمة 
والقاتلة.. 

ملاذا كل فرتة قصرية نسمع بأمراض جديدة  من صنع 
االنسان.. أمراض خميفة عندما نسمع عنها ونتأثر توقعنا 
غريزتهم وطمعهم  املطلوب إلشباع  الفخ  او  الشرك  يف 
األنسان  يقتل  االبيض  اإلنسان  ينتهي..  ال  الذي 
الكربى  الدول  الفقري..  الغين حيتقر ويستغل  األسود.. 
احلزبية  اخلارجية  اهليمنة  الصغرى..  الدول  موارد  تأكل 
الضعيف..  يقتل  القوي  األخرى..  األحزاب  حقوق  تأكل 
التعصب األعمى يقتل الناس العقالء واالبرياء.. واهلدف 
املخيف عامليًا هو مصادرة أموال مجيع الناس يف البنوك 
العاملي  االقتصاد  بعض  ردع وضمانة  أجل  من  العاملية 

املنهار.. 
له؟  االرضية جسدا مريضا ال دواء  الكرة  فهل أصبحت 
أو هل أصبح العامل بأسره يتوجع من األمراض واهلموم 
واخلوف من الغد؟ فكيف وأين سيكون املخرج واملصري 

يف هذا الزمن اجلهنمي املتقلب من السيئ اىل االسوأ؟
والغش  و»الشفط«  االحتيال  عمليات  ستقف  أين   
واخلديعة لبعضنا البعض؟ لقد شبعنا سفك الدماء والظلم 
السائد وزيادة الفقر يف كل مكان وليس له من يردعه.. 
البحر القوي يبتلع الضعيف..  ها قد أصبحنا مثل مسك 

واآلتي أعظم يف القريب العاجل.. 
األخبار املتداولة على وسائل اإلعالم العاملية مرعبة وهي 
أن مجاعة او عصابة خفية تريد سلب مجيع البنوك وأموال 
الشعوب  والشركات واملؤسسات الكربى، مما يؤدي اىل 
فراغ مالي عاملي، من أجل هدم البنية التحتية وتشريد 
من  خالية  كربى  فاجعة  من  هلا  يا  املستورة..  العائالت 
الشيطان  عمل  هو  هذا  واإلنسانية،  واالميان  الضمري 
بذاته، وزيادة على ذلك نرى يف هذه األيام كل شيء 
يرجع اىل املاضي البعيد وكأن التاريخ يعيد ذاته بشكل 

أكثر مرارة.. 
البطالة يف كل بلدان العامل اىل إرتفاع دائم، 

مضاعفة ديون بعض الدول الفقرية واملتوسطة سنويا،
بني  الشرسة  واملنافسة  والصناعية  التجارية  احلروب 

الدول الكربى، 
يف  ومعروفة  مشهورة  عاملية  شركات  عدة  انكسار 

األسواق، 
تسريح الكثري من العمال يف أكثر دول العامل،                                                    
واخلاص  العام  للقطاعني   املطلوب  املال  تسليف  عدم 

خوفًا من الغد، 
 التحضري لنظام عاملي جديد ال خيدم أحدا من الناس ال 
األموات،  االمراض املصنعة ويضاعف عدد  انه يزيد  بل 
ما عدا جمموعة قليلة برجوازية، وهي نسبة ال تتعدى الـ 
1% الناس تتحكم بارواح البشر، ستحكم  العامل أمجع من 
غري أي منافس.. فلماذا يبعثرون اجملتمعات بهذا الشكل 
وبهذا التكتيك اجلديد من احلروب االقتصادية اليت هي 

من أخطر احلروب يف العامل واليت ال ينجو منها أحد؟
حان الوقت لكي نتحد معًا يف كل شيء  ونرفع رؤوسنا 
اىل السماء ونطلب منه الذي خلقنا بشرا لكي نعبده وننفذ 
جيتاحنا  ان  قبل  املستقيمة،  سبله  يف  ونسلك  تعاليمه 
يقتله  لكي  خملوق  وبكل  بك  الغدار  املرتبص  إبليس 
وينتصر عليه.. . كن مع اهلل وال تباِل فإن كان اهلل معنا 
احلق  ألن  خيّلص،  املنتهى  اىل  يصرب  ومن  علينا،  فمن 
الذي مصدره اهلل أقوى بكثري من الباطل الذي مصدره 
إبليس الشرير الذي يريد أن ينتقم من خمتاري اهلل وأبنائه 
املؤمنني، صّلوا بال أنقطاع لكي نبعد عنا مجيعًا  التجارب 
الشريرة  اليت منر بها يف هذا الزمن ويف الزمن اآلتي 
واليت هي من صنع إبليس اللعني ومالئكته االشرار على 
االرض.. وها حنن نردد ما قاله لنا بفرح وابتهاج عظيم: 
ثقوا اني قد غلبت العامل فال ختافوا إلني معكم اىل األبد 

ويف الدهر اآلتي أمني. 
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تـتمات

أمريكا حتاصر ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

من  جديدة  حزمة  اخلميس  االول  امس  واشنطن  فرضت  إيران، 
العقوبات.

أنها  اإللكرتوني  موقعها  على  األمريكية  اخلزانة  وزارة  وأعلنت 
استهدفت مثاني شركات تعمل يف جمال الصلب أو احلديد واملعادن 

األخرى.
كما أوضحت يف بيان مفصل، أنها اختذت إجراءات عقابية رادعة 
أربع شركات من الصلب واألملنيوم واحلديد تعمل يف قطاع  ضد 
لشركة  التابعة  الشركات  إحدى  ذلك  يف  مبا  إيران،  يف  املعادن 

Mobarakeh Steel Company - أكرب مصنع للصلب يف إيران.
ومشلت العقوبات 4 وكالء تابعني لشركة »مباركة« يف اخلارج.

يذكر أن شركة »مباركة« للحديد أدرجت عام 2018 بالئحة اإلرهاب 
لتقدميها الدعم لشركة مهر اقتصاد لالستثمار اإليرانية، اليت ميلكها 

Bonyad Taavon Basij، الذي تربطه عالقة وثيقة باحلرس الثوري.
متويل  استهداف  »مركز  يف  األعضاء  السبع  الدول  وافقت  كما 
اإلرهاب« يف أكتوبر 2019 على فرض عقوبات عليها لكونها جزًءا 

من شبكة دعم اإلرهاب يف إيران.
ويف السياق، أكد وزير اخلزانة ستيفن منوشني أن النظام اإليراني 
مبيعاتها  ووكالء  املعادن  مصانع  من  األرباح  استخدام  يواصل 
األجانب من أجل متويل سلوكه ونشاطاته املزعزعة لالستقرار يف 

مجيع أحناء العامل.
كما شدد على أن »الواليات املتحدة ال تزال ملتزمة بعزل القطاعات 
الرئيسية يف االقتصاد اإليراني حتى يتم إعادة تركيز وتوجيه تلك 

اإليرادات من أجل رفاهية ومصلحة الشعب اإليراني«.
يشار إىل أنه يف األسبوع األول من الشهر احلالي، دخلت عقوبات 
قاسية مفروضة على خطوط الشحن اإليرانية ومقرها يف شنغهاي 
املتحدة  الواليات  فرض  من  أشهر  ستة  بعد  وذلك  التنفيذ،  حيز 

عقوبات تستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم.
ومشلت تلك العقوبات يف حينه 125 سفينة وناقلة مرتبطة بإيران.

وكانت مهلة الستة أشهر قد أتاحت الوقت الكايف ملصدري السلع 
اإلنسانية إليران إلجياد طرق شحن بديلة.

بالصواريخ  تتعلق  عناصر  بنقل  اإليرانية  الشحن  خطوط  وتتهم 
الباليستية والربامج العسكرية اإليرانية ومواد عسكرية حساسة، مبا 

يف ذلك املواد اليت تسيطر عليها جمموعة موردي املواد النووية.

الكاظمي: لن نسمح ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

تهدد السيادة العراقية«، قائاًل: »لن نسمح ألحد بأن يهدد بهدم 
الدولة«.

وأضاف الكاظمي، خالل لقائه جمموعة من اإلعالميني والصحافيني 
اقتصادي  وضع  يف  جاءت  »احلكومة  أن  اخلميس،  األول  امس 
منهار«، الفتًا إىل أن »التحديات اليت نواجهها اليوم كبرية وعندما 

يكون هناك نقد للحكومة فيجب أن يكون مبنيًا على احلقيقة«.
كما تابع: »حكومتنا ليست حكومة حزب، وال أشكل أي تهديد ألي 
أحد ألن ليس لدي حزب«، مشددًا: »هدفنا الوصول إىل انتخابات 

عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة«.
إىل ذلك أشار إىل أن »العراق مل ينجح ببناء نظام صحي حقيقي أو 

نظام تربوي جيد«.
الكاظمي كان شدد يف وقت سابق على سعي حكومته  أن  يذكر 
إىل ضبط احلدود اخلارجية للبالد، مؤكدًا أنه لن يسمح ألحد بتهديد 

العراق.
أحيت  أن  بعد  البالد،  اخلارجية يف  أنه يرفض املغامرات  أكد  كما 
احلكومة األسبوع املاضي احلوار االسرتاتيجي مع الواليات املتحدة، 
على الرغم من التهديدات املتعددة اليت تصاعدت يف اآلونة األخرية 
عن  إليران، فضاًل  موالية  لفصائل  تابعة  حسابات  بعض  قبل  من 
»هجمات الكاتيوشا« املستمرة يف استهداف قواعد تستقبل قوات 

أمريكية.
فمنذ تشرين األول 2019، شهد العراق حوالي 30 هجومًا، استهدفت 
الصاروخية  اهلجمات  لكن  أمريكية،  ودبلوماسية  عسكرية  مصاحل 

باتت أكثر ندرة يف األشهر األخرية.
إىل ذلك، كرر متسكه بتنفيذ خطط اإلصالح وحماربة الفساد، مؤكدًا 

رفضه اخلضوع ألي ابتزاز حبسب تعبريه.
الفصائل  بعض  قبل  من  انتقادات  حلملة  تعرض  الكاظمي  وكان 
العراقية احملسوبة على إيران، قبيل تكليفه، وبعده، إذ وصفه عدد 
من تلك الفصائل بالعاجر أو املقرب من واشنطن، يف حني ذهب 

البعض اآلخر إىل حد ختوينه.

روسيا: أمريكا تتجه ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

متوسطة وقصرية املدى يف مناطق خمتلفة من العامل.
أخرى  مرة  األمريكيني  زمالءنا  حذرنا  »لقد  أنه  زاخاروفا  وأضافت 
من الطبيعة املزعزعة لالستقرار ملثل هذا النهج، احملفوف بتصعيد 

إضايف للتوتر واملخاطر العالية لسباق التسلح«.
موسكو  أن  الروسية  اخلارجية  وزارة  أعلنت  سابق،  وقت  ويف 
يف  مشاورات  خالل  »ستارت3-«،  معاهدة  متديد  حبثتا  وواشنطن 

فيينا بشأن االستقرار االسرتاتيجي.

واشنطن  بني  االسرتاتيجي  االستقرار  حول  مشاورات  وجرت  هذا 
وموسكو يف فيينا يومي 22 و 23 حزيران احلالي.

اهلجومية  األسلحة  ختفيض  معاهدة  متديد  الطرفان  وناقش 
االسرتاتيجية )ستارت 3-(، اليت أبرمت يف عام 2010 وتنتهي يف 
شباط 2021 و«للحفاظ على االستقرار والقدرة على التنبؤ يف سياق 

إنهاء معاهدة احلد من الصواريخ املتوسطة وقصرية املدى«. 
بالفضاء اخلارجي  العامل املعين  الفريق  اجلانبان على إطالق  وأكد 

وغريها.
وتبقى معاهدة احلد من األسلحة اهلجومية االسرتاتيجية »ستارت3-« 
نيسان/أبريل   8 مدفيديف يف  ودميرتي  أوباما  باراك  وقعها  اليت 
روسيا  بني  النافذة  الوحيدة  املعاهدة  براغ،  يف   2010 العام  من 

والواليات املتحدة بشأن احلد من األسلحة. 
وكانت روسيا اعتربت أن اإلصرار األمريكي على إشراك الصني يف 

مفاوضات احلد من التسلح »غري واقعي«.
وقال نائب وزير اخلارجية الروسي وكبري املفاوضني يف هذا امللف 
سريغي ريابكوف، إن »الواليات املتحدة مل تتنازل عن موقفها جلهة 
إشراك الصني«، مضيفًا أنه »من جهتنا، شرحنا يف شكل مفصل 

ملاذا نعترب أن التعويل على مشاركة الصني هو أمر غري واقعي«.
رغبة  على  بناء  الصني  لدى  نفوذنا  نستخدم  »لن  وتابع 

األمريكيني«.

إيران: واشنطن املدافع ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

للكيان  األساسي  واحلامي  الدولة  إرهاب  عن  األكرب  املدافع  هو 
اإلسرائيلي«.

له  تسمح  مكانة  ليس يف  أمريكا  النظام يف  إن  اخلارجية  وقالت 
اإلدعاء مبواجهة اإلرهاب وإطالق األحكام.

 اخلارجية األمريكية كانت أصدرت تقريرها السنوي اخلاص باإلرهاب 
التعاون  بشأن  مالحظات  وتضمن  املاضي،  األربعاء   ،2019 لعام 

اإلقليمي ملكافحة »اإلرهاب«.

عون: هناك من يستغل ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

معين باملساهمة يف ورشة اإلنقاذ«، مشددا على ان »ليس لدينا 
املكاسب  وحتقيق  احلسابات  وتصفية  للمزايدات  الوقت  ترف 

السياسية«.
وإذ رأى انه »لن يبقى شيء يف البلد للتنافس عليه إذا استمر هذا 
الشقاق والقطيعة واملعارك اجملانية«، دعا إىل أن يكون هذا اللقاء 
حتت  االتصاالت  تتابع  جلنة  منه  تنبثق  واسع،  وطين  عمل  »بداية 
السياسية واحلراك املطليب  القوى  النيابي، مع مجيع  قبة اجمللس 
اللقاء  هذا  إىل  توصيات  ترفع  أن  على  املدني،  اجملتمع  وهيئات 

جمددا برعاية رئيس اجلمهورية«.
الرئيس  ودياب،  بري  الرئيسني  اىل  الوطين«  »اللقاء  وقد حضر 
ميشال سليمان، نائب رئيس جملس النواب ايلي الفرزلي، رئيس 
كتلة »ضمانة اجلبل« النائب طالل أرسالن، رئيس الكتلة القومية 
االجتماعية النائب اسعد حردان، رئيس كتلة »لبنان القوي« النائب 
فيصل  النائب  التشاوري«  »اللقاء  كتلة  ممثل  باسيل،  جربان 
كرامي، رئيس كتلة نواب األرمن النائب اغوب بقرادونيان، رئيس 
»اللقاء  كتلة  ورئيس  رعد  حممد  النائب  للمقاومة«  »الوفاء  كتلة 

الدميقراطي« النائب تيمور جنبالط.
ومن غري القيادات السياسية املدعوة، شارك يف االجتماع مستشار 
العام  املدير  جريصاتي،  سليم  السابق  الوزير  اجلمهورية  رئيس 
لرئاسة اجلمهورية الدكتور أنطوان شقري، واملستشار اإلعالمي يف 

رئاسة اجلمهورية رفيق شالال.
الرئيس عون

العاشرة  عند  بعبدا،  قصر  اىل  بالوصول  بدأوا  املدعوون  وكان 
االنتظار  قاعة  من  احلضور  انتقل  عشرة،  احلادية  وعند  والنصف. 
اىل قاعة 25 أيار ليرتأس الرئيس عون اللقاء، مستهال إياه بكلمة 

جاء فيها:
عنوانا  الذي حيمل  اللقاء  هذا  وأشكر حضوركم  بكم  »أهال وسهال 
ظل  يف  خصوصا  األهلي  والسلم  االستقرار  محاية  وهو  واحدا 

التطورات األخرية.
لذلك كنت آمل أن يضم مجيع األطراف والقوى السياسية ألن السلم 
األهلي خط أمحر واملفرتض أن تلتقي مجيع اإلرادات لتحصينه، فهو 
مسؤولية اجلميع وليس على همة فرد واحد مهما علت مسؤولياته، 

وال حزب واحد، وال طرف واحد.
إن ما جرى يف الشارع يف األسابيع األخرية، وال سيما يف طرابلس 
وبريوت وعني الرمانة، جيب أن يكون إنذارا لنا مجيعا للتنبه من 
األخطار األمنية اليت قرعت أبواب الفتنة من باب املطالب االجتماعية. 
وبدا جليا أن هناك من يستغل غضب الناس، ومطالبهم املشروعة، 
من أجل توليد العنف والفوضى، لتحقيق أجندات خارجية مشبوهة 

بالتقاطع مع مكاسب سياسية ألطراف يف الداخل.
بطريقة  وأطلقت  مقلق،  بشكل  األهلية  احلرب  أجواء  المسنا  لقد 
وجتييش  واملذهبية،  الطائفية  بالنعرات  مشبعة  حتركات  مشبوهة 
واخلاصة  العامة  األمالك  على  والتعدي  العنف  وإبراز  العواطف، 

وحتقري األديان والشتم، حقا مشروعا للمرتكبني.
وإزاء هذا التفلت غري املسبوق، وشحن النفوس، والعودة إىل لغة 
احلرب البائدة اليت دفع لبنان مثنها غاليا يف املاضي، كان ال بد لي 
إنطالقا من مسؤولياتي الدستورية، أن أدعو إىل هذا اللقاء الوطين 

اجلامع، لوضع حد نهائي هلذا االنزالق األمين اخلطري.

إن االختالف السياسي صحي ويف أساس احلياة الدميقراطية، ولكن 
يبقى سقفه السلم األهلي الذي ال جيوز جتاوزه. ومهما علت حرارة 
اخلطابات ال جيب أن نسمح ألي شرارة أن تنطلق منها، فإطفاء النار 
ليس بسهولة إشعاهلا خصوصا إذا ما خرجت عن السيطرة. وهذه 

مسؤوليتنا مجيعا، احلاضرين واملتغيبني.
مير وطننا اليوم بأسوأ أزمة مالية واقتصادية، ويعيش شعبنا معاناة 
يومية خوفا على جنى أعمارهم، وقلقا على املستقبل، ويأسا من 

فقدان وظائفهم ولقمة العيش الكريم.
أقوهلا بالفم املآلن، ليس أي إنقاذ ممكنا إن ظل البعض مستسهال 
واملذهبية،  الطائفية  العواطف  وجتييش  والشارع،  باألمن  العبث 
ووضع العصي يف الدواليب، والتناغم مع بعض األطراف اخلارجية 
الساعية إىل جعل لبنان ساحة لتصفية احلسابات، وحتقيق املكاسب، 

عرب جتويع الناس، وترويعهم، وخنقهم اقتصاديا.
اجلوع  أو  خمطئون،  فنحن  أحدا  يستثين  االنهيار  أن  اعتقدنا  إن 
والبطالة هلما لون طائفي او سياسي فنحن واهمون، أو العنف يف 
الشارع هو جمرد خيوط حنركها ساعة نشاء ونوقف حركتها بإرادتنا، 
فنحن غافلون عن دروس املاضي القريب، كما عن دروس املنطقة 

واجلوار.
الرئيس دياب

ليس  البلد  فيها:نعم...  جاء  ومما  كلمة  دياب  الرئيس  القى  ثم 
خبري.

كيف ميكن أن يكون الوطن خبري وهناك مواطن جيوع؟
مسؤولية  هو  العالج  ولكن  املزمن،  للواقع  توصيف  هذا  نعم... 
األزمة،  أنقاض  على  جاءت  حكومة  مسؤولية  فقط  ليس  وطنية، 
ومتكنت من ختفيف الوطأة على االحتياطي واحتواء تداعياته، عندما 
 4.6 تبلغ حنو  كانت  واليت  الديون  دفع  عن  التوقف  قررت جبرأة 
مليار دوالر هذه السنة. ختيلوا النتيجة لو دفعنا من احتياطي لبنان 

هذا املبلغ.
كانت  اليت  السابقة  احلكومات  مسؤولية  فقط  ليس  العالج  أيضا 
ختفي األزمة، ثم جاءت هذه احلكومة لتكشف جبرأة وشفافية أرقام 
اخلسائر املالية املرتاكمة يف سياق خطة مالية إنقاذية هي األوىل 

يف تاريخ لبنان.
الكل اليوم معين باملساهمة يف ورشة اإلنقاذ.

وحتقيق  احلسابات  وتصفية  للمزايدات  الوقت  ترف  لدينا  ليس 
املكاسب السياسية.

حنن منر يف مرحلة مصريية من تاريخ لبنان، وهي حتتاج منا إىل 
تضافر اجلهود، وتقديم مصلحة البلد، وتعويم منطق الدولة، كي 

نتمكن من ختفيف حجم األضرار اليت قد تكون كارثية.
دعوني أحتدث بصراحة.

إن اللبنانيني ال يتوقعون من هذا اللقاء نتائج مثمرة.
بنظر اللبنانيني، هذا اللقاء سيكون كسابقاته، وبعده سيكون كما 

قبله، ورمبا أسوأ.
ال يهتم اللبنانيون اليوم سوى بأمر واحد: كم بلغ سعر الدوالر؟

أليست هذه هي احلقيقة؟
الكهرباء،  وتأمني  الفاحش،  الغالء  من  محايتهم  اللبنانيون  يريد 

وحفظ األمان واالستقرار.
يريد اللبنانيون من القضاء أن يتحرك ضد الفساد والفاسدين.

يريد اللبنانيون من مصرف لبنان أن يضبط سعر صرف الدوالر أمام 
اللرية اللبنانية وحفظ قيمة رواتبهم ومدخراتهم من التآكل.

هذا ما يريده اللبنانيون، وهذا ما يفرتض أن نكون مجيعا مسؤولني 
عن حتقيقه. )مزيد من التفاصيل على الصفحتني 3 و 4(

مجلس الوزراء
وبعد الظهر ترأس الرئيس حسان دياب جلسة جملس الوزراء يف 
البلد ليس خبري. ولذلك، احلوار ضرورة،  السراي حيث قال »إن 
ال جيب أن تكون هناك قطيعة بني اللبنانيني. البلد ال يتحمل هذا 
لكن  مطلوبة،  واملعارضة  مسموح،  السياسي  اخلالف   . االنقسام 
احلوار جيب أن يبقى، ألنه يف غياب احلوار على الطاولة ويف الغرف 

املغلقة، ينتقل احلوار إىل الشارع، وهذا خطر كبري على البلد«.
أضاف: »البلد ميّر بأزمة كبرية، واحللول ألزمة ارتفاع سعر الدوالر 
تصطدم كلها بواقع خمتلف، والنتائج حتى اآلن غري إجيابية. هذا 
األمر من مسؤولية مصرف لبنان الذي حيدد طريقة معاجلة ارتفاع 
سعر الدوالر. هو املسؤول عن حفظ سعر صرف اللرية اللبنانية. 
االستقرار  الذي يهدد  متابعة هذا املوضوع  الواجب  مع ذلك، من 

االجتماعي والسلم األهلي«.
وشدد رئيس احلكومة على أهمية أن يشكل املوضوع املالي أولوية، 
ليس فقط للحكومة، بل أيضا لكل مسؤول، يف أي موقع، قائال إن 

»املطلوب وضوح كامل يف التعاطي مع هذا األمر.«
ارتفاع  أزمة  معاجلة  عن  عاجزا  لبنان  مصرف  كان  »إذا  وأضاف: 
من مينعه  وتسمية  باألسباب  عليه مصارحتنا  الدوالر،  سعر صرف 
من ذلك، ومن يتدخل. ال جيوز التعامل مع هذا األمر بربودة وكأن 

الوضع بألف خري.«
تنفيذ  ضرورة  على  التشديد  فتم  الفساد،  مكافحة  ملف  يف  أما 
الفساد اليت أقرت من قبل جملس  الوطنية ملكافحة  االسرتاتيجية 

الوزراء يف 12 أيار املاضي.
الدولة  وزير  معالي  مع  التحضريات  كل  أجنزنا  »مبدئيا،  وقال: 
األمم  مع  واتفقنا  اخلطة.  بتنفيذ  للبدء  اإلدارية  التنمية  لشؤون 
املتمثلة  السبعة  مبحاورها  االسرتاتيجية  تطبيق  دعم  على  املتحدة 
العامة  الوظيفة  أنظمة  وإصالح  وتفعيلها،  التشريعات  باستكمال 
الرقابة،  وأجهزة  القضاء  وعمل  استقاللية  وتدعيم  العام  والشراء 
وتفعيل مشاركة اجملتمع، إضافة إىل احملور األخري املتمثل بتحصني 

كل قطاع من قطاعات الدولة ضد خماطر الفساد يف املستقبل«.
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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
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مـن هـنا وهـناك

 2020 حـزيران   27 Saturday 27 June 2020الـسبت 

متنزه  تقريبا، يف  بعمق 200 مرت  العلماء على مسبح طبيعي  عثر 
كارلسباد كافرينز الوطين يف والية نيو مكسيكو األمريكية.

عثر   ، هلا  مثيل  ال  »عجيبة«،  زرقاء  بركة  املذهلة  الصور  وتظهر 
عليها يف أعماق كهف أسفل  متنزه كارلسباد كافرينز الوطين.

وحيتوي املسبح الغريب على سائل أخضر اللون مييل إىل الزرقة، 
حماطا بالصخور البيضاء املتجمدة، حسبما ذكرت صحيفة »كانساس 

سييت ستار«.

ويعتقد أن الكهف تطور على مدى آالف السنني ومل يلمسه بشر 
على اإلطالق.

ويوضح رودني هوروكس، رئيس املوارد الطبيعية والثقافية يف 
حديقة كارلسباد كافرينز الوطنية: »لقد مت عزل هذا املسبح منذ 
مئات آالف السنني ومل يسبق له أن رأى ضوءا قبل ذلك اليوم«.

ووجد العلماء هذا االكتشاف الغريب على عمق 213 مرتا حتت مدخل 
كهف Lechuguilla، أحد أطول الكهوف يف العامل.

وعلى الرغم من اكتشافه يف عام 1993، إال أن املستكشفني دخلوا 
ممراته »البكر« للمرة األوىل يف أكتوبر.

»فيسبوك«:  موقع  على  ويسشاك  ماكس  اجليولوجيا  عامل  ونشر 
»االستكشاف يف الكهوف يؤدي أحيانا إىل مشاهد عجيبة«.

 ،Lechuguilla وأضاف: »يبدو أن هذه الربكة املوجودة يف كهف
نقية متاما«. وأشار إىل أن احلواف أسفل هذا املسبح تبدو مثل 
»أصابع الربكة«، واليت ميكن أن تكون »مستعمرات بكتريية تطورت 

بالكامل دون وجود بشري«.

خرائط  رسم  ويسشاك،  بقيادة  االستكشافية،  احلملة  وتضمنت 
»املفتوحة  املناطق  من  والعديد  املمرات  من  ميل   1.3 ملسافة 

حديثا«. ومن غري املعروف متى مت تشكيل شبكة الكهوف هذه.

وعلى الرغم من عدم العثور على عالمات واضحة على احلياة، إال أن 
احلملة واجهت العديد من اهلياكل العظمية للخفافيش، ويعتقد أنها 

تعود إىل آالف السنني.

ويبلغ عرض املسبح قدما واحدة )30 سم( وطوله قدمني )60 سم( 
وال يتجاوز عمقه عدة بضعة إنشات.

وعلى الرغم من أنه يبدو غائما يف الصور، إال أن املسبح واضح جدا 
يف الواقع، ومن املرجح أن تكون املياه بداخله ناجتة عن األمطار 

القدمية املفلرتة اليت تسربت من خالل احلجر اجلريي يف الكهف.

وتابع ويسشاك: »هذه الربك اليت مل ميسها البشر ذات أهمية علمية 
ألن عينات املياه خالية نسبيا من امللوثات والكائنات امليكروبية 

اليت قد تعيش يف مثل هذه الربك«.

وأضاف: »ميكن أن حيدث التلوث من السطح فوق الكهف، ولكن 
يف حالة كهف Lechuguilla، ليست مشكلة كبرية، ألنها تقع يف 
منطقة غري مأهولة حممية جيدا. وميكن أن حتدث أيضا عن طريق 

اهلباء اجلوي«.

واحتوت شبكة الكهوف على العديد من الربك املماثلة، وأطلق على 
أكربها اآلن »حبرية السماء السائلة«.

اكتشاف مسبح طبيعي »مل ميسه بشر« 
يف كهف حتت األرض مل ير النور إطالقا

قام علماء بإمناء شعر على الفئران باستخدام اخلاليا اجلذعية البشرية 
يف خطوة كبرية وحمتملة حنو عالج الصلع نهائيا.

ـ خاليا  إنهم صنعوا أجساما عضوية جلدية  أمريكيون  وقال علماء 
نسيجية صغرية ـ من اخلاليا اجلذعية يف طبق برتي باملخترب.

وأوضحوا أن هذا ميكن أن يتحول إىل أنسجة جلدية متعددة الطبقات 
مع بصيالت الشعر والغدد الدهنية والدوائر العصبية، عند زراعتها 

ملدة 4 إىل 5 أشهر.

على  الكامل  شبه  اجللد  ترقيع  مت  عندما  املعملية،  التجارب  ويف 
الفئران، أنبت أكثر من نصف العناصر املزروعة، الشعر يف تطور 

واعد للرجال الصلعاء.

وقال املعد الربوفيسور كارل كولر، جراح التجميل يف كلية الطب 
جبامعة هارفارد يف بوسطن: »نورد هنا نظام استزراع عضوي يولد 
جلدا معقدا من اخلاليا اجلذعية متعددة القدرات البشرية. وتشري 
املقارنة العلمية إىل أن األجسام العضوية قادرة على االندماج مع 

بشرة الفأر وتشكيل بشرة اإلنسان اليت حتمل الشعر«.

معقد  جهاز  هو  اإلنسان  جلد  إن  وفريقه  كولر  الربوفيسور  وقال 
متعدد الطبقات يشارك يف عمليات متنوعة من تنظيم درجة احلرارة 
واحتباس سوائل اجلسم، إىل استشعار اللمس واألمل. لذلك، كانت 
الشعر  بصيالت  مثل   - به  املرتبطة  اهلياكل  مع  اجللد  بناء  إعادة 

والغدد الدهنية - حتديا طبيا كبريا.

وبأخذ خاليا جذعية متعددة القدرات - واليت من احملتمل أن تنتج 
أي خلية أو أنسجة يف اجلسم - قام فريق الواليات املتحدة بإنشاء 

براعم جلدية صغرية، يف طبق برتي.

الكيميائية  واملواد  النمو  عوامل  من  مزيج  يف  الرباعم  وُحّصنت 
األخرى، ملدة 4 إىل 5 أشهر. وأدى هذا إىل ظهور كل من الطبقتني 
العلوية والسفلية من اجللد - املعروفة باسم البشرة واألدمة، على 

التوالي.

كما ظهرت بصيالت ذات غدد معينة تعمل على تليني الشعر مبادة 
دهنية تسمى الزهم - إىل جانب األعصاب املتشابكة والعضالت 

والدهون.

للذقن واخلد  اجللدية عن جينات مميزة  العضوية  األجسام  وعربت 
عمليات  يف  ستنشط  أنها  إىل  يشري  ما  الرأس،  وفروة  واألذن 
زرع الشعر. وعندما ُزرع اجللد على ظهور الفئران الصلع املعرضة 

للمناعة، مت عكس تساقط الشعر.

ما  اليت يرتاوح طوهلا  البشري،  النمط  الشعريات ذات  وانتشرت 
بني 2 إىل 5 ملم، على أكثر من نصف  العينات املزروعة %55 .

واخلاليا  احلسية  العصبية  اخلاليا  من  شبكة  اإلجناز  يدعم  كما 
خاليا  تستهدف  باألعصاب  شبيهة  حزما  تشكل  اليت  العصبية، 
Merkel - املستقبالت ذات الشكل البيضاوي الضرورية لإلحساس 

باللمس يف بصيالت الشعر العضوية.

وكتب الباحثون يف دراستهم، اليت نشرت يف جملة Nature: »هذا 
حياكي حماكاة الدوائر العصبية املرتبطة باللمس البشري«.

وقال الفريق إن جمموعة من اضطرابات اجللد والسرطانات الوراثية، 
ميكن منذجتها باستخدام عضيات اجللد، لتسريع اكتشاف األدوية.

ووصف طبيبا األمراض اجللدية، الدكتور ليو وانغ والدكتور جورج 
كوتساريليس، اللذان مل يشاركا يف الدراسة، بأنها »خطوة رئيسية 

حنو عالج الصلع«.

وداعا للصلع.. علماء حيققون 
إجنازا هاما حنو عالج الصلع نهائيا

اسم  حتمل  العامل  يف  كمامة  أول  عن  إيطاليا  يف  النقاب  كشف 
»Drop Mask« ميكن استخدامها إىل ما ال نهاية.

وقالت اجلهة املنتجة إنه »بعد أن أصدرت منظمة الصحة العاملية 
جديدة الستخدام  توجيهات  األقاليم  وإدارات  الوطنية  واحلكومات 
خطر  من  أنفسهم  الناس  حلماية   ،3 املرحلة  ظل  يف  الكمامات 
الكمامة ملساعدة احرتام  العدوى من فريوس كورونا، تأتي هذه 
قواعد التباعد االجتماعي، حيث ميكن إعادة استخدامها إىل أجل غري 

مسمى«.
بعد  طاقتها  بكامل  الكمامة  وتسويق  بإنتاج  بدأت  أنها  وأوضحت 

حصوهلا على الرتاخيص الالزمة.
متتاز  بالكامل  إيطاليا  يف  املصنوعة  الكمامة  أن  إىل  وأشارت 
استخدامها  إعادة  مريح على شكل قطرة، ميكن  مبتكر  بـ«تصميم 
بشكل ال نهاية له وقد مت اعتمادها كجهاز طيب من فئة 1، وحصلت 
واالبتكار  التصميم  حيث  من  صقلية  شركة  اخرتاعها  براءة  على 

الصناعي ومنوذج املنفعة«.
وحسب الشركة فقد »أثبتت الكمامة القطرة، القابلة للغسل والتعقيم 
بسهولة، فعاليتها يف محاية األنف والفم وهي مصنوعة من املطاط 
الصناعي املرن واملضاد للحساسية واملناسب للتالمس مع اجللد، 
ويعمل باستبدال يومي بسيط ملرشح معتمد ثالثي الطبقات، طارد 

للماء، وبالتالي مناسب لالستخدام على الشاطئ أيضا«.

اكتشف علماء سويسريون أن االستخدام املتكرر لإلنرتنت عند كبار 
التدهور  وقف  على  يساعد  األول،  املقام  الرجال، يف  من  السن 

املعريف.
ووفقا للدراسة العلمية املنشورة يف » Scientific Reports«، اليت 
إدراكيا مرتني بفاصل  اختبارا  اجتازوا  شارك فيها 900 شخص، 

ست سنوات.
ومجع العلماء معلومات حول عدد املرات اليت استخدم املشاركون 
استخدام  يتم  )مل  الصفر  من  مقياس  باستخدام  اإلنرتنت،  فيها 
اإلنرتنت مطلقا( إىل أربعة )استخدامه كل يوم ملدة ثالث ساعات أو 
أكثر(. باإلضافة إىل ذلك، أخذوا يف االعتبار بياناتهم الدميوغرافية، 

والتعليم والوظائف وهل هناك نشاط عقلي أم ال.
ومن أجل قياس الوظائف املعرفية، قدم العلماء للمشرتكني اختبارا 
جيب فيه ربط 25 نقطة ببعضها بعضا بأسرع ما ميكن ودون أخطاء 
برتتيب تصاعدي. كما ُطلب من املشاركني يف التجربة اجلمع بني 
األرقام من واحد إىل 13 واحلروف من A إىل L برتتيب تصاعدي 

وترتيب أجبدي.
من  كان  أكثر،  اإلنرتنت  يستخدم  الشخص  كان  كلما  أنه  وتبني 
من  أعلى  املعرفية  قدراته  أن  أي  االختبارين،  كال  األسهل جتاوز 
أقرانه الذين مل يستخدمو اإلنرتنت أبدا. عالوة على ذلك لوحظ هذا 

الشيء عند الرجال بشكل رئيسي.
ومل تتضح بشكل كامل صلة الوصل بني استخدام اإلنرتنت ومعدل 
الذكاء والقدرة املعرفية لدى كبار السن، وما تزال البحوث جارية 

لتحديد العوامل.

أكثر ذكاء… دراسة تكشف تأثري 
اإلنرتنت على املسنني

ابتكار كمامة ميكن استخدامها 
إىل ما ال نهاية
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عامل  حيتوي 
ت  قا لعال ا
بني  اجلنسية 
واملرأة  الرجل 
العديد  على 
األسرار  من 
فلكل  واخلبايا، 
أسراره  جنس 
أن  يريد  اليت 
الطرف  يعرفها 
اآلخر عنه؛ حتى 
العالقة  تصل 
إىل  اجلنسية 
احلدود القصوى 
املتعة  من 

بالنسبة إليه.

9 أسرار تتمنى زوجتك أن تعرفها 
عن اجلنس !

والراحة  بالطمأنينة  الشعور  يبث  املعتدل  فاجلو 
لدى املرأة مما جيعل عقلها مهيئًا ملمارسة العالقة 
جنسية  دراسة  فبحسب  بها،  واالستمتاع  اجلنسية 
احمليط  املناخ  تأثري  مدى  ملعرفة  أجريت  هولندية 
على الشعور بالنشوة اجلنسية لدى النساء أشارت 
النشوة  النتائج إىل أن 50% منهن ال يصلن إىل 
يف  الزوجية  العالقة  ممارسة  عند  مطلقًا  اجلنسية 

مناخ غري مناسب.

6- 50% فقط
هامًا  دورًا  الوقت  عنصر  يلعب  األحيان  بعض  يف 
يف العالقة اجلنسية بني الرجل واملرأة؛ لذلك إذا 
أحسست أنه ليس هناك متسع من الوقت ملمارسة 
تكن  فال  زوجتك  إىل  بالنسبة  كاملة  جنسية  عالقة 

أنانيًا وترتكها معلقة.  
املدة  على   2012 عام  أجريت  طبية  دراسة  ففي 
الزمنية الالزمة لوصول النساء إىل النشوة اجلنسية 
أشارت النتائج إىل أن 50% من النساء ال يصلن 
إىل النشوة اجلنسية مطلقًا أثناء العالقات اجلنسية 

السريعة اليت تدوم 10 دقائق أو أقل.  
بالضيق  الشعور  لزوجتك  تريد  ال  أنت  وبالتأكيد 
بسبب عدم شعورها بالنشوة اجلنسية، مثلما شعرت 
لذلك  السريعة؛  اجلنسية  العالقات  أثناء  أنت  بها 

حاول مراعاة عامل الوقت قبل ممارسة اجلنس.  

7- اغسل الصحون
األعباء  نتيجة  والتوتر  باإلجهاد  الزوجة  شعور  إن 
اليت  الرئيسية  األسباب  أحد  هو  الزائدة  املنزلية 
لن جتعل زوجتك تستمتع، أو تكون مهيأة ملمارسة 
العالقة اجلنسية يف مجيع األوقات كما تريد منها.  
بعض  حتمل  يف  قلياًل  تساعدها  أن  حاول  لذلك 
مشاق الواجبات املنزلية عن طريق غسل الصحون 
يف  املتسخة  املالبس  وضع  أو  القمامة،  وإخراج 
غسالة املالبس مثاًل؛ فهذا األمر جيعل زوجتك تشعر 
باالهتمام واحلب، وهو األمر الذي سينعكس إجيابيًا 

على عالقتكما اجلنسية بكل تأكيد.

8- النشوة اجلنسية ليست كل شيء
تقوم  أن  عليك  زوجتك  مع  اجلنس  ممارسة  قبل 
بتصفية ذهنك أواًل، فالعالقة اجلنسية ليست معركة 
بالنشوة  زوجتك  شعور  أجل  من  ختوضها؛  حربية 

اجلنسية.
فالرتكيز على هذا اهلدف فقط جيعلك تشعر بالتوتر 
الذي  األمر  وهو  اجلنس،  ممارسة  أثناء  الكبري 
سيحرمك أنت وزوجتك من اختبار الكثري من املشاعر 

الرائعة أثناء العالقة اجلنسية. 

9- توقف عن األسئلة
العالقة  ممارسة  أثناء  صغري  طفل  إىل  تتحول  ال 
األسئلة،  طرح  عن  وتوقف  زوجتك  مع  اجلنسية 
فسؤال زوجتك حول ما إذا كانت قريبة من النشوة 
به،  قمت  معني  لفعل  إعجابها  حول  أو  اجلنسية، 
من  وحيرمها  ذهنيًا،  تتشتت  جيعلها  األمر  فهذا 

الشعور بالنشوة اجلنسية.

األسرار،  أهم  على  تتعرف  التقرير سوف  هذا  يف 
قبل ممارسة  عنها  تعرفها  أن  زوجتك  تتمنى  اليت 

العالقة اجلنسية.

 1- مَل العجلة؟!
النشوة  إىل  لن تصل  زوجتك  أن  تعرف  أن  عليك 
من  معك  اجلنسية  بالعالقة  تستمتع  أو  اجلنسية، 
دون أن متهد هلا الطريق؛ فاملرأة حتتاج إىل مساع 
بعض الكلمات الرقيقة ذات املعاني املعسولة قبل 

ممارسة العالقة اجلنسية معك.
الطب  أخصائي  ليفيكوف،  لوغان  الطبيب  وأشار 
من   %90 أن  إىل  الزوجية،  والعالقات  النفسي 
النساء حيتجن إىل مساع بعض الكلمات الرومانسية 
إىل  يصلن  حتى  اجلنسية؛  العالقة  ممارسة  قبل 

الشعور بالنشوة واملتعة اجلنسية.

 2- انظر إليها
أثناء بدء عملية اإليالج ال تبعد ناظريك عن زوجتك 
مباشرًة يف  بالنظر  ُقم  بل  األحوال،  من  حال  بأي 
عينيها، فهذا األمر يشعرها بأنها مثرية يف نظرك، 

وجيعلها ختترب عالقة جنسية رائعة معك.  

3- اكتشف جسدها
العالقة  مرة قبل ممارسة  به كل  تقوم  تقم مبا  ال 
باكتشاف جسمها،  اجلنسية مع زوجتك، ولكن قم 
فيمكنك أن تداعب بعض األماكن اجلديدة يف جسد 
زوجتك مثل منطقة الفخذين، والبطن وتقبيل الرقبة 

وشحمة األذن وأخريًا العناق.
ولقد أشارت أخصائية علم النفس جبامعة ميشجان 
األمريكية، الدكتورة بيفرلي ويبل، إىل أن من بني 
كل 5 نساء هناك 4 منهن يشعرن بالنشوة اجلنسية 
الكاملة أثناء فرتة املداعبة اليت تسبق عملية اإليالج؛ 
لذلك فحرصك على مداعبة جسد زوجتك سيجعلها 
تكن  مل  اليت  الرائعة،  املشاعر  من  بالكثري  تشعر 

زوجتك تعرف بوجودها.

4- الواقي الذكري عدو املرأة
تنظيم  إىل  احلالي  الوقت  األزواج يف  معظم  يتجه 
عملية النسل بسبب الظروف املعيشية الصعبة اليت 
حتيط بنا هذه األيام، وذلك عرب استخدام عدة طرق، 

واليت من أهمها ارتداء الرجال لألوقية الذكرية.  
ولكن ما ال تعرفه أن استخدامك للواقي الذكري يعد 
من األمور غري املفضلة لزوجتك اليت تريد اإلحساس 

بك أثناء العالقة اجلنسية ال بغالف من املطاط.
ولقد أشارت الدراسات عن العالقات اجلنسية بني 
النساء  من   %30 عدم شعور  إىل  والنساء  الرجال 
أزواجهن  ارتداء  عند  اجلنسية  العالقة  عن  بالرضا 

األوقية الذكرية.

5- درجة احلرارة مهمة
عليك أن تقوم مبمارسة العالقة اجلنسية مع زوجتك 
يف غرفة معتدلة احلرارة ذات مناخ معتدل، فدرجات 
يف  وأساسيًا  حامسًا  دورًا  تلعب  املعتدلة  احلرارة 

شعور زوجتك بالنشوة اجلنسية.  

نكات جنسية وكلمات وقحة.. أغرب الكالم 
البذيء يف أذن العشيق على فراش احلب!

به اجلسد. 
 Journal of Socialيف نشرها  مت  دراسة  تظهر 
كلما  أن   ،2012 عام   and Personal Relationships
حياتنا  أصبحت  اجلنس  عن  بالتحدث  مرتاحني  كنا 
اجلنسية أفضل، وبالتالي إجياد صعوبة يف التعبري 
عن تلك األمور ينقلب على حياتنا اجلنسية. الكالم 
البذيء بطريقٍة أو بأخرى يسمح للفرد أن يستسلم 
هو  هذا  أليس  اخليالية،  اجلنسية  أفكاره  ألعمق 
جنس  عاملة  مع  مقابلٍة  يف  النهاية؟  يف  اجلنس 
عرب اهلاتف، قامت بها اجمللة األمريكية املخصصة 
للرجال maxim، حول فن الكالم البذيء، خترب تلك 
الفتاة كيف تبين خيااًل جنسيًا لزبائنها عرب اهلاتف 
ولساعاٍت طويلة. وكيف ترسم بتأٍن الصور يف عقل 
املتكلم على اهلاتف ليشعر باإلثارة، من دون حتى 
أن يراها أو يلمسها، فيطلق العنان خلياله اجلنسي 

الذي يكون عادة حمدودًا يف حياته الواقعية.
فن  هو  الفتاة  تلك  إىل  بالنسبة  البذيء  الكالم 
وجتدد  بابتكار  وميارسه  الشريك  يتقنه  أن  جيب 
تنقصها  اليت  البذيئة  األلفاظ  وتكرار  متواصلني. 
وصف  احلد.  ذلك  إىل  تنفع  ال  والدقة  املشاعر 
احلركات اجلسدية وما يفعله الشريك خالل ممارسة 
اجلنس تزيد فورًا اإلثارة، وكأنه يرى األمور بتأثري 
ثالثي األبعاد، فهو يشعر مبا يفعله اآلخر ويشاهده 

ويشم رائحته ويتذوقه ويسمع كل ذلك.

مبا يتفوه الرجل واملرأة؟
ترّجح اإلحصائيات أن النساء يفضلن لفظ كلمات 
تدور حول اإللفة واخلضوع والرجال حيبون مساعها. 
فالنساء القويات يف احلياة والعمل حيبنب أكثر كالم 
»اللوزة  أن  بيولوجي  لسبٍب  السرير،  يف  اخلضوع 

الدماغية« تتفاعل عندها بطريقة أفضل.
فذلك اجلزء من الدماغ هو مركز اخلوف لدينا وهو 
واللذة  اإلثارة  آخر يف  شيٍء  أي  من  أكثر  متورط 
لدى ممارسة اجلنس. وعقول النساء والرجال تتمتع 
ما  بعض،  عن  بعضها  خمتلفة  بيولوجية  بتكوينات 
جيعل مصطلح اإلثارة خمتلف لدى الفريقني. يقول 
املركيز دو ساد إن النساء يشعرن بذروة النشوة 
اجلنسية من آذانهن، وبالفعل النساء هن أكثر مسعًا 

والرجال أكثر بصرًا. 
اجلنسي حيفز  الكالم  أن بعض  بالغوص يف فكرة 
أخصائية  تقول  الشخص،  لدى  الدوبامني  انتقال 
 Logan Levkoff نيويورك  يف  اجلنسية  العالقات 
إن العبارة اجلنسية املفضلة لدى الرجال هي »أنا 
يعرف  أنه  األكرب  الربهان  وكأنها  للذروة«،  أصل 
إىل  الوصول  على  حتى  هو  وتدفعه  حبيبته،  إمتاع 
عبارات  مساع  حيبنب  النساء  بينما  معها.  النشوة 
متامًا  املشاعر،  وتصف  لألحاسيس  األفعال  تعطي 
الوقت  أحدًا يأكل طبقًا لذيذًا ويصف يف  لو كان 
نفسه كم هو شهي، ما جيعله حتى أكثر شهية بعد، 
على نسق »أحب ماذا تفعل جبسدي اآلن/ أحب ملا 

تقبلين هكذا«.
ألفاظ  لتقّرب  العامة  األماكن  يف  ختتلف  األمور 
اجلنسني اجلنسية أكثر بعضها من بعض، ما يفتح 
الباب أللفاظ أكثر حتفظًا مما يقال داخل السرير، 
على  اجلسدي،  للقاء  وحواٍر  مقدمة  مبثابة  وتكون 
إلي  تنظر)ي(  ال  وحدنا/  نصبح  أن  »أتوق  أسلوب 
اآلن،  أريدك  يثريني/  ذلك  أن  تعرف)ين(  هكذا 

لنذهب«.

يف  بالسرية  احلميمية  حتاط  كانت  ما  كثريا 
هذه  بني  ومن  خصوصا،   احملافظة  اجملتمعات 
اليت تطبع املمارسات احلميمة،  الكالم البذيءالذي 
يتم استخدامه من اجل زيادة اإلثارة اجلنسية قبل 

ممارسة العالقة اجلنسية وخالهلا وبعدها. 
ويعترب الكالم البذيء جزءًا من املداعبة، وقد تتخلله 
صفات جنسية حية ومثرية، ونكات جنسية، وأوامر 
الكالم  همس  ميكن  »وقحة«.  وكلمات  جنسية، 
اهلاتف  عرب  به  البوح  أو  الشريك  أذن  البذيء يف 
يف  تعّمقنا  لو  ماذا  خطية.  رسالة  يف  كتابته  أو 
باستخدام  البعض  يعرتف  ال  قد  التعريفات؟  تلك 
اجلنس،  ممارسة  خالل  الشريك  مع  البذيء  الكالم 

خجاًل وخشيًة من اعتبارهم منحرفني جنسيًا.
لفئة  تنتمي  البذيئة  الكلمات  إن  قال  من  ولكن 
ففي  للجنس؟  االجتماعي  التعريف  يف  املمنوعات 
الشخص  به  يقوم  ملا  وصف  جمرد  هي  النهاية 
به  سيقوم  ما  أو  اجلنس،  ممارسة  خالل  لشريكه 
أو قام به. إن كنت تظن أنك وحيد يف استخدام 
العبارات البذيئة يف الفراش، إلق نظرة على تلك 

الدراسات.

ما تقوله الدراسات؟
 Archives of Sexual األكادميية  اجمللة  نشرت 
بها  قام  دراسة  املاضي،  العام  أواخر   Behavior
احلديث  عن  فريقه  مع   ،Peter Joanson العامل 
اإلثاري الذي يستخدمه العشاق. كانت نتيجتها أن 
92% من األشخاص الذين شاركوا فيها يتفوهون 
 %52 احلب.  ممارسة  خالل  جنسية  بعبارات 
و%79  عامًا،  و68   19 بني  أعمارهن  نساء  منهم 
مستقرة،  عالقة  يف  هم  املشاركني  إمجال  من 
اجلنس،  ثنائيو   %7 اجلنس،  متباينو  منهم   %88
 569 أيضًا يف  الفريق  تعمق  اجلنس.  مثليو  و%4 
رئيسية  مواضيع   8 منها  ليستخرج  مثرية،  حمادثة 
اجلنسية  اهليمنة  اآلخر:  إلثارة  الثنائي  يستخدمها 
)هل أنت عبدي اجلنسي؟(، الطاعة اجلنسية )إفعل 
اخليال  لي(،  )أنت  اجلنسي  التملك  بي(،  تشاء  ما 
اجلنسي )ختيل أن أحدًا يشاهدنا(، عبارات توجيهية 
)»أقوى! أسرع!(، التعزيز اإلجيابي )أحب رائحتك/ 
أنت قوية(، الكلمات احلميمة )أحبك، حبييب(، تعبري 

عن ردود الفعل )نعم، يا إهلي!(.

كيف ذلك؟
التابوهات واحملرمات  تلك الكلمات اجلريئة تتحدى 
يف  واللذة  املتعة  يزيد  أمٌر  وهذا  لفظها،  لدى 
الفراش. يفسر  أكثر جنسية يف  التصرف بطريقة 
موقع medicaldaily تلك املمارسة، بأن كل شيء يبدأ 
يف الدماغ، ألنه يعترب عضوًا جنسيًا أقوى وأكثر فعالية 
من األعضاء التناسلية لدى الرجل واملرأة. واجلرعة 
املالئمة من الكالم البذيء كافية إمجااًل إلثارة الدماغ 

ثم اجلسد.
تقول معاجلة اجلنس Ava Cadell إن الكالم اجلنسي 
والذي يطرح  السرير،  الثنائي يف  يتشاركه  الذي 
أفكارًا خيالية، قد ال يرغب احلبيبان يف تطبيقها يف 
إثارة وحيوية، خصوصًا  أكثر  األمور  الواقع، جيعل 
يرغب كٌل من  والتحدث مبا  عنها.  التحدث  إذا مت 
يفتح  السرير  يف  به  يفعل  أو  يفعل  أن  الثنائي 
أبواب احلوار اجلنسي، وإعطاء األلقاب واألفعال ملا 
حيصل يف األلفة يزيد من االستمتاع بكل ما يشعر 
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 * دكان - أول لبناني عمل يف هذا اجملال
 * خدماتنا تغطي مجيع الواليات االسرتالية ونؤمن ارسال اجلثمان إىل اخلارج

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

يعد املاء هو مصدر احلياة 
يشرب  ال  ولكن  األول. 
منه،  كافية  كمية  اجلميع 
معتقدين أن شرب الشاي 
ميكن  واحلساء  القهوة  أو 

أن حيل مكانه.
وحيدث يف جسم اإلنسان 
ما يصل إىل 7500 تفاعل 
واحد،  وقت  يف  أيضية 
كل  يف  املياه  وتشارك 

آثار كارثية... ماذا حيدث للجسم يف 
حال عدم شرب املاء بشكل كايف؟

 2020 حـزيران   27 Saturday 27 June 2020الـسبت 

علماء أملان يوضحون تأثري تناول كوب ماء صباحا
الريق  على  اعتيادي  ماء  تناول كوب  أن  أملانيا،  من  علماء  أثبت 
التمثيل  عملية  تسريع  على  يساعد  ألنه  للجسم،  جدا  مفيد  يوميا 

الغذائي وفقدان الوزن الزائد.
أجرى العلماء األملان دراسة يف إحدى اجلامعات األملانية، تضمنت 
متابعة احلالة الصحية ملتطوعني من اجلنسني، يتناولون كوب ماء 

على الريق يوميا.
وتشري صحيفة The Times Hub إىل أن نتائج هذه الدراسة أثبتت 
لدى مجيع  بنسبة %20  الغذائي وتسارعها  التمثيل  عملية  حتسن 
املشرتكني فيها. وهذا يدل على أن تناول كوب املاء على الريق، 

ميكن أن يصبح وقاية جيدة من السمنة. وفقا للباحثني.
أكثر  أصبح  بالدراسة،  املشرتكني  »جلد  أن  إىل  الباحثون  ويشري 
وتقشر  امحرار  مناطق  واختفت  وجوههم  نضارة  وحتسنت  نعومة 
أكثر  وأصبحوا  الشعر،  حالة  حتسنت  كما  اجللدي.  والطفح  اجللد 

حيوية ونشاطا«.
واكتشف الباحثون أيضا، تعزز مناعة املشرتكني يف هذه الدراسة، 

ما يساعد اجلسم على مقاومة الفريوسات بنشاط.
ووفقا للعلماء، جيب على اجلميع املباشرة بتناول 300 مليلرت من املاء 

االعتيادي، وسوف تظهر النتائج اإلجيابية بعد مضي أسبوعني.

عملية منها. ويف حال مل يكن هناك ما يكفي من املاء، يبدأ اجلسم 
بسحبه من اخلاليا.

ونتيجة لقلة املياه متوت اخلاليا وتتسارع عملية الشيخوخة. بينما، 
الكحول ال يشبع  والقهوة وخاصة  فالشاي  املتعارف،  على خالف 
اجلسم باملاء، بل يزيدوا احلمل على الكلى والكبد، مما يؤدي إىل 

اإلصابة حبالة جفاف.
وشعور  سريع  تعب  إىل  يؤدي  ذلك  فإن  املياه،  قلة  حال  ويف 
مستمر بالضعف، باإلضافة إىل اخنفاض معدل حجم الدم وبدوره 
مشاكل يف القلب واألوعية الدموية، كما يرتفع أو ينخفض ضغط 

الدم.
اإلمساك،  خطر  من  يزيد  كايف  بشكل  املاء  شرب  عدم  أن  كما 
باإلضافة إىل مشاكل يف املعدة، مثل التهاب املعدة وحتى القرحة. 
عرضة  أكثر  الرئتان  تصبح  للماء،  املستمر  النقص  ظروف  ويف 

لإلصابة بالعدوى املختلفة - البكتريية والفريوسية.
وختتلف كمية املاء اليت جيب شربها من شخص آلخر، حيث يوصي 
بعض األطباء بشرب لرت واحد يوميا، وينصح البعض اآلخر بالشرب 

.»med2« قدر اإلمكان، وفق موقع
ووفقا لألطباء، املهم التعرف على حالة العطش، حيث خيلط الكثري 
تناول  يف  يبدأون  املاء  شرب  من  وبداًل   ، واجلوع  العطش  بني 

الطعام.

قد تبدو فكرة كون األمل شيئا جيدا أمرا غري حمتمل، لكن الصداع 
بالفعل مفيد ألنه خيربنا أن هناك خطأ ما يف اجلسم.

وحيدث األمل عندما يكون هناك اختالف بني ما حيتاجه دماغك وما 
ميكن أن جيلبه نظام األوعية الدموية، الذي حيمل دمك حوله.

وقد يكون الصداع يف الغالب ناجتا عن بعض األسباب اليت جيب 
جبدية  العمل  إىل  حباجة  البصري  نظامك  كان  فإذا  إليها.  االنتباه 
أكرب ألنك نسيت ارتداء نظارتك، فسيتم حتويل املزيد واملزيد من 
الدم هناك ملساعدتك يف التأقلم، وهو ما قد يؤدي إىل اإلصابة 

بالصداع.
وإذا مل تأكل جيدا خالل النهار، فلن حيتوي الدم على الكثري من 
اجللوكوز كما ينبغي، لذلك يتم حتويل املزيد من الدم إىل اجلهاز 
البصري لتوفري الطاقة اليت حيتاجها. وتتضخم مجيع األوعية الدموية 
أو تتوسع، وهي عملية تسمى توسع األوعية الدموية، جللب املزيد 
من الدم بسرعة، وهذا ميتد على جدرانها مبا يتجاوز احلدود املرحية، 
ما يؤدي إىل إطالق مستقبالت األمل يف األوعية الدموية، وبالتالي، 

اإلصابة بالصداع.
وحيمل الشعور باألمل والصداع رسائل من قبيل »هناك خطر هنا« أو 
»أوقفوا ما تفعلونه«، حيث إنه يكون مبثابة نظام رائع لإلنذار املبكر 

وجيب أن نصغي إليه.
وتوضح التقارير أن الصداع قد يكون عالمة بأن اجلسم حباجة لشرب 
الكلى. كما قد يعين الصداع أن هناك مشكلة يف  املاء، وحتديدا 
احلالة  هذه  مثل  الصداع يف  ويكون  جيد،  نوم  ليلة  على  احلصول 

إنذارا مبكرا بأنك تتعامل بشكل خاطئ مع جسمك.
بها  يشعر  اليت  الشديد،  اإلجهاد  حالة  الصداع  يعكس  أن  وميكن 
اجلسم. وللتخلص من أمل الصداع، توجد طرق عديدة وبسيطة ميكن 

االستفادة منها بدال من اللجوء إىل األدوية، بينها:
-أسطورة الشوكوالتة:

تسبب  الشوكوالتة  أن  يعتقدون  الناس  من  الكثري  أن  حني  يف 
أن  ميكن  احللويات  من  قطع  بضع  أن  هي  احلقيقة  فإن  الصداع، 

تساعد يف جتنبه. وكل ذلك بفضل السريوتونني.
وغالبا ما ُيطلق عليه اسم »اهلرمون السعيد«، حيث يعد السريوتونني 

منظما ملزاجنا، وعدم وجوده يؤدي إىل االكتئاب والتعاسة.
الدموية، ويقلل االلتهاب  ولكنه يساعد أيضا على تقلص األوعية 
ومينع انتقال إشارات األمل إىل الدماغ بشكل مفيد حتى نشعر بأمل 

أقل.
الشوكوالتة  تعد  السريوتونني،  من  سريعة  جرعة  على  وللحصول 
فعالة. إنها مليئة بالرتيبتوفان الذي ينكسر إىل السريوتونني يف 
من  بدال  الشوكوالتة  من  مربعات  بضعة  تناول  ميكنك  لذا  اجلسم، 

الباراسيتامول يف املرة القادمة اليت تشعر فيها باآلالم .
-العالقة احلميمية:

تبني أن العالقة احلميمية ميكن أن ختفف األمل. ومثل الشوكوالتة متاما، 
يعزز العناق مستويات السريوتونني، إىل جانب هرمونات الدوبامني 

واألوكسيتوسني، ومجيعها تغذي إحساسنا العام بالرفاهية.
نفسك  عاجل  حاد،  صداع  مع  سيء  يوم  لديك  يكون  عندما  لذلك 

بنفسك من خالل عناق شخص عزيز.
-ختلص من اخلطوط:

بصرية  مناطق  لديهم  النصفي  بالصداع  يصابون  الذين  األشخاص 
تضربها  اليت  األوىل  املنطقة  وهي  أدمغتهم،  يف  للغاية  تفاعلية 

اإلشارة املرئية.
ويطلق عليها القشرة البصرية األولية وتكمن يف اجلزء اخللفي من 

الدماغ، وتكشف هذه املنطقة اخلطوط يف عاملنا.

حقيقة غري متوقعة عن الصداع 
جتعله ضروريا للجسم

خوٌف قلٌق ورهبة، هي املشاعر املتداخلة اليت تالزم الطالب قبل 
السنة  الثانوي، هذه  أو  األساسي  التعليم  نيل شهادة  امتحانات 
تبدو خمتلفة عن سابقاتها وذلك ملرور بالدنا بظروف صعبة بدءًا 
من أزمة كورونا واالنقطاع عن املدرسة قبل الوقت احملدد وانتهاًء 
بالظروف العامة املتعلقة بالوضع االقتصادي واليت كان هلل تأثريًا 

مباشرًا على نفسية الطالب.
وتبدأ يوم األحد القادم امتحانات الشهادتني اإلعدادية والثانوية، 
النفسي واجلسدي بالشكل  واليت حياول فيها الطالب االستعداد 
جيب  اليت  الصحية  والعادات  الصحيح  الغذاء  وحول  املطلوب، 
االلتزام بها ختفيفًا للتوتر والقلق عندهم حتدثت لربنامج البلد اليوم 
مع دياال حسن اختصاصية التغذية والعالج االنعكاسي اميان الغز 
وعدة  احلليب  والفستق  واللوز  اجلوز  مستبعدة  حديثها  بدأت  اليت 
أنواع باتت حلم للكثري من السوريني، وقالت »طالب الشهادات 
حباجة للرتكيز الذهين إذ جيب االبتعاد عن الطعام الثقيل وتناول 

الطعام الذي حيمل الفيتامينات واملعادن الالزمة فقط«.

يتعرضون  الطلبة  من  كبري  عدد  أن  هاتفي  اتصال  خالل  موضحة 
لفقدان الشهية أو العكس، لذلك جيب الرتكيز على الطعام املفيد 
الذي حيمل الفيتامينات التالية مثل )b3( الذي يدعم الدماغ واجلملة 
العصبية ويساعد على انتاج الطاقة يف اجلسم، و)b6( املناسب جدًا 
ملن يعانون من فقر الدم كما خيفف من خطر اإلصابة باالكتئاب، 
من  يعانون  من  ويساعد  الغثيان  خيفف  الذي   )b12( ل  إضافة 

الربو.

وأضافت الغز أن b3 و b6 موجودون يف احلمص واملوز والبطاطا 
احللوة والربغل واخلضار الورقية بشكل عام فيما تكون مصادر ال 

b12 التونة والبيض.

على  االعتماد  الطالب  على  أنه جيب  التغذية  اختصاصية  وأكدت 
»النعنع خالل فرتة الفحص، ومن املمكن أن يأخذه الطالب مرتني 

يف اليوم، وقبل الفحص بساعة أو نصف ساعة.

وعن فوائد النعنع حتدثت اختصاصية التغذية أنه يساعد على إراحة 
األعصاب ويعاجل اضطرابات اجلهاز التنفسي وضيق التنفس، كما 
يساهم يف تعزيز املناعة والقضاء على االلتهاب، كما أنه يساعد 

على افراز هرمون السعادة واالسرتخاء بشكل كبري.

مشريًة إىل أن الشوكوال مفيدة، لكن اليت حتتوي على نسبة قليلة 
طاقة  تعطي  أن  املمكن  من  منه  الكبرية  النسبة  ألن  السكر،  من 

عالية جدًا وبالتالي هبوط مفاجئ يف الطاقة.

لطالب الشهادات.. مشروب »النعنع« 
يفرز هرمون السعادة!
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FURTHER COVID-19 RE-
STRICTIONS SET TO EASE 
FROM 1 JULY
-  Restrictions imposed 
during COVID-19 will be 
further eased next month 
with strict social distancing 
rules, the NSW Government 
announced.
-    From July 1, the new 
rules keeping the state 
COVID-Safe mean:
*   The number of people al-
lowed inside indoor venues 
will be determined by the 
‘one person per 4 square 
metre’ rule, with no upper 
limit. This includes function 
centres. All activity must be 
seated only.
*  Cultural and sporting 
events at outdoor venues 
with a maximum capacity of 
40,000 will be allowed up to 
25 percent of their normal 
capacity. Events must be 
ticketed and seated and fol-
low strict guidelines.
* On compassionate 
grounds, restrictions on 
funerals will immediately 
be eased to allow the four 
square metre rule to apply.
*   All other restrictions in-
cluding 20 guests inside 
the home and 20 for out-
side gatherings remain the 
same.
-   For the latest information 
please go to nsw.gov.au/
covid-19
JOB CREATION TO DRIVE 
NSW ECONOMIC RECOV-
ERY
-  The NSW Government will 
move from a “response” 
to “recovery” footing as 
it steers the state through 
the biggest economic chal-
lenge in a generation as a 
result of COVID-19.
- NSW Treasurer Dominic 
Perrottet said creating jobs 
and restoring confidence for 
the hundreds of thousands 
of people and businesses 
impacted by COVID-19 was 
at the heart of the Govern-
ment’s economic plan.
$388 MILLION TO FAST-
TRACK ELECTIVE SUR-
GERIES
-   The NSW Government will 
spend up to an extra $388 
million to ramp up elective 
surgeries, focusing on pa-
tients whose surgery has 
been delayed by COVID-19 

to ensure they are booked 
in as soon as possible.
-    Health Minister Brad 
Hazzard said the Govern-
ment funding would allow 
public patients to be treated 
in private hospitals. Public 
hospitals are also increas-
ing surgery capacity
19 NEW AND UPGRADED 
SCHOOLS IN NORTH-WEST 
SYDNEY 
-     Jordan Springs Public 
School is one of 19 new 
and upgraded schools be-
ing built in Sydney’s north-
west, which has seen enrol-
ments grow by 24 per cent 
over the last five years.
-  Premier Gladys Berejik-
lian, Education Minister 
Sarah Mitchell and Minister 
for Western Sydney Stuart 
Ayres visited the $50 mil-
lion Jordan Springs Pub-
lic School that will open 
its doors to students next 
month.
HEALTH ADVICE ALLOWS 
PUBLIC TRANSPORT PEAK 
CAPACITY TO DOUBLE
-  More customers will be 
welcomed back to the pub-
lic transport network with 
an increase in the number 
of people now allowed on 
our trains, buses, ferries 
and trams from July 1, con-
sistent with NSW Health ad-
vice.
-    Premier Gladys Berejik-
lian said health experts had 
advised that capacity on all 
modes of transport can now 
be increased in a COVID 
safe way.
MORE PEOPLE BACK ON 
REGIONAL PUBLIC TRANS-
PORT
-   Regional transport ser-
vices will be able to carry 
greater numbers of passen-
gers to the bush from July 
1 as COVID-19 restrictions 
ease.
-     Minister for Regional 
Transport and Roads Paul 
Toole said health experts 
had advised that capacity 
on all modes of public trans-
port can now be increased 
in a COVID safe way.
HALF PRICE OFF-PEAK 
TRAVEL
-  Opal fares will change 
from July 6, including a 
temporary 50 per cent dis-
count for off-peak travel on 

NSW Government Weekly Update - 19 June 2020
bus, train, metro and light 
rail services to help man-
age social distancing mea-
sures and keep staff and 
customers safe on public 
transport.
-    Transport Minister An-
drew Constance said cus-
tomers are encouraged to 
take advantage of the off-
peak incentive to help stag-
ger essential travel on the 
public transport network as 
COVID-19 restrictions ease 
and patronage steadily in-
creases.
FRESH FACE FOR THE SYD-
NEY FISH MARKET GETS 
THE FINAL GO-AHEAD
-    The much-awaited re-
vitalisation of Blackwattle 
Bay is one step closer, with 
the NSW Government today 
approving the final plans 
for the new Sydney Fish 
Market.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian said the green light 
paves the way for construc-
tion on the site to begin, 
creating 700 construction 
jobs and more than 700 
ongoing jobs once the new 
markets open in 2024.
$500 MILLION REJUVENA-
TION FOR KEY WESTERN 
SYDNEY CENTRES
-      Two revitalised town 
centres and thousands 
more homes are on the way 
for Western Sydney, with 
the NSW Government ap-
proving four major rezon-
ings in Fairfield, Villawood, 
Harris Park and Silverwa-
ter.
-    Premier Gladys Berejik-
lian said the projects were 
fast-tracked through the 
NSW Government’s Plan-
ning System Acceleration 
Program and will help cre-
ate better-connected and 
more liveable communities 
across Western Sydney.
RECORD FUNDING FOR 
DIGITAL INFRASTRUC-
TURE
-   The NSW Government 
will invest a record $1.6 bil-
lion into its Digital Restart 
Fund to make the State the 
digital capital of the south-
ern hemisphere.
-    Premier Gladys Bere-
jiklian said the landmark 
funding would enable the 
Government to turbocharge 

digital projects that make 
life easier for people.
SYDNEY NIGHTLIFE BOOST 
POST COVID-19
-    Sydney’s nightlife will be 
re-energised post COVID-
19, with the NSW Govern-
ment lifting the long-stand-
ing freeze on new liquor 
licences in the CBD and 
relaxing restrictions on late 
trading.
-     Minister for Customer 
Service Victor Dominello 
said the removal of these 
restrictions would boost 
Sydney’s night time econ-
omy once COVID-19 mea-
sures are eased. The trad-
ing restrictions for existing 
venues ended on 1 June, 
while the NSW Government 
works with stakeholders on 
a framework for approving 
new licences.
-    It is expected that the 
Government will allow ap-
plications for new licences 
later in the year, following 
public consultation. 
CRIME RATES PLUMMET 
DURING COVID-19
-  Most crime categories 
like non-domestic violence 
related assaults and sexual 
offences dramatically de-
creased during the COVID-
19 period between the 
months of March and April 
according to the latest re-
port by the Bureau of Crime 
Statistics and Research 
(BOCSAR).
-     Available domestic and 
family violence services in-
clude:
* 1800 RESPECT (1800 737 
732) is a confidential in-
formation, counselling and 
support service;
* NSW Domestic Violence 
Line (1800 656 463) is a 
statewide telephone crisis 
counselling and referral 
service for women;
*   Men’s Referral Service 
(1300 766 491) provide 
telephone counselling, in-
formation and referrals for 
men;
*  Link2Home (1800 152 
152) can help refer women 
experiencing domestic vio-
lence to crisis accommoda-
tion; and
*   Lifeline (13 11 14) is a na-
tional charity providing all 
Australians experiencing a 

***********
From: NSW Government
Cc: Jerome Boutelet “Jerome.
Boutelet@premier.nsw.gov.au”
and
ElectorateOffice EastHills 
“ElectorateOffice.EastHills@
parliament.nsw.gov.au”

personal crisis with access 
to 24-hour crisis support 
and suicide prevention ser-
vices.
     For more information go 
to www.bocsar.nsw.gov.au
NEW MUSIC EVENT BRINGS 
1,000 GIGS TO SYDNEY 
AND NSW — HUGE BOOST 
FOR TOURISM AND ART-
ISTS
    A new music event will 
bring 1,000 COVID-safe 
gigs to Sydney and re-
gional NSW in November, 
giving Australian artists a 
welcome boost and turbo-
charging live music venues 
across the state.
     Great Southern Nights 
is a NSW Government initia-
tive delivered by its tourism 
and major events agency 
Destination NSW in partner-
ship with the Australian Re-
cording Industry Associa-
tion (ARIA) to support the 
recovery of the live music, 
entertainment and hospital-
ity industries.
-  Venues and artists are 
invited to submit an ex-

pression of interest to be 
involved in Great Southern 
Nights – registrations open 
at http://www.greatsouth-
ernnights.com.au
-      Great Southern Nights 
media kit including artist 
video messages, photos 
and comments available for 
download.
GETTING YOUR LICENCE 
NOW MORE SIMPLE
-    Drivers now have a 
simpler, faster and more 
COVID-safe way of moving 
from one licence level to the 
next.
-      Minister for Transport 
and Roads Andrew Con-
stance said drivers and rid-
ers who want to progress 
from P1 to P2 and then on 
to an unrestricted licence 
can now do so online

Qantas’ decision to cull 
6000 jobs has sparked out-
rage, but there’s one phrase 
CEO Alan Joyce used to an-
nounce the cuts that really 
ruffled feathers.
Chief Executive Alan Joyce 
announced the huge cuts 
as the company grapples 
with the future of the avia-
tion industry.
Unions have slammed 
Qantas’ announcement it 
will cut 6000 jobs as it be-
comes a “smaller airline” in 
the short term to deal with 
the fallout from the COVID-
19 crisis.
The jobs — which repre-
sent about 20 per cent of 
the company’s workforce 
— will be cut across Qantas 
and Jetstar in a process of 
“right-sizing”.
They include pilots, cabin 
crew, engineers, ground 
crew who work in baggage 
handling, fleet presentation 
and ramp options, as well as 
corporate staff. Alan Joyce 
will stay on as the Qantas 
Group chief executive.
Qantas made the announce-
ment this morning as it en-

tered a trading halt ahead 
of a share sale as part of 
its recovery from the virus 
crisis.
Mr Joyce said while domes-
tic travel was starting to re-
cover, international servic-
es may only be back to 50 
per cent of pre-virus levels 
by mid-2021.
In addition to slashing jobs, 
Qantas will ground at least 
100 aircraft for up to a year 
or longer, and reduce costs 
by $15 billion as part of its 
three-year virus recovery 
plan.
Alan Joyce said the pan-
demic would affect the air-
line for many years. Picture: 
Lisa Maree Williams/Getty 
Images
Qantas’ flagship A380 
jumbo jets, which service 
international flights, will be 
sent to a storage facility in 
the Mojave Desert in the US 
until the middle of 2023 at 
least.
Its Boeing 747 aircraft will 
go into early retirement and 
deliveries of new Dreamlin-
ers and A320neos will be 
deferred.

Qantas to axe more jobs as air-
line goes into trading halt
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United Australian Leba-
nese Mouvement
Once again, the World Lebanese Cultural Union is 
dishonoured and emptied of its status. The long and 
proud history and its charter sidelined by a leader who 
believes that his political ideology and mission can be 
promoted through the denigration of the President of 
the country the WLCU claims to represent.

The United Australian Lebanese Movement (UALM) de-
plores the actions of WLCU President Steve Stanton, a 
Former President of the Lebanese Forces in Australia, 
in levelling personal insults at the President of Leba-
non in an interview on Sawt El Ghad with Suzan Horani 
on the 19th June 2020.

Such language has no place in an organization that 
claims to be a Cultural institution, in fact it shows a 
complete lack of culture on the part of the President.

According to the Charter of the WLCU, it is an interna-
tional, secular, non-denominational, non-profit organi-
zation sponsored by the Government of Lebanon but 
working independently in cooperation with Lebanese 
emigrants abroad, representing the Lebanese Diaspo-
ra in the world.

Throughout the interview, Mr Stanton strays far from 
the charter of the organization he represents and in-
sults and vilifies the President of Lebanon and a large 
segment of the Lebanese population, with a barrage of 
bias and vilification of his fellow Lebanese.

The language of the WLCU represented by Mr Stanton 
reminds us the of language of sectarianism and ex-
tremism used by militias during the sad and devastat-
ing war that should now be in Lebanon’s past.

The UALM calls on all honourable and dedicated 
supporters of the cause of the WLCU to liberate this 
ransacked organization from the ranks of those who 
would use it as a platform to promote their sectarian 
and extremist ideas.

The UALM calls on political parties to refrain from ex-
ploiting the WLCU, thus rendering it inept and unrepre-
sentative of the majority of Lebanese.

The WLCU deserves to fulfil the valuable and great 
mission its founders had in mind, rather than hijacked 
podium for the promotion of division.

Federal Secretary - UALM

A total of 17 new coro-
navirus cases have been 
confirmed in Victoria to-
day, Premier Daniel An-
drews has said.
Of these cases, one was 
someone in hotel quar-
antine, two were linked to 
known outbreaks, three 
were from routine testing 
and 11 are currently be-
ing investigated. 
“So what we can be cer-
tain of is that there will be 
some significant commu-
nity transmission within 
those numbers,” Mr An-
drews said.
“The exact amount of that 
will be determined follow-
ing those processes that 
I’ve just alluded to.”
There is no evidence yet 
that Melbourne is dealing 
with a more virulent strain 
of coronavirus, according 
to Deputy Chief Health 
Officer Annaliese van Di-
emen.
“The evidence does not 
indicate that at this point 
in time. Our overall hospi-
talisation, intensive care 
unit numbers, our overall 
death rates per numbers 
of cases are one of the 
lowest in the world, which 
indicates that we are find-
ing a pretty good propor-
tion of our cases,” Dr van 
Diemen said.
“There isn’t any evidence 
at this point in time that 
the strain in Melbourne is 
any more virulent in terms 
of severity of disease 
in other countries, or in 
terms of transmissibility 
than in other countries,” 

she said.
Another Queenslander 
has recovered from 
COVID-19  on Monday 
night as the state found 
no new cases of the virus 
for the sixth day in a row. 
Deputy Premier and 
Health Minister Steven 
Miles said the state now 
had just two active cases 
of COVID-19. 
“Both of them are on the 
Gold Coast, one of them 
is in hospital,” he said. 
“There continues to be 
2931 people in quaran-
tine in Queensland.”
Mr Miles said the govern-
ment remained concerned 
about the outbreak in Vic-
toria.
Victorian Premier Dan-
iel Andrews has said the 
“most likely” reason Vic-
toria has so many more 
coronavirus cases than 
other states is that there 
have been “low-level 
chains of community 
transmission” authorities 
had not been able to iso-
late. 
“The fact that we weren’t 
aware of that, even 
though we did a testing 
blitz of the best part of 
175,000 tests, just makes 
the point,” he said. 
“Unless you test ev-
ery single Victorian at 
the same time, and then 
somehow get the results 
of those tests at the same 
time, you can never have a 
total and complete picture 
of how much community 
transmission there is.”
Premier Andrews defend-

Two Melbourne schools closed after students test positive for COVID-19; 
Australia’s borders to remain closed

ed the performance of the 
government in handling 
outbreaks.
Premier Daniel Andrews 
has pleaded with the Vic-
torian public to speak to 
door-knocking health of-
ficials who have started 
visiting hotspot areas 
around Melbourne.
“They will do that job in 
providing public health 
advice and making sure 
that everybody, where 
language and other is-
sues like that won’t be a 
barrier,” he said.
“I would encourage peo-
ple, if you get that door 
knock, take the time to 
have a conversation with 
the dedicated public 
servant who is going to 
speak to you, because 
they’ll give you some in-
formation that you can in 
turn pass on to others, 
and that might lead to bet-
ter behaviour.”
There are concerns 
COVID-19 messaging not 
reaching multicultural 
communities in hotspot 
areas in Melbourne’s 
north and western sub-
urbs.
“There has been very 
deep engagement with 
localised communities, 
multicultural communi-
ties, multi-faith communi-
ties,” Mr Andrews said.
We think that that is ap-
propriate, and we’re real-
ly, really working hard to 
make sure that every Vic-
torian, regardless of their 
circumstance, knows and 
understands the rules, 

knows and understands 
how serious this is, and 
knows and understands 
that their conduct, the 
conduct of each of us, 
will have a direct bearing 
on what all of us have to 
deal with.”
Premier Daniel Andrews 
has delivered a stern 
warning to Victorians 
over the coronavirus risk 
facing the state.
“If you’re sick, you can’t 
go out. If you’ve got even 
mild symptoms - you have 
to come forward and get 
tested,” he said.
“And if you’re asked to 
quarantine - you need to 
do as you are asked. Not 
just for you, because it’s 
not just about individuals. 
This is about all of us.”
Premier Andrews said the 
public need to follow, “the 
simplest of rules”.
A total of 17 new coro-
navirus cases have been 
confirmed in Victoria to-
day, (Monday) Premier 
Daniel Andrews has said.
Of these cases, one was 
someone in hotel quar-
antine, two were linked to 
known outbreaks, three 
were from routine testing 
and 11 are currently be-
ing investigated. 
“So what we can be cer-
tain of is that there will be 
some significant commu-
nity transmission within 
those numbers,” Mr An-
drews said.
“The exact amount of that 
will be determined follow-
ing those processes that 
I’ve just alluded to.
New South Wales Pre-
mier Gladys Berejiklian 
has called on the state’s 
residents and businesses 
to avoid travelling to Mel-
bourne, announcing her 
state did not have any 
locally acquired cases to 
report today.
Ms Berejiklian said she 
knew a “significant num-
ber” of organisations 
had reviewed their plans 
for interstate travel and 

called on others to “have 
activity elsewhere”.
Speaking specifically to 
tourism operators ahead 
of the school holidays, 
Ms Berejiklian said the 
advice from health au-
thorities in both NSW and 
Victoria is that travel to 
and from Melbourne’s 
LGA hotspots should be 
avoided. 
A press conference from 

Victorian Premier Dan-
iel Andrews is about to 
start at 10am too (the 
live feed is in a post 
below). There is also a 
press conference with 
NSW Premier Gladys 
Berejiklian we are cur-
rently livestreaming. 
You’re certainly spoiled 
for choice when it comes 
to press conferences on 
Tuesday  morning! 

Victoria’s Deputy Chief Health Officer Annaliese van DiemenCredit:Paul Jeffers
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Victoria has recorded 33 
new coronavirus cases - 
marking the state’s ninth 
consecutive day of dou-
ble digit increases - and 
another death.   
Seven of those are in ho-
tel quarantine, nine are 
from known outbreaks, 
six are from routine test-
ing and 11 are still under 
investigation.
It has been revealed that 
a family at the heart of 
one of Melbourne’s larg-
est clusters held an Eid 
celebration that broke 
public health restric-
tions.
The so-called Coburg 
cluster has now swelled 
to 14 people, while an-
other family cluster in 
the north-western sub-
urb of Keilor Downs has 
led to 15 infections. It 
comes after warnings 
that events such as large 
family gatherings could 
become “super-spread-
ing” events.
More than 1000 ADF 
troops are being sent to 
Victoria to help with ho-
tel quarantine and pro-
vide logistical support 
for testing.
Victoria on Wednesday 
confirmed another 20 
cases of COVID-19 amid 
an outbreak in outer-sub-
urban Melbourne, taking 
the number of diagnoses 
over the past 10 days to 
210. NSW reported 10 
new cases – all in hotel 
quarantine.
NSW Health confirmed 
that Lane Cove West 
Public School in Syd-
ney’s north would be 
shut for contact tracing 
and cleaning after a year 
two student contracted 
coronavirus. 
The number of coronavi-
rus infections around the 
world has exceeded 9.3 
million.
Daniel Andrews said 
there will be a “suburban 
testing blitz” in ten sub-
urbs.
The first of those will 
be Keilor Downs and 
Broadmeadows. Authori-

ties will aim to testing at 
least half the residents in 
those suburbs.
“Those two suburbs, 
with the highest number 
of community transmis-
sion cases, we will test 
50 per cent of those sub-
urbs over the next three 
days,” he said.
They will then continue 
the blitz in the following 
suburbs over the next 10 
days.
Keilor Downs, Broad-
meadows, Maidstone, 
Sunshine West, Albanva-
le, Hallam, Brunswick 
West, Reservoir, Paken-
ham, Fawkner.
“There will literally be 
hundreds and hundreds 
– indeed, the entire team 
is a thousand-strong – 
doorknockers out there, 
talking to the commu-
nity, inviting them to 
come and get a free test, 
whether they be symp-
tomatic or asymptomat-
ic,” Mr Andrews said.
“That will be done in 
lots of new ways. For 
instance, we have am-
bulances and other vans 
that will literally be at the 
end of people’s streets. 
“So, they will be invited to 
come and get a test, and 
they’ll only have to travel 
50m or 100m in order to 
complete that test.”
33 new cases in Victoria
There have been 33 new 
cases of the coronavi-
rus recorded in the last 
24 hours and another 
death.
Seven of those are in ho-
tel quarantine, nine are 
from known outbreaks, 
six are from routine test-
ing and 11 are still under 
investigation.
We’ll bring you more on 
this when we get it. 
$250 million arts funding 
announced
The PM has announced 
$250 million of additional 
support for the arts sec-
tor. 
“Now it’s about ensuring 
that we can get the show 
back on the road and the 
workers back into the 

Coronavirus live updates: Victoria records 33 new cases
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jobs,” he said. 
“This is all about get-
ting the show back on 
the road and the workers 
back in the jobs, doing 
what they love doing.” 
He said there’s a $35 
million component that 
goes to supporting arts 
businesses and organi-
sations going into insol-
vency, as well as a fur-
ther combined package 
of concessional loans 
through banks. 
He also announced $75 
million in direct grants to 
“support getting produc-
tions back up and run-
ning”. 
“This is not just about 
providing ongoing sup-
port, this is about getting 
the show back up and 
running,” he said.
Qantas cuts ‘heartbreak-
ing’, says PM
Prime Minister Scott Mor-
rison said the 6000 Qan-
tas cuts announced today 
were “heartbreaking”. 
“Many of those will be 
in my own electorate in 
Cook,” he said during a 
press conference from 
Sydney. 
“These are hard days, 
Australia. They’re very 
hard days. Our strength 
and our togetherness is 
tested on almost a daily 
basis, and Australians 
continue to prove them-
selves strong. We’re go-
ing to need to call on that 
strength in the months 
ahead.”
Boy’s infection shows 
‘active virus transmis-
sion’
NSW Health Minister Brad 
Hazzard said the infection 
of a seven-year-old Syd-
ney boy confirms there is 
community transmission 
in the state.
“This is not a time for 
NSW residents to be 
complacent or cocky,” 
said Mr Hazzard.
“We need the community 
in Sydney particularly, 
but also in NSW, to rea-
lise that this virus is still 
amongst us.” 
NSW Chief Health Offi-

cer, Dr Kerry Chant said, 
“It does highlight that 
we have got evidence of 
COVID-19 transmissions, 
albeit at very low levels.”
Four new cases in NSW
There were four new cas-
es in NSW recorded in 
the past 24 hours.
One of the them is a sev-
en-year-old boy, which 
has caused the closure 
of Lane Cove West Pri-
mary School.
Dr Kerry Chant said the 
case “shows how the 
virus can spread in the 
community”.
Lane Cove west prima-
ry school will be deep 
cleaned, and close con-
tacts are being traced.
An additional testing clin-
ic has been set up at the 
North Shore hospital for 
that school community.
The others were detected 
in hotel quarantine. 
One new death in NSW
A 85-year-old man has 
died of the coronavirus 
in NSW. 
Dr Kerry Chant said the 
man was a resident at the 
Bupa Aged Care facility 
in Bankstown.
She said the man died 
on April 27 and has only 
now been linked to the 
virus.
His death brings the 
brings the national death 
toll to 104. 
Zero new cases in 
Queensland
Queensland has reported 
zero coronavirus cases 
in the last 24 hours. 
The state is on an eight-
day streak of zero new 
COVID-19 cases.
“To go eight days with 
zero cases is cause for 
celebration,” Deputy Pre-
mier Steven Miles. “It is a 
fantastic result, it is quite 
incredible.”
He said the government 
was putting together a 
“strategic medical stock-
pile” of PPE equipment 
for the future.
“So we never ever again 
run short on what our 
staff need to deliver 
health care,” he said.

Thousands of jobs across 
Australia’s arts industry 
will be backed with a new 
$250 million targeted pack-
age to help restart the cre-
ative economy and get the 
entertainment, arts and 
screen sectors back to 
work, as they rebuild from 
the impacts of COVID-19.  
A range of new grant and 
loan programs will roll out 
over the next 12 months to 
different parts of the arts 
sector to support the $112 
billion creative economy 
and the more than 600,000 
Australians it employs.
Prime Minister Scott Mor-
rison said the commercial 
arts and entertainment 
sector was one of the first 
sectors to be impacted by 
COVID-19 and will be one 
of the last to come out of 
hibernation as social dis-
tancing restrictions are 
eased.
“Our JobMaker plan is get-
ting their show back on the 
road, to get their workers 
back in jobs,” the Prime 
Minister said.
“We’re delivering the capi-
tal these businesses need 
so they can start work-
ing again and support the 
hundreds of thousands of 
Australians who make their 
living in the creative econ-
omy.
“These measures will sup-
port a broad range of jobs 
from performers, artists and 
roadies, to front of house 
staff and many who work 
behind the scenes, while 
assisting related parts of 
the broader economy, such 
as tourism and hospitality.
“This package is as much 
about supporting the 
tradies who build stage 
sets or computer special-
ists who create the lat-
est special effects, as it is 
about supporting actors 
and performers in major 
productions.
“Many in the sector will find 
a new way to operate while 
the current social distanc-
ing measures remain in 
place and while that won’t 
be easy I know there’s a 
strong desire among all 
Australians to see the re-
turn of gigs, performances 
and events.
The support package in-
cludes:
-   Seed Investment to Re-

activate Productions and 
Tours – $75 million in com-
petitive grant funding in 
2020-21 through the Re-
start Investment to Sustain 
and Expand (RISE) Fund. 
This program will provide 
capital to help production 
and event businesses to 
put on new festivals, con-
certs, tours and events 
as social distancing re-
strictions ease, including 
through innovative oper-
ating and digital delivery 
models. Grants of varying 
sizes will be available, from 
$75,000 through to $2 mil-
lion. 
-   Show Starter Loans – 
$90 million in concessional 
loans to assist creative 
economy businesses to 
fund new productions and 
events that stimulate job 
creation and economic ac-
tivity. The loans program 
will complement the RISE 
Fund and will be delivered 
through commercial banks, 
backed by a 100 per cent 
Commonwealth guarantee.
-   Kick-starting Local Screen 
Production – $50 million for 
a Temporary Interruption 
Fund, to be administered 
by Screen Australia, that 
will support local film and 
television producers to se-
cure finance and start film-
ing again, supporting thou-
sands of jobs in the sector. 
Filming of new productions 
has largely been halted as 
insurers are not providing 
coverage for COVID-19.  
-    Supporting Sustainabil-
ity of Sector-Significant 
Organisations – $35 million 
to provide direct financial 
assistance to support sig-
nificant Commonwealth-
funded arts and culture or-
ganisations facing threats 
to their viability due to 
COVID-19, which may in-
clude organisations in 
fields including theatre, 
dance, circus, music and 
other fields. The Govern-
ment will partner with the 
Australia Council to deliver 
this funding.
-    Creative Economy Task-
force – establishment of 
a ministerial taskforce to 
partner with the Govern-
ment and the Australia 
Council to implement the 
JobMaker plan for the cre-
ative economy.

$250 MILLION JOBMAKER PLAN TO RE-
START AUSTRALIA’S CREATIVE ECONOMY
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All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

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

سـتار إيـست
قطع غيار لألدوات الكهربائية للمنازل واحملالت التجارية

)Handymen( للمحرتفني و الـ  )Tools( عّدة
 يف جماالت البناء وامليكانيك   والكهرباء وغريها..

نـوعية ممـتازة بأسـعار منـافسة
للـبيع

إشرتوا بـ $1000 
وما فوق واحصلوا 
 Tool على

KiT جمانا

dReam Team eVenTs
DJ’s - Photography 

جلميع 
حاجاتكم 

من تصوير املناسبات والعزف 
والدق عالطبل

اتـصلوا بـ  جـايدن على: 
 0415991993

 Drummers



العامل الروحاني د. عالء العوادي 

Spiritual Therapist
تسفري االرواح واستنطاقها-كشف االسرار-

استشارات روحانية ونفسية- عالج السحر واملس 
- عالج بالتنويم املغناطيسي * عضو  عدة جمعيات 

روحانية وفلكية

Tel: 02 9632 4818 Fax :02 9632 3412 web:www.alawadispiritualtherapice.com.au , Email: alaa.alawadi@gmail.com

هاتف: 000 449 0400

العالناتكم يف اهلريالد
االتصال على الرقم:
0403 482 345

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

بإدارة طوني شالال والعائلة
نفتح 7 
أيام يف 
األسبوع

من االثنني حتى األحد
 من الـ 5 صباحا - الـ5 مساء

أركان يوسف ومدرّسه يف تايف نيو ساوث ويلز

إىل  جاَء  كفيف  عراقي  الجئ 
يف  حمدودة  مبهارات  أسرتاليا 
اللغة اإلجنليزية، ناَل اآلن درجة 
سنة،   62 عمر  يف  املاجستري 
م السن ال يعيق  واثبَت أّن تقدُّ

التعلم.
استقر أركان يوسف يف جنوب 
غرب سيدني قبل 14 سنة راغبًا 
يف االستفادة من حياته اجلديدة 
يف أسرتاليا. وكان متحمسًا لنيل 
بدأ  حيث  حياته،  تغري  فرصة 
بدراسة شهادة املستوى الثاني 
اإلجنليزية  اللغة  مهارات  يف 
يف   املعلمني  أحد  من  بتشجيع 
هذه  أّن  وقال   ،TAFE NSW

ت مسار حياته. الفرصة غريرَّ
تابع  بالتعلم،  ولعه  خالل  ومن 
أركان دراسة شهادة املستوى 
للتعليم  اإلعداد  يف  الرابع 
املستوى  شهادة  ثم  العالي 
املعلومات يف  تقنية  الرابع يف 
واليت   ،TAFE NSW Liverpool
ستمهد الحقًا لتعليمه األكادميي 
يف  الرياضيات  ختصص  يف 

جامعة سيدني للكنولوجيا.
قال أركان، البالغ من العمر 62 
سنة، والذي يعاني من فقدان 
تام للبصر يف كلتا العينني، إنه 
إىل  الوصول  الصعب  من  كان 

ما وصل إليه اليوم ولكنه يظل 
حظي  اليت  الدعم  لشبكة  ممتًنا 
كانوا  الذين  املعلمني  من  بها 
معه منذ بداية رحلته التعليمية.

من  حتولت  »لقد  أركان:  وقال 
عدم القدرة على التحدث إىل أي 
وعدم  اإلجنليزية  باللغة  شخص 
معرفيت الستخدام اإلنرتنت، إىل 
وإجراء  األطروحة  أوراق  كتابة 
حبث أكادميي عرب اإلنرتنت وهذا 

.»TAFE NSW كله بفضل
الدراسة حتدًيا، لكنين  »كانت 
اجتزت كل العقبات بثقيت يف 
 TAFE معلمي  وثقة  نفسي 
الناس  بعض   . يفرَّ  NSW
شغوف  بأنين  يصفوني  كانوا 
يف  اجلنون  لدرجة  للدراسة 
هذا العمر، لكنين دومًا أحاول 
ميكنك  أنه  لآلخرين  أثبت  أن 
حتقيق كل شيء عندما تتسلح 

باملعرفة«.
الذين  األشخاص  لعدد  نظرًا 
شهادات  على  حيصلون 
ثالث  من  ألكثر  البكالوريوس 
سنة]1[،   20 مدى  على  مرات 
ليس هناك وقت أكثر تشجيعًا 
للتعليم  اإلعداد  دورة  لدراسة 
العالي يف TAFE NSW، واليت 
اجلامعة  لدخول  مساًرا  توفر  Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au

ص يف الرياضيات الجئ كفيف ينطلق حنو مستقبل متميز كمتخصِّ
لديهم  ليس  الذين  للطالب 
التعليم  يف  للقبول  تصنيف 

.)ATAR( العالي بأسرتاليا
أكمل أركان اآلن درجة املاجستري 
الرياضية  )النمذجة  العلوم  يف 
واإلحصائية( ويطمح لنيل درجة 

الدكتوراه.
 Anthony الربوفيسور  قال 
العلوم  كلية  رئيس   ،Dooley
الرياضية والفيزيائية يف جامعة 
سيدني للتكنولوجيا، إن كل من 

عمل مع أركان أعجب بتفانيه.
وأضاف »لقد تغلب أركان على 
صعوبات كبرية وهو يعمل اآلن 
تعليم  يف  مهم  مفهوم  على 
على  الضوء  يسلط  الرياضيات 

التعلم ومتعلمي الرياضيات«.
احلني  ذلك  منذ  أركان  وواصل 
ليفربول  مركز  يف  التطوع 
املهاجرين  ملوارد  اجملتمعي 
ويعلم  رياضيات  كمدرس 
للمكفوفني  احلوسبة  مهارات 
يف Vision Australia. كما ألقى 
 TAFE NSW يف  حماضرات 
مهاجرين  لشباب   Liverpool

آخرين.
 Malayamattathil قال 
املسارات  مدرس   ،Abraham
التعليمية يف TAFE NSW، أنه 

كان له الشرف أن يلعب دورًا 
 TAFE يف دعم رحلة أركان من

NSW إىل جامعة متميزة.
»إن   :Abraham السيد  قال 
لفرصة  به  تذى  حيحُ مثاٌل  أركان 
 TAFE تغيري احلياة اليت متنحها
أو  قدًما  للمضي  للطالب   NSW

البدء يف حياتهم املهنية«.
»إن حتوله كطالب ومتعلم مدى 
يزال  وال  مدهشًا  كان  احلياة 
طالب  من  لكثري  إهلام  مصدر 

TAFE NSW احلاليني لدينا.«

الغة  دورات  عن  املزيد  ملعرفة 
اإلعداد  ودورات  اإلجنليزية 
 TAFE لدى  العالي  للتعليم 
www. بزيارة  قم   ،NSW
tafensw.edu.au، أو اتصل على 

الرقم 131 601.
 Jessica اإلعالمي:  التواصل 
التواصل  مسؤولة   ،Cortis
 ،TAFE NSW لدى  االعالمي 

حممول 211 170 0456. 

أركان يوسف
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