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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

دياب: جهات حملية وخارجية عملت وتعمل على إدخال لبنان يف صراعات املنطقة ولعبة الدوالر اصبحت مكشوفة 
وسنواجه حماولة جتويع اللبنانيني..  صندوق النقد حيمـّل سالمة مسؤولية التدهور احلاصل والسوق السوداء

جلسة  ان  من  الرغم  على 
اليت  الوزراء،  جملس 
السراي  يف  انعقدت 
عادية  كانت  األول،  مس 
إال  عادي،  اعمال  وجبدول 
مصرف  حاكم  حضور  ان 
سالمة  رياض  لبنان 
املصارف  مجعية  ورئيس 
أضفيا  صفري،  سليم 
عليها طابع مناقشة الوضع 
سعر  وارتفاع  النقدي 
الدوالر على حنو خطري، ما 
دفع رئيس احلكومة حسان 
دياب اىل الطلب من سالمة 
الوزراء  جملس  »اطالع 
ما  وحيثيات  خلفيات  على 
الدوالر،  بتسعرية  حيصل 
وملاذا اجراءات املركزي ال 
تقدم نتائج اجيابية«. فرّد 
سالمة عارضًا حلجم السوق 
»هناك  وقال:  السوداء، 
سوق سوداء يف كل دول 
لبنان  يف  وحجمها  العامل، 
باملئة،   5 سوى  ليس 

ال  احلقيقي  الدوالر  وسعر 
تعكسه السوق السوداء«. 
ووعد سالمة بتقديم تصّور 
اجلمعة )أمس( ويقدمه يف 

االجتماع  يف  خطي  تقرير 
املالي األسبوعي مع رئيس 

احلكومة.
مت  انه  املعلومات  وذكرت 

االتفاق على أن يلعب كّل 
طرف دوره يف جلم ارتفاع 
الدوالر، وسيتم ضخ الدوالر 
يف  املركزي  املصرف  من 

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

الرئيس عون مصّر على التدقيق املالي لتبيان االرقام الدقيقة مليزانية املصرف املركزي ومستوى االحتياطي املتوافر بالعمالت االجنبية

     اعتصام »تجاري« احتجاجًا على »املوت االقتصادي«

التتمة على الصفحة 21

 أعلن مدير »مراكز الوقاية 
ومكافحتها«  األمراض  من 
امس  ريدفيلد،  روبرت 
 5« أن  اخلميس  األول 

من  باملئة  أو8  أو7   6 أو 
سواء  أصيبوا،  األمريكيني 
عرفوا ذلك أم مل يعرفوا« 

:All aspects of Building & Carpentryرقم خميف إلصابات األمريكيني بكورونا

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

وزارة العدل األمريكية تطلب حجز 4 
سفن إيرانية حتمل نفطاً لفنزويال

العدل  وزارة  طالبت   
االول  امس  األمريكية، 
سفن   4 حبجز  اخلميس، 

إىل  نفطا  حتمل  إيرانية 
فنزويال.

التتمة على الصفحة 21

التتمة على الصفحة 21

املواد  السترياد  املصارف 
األساسية.

الوزراء  من  عددا  أن  كما 
وصفري  سالمة  طالب 
االموال  املواطنني  باعطاء 
كما  بالدوالر  هلم  احملولة 
حتويلها  وعدم  وردت 
باللرية، وان احلاكم أوضح 
بهذا  تعميمًا  اصدر  أنه 
الشأن وعلى املصارف أن 
ايضا  وطالبوا  به.  تلتزم 
للمصارف  الدوالر  بضخ 
ملنحها  للصرافني  وليس 
للمواطنني لكن مل حيصلوا 

على جواب. 
رئيس  أكد  السياق،  يف 
سليم  املصارف  مجعية 
السفارة  بعد زيارة  صفري 
احلديث  أن  السعودية: 
كان  الوزراء  جملس  يف 
سعر  ضبط  كيفية  عن 
الدوالر  ن  الصرف، وسيؤمَّ
من  بدعم  املصارف  عرب 

مصرف لبنان.

زكي: لقاء »فتح« و »محاس« مدخل للمصاحلة 
يليه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيين

التتمة على الصفحة 21

إعترب عضو اللجنة املركزية 
عباس  فتح،  حركة  يف 

املشرتك  اللقاء  أن  زكي، 

األمريكية  القوات  أنشأت 
جديدة  عسكرية  قاعدة 

يف  عسكريًا  مطارًا  تضّم 

القوات األمريكية تنشئ مطاراً 
عسكرياً مشال شرقي سوريا

التتمة على الصفحة 21

غازي  املال  وزير  وسئل 
وزني عن سري املفاوضات 
الدولي  النقد  صندوق  مع 

حاليا،  متوقفة  انها  فقال 
على  االتفاق  عم  بسبب 
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إعــالن
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رسالة رئيس البلدية ستيف كريستو
بدء وشيك للعمل يف 
تحديث غرانفيل بارك 

على  العمل  أن  أؤكد  أن  يسعدني 
 Granville Park يف  البدء  وشك 
 .Community Sports Pavilion
كما قلت من قبل، هذا عمل مهم يمكننا 
املجلس  أعضاء  يعمل  عندما  تقديمه 
البلدي سوية من أجل املجتمع واضعني 
لديّ  جانبًا.  السياسية  انتماءاتهم 
سجل  رحمة  جو  البلدية  عضو  ولدى 
مجتمعنا  لصالح  معـًا  العمل  يف  قوي 
الرياضية  املالعب  هذه  تعد  املحلي. 
والرياضة  املجتمع  لعشاق  مكانـًا 
نشاطهم  على  الحيوية  إلضفاء 

وشغفهم الرياضي.
الرياضة  قلب  يف  مثرية  خطوة  هذه 
املجتمعية يف املنطقة. سيشمل مرفق 
جديدًا  مدرجـًا  الجديد  الرياضات 
وغرًفا متعددة األغراض وكشكا وموقف 

سيارات مُطوّرا وملعبا للرغبي.
تبلغ القيمة اإلجمالية للمشروع 10.74 
ماليني دوالر. تلقت بلدية كامربالند 
من  دوالر  مليون   2.74 بمبلغ  منحة 
الرياضية  للمرافق  سيدني  صندوق 
من  ويلز.  ساوث  نيو  لحكومة  التابع 
بحلول  التحديث  يكتمل  أن  املتوقع 
شهر ايار 2021. ان العمل على وشك 

البدء بتطوير غرانفيل بارك.

هناك حاجة إىل تنظيم أكرب لتوصيل 
الطعام بواسطة راكبي الدراجات

يف حني يبدو أن توصيل الطعام من 
قـِبـَل راكبي الدراجات طريقة سهلة 
والخدمات،  السلع  على  للحصول 
مثل الوجبات السريعة، فإن حقائق 
إثارة  أقل  الدرّاجني  ووقائع حضور 
من  عدد  بي  اتصل  لقد  لإلعجاب. 
السكان الذين عربوا عن قلقهم فيما 
الحوادث  من  املتزايد  بالعدد  يتعلق 

املتعلقة بهؤالء الدرّاجني.
لدينا  املشاة  ممرات  تجاوز  يتم 
يعوق  مما  والدرّاجني  بالدراجات 
واملوظفني  السكان،   وصول 
يف  الذين  واملشاة،   املنتظرين،  
الصدمات  يتلقون  الحاالت  بعض 

من درّاجني ال مبالني.
ألنه  للشكوى،  محدود  لجوء  هناك 
أو مطعم يتم  عندما تتصل بمقهى 
تقديم  إىل  بحاجة  أنك  إبالغك 
ذات  التوصيل  شركة  إىل  شكوى 
التهرّب  يتم  مسألة  إنها  الصلة. 

فيها من تحمل املسؤولية.
ونظرًا ألن صالحيات البلدية بتغريم 
الدراجني محدودة إىل حد ما، فإنني 
العمل  على  البلديات  جميع  أحث 
البيئة  للنظر يف  الوالية  مع حكومة 
عمل  لكيفية  والتنفيذية  التنظيمية 

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

النظر  يشمل  وهذا  الدراجني.  هؤالء 
حقوقهم  وضمان  عملهم  ظروف  يف 
العملية. يمكن أن يكون منع الدراجني 
من إيقاف دراجاتهم يف الشارع نقطة 
انطالق جيدة للبلديات املحلية إذا لم 

نبدأ يف رؤية التحسينات.
أود أن أرى حكومة الوالية تتبنى موقفًا 
أكثر صرامة ضد موصلي الطعام على 
القانون  يخالفون  الذين  الدراجات 
ويقودون بطريقة خطرية. فالشركات 
خدمات  تستخدم  التي  الصغرية، 
توصيل الطعام على الدراجات، يجب 
أن تتحدث، أيضـًا، مع الدراجني حول 
مسؤولياتهم. انكم تلعبون دورًا مهمـًا 
أشجع  لذلك  املحلي،  اقتصادنا  يف 
خدمات توصيل الطعام واملصالح التي 
تستخدم هذه الخدمات على التحدت 
لقواعد  االمتثال  حول  الدراجني  مع 

سالمة العمالء واملجتمع األوسع.

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

While delivery riders seem like an easy way 
to get goods and services, like fast food, the 
realities of their presence is less impressive.  
I have been approached by a number of 
residents who have expressed their concern in 
relation to the increased number of incidents 
related to these riders.

Our footpaths are being overtaken with bikes 
and riders obstructing access for residents, wait 
staff, and pedestrians, who in some cases, have 
been knocked over by careless riders.

There is limited recourse for complaint, as when 
you ring a café or restaurant you are informed 
that you need to complain to the relevant 
delivery company. It’s an area where no one is 
keen to take responsibility.

As Council’s powers to fine riders is fairly limited, 
I urge all Councils to work together with the 

State Government to look at the regulatory 
and enforcement environment for how these 
riders operate. This would include looking at 
their working conditions and ensuring award 
entitlements. Prohibiting cyclists from parking 
their bikes on the street, could also be a good 
starting point for local councils if we don’t start 
to see improvements.

I would like to see the State Government adopt 
a tougher stance against food delivery bike 
riders who break the law and ride in a dangerous 
manner. Small businesses using food delivery 
services should also talk to riders about their 
responsibilities. You play an important part 
in our local economy, so I encourage food 
delivery services and businesses who use these 
services to have conversations with riders about 
compliance with the rules for the safety of 
customers and the broader community.

Greater regulation needed for food delivery riders 

I’m delighted to confirm that construction is about 
to kick off at Granville Park Community Sports 
Pavilion. As I’ve said before, this is important 
work that we can deliver when Councillors work 
together for the community putting aside their 
political affiliations. Councillor Joe Rahme and I 
have a strong record of working together for the 
benefit of our local community. This sportsground 
is a place for community and sports enthusiasts to 
bring activity and their passion for sports to life.

This is an exciting step in what will be the heart 
of community sports in the area. The new 
sports facility will include a new grandstand, 
multipurpose rooms, kiosk, upgraded carpark  
and rugby field.

The total value of the project is $10.74 million. 
Cumberland Council has received a $2.74 million 
grant from the NSW Government Greater Sydney 
Sports Facility Fund. The upgrade is expected to 
be complete by May 2021.

Works to start on  
Granville Park upgrade 
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عقد جملس الوزراء جلسته امس 
السراي  يف  اخلميس  االول 
دولة  برئاسة  الكبري  احلكومي 
الدكتور  الوزراء  جملس  رئيس 
حسان دياب، وناقش األوضاع 
وخصوصا  البالد،  يف  العامة 

األوضاع املالية.
وشارك يف بداية اجللسة كل من 
حاكم مصرف لبنان السيد رياض 
سالمة ورئيس مجعية املصارف 
السيد سليم صفري، حيث جرى 
البحث يف واقع السوق النقدي 

واستمرار السوق السوداء.
إىل  الوزراء  جملس  واستمع 
بشأن  املركزي  حاكم  تربيرات 
اليت  اإلجراءات  فعالية  عدم 
ارتفاع  للجم  املصرف  يتخذها 
يف  األمريكي  الدوالر  سعر 
أشار  حيث  السوداء،  السوق 
إىل أن التداول بالسعر الرمسي 
 1515 أساس  على  للدوالر 
من  باملئة   70 حنو  يبلغ  لرية 
بالدوالر  التدوال  سوق  حجم 
سوق  حجم  وأن  األمريكي، 
لبنان  مصرف  مبنصة  التداول 
مع الصرافني على أساس سعر 
الصرف احملدد بـ 3900 وأيضا 
الغذائية  للمواد  التغطية  حجم 
املدعومة  االستهالكية  والسلع 
يشكالن ما بني 15 و20 باملئة 
من حجم سوق التداول، ما يعين 
أن حجم السوق التداول بالسوق 
 15 إىل   10 يتجاوز  ال  السوداء 
لبنان  مصرف  وأن  فقط  باملئة 

ال يتدخل فيها.
املصارف  مجعية  رئيس  أما 
سلبية  أجواء  وجود  إىل  فأشار 

يف اإلعالم ووسائل التواصل.
استمع  الكهرباء،  موضوع  يف 
من  شرح  إىل  الوزراء  جملس 
وزير الطاقة حول أسباب انقطاع 
بواخر  وصول  وتأخر  الكهرباء 

الفيول.
ارتفاع  يف  اجمللس  حبث  كما 
 51 تكليف  وتقرر  األسعار، 
من  مراقبا  و43  صحيا  مراقبا 
مع  للمساهمة  السياحة  وزارة 
يف  اإلقتصاد  وزارة  مراقيب 
الغذائية  املواد  أسعار  مراقبة 
موقع  على  نشرها  سيتم  اليت 

وزارة االقتصاد.
الوزراء  جملس  انتقل  ذلك  بعد 
إىل مناقشة جدول أعماله واختذ 

عدة قرارات، وأبرزها:
العامة  التعبئة  إعالن  1.متديد 

لغاية 2020/8/2 ضمنا.
وزارة  طلب  على  2.املوافقة 
تسوية  والنقل  العامة  األشغال 
العاملني  املستثمرين  أوضاع 
يف مطار رفيق احلريري الدولي 
الوضع  تفاقم  نتيجة  بريوت  ـ 
سوءا  واملالي  االقتصادي 
النشاط  على  السليب  وتأثريه 

االستثماري يف املطار.
العمل  متديد  على  3.املوافقة 
أيلول،  شهر  نهاية  ولغاية 

العمل:
تاريخ   13 رقم  بالقرار   -
وحجم  سرعة  )رفع   2020/3/12
االنرتنت  زبائن  استهالك 
 / االتصاالت  لوزارة  التابعني 
االنرتنت  شبكة  على  أوجريو، 

احمللية.

تاريخ   6254 رقم  باملرسوم   -
على  )ختفيض   2020/04/9
واحمللية  الدولية  السعات 
شركات  من  املطلوبة  اإلضافية 
نقل  وشركات  االنرتنت 

املعلومات.
4.مشروع قانون معجل ملساعدة 
املرخصة  السياحية  املؤسسات 

يف ختطي األزمة االقتصادية.
املكلفة  اللجنة  انتهاء  حلني   .5
على  التعديالت  استكمال 
تاريخ   8803 رقم  املرسوم 
2002/10/4 وتعديالته، املوافقة 
وتصريف  بنقل  السماح  على 
فيها  يتواجد  اليت  الستوكات 
ستوكات رمل أو حبص او صخر 
بتاريخ صدور هذا القرار، وذلك 
ملدة أقصاها شهرين من تارخيه 
طلب  على  االستحصال  وبعد 
حبسب  احملافظني  من  النقل 
األصول مع عدم السماح بالنقل 
السبت واألحد من  خالل يومني 
يرتتب  ان  ودون  أسبوع  كل 
عن هذا القرار أي حق مكتسب 

ألصحاب االستثمارات.
املعجل  القانون  مشروع   .6
املؤسسات  مبوضوع  املتعلق 
واألحكام  املرخصة  السياحية 
اليت ال تتوجب غرامات تأخري يف 
تأجيل  وأيضا  الضرائب  تسديد 
دفع بعض الضرائب والرسوم.

رميون  االتصاالت  وزير  وقال 
الفيول  نستقدم  »حنن  غجر: 
كهرباء  ملؤسسة  واحملروقات 
لبنان من خالل عقود مع شركات 
سوناطراك  كشركيت  عاملية، 
اجلزائرية وك.ب.سي. الكويتية، 
يف  إشكالية  واجهنا  وطبعا 
الفرتة األخرية من خالل باخرتني 
لوجود مشاكل يف املواصفات، 
اسرتدادهم،  الشركة  وحاولت 
على  يده  وضع  القضاء  ولكن 
امللف ما اضطرنا اىل حجز هذه 
الشركة  أبلغتنا  الشحنات، حتى 
الشحنات  عن  نفرج  مل  إذا  أنه 
لن متدنا بالفيول، إىل أن حصل 
مسح  إذ  الشركة،  مع  توافق 
الشحنات،  باسرتداد  القضاء 
الفيول  بطلب  بدأنا  وعندها 
اجلديد من الشركة والذي يطلب 
عادة بشكل دوري، أربع مرات 
يف السنة، ألن هذا الفيول غري 
متوفر يف االسواق، فقط يصدر 
من منشآت معينة وبأسعار مالئمة 
للشركة ولنا. فإذا طلبناه اليوم 
ال ميكن أن يصلنا غدا بل حيتاج 
وما  معينة،  زمنية  فرتة  إىل 
عرفنا  عندما  طلبناه  أننا  حصل 
للشركة،  الشحنات  باسرتجاع 
عن  الشركة  من  اجلواب  وأتانا 
مطلع  فيول  باخرة  أول  وصول 
يف  وأخرى  املقبل،  األسبوع 
آخره، وثالثة يف منتصف شهر 

متوز، ورابعة يف آب.
كان هناك شح يف الفيول الذي 
يف  شهر.  لفرتة  خمزنا  كان 
الوقت نفسه عندما يتدنى خمزون 
اإلمداد  ويتدنى  لبنان  كهرباء 
للمواطنني،  الكهربائية  بالطاقة 
الكهرباء  مبولدات  العمل  يزداد 
على  الطلب  يزيد  مما  اخلاصة 
ارتفاع  ويوجد  املازوت،  مادة 
يف أسعار املازوت. وقد سارع 

جملس الوزراء اجتمع حبضور حاكم مصرف لبنان ورئيس مجعية املصارف 
عبد الصمد : املفاوضات مع صندوق النقد مرتبطة باالصالحات وهي على السكة

املازوت  شراء  إىل  الناس 
وختزينه أليام الشتاء، مع العلم 
نشرتي  وإننا  حاليا،  متوفر  أنه 
بسرعة هائلة، حتى نليب حاجات 
والزراعيني  للصناعيني  السوق 
لكهرباء  وحتى  واملولدات 

لبنان.
وأضاف:« يتم تضخيم املوضوع 
التهافت،  هلذا  سبب  يوجد  وال 

على الرغم من الصعوبات«.

أسئلة:
الدكتورة  اإلعالم  وزيرة  سئلت 
منال عبد الصمد جند عن موضوع 
التدقيق  ستتوىل  اليت  الشركة 
يطرح  »مل  فأجابت:  املالي 
ومت  اليوم  جلسة  يف  املوضوع 
جلسة  يف  حبثه  على  االتفاق 
الثالثاء املقبل ضمن احتمالني: 
أو  »كرول«  بشركة  السري 
االستعانة مبؤسسة ثانية شبيهة 

تقوم بالتدقيق اجلنائي«.
املفاوضات  عن  أيضا  وسئلت 
الدولي  النقد  صندوق  مع 
مرتبطة  »املفاوضات  فقالت: 
باإلصالحات املطلوبة وهي على 
السكة، خاصة موضوع الكهرباء 
وغريه. وهناك 10 بنود إصالحية 
أعمال  جدول  على  أساسية 
صندوق  ووفد  الوزراء.  جملس 
النقد غري مرتاح لتضارب اآلراء 
بني احلكومة وجهات أخرى وهذه 
نقطة سلبية بالنسبة للبنان ومن 
الضرورة توحيد األرقام وموقف 

الدولة اللبنانية«.
وسئلت الوزيرة عبد الصمد عن 
اجلامعات الغري مرخصة فأجابت: 
للجامعات  السماح  على  »اتفقنا 
الغري مرخصة مبتابعة التدريس، 
ألن  التسوية،  سبيل  على  لكن 
الفروع موجودة، وطلب اجمللس 
الئحة  إعداد  الرتبية  وزير  من 
بكل اجلامعات اليت لديها وضعا 
مل  جامعات  هناك  ألن  مماثال 
طويلة  مدة  منذ  ترخيصا  تأخذ 

وهي موجودة«.
وعن موضوع تفلت سعر صرف 
السوداء  السوق  يف  الدوالر 
مصرف  ودور  األسعار  وغالء 
الصمد:  عبد  أجابت  لبنان، 
»من املفرتض أن يوضح حاكم 
لبنان هذا املوضوع مع  مصرف 
رئيس احلكومة يف لقائهما غدا. 
وحتدث رئيس مجعية املصارف 
طلب  وجود  عن  صفري  سليم 
وعرض  الدوالر  على  مرتفع 
األجهزة  تقوم  فيما  قليل، 
السوداء  السوق  األمنية مبتابعة 
ولكن بالنسبة للسياسة النقدية 
مصرف  حاكم  مسؤولية  فهذه 

لبنان وال تتدخل احلكومة، ويف 
احلالية  اآللية  فعالية  عدم  ظل 
فاحلاكم  الصرف  سعر  لضبط 
ويعرضها  جديدة  آلية  سيضع 
الوزراء،  جملس  رئاسة  على 
فمرتبطة  األسعار  مسألة  أما 
تتابع  اليت  االقتصاد  بوزارة 

املوضوع«.
احلكومة  رئيس  موقف  وعن 
بعض  لتدخل  بالنسبة 
الشؤون  يف  الدبلوماسيني 
عن  إحجامه  وسبب  الداخلية 
من  بأمسائها  األمور  تسمية 
قالت  والفاسدين،  املعرقلني 
الرئيس  »دولة  اإلعالم:  وزيرة 
وجه رسائل سياسية عدة واليت 
توقيت  أما  ألصحابها.  وصلت 
فيعود  األمساء  عن  اإلعالن 
للرئيس، أما بالنسبة ملا حيكى 
فنحن  وزارية،  إستقاالت  عن 
أمام مسؤولية وطنية. اإلستقالة 
عن  نعجز  عندما  نتخذه  قرار 
القيام بواجباتنا وحنن اآلن نقوم 
وأي  وجه  أكمل  على  بواجباتنا 
هلا  احلكومة  استقالة  آخر  إطار 

أطر قانونية معروفة«.
الطاقة رميون غجر  وسئل وزير 
عن مسألة تهريب املازوت عرب 
احلدود فقال: »التهريب موجود 
لكن ليس من اختصاصنا، بل هو 
موضوع أمين بامتياز، والتهريب 
بني  العامل  بالد  بكل  موجود 
لديها  واليت  اجملاورة  الدول 
خمتلفة  بأسعار  نفسها  السلعة 
من  تهريب  هناك  اليوم  جدا. 
دولة  اىل  دولة  من  أفراد  قبل 
وهذا حيدث بني كندا والواليات 
من  لالستفادة  وذلك  املتحدة 
فرق األسعار لكن ال نعرف قيمة 

التهريب احلقيقية«.
ثم سئل عن العروض الصينية 
مبسألة  اللبنانية  للدولة  اجلدية 
صندوق  وإصالحات  الكهرباء، 
الناظمة  اهليئة  خبصوص  النقد 
لبنان،  كهرباء  إدارة  وجملس 
لديه  ليس  »السفري  غجر:  قال 
عروض بل اجتمع مع عدة وزراء 
وغدا سأجتمع معه ولدينا تواصل 
أو  فرنسية  شركة  أي  مستمر. 
إنشاء  تريد  صينية  أو  أمريكية 
معمل كهرباء بنصف مليار دوالر 
تطلب ضمانات  25 سنة  وعلى 
بالدفع من الدولة األخرى. وأي 
شركة ال تريد ضمانات فلتأتي 
يوجد  ال  اليوم.  ألوقعه  بالعقد 
شركة تدخل يف استثمارات بال 
الضمانات  هذه  ونوع  ضمانات 
واألكالف والشروط، فالشروط 
ليست لوزير الطاقة بل للدولة 
اللبنانية. ال نعرف حتى اآلن ما 

هي العروض الصينية. السفري 
الصيين هو من يوضح إذا كانت 
الدولة الصينية تضمن التمويل 
به.  تأتي  أن  بالضرورة  وليس 
أمر  بالتمويل فهذا  إذا أتت  أما 
الصينية  الشركات  هل  جيد. 
جتاريني  مستثمرين  فقط  هم 
دعم  يريدون  أم  اقتصاديني 
أن  ميكن  هل  اللبنانية؟  الدولة 
سنوات؟  خلمس  الدفع  يؤجلوا 
إصالحات  طلب  النقد  صندوق 
إدارة  جملس  جديدة،  ليست 
الناظمة  واهليئة  لبنان  كهرباء 
اإلدارة  جملس   .462 القانون 
إىل  جاهزاوأرسلناه  أصبح 
رئاسة جملس الوزراء وسيوضع 
على جدول األعمال يوم الثالثاء 
املقبل. القانون 462 أرسل إىل 
جملس الوزراء من حوالي الشهر 
الوزارات  على  وتوزع  ونصف 

املعنية لكي يقدموا اإلقرتاحات 
على  وسنطرحه  والتعديالت 
املقبل  األسبواع  الوزراء  جملس 
النيابي  اجمللس  إىل  حيال  ثم 
قسما  ستتوىل  اهليئة  إلقراره. 

كبريا من القطاع احليوي.
الراغبة  الشركات  اشرتاط  وعن 
موافقة  الكهرباء  معامل  ببناء 
غجر:  قال  الصندوق،  وضمانة 
على  يوافق  ال  »الصندوق 
املشاريع وال يقدم ضمانات، بل 
املشاريع،  وليس  الدولة  ميول 
ان  الشركات  على  اشرتطنا 
ووصلتنا  بالتمويل،  يأتوا 
بأن  الشركات  من  خطية  أجوبة 
حلني  حاليا  متوفر  غري  التمويل 
مع صندوق  املفاوضات  انتهاء 
اتفاق  اىل  توصلنا  اذا  النقد، 
فالشركات  النقد  صندوق  مع 
الصندوق  التمويل،  يؤمنوا 
مشرتكة  والشركات  ميول  ال 
من  اقتصادية  مالية  اصالحات 
خالال االتفاق مع صندوق النقد 
لكي يشجعهم على الدخول اىل 

هذا القطاع.«
االمر  هذا  كان  اذا  عما  وسئل 
فأجاب:  املعامل،  بناء  سيؤخر 
البناء  لكن  سيؤخر  »بالتأكيد 
بيننا  العقد  نهاية  بعد  سيبدأ 
وبني الشركة، وهذا املفاوضات 
تتضمن مفاوضات تقنية وإدارية 
ومتويلية، التمويل الوحيد الذي 
يشتطر موافقة صندوق النقد.«

الرئيس دياب مرتئسا جلسة مجلس الوزراء يف السراي
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 زار وزير الصحة العامة الدكتور 
»أوتيل  مستشفى  حسن  محد 
على  وجال  فرانس«،  دو  ديو 
يف  وكان  أقسامه،  خمتلف 
استقباله رئيس جامعة القديس 
إدارة  جملس  رئيس  يوسف 
املستشفى األب سليم دكاش، 
جورج  الدكتور  الطيب  املدير 
الصيدلة يف  كلية  عميدة  دبر، 
أبي  ماريان  الدكتورة  اجلامعة 
فاضل، مسؤولو خمترب رودولف 
مرييو التابع لكلية الصيدلة يف 
اجلامعة وعدد من أعضاء اجلسم 

الطيب التابع للمستشفى.
اجلولة،  إثر  حسن  ونوه 
للخدمات  الراقي  بـ«املستوى 
يف  تقدميها  يتم  اليت  الطبية 
»اجلهود  وحيا  املستشفى«، 
حاالت  الستقبال  بذهلا  مت  اليت 
بوباء  بإصابتها  ومشتبه  مصابة 
فارقة  عالمة  شكل  ما  كورونا، 
يف أداء املستشفى وحكمته يف 

جندة أهلها«.
الصحة  »وزارة  أن  وأوضح 
مع  مشرتك  جبهد  قامت  العامة 
إدارة املستشفى يف ما يتعلق 
لدى  سجلتا  اللتني  باحلالتني 
تقصي  ومت  الطيب،  الفريق 
املخالطني وعائليت احلالتني من 
الوبائي  الرتصد  برنامج  خالل 
غصن  ندى  الدكتورة  برئاسة 
ورئيسة مصلحة الطب الوقائي 

بري،  عاتكة  الدكتورة  برئاسة 
وتبني أنه مت حصر اإلصابات«.

حريصة  »الوزارة  أن  وأكد 
يف  املستشفيات  مسعة  على 
حكومية  كانت  سواء  لبنان، 
هذه  إنصاف  وتريد  خاصة،  أم 
بكل  تقدم  عندما  املستشفيات 
داعيا  املطلوبة«،  اخلدمة  جرأة 
عودة  من  اخلشية  »عدم  إىل 
النشاط الطيب إىل كامل أقسام 
»يدنا  وقال:  املستشفى«. 
اللبناني  اجملتمع  حلماية  بيدكم 
لبنان،  متكن  الذي  الوباء  من 
اجلميع،  وتعاون  تفاعل  بفضل 
من تسجيل إجناز على املستوى 

العاملي يف مواجهته«.
دكاش

بوزير  دكاش  رحب  بدوره، 
الصحة وقال: »إنه لفرح وشرف 
وحنن  هنا،  نستقبلك  أن  كبري 
لبينا النداء الذي أطلقتموه على 
مستوى احلكومة ووزارة الصحة 
اخلاصة  للمستشفيات  العامة 
للتعاون معكم يف العمل الشاق 

واجملدي كي نتجاوز األزمة«.
حتقيق  من  »متكنا  أضاف: 
املستوى  على  املرضية  النتائج 
كمستشفى  وحنن  اللبناني، 
لدينا رسالة وطنية وخدمة عامة 
رسالتنا  متابعة  على  ومصممون 
مستوى  وعلى  حقيقية  لتكون 

الطموحات«.

وزير الصحة جال على أقسام مستشفى أوتيل ديو:

 ال خشية من عودة النشاط الطيب 
إىل كامل أقسام املستشفى
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لــبنانيات

الداخلي،  الشأن  يف  أمريكية 
استخراج  موضوع  يف  تارة 
النفط وتارة أخرى يف ترسيم 
فرض  إىل  وصوال  احلدود، 
عقوبات اقتصادية سرعت يف 
االقتصادي  التدهور  وترية 
واالنهيار املعيشي، مما حيتم 
إلنتاج  وشفافية  جبد  العمل 
تضع  ألزماتنا  وطنية  حلول 
واللبنانيني  لبنان  مصلحة 
تنطلق  االعتبارات،  كل  فوق 
من تنفيذ خطة إصالحية تعيد 
وترسي  املنهوب  العام  املال 
الشفافية  يف  جديدا  نهجا 
ثقة  يعيد  مبا  األداء  وحسن 

املواطن بالدولة«.
ماري  العدل  »وزيرة  وطالب 
القضاء  وجملس  جنم  كلود 
استقالة  برفض  األعلى 
القاضي حممد مازح، الذي عرب 
وطنية  ومسؤولية  شجاعة  عن 
املستند  القضائي  قراره  يف 
اىل حرص وطين يف كبح الفنت 
اليت  التحريض  محالت  ووقف 
واحلساسيات  النعرات  تثري 
وتهدد  واملذهبية  الطائفية 

السلم األهلي«.

اجمللس  رئيس  طالب 
األعلى  الشيعي  اإلسالمي 
اإلمام الشيخ عبد األمري قبالن 
»السياسيني بالتنازل لبعضهم 
وطنهم،  إلنقاذ  خدمة  البعض 
التدهور  جلم  اىل  فيبادرون 
النقدي  واالنهيار  االقتصادي 
يدخل  الذي  الوطنية  للعملة 
الوطن يف نفق مظلم يصعب 
اخلروج منه، وحيمل املواطنني 
واغراق  النهب  سياسة  أعباء 
وتعميم  الديون  يف  لبنان 
اليت  والرشى  الفساد  ثقافة 
املتعاقبة  احلكومات  كرستها 
كان  استعماري،  ودفع  بدعم 
إخضاع  على  يراهن  زال  وما 
القرن  صفقة  لشروط  لبنان 
يف  تنازالت  من  تفرضه  وما 
للشعب  املشروعة  احلقوق 
الالجئني  وتوطني  الفلسطيين 
إلرادة  الشعوب  واخضاع 
يف  الصهيوأمريكي  املشروع 

بالدنا«.
تبعات  »املسؤولني  ومحل 
واملرتافقة  املرتاكمة  األزمات 
واعتداءات  تهديدات  مع 
وتدخالت  وضغوط  صهيونية 

عبد األمري قبالن طالب وزيرة العدل 
وجملس القضاء برفض استقالة مازح

 2020 تــموز   4 Saturday 4 July 2020الـسبت 

»أدعوكم  وقال:  فهم«،  سوء 
جهودكم  تركيز  مواصلة  اىل 
إن  االستقرار.  حفظ  على 
لديكم القدرة واملسؤولية ملنع 
فيه  املرغوب  غري  التصعيد 
والتوتر على طول اخلط األزرق«. 
اليونيفيل  »جهود  على  وشدد 
حدة  من  والتخفيف  الثقة  لبناء 
األطراف  من  وطلب  النزاع«، 
»فرص  من  الكاملة  االستفادة 
االستقرار  وتعزيز  النزاع  حل 
على طول اخلط األزرق«. وهلذه 
الغاية، دعا األطراف إىل »جتنب 
األنشطة اليت ميكن أن يعتربها 
اجلانب اآلخر استفزازية أو اليت 
من املمكن أن تتصاعد وتؤدي 
السيطرة  ميكن  ال  عواقب  اىل 

عليها«.
»االجتماعات  بأن  البيان  وذكر 
الثالثية تعقد بانتظام حتت رعاية 
اليونيفيل منذ نهاية حرب عام 
وهي  لبنان،  جنوب  يف   2006
آلية أساسية إلدارة النزاع وبناء 

الثقة«. 

اليونيفيل  بعثة  رئيس  ترأس 
ستيفانو  اللواء  العام  وقائدها 
يف  االول،  امس  كول،  دل 
رأس  يف  املتحدة  لألمم  موقع 
العسكري  االجتماع  الناقورة، 
الثاني،  االستثنائي  الثالثي 
بدء تفشي جائحة فريوس  بعد 

كورونا.
اىل  لليونيفيل،  بيان  وأشار 
على  تركزت  »املناقشات  أن 
الوضع على طول اخلط األزرق، 
والربية،  اجلوية  واالنتهاكات 
األخرى  القضايا  إىل  باإلضافة 
والية  نطاق  يف  تدخل  اليت 
جملس  قرار  مبوجب  اليونيفيل 

األمن الدولي 1701«.
إىل  »األطراف  ودعا ديل كول 
قنوات  من  الكاملة  االستفادة 
االرتباط والتنسيق اليت تضطلع 
أي  عن  لالبالغ  اليونيفيل  بها 
بالقرب  هلا  خيططون  أنشطة 
تتمكن  حتى  األزرق،  اخلط  من 
اليونيفيل من القيام بالتنسيق 
أي  حدوث  امكانية  ملنع  الالزم 

دل كول خالل االجتماع الثالثي:
لالستفادة الكاملة من فرص حل النزاع 

وتعزيز االستقرار على طول اخلط األزرق

دل كول

ان  دون  من  اللبنانية  االرض 
كبار  ومعها  احلكومة  تتمكن 
املعنيني من كبح هذه اجلرمية 

ومساءلة أصحابها«.
بيدهم  ممن  أحد  »ال  وقال: 
تكوين  يريد  واحلل  الربط 
ارتكبوا  الذين  عن  ملفات 
جرائم مالية واستعادة األموال 
املنهوبة - البند االول يف عملية 
هؤالء  من  أحد  وال  االنقاذ، 
يتورع عن تشويه مسعة الدولة 
امام  اليت يزعم احلرص عليها 
امليكروفونات. انهم يرفضون 
ولسان  للمحاسبة  اخلضوع 
حاهلم يقول »بلطوا البحر«، ال 
بل إنهم بكل بساطة ينتظرون 
ناضلوا  الذي  التام  االنهيار 
جمددا  لينقضوا  طويال  الجله 
على  ويستولوا  السلطة  على 
من  الدولة  وأمالك  مقدرات 

دون أن ينازعهم منازع«.
وختم: »على أي حال، من قال 
إن الذين اوصلوا البلد إىل هذا 
الوضع املأسوي من مصلحتهم 
إنقاذه، وهم يطعنونه بالسكني 

كل يوم«.

بشارة  السابق  النائب  سأل 
اللجان  »جتمع  باسم  مرهج 
يف  الشعبية«  والروابط 
تصريح: »ما هو املقصود من 
إعالن جمموعة من النواب ومجعية 
املصارف بياناتهما اخلاصة عن 
املتحققة، يف  املالية  اخلسائر 
عن  املركزي  البنك  متنع  ظل 
مع  بالتزامن  بدلوه،  االدالء 
الدولي  النقد  صندوق  إعالن 
أن أرقام احلكومة هي االقرب 
املقصود  هو  وما  للحقيقة؟ 
التدقيقات  استبعاد  من 
املالية اجلنائية واعتماد شركة 
للقيام  دولية عليها تساؤالت 
أن  املسبقة  املعرفة  مع  بذلك 
االنقسام  يثري  االعتماد  هذا 

واللغط؟«.
من  »املقصود  أن  إىل  وأشار 
كل ذلك، وحتى يثبت العكس، 
إشاعة البلبلة والفوضى وإغراق 
الشكوك  من  حبر  يف  البلد 
حتى  املتضاربة  واملعلومات 
ال يعرف أحد أين هي احلقيقة 
أكرب  عن  املسؤولون  ومن هم 
جرمية مالية جتري فصوال على 

مرهج باسم جتمع اللجان: من قال إن 
الذين أوصلوا البلد إىل هذا الوضع 

املأسوي من مصلحتهم إنقاذه؟

الشيخ قبالن

ما  أن  »صحيح  واردف: 
احلكومة  عن  جاهز  بديل  من 
األكرب  اخلطأ  ولكن  احلالية، 
هو أن نبقى يف حالة إنكار أن 
السيطرة  تزال حتت  ما  األمور 
أن  فإما  احلالية،  الظروف  يف 
احلكومة  على  القيمون  يتمكن 
هلا  جناح  ظروف  خلق  من 
علينا  وإما  جدا،  سريع  بشكل 
اختصار الوقت والذهاب فورا 
وعن  البديل  عن  البحث  إىل 
األمور  إن  إذ  إجناحه،  ظروف 
أمساء  تبديل  مبجرد  حتل  لن 
بأخرى أو جمرد حكومة بأخرى، 
عن  كناية  كبرية  بصدمة  بل 
مسار خيلق دينامية ثقة داخليا 
ومؤسساتها،  بالدولة  وخارجيا 
وهذا حتديدا ما مل تتمكن هذه 

احلكومة من حتقيقه«.

رأى عضو تكتل »لبنان القوي« 
النائب آالن عون، يف تصريح، 
من  احلكومة  استمرارية  »ان 
بالوضع  مرتبطة  مسألة  عدمها 
سرعة  أن  ويتبني  احلالي، 
االنهيار أسرع من وترية عمل 

احلكومة، وهذا هو الواقع«.
تستطع  مل  »إذا  وقال: 
املالي  االنهيار  كبح  احلكومة 
أنها  الطبيعي  من  وفرملته، 
واقع  هو  وهذا  هي  ستنهار 
األمور، ألنه ال ميكن أن تكون 
وحيصل  املسؤولية  سدة  يف 
وتبقى  السريع،  االنهيار  هذا 
تكن  مل  وإن  حتى  مكانك 
فالعجز  عنه.  مسؤوال  وحدك 
عن مواجهة املشكلة هو سبب 

كاف للبحث عن بدائل«.
فإن  »لألسف،  اضاف: 
احملاوالت والنوايا احلسنة اليت 
أعضاء  من  الكثري  بها  حتلى 
الزمن  يف  تكفي  ال  احلكومة، 
االستثنائي الذي نعيشه، ألن 
االجتماعي  املعيشي  الوضع 
للناس يتطلب نتائج فورية، وال 
خيار أوليا للسلطة إال أن تضع 
مبعزل  وتفرمله  لالنهيار  حدا 
عن اجلدل حول مسؤوليتها من 

عدمها عن وقوعه«.

آالن عون: إذا مل تستطع احلكومة 
كبح االنهيار املالي وفرملته من 

الطبيعي أنها ستنهار

لوزير  اإلعالمي  املكتب  أعلن 
طالل  املهندس  االتصاالت 
»جملس  أن  بيان،  يف  حواط 
طلب  على  وافق  الوزراء 
العمل  متديد  حواط  الوزير 
 2020/03/12 تاريخ   13 بالقرار 
سرعة  مبضاعفة  يقضي  الذي 
ذات  لالشرتاكات  االنرتنت 
دون  من  احملددة  السرعة 
سقف استهالك، ومضاعفة حجم 
االستهالك ذات حجم استهالك 
االنرتنت  يف  للمشرتكني  حمدد 
االتصاالت/ وزارة  شبكة  على 
تكاليف  اي  دون  من  اوجريو، 
املواطنني، وذلك  إضافية على 
نهاية  لغاية  استثنائية  بصورة 
أيلول 2020 قابلة للتمديد بقرار 

من جملس الوزراء.
متديد  على  اجمللس  وافق  كما 
العمل باملرسوم رقم 6254 تاريخ 
»بإعطاء  القاضي   2020/09/04
ملشرتكي  السعر  يف  ختفيض 
وشركات  االنرتنت  شركات 
ذاتها. للفرتة  املعلومات«  نقل 
برغبة  االسباب  حواط  وعلل 
جانب  اىل  الوقوف  يف  الوزارة 
االنرتنت  وشركات  املواطنني 
يف  املعلومات  نقل  وشركات 

االقتصادية  الظروف  هذه  ظل 
االستثنائية اليت متر بها البالد، 
اليت  الكثرية  للطلبات  وتلبية 
بتمديد  املشرتكني  من  تلقتها 
وايضا  العرض،  بهذا  العمل 
الوزراء  جملس  قرار  مع  متاشيا 
التعبئة  متديد  بإعادة  املتعلق 

العامة.
قانون  مشروع  على  ووافق 
قدمه وزير االتصاالت املهندس 
تطبيق  آلية  حول  حواط  طالل 
النافذ  القانون  من   36 املادة 
بتاريخ  الصادر   6 رقم  حكما 
املوازنة  قانون   05/03/2020
امللحقة  واملوازنات  العامة 
على  تنص  اليت   2020 لعام 
انه »خالفا الي نص قانوني او 
تعاقدي آخر، وباستثناء الرواتب 
التشغيلية،  املصاريف  وكل 
اخللوي،  قطاع  شركات  تلزم 
صايف  حتويل  املشغلني  او 
خدمات  من  الناجتة  اإليرادات 
احملصلة  اخللوية  االتصاالت 
اىل حساب اخلزينة لدى مصرف 
عن  شهر  كل  بداية  يف  لبنان 
حواط  وكان  السابق.  الشهر 
وقع عليها صباحا مع وزير املال 

غازي وزني«.

مكتب وزير االتصاالت: جملس الوزراء وافق 
على طلب حواط متديد العمل مبضاعفة 

سرعة االنرتنت حتى نهاية ايلول

صدر عن قيادة اجليش - مديرية 
التوجيه، البيان اآلتي:

»عقد قبل ظهر اليوم اجتماع ثالثي 
الناقورة  رأس  يف  استثنائي 
برئاسة قائد قوات األمم املتحدة 
املوقتة يف لبنان ورئيس البعثة 
اللواء ستيفانو دل كول، وحضور 
اللبناني  وفد من ضباط اجليش 
اللبنانية  احلكومة  منسق  برئاسة 
لدى قوات األمم املتحدة العميد 
الركن حسيب عبدو وذلك ضمن 
إجراءات مشددة للوقاية من وباء 

كورونا.
األخرية  احلوادث  االجتماع  تناول 
اخلط  طول  على  حصلت  اليت 
البحرية  واخلروقات  األزرق 
اللبناني  اجلانب  وأعاد  واجلوية، 

بالقرار  التزامه  على  التأكيد 
1701 ومبندرجاته كافة.

كما شدد على ضرورة انسحاب 
كافة  من  اإلسرائيلي  العدو 
األراضي احملتلة ومنها: املنطقة 
األزرق،  اخلط  لشمال  املتامخة 
كفرشوبا  وتالل  شبعا  مزارع 
منطقة  من  الشمالي  والقسم 
احملتلة.   B1 والبقعة  الغجر، 
وأعاد التأكيد على ضرورة ادراج 
التقارير  يف  احملتلة   B1 البقعة 
والقرارات األممية القادمة أسوة 
بباقي املناطق احملتلة املذكورة. 
متسكه  اللبناني  اجلانب  وأكد 
حبقوقه البحرية، وحذر من خطورة 
بالتنقيب يف  اإلسرائيلي  القرار 
مناطق حماذية حلدوده البحرية«. 

اجليش: اجلانب اللبناني يف االجتماع 
الثالثي حذر من خطورة القرار اإلسرائيلي 
التنقيب يف مناطق حماذية حلدوده البحرية

الناس على املولدات اخلاصة، 
أفضل  املازوت  أن  ووجدوا 
بعد  خصوصا  الدوالر،  من 
عن  الدعم  رفع  عن  اإلشاعات 
املازوت وهناك إحتكار للمادة 
القادمة،  السنة  إلستعماهلا 
وسيتوفر  متوفر  واملازوت 
أكرت، وسنمون السوق بعد غد 

)اليوم(«.
الكهربائي  »التيار  أن  وأكد 
وسنمد  األحد،  نهار  ينقطع  ن 
لبنان«  »كهرباء  مؤسسة 
عدم  اىل  وأدعو  بالفيول 
الشموع  شراء  على  التهافت 
من  تضخيمه  يتم  واملوضوع 

دون سبب«.

حتدث وزير الطاقة رميون غجر 
اثر انتهاء جلسة جملس الوزراء، 
أن  اىل  فاشار  االول،  امس 
كهرباء  موضوع  يف  »الوضع 
صعب لكن له أسبابه«، وقال: 
رد  على  الشركة  مع  »اتفقنا 
الشحنات وطلبنا كميات فيول 
عادة  يطلب  والفيول  جديدة، 
كل 3 أشهر، وهو غري موجود 
بالسوق، وعندما نطلبه اليوم ال 
يعين أنه سيصل غدا )امس(، 
الفيول  يف  شح  هناك  كان 
أسابيع  ملدة  كان خمزنا  الذي 
وباخرة فيول ستصل اىل لبنان 
املقبل، وعندما  األسبوع  بداية 
ينخفض اإلمداد بالطاقة يعتمد 

غجر من السرايا: الوضع يف موضوع الكهرباء 
صعب لكن له أسبابه وسنمد كهرباء لبنان 

بالفيول ولن ينقطع التيار األحد )غدا(
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لـبنانيات

الوزراء  جملس  رئيس  القى 
الدكتور حسان دياب، كلمة يف 
املنعقدة  الوزراء  جملس  جلسة 
قال  احلكومية،  السرايا  يف 
احلكومة،  شكلنا  »عندما  فيها: 
أطلقنا عليها إسم حكومة مواجهة 
أننا  نعلم  كنا  ألننا  التحديات، 
سنواجه تراكمات كبرية وأزمات 
من  خائفني  نكن  مل  ضخمة. 
خوض هذه املعركة إلنقاذ البلد. 
التضحيات  أن  أيضا  نعلم  وكنا 
سنخسر  وأننا  كبرية،  ستكون 
منا  واحد  لكل  طبعا  الكثري. 
مع  للخسارة.  اخلاص  مقياسه 
ذلك، مل نرتدد، وكنا مقتنعني 
إنقاذية وطنية  نقوم مبهمة  أننا 
ومستقبل  والناس  للبلد 

أوالدنا«.
اضاف: »ومن البداية، قلنا إننا 
ليس  السياسة.  عن  سنبتعد 
ال  سياسي.  طموح  أي  لدينا 
ألغينا  لدينا.  انتخابية  رغبات 
من  بالعمل.  وغرقنا  أنفسنا، 
ورشة إىل ورشة، من أزمة إىل 
أزمة، سلسلة طويلة من املشاكل 
عشرات  مدى  على  املرتاكمة 
دفعة  بوجهنا  انفجرت  السنني، 

واحدة مع أزمات مستجدة.
سنكمل  إننا  قلنا  ذلك،  مع 
هذه  سنخوض  الطريق. 
التحديات، وحناول التخفيف من 
الصدمة  وحجم  االنهيار  سرعة 
واألضرار اليت ستصيب البلد«.

حلظة  يف  حنن  »اليوم،  وتابع: 
أسف،  وبكل  لكن،  االصطدام. 
وحتى  املاضية،  األسابيع  خالل 
حملية  جهات  هناك  اليوم، 
حتى  وتعمل  عملت  وخارجية، 
يكون االصطدام مدويا، وتكون 
كبري،  حتطم  حصول  النتيجة 

وخسائر ضخمة«.
وقال: »بكل أسف، هناك جهات 
ملستقبل  تهتم  ال  الداخل  يف 
دفرت  إال  يهمها  وال  البلد، 
الشخصية  املصاحل  حسابات 
سياسية  حبسابات  املغلفة 
إما هي  اجلهات  هذه  وطائفية. 
أدوات خارجية إلدخال لبنان يف 
إىل  وحتويله  املنطقة  صراعات 
ورقة تفاوض، أو هي تستدرج 
اإلمساك  على  وتشجعه  اخلارج 
بالبلد للتفاوض عليه على طاولة 

املصاحل الدولية واإلقليمية«.
يطرح  ذلك  »كل  ان  واعلن 
هل  األسئلة:  من  جمموعة  علينا 
أصبحنا عاجزين عن التعامل مع 
التحديات؟ هل خسرنا املواجهة؟ 
احلكومة؟  دور  انتهى  هل 
واضحة،  الصورة  لي،  بالنسبة 
وقال:  واضحة«.  واألجوبة 
مطروح  أساسي  سؤال  »هناك 
كان  هل  منكم:  واحد  كل  على 
أحد يعتقد أن دخوله إىل احلكومة 
هو »بريستيج«، وأنه مل يتوقع 
طبعا،  صعبة؟  حتديات  مواجهة 
أنا على يقني أن كل واحد منكم 
كان يدرك إىل أين أتى، ويعلم 

ما ينتظرنا«.
مواجهة  »اخرتنا  اضاف: 
مبواجهتها.  وسنكمل  التحديات. 
قرارا  هناك  أن  جيدا  نعلم 
هم  البلد.  حبصار  كبريا 
لبنان.  عن  مساعدة  أي  مينعون 
لتجويع  مالي  ـ  سياسي  حصار 

نفسه،  الوقت  اللبنانيني، ويف 
مساعدة  يريدون  أنهم  يدعون 
يطالبوننا  اللبناني.  الشعب 
املقابل مينحون  باإلصالح، ويف 
محاية للفساد ويقدمون حصانة 
للفاسدين ومينعون حصولنا على 
األموال  الستعادة  مالية  ملفات 

املنهوبة.
الدوالر  سعر  رفع  لعبة  يلعبون 
على  واملضاربة  األمريكي، 
وحياولون  اللبنانية،  اللرية 
احلكومة  إجراءات  تعطيل 
الدوالر.  سعر  ارتفاع  ملعاجلة 
مكشوفة  أصبحت  الدوالر  لعبة 
بإجراءات  يطالبوننا  ومفضوحة. 
إىل  األموال  ويهربون  مالية، 
إىل  التحويالت  ومينعون  اخلارج 
البلد، ويعطلون فتح االعتمادات 
والدواء  واملازوت  للفيول 
والطحني، ليقطعوا الكهرباء عن 
اللبنانيني وجيوعونهم ويرتكونهم 
وفوق  أدوية.  دون  من  ميوتون 
حرصهم  عن  يتحدثون  ذلك، 
الشعب  ومساعدة  لبنان  على 

اللبناني«.
عن  كثريا  »سكتنا  وتابع: 
فيها  ديبلوماسية  ممارسات 
خروقات كبرية لألعراف الدولية، 
على  حرصا  والديبلوماسية، 
عالقات األخوة واالنتماء واهلوية 
السلوك  والصداقات، لكن هذا 
بالعالقات  مألوف  كل  جتاوز 
الديبلوماسية.  أو  األخوية 
بعض  ذلك،  من  واألخطر 
يف  فاقعة  أصبحت  املمارسات 
التدخل بشؤون لبنان، وحصلت 
اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل 
باحلرب السري ورسائل بالشيفرة 
آب«،  بالـ«واتس  ورسائل 
بقطع  عمليات  وأمر  وخمططات، 

الطرقات وافتعال املشاكل«.
احلكومة  تتعامل  »كيف  وسأل: 
واملشاريع؟  املخططات  هذه  مع 
هل تستسلم؟ هل تعلن فشلها؟ 
هل تهرب لرتتاح من هذا العبء 
وكفى اهلل املؤمنني شر القتال؟ 
هل  فارغة؟  الساحة  ترتك  هل 
تواجه؟ هنا التحدي األكرب الذي 

يواجهنا اليوم كحكومة«.
به  ندلي  لن  »اجلواب  وقال: 
سيكون  بالتأكيد  لكن  اليوم، 
وصريح  واضح  رد  هناك 
للمسؤوليات.  وحتديد  وشفاف 

دياب: جهات حملية وخارجية عملت وتعمل على إدخال 
لبنان يف صراعات املنطقة ولعبة الدوالر اصبحت 
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انفعالي.  رد  أي  إىل  نلجأ  لن 
حنن أم الصيب. هذا البلد بلدنا. 
والناس  شعبنا.  الشعب  وهذا 
أهلنا وناسنا. حنن حرصاء على 
لكن  والصداقة.  األخوة  عالقات 
عديدة،  خيارات  لدينا  بالتأكيد، 
عليها  نكتب  كثرية  وأوراق 
بالشيفرة.  وليس  رسائلنا، 
رسائلنا نكتبها حبرب واضح وبلغة 
أن  نقبل  لن  وصرحية.  مبسطة 
اللبناني  والشعب  البلد  يكون 
ملصاحل  داخلي  بريد  صندوق 
حسابات  وتصفية  ومفاوضات 

خارجية«.
مبحاصرة  نقبل  »لن  اضاف: 
أما  وجتويعهم.  اللبنانيني 
ليس  الطرقات.  لقطع  بالنسبة 
الفعليون  اجلائعون  بالضرورة 
هم من يقطعون الطرقات. قطع 
الطرقات هو ضد الناس، وليس 

ضد احلكومة.
قطع الطرقات يزيد الضغط على 
عذاباتهم.  من  ويزيد  الناس، 
حرق الدواليب لن حيرق احلكومة، 
بل حيرق األوكسيجني الباقي يف 
سياسي  الطرقات  قطع  البلد. 
عن  صادر  بقرار  وهو  بامتياز، 
اهلوية  مفضوحة  عمليات  غرفة 

واإلدارة«.
وقال: »الوضع صعب جدا. نعم. 
واملعيشية  االجتماعية  األزمة 
واالقتصادية، كبرية جدا. نعم.

فك  على  تعمل  احلكومة  لذلك، 
االرتباط بني سعر الدوالر وبني 
كلفة املعيشة. وحنن يف املرحلة 

األخرية من إجناز هذه املهمة«.
واكد ان »احلكومة ليست معطلة، 
من  الطرقات  قطع  مينعها  ولن 
مقومات  من  األدنى  احلد  تأمني 
وقال:  للبنانيني«.  احلياة 
املساعدات  بدفع  »مستمرون 
املالية للعائالت شهريا. ونرفع 
املستفيدة  العائالت  عدد 
دعم  خبطة  مستمرون  تدرجييا. 
واملدارس  والزراعة،  الصناعة، 

الرمسية واخلاصة.
فاتورة  خفضنا  قد  نكون  هكذا 
والسلع  الغذائية  السلة 
األعباء  وأيضا  االستهالكية. 
األخرى على املواطنني. سنواجه 
بتدابري  اللبنانيني  حماولة جتويع 
كل  يف  متدرجة  وإجراءات 

اجملاالت«. 

املاروني  البطريرك  عرض 
بطرس  بشارة  مار  الكردينال 
الدميان  زواره يف  مع  الراعي، 
وتربوية،  اعالمية  شؤونا 
من  إعالميا  وفدا  فاستقبل 
»الثائر«  االلكرتونية:  املواقع 
و«املغرد«  نيوز«  و«غدي 
ضم كال من رئيس ومدير عام 
غامن،  فادي  الثالث  املواقع 
رئيس التحرير العقيد املتقاعد 
اكرم سريوي، واهليئة االدراية 
حسون  ميشال  من  املؤلفة 
غابي  وحبضور  خليل  واندريه 

جربايل.
الراعي  البطريرك  الوفد  واطلع 
على نشاطاته، موضحا »التزامه 
واملوضوعية  االستقاللية 
والدقة يف نشر األخبار، بعيدا 
عن اإلبتذال، ولغة التجريح أو 
»الثائر«  موقع  وأن  الشتيمة، 
وحاول  املواطنني،  هموم  محل 
منذ انطالقته منذ ثالث سنوات 
إيصال صوت الناس، والرتكيز 
باإلصالح  املطالبة  على 
اإلقتصادي واإلداري، ونسعى 
آخذين  احلقيقة  نشر  إىل  دائما 
املصلحة  اإلعتبار  عني  يف 
الوطنية، مرتفعني عن أي سبق 
البعض  يفعله  مما  صحفي، 
السوداء  األخبار  مثريي  من 

والفنت«.
»غدي  موقع  ان  غامن  واكد 
إعالمي  منرب  أول  نيوز« 
لبنان  يف  بالبيئة  متخصص 
مثاني  منذ  األوسط،  والشرق 
مرجع  إىل  وحتول  سنة،  عشرة 
على  العلمية  البيئة  لألخبار 
أصبح  كما  املنطقة،  صعيد 
الدولي  اإلحتاد  يف  عضوا 
لصون الطبيعة )IUCN(، وهذا 
الدقة  من  املزيد  عليه  يضفي 
والعلمية واملوضوعية يف نشر 

رسالة التوعية البيئية«.
»املغرد«  واشار اىل ان موقع 
و«غدي  »الثائر«  كزميالته 
نيوز« ملتزم املبادئ األخالقية 
والعلمية لنشر األخبار، وإيصال 
الرسالة اإلعالمية التوعوية. وال 
السياسية  أخبارنا  يف  ننسى 
األهتمام بالبيئة، ومترير العديد 
اليت  والقضايا  املواضيع  من 
الثقافة  تعزيز  يف  تساهم 
على  احلفاظ  وأهمية  البيئية، 

ثروتنا الطبيعية.
باسم  للبطريرك  غامن  قدم  ثم 
وأرزة من  »الثائر«  درع  الوفد 
مجعية »غدي« كرمز خللود لبنان 
عربون شكر وتقدير، شاكرا له 
يف  اللبنانيني  جلميع  رعايته 
هذه الظروف الصعبة، ووقوفه 
الدائم إىل جانب احلق، ومطالب 
الشعب احملقة،، وصالته ألجل 

خالص لبنان.

غانم
»إن  غامن:  قال  اللقاء  وبعد 
وعلى  املارونية،  البطريركية 
البطريرك  ابينا  غبطة  رأسها 
هي بنظر مجيع اللبنانيني مرجعا 
وطنيا، لطاملا محلت هموم لبنان 
على  للحفاظ  وسعت  وابنائه، 

استقالله وتنوعه وازدهاره«.
هذه  يف  اليوم  اضاف:« 
العيون  فإن  الصعبة،  الظروف 
شاخصة إىل مواقف غبطة ابينا 
الشجاعة  الراعي  البطريرك 
املسار،  تصويب  واحلكيمة يف 
للقيام  املسؤولني  ودعوته 
وقفة  والوقوف  بواجباتهم، 
ضمري إلعالء املصلحة الوطنية، 
فوق اخلالفات واملناكفات اليت 
لبنان  مستقبل  تهدد  باتت 

ومصري ابنائه«..
الراعي  البطريرك  استقبل  كما 
النائب  حضور  يف  ايضا، 
املطران  اجلبة  على  البطريركي 
تربويا  وفدا  نفاع،  جوزيف 
يوسف  مار  مدرسة  مديرة  ضم 
املقدسة  العائلة  لراهبات 
كريستني  االخت  املارونيات 
االمسر، ومديرة مدرسة راهبات 
العائلة املقدسة يف حدث اجلبة 
االخت ماري جاك خوري ،مديرة 
دار النور عن مدارس الراهبات 
اللعازريات يف حصرون وطورزا 
االخت رانيا القزي ، االب بشري 
نصر عن مدرسة السيدة لالباء 
االنطونيني يف حصرون، االخت 
مدرسة  رئيس  ملع  انطوانيت 

سانت تريز حدشيت.
واطلع البطريرك من الوفد على 
ومعاناتهم  املدارس  »اوضاع 
جراء تردي الوضع االقتصادي، 
واقفال املدارس بسبب جائحة 
اىل  البعض  ولفت  »كورونا«، 
مرغمة  »مدارسهم ستضطر  ان 

على اقفال الفروع الثانوية«.
الراعي  البطريرك  واكد 
العامة  الرسالة  »مضمون 
باالمس  اطلقها  اليت  التاسعة 
الرتبوي  »امليثاق  بعنوان: 
الوطين الشامل: شرعة االجيال 
»واهلادفة  اجلديدة  اللبنانية 
لبنان  هوية  على  احملافظة  اىل 
واىل  وتعزيزها  احلضارية، 
دعوة شبابنا اللبناني اىل التزام 
بناء وطن افضل، وفهم جديد 
واالقتصادي  الثقايف  لالمناء 
وللعمل السياسي من اجل حفظ 
كرامة الشخص البشري، وخلق 
سلوكها  يرتكز  جديدة  قيادات 
انساني  اخالقي  اساس  على 

سليم .
نفاع  املطران  غبطته  وكلف 
مدارس  معاناة  كل  متابعة 
املنطقة والعمل على مساعدتها 

لتخطي املرحلة اليت متر بها. 

الراعي يدعو الشباب لبناء وطن افضل وخلق 
قيادات جديدة ترتكز على اساس اخالقي انساني

الراعي مستقبال الوفد

الوزراء  جملس  رئيس  استقبل 
امس  دياب  حسان  الدكتور 
يف  الصيين  السفري  االول 
لبنان وانغ كيجيان، على رأس 
البيئة  وزراء  حضور  يف  وفد، 
دميانوس قطار، الصناعة عماد 
حب اهلل، األشغال العامة والنقل 
واملياه  الطاقة  جنار،  ميشال 
رمزي  والسياحة  غجر،  رميون 
رئيس  ومستشار  املشرفية 
الدبلوماسية  للشؤون  احلكومة 
ومدير  صوفان  جربان  السفري 
خالد  القاضي  الرئيس  مكتب 

عكاري.
تعزيز  يف  اجملتمعون  وحبث 
التعاون على مجيع املستويات. 
الصيين  الوفد  أبدى  كما 
مع  الشراكة  لتفعيل  استعداده 

دياب  الرئيس  وكلف  لبنان. 
وزير الصناعة متابعة االتصاالت 

وقع رئيس اجلمهورية العماد 
ترقية  مراسيم  عون  ميشال 
ضباط يف االسالك العسكرية 
املراسيم  هذه  وحتمل  كافة، 
األرقام االتية: 6535 و6536 
يف  ضباط  )ترقية  و6537 
و6539  و6538  اجليش(، 
)ترقية ضباط يف قوى االمن 
)ترقية  و6540  الداخلي(، 
العام(،  االمن  يف  ضباط 
يف  ضباط  )ترقية  و6541 
)ترفيع  و6543  الدولة(  امن 
مالزمني اىل رتبة مالزم اول يف 
الضابطة اجلمركية بعد صدور 
املرسوم 6542 بوضعهم على 

جدول الرتقية(.
الرتقيات ضباطا من  ومشلت 
بضباط  بدءا  خمتلفة،  رتب 
دون يف  وما  عقيد  رتبة  من 

خمتلف االسالك العسكرية.
معلوف

استقبل  عون  الرئيس  وكان 
يف  االول  امس  ظهر  قبل 
ادي  النائب  بعبدا،  قصر 
األوضاع  معه  وعرض  معلوف 
النواب  جملس  وعمل  العامة 

واللجان املنبثقة عنه.
االباتي معلوف

واستقبل الرئيس عون رئيس 
اخلنشارة  يف  يوحنا  مار  دير 

االباتي ايلي معلوف.

عون وقع مراسيم 
ترقية ضباط يف 

األسالك العسكرية كافة

ماري  العدل  وزيرة  إلتقت 
كلود جنم سفري بريطانيا يف 
يف  رامبلينغ  كريس  لبنان 

مكتبها يف الوزارة.
الوزارة  عمل  يف  البحث  ومت 
وزارة  بني  القائم  والتعاون 
الربيطانية  والسفارة  العدل 
»دعم  مؤكدا  لبنان،  يف 
الوزارة  ملشاريع  السفارة 
باإلصالح  املتعلقة  سيما  ال 
السجون  وبوضع  القضائي 

اللبنانية«.
وشدد على أهمية »استقاللية 
يف  خصوصا  وعمله  القضاء 
بها  متر  اليت  الظروف  هذه 

البلد«. 

رامبلينغ التقى وزيرة 
العدل: استقاللية 

القضاء مهمة

دياب حبث مع سفري الصني يف تعزيز التعاون على مجيع املستويات
بإمكانيات  بشأن امللف املتعلق 

التعاون. 

صدر عن مكتب النائب نديم اجلميل ما يلي :
»نأسف أن يعمد البعض اىل تسريب اخبار ملفقة تتناول النائب 
نديم اجلميل يف هذا الظرف الدقيق الذي مير فيه وطننا العزيز. 
فالنائب اجلميل مل يدل بأي تصريح ومل جير أي اتصال بأحد منذ 
مخسة ايام، وكل إحياء أو تلميح يف هذا اخلصوص هو من نسج 

اخليال.
إن لدى النائب اجلميل رفاقا ومناصرين وحمبني يف منطقة جبيل، 

وليس لديه » مجاعة« وهذه التسمية ال تليق مبطلقيها أيا كانوا.
ونلفت اخريا اىل ان اي تصريح او احياء ال يصدر عن النائب نديم 
الواقع  اىل  ميت  ال  مدسوس  خرب  هو  االعالمي،  مكتبه  او  اجلميل 

واحلقيقة بصلة«.

مكتب نديم اجلميل: اي تصريح او احياء ال 
يصدر عنه او عن مكتبه االعالمي مدسوس
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لـبنانيات

ااستغرب الرئيس سعد احلريري 
احلكومة  رئيس  »حيصر  أن 
حسان دياب تصوير األزمة بأنها 
عن  احلديث  ويتجاهل  مؤامرة، 
موضوع اإلصالحات أو الكهرباء أو 
االتصاالت أو حتى املازوت، وأن 
يتهجم على السلك الدبلوماسي، 
يف حني أنه يسعى لالستدانة من 
يواجهها  اليت  األزمة  حلل  دوله 
»كلمة  أن  على  مشددا  لبنان«، 
ثم  اإلصالح  هي  لالنقاذ  السر 

اإلصالح ثم اإلصالح«.
أحد  »يكون  أن  احلريري  ونفى 
قد فاحته مبوضوع تشكيل حكومة 
»شروطه  أن  مؤكدا  جديدة«، 
معروفة ومل تتغري، وهي ليست 
ما  بل  احلريري،  سعد  شروط 
األزمة  من  لالنقاذ  البلد  حيتاجه 
احلالية«، الفتا إىل أنه »ال يغطي 
إن كان  أي شخص قريب منه، 

ذاهبا مبفرده لتشكيل حكومة«.
وحذر يف دردشة مع الصحافيني 
»بيت  يف  االول  امس  عصر 
أو  العهد  »إقدام  من  الوسط«، 
احلكومة على إقالة حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمة«، متوعدا بأنه 
موقف  املستقبل  لتيار  »سيكون 

قاسي جدا يف هذه احلالة«.
هناك  احلريري:  الرئيس  سئل 
تغيري حكومي،  اليوم عن  حديث 
رئاسة  إىل  تعود  أن  ميكن  فهل 

احلكومة؟
مسؤول  فريق  »هناك  أجاب: 
عن هذه احلكومة، وإذا قرر هذا 
وأنا  شأنه.  فهذا  تركها  الفريق 
شروط  لدي  أن  وقلت  سبق 
ونقطة  يعرفونها،  وهم  للعودة، 
مل  الشروط  وهذه  السطر.  على 
ولن تتغري. وهي ليست شروط 
سعد احلريري بل وضع البلد وما 
حيتاجه لالنقاذ. ال بد من طريقة 
خمتلفة كليا بالعمل، وليس البقاء 
بنفس احملاصصة ونفس أسلوب 
من كل  وإن مل خنرج  التعاطي. 

هذه األمور فال شيء سيتغري«.
احلكومة  هذه  حياصر  من  سئل: 
ولبنان برأيك، بعد حديث الرئيس 
لبنان  حسان دياب عن حماصرة 

ولعبة مكشوفة بالدوالر؟
أن  للخارج  ميكن  »كيف  أجاب: 
حياصرنا من خالل الدوالر؟ هناك 
هو  واملطلوب  اقتصادية  أزمة 
قاله  ما  مسعت  لقد  اإلصالح. 
اليوم دولة الرئيس دياب، فهل 
حتدث عن الكهرباء؟ أو اإلصالحات 
الواجب إجرائها؟ هو يتهجم فقط 
الذي  الدبلوماسي  السلك  على 
نسعى لالستدانة من دوله ويف 
عقل  فبأي  عليها.  نتهجم  وقت 
املوضوع؟  هذا  نقارب  أن  ميكن 
مرة جنمع هذا السلك الدبلوماسي 
ونتحدث أمامهم عن وضع لبنان 
ومعاناته، ومرة نستدير ونتهجم 
قاض  أي  أر  مل  وأنا  عليهم. 
انتفض وطنيا حني هاجم السفري 
قبل  بري  نبيه  الرئيس  السوري 

بضعة أشهر«.
الرئيسية  املشكلة  أين  سئل: 

اليوم برأيك؟
هذه  إىل  ننظر  أن  »إما  أجاب: 
األزمة بكل سلبية وإما أن حناول 
من  للخروج  معينة  إجيابية  إجياد 
هذه  أن  شك  ال  األزمة.  هذه 
اقتصاديا  انهيارا  خلفت  األزمة 
ما،  مكان  يف  لكن  لبنان،  يف 
صندوق النقد الدولي يقول أنه 
بد  ال  ولكن  للمساعدة،  مستعد 
منط  وتغيري  إصالحات  إجراء  من 
هناك  احملاصصة.  إيقاف  العمل 
 ،Low hanging fruit يسمى  ما 

وحتى اآلن مل نقم بأي أمر منها. 
أمسع  حني  مصدوم  بالفعل  أنا 
رئيس حكومة ال يتحدث بأي أمر 
له عالقة بالكهرباء أو االتصاالت 
أو خطة النقل أو مشكلة املازوت 
األمر  وحصر  منها،  نعاني  اليت 
أن  علينا  مؤامرة.  أنه  على  كله 
نقوم بواجباتنا. إذا أراد اللبناني 
أن  فعليه  مساعدته  اآلخر  من 
يساعد نفسه أوال. على احلكومة 

أن تساعد نفسها«.
سئل: لكن احلكومة احلالية حتمل 
السابقة،  للحكومات  املسؤولية 
فهل ترى نفسك اليوم مسؤوال؟

أجاب: »أنا سكتت أول مائة يوم 
أنكر  ومل  احلكومة  هذه  عمر  من 
ودليل  مسؤولية،  أحتمل  أني 
أني  املسؤولية  هلذه  حتملي 
الناس  تطالب  أمل  استقلت. 
مبا  قمت  واستقلت؟  باستقاليت 
هناك  وبالتأكيد  الناس،  يريده 
هناك  ولكن  علي،  مسؤولية 
مسؤولية أكرب بكثري على الغري. 
هناك من استلم وزارات ومتسك 
أجنزه  الذي  وما  فلماذا؟  بها، 
نلف  زلنا  ال  الوزارات؟  بهذه 
وندور للقيام بأسهل اإلصالحات 
نقوم  ال  فلماذا  بها.  نقوم  وال 
بهذه اإلصالحات؟ هل ألن فالنا 
يريد فالنا وهذا احلزب يريد هذا 
أو ذاك؟ هل سنبقى نسري بهذه 
صرخة  هي  هذه  هل  الطريقة؟ 
الشعب يف 17 تشرين األول؟ ما 
الذي قاله الشعب يومها؟ قالوا 
وال  مسلمني  ال  هناك  ليس  أنه 
مسيحيني، »حلوا عنا« والبلد ال 

يدار بهذه الطريقة«.
سئل: مصادر الوزير باسيل حتاول 
تسويق نائب حاكم مصرف لبنان 
السابق حممد بعاصريي على أنه 
بديل عن الرئيس حسان دياب، 
طاملا أنه مقرب منك. فهل ميكنك 

أن تسري بهذا الطرح؟
أجاب: »أنا ال أغطي أي شخص 
قريب مين إن كان ذاهبا مبفرده 
شروطي  السطر.  على  ونقطة 
واضحة، إن كنت أنا أو غريي«.

أال  الشرط  هذه  هل  سئل: 
يكون جربان باسيل متمثال بهذه 

احلكومة؟
أجاب: »هم يعرفون شروطي«.

سئل: يقال أن الواليات املتحدة 
يتمثل  ال  حبكومة  لبنان  تطالب 
فيها حزب اهلل، فهل أنت مستعد 

لرتؤس مثل هكذا حكومة؟
هذا  ذلك؟  قيل  »أين  أجاب: 
ولكن  عليه.  دليل  ال  الكالم 
سياسي  مشكل  هناك  بالتأكيد 
يف البلد بهذا الشأن، وال ميكننا 
أن نفهم كيف أن حكومة تطالب 
للبنان،  أموال  بتقديم  اخلليج 
من  هناك  احلكومة  هذه  وداخل 
صاروخ  يسقط  حني  يصفق 
حوثي على الرياض أو أي منطقة 
يف السعودية. املنطق يقول أن 
األمرين ال يتالزمان. وحني وضع 
النأي بالنفس يف بيان احلكومة 
مل  به  حتدثنا  وحني  السابقة 

حيرتم«.
إليه  تسعى  الذي  ما  سئل: 
السفارة السعودية يف لبنان من 
جيريها  اليت  االستقباالت  خالل 
الفرتة  يف  السعودي  السفري 

األخرية؟
أجاب: »جيب أن تسألوا سعادة 

السفري«.
يف  برأيك  نتجه  أين  إىل  سئل: 

مسألة االجتاه شرقا؟
هناك  أن  أظن  ال  »أوال،  أجاب: 
كانت  السابق  يف  حكومة  أي 

احلريري :االصالح كلمة السر اليت ميكنها ان تنقذ لبنان ومل يفاحتين احد بالعودة اىل رئاسة احلكومة وشروطي معروفة لذلك

حتى  أو  الشرق،  مع  مشكلة  هلا 
فقط،  بعضها  رمبا  الغرب،  مع 
ولكن معظم احلكومات كانت هلا 
ومع  الشرق  مع  مميزة  عالقات 
الغرب. رفيق احلريري زار الصني 
واليابان، وأنا ذهبت إىل الصني 
لكن  وأمريكا.  وأوروبا  وروسيا 
أنهم  املوضوع  هذا  املشكلة يف 
يعتقدون أن هذا هو احلل، وكأن 
الصني ستأتي وتضع أمواهلا يف 
لبنان. فأي دولة ستستثمر يف 
لبنان ستطالب بتحقيق اإلصالح. 
فإذا كانت ستشارك يف مناقصة 
للكهرباء مثال فإنها ستطلب بأن 
واضحة  املناقصة  هذه  تكون 
األسس  على  ومنظمة  وشفافة 
أننا  أحد  يقولن  ال  الدولية. 
الشرق،  مع  التعاطي  نرفض 
جتاه  مقفل  فريقا  هناك  أن  أو 
حتى  العكس.  على  ال  الشرق. 
يقام  الذي  املوسيقى  معهد  أن 
بإنشائه؟  تربع  من  الضبية،  يف 
أليست الصني يف عهد حكوميت؟ 
هواوي  شركة  مع  عملنا  كذلك 
وكنا   5Gالـ أبراج  وضعت  اليت 
بدون  املوضوع  هذا  يف  نبحث 
مع  مشكلة  ألحد  ليس  مقابل. 
خيلقون  أنهم  حني  يف  الشرق، 
احلكومة  ويطالبون  قصة  منها 
باالجتاه شرقا وكأن أحدا مينعهم 
إىل  بالنسبة  لكن  ذلك.  من 
علينا  للبنان،  الوطنية  املصلحة 
أن يكون لدينا دائما توازن. حني 
عليك  اللبناني  مصلحة  تفكر يف 
أن تأخذ بعني االعتبار أن يكون 
الشرق  إىل  الذهاب  على  قادرا 
الذهاب  على  قادر  هو  ما  بقدر 

إىل الغرب«.
سئل: هل انتهى لبنان الذي بين 
وفق رؤية الرئيس الشهيد رفيق 

احلريري؟
أجاب: »كال، أنا برأيي أنه لدينا 
استشهاد  فقبل  فرصة.  اليوم 
سائرا  البلد  كان  احلريري  رفيق 
العثرات  كل  رغم  بناؤه  ويتم 
اليت كانت توضع يف درب رفيق 
االستشهاد  بعد  ولكن  احلريري، 
هناك  باتت   ،2005 العام  يف 
غري  وحماصصة  عمل  طريقة 

مقبولة وغري طبيعية«.
بهذه  تقبل  كنت  ولكنك  سئل: 

األمور؟.
أجاب: »أنا كنت رئيسا للحكومة 
هذه  خالل  ولكن  مرات،  لثالث 
 7 هناك  كانت  الـ15،  األعوام 
فقط  بالفراغ،  ُأدرت  سنني 
مفاوضات من أجل هذه الكرسي 
أو تلك، وهذا الفراغ كان مدمرا 

بالنسبة إلينا.
أن  علينا  أنه  هي  الفرصة 
اليت  العمل  طريقة  بأن  نفكر 
عاما  الـ15  طوال  سائدة  كانت 
ولذلك،  جائزة.  تعد  مل  السابقة 
إعادة  زر  على  نضغط  أن  علينا 
وهذا   )reset button( الضبط 
لبنان  الذي يصيبنا يف  االنهيار 
هو جزء من هذا الزر. فحني نقيم 

اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، 
أن  علينا  اليت  اإلصالحات  كل 
كاملة،  تكون  أن  جيب  ننفذها 
حينها.  تتوقف  احملاصصة  وكل 
فإن  الفساد،  أردنا حماربة  وإذا 
احلكومة  هي  لذلك  وسيلة  أهم 
يضطر  ال  وحينها  اإللكرتونية، 
املواطن إىل الدوران من معاملة 
بالنسبة  نفسه  األمر  أخرى.  إىل 
 social( الوطين  الرقم  إىل 
بات  أين   ،)security number
العمل  بدأنا  أننا  الرقم علما  هذا 
إلجنازه يف احلكومة السابقة؟ من 
هنا، علينا العودة إىل األصول، 
وهذا البلد جيب أن ينهض جمددا 
على أساس هذه األصول وليس 
على االعوجاج الذي كان قائما«.

حلوال  تريد  الناس  ولكن  سئل: 
فورية يف ظل التدهور احلاصل، 
جولة  وجتري  تتدخل  ال  فلماذا 
إىل  الدعم  جللب  سعيا  خارجية 

لبنان؟
أجاب: »أين اإلصالح الذي قمنا 
تعيني  نستطع  مل  كنا  إن  به؟ 
لبنان.  لكهرباء  إدارة  جملس 
االتصاالت،  قطاع  يف  واآلن، 
تديران  كانتا  شركتان  لدينا 
وأعدناه  منهما  أخذناه  القطاع، 
إىل القطاع العام، وكأن القطاع 

العام كفوء للغاية«.
سئل: ولكن ذلك ملدة شهر فقط 

إىل حني إجناز دفرت الشروط؟
ذلك؟  تصدقون  »هل  أجاب: 

دفرت الشروط جاهز«.
النكد  أن  تقول  تكن  أمل  سئل: 
خطة  عطل  من  هو  السياسي 
العام  يف  أقرت  اليت  الكهرباء 

2010، فهل ما زلت عند رأيك؟
أجاب: »املشكلة هي يف أسلوب 
التعاطي مع الناس. يف احلكومة، 
مع  يتشاجر  أن  يريد  تيار  هناك 
كل املوجودين على طاولة جملس 
الوزراء، سواء حركة أمل أو سعد 
أو  جنبالط  وليد  أو  احلريري 
اللبنانية، فكيف ستعمل  القوات 

احلكومة؟
حني  ذهبية  فرصة  لدينا  كانت 
وكان  »سيدر«،  إىل  ذهبنا 
يفرتض أن ننتهي من االنتخابات 
يف  حكومة  ونشكل  النيابية 
بالعمل  ونبدأ  أيام  ثالثة  غضون 
حصل  لو  اإلصالحات.  وجنري 
اليوم.  إىل هنا  ذلك ملا وصلنا 
كال، فلماذا كان جيب متضية ستة 
حكومة؟  تشكيل  أجل  من  أشهر 
ألن هناك من يريد ذلك. أنا ال 
ولكننا  اخللف،  إىل  العودة  أريد 
الثقة  أردنا استعادة  إذا  اليوم، 
وختفيض الدوالر تدرجييا، ال بد 
والتحلي  اإلصالحات  إجراء  من 
باملصداقية وعلى العامل أن يرى 
بالفعل  يتغري  أسلوبا  هناك  أن 

يف البلد«.
سئل: هل هناك من بدأ يفاوضك 

على العودة إىل احلكومة؟
أن  أريد  ال  ال،  »ال،  أجاب: 
أقول  اآلن  من  أحد.  يفاوضين 

أكون  كي  راكضا  لست  أني 
رئيسا للحكومة وال أحب ذلك وال 

أفكر بذلك«.
اليوم  اجتمعت  إذا  ملاذا  سئل: 
النواب  جملس  رئيس  بنائب 
إيلي الفرزلي؟ أمل تتحدثا حبكومة 

جديدة؟
بهذا  نتحدث  مل  »أبدا  أجاب: 
من  وال  قريب  من  ال  املوضوع 

بعيد«.
إىل  بالعودة  تقبل  هل  سئل: 
احلكومة إن كان هناك قرار دولي 

بالوقوف إىل جانب لبنان؟
طريقة  هو  يهمين  »ما  أجاب: 
وكيف  املستقبل  يف  التعاطي 
كل  ختطي  أجل  من  سنعمل 
املشاكل اليت أوصلتنا إىل هذه 

احلالة«.
هذه  حلل  ستساعد  مباذا  سئل: 
األزمة مبا لديك من عالقات وثقل 
داخلي وخارجي؟ وهل ميكنك أن 

تكون احلل واملنقذ للبالد؟
أجاب: »أنا ال أعترب نفسي منقذا 
يد  منقذون.  مجيعا  حنن  بل 
وحدها ال ميكن أن تصفق يف هذا 
البلد. ولكين أسأل: من قام بكل 
الثالث  السنوات  يف  التنازالت 
من؟  حساب  وعلى  األخرية؟ 
ألست أنا وعلى حساب مجهوري؟ 
وملاذا؟ لكي نسمح للبلد بالعمل. 
رئاسة  موضوع  يف  تنازلت  أنا 
قانون  موضوع  ويف  اجلمهورية 
العمل؟  ميكننا  فهل  االنتخاب، 
كال، علينا أن نبقى على خالف. 
من  أن  اليوم  أقوله  ما  لذلك، 
أن يتنازل هو من هم يف  جيب 
احلكومة اليوم، وأنتم تعرفون من 
هم. عليهم أن يتواضعوا من أجل 
يسمحوا  لكي  اللبناني  املواطن 

للبلد بالتنفس«.
باستقالة  تطالب  هل  سئل: 

احلكومة احلالية؟
أجاب: »أنا قدمت كل التنازالت 
ملاذا؟  أقدمها.  أن  ميكن  اليت 
هل لكي أكون رئيسا للحكومة؟ 
طلب  وحني  املشكلة  وقوع  عند 
استقلت  االستقالة،  الناس  مين 
أمتسك  كغريي  ولست  فورا. 

بالكرسي حتى النهاية«.
مسألة  وصلت  أين  سئل: 
التدقيق  مع  أنت  وهل  األرقام، 
للمصرف  حاليا  املطروح  اجلنائي 

املركزي؟
أجاب: »ليفعلوا ما يريدون، مما 
خيافون؟ حنن كلبنانيني ال شيء 

لدينا لكي خنبئه«.
سئل: ولكنها تكشف البلد أمام 

اخلارج؟
البلد  أن  أساس  »على  أجاب: 

ليس مكشوفا«.
سئل: إىل أين حنن متجهون يف 

هذا الوضع االقتصادي؟
باحندار.  سائرون  »حنن  أجاب: 
اليت  السر  كلمة  هو  اإلصالح 
اإلصالح  لبنان.  تنقذ  أن  ميكنها 

ثم اإلصالح ثم اإلصالح«.
سئل: أين هي األولوية، اإلصالح 

السياسي أم االقتصادي؟
أجاب: »اإلصالح السياسي جيب 

أن حيصل بوقف احملاصصة«.
سئل: هناك من يطالب مبا يشبه 
لكي  لبنان  لكل   »shut down«
يبدأ من جديد، وهناك من يقول 
أن الشركات اليت تريد أن تبين 
توقيع  تشرتط  الكهرباء  معامل 
للبدء  الدولي  البنك  مع  لبنان 
بعملها لكي تكون حتت ضمانته، 
من  شروطا  تواجه  احلكومة  فهل 

كل العامل؟
به  نقوم  أن  جيب  »ما  أجاب: 

من  اقتصادنا  بناء  نعيد  أن  هو 
اليوم.  فيه  حنن  الذي  التعثر 
إن  ولكن  مفلسني،  لسنا  حنن 
الالزمة  اإلصالحات  بكل  نقم  مل 
اإلفالس.  إىل  سنصل  بسرعة 
اقتصاديا،  املثال،  سبيل  فعلى 
أن  جيب  ال  الدوالر  سعر صرف 
بني  بل  لرية،  آالف  بـ10  يكون 
ولكن  لرية،  آالف  والـ5  الـ4 
ملاذا يصل إىل 10 آالف؟ بسبب 

السوق السوداء«.
حاكم مصرف  يتحمل  هل  سئل: 

لبنان رياض سالمة املسؤولية؟
 90 استدانت  »الدولة  أجاب: 
مليار ولذلك علينا أن جند كبش 

حمرقة وهو رياض سالمة.
واحدا:  أمرا  لكم  سأقول  ولكين 
أي حكومة ستقدم على أي شيء 
سالمة  رياض  مبوضوع  تفكر  أو 
موقف  املستقبل  لتيار  سيكون 
قاس جدا، وميكننا أن نصل إىل 
أي شيء يف هذا املوضوع. ليس 
ولكن  سالمة،  رياض  أجل  من 
ولو  االستقرار  على  حنافظ  لكي 
فإذا  اليوم.  لدينا  الذي  القليل 
الرئيس  دولة  أو  العهد  كان 
يفكران بالطريقة احلالية بأن كل 
رياض  إقالة  إن متت  شيء حيل 
سالمة، فإني أقول من اآلن: أي 
أزمة  حاكم موجود يف ظل هكذا 
وهكذا وضع، أي حاكم، رياض 
سالمة أو غريه، ال بد من بقائه 
يف ظل هذه األزمة للوصول إىل 

بر األمان«.
سئل: هل العالقة مقطوعة كليا 

مع رئيس اجلمهورية؟
أجاب: »اخلالف ليس مع رئيس 

اجلمهورية بل مع شخص آخر«.
سئل: ملاذا مل تذهب إىل طاولة 

احلوار؟
كان  احلوار  عنوان  »ألن  أجاب: 
من أساسه خاطئا. ها هو الرئيس 
ميشال سليمان شارك وقال ما 
هم  البيان.  على  وحتفظ  قاله 
إصداره  وأرادوا  بيانا  وضعوا 

فقط«.
سئل: ما هي شروطك للعودة؟

أجاب: »هم يعرفونها«.
باسيل مصر،  سئل: لكن جربان 

إما أن تعودا معا أو ترتكا معا؟
أجاب: »ليكن، وأنا لست راكضا 
لكي أكون رئيس حكومة. الفرق 
لست  أني  غريي  وبني  بيين 

راكضا من أجل كرسي«.
قبل  من  جدية  ترى  هل  سئل: 
مبوضوع  التعاطي  يف  احلكومة 

صندوق النقد الدولي؟
احلكومة  وضعت  »كال،  أجاب: 
فأتى  بأرقام،  وخرجت  خطة 
نفسه  الفريق  من  أشخاص 
األرقام  دراسة  إعادة  واقرتحوا 
فرمبا ال تكون صحيحة. وبالفعل 
تبني أن هذه األرقام أقل، ولكن 
على  مصرة  زالت  ما  احلكومة 
أرقامها. هناك من أراد مساعدة 
احلكومة والتبيان هلا بأن أرقامها 

غري صحيحة«.
سئل: ولكنك أشدت جبهد النائب 

إبراهيم كنعان؟
يرأسها  اليت  املال  »جلنة  أجاب: 
بالعمل  قامت  كنعان  النائب 
بري  الرئيس  ولوال  الصحيح. 
املوضوع  هذا  بدارسة  وعناده 
يف جملس النواب ملا كنا وصلنا 
ما  وبالتالي  أرقام صحيحة.  إىل 
هو  كان  بري  الرئيس  به  قام 

الصواب«.
بالعودة  أحد  فاحتك  هل  سئل: 

إىل رئاسة احلكومة؟
أجاب: »مل يتحدث معي أحد«. 
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معونات  حول  اجلدال  يستمر 
اليت   JobSeeker و   JobKeeper
بداية  مع  احلكومة  عنها  أعلنت 
اخلسائر  من  للحد  كورونا  أزمة 
االقتصادية لألفراد والشركات 
واليت من املفرتض أن تتوقف 

يف أيلول/ سبتمرب املقبل.
هذه  يتمديد  يطالب  فالبعض 
كما  ذلك  بعد  ما  إىل  اإلعانات 
معونة  على  باإلبقاء  يطالبون 
عليه  هي  ما  على   JobSeeker
كان  الذي  املبلغ  أن  باعتبار 
عمل  عن  الباحثون  عليه  حيصل 
يكن  مل  كورونا  فريوس  قبل 

كافيًا.
سياسية  مواقف  مسعنا  وقد 
حتى  اجملال  هذا  يف  متضاربة 
الواحد  احلكومي  الفريق  ضمن 
بعد تصرحيات أحد الوزراء الذي 
رفض الكشف عن امسه لصحف 
تدرس  احلكومة  إن  نيوزكورب 
 40 من  البطالة  إعانة  زيادة 
دوالرًا إىل 75 دوالرًا. غري أن 
آن  االجتماعية  اخلدمات  وزيرة 
هذه  لتنفي  سارعت  روستون 
يوجد  ال  أنه  مؤكدة  املعلومات 
لدى  القبيل  هذا  من  توجه  أي 

احلكومة.
أتى ذلك يف وقت يضغط حزبا 
العمال واخلضر إىل جانب بعض 
رفع  باجتاه  احلقوقية  املنظمات 
املخصصة   Newtstart معونة 
للباحثني عن عمل واليت مل يكن 
هناك أي زيادة عليها منذ 25 

عامًا.
اخلبري يف الشؤون االقتصادية 
يف  التجاري  القانون  أستاذ  و 
عبداهلل  التور  ديكن  جامعة 
عجالن رأى أنه ليس هناك أي 
االشكال:  هذا  يف  فائز  طرف 
»مسعنا مطالبات من عدد كبري 
من الشركات وأصحاب األعمال 
بضرورة  السياسيني  وحتى 
إعادة انظر بهذا الربنامج بسبب 
املصاحل  على  السلبية  آثاره 
تشري  تقارير  وهناك  التجارية 
األشخاص  من  كثريا  أن  إىل 
وال  املعونات  بهذه  اكتفوا 
أنها  إذ  جمددًا  بالعمل  يرغبون 
يف بعض األحيان تكون أفضل 
الراتب  من  قيمة  أكثر  أو 
نفسه الذي كانوا يتلقونه قبل 

األزمة«.
ذكرت  صحفية  تقارير  وكانت 

خبري اقتصادي: اجليل القادم 
JobKeeper سيدفع فاتورة

JobSeeKer و 

التجارية  األعمال  أصحاب  أن 
يواجهون  البالد  أحناء  يف مجيع 
صعوبة يف العثور على موظفني 
معدالت  ارتفاع  من  الرغم  على 
العمل  بإلغاء  مطالبني  البطالة، 
ومعونة  األجور  دعم  خبطط 
متنع  قد  ألنها  السخية  البطالة 

الناس من البحث عن عمل.
كما حذر رئيس الوزراء سكوت 
 JobSeeker أن  من  موريسون 
اليت  البطالة  معونة  وهي   ،
آذار/مارس  يف  مضاعفتها  مت 
لن  أشهر،  ستة  ملدة  املاضي 
إعادة  وجه  يف  عائقًا  تقف 
أن  مشريًا  العاملة  القوة  بناء 
من  فعل  ردود  تلقت  احلكومة 
مشكالت  تواجه  اليت  الشركات 
املوظفني  ألن  التوظيف  يف 
على  حاليًا  حيصلون  احملتملني 
اليت  الرواتب  أعلى من  مدخول 

تنتظرهم.
من ناحيته، اعترب عجالن أن هذا 
األمر سيؤثر بشكل سليب على 
حتتاج  اليت  التجارية  املصاحل 
التأثري  هذا  وأن  عاملة  يد  إىل 
سيستمر على املدى البعيد. غري 
هناك  إن  املقابل  قال يف  أنه 
املصاحل  من  أيضًا  كبري  »جزء 
السياسيني  ومن  التجارية 
يطالبون احلكومة الفيدرالية بأن 
توفر هذه اإلعانات لفرتة أطول 
كورونا  جائحة  آثار  أن  بسبب 
لن تنتهي قريبًا وهي ستستمر 

لسنوات رمبا«.
احلكومة  كانت  إذا  ما  حول  أما 
قادرة على حتمل أعباء أي متديد 
أو  كورونا  ملعونات  حمتمل 
 Jobseeker معونات  على  اإلبقاء 
الشؤون  يف  اخلبري  يقول 
ممكن  هذا  أنها  االقتصادية 
على املدى القريب لكن »اجليل 

القادم سيدفع الفاتورة«.
نهاية  يف  أنه  اإلشارة  جتدر 
عدد  قفز  مايو،  أيار  شهر 
يتلقون  الذين  األسرتاليني 
مدفوعات JobSeeker إىل حوالي 
أسرتالي  ألف  وستمئة  مليون 
املستفيدين  عدد  ضعف  وهو 
قبل   Newstart مدفوعات  من 
أزمة وباء كورونا. ويكلف هذا 
 1.7 حوالي  احلكومة  الربنامج 

مليار دوالر كل أسبوعني.
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بأكملها  أسرتاليا  أنظار  حتولت 
كوينزالند  حكومة  رئيسة  إىل 
أعلنت  اليت  باالشاي  أنستازيا 
قرارها  عن  املاضي  االربعاء 
ساوث  نيو  مع  احلدود  بفتح 
ويلز وباقي الواليات األسرتالية 

ما عدا فيكتوريا.
 ومحل القرار يف طياته ختفيفًا 
لقيود العزل يف والية كوينزالند 
الشمالية، يسمح بالسفر داخل 
احلد  ويرفع  الوالية  وخارج 
من  العامة  للتجمعات  األقصى 

20 إىل 100 شخص.
ضغٍط  بعد  باالشاي  قرار  جاء 
أسابيع،  عدة  استمر  سياسي 
حكومة  رئيسة  مارسته 
غالديس  ويلز  ساوث  نيو 
من  نظريتها  على  بريجيكليان 
لفرتٍة  رفضت  اليت  كوينزالند 
نيو  مع  احلدود  فتح  طويلة 

ساوث ويلز.
 إال أن رد باالشاي كان قاسيًا 
حيث قالت إنه على نيو ساوث 
ويلز وفيكتوريا أن تسيطرا على 
قبل  اجملتمعية  العدوى  تفشي 
أن تسمح بعبور املسافرين من 
كوينزالند.  إىل  الواليتني  كلتا 
وأكدت على كالمها بالقول إن 
صحة أهالي كوينزالند، أولويتها 
األوىل، األمر الذي تراجعت عنه 

بقرارها امس االول.
وجاء اإلعالن بناء على النصائح 
كبرية  اقرتحتها  اليت  العامة 
يف  الطبيني  املسؤولني 
واليت  يانغ،  جانيت  كوينزالند 
اإلرشادات  خطابها  فصلت يف 
كوينزالند.  لسكان  اجلديدة 
بفرض  باالشاي  صرحت  كما 
تسمى  جديدة  ملعاملة  واليتها 
وهي   border Declaration
على  استمارة، يستوجب  تعبئة 
تقدميها  كوينزالند  زوار  كل 

قبل السفر.
 وتقرر احلكومة السماح أم منع 
دخول كل متقدم، بناء على ما 

ورد يف الطلب. 
خمالفة  إن  باالشاي  وقالت 
تزييفه،  أو  الطلب  شروط 
 4000 إىل  عقوبته  ستصل 

دوالرًا.
وعلى صعيٍد آخر طالب العديد 
بفتح  كوينزالند  سكان  من 
احلدود مع جريانهم اجلنوبيني. 
بها  بأس  ال  نسبة  أن  حيث 
الشهرية  الوالية  إيرادات  من 
 Sunshine Coastالـ بساحل 
القادمني  السياح  على  تعتمد 
من الواليات األسرتالية األخرى 

ونيوزيالندا. 
احلدود  إغالق  ظل  يف  ولكن 
إال   بالعبور   يسمح  مل  الذي 
وبعض  البضائع  لناقالت 
بدأ  اإلستثنائية،  احلاالت 
واملطاعم  الفنادق  أصحاب 
تعتمد  اليت  التجارية  واحملال 
رزقها،  كمصدر  السياحة  على 

الشعور باملعاناة.
وبالرغم من ذلك قالت باالشاي 
واليتها  السياحة يف  قطاع  إن 
حجم  تدرك  وأنها  ينهزم  لن 
هذا  هلا  يتعرض  اليت  اخلسائر 
األولوية  ولكن  حاليًا  القطاع 

»استمارة طلب دخول« للسفر إىل 
كوينزالند وغرامة 4000 دوالر 

ملزيفي الطلبات
العامة.  للصحة  تكون  أن  جيب 
لدى  اإلحصاءات  فبحسب 
فيكتوريا اآلن 288 حالة نشطة 
بينما سجلت نيو ساوث ويلز 7 

حاالت وكوينزالند اثنتني.
 22 كوينزالند  سجلت  وبينما 
من  العاشر  منذ  فقط  حالة 
نيو  سجلت  املاضي،  أيار 
ساوث ويلز 131 إصابة جديدة 
حاالت   610 فيكتوريا  وسجلت 
نفس  يف  بالكورونا  مصابة 
هذه  وتعترب  الزمنية.  الفرتة 
وراء  الرئيسي  الدافع  األرقام 
كوينزالند  حكومة  رئيسة  قرار 
إغالق  يف  باالستمرار  سابقًا 

احلدود.

فيكتوريا تقسم إىل مناطق 
منعزلة

والية  حكومة  رئيس  وأصدر 
فيكتوريا دانيل أندروز االربعاء 
عشر  بعزل  قرارًا  املاضي 
مناطق يف واليته بدءًا من مساء 
ليل االربعاء املاضي وحتى 29 
من متوز  على أقل تقدير، يف 
سرعة  على  للسيطرة  حماولة 

تفشي الوباء. 
بـ800  فيكتوريا  استعانت  كما 
عناصر إضافية من طواقم طبية 
وممرضني ومتطوعني من مجيع 
يف  للمساعدة  أسرتاليا  أرجاء 

حل األزمة املتفاقمة.
يف  بالتحقيق  أندروز  أمر  كما 
حلاالت  الفنادق  إدارة  كيفية 
العزل  أشهر  أثناء  الكورونا 
واليت اشتبه انتشار العدوى من 
بعضها. باإلضافة إىل اصداره 
الرحالت  مجيع  بتحويل  قرار 
ملبورن  عن  بعيدًا  الدولية 
لضمان عدم وصول أية حاالت 

إضافية للوالية من اخلارج.
زياد  الطبيب  قال  جانبه  ومن 
ما  اآلن  الصراع  إن  فشخة 
واالقتصاد  العامة  الصحة  بني 
إحدى  املتحدة  الواليات  ويعترب 
الدول اليت ركزت جهودها على 
الصحة  حساب  على  االقتصاد 
من  أسرتاليا  ان  وقال  العامة. 
الصحة  اختارت  اليت  البالد 
االقتصاد  حساب  على  العامة 

والسفر.

جنوب أسرتاليا تمدد إغالق 
الحدود

ويف نفس السياق، أعلنت والية 
جنوب أسرتاليا االربعاء املاضي 
عن إلغائها خلطة فتح احلدود مع 
فيكتوريا، واليت توقعها سكان 
العشرين من متوز\ الوالية يف 

يوليو القادم. حيث قال رئيس 
حكومة الوالية ستيفن مارشال 
احلدود  فتح  يستطيع  ال  إنه 
الظروف  ظل  يف  فيكتوريا  مع 
فيكتوريا  سجلت  إذ  احلالية. 
من  جديدة  حالة   75 باألمس 
تزايٍد  يف  بالكورونا  اإلصابات 
مر  على  يوم  بعد  يومًا  مستمر 
املاضية.  يومًا  عشر  الثالثة 
بأسوء  يعرف  بات  ما  وهو 
آذار   منذ شهر  للمرض  انتشار 

املاضي.
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أكثر  يف  اخلدمة  ُفقدت  االتصاالت.  قطاع  إىل  امتدت  الكارثة 
لبنان بسبب عدم تزويد احملطات والسنرتاالت  من منطقة يف 
باملازوت. االربعاء املاضي، كان ميكن خلدمة »ألفا« أن تنقطع 
املازوت يف سنرتال  الشمال بشكل كامل، بسبب فقدان  يف 
أدما، وعدم قدرة الشركة على تأمني تلك املادة من مصادرها 
املعتادة، أي »مدكو« و«توتال«، بسبب الشح يف املادة والتأخر 

يف دفع املستحقات.
 لذلك، تواصل املدير العام للشركة مروان حايك، بوساطة من 
برتوليوم«،  عثمان  »شركة  مع  حّواط،  طالل  االتصاالت  وزير 
لتأمني بعض حاجة السنرتال، فيما ال تزال شركة »باورتيك« 
تؤّمن املازوت للمحطات، حبسب عقد موّقع سابقًا. وهي بقيت 
حتصل على أمواهلا إىل حني فرض قانون املوازنة، الذي نشر 
يف اجلريدة الرمسية يف بداية آذار، على الشركتني حتويل كامل 

العائدات إىل اخلزينة.
عدم دفع مستحقات املوردين ألشهر طويلة بدأ ينعكس سلبًا 
على شبكيت اخللوي، فيما يزداد عدد املوظفني املصروفني من 

الشركات املتعاقدة مع شركيت اخللوي.
 االربعاء املاضي أضيف عمال شركة prosec، متعهدة خدمات 
األمن واحلماية يف »ألفا«، إىل الئحة ضحايا الصرف التعسفي، 
بعد تراكم مستحقاتها على الشركة، وجلوئها إىل سحب فريق 
دفع  بضرورة  للشركة  وّجهته  إنذار  إثر  مقراتها،  من  عملها 
»األخبار« االستيضاح عن اخللفّيات،  مستحّقاتها. وبعد حماولة 
رّدت prosec بأن موّظفي اإلدارة املخّولني الرّد غري موجودين يف 
مكاتبهم النتهاء الدوام. يف املقابل، أكدت مصادر »ألفا« أنها 
»اختذت اإلجراءات الالزمة للحفاظ على أمن الشركة وممتلكاتها«، 
إىل حني بّت وزارتي االتصاالت واملالية آلية الدفع للموردين. 
ومقراتها،  الشركة  حبماية  املكلفني  األمن  عناصر  إىل  إضافة 
تبني أنها فقدت أيضًا محايتها السيربانية، إذ مل تستطع جتديد 
برامج الـantivirus بعد انتهاء صالحيتها. املشكالت يف القطاع 
تزداد. بعد التخّوف الدائم من فقدان املازوت، وبالتالي فصل 
حمطات عن الشبكة، مثة من بدأ حيذر من تعطل خدمات الصيانة 

بسبب عدم القدرة على الدفع.
من جهة أخرى، كان يفرتض أن تعقد »ميك 2« )تاتش(، اليوم، 
اجتماعًا للجمعية العمومية، قبل أن ترجئه إىل اإلثنني، بسبب عدم 
حضور املساهم الرئيسي، أي بنك عودة. جدول أعمال اجللسة 
يسمح  مبا  ليومني،  احلالي  اإلدارة  جمللس  التجديد  إىل  يشري 
املوردين. وحبسب  رواتب املوظفني وتسديد مستحقات  بدفع 
املعلومات، فإن بنك عودة ال يزال يتحفظ على التجديد جمللس 
اإلدارة، يف ظل عدم وجود أي عقد موّقع بني الدولة وشركة 
»زين«. كما أن املساهم وسيم منصور كان أبدى حتفظه على 
املادة  البند خيالف  أن هذا  اعتبار  أموال املوردين على  صرف 
36 من قانون املوازنة، لكنه أكد يف الوقت نفسه تأييده دفع 

الرواتب وفواتري املازوت حصرًا.

    بعد االنقطاعات املتكررة بسبب شح املازوت مخاوف من تعطل خدمات 
الصيانة

وفيما علمت »األخبار« أن شركة »ميك 2« تتجه لعقد اجلمعية 
العمومية اخلاصة بتعيني أعضاء جدد جمللس اإلدارة )األعضاء 
املعينني من قبل وزير االتصاالت(، يف 27 متوز اجلاري، تعقد 
اعتصامًا  بأن  علمًا  غدًا،  العمومية  مجعيتها  )ألفا(   »1 »ميك 
سيشهده املقر الرئيسي لفرنسبنك )املساهم الرئيسي يف ألفا( 
رفضًا إلعطاء براءة ذمة ألعضاء جملس اإلدارة السابقني، قبل 
االنتهاء من عملية التدقيق. مصادر الشركة أكدت يف املقابل، 
pWC املعينة من  بالفعل، من قبل شركة  أجري،  التدقيق  أن 
الدولة. وقد وافقت وزارة االتصاالت على تقريرها، كما وافقت 
القانوني  اإلجراء  سوى  يبقى  وال  عليه،  »أوراسكوم«  شركة 
املنصوص عليه يف العقد، أي إعطاء براءة الذمة ألعضاء جملس 

اإلدارة.

 اخللوي على خطى الكهرباء
إيلي الفرزلي

اعالناتكم 
يف الهريالد طريقكم 

اىل النجاح..
 لالتصال:

0403482345
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اسـرتاليات

يف  الفيكتوريني  دخول  مع 
املاضي،  االربعاء  ليل  اإلغالق 
حراسا  بأن  ادعاءات  ظهرت 
نزالء  مع  اجلنس  مارسوا 
الفندقني املصابني يف ملبورن، 

مما أدى اىل اصابات جديدة.
االربعاء  صباح  مزاعم  وبرزت 
باحلفاظ  معينني  موظفني  بأن 
على سالمة الضيوف يف فندقي 
ملبورن،  يف  الصحي  احلجر 
يفتقرون اىل التدريب،  مارسوا 

اجلنس مع وافدين من اخلارج.
الذين  املخربين  أحد  وحتدث 
احلجر  فندقي  أحد  يف  عملوا 
الصحي يف ملبورن إىل وسائل 
اإلعالم، زاعما أن احلراس تلقوا 
تدريًبا ملدة مخس دقائق فقط.

وكان قد مت إجبار الوافدين من 
يف  الصحي  احلجر  على  اخلارج 
بالزا  ستامفورد  فندق  من  كل 

وفندق ريدجز ملدة 14 يوًما.
أن  منذ ذلك احلني  اتضح  وقد 
رفضت،  االختبارات  من  العديد 
األكثر  األمر  يكون  رمبا  ولكن 
إثارة للقلق هو التقارير اجلديدة 
احلراس  قيام  كيفية  حول 

برعايتهم.
وأبلغ أحد املخربين امس االول 
يتلقوا  مل  احلراس  أن  اخلميس 

سوى قفاز واحد وقناع واحد.
مت فتح حتقيق قضائي يف طريقة 

التعامل مع احلجر الصحي.
الذي  الوقت  يف  ذلك  ويأتي 
فيكتوريا  والية  فيه  تشهد 
ارتفاًعا كبرًيا يف حاالت كوفيد 
19 مما ادى اىل اغالق حواىل 36 

ضاحية.

يمكن أن تتخطى فيكتوريا 
باالصابات نيو ساوث ويلز يف 

غضون أيام
أفادت شبكة ABC صباح امس 
فيكتوريا  أن  اخلميس  االول 
نيو  والية  تتخطى  أن  ميكن 
الوالية  باعتبارها  ويلز  ساوث 
اليت تشهد أكرب عدد من احلاالت 

يف غضون أيام.
مع  الشبكة  مراسلو  وحتدث 
من  ستاناواي  فيونا  الدكتورة 
إن  قالت  اليت  سيدني  جامعة 
من  تنتقل  أن  ميكن  فيكتوريا 
 3200 من  أكثر  إىل  حالة   2231

خالل 10 أيام.
املنحى  هذا  »إن  وقالت: 
هو  فيكتوريا  يف  التصاعدي 
بالفعل  ما حيدث  مزيج من كل 
يف التفشي ونتيجة العثور على 
املصابني  األشخاص  املزيد من 
االختبارات  أثناء  بالفريوس 

العشوائية«.
مقتنعة  »لست  تقول  واضافت 
بنسبة 100 يف املائة بأن الزيادة 
هذا  يظهره  الذي  بالقدر  سيئة 

املنحى.«
حالة   73 فيكتوريا  وسجلت 
حالة   64 و  األربعاء  يوم  جديدة 
حالة   75 و  الثالثاء  يوم  جديدة 

جديدة يوم االثنني.
ملدة  فيكتوريا  والية  وسجلت 
اصابات  التوالي  على  يوًما   15

مزدوجة االرقام.
ملاذا رفض الفيكتوريون االختبارات

العناصر  أكثر  من  واحدة  إنها 
احلالي  االرتفاع  يف  احملرية 
لفريوس كورونا يف فيكتوريا، 
دانيال  الوالية  رئيس  لكن 
ملاذا  يعرف  أنه  يعتقد  أندروز 
الفيكتوريني  بعض  يرفض 

اختبارات كوفيد 19 اجملانية.
ما  ان  أندروز  السيد  قال  فقد 
يقرب من 1000 شخص رفضوا 
واحلنجرة  األنف  من  عينات  أخذ 
املنازل  مداهمات  خالل  لالختبار 
يف  الفريوس  اختبارات  الجراء 

الضواحي املزدمحة بالسكان.
فيهم  مبن  اخلرباء،  اصيب  وقد 
أستاذ علم األوبئة جبامعة جنوب 
إسرتمان،   أدريان  أسرتاليا 

بالصدمة لسماع هذه األخبار.
news. وقال السيد اسرتمان لـ

يف  شخص  كل  أن   com.au
جيب  للخطر  املعرضة  الضواحي 

أن خيضع لالختبار.
من  يكون  »لن  يقول  وتابع 
يف  اجلميع  اختبار  الصعب 
مناطق ملبورن الساخنة مبساعدة 
أخرى  واليات  من  موظفني 

وقوات الدفاع األسرتالية«.
وقال »إنها حالة طوارئ صحية 
من  قليل  عدد  فقط  عامة. 
األشخاص الذين يفعلون الشيء 
أسرتاليا  يغلقوا  أن  اخلطأ ميكن 

متاًما مرة أخرى«.
قدم  املاضي،  األربعاء  ومساء 
لرفض  حمتماًل  تفسريًا  أندروز 
قائال  لالختبار  اخلضوع  البعض 
»أعتقد أنه قد يكون هناك بعض 
الذين ال يستطيعون  األشخاص 
سواء  الدفع،  على  احلصول 
كان ذلك أجًرا مرضًيا أو إجازة 

عطلة«.
تكون  »قد  يقول  واضاف 
غري  االقتصادية  ظروفهم 
للغاية، وقد تكون فكرة  مرحية 
العمل ملدة يومني  االبتعاد عن 

كانبريا تقبل ونيو ساوث ويلز ترفض الرحالت الدولية احملولة من فيكتوريا

مزاعم ممارسة اجلنس يف فنادق احلجر 
أدى اىل تفشي فريوس كورونا يف فيكتوريا
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أثناء انتظار نتيجة االختبار حتدًيا 
كبرًيا«.

لقد مسعَت ذلك من قبل تسبب 
حضروا  الذين  الفيكتوريني 
 Black Lives Matter احتجاجات 
أو ساهموا  احلالي  التفشي  يف 

يف ذلك على األقل.
على  سريعة  نظرة  لكن 
ُتظهر  الفعلية  اإلحصائيات 
ممن  فقط  أشخاص  أربعة  أن 
حضروا االحتجاجات مت تشخيص 
إصابتهم بـ كوفيد 19 وال يوجد 
دليل على أنهم أصيبوا بالعدوى 

يف االحتجاجات.
وجد  ذلك،  من  الرغم  وعلى 
يف   42 أن  أساسي  استطالع 
الذين  األشخاص  من  املائة 
يعتقدون  االستطالع  مشلهم 
اجلديدة  احلاالت  من  العديد  أن 

مرتبطة باملتظاهرين.
ربط  يف  الرجال  نسبة  وكانت 
التظاهر بزيادة انتشار الفريوس 
اكرب من النساء ، ويعتقد حوالي 
52 يف املائة من ناخيب االئتالف 
أن هذا صحيح، مقارنة بـ 38 يف 
املائة من ناخيب حزب العمال و 22 

يف املائة من اخلضر.

ادعاءات متفجرة حول فنادق الحجر 
الصحي

استيقظ سكان ملبورن  صباح 
على  اخلميس  االول  امس 
ادعاءات جديدة حول سوء إدارة 
فندق  يف  الصحي  احلجر  نظام 

فيكتوريا.
من  الوافدين  من  ُطِلب  وقد 
يف  يوًما   14 قضاء  اخلارج 
اإلغالق إما يف فندق ستامفورد 
بالزا أو فندق ريدجز، حيث ظهر 
الضيوف  من  كبرًيا  عدًدا  أن 
 19 كوفيد  بـ  أصيبوا  واحلراس 
وأن ٪30 من الضيوف رفضوا 

اخلضوع لالختبار.
االول  امس  صباح  ولكن 
املخربين  أحد  قام  اخلميس، 
على  للحفاظ  تعيينهم  الذين مت 
سالمة الضيوف بتقديم ادعاءات 
مع  التعامل  طريقة  حول  مذهلة 
أن  أخرب  حيث  احلجر،  نظام 
دقائق  مخس  تلقوا  احلراس 
وتسلموا  التدريب  من  فقط 
قبل  واحًدا  وقناًعا  واحًدا  قفاًزا 
مراكز  يف  للرعاية  إرساهلم 

احلجر.
الثالثة  املرحلة  قيود  ودخلت 
كورونا رمسًيا يف  من فريوس 
الساعة  التنفيذ  حيز  فيكتوريا، 

االربعاء  ليلة  مساء  من   11.59
املاضي.

السكان  من   310.000 من  أكثر 
رموز   10 يف  يقطنون  الذين 
 hotspot( ساخنة  بريدية 
اإلقامة  حتت   )postcodes
اجلديدة يف املنزل ميكنهم فقط 
أسباب،  ألربعة  املنزل  مغادرة 
تقديم  الطعام،  التمارين،  هي: 

الرعاية والعمل/املدرسة.
العزل سارية  إجراءات  وستبقى 
حتى 29 متوز احلالي على األقل، 
هذه  تشمل  أن  من  خماوف  مع 
إذا  فيكتوريا  بقية  القيود 
االصابات  أعداد  استمرت 

باالرتفاع.
املستجدة  الوقائع  هذه  وأمام 
الفريوس  تفشي  اعادة  بسبب 
ليس  إنه  أندروز  السيد  قال 
حتويل  سوى  خيار  أمامه 
الواليات  اىل  الدولية  الرحالت 

واملقاطعات االخرى.
كانبريا ال ترفض تحويل الرحالت 

الجوية الدولية اليها
وزراء  كبري  أن  املؤكد  من 
بار،   أندرو  كانبريا  العاصمة 
بقبول  الفرح  مل يكن يقفز من 
للوضع  نتيجة  الدولية  الرحالت 
فيكتوريا   يف  يتكشف  الذي 
لديها  العاصمة  إن  قال  لكنه 

القدرة على املساعدة.
»إذا  قائال:  بار  السيد  واوضح 
هناك  تكن  ومل  ذلك  منا  ُطلب 
حباجة  الناس  وهؤالء  بدائل، 
إىل العودة إىل أسرتاليا ، فلن 

نرفض«.
... ونيو ساوث ويلز ترفض هذا 

التحويل
قبول  بعدم  قرارها  عن  دفاًعا 
حتويل رحالت دولية من ملبورن، 
وجهت رئيسة والية نيو ساوث 
بريجيكليان  غالديس  ويلز 
أخرى  لواليات  مبطنا  انتقادا 
كانت اصاباتها بفريوس كورونا 
منخفضة جدا نتيجة قبوهلا  )نيو 
ساوث ويلز( باستقبال الرحالت 

اجلوية.
»من  الوالية  رئيسة  وقالت 
الواليات  بعض  أن  املفارقات 
االستفادة  من  متكنت  األخرى 
لديها  ليست  بأن  قوهلا  من 
أية اصابات وذلك ألننا اعتنينا 
ساوث  نيو  يف  هنا  بأبنائها 
يف  حاالتنا  واعتربناهم  ويلز 
كل  فإن  ولذا  الصحي..  احلجر 
بعني  أخذه  يتم  رمبا  أقرتحه  ما 

االعتبار«.
رئيس  »كان  تقول  واضافت 
ذلك  على  جًدا  منفتًحا  الوزراء 
ويلز  ساوث  نيو  والية  ألن 
عودة  من  األكرب  العبء  حتملت 

األسرتاليني نيابة عن األمة«.
وقالت »يف الوقت احلالي لدينا 
4800 )شخص( يف فنادق احلجر 
الصحي اليت نعتين بها نيابة عن 
األمة. وهلذا أعتقد أنه من العدل 
ومقاطعات  واليات  تقبل  أن 
تلك  بعض  حتويل  أيًضا  أخرى 

الرحالت اليها«.

دانيال اندروز

ويلز  ساوث  نيو  حكومة  قررت 
يف  التفشي  بؤر  سكان  منع 
والية فيكتوريا من الدخول خوفا 
يف  الصحية  األزمة  انتقال  من 

فيكتوريا إىل أراضيها
فبداية من امس االول اخلميس، 
بؤر  سكان  تغريم  يتم  أن  ميكن 
تفشي فريوس كورونا يف مدينة 
ملبورن 11,000 دوالر أو السجن 
ستة أشهر يف حال حاولوا دخول 
والية نيو ساوث ويلز. أما سكان 
نيو ساوث ويلز العائدين من بؤر 
تفشي كوفيد-١٩ فسيكون لزاما 
املنزل  أنفسهم يف  عزل  عليهم 

ألسبوعني.
تدخل  القرارات  هذه  وتدخل 
تسعى  وقت  يف  التنفيذ  حيز 
ويلز  ساوث  نيو  حكومة  فيه 
يف  الصحية  األزمة  انتقال  ملنع 
حيث  أراضيها،  إىل  فيكتوريا 
ميكنها  ال  إنها  احلكومة  قالت 

إغالق احلدود بني الواليتني.
الوالية  يف  الصحة  وزير  وقال 
ميكنه  »الفريوس  هازارد  براد 
أن ينتقل خاصة لدى الشباب.« 
أن  حنب  حنن  »عادة  وأضاف 
فيكتوريا  والية  شباب  يزورنا 
ولكن  الناس،  وكل  وكوينزالند 
سكان  فإن  احلالي  الوقت  يف 
فيكتوريا القادمني من تلك البؤر 
ساوث  نيو  يف  بهم  مرحب  غري 

ويلز. حنن آسفون.«
أمرا  ليس  »هذا  هازارد  وأكد 
نرغب يف فعله ولكن جيب علينا 
أن نفعل هذا من أجل سالمتنا.«

قد  اجلديدة،  اإلجراءات  وضمن 
يف  يرغب  من  السلطات  تلزم 
ساوث  نيو  يف  مباريات  حضور 
القيادة  رخصة  إبراز  على  ويلز 
والية  من  يأتوا  مل  أنهم  إلثبات 

فيكتوريا.
قد  ويلز  ساوث  نيو  وكانت 
خففت عددا من القيود املفروضة 
مع  كورونا،  فريوس  الحتواء 
استمرار مراقبة تفشي الوباء يف 

اجلارة فيكتوريا.
الوالية  يف  السلطات  وزادت   
من األعداد املسموح هلا حبضور 
اجلنازات واألفراح ودور العبادة 
تزيد  لن  طاملا  اجملتمع  وأنشطة 

شخص  عن  احلاضرين  كثافة 
واحد لكل أربعة أمتار مربعة.

اخلارجية  التجمعات  زالت  وما 
حمددة حبضور 20 شخصا، ولكن 
األنشطة الرياضية اجملتمعية ميكن 
السالمة  خطط  تطبيق  حال  يف 
اخلاصة بكوفيد، أن يشارك فيها 

500 شخص.
األعمال  جلميع  ميكن  كما 
وتباشر  تفتح  أن  والشركات 
بإجراءات  التزمت  طاملا  عملها 
السالمة وأال يزيد عدد املوجودين 
عن شخص واحد لكل أربعة امتار 

مربعة.
املنازل  تستقبل  أن  وميكن 
بشرط  شخصا   20 حتى  ضيوفا 
أال يقضي أي منهم الليلة. كما 
ميكن أن تستقبل منازل العطالت 
إىل  باإلضافة  أيضا،  20 شخصا 
على  القيود  جلميع  الوالية  رفع 

السفر داخل الوالية.
داخليا،  القيود  ختفيف  ومع 
غالديس  الوالية  رئيسة  ناشدت 
فتح  بعدم  السكان  برجييكليان 
والية  من  للزائرين  أبوابهم 

فيكتوريا.
وعادت امس االول اخلميس 36 
إىل  ملبورن  مدينة  يف  منطقة 
ملدة  اإلغالق  من  الثالثة  املرحلة 
الحتواء  حماولة  كامل، يف  شهر 
األعداد الكبرية غري املقبولة من 
اإلصابات بفريوس كورونا خالل 

األسبوعني املاضيني.
وسجلت فيكتوريا باألمس 73 حالة 
جديدة، مقارنة بأربعة عشر حالة 
نيو ساوث ويلز، كلهم من  يف 
اخلارج واخلاضعني  العائدين من 
يف  اإللزامي  الصحي  للحجر 

الفنادق.
ويلز  ساوث  نيو  يف  يوجد  وال 
العناية  يف  واحد  مريض  إال 
املركزة حاليا. ورغم ذلك حذرت 
يف  الرتاخي  من  الوالية  رئيسة 
االلتزام بقواعد النظافة والتباعد 
االجتماعي، حيث قالت إن سكان 

الوالية أصبحوا أقل حذرا.
»لقد الحظت  برجييكليان  وقالت 
بدأوا  الناس  أن  حتركاتي  خالل 
يف الرتاخي بشكل أكثر قليال مما 

نريد.«

نيو ساوث ويلز متنع سكان بؤر 
التفشي يف ملبورن من الدخول 

وغرامة 11,000 دوالر للمخالفني

الفيدرالية  الشرطة  قامت 
األسرتالية بتجميد أصول متمثلة 
بعقارات بقيمة 7.8 مليون دوالر 
مرتبطة بثالثة موظفني حكوميني 
متهمني  كانبريا  يف  احتاديني 
مبنح  للتالعب  رشاوى  بأخذ 

العقود احلكومية.
منازل  سبعة  الشرطة  ومجدت 
زعمت أن الثالثي كان يستخدم 

مكاسبه لشرائها يف كانبريا.
العزيز  عبد  الشرطة  واعتقلت 
وجوبا   ، سنة   47  ، الدبل 
عاما   50  ، فياليور  الكريشنان 
عاما   36 كحلون،  وراميندر   ،
متت  أن  بعد  املاضي  الشهر   ،
أحالة حتقيق داخلي أجرته وزارة 

املالية للشرطة.
ُيزعم على مدى عامني أن الرجال 
استخدموا معارفهم للتأثري على 

جتميد أموال 3 موظفني حكوميني لتالعبهم بإحاالت عقود حكومية
منح عقود تكنولوجيا املعلومات 
يف وزارة املالية، حيث حصلوا 

على مكافآت مالية لقاء ذلك.
السيد  من  كل  اتهام  مت  وقد 
يف  فياليور  والسيد  الدبل 
كانربا  العاصمة  مقاطعة  حمكمة 
بالتآمر لالحتيال على الكومنولث 
الوظيفة  استخدام  وإساءة 

العامة.
الفيدرالية  الشرطة  وكشفت 
فرقة  من  الضباط  أن  اليوم 
العمل اخلاصة مبصادرة األصول 
مبا   ، األصول  بتجميد  قاموا 
املصرفية  احلسابات  ذلك  يف 
مركبات  وعدة  منازل  وسبعة   ،
مليون   7.8 بنحو  تقدر  بقيمة   ،

دوالر.
انها  بيان  يف  الشرطة  وقالت 
ضواحي  يف  ممتلكات  مجدت 

وبارتون  غريفيث  يف  كانبريا 
اليت  ونارابوندا  وباملرستون 

كانت مرتبطة بالرجال.
وقد مت اإلفراج عن الثالثة حالًيا 
صارمة  شروط  مبوجب  بكفالة 
لدفع  اتفاقية  ذلك  يف  مبا   ،
يف  فشلوا  إذا  دوالر   25000
وعدم   ، احملكمة  أمام  املثول 
 ، البعض  ببعضهم  االتصال 
بنظام  بعد  عن  االتصال  وحظر 
اخلاص  املعلومات  تكنولوجيا 

بوزارة املالية.
االعتقاالت  إن  الشرطة  وقالت 
جاءت بعد حتقيق معقد بدأ بعد 
أن أبلغت وزارة املالية الشرطة 
العام  من  يوليو  متوز  يف 

املاضي.
الرجال  ميثل  أن  املتوقع  ومن 
جمددًا أمام احملكمة هذا الشهر.
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مل يعد املرء يعرف كيف يقرأ عدوًا لئيمًا مثل إسرائيل. يف العقود 
السابقة، كان بعض من قادة العدو، السياسيني والعسكريني 
واألمنيني، حيظون بإعجاب، أساسه مهين حبت، لدى ألّد أعدائهم. 
إعجاب مبثابرة هؤالء على فعل كل ما ميكنهم حلماية كيانهم، وكل 
ما ميكن أن جيعلهم متفّوقني، ليس فقط بقدرات خارقة يوفرها 
تلو  إجناز  تتيح هلم حتقيق  بدقة ومهنية  بل  الغربي،  االستعمار 
آخر حتى متكنوا من احتالل كل فلسطني وأجزاء كبرية من الدول 

العربية احمليطة بها.
لكن، يبدو أن آثار هزمية العدو يف لبنان، وتراجعه يف فلسطني، 
أّثرا كثريًا يف وعي قادة هذا الكيان. وخساراتهم مل تنتج أصاًل 
عن ختاذل قادتهم امليدانيني، بل بفعل ارتقاء أعدائهم اجلديني 
من  الكثري  تعّلمت  املقاومة  هذه  العدو.  ملقاومة  مقاربتهم  يف 
العدو، وابتكرت أدواتها يف التخطيط والعمل. وقد عّب قادة يف 
استفادتهم  مرارًا، عن حجم  والفلسطينية،  اللبنانية  املقاومتني 
واالسرتاتيجيا...  والعسكر  األمن  االسرائيلية يف  الدروس  من 
العقل  على  املقاومة  قوى  تفّوق  حلظة  إىل  وصلنا  أن  اىل 
االسرتاتيجي للعدو، حتى فقد توازنه ودخل مرحلة ختبط ال يزال 

يعيش فيها.
مثة حتّول جدي طرأ على اإلطار املهين ملؤسسات العدو املركزية. 
التطوير  مستوى  يف  وتراجع  اهلزائم،  معاجلة  طريقة  يف  حتّول 
اىل  وصواًل  والتوتر،  االنفعال  منسوب  ارتفاع  مقابل  واإلبداع، 
االنظمة  طريقة  على  رهاب  حالة  يف  والعيش  اإلنكار،  وضعية 
حيل  اىل  يلجأون  العدو  قادة  فأصبح  الديكتاتورية.  العسكرية 
وأالعيب يف حماولة، من جهة، إلقناع مواطنيهم بأنهم يفعلون 
املستحيل حلمايتهم، ومن جهة أخرى ألجل إعادة زرع الشك لدى 

اجلمهور العربي بالقدرة على مواجهة اسرائيل.
وجبهات  وقوى  أنظمة  كانت  كيف  سابقًا،  يتندر،  اجلميع  كان 
تضليل  عملية  أكب  اىل  تلجأ  االستسالم،  قرروا  ممن  عربية 
لشعوبها ومجاهريها، إذ كانت أجهزة االستخبارات يف هذه الدول 
مواجهة  يف  خارقة  وأعمال  بطوالت  عن  دعاية  بث  على  تعمل 
العدو، إلقناع هذا اجلمهور بأن هذه األنظمة أّدت قسطها للعلى، 
وأنه حان وقت تنحية البندقية جانبًا. هكذا أطّل علينا روائيون 
»أجماد«  حول  وروايات  ومسلسالت  بأفالم  وممثلون  وخمرجون 
أواًل، من خالل  بها  النفسية  تعويض هزميتهم  املتخاذلون  أراد 
أبطااًل خارقني قاموا باملستحيل، لكنهم عجزوا  تصوير أنفسهم 

عن احلل الكامل، فقبلوا بالسالم رأفة بشعوبهم.
ما حيصل يف كيان العدو منذ أكثر من عقد من الزمن، يكاد يكون 
القيادات  العربية املتهالكة. فها هي  استنساخًا لتجربة األنظمة 
ناجحة،  خطة  تنتج  فال  تتخّبط،  اإلسرائيلية  واألمنية  العسكرية 
يف  األخرية،  العسكرية  احلروب  أظهرت  وقد  دفاعًا.  أو  هجومًا 
لبنان وفلسطني، واملعارك العسكرية واالمنية بني هذه احلروب، 
يف  فوقعت  االسرائيلية.  األمنية  املؤسسة  أصاب  الرتهل  أن 
فخاخ كثرية، وتوهمت أنها تعرف كل شيء عن األعداء. وملن 
يف  االسرائيلية  العسكرية  االستخبارات  بفضيحة  نذّكر  نسي، 
العدو  قادة  نام  عندما   .2006 عام  متوز  حرب  من  االول  اليوم 
أهداف  بنك  استهدفت  اليت  النوعي«  الوزن  »عملية  إجناز  على 
هؤالء  أيقن  حتى  أيام،  متر  تكد  ومل  املقاومة.  مواقع صواريخ 
على  تنهال  الصواريخ  استمرت  عندما  الضرب«  »أكلوا  أنهم 
املستوطنات حتى حلظة إعالن وقف إطالق النار. وللتذكري أيضًا، 
فقد جنحت حركة »محاس« يف غزة، قبل حنو عام، يف جّر العدو 
اىل فخ أمين، وأوهمته بأنه جنح يف تفخيخ صواريخ املقاومة يف 
املستوطنات  بإمطار  انتهت  أمنية  فضيحة  على  ليستفيق  غزة، 

الصهيونية بالصواريخ.
مثل  كبارهم،  حتليالت  يف  جديدة  عبارات  نسمع  بتنا  مّذاك، 
»الاليقني« إزاء نتائج أي مواجهة جديدة، وتعّرفنا اىل إجراءات 
احرتازية عند احلدود مع لبنان أو مع قطاع غزة، ال تنم عن معرفة 
املقاومني. ويف كل  مفاجآت  قلقًا من  تعكس  ما  بقدر  وافية، 
مرة، نكتشف أن املقاومة صارت تعرف عن العدو أكثر مما يعرف 
عنها، وأنها قادرة على تقدير خطواته أكثر من قدرته على التنّبؤ 

بباجمها.
    ما يحصل يف كيان العدو منذ أكثر من عقد يكاد يكون استنساخًا 

لتجربة األنظمة العربية املتهالكة
مّذاك، أيضًا، قرر العدو استنساخ جتربة األنظمة العربية املتخاذلة، 
فصرنا نقرأ روايات ونشاهد أفالمًا ومسلسالت )متّوهلا املؤسستان 
العسكرية واألمنية يف إسرائيل بالتعاون مع الواليات املتحدة( 
حول »بطوالت« جيش العدو وأجهزته األمنية، ضمن سياق دعائي 

كمن يرّوج لبضاعة يعرف هو - قبل غريه - أنها مل تعد رائجة.
لكن األمر مل يتوقف عند هذا احلد، بل صار العدو يقرتب من حلظة 
الضياع اليت تدفعه اىل ارتكاب محاقات وأعمال تعكس ضحالة 
مهنية غري مسبوقة. ويف هذا السياق، ميكن أن نقرأ ما حصل مع 

زميلتنا ورفيقتنا بريوت محود وزوجها الرفيق بالل البزري.

 العدو يتهم الزميلة بريوت محود باخرتاقه أمنياً:

 عندما ختفي اسرائيل عجزها بكذبة!
ابراهيم األمني

 2020 تــموز   4 Saturday 4 July 2020الـسبت 

قبل أيام، تلّقى بالل اتصااًل هاتفيًا من رقم يعود اىل بلد عربي. 
على الطرف اآلخر، كان ضابط من جهاز »الشاباك« االسرائيلي، 
قال له إن اسرائيل تعرف أنه يعمل وزوجته مع حزب اهلل. كذلك 
أرض  يغادروا  عائلة بريوت مّمن مل  أفرادًا من  العدو  استدعى 
فلسطني، وجرى التحقيق معهم عن عالقات ابنتهم وعملها يف 
أحبط  أنه  املاضي،  الثالثاء  »الشاباك«،  يعلن  أن  قبل  لبنان، 
عملية أمنية يقف خلفها حزب اهلل، وكان بالل وبريوت يتوليان 
للعمل  الداخل  عرب  من  مواطنني  جتنيد  اىل  وتهدف  تنفيذها، 
يف خدمة املقاومة. وطبعًا، أشار العدو اىل عمل الزميلة بريوت 
يف الزميلة  »األخبار«، من زاوية أنه غطاء صحايف لعمل أمين. 
وهي سردية إسرائيلية مستمرة ضد »األخبار« منذ صدورها عام 

.2006
بريوت محود شابة فلسطينية من قرية جمد الكروم يف اجلليل. 
مّساها  وقد  الصهاينة،  احتلها  بعدما  فلسطني  أهلها  يرتك  مل 
والكسر.  االحتالل  على  العصّية  بالعاصمة  تيّمنا  بريوت  والدها 
إحدى  شبابي يف  خمّيم  سنوات، يف  قبل  بالل،  بريوت  التقت 
الدول العربية، لتنشأ بينهما عالقة حب تطورت اىل زواج، تركت 
بريوت بعده فلسطني للعيش يف لبنان، وأجنبا صبّيا مّسياه جواد 
اجلليل. تذّكر العدو أنه سبق أن حقق مع بريوت بعد عودتها من 
املخيم الشبابي، وحتدث عن هربها من فلسطني، واتهمها بأنها 
تعمل مع بالل، ضمن فريق تابع حلزب اهلل، يف جتنيد فلسطينيني 
ملساعدة املقاومة، وهو االتهام الذي وضع أمس عنوانًا لبيان 
»الشاباك«، على خلفية لقاء مّت بني بالل وبريوت وصديقات هلا 
أتني من فلسطني للقائها يف تركيا، حيث ميكن اللقاء، وحيث 

سبق لبريوت أن التقت عائلتها مرات عديدة.
لكن ما حصل قبل حنو شهر ونصف شهر، أن بريوت جنحت يف 
جلنود  االجتماعي،  التواصل  مواقع  على  حسابات  اىل  الوصول 
عام  هزمية  عن  روايتهم  نشر  قرروا  العدو  جيش  من  وضباط 
2000 يف لبنان. فجمعت املادة اليت قرر جيش العدو حجبها عن 
أصابت  اليت  الكبرية  اهلزمية  حجم  تعكس  ألنها  عريض،  مجهور 
عقل ووعي وإرادة ضباط العدو وجنوده. ولـ«فّش خلقه«، مل 
جيد العدو سوى استنساخ جتارب حلفائه من احلكومات العربية 
اليت ال تعرف سوى القمع وتلفيق التهم، حتى صار املرء يشك 
يف أن إسرائيل تأثرت كثريًا ببامج عمل حليفها األبرز حممد بن 
سلمان، أو رجاالت أمن السلطة الفلسطينية. هكذا جلأ العدو اىل 
أعمال صبيانية لن تغري من حقيقة أن بريوت ليست إال صحافية 
ألرضه  شعبها  باستعادة  حلمها  يومًا  ف  ختخُ ومل  فلسطني،  حتب 
وحكمه وقراره، وتفعل ما بوسعها ملقارعة العدو من خالل عملها 
كصحافية ناجحة. أما كل تأويل وترهيب وتهديد فلن تنفع معه 

كل حماوالت التضليل وتركيب األفالم.
من الغريب أن جيد املرء عدوه يف حالة يرثى هلا. ومن املفرح 
واحملزن، يف آن واحد، أن جتد نفسك قبالة عدو اشتهرت أجهزته 
باحرتاف استثنائي، ثم صارت ترجتل إلخفاء عجزها. وهو العجز 
ودولة  كمشروع  األفول،  مرحلة  العدو  دخول  على  يدلنا  الذي 

وكمجتمع أيضًا.
يبقى أن من املفيد إيراد مالحظات عابرة على بيان »الشاباك«، 
قرُّ كاتبوه بأنه جرى التحقيق مع بريوت عام 2013 ومل توّجه  إذ يخُ
اليها أي تهمة، ومتَّ تركها تتحرك حبرية. ويشري البيان اىل أنه 
اكتشف طريقه العمل للتجنيد. وإذا ما حصل ذلك فعاًل، فلماذا 
أطلق سراح منتهى منصور وراية مناع. عدا عن كون »الشاباك 
هذا  احتاج  فهل  بهما.  بريوت  عالقة  من  »تأكد«  قد  العظيم« 
اجلهاز كل هذا الزمن لكي يكتشف عالقة بني جريان تعود اىل 
أيام الطفولة؟ وهل اكتشف الضابط الذكي جدًا أمر هذه العالقة 
بعد ستة شهور على اللقاء الذي نشرت الصبايا عشرات الصور 

عنه على مواقع التواصل االجتماعي كافة.
واضح جدًا أن اهلدف من هذه اجللبة هو قطع أي تواصل بني 
بريوت وأهلها وأصدقائها ومعارفها، وحتى مصادرها الصحافية. 
عن  التقرير  نشر  من  العدو  انزعاج  هو  أخرى،  مرة  والسبب، 

استذكار جنود العدو لكوابيسهم يف حروب لبنان.
بل شّن عسسه محلة  فقط،  »الشاباك«  ببيان  العدو  يكتف  مل 
ضد بريوت على مواقع التواصل االجتماعي، ومل متر دقائق على 
باب  على  تقف  العدو  إعالم  وسائل  كانت  حتى  البيان،  إذاعة 
الحقًا  القذرة  مهمتهم  أكملوا  ثم  طردتهم،  اليت  بريوت  عائلة 
هي  تابوت  على  موضوعة  صورها  على  حتوي  رسائل  بإرسال 
أو  تفجري سيارتها  خالل  من  بالقتل  وتهديدها  الصغري،  وابنها 

حتى بواسطة صاروخ »متل العلما اإليرانيني«...
بريوت صامدة يف بريوت، قلبها نابض حبب فلسطني، ورسائل 
التضامن والوّد اليت وصلتها من الداخل أمس، كفيلة بأن تبقيها 
صامدة وقوية، وستحفظ هي وأوالدها الطريق اىل جمد الكروم، 
حيث ال ميكن لعدو طائش وجمنون أن يرفع جدرانًا تقيه مصريه 

احملتوم!

إنتاج الكهرباء يف أدنى مستوياته. وهو قارب ربع الكمية اليت 
كانت تنتج يف الصيف املاضي. السبب هذه املرة هو النقص 
معاقبة  قررت  سوناطراك  شركة  أن  يبدو  الفيول.  يف  احلاد 
للتسليم.  املقرر  موعدها  عن  الشحنات  تأخري  من خالل  لبنان 

أسبوع صعب سيمّر قبل وصول الشحنة األوىل يف 6 متوز
بعض  أصحاب  صار  اخلاصة.  املولدات  إىل  انتقل  التقنني 
»التقنني  حّجتهم  املقرر.  بالتقنني  جدواًل  يضعون  املوّلدات 
احلاد يف الكهرباء« أدى إىل عدم قدرة املوّلدات على تعويض 
يف  الوقت.  أغلب  املنازل  عن  غائبة  الدولة  كهرباء  الفارق. 
بعض املناطق، وصل معّدل التغذية إىل 6 ساعات يوميًا. حتى 
يف بريوت، اليت ال يشرتك أغلب سكانها يف املولدات نظرًا 
إىل اقتصار التقنني على 3 ساعات يوميًا، انضمت إىل القافلة 
مع 12 ساعة انقطاع. تلك أزمة ساهمت يف اسرتجاع عدد من 

العائالت أليام احلرب. 
بيع الشموع ازدهر جمددًا. مثن الشمعة الواحدة وصل إىل ألف 
صارت  البعض  منها  حيذر  كان  اليت  العتمة  باختصار،  لرية. 
إما  واقعًا، تستعد األسر ملواجهته. األسباب تتغري كل يوم. 
غري  الفيول  أو  للشحنات،  اعتمادات  يفتح  ال  لبنان  مصرف 
لكن  تأخرت.  البواخر  أو  معّطل،  املعامل  بعض  أو  مطابق، 
النتيجة واحدة: وضع قطاع الكهرباء يف أيام االنتعاش كان 

كارثيًا، فكيف يكون يف أيام االنهيار؟
سوء الوضع استدعى من جملس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان 
الفيول  أن استمرار مشكلة  للتحذير من  الطاقة  مراسلة وزير 
على  احلفاظ  معها  يستحيل  مرحلة  اىل  املؤسسة  يوصل  قد 

استمرارية املرفق العام.
مشكلة اليوم أن بواخر الفيول واملازوت مل تصل يف موعدها 
احملدد، فاخنفض االنتاج إىل أدنى مستوى. الفيول املتبقي 
بالكاد يكفي ألسبوع آخر. حاليًا، ونظرًا إىل التغيري املتواصل 
يف معدل االنتاج، ال متلك مؤسسة كهرباء لبنان رقمًا رمسيًا 

حلجم االنتاج.
لكن مصادر غري رمسية، تشري إىل أن جمموع االنتاج اخنفض 
أصل  من  ميغاواط،   900 دون  ما  إىل  املاضي  الثالثاء  يوم 
2000 ميغاواط أنتجت يف صيف 2019، فيما يتوقع أن يزداد 
الزهراني  يف  إضافية  جمموعات  فصل  مع  اليوم،  اخنفاضًا 
ودير عمار عن الشبكة منتصف ليل الثالثاء املاضي. أما يف 

التفاصيل، فإن االنتاج احلالي سيقارب:
30 ميغاواط من البواخر من أصل 380 ميغاواط.

17 ميغاواط من املعامل اجلديدة يف الزوق واجلية )أطفئ معمل 
اجلية متامًا( من أصل 270 ميغاواط.

150 ميغاواط يف الزهراني من 450 ميغاواط
300 ميغاواط من أصل 450 ميغاواط من معمل دير عمار.

100 ميغاواط من معمل اجلية القديم
200 ميغاواط من معمل الزوق القديم

50 ميغاواط من املعامل املائية.
االخنفاض الكبري يف إنتاج املعامل اجلديدة والبواخر يعود إىل 
كون مادة الفيول اليت تشّغلها تكاد تنفد متامًا من خزاناتها، 
فيما املازوت الذي يغذي دير عمار والزهراني متوفر بكميات 

أكثر قلياًل. 
ولوال أن أفرغت شحنة الفيول Grade A اليت سبق أن منعت 
صلت  من التفريغ بعد الشك يف خمالفتها للمواصفات، لكانت فخُ
طول  بعد  فإنه  للمناسبة،  الشبكة.  عن  أخرى  ميغاواط   300
الفيول  من  اجلية  يف  اخلزانات  تفريغ  عملية  انتهت  انتظار، 
الثالثاء املاضي، على أن يبدأ تفريغ اخلزانات يف  املضروب 

الزوق اليوم.
مؤسسة كهرباء لبنان ترّد على من يسأهلا بالقول إن املاكينات 
جاهزة وننتظر الفيول لتشغيلها. أما يف وزارة الطاقة، فتؤكد 
التأخري هذه املرة ال يتعلق بتأخري مصرف  مصادر مطلعة أن 
لباخرة  اعتمادًا  املصرف  فتح  إذ  االعتمادات،  فتح  يف  لبنان 

فيول وآخر لباخرة مازوت.
فرتض، حبسب جدول الشحنات،   أين املشكلة إذًا؟ فيما كان يخُ
أن تصل باخرة نهاية حزيران، مل يكن قد حدد موعد وصوهلا 
بعد، قبل أن يتبني أن باخرة الفيول ستصل يف 6 متوز، فيما 

تصل باخرة املازوت يف 14 أو 15 متوز.
تلك حالة مل يعتدها العاملون يف الوزارة. عادة، كانت البواخر 
االقليمية إىل  املياه  االعتمادات، فتنتظر يف  تصل قبل فتح 

حني فتح االعتماد.
راسلت  أن  أن شركة سوناطراك سبق  تؤكد   مصادر مطلعة 
اعتذارًا رمسيًا عن الضرر  الطاقة منذ أسبوعني، طالبة  وزارة 
الذي سّببته هلا قضية الفيول املغشوش، وأدت إىل تشويه 
بت األمر بعد يف الوزارة، لكن يبدو أن الشركة  مسعتها. مل يخُ

قررت أن تكون عنصرًا إضافيًا من عناصر املأساة اللبنانية.

معامل الكهرباء مهّددة بالتوقف 
بسبب نقص الفيول

إيلي الفرزلي
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مـقاالت وتحقيقات

 استقالة أالن بيفاني: نهاية انتفاضة مدير عام
عامًا  مديرًا  بيفاني  أالن  قضاها  عامًا  عشرون 
لوزارة املال، ُختمت أمس. قّدم استقالته بعد 
أن ُوِئدت خطة احلكومة سياسيًا، من دون إجياد 
من  املزيد  ستشهد  املقبلة  املرحلة  هلا.  بديل 
االنهيارات االجتماعية - االقتصادية، وبيفاني ال 
ُيريد أن يكون داخل املركب فيما هو غري قادر 

على إنقاذه. استقالة تبدو نذير األسوأ
»القّصة مش متعلقة مبدير عام«، كما قال أالن 
بيفاني خالل مؤمتره الصحايف االثنني املاضي، 
لوزارة  العام  املدير  الكامريات.  خلف  وكّررها 
املال قّرر أن يستقيل »ألنين أرفض أن أكون 
شريكًا أو شاهدًا على ما جيري. ففي الظروف 
الفرص  حتنّي  من  أكثر  املطلوب  بات  القائمة 
مواجهة هنا  إجناز ولو ضئيل، وخوض  لتحقيق 
ولكن  السابق«.  يف  احلال  كان  كما  وهناك، 
كّل  عن  أو  بيفاني،  قرار  خلفيات  عن  بعيدًا 
امُلساءالت املشروع أن توّجه له بعد 20 سنة يف 
أّن استقالته ال  العامة، يبقى األساس  اإلدارة 
ُتتصر بقفز أحد املسؤولني من املركب، بل هي 
أقرب إىل تعبري عن واقع لبناني كئيب، تطال 
تبعاته الشرحية األكرب من الطبقات االجتماعية. 
املعركة، غري املتكافئة أصاًل، تزداد شراسًة مع 

جبهة النظام االقتصادي - السياسي القائم.
ُيعّد  القرار  دائرة  من  لنفسه  بيفاني  إخراج 
مرة  شّغل  الذي  املصرف«،  لـ »حزب  انتصارًا 
جديدة وكالءه من السياسيني، ُمتمّكنًا من حتويل 
خطته املالية وأرقامه إىل وثيقة رمسية تصدر 
يف  النيابية  الكتل  ممّثلو  النواب.  جملس  عن 
»الربملان« وقفوا مبواجهة ممثلي الكتل نفسها 
يف احلكومة، حتى باتت »خطة اإلصالح احلكومي« 
يتيمة. يف اخلطة األخرية هفوات وخطايا عديدة، 
ومالحظات مّجة حول مقاربة األزمة، وال سّيما يف 
الشّق االجتماعي، غري أّن أهميتها كانت تكمن 
يف حتديدها للمرة األوىل خسائر املالية العامة 
ومصرف لبنان، وتدعو إىل استعادة أموال جنتها 
مال  واستعادة  األكثرية،  حساب  على  األقلية 
منهوب وُمهّرب مع الفوائد. وبالتالي، استقالة 
بيفاني مؤّشر خطري إىل ما ستؤول إليه األوضاع 
اليت  اخلسائر  مثن  سيدفع  فالشعب  البلد.  يف 
الذين  واملودعون  تكوينها،  يف  ُيشارك  مل 
سيبقون  بأمواهلم،  املصارف  أصحاب  قامر 
اليوم  حنن  »نعم،  املصاحل.  ألصحاب  »عبيدًا« 
ُمشرفون على مرحلة جديدة من االستيالء على 
أصول اللبنانيني، وسحق الطبقة غري امليسورة، 
وحتميل فئات الدخل األدنى واملتوسط األكالف 
إىل  أقرب  بدا  كالمه  بيفاني.  قال  الباهظة«، 
يف  شارك  اليت  املالية  احلكومة  خلطة  نعٍي 
وضعها، رغم أّن بعض الوزراء يؤّكدون أّنه ال 
تراجع عن األرقام امُلعتمدة فيها. الالفت أّن من 
تفّوه بهذا الكالم وخاض املعركة أمس، ليس 
تلميذ املدرسة املاركسية أو أحد اليساريني، بل 
احلّر،  الرأمسالي  بالنظام  ليربالي، مؤمن  أستاذ 
النموذج،  هذا  حّتى  الدولة«.  بـ«ابن  ويوصف 
أن  ُتريد  اليت  اللبنانية،  األوليغارشية  نبذته 

يكون البلد »ملكية خاصة« هلا.
حني ُعنّي مديرًا عامًا سنة 2000، يف عهد الوزير 
إىل  »احلاجة  بيفاني  أعلن  قرم،  جورج  السابق 
وحماربة  القائم،  االقتصادي  النموذج  تصحيح 
أصغر  »انتفاضة«  بداية  تلك  كانت  الفساد«. 
الدولة )ُعنّي قبل أن يبلغ عمره  ُمدير عام يف 
العليا  الدراسات  معهد  يف  متخّرج  سنة(.   32
التجارّية يف باريس، رافق 9 وزراء مالية، متيّزت 
العالقة مع أغلبيتهم بالنزاع البارد، فكان عرضًة 
للعديد من احلمالت السياسية و«كتم الصوت«. 
جنحت هذه احلمالت يف تثبيت فكرة لدى قسم 
من الرأي العام أّن بيفاني »جزء من الرتكيبة« 
سنة  الـ20  يف  وأّنه  اخلاصة،  مصاحله  وحُتّركه 
من  املمارسات  كّل  على  شاهدًا  كان  املاضية 
دون أن ُيبادر إىل فضحها. توضع رقبة الرجل 
حتت املقصلة، هو الذي حّذر يف الـ2009 )خالل 
مناسبة يف وزارة املال( من أّن »البلد سينهار 

إن مل تقم وزارة املال بواجبها«.

    أبلغ عون ودياب ووزني رفضهم استقالة بيفاني
الوقت، بل قّدم  مل يكن بيفاني صامتًا طوال 
عشرات املذكرات باخلطط الواجب على السلطة 

ليا القزي
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االنهيار،  نتجّنب مرحلة  التنفيذية اتاذها حتى 
حُمياًل العديد من امللفات إىل اهليئات الرقابية 
والقضائية املعنية. وعمل مع فريق عمله على 
أبرز  وُيعّد  والقوانني،  الربامج  من  جمموعة 
تكوين  وإعادة  الضريبية  اإلصالحات  مّلفني: 
حسابات الدولة املالية »املفقودة« منذ الـ1993 
حتى الـ2017. راهن اجلميع على فشله يف إمتام 
أّنها  خاصة  املعارك«،  »أهّم  فاعُتربت  املهمة، 
عمل  يف  التدخالت  يوّثق  تقرير  مع  ترافقت 
إعادة  يف  مهّمتها  إجناز  من  »ومنعها  اإلدارة 
هذه  مّس  على  إجبارها  أو  احلسابات،  تكوين 
بقيودها  والتالعب  خاطئة،  بطريقة  احلسابات 
لطمسها وإخفاء حقيقتها« )راجع »األخبار« عدد 

7 آذار 2019(.
مشاكل  إحدى  كان  صالحياته،  على  التعّدي 
فوضى  معّطلة،  »إدارة  الوزارة.  داخل  بيفاني 
كل  يف  يتحّكم  مستشار  بالتفصيل،  وفلتان 
الوزراء  ويدير  املوّظفني  على  ويتسّلط  شيء 
العام، هبات ال تسّجل،  املدير  ويلغي قرارات 
املالك  خارج  من  خاص  فريق  ُترد،  ال  سلفات 
الشرعي يقوم بكّل األعمال احلّساسة من دون 
نظام«...  أو  قانون  ألي  وال خيضع  رقابة  أي 
النواب يف جلسة  أمام  بعض مّما قاله بيفاني 
املكّلفة   ،2011 عام  الفرعية،  النيابية  اللجنة 
املالية.  الدولة  حسابات  حول  احلقائق  بتقصي 
يف تلك الفرتة، منعت وزيرة املال، رّيا احلسن، 
بيفاني من املثول أمام اللجنة ثالث مرات، قبل 

أن ترضخ.
األمور يف  التحذير من منحى  الرجل يف  استمر 
البلد، فقال خالل ندوة يف اجلامعة األمريكية - 
على  يطغى  »التبسيط  إّن   ،2017 سنة  بريوت 
النقاش يف السياسات املالّية، وال تقّدم سوى 
أبعد  اليوم هو  إليه  حلول سطحّية... ما حنتاج 
اهلدر  وخفض  اجلباية  برفع  االكتفاء  من  بكثري 

والفساد«.
الذين  أحد  يف األسابيع املاضية، كان بيفاني 
املالية  اخلطة  لوضعهم  ضّدهم  احلملة  ُسّعرت 
اليت تبّنتها رئاسة اجلمهورية واحلكومة. ففلسفة 
اخلطة »تكمن يف أن ُيسهم يف إطفاء اخلسائر 
بشكل غري  القائم  النظام  من  استفاد  من  كّل 
منطقي«. اُتّهم بأّنه يسعى إىل حاكمية مصرف 
لبنان، وبتهريب ماليني الدوالرات إىل اخلارج، 
ل مسؤولية كلفة سلسلة الرتب والرواتب،  وُحّ
علمًا بأّن األرقام اليت قّدمها حينها كانت حمصورة 
العسكريون  إليها  ُيضم  أن  قبل  باإلداريني، 
واملدّرسون وُتصبح واحدة من أدوات الزبائنية 
السياسية... كّل ذلك بقي »مقبواًل«، إىل أن 
اخلطة  تبّنت  اليت  القوى  انقالب  لبيفاني  تبنّي 
أبلغ  بديلة.  خطة  أي  وجود  دون  من  عليها، 
املسؤولني نيته االستقالة، فطلبوا منه الرتاجع، 
من دون أن ُيقّدم له أي أحد ضمانة عن حتّسن 
اخليارات، فأعلن أمس أّنه »بات من شبه املؤكد 
أّن املشروع الذي سُيفرض على اللبنانيني مبرور 
الوقت هو الذي سيأخذ منهم مرة أخرى قدرتهم 
الشرائية وقيمة ودائعهم واألمالك العامة اليت 
على  احلملة  أّن  ُمعتربًا  وثروتهم«،  ملكهم  هي 
طلب  عرب  النظام  بنية  »المست  ألّنها  اخلطة 
املنهوبة،  األموال  السرتداد  اجلنائي  التدقيق 
حصلت  اليت  جدًا  املرتفعة  الفوائد  واسرتداد 
عليها قّلة من املستفيدين، وحتميل املساهمني 
حبسب  اخلسائر،  من  قسطهم  املصارف  يف 
القانون ووفقًا ملنطق النظام الليربالي احلّر«. هذا 
النظام الذي يقضي »برمسلة املؤسسات، ومنها 
املصارف، عند وقوع اخلسائر«. مشكلة بيفاني 
الدولي،  النقد  صندوق  مع  بربنامج  مؤمن  أّنه 
رغم  األخرى،  اخليارات  يبحث يف  أن  دون  من 
كّل الضرر الذي سيتسّبب فيه. ولكن أصحاب 
املصاحل كانوا أيضًا موافقني على »الصندوق«، 
املساهمة،  منهم  أّنه مطلوب  »يفهموا  أن  قبل 
ألّن حجم الفجوة كبري جّدًا، فبدأت احلملة على 

أرقام اخلطة«.
بعد املؤمتر، تلّقى بيفاني اتصاالت من الرئيس 
دياب،  حّسان  احلكومة  ورئيس  عون،  ميشال 
رفضهم  وأبلغوه  وزني،  غازي  املال  ووزير 
االستقالة. أما بالنسبة إليه، فمحسوم أّنه أصبح 

املدير العام »السابق« لوزارة املال.

السلطة معركة احلفاظ على مكاسبها  توض قوى 
وفسادها. تواصل إنكار اخلسائر احملّققة يف القطاع 
جنائي يف  تدقيق  تكليف شركة  وترفض  املالي، 
خّطة  وتنّفذ  ومؤسساته،  لبنان  مصرف  حسابات 
لشطب اخلسائر تؤدي اىل تضّخم األسعار وشطب 
بعد،  جديّا  اللبنانيون  يتحّرك  األجراء…مل  مداخيل 
املكلف  النقد  صندوق  ممثل  أن  الالفت  لكن 
بالتفاوض مع لبنان، مارتن سرييزوال، قاهلا بالفم 
أنت  سالمة:  رياض  لبنان  مصرف  حلاكم  املآلن 
تشعل السوق السوداء لسعر الصرف. وكان أكثر 
حسمًا وحزمًا مع وزير املال غازي وزني قائال له: 

ليس لديكم أسبوعان!
سوى  الدولي  النقد  صندوق  إىل  اللجوء  يكن  مل 
خيار السلطة اليت عادت لرتى أن الصندوق ال يالئم 
إطاحته  فقّررت  وزبائنيتها،  فسادها  استمرارية 
وتنفيذ خمّطط آخر يديره حاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة، بتغطية من االئتالف السياسي احلاكم داخل 
الدولة وخارجها، عرب جلنة املال واملوازنة وجملس 
النواب. هذا املخّطط جيعل سعر صرف اللرية مقابل 
الدوالر بال سقف، ويؤّجج تضّخم األسعار، ويشطب 
كل ذلك  مداخيل األجراء، ويدّمر القطاع اخلاص… 
لبنان.  مقدرات  من  تبّقى  ما  على  السطو  بهدف 
سلوك السلطة جيعل التجارب السلبية اليت ومست 
برامج الصندوق مع الدول املفلسة خيارًا ال يقارن 

مبا ينتظر اللبنانيني يف حال فوزها مبا تريد.
هذه املفاضلة السوداء املفروضة على اللبنانيني 
كانت واضحة للعيان أمس، يف اجللسة السادسة 
الصندوق.  لبنان مع ممثلي  عشرة من مفاوضات 
ساد االنطباع الحقًا كأن الصندوق يعّلق املفاوضات 
حتى إشعار آخر. وظهر ذلك جليًا بقول رئيس الوفد 
املفاوض مارتن سرييزوال للوفد اللبناني: اتفقوا 
وتعالوا. كما ظهر استياء الصندوق من نتائج اخلطة 
له:  قال  عندما  لبنان  حاكم مصرف  ميارسها  اليت 
أنت  الصرف.  لسعر  السوداء  السوق  تشعل  أنت 

تواصل اإلنكار.
واضحة،  غري  ألسباب  مّرتني  ُأرجئت  اليت  اجللسة 
يف  اخلسائر  حتديد  مسألة  يف  للنقاش  ُخّصصت 
شرح  معها.  التعامل  وكيفية  املالي  القطاع 
انفرادية  جلسة  عقد  أنه  البداية،  يف  سرييزوال، 
مع سالمة، وأخرى مع ممثلي جلنة املال واملوازنة، 
خسائر  حتديد  يف  كبرية  فوارق  وجود  له  وتبنّي 
نتوصل  »مل  االحتساب.  وآليات  املالي  القطاع 
إىل اتفاق بشأن حتديد اخلسائر«، قال سرييزوال، 
مشريًا إىل أن خسائر مصرف لبنان هي مطلوبات 
عليه للمصارف، كما أنها مطلوبات على املصارف 
جتاه املودعني، لذا »ال نعرف على أي مسار سنعمل 
فكيف  موّحدة،  أرقام  هناك  تكن  مل  وإذا  معكم. 

سنكمل هذه املفاوضات؟«.
»حنن  بالقول:  الدولي  املفاوض  على  رّد  سالمة 
حّددنا اخلسائر استنادًا إىل معايري حماسبية دولية، 
لكن إذا كان هذا ما تريدونه فسنسري خبّطة احلكومة 
ومبا تقولونه«. فرّد عليه سرييزوال قائاًل: »أنت ال 
إن  تقول  ألنك  دولية،  حماسبية  معايري  تستعمل 
مستحقة  غري  املصارف  من  أخذتها  اليت  األموال 
اليوم بينما هي أموال مستحقة للمودعني. الفرق 
أننا ننظر إىل األمر من وجهة التأثري االقتصادي، 
هو  وها  حماسبية،  بطريقة  أنت  إليها  تنظر  بينما 
الدوالر اليوم يف سوق بريوت يبلغ 9 آالف لرية. 
واألرقام أرقام. وتقديرنا للخسائر يفوق تقديرات 

احلكومة هلا«.
بدم بارد أجاب سالمة بأن السوق املوازية صغرية 
وال  يوميًا  دوالر  ماليني  مثانية  تتجاوز  وال  احلجم 
مستطردًا  الصرف،  سعر  حتديد  يف  عليها  يعّول 
يف احلديث عن املنصة اإللكرتونية واآلليات اليت 
الدوالرات.  على  للحصول  الصرافني  مع  اعتمدت 
عندها رّد سرييزوال على سالمة بغضب، قائاًل: »إذا 
كنت يف حالة إنكار، فهذا يعين أنك ال تتقّبل أن 
السعر احلقيقي هو املوجود يف السوق السوداء. 
أنت تشعل سعر الصرف: كل من لديه 100 دوالر 
ميكنه أن يصرفها يف السوق السوداء بقيمة 9 آالف 
دوالر«.   300 الصرافني  من  بها  ويشرتي  لرية، 
اليت  احلكومة  انتقاداته  من  ومل يستثن سرييزوال 

»تتحدث منذ شهرين عن خّطة التزمت بها، لكنها 
مل تنفذ منها شيئًا. عندما يكون هناك اقرتاح خّطة 
بديلة من الربملان، فهذا يعين أنه غري موافق على 
خّطة احلكومة، وأنها ال تزال حربًا على ورق. وحنن 
بصراحة ال نرى دعم احلكومة خلطتها. حتى اآلن مل 
إذا كنتم ملتزمني باخلّطة  تقوموا بأي إصالحات… 
فلم ال تنفذون؟ حنن نشعر أنكم ترون أن مسألة 
حتديد اخلسائر هي مسألة شكلية، فيما هي ليست 
كذلك )...( أكثر من مرة قلنا لكم إن وقف تدهور 
كونرتول«.  كابيتال  إقرار  يتطلب  الصرف  سعر 
إىل  وزني مشريًا  غازي  املال  وزير  تدّخل  وعندما 
أن »املشروع سيكون جاهزًا خالل أسبوعني«، رّد 

سرييزوال بانفعال: »ليس لديكم أسبوعان«!
للحديث  املبادرة  استعادة  سالمة  حاول  وعندما 
إىل  يؤدي  ما  ومتويله  العامة  املالية  عجز  عن 
بالدوالر،  املستوردة  السلع  على  الطلب  ارتفاع 
قال له سرييزوال: »ال تذهب بعيدًا عن املوضوع 
من  يعفيك  ولن  نعرفه،  احلديث  هذا  األساسي. 

اخلسائر احملققة«.
ورغم أن بعض عبارات املفاوض الدولي قد تعرب 
عن تكتيك تفاوضي ميارسه الصندوق مع البلدان 
اليت تطلب برامج متويلية، إال أنها فّجة يف واقعيتها، 
وذات داللة واضحة على أن قوى السلطة مستعدة 
إلحراق األخضر واليابس من أجل بقائها والسيطرة 

على ما تبقى من مقدرات لبنان.
عمليًا، هذا ما تفعله قوى السلطة اليوم من خالل 
ُأعّدت  إقصاء كل من يرفض خّطة املصارف اليت 
واملوازنة.  املال  جلنة  وتبّنتها  لبنان  مصرف  يف 
هائلة  كميات  لطبع  لسالمة  احلرّية  تركت  فهي 
من العملة ُتسهم يف تأجيج سعر الصرف وتضّخم 
التزاماته  حترير  بهدف  واخلدمات  السلع  أسعار 
بالدوالر جتاه املصارف، وحترير التزامات املصارف 
احلاصل يف سعر صرف  االنهيار  املودعني.  جتاه 
 9 الـ  سقف  أمس  وجتاوزه  الدوالر  مقابل  اللرية 
آالف لرية، هما بالتحديد رغبة قوى السلطة للحفاظ 

على فسادها.
وقد جاءت انتقادات سرييزوال بعد استقالة املدير 
إىل  الواضحة  وإشارته  بيفاني  أالن  للمالية  العام 
طبيعة الصراع على توزيع اخلسائر يف مصرف لبنان 
هو  الودائع  ُيعيد  »ما  أن  إىل  واملصارف، مشريًا 
حمو اخلسائر بإعادة الرمسلة وليس إطالة اآلجال«. 
جملس  جلسة  يف  وزني  اعالن  بعد  تأتي  كذلك 
السياسية  مرجعيته  أن  أمس،  من  أول  الوزراء، 
حسابات  يف  جنائي  تدقيق  شركة  تكليف  ترفض 

مصرف لبنان.
على حتديد  احلاصل  الصراع  بيفاني تتصر  عبارة 
ما  سرييزوال.  كعبارات  متامًا  وتوزيعها،  اخلسائر 
قاله هذا األخري كان واضحًا: »ليست هناك أرقام 
هذه  سنواصل  كيف  نعرف  وال  للخسائر،  موّحدة 
قوى  تنتظره  الذي  األمل  هو  هذا  املفاوضات«. 
وفرض  أيضًا،  النقد  صندوق  إقصاء  السلطة: 
الدولة  أراضي  على  السطو  تتضمن  بديلة  خّطة 
وامليدل  واخللوي  واملياه  الكهرباء  يف  وملكياتها 
بدل أن تتمّسك بشطب  إيست والكازينو واملرفأ… 
وإعادة  منها  املالي  القطاع  وتنظيف  اخلسائر 
هيكلة القطاع من خالل إجباره على زيادة رساميله 
بقّوة  احملققة  الطائلة  أرباحه  من  طازجة  بدوالرات 

الفساد يف السنوات املاضية.
خطوات الصندوق الخمس

إال  اللبناني،  اجلانب  مع  الطويلة  املناقشات  رغم 
أن إدارة صندوق النقد الدولي ال تزال تطلب من 
فريقها التفاوضي تذكري لبنان بأولويات ال تراجع 
عنها. يف احلسابات االوىل، ال يزال يرى الصندوق 
أن مقاربة احلكومة لتحديد اخلسائر هي األقرب إىل 
أرقامه وإىل الواقع، لكنه يذّكر اجلميع، كل الوقت، 
أنه »اخلطوات الضرورية النطالق عملية  مبا يعتقد 
صرف  سعر  حترير  وهي:  وعناوينها،  اإلصالح، 
االسترياد  عن  الدعم  رفع  الدوالر،  مقابل  اللرية 
وعن السلع واخلدمات، مبا فيها الكهرباء، تقليص 
إعادة  ذلك  مبا يف  هيكلته،  وإعادة  العام  القطاع 
هيكلة نظام التقاعد ومدفوعاته، خصخصة الكهرباء، 

وإعادة هيكلة القطاع املالي.

ممثل صندوق النقد لرياض سالمة:

أنت تشعل سعر الصرف!
محمد وهبة
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مـقاالت وتحقيقات

هل تتسّبب األزمة االقتصادية يف لبنان وما تقول إسرائيل إنها 
»معضلة« حزب اهلل و«ضائقته«، بفتح أبواب احلسابات اخلاطئة 
وشهّية إسرائيل لتغيري قواعد االشتباك يف لبنان؟ السؤال أكثر 
أسابيع،  منذ  مرتاكمة  إسرائيلية  تهديدات  ظل  يف  مشروع  من 
مصحوبة بإعالن مفرط عن تدريبات ومناورات حتاكي مواجهات مع 
لبنان، قيل إن بعضها هو األضخم يف تاريخ الكيان اإلسرائيلي.

يتعلق السؤال بفرضية متطرفة، سعت إسرائيل إىل جتنبها منذ 14 
عامًا وهي احلرب أو األعمال العسكرية املصّنفة ما دون احلرب. 
تطرف الفرضيات ال يلغي معقوليتها النسبية، يف ظل أزمة لبنانية 
ـــ إىل جانب كونها خيارًا بدياًل من احلرب  تشكل من ناحية تل أبيبـ 
يف مواجهة حزب اهلل ــــ فرصة قد حتاول استغالهلا بشكل أو بآخر، 
العتقادها أن األزمة االقتصادية قد متنع حزب اهلل هذه املرة من 
الرد ومنع تغيري قواعد االشتباك، علمًا بأنها يف ذاتها جمازفة، 

وفيها مصداق فعلي ملعنى احلسابات اخلاطئة بني اجلانبني.
قبل أيام، أعلن اجليش اإلسرائيلي أنه نفذ مناورة جلبهته الداخلية، 
تل  على  دقيقة  صواريخ  تساقط  تداعيات  مواجهة  فيها  حاكى 
أبيب من عدة جبهات، وحتديدًا من الساحة اللبنانية. املناورة اليت 
وصفت باألكرب واألمشل يف تاريخ الكيان، تعاملت مع تداعيات 
غري مسبوقة، تشمل خسائر كبرية يف األرواح، ودمارًا هائاًل يف 

البنية التحتية والدور السكنية.
وأهمية املناورة ليست حمصورة يف ذاتها ويف أنها تضيف للجيش 
اإلسرائيلي مستوى أعلى من االستعداد العملي ــــ املعريف ملعاجلة 
نتائج قاسية يف أعقاب تساقط صواريخ دقيقة ومدمرة وبعيدة 
املدى من لبنان، ورمبا من غريه من الساحات، بل تتعّدى ذلك إىل 
قتالية مكثفة،  ومناورات  تدريبات  موازاة سلسلة  تأتي يف  أنها 
قراره،  مؤثرًا يف  إدراكًا  اهلل  لدى حزب  تولد  أن  أبيب  تل  تأمل 
بأن اجلهوزية اإلسرائيلية للحرب باتت »هذه املرة« غري مسبوقة، 

ملواجهة فرضيات قتال بأشكال ومستويات خمتلفة.
وإىل جانب هدف الرتهيب عرب اإلعالن عن املناورات والتدريبات، 
أبيب على  وكذلك ما يرد من تهديد مباشر وغري مباشر من تل 
لسان قادة العدو وإعالمه، الواضح أن إسرائيل معنية باستكمال 
جهوزيتها العسكرية وغري العسكرية للمواجهة الواسعة أو احملدودة، 
العدو أن ال يقني فيها، ورمبا تشهد  إن نشبت يف مرحلة يرى 

انزالقًا ما حنو القتال.
يف اخللفية، ترى تل أبيب أن األزمة االقتصادية يف لبنان فرصة 
تسمح هلا بفرض إرادتها السياسية واالقتصادية وكذلك األمنية، 
إذا قّرر صانع القرار اإلسرائيلي استغالهلا وقِبل اجملازفة فيها. 
وترتكز هذه الفرصة على مقدمات جزٌء منها صحيح، وهي األزمة 
االقتصادية يف لبنان، وجزء آخر مبين على احلساب اخلاطئ ربطًا 
نفسه  كبح  إىل  ودفعه  اهلل  حزب  على  األزمة  هذه  تأثري  بتقدير 

لالمتناع عن الرد الرادع إن نفذت إسرائيل اعتداءات يف لبنان.
احلالية يف  للتهديدات  تقديرها  أبيب  تل  املوازاة، ال حتصر  يف 
اخلشية من أن يستغل حزب اهلل األزمة، كما تقول، لتعظيم إضايف 
ُتعّد  اليت  الدقيقة،  الصواريخ  وحتديدًا  العسكرية،  لقدرته  نوعي 
التهديد  بعد  إسرائيل  مواجهة  يف  األول  االسرتاتيجي  التهديد 
إنها  تقول  ما  أيضًا  إسرائيل  اإليراني. ختشى  النووي  الوجودي 
تل  مواجهة  اهلل يف  حزب  قرار  عليها  يرتكز  قد  خاطئة  حسابات 
أبيب، مدفوعًا باألزمة االقتصادية نفسها اليت تعّد سالحًا يف وجهه 

ووجه اللبنانيني.
اجلانبني، وكل جانب سيعمد إىل  املرحلة حساسة جدًا لدى  إذًا، 
استغالل أقصى للفرص، يف موازاة التشديد على تدابري وإجراءات 

أقصى لردع التهديدات املقابلة ومنع تفعيلها أو تقليصها.
للمفارقة، األسئلة لدى اجلانبني هي ــــ على األرجح ــــ متماثلة يف 
هذه املرحلة: هل ُتْقِدم إسرائيل على استغالل األزمة املتفاقمة يف 
لبنان لتغيري قواعد االشتباك مع املقاومة والتأسيس ملرحلة جديدة 
ستكون مشبعة باالعتداءات وفرض اإلرادة السياسية واالقتصادية 
على لبنان؟ يف املقابل، يأتي السؤال مسَتنَسخًا: هل ُيْقِدم حزب 
زًا ــــ بتداعيات األزمة االقتصادية والنقدية  اهلل مدفوعًا ــــ أو حمفَّ
الرد  التناسبية  بتعظيم  االشتباك  قواعد  يف  أيضًا  تغيري  على 
وصواًل  املختلفة،  ومستوياتها  بأشكاهلا  إسرائيل  اعتداءات  على 
املواجهة  ما من  بأيام قتالية ومستوى  للتسبب  مبادرته هو  إىل 

العسكرية؟
يف ذلك ميكن اإلشارة إىل اآلتي:

ال ُتغريِّ وال تقلِّص وال ُتنهي، األزمة الداخلية وتأثرياتها الثقيلة 
سالح  قدرة  من  اهلل،  حزب  يشمل  مبا  واللبنانيني  لبنان  على 
ر تفعيل هذا السالح. بل  املقاومة على اإلضرار بإسرائيل، إذا تقرَّ
يف فرضيات معقولة، ستكون اإلصبع »رخوة« جدًا على الزناد، يف 

اليوم الذي تفّعل فيه إسرائيل تهديداتها.
جولة  أو  حرب  بنشوب  ني  معنيَّ غري  اجلانبني  أن  الواضح  كذلك، 
قتالية واسعة النطاق، بل حتى حمدودة بأيام قتالية ثقيلة. فكل 
ضرورة  بالنتيجة  وبستخلص  القتال  وكلفة  جدوى  يوازن  طرف 
ومشهود  تتغري  مل  نتيجة  وهي  باملواجهة.  يتسبب  عما  االرتداع 
رغم  اجلانبني،  بني  والالقتال  اهلدوء  من  عامًا   14 طوال  عليها 
تعاظم التهديدات وتكاثرها، وكذلك تعاظم الدوافع واحلوافز لدى 

اجلانبني للمبادرة، وإن بنسب خمتلفة.

 الدوالر وحرب إسرائيل: خطورة احلسابات اخلاطئة
يحيى دبوق

 2020 تــموز   4 Saturday 4 July 2020الـسبت 

النفط  عن  التنقيب  تراخيص  منح  استئناف  إسرائيل  قررت 
والغاز يف املنطقة اللصيقة بالبلوكات اللبنانية جنوبًا. اخلطوة 
اليت تعد الفتة يف دالالتها وتوقيتها، امتنعت تل أبيب عنها 
طوال السنوات املاضية خشية اعرتاض لبنان وإثارة مقاومته، 
والتسبب يف جولة قتالية، من شأنها إنهاء مشروع التنقيب 

يف املنطقة.
أف«،  »ألون  البلوك  يليه  د«،  »ألون  بالبلوك  األمر  يتعلق 
فيها،  حقًا  إسرائيل  تدعي  اليت  للمنطقة  مالصقان  وكالهما 
وهما شبه لصيقني أيضا بالبلوك اللبناني الرقم 9. الالفت أن 
إسرائيل، هذه املرة، تلمح إىل أن تسوية ما حتققت مع اجلانب 
أمريكية، مع صمت شبه كامل عن مضمونها  برعاية  اللبناني 
الرتاخيص  إليها. استئناف منح  التوصل  وتفاصيلها وكيفية 
جاء يف بيانات صدرت عن وزارة الطاقة اإلسرائيلية قبل أيام، 

دعت فيه الشركات الدولية إىل تقديم عروضها.
موقع »إسرائيل ديفنس« العربي يلفت يف تقرير له إىل أن 
تتسبب  ال  كي  الرتاخيص  منح  عن  طوياًل  امتنعت  »إسرائيل 
يف إشعال نزاع مع لبنان«. يف حينه، حتدثت التسريبات يف 
اإلعالم العربي عن »فيتو صارم« للمؤسسة األمنية اإلسرائيلية 
عسكرية  مصادر  قالت  ما  إىل  يعود  والسبب  التنقيب،  مبنع 
إسرائيلية أنه »تعذر محاية عمليات التنقيب يف حال قرر حزب 
مواجهة  يف  التسبب  من  اخلشية  وكذلك  بالقوة،  منعها  اهلل 

عسكرية تعقب املنع«.
احلديث اإلسرائيلي املنشور االحد املاضي يف املوقع نفسه، 
يفيد بأن هناك »حلحلة« ما، إذ »يبدو أن جهود إدارة )الرئيس 
األمريكي دونالد( ترامب وّلدت اتفاقًا ضمنيًا )غري معلن( بني 
لبنان وإسرائيل، وهو ما يشرع السؤال، حبسب املوقع، عن 
مضمون االتفاق وموجبات أطرافه«، خاصة أن »إسرائيل تعتمد 

الصمت إزاء النزاع مع لبنان يف ما يتعلق بقرارها اجلديد«.
وُيَعد بلوك »ألون د« واعدًا جدًا، إذ تفيد »الدراسات األولية 
عن خمزون كبري من الغاز الطبيعي قريب من خمزونات حقول 
حقل  مثل  عنه،  جيولوجيا  مستنسخة  تكون  تكاد  أخرى  غازية 
لفيتان الذي حيوي خمزونًا هائال من الغاز«. واىل جانب بلوك 
»ألون د«، يقع أيضًا بلوك »الون أف«، وهما حقال غاز جماوران 
للبلوك 9 اللبناني، البلوك »السّيئ السمعة« يف إسرائيل، أي 

إنهما يقعان يف قلب الصراع مع لبنان.
ما هي بنود التسوية الضمنية؟ ومن هم عّرابوها يف لبنان؟ أم 
أن احلساب اخلاطئ دفع إسرائيل كي جتازف بفعل ما امتنعت 
عنه طوياًل، يف رهان مبين على اعتقادها بأن من هم يف لبنان 

منشغلون عنها.
يف السياق نفسه، ما يرد من إسرائيل إزاء قانون العقوبات 
األمريكي األخري على سوريا )قانون قيصر(، يشري إىل إمكان 
بإمكانات  اإلضرار  حد  إىل  ليصل  النص  تفسري  يف  التوسع 
قيصر  فقانون  لبنان.  يف  الغاز  استخراج  ثم  ومن  التنقيب 
يستهدف أيضًا إىل جانب سوريا »القوى اخلارجية« اليت تعمل 
على دعم الرئيس السوري بشار األسد، أي إن القانون ينطبق 
»بداهة« على حزب اهلل، و«نظريا ميكن هذا القانون أن يثين 
الشركات األجنبية عن التعامل مع الغاز اللبناني إذا استخدم 
جزء من عائداته لتمويل حزب اهلل. يف هذا الواقع، ميكن ألي 
شخص )طبيعي أو معنوي( يقرتب من حقول الغاز اللبنانية، 
أن جيد نفسه عرضة للعقوبات، أو عرضة البتزاز االستخبارات 

األمريكية«، على ما حُيكى يف اإلعالم العربي.
بالنسبة إىل إسرائيل، كل عقبة توضع أمام التنقيب واستخراج 
الغاز اللبناني، هي سالح ذو حّدين. من جهة، أن يكون للبنان 
ناحية  ومن  اهلل،  حزب  على  سلبًا  ينعكس  فهذا  أقل،  أموال 
حرب  إىل  لبنان  يف  االقتصادي  االنهيار  يؤدي  »قد  أخرى، 
الشمالية  احلدود  حنو  للتمدد  الحقًا  تتوجه  أن  يبعد  ال  أهلية 
إلسرائيل«. وحبسب ما يرد يف التقييم اإلسرائيلي للتهديد 
والفرصة الكامنني »إذا بدأت الواليات املتحدة اللعب مع لبنان 
املتعطش للمال من خالل العقوبات الناشئة عن قانون قيصر، 
فقد يدفع ذلك حزب اهلل إىل التوجه جنوبًا، باجتاه إسرائيل«.

الوحيدة هي أن تتسّبب األزمة يف لبنان  بصورة كلية، اخلطورة 
حبسابات خاطئة لدى أحد الطرفني أو كليهما. من ناحية إسرائيل، 
قد تقّدر أن حزب اهلل سينكفئ نتيجة األزمة عن الرد إذا قررت 
حماولة تغيري قواعد االشتباك يف الساحة اللبنانية واستنساخ ما 
جيري يف الساحة السورية، علمًا بأن حزب اهلل يدرك، ويشدد على 
إدراكه كما يرد على لسان قادته، أن املخاطرة بنشوب حرب تبقى 
وتغيريها.  االشتباك  بقواعد  املّس  عن  التغاضي  من  أقل ضررًا 
ففي احملصلة، تغيري هذه القواعد مينح إسرائيل نتيجة االنتصار 
يف حرب يتعّذر عليها االنتصار فيها، مقابل خسائر لبنانية تفوق 

خسائر أّي حرب، مهما كانت نتائجها قاسية ومدمرة.

تنازل لبنانّي... »برعاية« أمريكية؟
يحيى دبوق

الغاز  عن  للتنقيب  تراخيص  منح  »اإلسرائيلية«  احلكومة  قرار  شّكل 
يف بلوكات حماذية للحدود البحرية مع لبنان مفاجأة، فّسرها البعض 
على  الضغط  إطار  يف  اخلطوة  هذه  تدخل  بينما  حرب،  إعالن  بأنها 
لبنان من أجل جّره اىل املفاوضات حتت احلصار املالي وفَق املصلحة 

اإلسرائيلية
فيما الضغط األمريكي ُمستمر وال يقَبل العودة عن هدف القضاء على 
»اإلسرائيلية«  احلكومة  قرار  أمس  اللبناني  املشهد  داَهم  املقاومة، 
عن  للتنقيب  تراخيص  منح  عن  ديفنس«(،  »إسرائيل  موِقع  )نقله 
الغاز يف بلوك »ألون د«، الذي يَقع يف حُماذاة البلوك 9 يف اجلانب 
اللبناني. تقنيًا )وحبسب اخلرائط( ال مُيِكن اعتبار القرار مبثابة اعتداء 
على لبنان، لكون املوِقع املذكور ال يدُخل ضمن نطاق املنطقة املتناَزع 
»ضغط يف اجتاه جّر  »ال حرب«، ولكن  أن  عليها. سياسيًا، األكيد 
تقول مصاِدر  ما  على  احلصار«  جديد حتَت  من  التفاوض  إىل  لبنان 

مطلعة.
منذ اكتشاف الثروة النفطية يف البحر، حتّولت احلدود اللبنانية البحرية 
»إسرائيل«  حماولة  ظّل  يف  جديدة،  جبهة  إىل  احملتّلة  فلسطني  مع 
السطَو على مساحة كبرية من املياه اللبنانية، إىل أن تقّرر الشروع 
يف مفاوضات غري مباشرة برعاية األمم املتحدة ومبشاركة ووساطة 
أمريكيتني مل تِصل إىل خواتيمها. جتّمد امللف منذ حنو عام، إذ مل 
يستكِمل مساعد وزير اخلارجية االمريكي لشؤون الشرق األدنى ديفيد 
شينكر تذليل العقبات اليت توقفت عندها املباحثات اليت قادها سلفه 
ما  وهو  والبحر،  الرّب  بنَي  الرتسيم  تالزم  وأبرزها  ساترفيلد،  ديفيد 

رفضته »إسرائيل« وأمريكا.
يف لبنان كاَن مثة من جُياري أمريكا يف وجهة نظرها: الذهاب اىل 
هذا  من  واالستفادة  الحق،  وقٍت  إىل  الرّب  وترك  البحري  الرتسيم 
االتفاق حبجة أنه »سيعود باخلري على لبنان«. تكّفل رئيس احلكومة 
الساِبق سعد احلريري بتسويق الفكرة بعَد لقاءات مجعته مبسؤولني 
التفاوض  ملف  بسحب  الداخل  إقناع  ليحاول  بعدها  عاَد  أمريكيني، 
من رئيس جملس النواب نبيه بري ليكون يف عهدة حكومته. حتّدث 
جاريد  »صديقه  أن  مؤكدًا  مرة،  من  أكثر  اهلل  حزب  إىل  احلريري 
كوشنري، صهر الرئيس األمريكي دونالد ترامب وعده بعوائد مالية، 
وهو يريد أن يقّدم له هدية يف املنطقة«. مل حتَظ هذه الفكرة بأي 
فرصة عند حزب اهلل الذي أكد للحريري أن »امللف كان وسيبقى يف 
عني التينة«. فِشل انتداب األمريكيني للحريري بهذه املهّمة، لكنهم 

عادوا ليستكملوها مع آخرين.
محَلت األسابيع األخرية املزيد من كشف األوراق حيال احلصار الذي 
لسان  على  فأكثر  أكثر  تكّشفت  واليت  لبنان،  على  أمريكا  تشّنه 
مسؤوليها، من وزير اخلارجية مايك بومبيو ومساعده شينكر، وصواًل 
إىل السفرية األمريكية يف بريوت دوروثي شيا، وصّبت مجيعها يف 
اإلطار نفسه: رفع احلصار مرهون بقبول لبنان بالشروط األمريكية، 
امُلعلن عنها هو االنقالب على حزب اهلل. لكن ما مل حُيَك يف العلن 
حتى اآلن، ورد يف امللف الذي محلته شيا معها يف لقاءاتها مع عدد 
من املسؤولني اللبنانيني، حتديدًا إىل رئيس اجلمهورية العماد ميشال 
عون ورئيس تكتل »لبنان القوي« جربان باسيل )راجع »األخبار«، 18 
حزيران 2020(، وكانت شّيا صرحية يف قوهلا بأن »حّل امللف أو إعادة 
إحياء التفاوض سينعكس اجيابًا على البالد وسيخّفف الضغط عنها«. 
وكاَن الفتًا، بعَد جّس النبض الذي قامت به السفرية شيا، حتّرك من 
بعبدا يف اجتاه عني التينة حيِمل رسالة نقلها عدد من الوسطاء، من 
بينهم املدير العام لألمن العام عباس إبراهيم، تتضّمن رغبة الرئيس 
عون يف اسرتداد ملف التفاوض وإدارته بنفسه، ألن »الدستور خّص 
رئيس اجلمهورية حبق التفاوض مع الدول األجنبية«. وكاَن جواب بري 

أقرب إىل »سنرى«.
من هذه النقطة، تنطِلق مصادر مطلعة على كواليس املشاورات اليت 
كانت حتصل بنَي مسؤولني لبنانيني وأمريكيني أخريًا للقول بأن »ما 
قامت به إسرائيل قد يكون طلبًا أمريكيًا للتوتري، يساعد يف الضغط 
على لبنان من أجل جّره اىل استئناف املفاوضات من جديد، ولكن 
»فريق  أن  املصادر  وأضافت  واالقتصادي«.  املالي  احلصار  حتت 
رئيس اجلمهورية مل ُيعاود فتح النقاش يف اسرتداد امللف بعد أن 
ملَس جتاهل بري للموضوع«، لكن األكيد أن »األمريكيني ملسوا من 
عون وباسيل استعدادًا للتعاون، وفّسروه كالتزام لبناني من شأنه 
»عون، حني  أن  املصادر  وأضافت  التفاوض«.  ملف  فتح  يعيد  أن 
قرر اقرتاح اسرتداد امللف من بري، كاَن ينوي تغيري إطار التفاوض 
وآليته، حبيث مُيكن إدخال تعديالت على اإلطار املوحد الذي التزم به 
الرؤساء الثالثة يف احملادثات مع املوفدين األمريكيني، من بينها رمبا 
فصل التالزم الربي والربي، خاصة أن عون كاَن مؤيدًا للفصل، وقد 
عرب عن ذلك يف أحد اجتماعات جملس الدفاع األعلى«. وعليه، تقول 
املصادر إن »اخلطوة اإلسرائيلية تصّب يف هذا اإلطار، بشكل يسمح 
لألمريكيني مبمارسة ضغط أكرب عرَب التهويل على الدولة اللبنانية بأن 
عدم الدخول يف مفاوضات سيعود بنتائج سلبية على لبنان، إن من 
حيث عدم قدرته على استخراج النفط واالستفادة من الثروة، أو عدم 
احلصول على أي مساعدات من صندوق النقد الدولي يف حال أصّر 
لبنان على موقفه السابق«. وهذا األمر، حبسب املصادر، »سيفتح 
باب انقسام داخلي كبري، لكونه سيشّكل اختبارًا للفريق الذي حياذر 
إغضاب األمريكيني، ألن عليه أن حيسم قراره: إما التمسك باملصلحة 

اللبنانية أو السري مبا تطلبه الواليات املتحدة حتت التهديد«.
لكن  التطّور،  هذا  على  لبناني رمسي  جواب  أي  اآلن مل خيرج  حتى 
مصادر بارزة يف 8 آذار أكدت أن »امللف كاَن وسيبقى يف عهدة 
الرئيس بري، وأن أهمية واسرتاتيجية الرتسيم بالنسبة إىل املقاومة 
متنعان أي مساومة أو تنازل أو ترّدد«، كما أن »احلرب اليت تقودها 
الواليات املتحدة بثوب االقتصاد لن تنَفع إلجبار لبنان على االستسالم 

للشروط اإلسرائيلّية لناحية ترسيم احلدود البحرّية والربّية«.

التنقيب على حافة احلدود:
ضغط الستدراج لبنان إىل التفاوض

ميسم رزق
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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

 2020 تــموز   4 Saturday 4 July 2020الـسبت 



Page 13صفحة 13     

مـقاالت وتـحقيقات

احلكومة السورية تفسخ غالبية العقود بينها وبني خملوف
األزمة السورية املالية واالقتصادية، تتفاقم يوما 
األمريكي  »قيصر«  قانون  دخول  مع  يوم،  بعد 
حيز التنفيذ،  وعلى وقع صراعه املفتوح مع ابن 
خاله رجل األعمال رامي خملوف الذي سبق وهدد 
اإلجراءات  على  ردا  اقتصادي،  بانهيار  األسد 

املتخذة ضده.

ويف إطار الصراع العلين منذ نهاية شهر نيسان 
املاضي، بني رئيس النظام السوري بشار األسد، 
أصدرت  رامي خملوف،  األعمال  رجل  خاله  وابن 
احلكومة السورية قرارًا بفسخ العقود اليت كانت 
أبرمت مع شركة خملوف إلدارة واستثمار األسواق 
احلرة، وبذلك يكف األسد يد خملوف، برًا وحبرًا 

وجّوًا.

ويستولي خملوف على األسواق احلرة، يف سوريا، 
منذ سنوات، وحيتكر هذا القطاع احتكارا تامًا وال 
للقربى  نظرًا  مبنافسته،  أعمال  رجل  ألي  يسمح 

اليت جتمعه بآل األسد ودعمهم له.

موانئ ونقاط حدودية ومطارات
اقتصاد  وزارة  أصدرته  الذي  القرار  وحبسب 
النظام، يف اخلامس والعشرين من شهر حزيران 
املربمة  عقودها  كافة  فسخت  فإنها  املاضي، 
ثبوت  بعد  احلرة،  املناطق  الستثمار  خملوف  مع 
البضائع  بتهريب  األسواق،  تلك  مستثمر  تورط 
واألموال، وعليه قررت فسخ تسعة عقود بينها 

ورامي خملوف، كانت أبرمتها منذ عام 2010.

قرار  بنود  على  »العربية.نت«  الزميلة  واطلعت 
مع  العقود  فسخ  املتضمن  السوري  النظام 
مستثمر األسواق احلرة، فتم إنهاء تعاقد خملوف 
يابوس،  جديدة  يف  احلرة،  السوق  الستثمار 
وهي معرب حدودي مع لبنان، ويف مركز نصيب 
احلدودي مع األردن، ومركز باب اهلوى احلدودي 

مع تركيا. 

عقد  فسخ  خملوف،  مع  التعاقد  إنهاء  ومشل 
استثماره للسوق احلرة يف مرفأ الالذقية، ومرفأ 
حمافظة طرطوس، ومطار دمشق، ومطار حلب، 

ومطار الباسل يف الالذقية.

خملوف،  رامي  تعاقد  إنهاء  على  القرار  ونص 
أن  على  للنظام،  التابعة  اجلمارك  مؤسسة  مع 
املباني  مجيع  باستالم  له  التابعة  جهاته  تقوم 
استثمار  اليت كان يستعملها يف  واملستودعات 
األسواق احلرة، بعد تسديد ما يرتتب عليه من ذمم 
مالية خالل مدة 15 يومًا من تاريخ إبالغه بفسخ 
العقود، وإال سيقوم النظام بوضع يده على ما 
فيها من بضائع، ونقلها إىل مستودعاته، ضمانًا 
للمبالغ اليت يطلبها النظام من خملوف واليت يبدو 

أنه مل يوافق مطلقا على دفع أي منها.

ضربة جديدة على وقع »قيصر« األمريكي
ويعترب فسخ النظام للعقود اليت أبرمها مع رامي 
جديدة  ضربة  احلرة،  األسواق  الستثمار  خملوف 
ابن عمته بشار األسد  األعمال من  يتلقاها رجل 
الطامح لالستيالء على الثروة املنهوبة أصال من 

حقوق السوريني.

على  األسد  حكومة  استولت  بعدما  هذا،  يأتي 
واململوكة  اخللوية  لالتصاالت  »سرييتل«  شركة 
لرامي خملوف عرب تعيني حارس قضائي عليها، 
األسد  وسبقها  املاضي،  الشهر  من  الرابع  يف 
السفر  خاله، كمنعه من  ابن  إجراءات ضد  بعدة 
جهة  أي  مع  التعاقد  من  وحرمانه  البالد،  خارج 

تابعة للنظام.

إىل  واألسد،  خملوف  الرجلني،  خالف  وظهر 
عندما  املاضي،  نيسان  نهاية شهر  منذ  العلن، 
بدأ خملوف بالظهور املصور خماطبا األسد وطالبا 
حول  به  الالحق  بالظلم  ما يصفه  إليقاف  تدخله 
مطالبات النظام له بدفع أموال بلغت قرابة 140 
مليار لرية، ثم تطورت هلجة خملوف لتحمل تهديدا 
مباشرًا مبا مساه »زلزلة« األرض من حتت أقدام 

إيلي الفرزلي
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من يسميهم ظامليه، يف سوريا.
ويرى مراقبون أن الصراع بني بشار األسد وابن 
خاله رامي خملوف، مرتبط أصال بقانون »قيصر« 
املاضي، وهي  العام  نهاية  أقر  الذي  األمريكي 
األسد  »طلبات«  فيها  بدأت  اليت  الفرتة  ذات 
اإلذعان  رفض  الذي  خملوف  من  تتكاثر  املالية 
هلا، فأصدر األسد عدة قرارات باحلجز االحتياطي 
أعمال،  رجال  من  غريه  وأموال  أمواله  على 
استباقا لسريان »قيصر« الذي سيزيد يف أزمته 
حيز  دخل  والذي  أصال،  املتفاقمة  االقتصادية 
التنفيذ أواسط الشهر املاضي، بإعالن العقوبات 
بشرى  وشقيقته  وزوجته  األسد  بشار  على 

وشقيقه اللواء ماهر وآخرين.

تقليم وتحجيم وإنهاء

الثروة  على  لالستيالء  بشار-خملوف  ِكباش 
املنهوبة أصال من قوت السوريني، خّلف صدعًا 
داخل الطائفة العلوية اليت يتحدران منها، وظهرت 
أخرى  أصوات  مقابل  خملوف،  تهدد  أصوات 
تتحدث عن »فضائله« مع جرحى جيش النظام، 
حمذرة من أن صراع خملوف-األسد قد يرتك أثرا 
»بقاءه« يف  يهدد  وقد  النظام  بنية  يف  عميقا 

الصميم، حبسب موالني.

االقتصادي  السوري  النظام  وْجه  رامي خملوف، 
كما  الكبري،  الفساد  أسرار  وخزانة  واملالي، 
يوصف، متواٍر عن األنظار منذ األول من الشهر 
األرض  بزلزلة  تهديده  أطلق  حيث  املاضي، 
حتت أقدام النظام، ثم صمت واختفى منذ ذلك 

الوقت.

بفسخ  األسد  خطوة  شأن  من  البعض  ويقلل 
عقود استثمار األسواق احلرة، مع ابن خاله، نظرًا 
ألن البالد خاضعة لعقوبات دولية منذ سنوات، 
وأضيف عليها عقوبات قانون »قيصر« األمريكي، 
املستوى  على  فعاليتها  من  تقريبا  ينهي  مما 
املالي واالقتصادي، ألنها مرتبطة حصرًا بالسفر 

والتنقل اجلوي والربي والبحري.

 إال أن خطوة األسد األخرية، برأي مراقبني، هي 
لكّف  خاله  ابن  »تقليم«  حلقات  من  حلقة  جمرد 
أنصاره،  بني  ونفوذه  حجمه  من  والتقليل  يده 
خاصة  له،  مالي  مصدر  أي  على  ولالستيالء 
وأن النظام عاجز حتى اآلن، عن االستيالء على 
مبليارات  تقدر  واليت  البالد  خارج  خملوف  أموال 

الدوالرات.
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مـقاالت وتـحقيقات

قطع  عرب  الناس  كرامة  على  االعتداء  »أليس 
كرامة  على  االعتداء  أليس  أهلّية؟  حرًبا  الطرقات 
النواب حرًبا أهلّية؟ أليس االعتداء على املؤسسات 
العامة وحرق املتاجر جرًبا أهلّية؟ وحماولة االعتداء 

على حياة الناس أليست حرًبا أهلية«
)نائب رئيس املجلس النيابيّ إيلي الفرزلي خالل 
مداخلته يف الحوار الوطنيّ(
نائب  احلبيب  صديقي  طرحها  اليت  التساؤالت 
يف  جاءت  الفرزلي  إيلي  النيابّي  اجمللس  رئيس 

وقتها. ذلك أّن ما نعيشه يقّسم إىل قسمني:
• حرب مالية واقتصادّية ختوضها الواليات األمريكية 
املتحدة بصورة مباشرة وشرسة على لبنان، وهل 
نزع سالح  إيران وروسيا، وتعمل على  بها  تواجه 

احلزب، وتصّر على خنق سوريا من لبنان.
• حرب أهلّية باملقياس واملعيار اللذين ظهرا يف كلمة 
إيلي الفرزلي، وتدور تلك البلد يف حلظة انقسام 
ا، وهذا أخطر ما يعيشه  ا وانشطاره أفقيًّ لبنان عموديًّ
لبنان يف متاسك احلربني وجتانسهما على هذا البلد 

ويف داخله.
رئيس اجلمهورّية العماد ميشال عون )جبل بعبدا(، 
وضع إصبعه بصورة مباشرة على اجلرح، حني قال 
وأشار بأّن اخلارج يتحّرك يف الداخل وحيّركه. حنن 
وبهذا املعنى أمام توصيف واحد أضاء عليه رئيسا 
ومل  دياب،  حسان  الدكتور  واحلكومة  اجلمهورّية 
يبارحهما يف التوصيف عينه نائب رئيس اجمللس 
حممد  النائب  حتًما  ومعهما  الفرزلي  إيلي  النيابّي 
القراءة  األزمة.  أسباب  على  اإلضاءة  يف  رعد 
عن  عربت  وهي  وموّحدة  جامعة  االسرتاتيجّية 
افتعال األحداث  التماهي بني اخلارج والداخل يف 

وقيادة البلد حنو الفتنة.
يف  حصل  الذي  احلوار  إّن  الظاهر،  املعنى  بهذا 
الفلك  يف  وتتحّرك  حتّركت  قوى  وقاطعته  بعبدا، 
األدبيات  بأّن  مطلقة،  وبواقعّية  كشف  األمريكّي، 
األمريكّية احرتابية بامتياز على األقّل من باب رفض 
دوروثي شيا يف  األمريكّية  فالسفرية  املشاركة. 
لبنان ومايك بومبيو وديفيد شينكر وجيمس جيفري 
املسؤول عن امللّف السورّي مصّرون حّتى النهاية 
كانت  وجتويعهما.  وسوريا  لبنان  حماصرة  على 
األدبيات األمريكّية سابًقا تعتمد على البوح، ويف 
والزمن احلالّي باتت تعتمد على القول والفعل، يف 
الرؤية  مع  األمريكّي خبالف  املقول  كانت  السابق 
املعيش  الواقع  يف  أما  مضمرة،  ورقة  لكونها 
أن  مبعنى  جيافيها.  وال  الرؤية  عن  يعرب  باملقول 

األمريكيني ماضون حتى النهاية يف:
1. منع شعب لبنان من التمّتع حبياة كرمية والضغط 
بقّوة حتى يذعن للمطالب األمريكّية بال تعديل وال 

تفاوض على أية نقطة من نقاطها.
2. تطويق لبنان وسوريا والعراق، آخذين دور حزب 
اهلل كحجة هلذا التطويق من بعدما ساهمت بندقّيته 
يف التحرير من القوى التكفريّية وإعادة سوريا على 

وجه التحديد إىل طبيعتها.
سالح  لسحب  اللبنانّية  الدولة  على  الضغط   .3
حزب اهلل، وقد أعلن األمريكيون ذلك جهاًرا بلسان 
تسحبون  املقايضة،  طريقة  على  وشيا،  شينكر 

السالح فتتوقف احلرب.
4. فّك االرتباط بني لبنان وسوريا عن طريق جتسيد 
مبدأ النأي بالنفس. وهذا املبدأ كقاعدة يصلح إذا 
عن:  لبنان  حتييد  مبعنى  صادًقا،  املراد  جاء  ما 
والعربّية-اإليرانّية  العربّية-العربّية،  احملاور  صراع 
من  واألمريكّية-الروسّية،  واإليرانّية-األمريكّية، 
العربّي-اإلسرائيلّي. لكّن  الصراع  دون حياده عن 
مبدأ النأي بالنفس حبسب ما يراد له يتجّسد بفصل 
وروسيا  الصني  وعن  والعراق  سوريا  عن  لبنان 
برعاية  السعودّية-اإلماراتّية  اإلدارة  حتت  ووضعه 
اهلل.  حزب  ونزع سالح  إسرائيلّي  ورضى  أمريكّية 
اي سيؤول فيما بعد إىل لغة فتنوّية قاسية داخل 

املدى اللبنانّي.
ذروة  فتنة.  يطلبون  املعنى  بهذا  األمريكيون 
الطلب جاء يف حديث السفرية شيا بتشّدد وتطّرف 
واضحني، ظهرا يف اإلمالءات املتعّمدة على احلكومة 
اللبنانّية. ليس صحيًحا على اإلطالق بأن احلكومة 
اللبنانّية بعد قرار القاضي حممد املازح قد قّدمت 
أمس  أعلنت  هي  كما  األمريكّية  للسفرية  اعتذاًرا 
لشاشة الMTV بدليل أّن وزير اخلارجّية اللبنانّية 
ناصيف حيّت دعا السفرية شيا إىل وزارة اخلارجّية 
باألمور  تدّخلها  بسبب  وإنذارها  تنبيهها  بهدف 
حدود  بلغت  وفّجة  فّظة  بطرائق  الداخلّية  اللبنانّية 
جوهر  يف  مرفوضة  وهي  تطاق  ال  اليت  الوقاحة 
أو  الدول كبرية كانت  الدبلوماسية بني  العالقات 

سياق  فإن  دبلوماسيني  متابعني  وبرأي  صغرية. 
التخاطب الذي أظهرته دوروثي شيا مع اللبنانيني 
ومع الدولة اللبنانّية، تستوجب فعاًل يفوق التنبيه 
من  بطردها  القرار  أخذ  باجتاه  واإلنذار  والتوبيخ 
لبنان وإغالق السفارة األمريكّية يف لبنان وسحب 
حدود  يتوقف  مل  واشنطن.  من  اللبنانّي  السفري 
كالمها عند حدود التقييم السياسّي، بل ذهب حنو 
لبنان  على  والسافر  املباشر  الدبلوماسّي  االعتداء 

وشعبه وحكومته ورئاسته.
مسيحّية  مراجع  استغربت  مرتبط،  سياق  ويف 
البطريرك  أّي اصطفاف موقف  حمايدة وبعيًدا عن 
دوروثي  عن  دفاعه  يف  الراعي  بشارة  املارونّي 

شيا. وتساءلت:
هل يرضى غبطته بأن يتحول حديث السفرية إىل   •
إذالل حبّق الشعب اللبنانّي؟ يا صاحب الغبطة السفرية 
شيا مل تدِل حبديث تقييمّي وحتليلّي، بل كانت توّبخ 

بقّوة وشّدة وتهّدد وتتدّخل مبا ال يعنيها.
• أمل يكن دفاع غبطته عن رياض سالمة متاشًيا ومتاهًيا 
مع الرؤية األمريكّية؟ وقد بات معلوًما أن البطريركية 
اهلجوم  تنطلق يف  الراعي  البطريرك  مع  املارونّية 
إلرضاء  واحلكومة  القضائّية  والسلطة  العهد  على 

األمريكيني أو بطلب منهم.
• ملاذا غبطته حني كان فخامة رئيس اجلمهورّية العماد 
ميشال عون يتعّرض هلجوم موجع وجارح من اآلخرين، 
مل يقم بالدفاع عنه على اعتباره الرئيس املسيحّي-

فيما  والعرب،  املشرق  دنيا  يف  الوحيد  املارونّي 
خراب  مساهم يف  حاكم  عن  بالدفاع  لنفسه  مسح 
يف  واحلاكم  تتعاون  سفرية  وعن  وتدمريه  لبنان 
العهد  تهشيم  وخباّصة يف  وضربه  لبنان  إفالس 
خطرية  مذهبّية  فتنة  حنو  لبنان  وأخذ  وجتويفه، 

كادت أن تنفجر تباًعا؟
القاضي حمّمد مازح اعاد االعتبار للكرامة اللبنانّية 
شاء الكارهون أو أبوا. ساترفيلد، شينكر، بومبيو، 
شياطينهم  مع  كوشنري  جيفري،  شيا،  ريشارد، 
اهلالك،  اجلحيم  ليل  يف  يتمايلون  وأبالستهم 
الكرمية،  واحلياة  السطوع  من  لبنان  ومينعون 

ويستهلكونه يف تطويق سوريا.
ماذا يريد األمريكيون بوضوح تام؟

باحوا  لقد  و10.   9 البلوكني  األمريكيون  يريد   .1
التنقيب فيهما حتى  يريدون عدم  بأنهم  مّرة  غري 
البلوغ حنو تسوية ترضي إسرائيل أكثر من لبنان.

2. يريد األمريكيون االستثمار يف القطاع النفطّي 
جعل  على  ويعملون  اللبنانّي-السورّي-العراقّي 
أّية  نضوج  يف  ا  اساسيًّ شرًطا  االستثمار  مسألة 
يف  تصب  حساسة  مسالة  هذه  ممكنة.  تسوية 
مصلحة احلفاظ على املصاحل األمريكّية يف املنطقة 
منظومة  على  للحفاظ  االسرتاتيجّي  املدخل  ولبنان 

املصاحل اخلاّصة بهم.
النازحني السوريني يف  3. يريد األمريكيون دمج 
لبنان بصورة نهائّية وجذرّية وتوطني الفلسطينيني. 
ويف رسالة أرسلها جاريد كوشنري للملك األردنّي 
الواليات األمريكّية  بأّن  أعلن  عبداهلل بن احلسني، 
مستعّدة لدفع ديون لبنان الداخلّية واخلارجّية البالغة 
ما يقارب 100 مليار دوالر أمريكّي، شرط القبول 

بتوطني الفلسطينيني وإنهاء احلرب مع إسرائيل.
4. يريد األمريكيون اللعب على وترين متناقضني، 
وتر الفتنة الطائفّية والفتنة املذهبّية. ووتر تسوية 
حتاول تسويق أمحد البعاصريي حتت وابل الضغوطات 
اإلحياء  حياولون  »تسووية«  رئيًسا حلكومة  اهلائلة 
بأّنها جاهزة إذا قبل اإليرانيون والروس مبنظومة 
مسلمات ساهمت بأخذ العراق إىل منحى تسووّي، 
فلم ال يكون لبنان ساحة للتسوية عينها، مع األخذ 
مبصطفى  جاءت  اليت  التسوية  أن  االعتبار  بعني 
الكاظمي يف العراق قد اهتزت بعيد حترك األتراك 
خمتلفة  شخصّية  البعاصريي  فأمحد  العراق،  حنو 
القريب من احلشد الشعيّب  الكاظمي  عن مصطفى 
العراقي، يف حني أّن البعاصريي سيواجه مبجموعة 

فيتوات تأبى ترشيحه هلذا املوقع.
يف ختام تلك القراءة، ال بّد من القول بأّن كلمة 
يفرتض  عميقة  دالالت  محلت  الرئيس  فخامة 
باجلميع االنتباه إليها. وعلى هذا ال ميكن للبنان أن 
يقبل بسفرية تفرض إمالءاتها بفجاجة وحتريضها 
الفتنوّي، حتى لو بلغ األمر حدود طردها... لبنان 
ليس منسلًخا من وجود، كرامته من كرامتنا حنن 
به  لنفرح  مباركة  عطية  الرب  إياه  منحنا  الذين 
أرضه.  على  احلّق  ونقيم  فيه  مجال  بكل  ونتنّعم 
وال بّد من زيارة سوريا والتوّجه حنو الشرق للحفاظ 
على لبنان وحتى ال جيوع أهلي وميوتوا يف ظالم 

الليل.
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يعد  مل  ألنه  رمبا  بيفاني؟  أالن  استقال  ملاذا 
عليه  املتعاقبني  املال  وزراء  تسّلط  حيتمل 
أن  ترجيحًا  األكثر  لكن  »التقّية«،  وممارسة 
استقالته نتيجة استعادة قوى السلطة سيطرتها 
على ميزان القوى يف معركة توزيع خسائر النظام 
املالي. هو أشرف على إعداد اخلّطة اليت قّدرت 
اخلسائر بنحو 241 ألف مليار لرية ورمست مسارًا 
السلطة.  قوى  مصاحل  مع  يتناسب  مل  لتوزيعها 
كان يظّن بأن ميزان القوى مائاًل حنو اإلصالح، 
لكن االنقالب حصل وخّطة »حزب املصرف« باتت 

هي السائدة.
استقالة املدير العام للمالية العامة أالن بيفاني 
ليست جمّرد اعرتاض أو احتجاج من موّظف على 
ممارسات رّب عمله، بل هي تعبري عن اجتاه ميزان 
فالضربات  اخلسائر.  توزيع  معركة  يف  القوى 
األوىل النامجة عن خّطة احلكومة اليت أشرف على 
توزيعها  وآلية  اخلسائر  لتحديد  بيفاني،  إعدادها 
باحلّد األدنى من العدالة، أّدت إىل تشتيت أركان 
برنامج  مؤّيد لالخنراط يف  »حزب املصرف« بني 
مع صندوق النقد الدولي، وبني معارض له بال 
بديل واضح. حتى الرأس املدّبر، أي حاكم مصرف 
بدياًل واضحًا  لبنان رياض سالمة، مل يكن ميلك 
رغم معارضته الواضحة خليار الصندوق. فهو يف 
ذلك الوقت، كان )وال يزال( رمز هذه اخلسائر 
لرية،  مليار  ألف   241 بنحو  اخلّطة  قّدرتها  اليت 
مصرف  يف  حاكمًا  البقاء  مبعركة  مشغواًل  وكان 

لبنان.
الصراع على إطاحة رأس النظام املالي، أي سالمة، 
حتّول إىل مادة سجال سياسي ــــ شعبوي يومي 
ركيزته األساسية انتقاد اخلّطة احلكومية من باب 
تضمينها اقتطاعًا من الودائع وحتويل جزء من هذا 
االقتطاع إىل مساهمات يف ملكيات املصارف اليت 
ستنشأ بعد شطب رؤوس أمواهلا كاملة وإعادة 
هيكلتها. كان رأي فريق احلكومة أنه ال مفّر من 
»اهلريكات« )االقتطاع( على الودائع استنادًا إىل 
النقد  صندوق  يؤيدها  اليت  الدولية  املمارسات 
متويل  عدم  املمارسات  هذه  تفرض  الدولي. 

اخلسائر بواسطة طبع النقود )املال العام(.
اهلريكات  أن  السلطة  قوى  عّممت  املقابل،  يف 
يؤدي إىل شطب أموال املغرتبني. كذلك رّوجت 
بأن شطب اخلسائر عرب شطب الودائع أو حتويلها 
املفلسة،  املصارف  رساميل  يف  مساهمات  إىل 
سيؤدي إىل تغرّي جذري يف بنية ملكية املصارف 
آخر  طرف  إىل  حاليًا  مهيمن  طائفي  طرف  من 

عرضة للعقوبات.
   ما كان يقلقهم يف خّطة بيفاني أنه اندفع يف 

اتجاه »ُكحْل« صندوق النقد لتجنّب »العمى« الذي 
تسبّبه قوى السلطة

مبعزل عن اجلدل الذي أثارته هذه الفكرة، إال أنها 
أتاحت لقوى السلطة إعادة إنتاج جبهة متماسكة 
بذريعة رفض اهلريكات ألنه سيشعل ثورة شعبية. 
اخلديعة اليت يصعب تصديقها أن هؤالء املودعني 

األثرياء سيشعلون ثورة!
عامة  وتعبئة  إقفال  مرحلة  مع  األمر  هذا  تزامن 
قوى  أمام  اجملال  أفسح  ما  »كورونا«،  بسبب 
السلطة، يف التقاط أنفاسها. ويف ذلك الوقت، 
كما  عفوية  أو  مقّنعة  الشعبية  التحّركات  تعد  مل 
تشرين   17 تلت  اليت  األوىل  الفرتة  يف  كانت 
األول 2019. بل أصبح هلا هوية سياسية وطائفية 
معها.  والتعامل  عليها  بالسيطرة  تسمح  واضحة 
شعبية  ثورة  من  قائمًا  اخلوف  يعد  مل  وبالتالي 
حمّفزة باخلوف من املستقبل والقلق من اجلوع، بل 
ستكون إحدى أدوات اللعبة املعتادة ضمن إطار 
اليت  املختلفة  واملشاريع  السياسية  الشعارات 

يتداخل فيها احمللي باإلقليمي والدولي.
وعلى وقع قفزات ارتفاع سعر الدوالر يف السوق 
جلنة  واملوازنة  املال  جلنة  من  انبثقت  املوازية، 
احتساب  إعادة  الوحيد  هدفها  حقائق  تقّصي 
األطراف  مع  »احلوار«  ستار  وحتت  اخلسائر. 
إنتاج مفهوم جديد آللية  أعيد  املعنية باخلسائر، 
اخلّطة  اقرتحتها  اليت  اآلليات  من  بعيدًا  التوزيع 
بيفاني.  إعدادها  على  أشرف  اليت  احلكومية 
املصارف،  ومجعية  سالمة  إىل  اللجنة  فاستمعت 
وتبّنت رأيهما انطالقًا من أن حتديد اخلسائر حيّدد 
آلية التوزيع. وعندما الحت »تباشري« أرقام اللجنة 
اليت تشري إىل أن اخلسائر بقيمة 77 ألف مليار 

من  املستوى  وأن هذا  مليار.  ألف   241 لرية ال 
اخلسائر لن يطيح كل رساميل املصارف البالغة 
من  االقتطاع  إىل  يؤدي  ولن  دوالر،  مليار   22

الودائع…
يف تلك اللحظة، انتهى الصراع. التعبري األبرز عن 
هذه النهاية ورد على لسان رئيس جملس النواب 

نبيه بّري بعد اجتماع قّمة يف قصر بعبدا:
الدولي  النقد  صندوق  خماطبة  على  االتفاق  ــــ 

بلغة واحدة.
العملة  إزاء  الدوالر  ــــ االتفاق على خفض قيمة 
اللبنانية، وصواًل إىل 3200 لرية ابتداء من اليوم 

)12 حزيران(.
ــــ عن إقالة حاكم مصرف لبنان، رياض سالمة، 
قال: حنن اآلن حباجة لكل الناس وليس لالستغناء 

عنهم.
بهذه اللحظة، عاد ميزان القوى ليميل يف اجتاه 
أمر  هو  التنفيذي،  املدير  محاية  السلطة.  قوى 
تقوم به قوى السلطة بشكل تلقائي، ألن سقوطه 
يعين سقوطها. والتعبري األدّل على اجتاه ميزان 
القوى، هو تلك املصاحل اليت مجعت املتصارعني 
أمل  حركة  إىل  احلّر  الوطين  التيار  من  سياسيًا: 
واحلزب التقدمي االشرتاكي وتيار املستقبل وتيار 
فهذه القوى وغريها، هي  املردة وتيار العزم… 
املمّثلة بلجنة تقّصي احلقائق، وقد أتيح هلا فرصة 
التفاوض مباشرة مع صندوق النقد الدولي يف 
جلسة مل حيضرها إال ثالثة نواب: إبراهيم كنعان، 

ياسني جابر ونقوال حناس.
اندفع يف  أنه  بيفاني  خّطة  يقلقهم يف  كان  ما 
اجتاه »الُكْحل« للحماية من »العمى«. فاللجوء إىل 
برنامج مع صندوق النقد الدولي، على رغم ارتفاع 
الطريق  كان  أنه  إال  االجتماعية،  تداعياته  خماطر 
الوحيد لفرض اإلصالح على قوى السلطة. كان 
القوى  وهذه  »العمى«.  لتجّنب  الوحيد  السبيل 
متارس اليوم بعضًا من سطوتها للقول إن توزيع 
اخلسائر بيدها فقط، وإن مدخله األساسي جملس 
مشاريع  كل  مرور  لزامًا  يتوجب  حيث  النواب 
النقد  القوانني اليت تتعلق باإلتفاق مع صندوق 
الدولي وكل اإلصالحات اليت سيقوم بها لبنان.
   يدفع مصرف لبنان أكثر من 1100 مليار لرية 

شهريًا لتسديد دوالرات املودعني
حاصٌل  أن  يبدو  جتّنبه،  بيفاني  حياول  كان  ما 
حاصل. ففي الوقت الذي يتفاوض فيه صندوق 
النقد الدولي مع فريق احلكومة على حتديد اخلسائر 
املستقبل  وخطط  واإلصالحات  توزيعها  وآليات 
التنفيذي  للنمّو واستعادة الثقة، يواصل املدير 
لقوى السلطة تنفيذ اخلّطة اليت نهاه عنها صندوق 
النقد الدولي: طبع اللرية لشطب الدوالرات اليت 
بدورها  استدانتها  اليت  املصارف  من  استدانها 
من املودعني. شهريًا، يدفع مصرف لبنان أكثر 
من 1100 مليار لرية لتسديد دوالرات املودعني 
يف املصارف عرب تعاميم تنّظم السحوبات املقّيدة 
وغري شرعية. تسعرية كل  نظامية  بضوابط غري 
دوالر مودع يف املصارف كانت تبلغ 3000 لرية، 
تدرجيًا،  لرية.   3850 إىل  أمس  ارتفعت  لكنها 
اقرتب سعر الدوالر املصريف من 4000 لرية يف 
املصارف و8000 لرية خارجها. بني كانون الثاني 
الكتلة  قيمة  ازدادت   2020 حزيران  و15   2020
النقدية قيد التداول بنحو 6726 مليار لرية. هذه 
لبنان  متّكن مصرف  كلما  تتضّخم  الكتلة ستبقى 
من حترير أموال أكثر من االلتزامات املرتتبة عليه 
من  ستتمكن  األخرية  وهذه  للمصارف.  بالدوالر 
املودعني  جتاه  التزاماتها  من  أكرب  قسم  حترير 
الفعلي يف  الصرف  بعيد عن سعر  بسعر صرف 

السوق.
 إنه »هريكات« مباشر على ودائع الناس، لكن 
املشكلة فيه أنه يشعل تضّخم األسعار، ما يعين 
املقيمني  أيضًا. كل  املداخيل  على  أنه هريكات 
اخلسائر  إلطفاء  غاليًا  مثنًا  سيدفعون  لبنان  يف 
لسالمة يف  النقد  قاهلا صندوق  الطريقة.  بهذه 
اخلسائر  إطفاء  يف  الطريقة  هذه  اللقاءات:  أحد 
سرتفع سعر الدوالر إىل 10 آالف لرية و20 ألف 
رهينة  الشعب  سيصبح  الطريقة،  بهذه  لرية. 
اجلوع، وسيصبح شراء الوالءات أرخص وأسهل. 
وبهذه الطريقة أيضًا، ستتمكن قوى السلطة من 
هذه هي  »قّش« األمالك العامة بأرخص األمثان… 

اخلّطة اليت استقال بيفاني اعرتاضًا عليها.

 استقالة بيفاني يف ميزان »معركة توزيع اخلسائر«
محمد وهبة
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إعــالنات

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
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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
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إعــالن
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Page 32صفحة ٣٢      العدد السنوي

52 King Street, St Marys, Ph; 96230364 - 96736880All Suburbs
www.eternityfunerals.com.au
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Tel/Fax:03 9391 0686 
 Mob: 0417 949 650

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

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

التمديدات الكهربائية
نعمل 24 على 24 ساعة يوميا

نتعهد أكرب االلتزامات واألعمال للمشاريع التجارية والسكنية

دقة يف العملخدمة سريعةصدق يف املعاملة

Hatem Electrical Contracting

خربة طويلة

All aspects of Building & Carpentry:

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

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

Email: luxcorp@outlook.com.au

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

أصحاب الشركة جاك وعيسى شرب  وماهر درويش مع املوظفني والعمال

نتعهد مجيع أنواع املشاريع 
السكنية والتجارية

من املباني العادية اىل 
البنايات املتعددة الطبقات

خربة طويلة واختصاصية 
يف صناعة األملنيوم

خدماتنا تشمل سائر أحناء سيدني

نستعمل أفضل املاركات االسرتالية الصنع
من األملنيوم والزجاج

Building 5,rear of 14 - 22 Rd, Sefton NSW 2162, Tel; (02) 9738 1455,   E; info@technal.com.au
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كــتابـات

-I-
اآلن، بفعل الكورونا، تنقشع كثرٌي من الغيوم اليت 
العميقة يف صورة  التشققات  متّوه  أو  كانت حتجب 
العامل. وهي ُتشري إىل ظواهر كثرية ومتنّوعة أذكر 
أكثرها داللًة، كما أرى، يف التحوالت الكونية الّراهنة، 

وأصوُغها كما يلي:
-1 ضمور »الظاهرة العربية« واحنالهلا،

-2 التحّوالت اآلسيوية ُمضاءًة بالصعود الصيين،
ة«  -3 التفكك »اجلماعي« األوروبي ُمضاًء بـ »الَفرَدويَّ

فردّية« الربيطانية، أو »التَّ
االقتصادي   - العسكري  األمريكي  اهلوس   4-
معازل وأسواق  العامل إىل  اهليمنة، وحتويل  بأحادية 

ومعسكرات،
هذه  فوقه  »جتلس«  الذي  اخلفّي  »البساط«   5-
اقرتابًا،  أو  ابتعادًا  تباينًا،  أو  تالؤمًا  كّلها،  الظواهر 
حربًا أو سالمًا، مشاركة أو مقاطعًة، تدريبًا أو تأديبًا، 

نكوصًا أو استشرافًا، استكانًة أو متّردًا.
-II-

أكتفي هنا بأن أالمس، يف اختصار شديد، مسألتني: 
بالغرب  تتعّلق  والثانية  بالعرب،  تتعّلق  األوىل 

األوروبي األمريكي.
بلسانها  أسأل  العربية«،  »الظاهرة  ناحية  من 

وبامسها:
هل اإلنسان، حقًا، »حيوان ناطق« كما عّرفه املعّلم 
الّتعريف،  هذا  نقبل  نزال  ال  وكما  أرسطو،  األول، 

حتى اليوم؟
نعرف مجيعًا أنَّ هذا تعريٌف مل يعد دقيقًا، ومل يعد 
وافيًا. وحتّتم التجربة، تارخييًا ومعرفيًا، إعادة النظر 
فيه. خصوصًا بعد ظاهرتي »اإلنسان اآللي« و«الذكاء 

االصطناعي«.
هو،  حيث  يضحك  أن  لذلك،  تبعًا  لداروين،  وحيّق 
اآلن، عندما يشاء، كيفما شاَء، من النظرّية الدينية 
مّرة  يصرخ  وأن  املستقّل«!  »اخللق  يف  الوحدانية 

ثانية - مع أصدقائه:
وداعًا آلدم وحّواء!

أهاًل »حبيوانية« اجلنس البشري!
عليهم  يتوّجب  الذين  هم  الوحدانية  األديان  أهُل 
الذين  أولئك  خصوصًا  النظر،  بإعادة  يبدأوا  أن 
يرتّبعون راضنَي طائعني يف زنازين »احلْجر الصحي 
على  احلْجر  زوال  أّن  يتذكروا  أن  وعليهم  العقلي«. 
التغرّي واملصري، مشروٌط بزوال احلْجر على الكينونة 
والوجود. ومهما اّدعى »الفكر الوحدانّي« أنه حيرتم 
وال  يفعُل،  ال  الفكر  فإن  اإلنسان،  وحقوق  العقل 
بنيته  يف  كان  إذا  إاّل  اإلنسانية،  قيمته  يكتسب 
ذاتها، منفتحًا على إمكان أن يكون خمطئًا، وهذا ما 
جيب أن تنفتح عليه الوحدانية اإلسالمية، على األخص 
بوصفها »خامتة« الرؤية الوحدانية لإلنسان والعامل. 
بعضه  ويأكل  يتفّتت،  الوحدانية  عامَل هذه  أّن  ذلك 
بعضًا. وها هو يف أحدث انهياراته »الروحية« حيّول 
مفهوم »التبعية« الّدينية - الداخلية إىل تبعية خارجية 
الذاتية،  االستقاللية  فيها  تنعدم  وكاملة،  ُمطلقة، 

ومّتحي اإلرادة.
الوحدانية  »األنظمة«  ثروات  أّن  إذًا  عجيبًا  وليس 
العربية على تعّددها وضخامتها، مل تنتج، يف التحليل 
األخري، منذ اكتشافها واستخدامها، إال الفقر واجلهل 
والبطالة والتفكك االجتماعّي، وتضّخم العقلية البدوّية 
جمتمع  أي  إقامة  عن  كله  العربي  العامل  عجز  حبيث 
مدنّي، على مدى أربعة عشر قرنًا، وعجز تبعًا لذلك، 
والعلم  وحقوقه،  اإلنسان  حترتم  دولة  إقامة  عن 

وحقوقه، واملعرفة وحقوقها، والتقدم وحقوقه.
-III-

أّما من ناحية الغرب األوروبي - األمريكي، فإّن اهلوس 
االقتصادية   - العسكرية  اهليمنة  بأحادّية  األمريكي 

أّدى إىل أمرين:
األول هو التفّكك األوروبي. وقد ظهر »االحتاد« كأنه 
أّن بريطانيا ترى  »شكٌل« أكثر منه »معنى«، وظهر 
بعيدًا: بقاؤها يف هذا االحتاد حْمٌو هلا، من حيث أنه 
كانت  أنها  حني  أرقام، يف  بني  رقم  جمّرد  جيعلها 

ّرة«. تارخييًا، تلعب دور »الرأس« أو دور »السُّ
بغضب  لكن  األوروبي،  التفّكك  هذا  أوضح  وقد 
مكبوت، هوس األحادية األمريكية، وكيف أن النظام 
شعب  استئصال  على  قام  الذي  العامل  يف  الوحيد 
بكامله من »قاّرته«، والذي ال يزال يسجن بقاياه يف 
معازَل بائسة، يتابع مسرَيته االستئصالية يف العامل 
العامل  وحيول  أخرى،  وطرق  بأساليب  لكن  احلديث 
من أمريكا اجلنوبية إىل أقاصي آسيا مرورًا بالبلدان 
العربية »الصديقة« إىل معازل - مقابر، يديرها لكي 
وميأَلها  دميوقراطيات،  إىل  »حيّوهلا  ولكي  »ميّدنها« 

مـا تـكون صـورة الـعامل، غـداً؟
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واملستشفيات  العلمية،  البحوث  ومراكز  باجلامعات 
واملعامل واملصانع«، ولكي »تصبح حّرًة كمثل العامل 

احلّر!«.
-IV-

لكن، فيما وراء هذا كّله، من يقول لنا: ملاذا آلت 
بّشرتنا  اآلن؟  عليه  هي  ما  إىل  الثالُث  الوحدانيات 
إبداعًا،  أكثَر  وجعلها  البشرية  هلداية  جاءت  بأّنها 
وأعظَم إجنازًا وتفّوقًا. من يقول لنا إذًا ملاذا دّمرت 
اإلنسانية  اإلبداعية  املنجزات  وسياساتها  أنظمتها 
الفريدة اليت سبقتها؟ وملاذا نهبت »جيوشها« وَسَبت 
وقتلت وشّردت وأشعلت احلروب الوحشية وال تزال 
تشعلها؟ ملاذا مل تنتج »ثقافاتها« مفكرًا واحدًا يف 
مستوى هرياقليطس أو أفالطون أو أرسطو؟ وملاذا 
قتلت »مؤسساتها« أو نبذت أولئك الذين عاشوا يف 
عهودها، مبصادفة أو أخرى، كمثل غاليليو وماركس 
وسبينوزا وفرويد ونيتشه وابن رشد والرازي وابن 

عربي، متثياًل ال حصرًا؟
وملاذا هي اآلن مجيعًا »ِفَرٌق« و«مذاهُب« و«نبوات« 
ٌل«، وكٌل منها يّدعي أنه هو الذي ميّثل  و«ِملٌل« و«حِنَ

وحدانية احلّق املطلق؟
-V-

أيتها الطبيعة-األم-األرض، ملن نتوّجه، وكيف؟
انظري معنا إىل هذه »الوحدانية« السائدة: حّتى يف 

مشولّية الّداء وكونّيته،
بداًل من أن تتعاطف »شعوبها«، بعضهم مع بعض، 
أخرى  شعوبًا  تعاقب  بكاملها  شعوبًا  نرى  ويتآزروا، 
إليها  ترسل  فيما  الدواء،  شراء  من  حتى  ومتنعها 
والفتك  القتل  طائرات  و«هداياها« يف  »معوناتها« 

والتدمري!
قولي لنا، أيتها الطبيعة-األرض-األم،
وقولي لنا، أنت أيتها »الوحدانية«:

أهذه هي اإلنسانية، حقًا؟
أهذا هو اإلنساُن، حقًا؟

أليست هذه هي املسألة اليت تتيح طرحها بإحلاح على 
العامل، عاملية الكورونا؟

أضيُف إىل ما تقّدَم هذه اهلواِمش:
1. هناك فلسفاٌت وأدياٌن تنزُل يف نفوس املاليني من 

البشر
»ُخِلَق  والذي  يي  حُيْ الذي  املاء  َمنِزلَة  عقوهلم،  ويف 
ُمْنَقَلٍب  لكّنه، يف حلظٍة، ويف  حّي«.  منه كلُّ شيٍء 
حضارّي، ميكن أن يتحّول هذا املاُء نفُسه إىل مكاٍن 
د إمكاَن  لْلَفْتِك واإلبادة. ويف الّتاريخ جتاِرُب حّيٌة تؤكِّ

ل. هذا الّتحوُّ
2 . املشكلُة اليت تواِجُهها البشرّيُة اليوم يف الكورونا 

إّنا هي
مَثَرٌة شرَبت من ذلك املاء، لكّنها ليست َجْذرًا. وهي 
بوصفها كذلك، تستدعي اجلرأَة للقول: املشكلُة هي 
يف اإلنساِن نفِسه، يف معتقداته وأفكاره وأخالِقِه، 

وليست يف الّطبيعة.
امُلْعَتقدات واألخالق  إّن هذه  القول  يدفُع إىل  وهذا 
واألفكار طفولٌة جسدّية تتحّكُم بِرشاد الَعْقل وحكمته 

ٍو يطمس طبيعة اإلنسان الّطاِبعة. على حَنْ
ه يف سجٍن »َكْونّي«.  ٌة »صغريٌة« تضع العامَلَ كلَّ 3 . ُحَ
مسرٌح هلذا  الثالث،  بصورها  ــ  الوحدانّية  واحلضارُة 

احلّدث الكونّي.
*****

-I-
جهة،  يف  الكورونّي  والوباُء  جهة،  يف  هم  كلُّ البشر 
غربًا  ها،  كلُّ اإلسالمّي: شعوُبه  العربّي  العامل  إاّل يف 
وشرقًا، مشااًل وجنوبًا، مأخوذٌة بإبادة بعضها بعضًا، 

أفرادًا ومجاعاٍت ويف خمتلف امليادين.
والكورونا بينهم وحوهلم »على اهلل!«

أهي »آيٌة« إهلّيٌة، أم ماذا؟
كانت  مهما   » »امَلصاِلَ أّن  نرى  اإلجابة،  كانت  أّيًا 
صغرية اليوم، هي اليت ُتَهيِمُن على »القضايا« مهما 
بالّسلطة  عَمِلّيًا  ترتبط  َمصاِل  وهي  كبرية.  كانت 
واملال، وتباِلغ يف َبْسِط َهيَمنتها حّتى أّنها تكاُد أن 
ه احلضوَر  لُّ حملَّ تطمَس احلضوَر اإلنسانيَّ نفَسه، وحُتِ

اآللّي.
الليربالّية اجلديدة يف صورتها األمريكّية هي قائدُة 
»الثقافية«،  اهليمنة  هذه  جوقاِت  يف  األوركسرتا 
اإلعالمّي  »الكيس«  يف  َمْوضوعًة  مجيعًا،  بتجّلياتها 
الذي تسهر عليه هذه الليربالّية، باسم الَعْومَلة. وهي، 
على  يقوم  الذي  االبتذال  ُة  َعْومَلَ التجربة،  تؤّكد  كما 

متجيد الّسوق والَكّم، وعلى متجيد اآللة والّشيء.
َغْزِوِه وَزْحِفه  الَكْوني« الذي يتقّدم يف  إّنها »الَوباُء 

َل اآللَة إىل إله! اجَلديَدين، لكي حُيوِّ
II

عًة ومتباينة حول  مهما كانت اآلراء والتساؤالت متنوِّ
العوملة، هذه العوملة، فمن املمكن القول إّن املشكلة 
إليها  أشار  قد  وكان  واحدة،  تثريها  اليت  العميقة 

سابقًا ثالثة مفّكرين فالسفة، كلٌّ بطريقته:
هيدغر، يف مفهوم »اجلشطالت«،

»تصنيع  أو  الِعلم«  »تقنوّية  مفهوم  هابرماس، يف 
العلم«،

ليوتار، يف مفهوم »ما بعد احلداثة«.
وتعين هذه املفهومات الثالثة أمرًا واحدًا:

ق امليتافيزيقا يف احلياة اليومّية، أو بعبارٍة ثانية،  حتقُّ
اآلن  هو  الّطبيعة  وراء  ما  إيضاحًا:  أكثر  تكون  قد 

الطبيعة نفسها.
هم  وها  األرض،  على  فعلّيًا  هبطت  الّسماء  كأّن 
أون  ويتهيَّ وُحّراسًا،  رقباَء  الشوارع،  ميألون  جنودها 

لفتوحاٍت بال نهاية.
الواقع.  نفُسه  هو  )اخليال( صار  الغيَب  كأّن  بلى، 
»وول  يف  ساِطٌع  اآلن  هو  امليتافيزيقا  ُق  فتحقُّ

سرتيت« و«البنتاغون« كما يقول ليوتار.
III

الّتمجيد الذي أَشْرُت إليه، متجيد اآللة، متجيد الّسوق 
والكّم والّشيء، آِخٌذ يف إيغاِله الفّتاك: تدمري األرض 
ـــ َرِحًا ووالدًة، يف خمتلف احلقول، وتدمري العالقات، 
تبعًا لذلك، بني اإلنسان والّطبيعة، فضاًء ونورًا، غذاًء 
وكساًء، ماًء وهواًء. وها هي األرض، الكوَكُب األمجل، 
تكاد أن ميسَخها أبناؤها يف َمعاِزَل وحَماِجَر وكهوٍف:

مستوَدعاٍت للتقنية وآالتها، معسَكراٍت للَغْزو والّنْهب، 
فايات الّذّرّية.  حاويات للّنفاياِت من كلِّ نوٍع، بدءًا بالنِّ
إاّل تدمريًا لإلنسان نفِسه، وتْدمريًا  وليس هذا كّله 
آنذاك،  ُيدِركون  لعّلهم  وقاَدِتها:  الليربالّية  هلذه 
»هنا« ليس يف  َد  السيِّ أّن  األوان،  َفواِت  بعَد  وإْن 

»جوهِرِه« إاّل َعْبدًا.
IV

م الفضاُء االسرتاتيجّي العربّي وثرواُته هلذا العبد  يقدِّ
الكونّية،  الّساحَة  ميأل  لكي  كبريًة  إمكاناٍت  الّسّيد  ـــ 
العْجل  اجلديد،  األسطورّي  للعْجِل  عة  املتنوِّ بالّتماثيل 
امَلْنحوِت بذهٍب أسوَد هذه املّرة ـــ حيث تتمّثل القّوة، 
املغامرات  »ُتْطَبُخ«  وحيث  والبْطش،  والّطغيان، 

والفتوحاُت واهَلَذياناُت الُكربى من كلِّ نوع.
الَعَجُب هنا، وهو ما جيب أن يالحَظه ذوو البصرية، 
»اآللِة«  بني  ُد«  »ُيَوحِّ الذي  »السّر«  ذلك  يكمُن يف 
و«اإلله«، بني خطاب »اآللة الواحدة« وخطاب »اإلله 
ضدَّ  ال  ـــ  اآللة(  )من  ُمَؤَلٌل  خطاٌب  وهو  الواِحد«. 
الّطبيعة وحدها، وإّنا أيضًا ضّد اإلنسان يف كينونِته 

وجْوَهِره.
اخلطاب  هذا  أصحاَب  أّن  يف  أيضًا  يكمن  والعَجب 
مون بلغتهم  »جيهلون« أو »يتجاهلون« كيف أّنهم ُيقدِّ
ويعمل  البشر  يكره  إللٍه  ذاِته صورًة  وِحرِبهم  ذاِتها 
هذا،  بفعلهم  وأّنهم  واِحدًا.  واحدًا  إبادتهم  على 

ثون أخَتها األرض. ثون الّسماء كما ُيَلوِّ ُيلوِّ
V

نعم، ال يقدر اإلنسان بوصِفِه إنسانًا، وبفعل حضوِره 
اخلالق على كوكِبنا األرضّي، أن ُيديَر ظهَره مِلا يفعُله 

»أخوه« اإلنساُن ـــ اآللة.
ظهَره  ُيديُر  أورفيوس:  فعل  كما  يفعل  أن  يقدر  ال 
اجلحيم.  يف  وحيدًا،  ُه  حبَّ تاِركًا  أوريديس،  حلبيبته 
أن  بعد  يفعل  أن  يقدر  صاِدقًا،  كان  إن  وماذا، 

ه هلذا املصري اجلحيمّي؟ »يرتك« حبَّ
ماذا ميكن، إذًا، أن نفعَل ِخالفًا مِلا فعَله أورفيوس؟ 
وهو سؤاٌل أطرُحه، فيما يزداُد »عامَلُ اآللة« كمااًل، 
األّوُل  يزداُد  فيما  نقصًا.  اإلنسان«  »عامَلُ  ويزداُد 
ًة وَعْجزًا.  سيادًة وَهيَمنًة، وفيما يزداُد الثاني عبوديَّ
»يّتِجُه  أّنه  حّقًا  يبدو  ذلك  َضوِء  يف  اإلنساَن  كأّن 
الوراء« وفقًا لعبارة بول  حنو املستقبل، سائرًا إىل 

فالريي.
VI

أجنز الغرُب األوروبّي ـــ األمريكّي ثالَث ثورات علمّية 
ـــ تقنّية،

ه القرَن احلادي والعشرين وختلع عليه طابعها. ُتَوجِّ
م يف املاّدة، وإىل  1. الثورة الكّمّية اليت أّدت إىل التحكُّ
نشوء أشكاٍل للحياة نفِسها ُتعَرف للمّرة األوىل. وهي 

ثورٌة أْنَهْت على صعيدها اخلاّص املعرفَة اليونانّية.

2. الثورة اإللكرتونّية اليت أّسَست لعامَلٍ معريفٍّ جديد.
ة ـــ اجُلَزيئّية )البيو ـــ تقنّية(، وهي  3. الثورة احَلَيِويَّ
عة  م اآلن يف احلياة نفسها بأشكاٍل ُمَتنوِّ اليت أخذت تتحكَّ

تستجيب، كثريًا أو قلياًل لرغبات البشر.
َدت عنها  هذه الثورات خلَخَلت اليقينّيات كّلها، وتَولَّ
مشكالت »َخلق اإلنسان نفسه« وتعميق الفوارق بني 
الناس )اجلينات والكيمياء البيولوجية، تهديد حريات 
اإللكرتونّية( وهي  الثورة  املدنّية،  واحلريات  الفرد، 
نفسه،  اإلنسان  على  كثرية  أسئلًة  تطرح  مشكالت 
سواء كان ُمْلِحدًا أو مؤِمنًا. خصوصًا أّنها ربطت العلم 

مبتطّلبات االقتصاد والّسياسة، ومبنطق الّسوق.
VII

مل يشارك العرب يف أّية ثورٍة من هذه الثورات. احلياة 
العربّية ـــ اقتصادًا وثقافًة وسياسًة، هي برّمتها نتاٌج 
ـ األوروبّي، بإعادة  ــ وقد بدأ الغرُب األمريكّيـ  غربّي.ـ 

إنتاج الدين نفسه، سياسّيًا و«ثورّيًا«.
وميكن وصف حالِة الشعوب العربّية، اليوم، بأّنها ال 
تزال، منذ أربعة عشَر قرنًا، حالَة »أطفاٍل« يعيشون 
عليها  تسهُر  حضانٍة«  »دوَر  إاّل  ليست  بلداٍن  يف 

السياسُة الّدينّية، تربيًة وتعليمًا.
ُر  ويف هذا ما يفّسر ُسباَت »الّثباِت« العربّي، ويفسِّ
ُم«  أّن ما يتغرّي يف »دور احلضانة« هذه هو »املعلِّ
يكون  أن  هو  »التغيري«  هذا  يف  واألفضل  وحده. 
املعّلم الذي خيلفه »مثله« متامًا، ويسري على نهِجه 
ُر أيضًا أّن ما ُيَسّمى بـ »املعارضة«  متامًا. وهو ما يفسِّ
ليس إاّل »قفا« الّصفحِة ــ احلاكمة. وغالبًا ما يكون 

هذا القفا، أكثَر سوءًا بكثري مّما سَبَقُه.
االنقالب  منذ  األقّل،  على  احلديث  العرب  تاريخ 
االنقالبات  حتى   1958 املاضي  القرن  يف  العراقّي 

الربيعية احلديثة، شاهٌد ال ميكن تكذيبه.
VIII

ضخٌم  »ماّدّي«  حضوٌر  للعرب  كّله،  هذا  مع  لكن، 
اقتصادّية  َعَدِدّيًا، وفضاًء اسرتاتيجّيًا، وثرواٍت  َكّمًا 

ومالّية. غري أّن هذا كّله »ال ميلكه« العرب:
يتساَبُق  اآلخر  وبعُضه  بعَضه،  ميلُك  الغرب  بعُض 
ه  على ُمْلك بعضه اآلخر املتبّقي أو اخلفّي! وهذا كلُّ
ويف  مطلق،  شبه  ٍو  حَنْ على  له  تبعّيتهم  من  بسبٍب 

مجيع امليادين.
هذه ظاهرة ال مثيَل هلا يف تاريخ الشعوب.

ملاذا، ملاذا، ملاذا؟
األفق  هذا  مثاًل، يف  َطَرْحنا،  إذا  األجوبة  تكون  وما 

أسئلًة من هذا الّنوع؟
َمُط العقالنّي ـــ الّثقايّف عند العرب، أسوًة  1. ما النَّ
باألناط العقلّيةـ ــ الّثقافّية، يف بلدان الغرب والّشرق؟ 

واليت أسَهَمت يف بناء احلضارة احلديثة؟
مواقف  الّدينّية، بصياغة  السلطُة  َتسمح  2. ملاذا ال 
عقالنّية ثقافّية، أو ِقَيمّيةـ ــ أخالقّية يف َمْعِزٍل عن الفقه، 
وتتَمْأَسس يف احلياة اليومّية، ـــ يف البيت واملدرسة 
والشارع واجلامعة والّسلطة، وملاذا ال تعرتف بسلطة 

العلم، و«حقائقه«؟
3. ما يكون َدْوُر العرب، معرفّيًا، وعلمّيًا، وأخالقّيًا، يف 
مصري الّنوع اإلنسانّي نفسه، بدءًا من »خلق« الّذكاء 
اآللّي؟ وهل سيبقون  اإلنسان  و«خلق«  االصطناعّي 

يف »دور احلضانة« أم خيرجون منها، وكيف؟
IX

على  األّول،  املقام  يف  طرَحها،  ُأعيد  األسئلة  تلك 
الليربالّية  للوحشّية  ننِتُج  الذين  العرب  حنن  أنفسنا 
الغربّية، ذلك »العجَل األسوَد« الّذهيّب، نفطًا )وغازًا(، 
والذي هو وفقًا لعبارٍة برخيتّية، على األرجح، »عصري 
عة يف أعماق األرض،  اجلثث«، جثث املعادن املتنوِّ
والذي يتحّول يف امُلماَرسة إىل »عصري جثٍث بشرّية« 

يسيل داِفقًا داِميًا على وجه األرض.
األفراد  على  أطرحهما  سؤاَلني  ُأضيف  أن  وأحّب 
مجيع  يف  ُكْثٌر  وهم  العرب،  األفذاذ  اخلالقني 
سابقة،  مناسبات  يف  وكّرْرُت  قلت  كما  امَليادين، 
على  تقوم  ثقافًة  يرثون  ذلك  إىل  أّنهم  خصوصًا 

أُسٍس نبوّية الهوتّية.
السؤال األّول هو:

ـــ ما الفرق يف فعل العبادة ذاته، بني أن يتوّجَه به 
اإلنساُن إىل حجٍر )متثاٍل، َصَنم(، أو إىل »صورة«، 
»عجٍل  أو  ذهيّب«  »عجٍل  إىل  أو  »فكرة«  إىل  أو 

نفطّي«؟
ما الفرق خصوصًا، إذا كّنا ُنؤمن حّقًا بأّن اإلنسان 
»حيواٌن عابد«؟ وهل ميكن حتديد اإلنسان بأّنه مل خُيَلق 
إاّل لكي يعبد َمن خلَقه؟ وهل هذه مسألة حملولة، أم 

أّنها مسألة للبحث، أم أّنها ال هذه وال تلك؟
والّسؤال الّثاني هو الّتالي:

ـــ ملاذا ُيعّذب أو يقتل اإلنساُن اإلنساَن انطالقًا من 
ُمعَتَقٍد خاّص هو غالبًا دييّن ـــ عنُصرّي؟

الّطبيعة ال  ُتعّذبه. وأّن ما وراء  الّطبيعة ال  أّن  علمًا 
يعّذبه أيضًا، وأّن أسباَب شقاء البشر ليست إهلّية، 
ذاِته،  اإلنسان  وأّنها تصدر عن  وليست شيطانّية، 

ومنه هو ذاُته.
ملاذا يسكُت عن ذلك أهُل األديان أنفسهم، خصوصًا 
عندما يسكت عنه أهُل السلطة والّطغيان واملال، أو 

ميارسونه هم أنفسهم؟
وسؤالي األخري:

ملاذا ال يكون شقاُء اإلنسان الّشغَل الّشاغَل األّول 
لإلنسان، إذا كان إنسانًا حّقًا؟

وبأيِّ َعْدٍل إذًا أو ديٍن ميكن العربّي اليوم، أن يكره 
أو  املدنّية،  احلقوق  أو  العلمانّي،  َل  التعقُّ أو  الفكَر 
احلّرّيات، أو يقبل بعدم املساواة بني الرجل واملرأة، 

أو بثقافة الّتكفري؟
أليس هذا كّله رفضًا لإلنسان ذاته؟
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كـتابات

تـعالوا اىل يـسوع لـكي 
يريـحكم ويـحميكم

تعالوا اىل يسوع لكي يرحيكم وحيميكم من التجارب واألحزان، 
تعالوا اىل اعظم طبيب انساني ونفساني وروحي ، ليعطيكم 

امجل حياة وأمجل عائلة. 

وجسديًا  نفسيًا  املرضى  الناس  جلميع  الرب  قاله  ما  وهذا 
واجملربني واملأسورين واحلزانى: 

تعالوا الّي يا مجيع املتعبني والثقّلي األمحال فانا أرحيكم، فرتوا 
راحة يف نفوسكم ، وسالما يف بيوتكم وفرحا يف قلوبكم..

اطلبوني جتدوني يف كل مكان
اقرعوا افتح لكم

اسألوا تعطوا
آمنتم كل  آمنتم بي وبكالمي فكل شيء يزداد لكم وان  فإن 

شيء مستطاع للمؤمنني فليُكن لكم على حسب أميانكم .

هل انت تعاني من اوجاع وامراض صعبة فاطلب منه سيشفيك 
مباشرة من كل االمراض، هل انت حمزون اطلب من الرب ألنه  
يبّدل مجيع أحزانكم، بالفرح الدائم ومجيع امّلسرات، اليت هي 
اطلب منه، فهو  انت مهموم ويف وضع حِرج  غنى جمده، هل 
الرب القدير الذي يأخذ عنك مجيع املتاعب واهلموم واملصاعب، 
وهل انت حباجة اىل شيء تريده، فاطلب من الرب القدير الذي 
يعطيك من غري مقابل، وهل انت حباجة اىل مجيع الربكات فاطلب 
منه أن يبارك عملك وعائلتك، وهل أنت حباجة اىل حراسة من كيد 
اجملّرب  ابليس اخلّداع، فاطلب من الرب لكى حيميك وخيّلصك 
دائم  اكتئاب  يف  تعيش  كنت  وان  العائلة،  أفراد  مجيع  مع 
ليعطيك  القدوس  الرب  أن تطلب من  وضغط نفسي، فعليك 

حياة أفضل  وراحة بال دائمة.
 تعاَل اىل الرب الذي يدّبر امورك وحيل مجيع مشاكلك النفسيًة 
والروحية املعقدة، ويبارك حياتك االبدية، وان كنت تشعر أن 
اهلل بعيد عنك وأنك تعيش يف مأساة وهموم وجتارب شريرة 
فاطلب من الرب أن خيلصك، النه قال لنا اطلبوني جتدوني، وان 
كنت ختاف من املوت، فاطلب منه بأن يعطيك القوة واالنتصار، 
لنا ان   أكد  انتصر على املوت بقيامته اجمليدة، وكما  ألنه قد 
مجيع الذين يف املسيح خليقة جديدة وال ينتصر عليهم املوت 

االبدي..
وكما قال لنا، ال حتزنوا كباقي الناس الذين ال رجاء هلم، وال 
تفرحوا ألني معكم االن، بل افرحوا كل االيام،  ألن امساءكم  
مكتوبة يف السموات، انا هو القيامة واحلق واحلياة  وأقيم كل 
ُيْؤِمن بي وبالذي أرسلين، وكل من آمن بي وان مات  انسان 
فسيحيا وان كان حيًا فال ميوت، ألنه عندما يّشع النور االهلي 
يف نفوسنا، فأنه سينتهي املوت وظلمه وظلمته اليت كانت يف 
يوجد  ال  وألنه  واخلطيئة،  العصيان  سببها  كان  واليت  ارواحنا 
موت يف حضور اهلل وثالوثه القدوس، ألنه وحده احمليي الوحيد 
وينبوع احلياة يف جوهره العظيم وطبيعته اخلالدة ونوره البهي.

 فلنتقوَّ باالميان والرجاء ونِعش باحملبة والصفاء ونثمر بالعمل 
والعطاء ونشكر رب السماء الذي ابعد عنا البكاء وأبدله بفرح 
له  السماء ولنِعش  والرجاء وجسده خبز  القيامة  اللقاء وأعطانا 
بسرور واكتفاء ونصلِّ له صباحًا وظهرًا ومساء ونرمن  له بصوت 
العطاء ونرفض دنيانا دنيا  عاٍل وغناء ونشكر جمده على كنز 
الفناء وننتظر دنياه دنيا البقاء يسوع وحده ربي واهلي وحياتي 

والدواء يعطي احلياة لكل من ُيْؤِمن به ان أحبه وشاء.

بقلم نوفل حنا نوفل  مرشد روحي 
واجتماعي سدني اوسرتاليا محمد عامر األحمد   - سورية

أوثـان

مرَّ نهٌد عند جوعي 
واحتقْن

دّق أبواب اشتهائي....
وَفَتْ

ففتحُت  الفقر
من أصدائه

حلليٍب
خلف حرماني كمْن

رحُت أستسقيه
دفئًا ناعمًا

ونبيذًا
ْن   من غماٍم مؤَتَ

فإذا بالّنهد
يفضي حلمًة

آنسْت صوتًا عنينًا
يف وثْن

وإذا باخلمر
مصلوبًا على
شفٍة تقتات

رعشًا من عفْن
يا سؤااًل

  كنُت يف بهتانه
ذات نهٍد

  مل أجْد فيه الوطْن
جاء من بدء انتشائي

كْذبًة
كان يف أقصى احتمالي

سوء ظْن
عاد يف مّحالٍة شوكّيٍة

قيد  أنثى  نذرته للكفْن
ومضى

ذياًل  خفيفًا طّيعًا
يف فناء  اخلمر  

ُيستسقى مَلْن

أنادي عيوني
أعاتب دمعي :

كفى نظرا للمرايا اليت أِلفْت وجَهها
كل هذي السنني الطوال

أقول لَكـّفي وأرجف :
كفى عَبـثا يف اخلزانْة
فمازال عطر املليسيا

حيّن إليها حنني الغريب اىل ألفٍة
حني  كالطرِي  فّر  الذي  وجهها  اىل 

يأنس طلعتها
يف  يأمن  حني  اخلوف  من  كاجلناِح 

عّشِه
حني قالت وداعا وفّرْت

كأحالمنا الضائعة
وخيباتنا الشائعة

مشعٍة  بال  يذوي  الشمعدان  وذاك 
حتتويْه

وتلك خمّدتها ال تنام
معبأًة أَرقًا مستدام

تلك أثوابها فقدْت لونها
أنهكتين أزاهريها يف القماْش

تريد رحيقا مشيما
وعطرًا يشّذب أحزانها

يا لشمسي اليت رحلت غيلًة
وهل تهرم الشمس عند املمات ؟

رغم  يبزغ  الضوء  خيطها  وذا 
السبات

جيدد يفَّ احلياة الزؤام .
» ضاع السواُر وفّص عقدي
وبـقـيـُت فـي بغـداد وْحــدي
كــانــت صديــقـة خاِفــِقــي

أدراج ُمــرَتــَفـعي وجمدي
ما ضـّر لـو ُمـْتــنـا َمـعـــًا

إْلـفان واْشـَتـركـا ِبــِلـْحـــِد
وحدي أيؤنسين األسـى ؟
عمٌر بفقدِك كيف جيدي«.

أستأذنكم بهنيهِة حزن

جواد غلوم - »ايالف«
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تـتمات

زكي: لقاء »فتح« ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الذي مجع نائب رئيس املكتب السياسي حلركة محاس الشيخ صاحل 
العاروري، وأمني سر اللجنة املركزية حلركة فتح جربيل الرجوب، »مل 

يأت نتيجة مزاج، بل فرضته الضرورة واحلوارات«.
اخلميس،  مساء  االول  أمس  له  تصريح  يف  يقول،  زكي  وأضاف 
أن »اللقاءات بدأت منذ الكالم اإلجيابي لرئيس املكتب السياسي 
حلماس امساعيل هنية جتاه منظمة التحرير«، مشريًا إىل أن »اللقاء 

اليوم مدخل للمصاحلة يليه ترتيب البيت الداخلي الفلسطيين«.
إىل  يصل  كامل  برنامج  على  فتح  يف  االتفاق  »مّت  أنه  وكشف  
العامل«،  أدمغة  من  إسرائيل  طرد  أشكال  وكل  املدني  العصيان 
مشريًا إىل أنه »مّت االتفاق أيضًا على تفعيل املقاومة الشعبية يف 

الضفة الغربية مبشاركة اجلميع مبن فيهم محاس«.
وتابع، »جيب أال خنسر أي منجز حققناه دوليًا وأي بلد عربي«،متوجهًا 
بالشكر للمكتب السياسي حلماس لوعيه »لكي نكون معًا يف خندق 

مشرتك«، حبسب زكي.
الزهار، يف  حركة محاس، حممود  القيادي يف  أكد  السياق،  ويف 
الداخل  الناس يف  كل  »مجع  على ضرورة  امليادين  مع  له  حديث 
واخلارج على مشروع حترير فلسطني«، مؤكدًا أن »احلركة تريد أن 
متد يدها للسلطة الفلسطينية وحركة فتح لرتتيب األوراق على أسس 

ومسميات وآليات جديدة«.
ويف وقت سابق اليوم، أكد رئيس املكتب السياسي حلركة محاس، 
إمساعيل هنية، دعمه خطوة املؤمتر الوطين املشرتك الذي مجع نائب 
رئيس املكتب السياسي حلركة محاس الشيخ صاحل العاروري وأمني 

سر اللجنة املركزية حلركة فتح جربيل الرجوب. 
وأعلنت كل من حركيت فتح ومحاس اليوم »مرحلة جديدة من العمل 
الوطين املشرتك ملواجهة خطة الضّم اإلسرائيلّية«، وسط ترحيب من 

الفصائل الفلسطينية، وقلق إسرائيلي.
الشيخ  السياسي حلركة اجلهاد االسالمي،  اعترب عضو املكتب  كما 
نافذ عزام، أن خطوة العاروري والرجوب »متثل تطورًا إجيابيًا فيما 

خيص الوضع الفلسطيين الداخلي«.
اليوم يف  تأتي  الفلسطينية-الفلسطينية،  اخلطوة  أن  ذكره  اجلدير 
الضم  خلطة  املناهضة  والفعاليات  التظاهرات  فيه  تستمر  وقت 
ومدن  احملتل،  الفلسطيين  والداخل  والضفة  غزة  اإلسرائيلية، يف 

عربية وأجنبية عديدة.

وزارة العدل االمريكية ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

الفيدراليون األمريكيون دعوى يف وقت متأخر من  ورفع املدعون 
متجهة  إيرانية  بنزين  ناقالت  أربع  املاضي، ملصادرة  األربعاء  يوم 
إىل فنزويال، وهو أحدث إجراء ضمن سلسلة جهود الواليات املتحدة 
خرق  يف  طهران  تساعد  اليت  البحري  الشحن  شبكات  مالحقة  يف 

العقوبات.
وذكرت صحيفة »وول سرتيت جورنال« األمريكية أنه برفع شكوى 
توصيل  منع  األمريكيون  املدعون  يستهدف  ال  املدنية،  املصادرة 
أيًضا حرمان طهران من  اإليراني إىل فنزويال فحسب، بل  الوقود 

عائدات الشحنات ومنع عمليات النقل يف املستقبل.
كان موقع بريطاني قد كشف يف وقت سابق أن النظام اإليراني 
املفروضة  األمريكية  العقوبات  من  للتملص  فنزويال  مع  ينسق 
عليهما، والتخفيف من أزماتهما الداخلية، وذلك عرب خط جوي نشط 

بدأ األسبوع املاضي.
أخبار  يف  املتخصص   ،»simpleflying فالينج  »سيمبل  موقع  وقال 
الطريان الدولي، إن إيران وفنزويال تعمالن كحليفني وسط العقوبات 

األمريكية اليت تسببت يف نقص النفط يف فنزويال.
وأظهرت بيانات موقع »فاليت رادار FlightRadar24 24« أن طائرة 
تابعة لشركة »ماهان إير« اإليرانية حلقت بني طهران وشبه جزيرة 
من  املزيد  وستشغل  األسبوع،  هذا  من  سابق  وقت  يف  باراغوانا 

الرحالت اجلوية يف األيام املقبلة.

القوات األمريكية تنشئ ...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل
منطقة اليعربية بريف احلسكة مشال شرقّي سوريا.

وأشارْت مصادر حملية لوكالة سانا إىل أّن إقامة القاعدة العسكرية 
ترمي اىل تعزيز الوجود األمريكّي غري الشرعّي يف منطقة اجلزيرة 
السورية، مضيفًة أّن القوات األمريكية وجمموعات »قسد« تدخالن 
املعدات واملواّد اللوجستية وتعمالن على إقامة السواتر اإلمسنتية 
لتخديم  الصوامع  اىل  الواصل  الطريق  وتعبيد  العسكرية  والثكن 

القاعدة غري الشرعية اجلديدة.
وأضافت »سانا« أن ذلك متاشيًا مع خمططات الواليات املتحدة الرامية 

لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية واحملاصيل الرئيسة.
األمريكي  اجليش  أن  احلسكة  ريف  من  مصادر   ذكرت  ذلك،  إىل 
أنشأ مطارًا عسكريًا جديدًا لتعزيز وجوده يف منطقة اجلزيرة السورية 
وذلك يف املنطقة الواقعة بني قرية أم كهيف وصوامع حبوب تل 

علو، على بعد 8 كم جنوبًا بريف مدينة اليعربية.
وبّينت املصادر ذاتها أن جمموعات »قسد« تقوم حبراسة مشددة 
حمليط الصوامع، يف حني تعزز القوات األمريكية وجودها يف قواعدها 

غري الشرعية يف منطقة اجلزيرة السورية.

رقم خميف الصابات ...

تتمة املنشور على الصفحة االوىل
بفريوس كورونا.

ووفقا لتلك النسبة يكون أكثر من 20 مليون شخص قد أصيبوا 
ذاك  من  بكثري  أكرب  عدد  وهو  املتحدة،  الواليات  بالفريوس يف 

املعلن رمسًيا والبالغ 2.4 مليون شخص.
وارتفع عدد اإلصابات اجلديدة يف جنوب البالد وغربها، ويقرتب 
من أعلى املستويات اليت سجلت يف أبريل املاضي، وفق ما نقلت 

»فرانس برس«.
وتنتظر البالد نهاية أسبوع حساسة، مع حلول العيد الوطين يف 4 
يوليو، الذي يشهد عادة لقاءات عائلية وجتمعات، وذلك يف ظل 
جتديد فرض قيود يف بعض املناطق أو تعليق مسار رفع اإلغالق 

يف أخرى.
اخلميس،  االول  امس  تكساس،  لوالية  اجلمهوري  احلاكم  وأعلن 
أن وضع الكمامات بات إلزاميا يف األماكن العامة يف هذه الوالية 
بفريوس  اإلصابة  حاالت  كبرًيا يف  ارتفاًعا  تشهد  اليت  اجلنوبية، 

كورونا.
وقال احلاكم غريغ أبوت، املؤّيد للرئيس دونالد ترامب، يف بيان 
»ميكننا إبقاء الشركات مفتوحة وتطوير اقتصادنا حتى يتمكن سكان 
تكساس من مواصلة كسب رزقهم، لكن هذا يتطّلب أن يؤدي كل 
واحد مّنا دوره يف محاية بعضنا بعًضا، وهو األمر الذي يقتضي 

تغطية الوجوه يف األماكن العامة«.
مينح  األمريكي،  االستقالل  عيد  عشية  نشر  الذي  املرسوم  وهذا 
املسؤولني احملليني سلطة حظر بعض التجمعات اليت تضّم أكثر 

من 10 أشخاص يف األماكن اخلارجية.
وكانت تكساس من بني الواليات األكثر جرأة يف استئناف النشاط 
مطلع يونيو. وكان حاكم الوالية واثًقا من أّن تكساس أفلتت من 

أسوأ وباء يف الواليات املتحدة.
من  جمموعة  إىل  اإلصابات،  يف  اجلديد  االرتفاع  اخلرباء  وينسب 
بني  الصحي«  احلجر  من  »التعب  ظاهرة  انتشار  بينها  اإلجراءات، 

األمريكيني على نطاق واسع.
وسجلت تكساس اخلميس حنو 8 آالف إصابة جديدة مبرض كوفيد-

19، ليصل بذلك العدد اإلمجالي إىل 175,977 حالة و2525 وفاة منذ 
بداية الوباء.

ويف والية فلوريدا اجلنوبية اليت أصبحت إحدى بؤر الوباء، ُسّجلت 
ا. حنو 10 آالف إصابة جديدة اخلميس، وهو رقم يعترب قياسيًّ

دياب: جهات حملية وخارجية...
تتمة املنشور على الصفحة االوىل

أرقام خسائر الدولة.
الوزراء ملعاجلة وضع  جديدة يف جملس  آلية  على  االتفاق  وجرى 
الدوالر، على ان يضخ مصرف لبنان، أربعة أو مخسة ماليني دوالر 
إىل املصارف، بدل ضخها إىل الصرافني، من أجل تأمني الدوالر 

لإلسترياد.
مداخلة دياب

وكانت مداخلة للرئيس دياب الفتة ووِصَفْت بالنارية، حيث قال 
»اليوم، حنن  جاء فيها:  الوزراء: ومما  يف مستهل جلسة جملس 
يف حلظة االصطدام. لكن، وبكل أسف، خالل األسابيع املاضية، 
وحتى اليوم، هناك جهات حملية وخارجية، عملت وتعمل حتى يكون 
وخسائر  كبري،  حتطم  حصول  النتيجة  وتكون  مدويا،  االصطدام 

ضخمة«.
وقال: »بكل أسف، هناك جهات يف الداخل ال تهتم ملستقبل البلد، 
وال يهمها إال دفرت حسابات املصاحل الشخصية املغلفة حبسابات 
سياسية وطائفية. هذه اجلهات إما هي أدوات خارجية إلدخال لبنان 
يف صراعات املنطقة وحتويله إىل ورقة تفاوض، أو هي تستدرج 
طاولة  على  عليه  للتفاوض  بالبلد  اإلمساك  على  وتشجعه  اخلارج 

املصاحل الدولية واإلقليمية«.
اضاف: »اخرتنا مواجهة التحديات. وسنكمل مبواجهتها. نعلم جيدا 
عن  مساعدة  أي  مينعون  هم  البلد.  كبريا حبصار  قرارا  هناك  أن 
لبنان. حصار سياسيـ  مالي لتجويع اللبنانيني، ويف الوقت نفسه، 
يدعون أنهم يريدون مساعدة الشعب اللبناني. يطالبوننا باإلصالح، 
للفاسدين  حصانة  ويقدمون  للفساد  محاية  مينحون  املقابل  ويف 

ومينعون حصولنا على ملفات مالية الستعادة األموال املنهوبة.
اللرية  على  واملضاربة  األمريكي،  الدوالر  رفع سعر  لعبة  يلعبون 
ارتفاع سعر  احلكومة ملعاجلة  إجراءات  تعطيل  اللبنانية، وحياولون 
يطالبوننا  ومفضوحة.  مكشوفة  أصبحت  الدوالر  لعبة  الدوالر. 
التحويالت  األموال إىل اخلارج ومينعون  بإجراءات مالية، ويهربون 
والدواء  واملازوت  للفيول  االعتمادات  فتح  ويعطلون  البلد،  إىل 
والطحني، ليقطعوا الكهرباء عن اللبنانيني وجيوعونهم ويرتكونهم 
ميوتون من دون أدوية. وفوق ذلك، يتحدثون عن حرصهم على 

لبنان ومساعدة الشعب اللبناني«.
خروقات  فيها  ديبلوماسية  ممارسات  عن  كثريا  »سكتنا  وتابع: 
كبرية لألعراف الدولية، والديبلوماسية، حرصا على عالقات األخوة 
واالنتماء واهلوية والصداقات، لكن هذا السلوك جتاوز كل مألوف 
بعض  ذلك،  من  واألخطر  الديبلوماسية.  أو  األخوية  بالعالقات 
وحصلت  لبنان،  بشؤون  التدخل  يف  فاقعة  أصبحت  املمارسات 
اجتماعات سرية وعلنية، ورسائل باحلرب السري ورسائل بالشيفرة 
ورسائل بالـ«واتس آب«، وخمططات، وأمر عمليات بقطع الطرقات 

وافتعال املشاكل«.
اضاف: »لن نقبل مبحاصرة اللبنانيني وجتويعهم. أما بالنسبة لقطع 
يقطعون  من  هم  الفعليون  اجلائعون  بالضرورة  ليس  الطرقات. 

الطرقات. قطع الطرقات هو ضد الناس، وليس ضد احلكومة.
 )مزيد من التفاصيل على الصفحة 5(.

الرئيس عون مصرّ على التدقيق املالي
باملقابل.. اكدت مصادر وزارية مطلعة على موقف بعبدا، ان رئيس 
الوزراء  بتنفيذ قرار جملس  العماد ميشال عون يتمسك  اجلمهورية 
املتخذ يف 26 آذار املاضي، والقاضي بإجراء عملية تدقيق حماسبية 
مرّكزة Forensic audit يف مصرف لبنان لتبيان االسباب الفعلية اليت 
آلت بالوضعني املالي والنقدي اىل احلالة الراهنة، اضافة اىل تبيان 
االرقام الدقيقة مليزانية املصرف املركزي وحساب الربح واخلسارة 

ومستوى االحتياطي املتوافر بالعمالت االجنبية.
عملية  اجراء  على  عون  الرئيس  اصرار  ان  املصادر  هذه  وقالت 
اليت ظهرت يف  النظر عن املواقف  تراجع عنه، بصرف  التدقيق ال 
جملس الوزراء يوم الثالثاء املاضي واليت دّل بعضها على حماولة 
لصرف النظر عن اجراء هذا التدقيق الذي ال بد منه جلالء الغموض 

الذي يسود موجودات مصرف لبنان.
اليت  »كرول«  شركة  بأن  القول  ان  اىل  نفسها  املصادر  ولفتت 
بالعدو  التدقيق، هي شركة مرتبطة  كان يفرتض ان تباشر عملية 
يعكس  ال  معها،  التعامل  املال  وزير  اوقف  وبالتالي  االسرائيلي، 
الواقع احلقيقي بدليل ان السبب االساسي لوقف التدقيق املرّكز 
اجلهات  »رفض  هو  نفسه،  املال  وزير  قال  كما  التشرحيي(  )او 
 Forensic السياسية اليت ميثلها الوزير« اعتماد مبدأ التدقيق املرّكز
audit واالكتفاء فقط بالتدقيق احملاسيب Accounting audit، وذلك 

خالفًا لقرار جملس الوزراء املتخذ منذ ثالثة اشهر وبضعة ايام.
والحظت هذه املصادر ان اصرار وزير املال على رفض توقيع العقد 
شركيت  مع  العقدين  على  للتوقيع  استعداده  واعالن  »كرول«  مع 
KPMG و Oliver Wymanيؤكد مرة جديدة على ان املطلوب هو عدم 
الغوص يف التدقيق املرّكز الذي يلقي الضوء على احلسابات وحيدد 
سبل تفاصيلها واجلهات املعنية بها، على عكس التحقيق احملاسيب 

الذي يكتفي مبقارنة االرقام مع االعتمادات فقط.
النظر عن  ولفتت املصادر نفسها اىل انه ال ميكن القبول بصرف 
التدقيق املرّكز النه يندرج يف اطار االصالحات املطلوبة لالنطالق 
خبطة التعايف املالي، علمًا ان االصالحات اليت اقّرت سابقًا مل يتحقق 
منها شيء، على رغم احلاح اجملتمع الدولي وجمموعة الدعم الدولية 
للبنان بضرورة اجناز مثل هذه االصالحات لتتمكن الدول االعضاء 

يف اجملموعة من مساعدة لبنان.
صندوق النقد

مصرف  حاكم  مشاركة  سبب  بأن  »اجلديد«  قناة  ذكرت  ذلك  اىل 
لبنان رياض سالمة ورئيس مجعية املصارف سليم صفري يف جلسة 

جملس الوزراء هو موضوع املفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولفتت اىل ان هناك استياء كبريا لدى صندوق النقد الذي حيّمل 

حاكم مصرف لبنان مسؤولية التدهور احلاصل والسوق السوداء.
أرقام  لبنان لطرح  أّي حماولة من مصرف  بأن  »اجلديد«  واوضحت 
النقد،  مع صندوق  باملفاوضات  تطيح  قد  احلكومية  للخطة  خمالفة 
لذلك سيعمل رئيس احلكومة مع حاكم مصرف لبنان ورئيس مجعية 

املصارف على اخلروج بأرقام موّحدة.
على األرض

على األرض، بكرت جمموعات احلراك يف قطع الطرقات، يف خمتلف 
املناطق، بدءًا من العاصمة إىل طرابلس وصيدا، بالتزامن مع جلسة 
الصيفي  تقاطع  عند  الطريق  حمتجون  قطع  فقد  الوزراء.  جملس 
باالجتاهني احتجاجا على تردي االوضاع االقتصادية يف البالد وارتفاع 

سعر صرف الدوالر والتقنني القاسي يف التيار الكهربائي.
كما قطع حمتجون السري عند جسر سليم سالم باالطارات املشتعلة 

وعلى كورنيش املزرعة حملة جامع عبد الناصر باالجتاهني. 
وجتّمع عدد من احملتجني على املسلك الغربي ألوتوسرتاد زوق مكايل 
مقابل كنيسة مار شربل، رافعني األعالم اللبنانية على وقع األناشيد 

الوطنية.
ايليا وافرتش عدد  التجمع وسط ساحة  جنوبا، اقدم حمتجون على 
االربعة،  باجتاهاته  التقاطع  ادى اىل قطع طريق  ما  االرض،  منهم 
وسط هتافات منددة بارتفاع سعر صرف الدوالر وتردي االوضاع 
الرئيسية بشكل كبري من  اخلدمات  وتراجع  واالقتصادية  املعيشية 

كهرباء ومياه.
كما قطع حمتجون السري على اوتوسرتاد اجلنوب يف منطقة أنصارية 
احملتجني  الشبان  من  عدد  وجتمع  املعيشي،  الوضع  على  احتجاجًا 
عدلون  مفرق  الزهراني  اوتوسرتاد  على  املعيشية  األوضاع  على 
مسرية  عدة  جمموعات  من  حمتجون  الطريق.ونظم  القفال  وحماولة 
طالبت  شعارات  رافعني  الرببري،  مستشفى  باجتاه  األونيسكو  من 

»احلكومة بالعمل الفوري أو بالرحيل«.
وحتدث حسن منيمنة باسم املتظاهرين فطالب ب«دولة لبنانية قوية 
إىل  بالسعي  وسنستمر  باحلكومة  نثق  »ال  وقال:  القرار«،  متتلك 

رحيلها، ألنها عاجزة«.
ودعا إىل »تشكيل حكومة جديدة تنتج قضاء مستقال ونزيها وقانونا 
انتخابيا جديدا وعادال وقانون أحوال شخصية مدنيا اختياريا«، وقال: 
»نريد حكومة تطور البنية البيئية، تقفل املعابر غري الشرعية، حتاكم 
الفاسدين، تؤمن العدالة االجتماعية ونظاما تربويا حديثا والكهرباء، 

وتوقف التهريب يف مرفأ بريوت«.
منددة  احلمرا شعارات  لبنان يف  امام مصرف  رّدد حمتجون  كذلك 
املصرف  حكم  »اسقاط  اىل  داعني  واملالية،  املصرفية  بالسياسة 
واعادة االموال املهربة واملنهوبة وحماكمة الفاسدين وكل من نهب 

اموال الناس، وسط انتشار امين كثيف للقوى االمنية«.
ساحة  يف  احتجاجيا  حترًكا  أمحر  خط  أنا  جمموعة  نفذت  كذلك 

الشهداء.
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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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مــشاهـري

أخبار  على  الفين  الوسط  يعتاد 
من  فمن  واالنفصال،  الطالق 
النجوم  حياة  على  املعروف 
األسرية،  احلياة  مع  تعارضها 
دائم،  ضغط  حتت  ووضعها 
النجوم  أخبار انفصال  مما جيعل 
بعض  أن  إال  ومعتادة،  طبيعية 
الفين،  الوسط  يف  العالقات 
ومبهمة،  غريبة  السباب  انتهت 
وحريت اجلمهور لفرتات طويلة.

ريهانا وحسن جميل – الوزن:
بعد عالقة طويلة استمرت لثالثة 
سنوات وأكثر، انفصلت املطربة 
عن  ريهانا،  الشهرية  األمريكية 
مجيل«،  »حسن  األعمال  رجل 
أية  ابداء  ودون  تام  تكتم  يف 
أسباب، إال أن الصحافة سربت 
وحكايات  الشائعات  من  العديد 
إىل  أشارت  اليت  األصدقاء، 

انتهاء العالقة بسبب الوزن.
الفتيات  »حسن«  أحب  حيث 
حث  إىل  وسعى  املمتلئات، 
من  أكثر  كسب  على  »ريهانا« 
15 كيلو من الوزن، األمر الذي 
ظهورها  مرات  يف  عليها  لوحظ 
القليلة، إال أن »ريهانا« امتنعت 
من  املزيد  كسب  حماولة  عن 
فانفصل  حلبيبها،  إرضاًء  الوزن 

احلبيبان.

جورج كلوني وأمل علم الدين – 
اإلنجاب مرة أخرى

وال  مستمرة،  العالقة  الزالت 
عن  رمسية  تصرحيات  توجد 
انفصال أشهر زجيات هوليوود، 
عن  تتوقف  ال  الصحافة  ولكن 
مشكالت  عن  الشائعات  نشر 
وصلت  الزوجني،  بني  مستمرة 
مرة،  من  أكثر  االنفصال  لقرار 
توأم  إجناب  يف  رغبة  بسبب 
جديد من أمل علم الدين، واليت 
يف  أخرى  مرة  احلمل  ترفض 
توأم، وال تفكر يف االجناب من 

جديد.

كيم كارديشان – رفع تقييم 
مسلسلها

كاردشيان،  كيم  شهرة  تعود 
ملسلسل الواقع االجتماعي، الذي 
يدور حول يوميات عائلتها، اليت 
مباشرة  املتابعني  على  تعرض 
كيم  وقتها  كانت  منزهلا،  من 
عاطفية  عالقة  ويف  مرتبطة 
تعجل  أن  فجأة  قررت  حديثة، 
زفاًفا أسطورًيا  زفافها، وترتب 
العامل  حديث  ليكون  ضخًما، 

أغـرب أسـباب انـفصال الـنجوم
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كله، من أجل رفع مشاهدات الربامج، الذي بدأت 
اجملالت تتحدث عن قلة تقييماته وتواضع عدد 
متابعيه ونسب مشاهدته، ومثل هذه األخبار قد 
يهدد إعالنات املسلسل، وقد يدفع القنوات إىل 
وقف انتاجه، وبالتالي ضياع مصدر دخل العائلة 

وسبب شهرتها.
ولكن من الواضح أن اخلطة مل تتوقف عند تعجيل 
الزواج، بل امتدت إلنهاء الزواج يف ظرف 72 من 
ليلة الزفاف، واإلصرار على عدم العودة والتصاحل 
أبًدا، وبدون أي أسباب، سوى الفرق الرهيب يف 
العادات اليومية، بني الطرفني، األمر الذي دفع 
إجراء قانوني يدعى »إبطال زواج«  الزوج لعمل 
وليس طالق، ليحرمها من االستيالء على نصف 

ثروته.

وليد فواز ومي سليم – لعنة مسلسل الرحلة
بدأ عالقد وليد فواز مبي عز الدين، خالل أحداث 
مسلسل الرحلة، حيث لعبا دور زوجني ينفصالن 

جحيم،  إىل  حياتهم  وتتحول  العسل،  شهر  يف 
مجهورهما  النجمان  فاجأ  املسلسل،  تصوير  بعد 
بارتباطهما رمسًيا، وحتول املسلسل إىل حقيقة، 
ولكن مل يتوقف املسلسل عند تفصيلة الزواج، 
بل تكررت املأساة كما جرت يف القصة بالضبط، 
وكتب  العسل،  النجمان يف شهر  انفصل  حيث 
غلطة، وهي نفس  الزواج كان  أنه  فواز،  وليد 

اجلملة اليت قاهلا يف املسلسل.

جوينيث بالرتو – حمية قاسية
عنه  نتج  الذي  الناجح  الزواج  من  عاًما   11 بعد 
العالقة،  انهاء  غذائية  محية  استطاعت  طفلني، 
ونباتية،  قاسية  محية  يف  جوينيث  بدأت  حيث 
منع  يف  تسببت  كذلك،  أطفاهلا  على  طبقتها 
أغلب أنواع األكالت اليت حيبها الزوج من املنزل، 
وروحانية  دينية  أنشطة  تطبيقها  إىل  إضافة 
جديدة، جعلت الزوج يشعر أنها سيدة جديدة ال 

يعرفها، فانفصل الزوجان.

جورج كلوني وأمل علم الدين

الزفاف االول لكيم كارديشان

وليد فواز ومي سليم

جوينيث بالرتو

جراحي  من  اثنان  كشف 
يف  الرائدين  التجميل 
من  العديد  عن  العامل 
اليت  التجميلية  العمليات 
رمبا تكون قد خضعت هلا 
الشهريتان  العارضتان 
بعد  حديد،  وجيجي  بيال 
سابقة  زميلة  نشرت  أن 
املرحلة  هلما صورهما يف 

الثانوية.
تيك  مستخدمة  وشاركت 
اليت  سافويا  ليلى  توك 
الثانوية  املدرسة  حضرت 
مع بيال وجيجي حديد صورًا 
من الكتاب املدرسي لعام 

صور بيال وجيجي حديد من الثانوية تكشف املستور... 
جراحا جتميل يكشفان العمليات اليت خضعتا هلا!

يكون  أن  أن هذا ميكن  الثانوية، موضحة  املدرسة 
نتيجة  ببساطة  أو  اخلد،  من  الدهون  إلزالة  نتيجة 

لفقدان الوزن بشكل عام.
بشكل  يتغري  مل  جيجي  مظهر  أن  من  الرغم  وعلى 
كل  أوضح  فقد  سنًا،  األصغر  مثل شقيقتها  كبري 
غريغوري  والدكتور  ديساي  شاه  الدكتورة  من 
مناطق  هناك  أن  الوجه  جتميل  جراح  ماشكفيتش، 
قليلة يف وجهها ميكن أن تكون قد خضعت لعمليات 

جتميل.
وقال الدكتور شاه ديساي: »جيجي مل تتغري بشكل 
من  األدنى  للحد  خضعت  أنها  يبدو  للغاية،  كبري 

عمليات نفخ الشفاه والفكني«.
وأشار الدكتور ماشكيفيش إىل أن »شفاه ووجنيت 
جيجي تبدو أكثر اكتمااًل مما كانت عليه يف صورة 
املدرسة الثانوية«، موضحًا أن هذا من احملتمل أن 
يكون نتيجة للحشوات، لكنه قال إن عددًا من العوامل 
األخرى ميكن أن تكون قد لعبت دورًا يف حتوهلا، مبا 

يف ذلك زاوية التصوير ومساحيق التجميل.

ل  و ا تد
مواقع  رواد 
صل  ا لتو ا
عي  جتما ال ا
ًا  ر صو

للشقيقة 
لثة  لثا ا
ى  لكرب ا و
ضتني  ر للعا
وجيجي  بيال 
وقال  حديد، 
إنها  البعض 
ال متتلك مجال 
رغم  أختيها، 
اشتهرت  انها 
قها  و بذ

شاهدوا الشقيقة الثالثة والكربى للعارضتني 
بيال وجيجي... هل متتلك مجال أختيها؟

2013، وكشفت عن صورة للشقيقتني عندما كانتا 
طالبتني يف املدرسة.

اجلراحة  ديساي،  شاه  سابرينا  الدكتورة  وأشارت 
العمليات  يف  واملتخصصة  لندن  يف  املقيمة 
العمر اآلن 23  البالغة من  الرتميمية، إىل أن بيال، 
عامًا قد تغريت بشكل كبري يف السنوات اليت تلت 
أن هذا  السنوي، وأوضحت  الكتاب  التقاط صورة 
ميكن أن يكون نتيجة العديد من العمليات اجلراحية 

املختلفة.
وقالت ديساي إن بيال رمبا تكون قد خضعت على 
عني  مظهر  منحها  مما  للجبني،  رفع  لعملية  األرجح 

الثعلب الذي تشتهر به.
أنها  يبدو  العارضة  أن  الدكتورة ديساي  وأضافت 
للشفاه  وحشو  األنف  يف  جتميل  لعمليات  خضعت 
وكذلك حنت للوجه، من خالل حشوة جلدية لتعزيز 

عظام وجنتيها.
يبدو  بيال  وجه  أن  إىل  أيضًا  الطبية  اخلبرية  وأشار 
يف  كانت  عندما  عليه  كان  مما  بكثري  أحنف  اآلن 

الشقيقة الكربى والثالثة ’النا حديد تتوسط شقيقتيها جيجي وبيال
اجلميل يف عامل األزياء.

آالنا حديد هي شقيقة جيجي حديد وبيال حديد 
شعبية  هلا  واليت  حديد،  حممد  والدهما  من 
جيدة يف عامل األزياء، إذ ذكرت أن شقيقتيها 
لطاملا طلبتا منها العديد من النصائح يف عامل 
األزياء واملوضة، كما أن هلما أختا رابعة أمسها 

مارييل.
ابنتا حممد حديد من زوجته  آالنا ومارييل هما 
يف  عنها  انفصل  واليت  باتلري  ماري  األوىل 
العام 1992. يف العام 1994، التقى بعارضة 
األزياء األملانية يوالندا وأجنب منها جيجي وبيال 

وأنور. 
مارييل هي االبنة الكربى حملمد حديد وتبلغ من 
العمر 38 عامًا. وهي أم لطفلني، وهي بعيدة نوعًا 
ما عن التصاميم واألزياء لكنها حتب املوضة إذ 
أطلقت جمموعًة من النظارات الشمسية اخلاصة 
بها ومحلت اسم Hadid Eyewear. ورمبا مارييل 

الشقيقة الكربى والثالثة ’النا حديدهي األشبه بأختها جيجي. 
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شن قطب األعمال األمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة 
مؤسس  بيزوس  جيف  نظريه  على  هجوما  األمريكية، جمددا  تسال 
السيارات  شركة  على  االستحواذ  عن  الشركة  إعالن  بعد  أمازون 
ذاتية القيادة »Zoox Inc« مع حتول عمالق التجارة اإللكرتونية حنو 

ضخ استثمارات جديدة بقطاع السيارات.
تويرت،  موقع  على  له  تغريدة  بيزوس يف  نظريه  ماسك  ووصف 
بـ » القطة املقلدة« يف إشارة إىل قيام بيزوس بتقليد اآلخرين 
وكالة  ذكرت  ما  االستثمارية، حبسب  قراراته  باختاذ  يتعلق  فيما 

بلومربغ.

ومل تكن تلك املرة األوىل اليت يشن فيها ماسك حربا كالمية على 
األعمال يف  قطيب  بني  خفي  صراع  أنه  بدا  فيما  بيزوس  نظريه 

الواليات املتحدة.

ففي تغريدة أخرى له الشهر املاضي على موقع التواصل االجتماعي 
الشركة  رفضت  أن  بعد  أمازون«  »تفكيك  إىل  ماسك  دعا  تويرت 
وإرشادات  قواعد  ملخالفته  األمريكيني  الكتاب  ألحد  كتاب  نشر 
البيع اخلاصة بها، واتبع ماسك تلك التغريدة بأخرى وصف فيها 
بيزوس بـ »اجلنون« اعرتاضا على رفض أمازون لبيع الكتاب عرب 

منصتها.
وأدرجت أمازون الكتاب يف وقت الحق لتغريدة ماسك وقالت إنه 

ُحذف من على منصتها عن طريق اخلطأ.

»القطة املقلدة«
بنفس  بيزوس  ماسك  نعت  أبريل  وبالتحديد يف  املاضي  والعام 
الوصف وهو »القطة املقلدة«، وهو إحدى املصطلحات اإلجنليزية 
الشائعة للتقليد األعمى، وذلك بعد أن كشفت أمازون عزمها إلطالق 
حنو 3 آالف قمر صناعي خاص بتزويد خدمة اإلنرتنت واليت تتشابه 
مع املشروع الطموح ملاسك إلرسال آالف من األقمار الصناعية إىل 

الفضاء لنفس ذات الغرض.
دوالر  مليار  من  أكثر  لنحو  أعلنت عن ختصيصها  أمازون  وكانت 
إلمتام عملية االستحواذ على Zoox In للسيارات ذاتية القيادة مع 
تركيز الشركة على االستثمار بقوة يف هذا النشاط بعد مشاركتها 
 »Aurora Innovation  « لشركة  متويلية  جولة  يف  املاضي  العام 
مليون   530 حنو  الشركة  خالهلا  مجعت  القيادة  ذاتية  للسيارات 

دوالر، حبسب ما ذكرته جملة »فوربس« األمريكية.
كما دخلت الشركة يف شراكة مع شركة »تويوتا« اليابانية للعمل 

على إحدى مشروعاتها لتطوير السيارات الكهربائية.

املعروضة ملن  املكافأة  بقيمة  زيادة  يومني عن  ُأعلن قبل  بعدما 
يدلي مبعلومات توصل إىل رأسه، عاد اسم زعيم تنظيم داعش 
اجلديد أبو إبراهيم القرشي إىل الواجهة ثانية، لكن هذه املرة مع 

صورة واضحة املعامل، وطلب ساخر .
التابع  العدالة«  أجل  من  »مكافآت  لـ  الرمسي  احلساب  نشر  فقد 
لوزارة اخلارجية األمريكية، على تويرت تغريدة غريبة، أرفقها بصورة 
واضحة ألبو إبراهيم القرشي، زعيم تنظيم داعش اجلديد، خليفة 
أبو بكر البغدادي القتيل، واملعروف بـ »حجي عبداهلل«، معتربا أنها 

قبيحة.

وقال ساخرا: يا #حجي_عبداهلل ، إن صورتك هذه ليست جبميلة 
اطالقًا! اطلب من أصدقائك اإلرهابيني أن يبعثوا لنا صورة أمجل 

لو مسحت!«

وقد أثارت تلك التغريدة تعليقات مجة على مواقع التواصل، بني 
مرحب ومنتقد للطريقة الغريبة.

جاء هذا اإلعالن بعد ساعات قليلة من إعالن آخر نشره احلساب زاد 
اإلرهابي، فبعدما  التنظيم  للوصول إىل رأس  املكافأة  فيه قيمة 
كان العرض 5 ماليني دوالر مقابل مكان الزعيم أو معلومات تفضي 

إليه، غدت 10 ماليني.

وال يزال السعي للقبض على رأس داعش متواصاًل على الصعيد 
العاملي، ال سيما من قبل التحالف الدولي والواليات املتحدة، وذلك 
يف ظل اجلهود املبذولة للقضاء على اإلرهاب،ففي إعالن املكافأة، 
عبد  سعيد  حممد  أمري  أن  إىل  األمريكية  اخلارجية  وزارة  أشارت 
الرمحن املوىل، وهو االسم احلقيقي لزعيم داعش، قد ساعد يف 
ارتكاب وتربير اختطاف أفراد األقليات الدينية اإليزيدية يف مشال 
غربي العراق وذحبهم واملتاجرة بهم، مؤكدة تصميمها على حتديد 

وإجياد قادة التنظيم اإلجراميني، على الرغم من هزمية داعش.

على الالئحة السوداء
آذار/مارس  يف  للتنظيم  اجلديد  الزعيم  وضعت  واشنطن  وكانت 

على الئحتها السوداء »لإلرهابيني الدوليني«.

يذكر أن زعيم داعش أبو بكر البغدادي قتل ليل 26-27 تشرين 
األول/أكتوبر 2019 يف عملية عسكرية أمريكية يف حمافظة إدلب 
بشمال غربي سوريا. ويف نهاية الشهر ذاته، أعلن التنظيم رمسيًا 

تعيني أبو إبراهيم اهلامشي القرشي خلفًا للبغدادي.

فيما مل يكن القرشي معروفًا لدى احملللني، حّتى إّن بعضهم شكك 
أصاًل يف وجوده، ومنذ ذلك احلني، حددت أجهزة خمابرات غربية 

عديدة املوىل على أّنه الزعيم احلقيقي لتنظيم داعش.

بدورها، تعمل القوات العراقية على حتديد خارطة اهلجمات األخرية 
اليت نفذها داعش، واليت ميكن أن تكشف نقطة االنطالق لعناصر 
التنظيم وتتبعهم، حيث سيتم رصد املناطق يف كركوك وصالح 
جبال محرين  وزمار وسلسلة  وجبال خممور  احلضر  الدين وصحراء 

مشال العراق.

»عراب التطرف« بتاريخ قامت
ويعترب القرشي، الزعيم اجلديد للتنظيم عراب األيديولوجيا املتطرفة 

اليت ينتهجها داعش يف العنف والقتل.

كما أن للرجل تارخيًا أسود يف التنكيل باملدنيني، وسجله حافل 
قاد  الذين  اإليزيديني،  خاصة  واألطفال،  النساء  بانتهاكات حبق 
ضدهم محلة قمع عنيفة فرتة سيطرة التنظيم على مساحات واسعة 

من العراق.

وتكشف املعلومات االستخباراتية أن انضمامه لداعش مل يكن أول 
تنظيم  صفوف  يف  اخنرط  قد  كان  إنه  إذ  التطرف،  يف  مراحله 

القاعدة بالعراق.

ويعد »اهلامشي القرشي«، يف الواقع أحد مؤسسي التنظيم ومن 
الرتكمانية  األقلية  من  املوىل  ينحدر  العقائديني،  منظريه  كبار 
يف  القالئل  العرب  غري  القادة  من  واحدًا  جيعله  ما  العراق،  يف 

التنظيم.

يذكر أن داعش بعد مقتل البغدادي وخسارته مناطق كثرية، كان 
بدأ مجع شتاته يف سوريا والعراق جمددا، وبدأ بشن هجمات على 
معارضيه، وخطط لتهريب مقاتليه املعتقلني، وكذلك استغل نقاط 
لصفوفه  لالنضمام  الشباب  بإغراء  البلدين  لكال  األمنية  الضعف 

طلب أمريكي غريب من الدواعش..
 »يا حجي صورتك ليست مجيلة«

أبو إبراهيم القرشي خليفة أبو بكر البغدادي

العمالق  الصيين  املنافس  كافيه«،  »لوسني  شركة  سهم  أغلق 
لشركة ستاربكس األمريكية لصناعة القهوة، على تراجع بنحو 54% 
يف تداوالت اجلمعة، بعد أن قالت الشركة إنها بصدد اخلروج من 
سوق املال األمريكي، بعد فضيحة أملت بها تتعلق بالتالعب يف 

األرقام بقوائمها املالية لتضخيم مبيعاتها.

وقالت الشركة يف إفصاح للهيئات الرقابية بالواليات املتحدة إنها 
ختطط للخروج من ناسداك وال تعتزم الدخول يف صراع قضائي 
املال  سوق  من  باخلروج  إلزامها  بشأن  املال  سوق  قرار  بشأن 
سرتيت  »وول  صحيفة  ذكرته  ما  حبسب  املالية،  الفضيحة  بعد 

جورنال«.

ويف مايو املاضي، تلقت الشركة إشعارا أول من بورصة ناسداك 
بشأن إلغاء إدراجها وقالت يف حينه إنها ستطالب جبلسة استماع 
تلقت  املالية، فيما  التالعب يف قوائمها  احلقائق بشأن  لتوضيح 

الشركة إشعار ثاٍن يف 17 يونيو اجلاري بشأن شطب أسهمها.
والشركة مدرجة بسوق املال األمريكي من مايو من العام 2019 يف 
طرح أولي مجعت من خالله حنو 645 مليون دوالر، فيما بلغ إمجالي 
أو إصدارات  الديون  ما مجعته الشركة من املستثمرين من خالل 

األسهم األخرى حتى اللحظة حنو 2 مليار دوالر.
أبريل املاضي، قالت الشركة يف إفصاح إىل جلنة األوراق  ويف 
املالية والبورصات، وهي أعلى جهة رقابية مالية بالواليات املتحدة، 
إنها أجرت حتقيقًا داخليًا، خلص إىل أن الرئيس التنفيذي للعمليات 
العام  مبيعات  وتزوير  بفربكة  قاموا  املوظفني  من  عدد  مع  لديها 
310 ماليني دوالر، حبسب ما ذكرته صحيفة  بنحو  املاضي تقدر 

»وول سرتيت جورنال«.
دقة  من  التحقق  على  ستعمل  أنها  حينه  يف  الشركة  وأضافت 
بيانات مالية سابقة رمبا جرى التالعب بها أيضا وتعهدت مبحاسبة 

املتسببني باألمر وفصلهم عن العمل.
يونيو   29 من  اعتبارا  الشركة  سهم  على  التداول  تعليق  وسيتم 
اجلاري قبل أن تستكمل إجراءات شطبها بصورة نهائية من قبل 

إدارة بورصة ناسداك.
العام  من  سابق  وقت  يف  املروعة  الشركة  هبوط  قصة  وبدأت 
يف  تالعب  عمليات  عن  ووترز«  »مادي  كشفت  أن  بعد  اجلاري 
األمر  وهو  عليه  حصلت  تقرير  خالل  من  للشركة  املالية  القوائم 
الذي نفته »لوسني كافيه« مجلة وتفصيال حينها قبل أن ترتاجع 

وتعرتف بالتالعب.

فضيحة تهوي بسهم منافس ستار 
بكس الصيين %54

إيلون ماسك يسخر من بيزوس 
جمددا.. فما عالقة التقليد؟

دوالر  مليون   100 بقيمة  ميلكه  احتياط  من  مستفيدًا  والنهوض، 
لرتتيب أموره.

ايلون ماسك وجيف بيزوس

مؤسس فيسبوك خيسر 7.2 مليار 
دوالر يف أسبوع.. هلذا السبب

خسر امللياردير مارك زوكربريج حنو 7.2 مليار دوالر بعد أن سحبت 
سلسلة من الشركات اإلعالنات من شبكة فيسبوك.

فقد تراجعت أسهم الشركة بنسبة ٪8.3 يوم اجلمعة، وهو أكرب تراجع 
يومي يف ثالثة أشهر، بعد انضمام يونيليفر، أحد أكرب املعلنني يف 
على  اإلعالنات  مقاطعة  يف  األخرى  التجارية  العالمات  إىل  العامل 

الشبكة االجتماعية.
املركز  من  هبوطه  إىل  زوكربريج  مارك  امللياردير  خسارة  وأدت 

الثالث إىل الرابع على مؤشر بلومبريغ للمليارديرات عامليا.
إعالنات  على  األموال  إنفاق  عن  ستتوقف  إنها  يونيليفر  وقالت 

فيسبوك هذا العام.
وأدى اخنفاض سعر السهم إىل استبعاد 56 مليار دوالر من القيمة 
مليار   82.3 إىل  زوكربريج  ثروة  لفيسبوك ودفع صايف  السوقية 

دوالر، وفًقا ملؤشر بلومبريغ للمليارديرات.
كما أوقفت لوى فيتون الفرنسية للموضة واإلكسسوارات الفاخرة 
للمنتجات  الربيطانية  ويونيليفر  لالتصاالت  األمريكية  وفرييزون 
االستهالكية وهوندا موتور اليابانية للسيارات وضع إعالناتها على 
Facebook فشلت فى مراقبة  إن  أن قال منتقدون  بعد  فيسبوك 

خطابات الكراهية واملعلومات املضللة على منصاتها.
قالت شركة كوكا كوال إنها ستوقف مجيع اإلعالنات املدفوعة مؤقًتا 
على مجيع منصات وسائل التواصل االجتماعي ملدة 30 يوًما على 
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صـحة وغـذاء

97505588

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

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

25 BREUST PLACE, PUNCHBOWL 

PH: 9750 5588
LIVERPOOL 

PH: 9600 8080
52 KING STREET, ST MARYS 

PH: 9833 0255

 لصاحبها السيد
جان فريد دكان

فريد جان دكان

0415 41 42 43

Sutherland 

PH: 9525 7191

»دواء« للدماغ والكبد..
مادة غذائية ختفض 

مستوى ضغط الدم

كشف نتائج دراسة علمية أجراها خرباء التغذية، أن تناول الشوندر 
ضغط  مستوى  استقرار  على  يساعد  ودورية،  منتظمة  بصورة 

الدم.

الشوندر  أن  بأن اخلرباء يؤكدون على   ،Food News ويفيد موقع 
إىل  الشرايني  داخل  تتحول  مفيدة  نرتات  على  حيتوي  »البنجر« 
أوكسيد النرتوجني، الذي يوسع األوعية الدموية، ما يساعد على 
حتسن تدفق الدم واخنفاض مستوى ضغط الدم. وبالنتيجة ينخفض 

خطر اجللطة الدماغية والنوبات القلبية.
وعالوة على هذا، يقوي أكسيد النرتوجني تدفق الدم إىل الدماغ. 
لذلك للحصول على أعلى نسبة من املواد املفيدة، ينصح اخلرباء 

بتناول عصري الشوندر املركز.
وجتدر اإلشارة، إىل أن الشوندر مادة مفيدة للرياضيني وبصورة 
وما  والتزحلق  والتزجل  واجلري  السباحة  رياضة  ملمارسي  خاصة 
الشوندر، خيفض  أن عصري  الدراسة،  نتائج  بينت  وقد  شابهها. 
آالم العضالت ويساعد على إعادة تأهيلها بعد التمارين الشديدة 

املكثفة.

البنجر »دواء« للدماغ والكبد ايضا
ينصح األطباء بتناول البنجر بانتظام، حيث أكدت نتائج دراسات 
علمية على أن البنجر حيفز نشاط الدماغ الحتوائه على نسبة عالية 
مرض  تطور  منع  مهما يف  دورا  يلعب  الذي  الفوليك  من محض 

ألزهامير.

وحيتوي البنجر أيضا على مواد نشطة أخرى، مثل احلديد الضروري 
بتناوله  ينصح  لذلك،  العظم.  خناع  احلمراء يف  الدم  خاليا  إلنتاج 

للوقاية من فقر الدم.

كما أن البنجر مفيد جدا للكبد. فبحسب األطباء، عند تشحم الكبد أو 
إصابته بالتهابات فريوسية، يؤدي تناول البنجر إىل تنشيط عملية 

التمثيل الغذائي ويطيل عمر خاليا الكبد.

عصريه  أن  حيث  القلب،  حالة  البنجر  حيسن  ذلك،  على  وعالوة 
يساعد يف ختفيض مستوى ضغط الدم. وتعد مادة البيتالني اليت 
تعطيه لونه املميز، مضادا قويا لألكسدة، وهلا خاصية إبطاء تطور 

األورام يف سرطان الربوستاتا والثدي.
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إضافة ثالثة أعراض جديدة 
لإلصابة بفريوس كورونا

اعلنت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها يف الواليات 
لقائمة  جديدة  أعراض  ثالثة  إضافة  اخلميس،  األمريكية،  املتحدة 
األعراض اخلاصة مبرض »كوفيد-19« الذي يسببه فريوس كورونا 

املستجد.

واعتمدت مراكز السيطرة على األمراض والوقاية، أعراضا جديدة 
والغثيان  األنف  سيالن  أو  احتقان  تشمل  كورونا،  لفريوس 
واإلسهال، لتضاف إىل األعراض األخرى اليت مّت إقرارها سابقا، 
ومشلت السعال واحلمى والشعور بالتعب وآالم العضالت والصداع 

وفقدان حاسة الشم أو التذوق والتهاب احللق.

وذكرت جملة »نيوزويك« األمريكية، أن األعراض اجلديدة أدرجت 
ذكر  والذي  والوقاية،  األمراض  على  السيطرة  مراكز  موقع  على 
أن قائمة األعراض آنفة الذكر، ال تشمل مجيع األعراض احملتملة 

للوباء.

وختتلف شدة األعراض من شخص إىل آخر، حيث يبدأ املصابون 
بالشعور بها بعد يومني إىل 14 يوم بعد التقاط عدوى كورونا.

السن  كبار  والوقاية،  األمراض  على  السيطرة  مراكز  وحتذر 
واملصابني بأمراض مثل الرئة والقلب والسكري، بأنهم قد يكونوا 

عرضة ملضاعفات خطرية عقب إصابتهم بفريوس كورونا.

وتؤكد أن »عالمات التحذير الطارئة اليت ال ينبغي جتاهلها لكورونا 
وازرقاق  الصدر،  منطقة  يف  وأملا  التنفس  يف  صعوبة  تتضمن 

الشفاه أو الوجه«.

تعداد املصابني بفريوس كورونا املستجد حتى  أن  بالذكر  جدير 
اآلن بلغ 9 ماليني و609 آالف شخص، يف حني تسبب الوباء بوفاة 

489.312 شخصا، وفق جامعة جونز هوبكنز األمريكية.

أن  وباحثني،  أطباء  عن  نقال  تاميز«،  »نيويورك  صحيفة  كشفت 
االستهانة مبصابي كورونا الذين مل تظهر عليهم أي أعراض، أدت 
إىل انتشار واسع للوباء يف العامل، خالل الشهرين األولني لألزمة 

الصحية.
األشخاص  أن  البداية  يف  االعتقاد  جرى  فقد  املصدر،  وحبسب 
الذين يصابون بفريوس كورونا املستجد من دون أن تظهر عليهم 
أعراض، ال يقومون بنقل العدوى، لكن هذا األمر مل يكن صحيحا.

ورجح الباحثون يف البداية أال ينتقل الفريوس من األشخاص الذين 
مل تظهر عليهم األعراض، ظنا بأن فريوس كورونا املستجد حيمل 
املواصفات اجلينية نفسها لفريوس آخر من عائلة »كورونا« وهو 

»سارس«.

يف أملانيا، مثال، دخل الفريوس إىل البالد عن طريق شخص كان 
يف الصني، ووصل عن طريق املطار وهو يف أمت الصحة والعافية، 
وكان مفرتضا أال ينقل العدوى إىل غريه، لكن العكس هو الذي 

اخلطأ القاتل.. كيف انتشر كورونا بـ«صمت« بني دول العامل

حصل.
ومل يعان هذا الشخص القادم من الصني أي ارتفاع يف درجة حرارة 

اجلسم، كما مل يشتك من السعال وال من اإلرهاق أو العطس.

وقال الباحث املختص يف األمراض املعدية جبامعة ميونخ، روثي، 
واثقني من خالصاتهم بشأن فريوس كورونا  كانوا  الباحثني  أن 

وطرق انتقاله.

وألن اهليئات الصحية جتاهلت من ال تظهر عليهم األعراض، فقد 
املطارات، كما  احلرارة يف  املقابل على قياس  الرتكيز يف  جرى 
ارتداء الكمامات على األشخاص األصحاء خالل املرحلة  مل ُيفرض 

األوىل.

وكان فريق علمي من جامعة ميونخ، من بني األوائل الذين حذروا 
من انتقال الفريوس عن طريق مصابني مل تظهر عليهم أي أعراض، 

لكن حتذيراتهم مل حتظ بآذان صاغية.

الوباء يف عدد أكرب من مناطق  ويف ظل هذا التجاهل، استشرى 
أوروبا، ومت تسجيل عدد قياسي من الوفيات يف كثري من بلدان 

القارة العجوز.

يف  كاملني  شهرين  أضاع  العامل  أن  تاميز«  »نيويورك  وأوردت 
أعراض  عليهم  تظهر  مل  الذين  املصابون  كان  إذا  ما  مناقشة 

أشخاصا ناقلني للعدوى.

وأضافت أن هذا التأخري كان بسبب أخطاء علمية أو من جراء منافسة 
وخصومات بني األكادمييني، أو رمبا الرتدد يف قبول حقيقة ناصعة 

وهي أن احتواء الفريوس يستوجب إجراءات صارمة وشديدة.

الذين  إن مثة صعوبة يف تقدير عدد األشخاص  الباحثون  ويقول 
كانت وقايتهم من املرض أمر ممكنا، لكن بعض العلماء يؤكدون 
أنه كان ممكنا أن حنمي عشرات اآلالف من األرواح لو أن احلكومات 

اختذت اإلجراءات املناسبة.

وجيري التعامل اليوم مع املصابني بدون أعراض كناقلني حمتملني 
بشدة للفريوس، لكن نسبة مسؤولية هذه الفئة يف الوضع الوبائي 

بشكل عام ما زالت غري واضحة.

لكن مناذج حسابية من هيئات علمية يف سنغافورة والصني وهونغ 
اإلصابات  املئة من  ما بني 30 و60 يف  أن يكون  كونغ، رجحت 
تظهر  أن  دون  من  كورونا  بفريوس  أصيبوا  أشخاص  عن  نامجة 

عليهم أي أعراض.



Page 27صفحة 27     

تــسلية

 2020 تــموز   4 Saturday 4 July 2020الـسبت 
1414 á«∏`````````````````````````````````````````````````````````````````°ùJ

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

:kÉ«≤aCG *

 ÖMÉ°U ∫õà© oe »ŸÉY ºcÓe ``` 1

.IQƒ°üdG

.ódGh ``` ÊÉæÑd πã‡ ``` 2

 ¢†«≤f ``` ôeC’G ‘ ¢TÉ≤f ``` iôK ``` 3

.ÉØ°U

.∫GõZ ``` Ìµj ``` 4

 ``` (á°Sƒµ©e) á«ÑæLC’ÉH ÜôZ ``` 5

.á¡HÉ°ûàe ±ôMCG

.Ö°üf IGOCG ``` IOÉYh ó°üb ``` 6

.¢SGO ``` Ö©àf ``` 7

. sô°U ``` iOÉæª∏d ``` 8

 ``` §°SƒàŸG ‘ IôjõL ``` 9

.áÑ«°üŸG

.á«fGôjG áæjóe ``` 10

 ``` ±GôWC’G øe ``` á«fÉæÑd Ió∏H ``` 11

.á«dÉ£jG äGQÉ«°S ácQÉe

:kÉjOƒªY *

.á«≤jôaCG ádhO ``` 1

.πMGQ »°ù«fhófCG ¢ù«FQ ``` 2

 ``` É«°ShQ á∏ªY ``` ¿É¡HÉ°ûàe ``` 3

.∞©°V

 ``` ¬àjÉØc ÜGô°ûdG øe Üô°T ``` 4

.¿É¡HÉ°ûàe

.…ƒb äƒ°U ``` ó¡àŒ ``` 5

.¬«Ñ°T ``` AÉæãà°SG IGOCG ``` 6

.™«¶a ôeCG ``` ä’ÉZ ácQÉe ``` 7

.…Qó°U ¢Vôe ``` 8

.‹ƒNO ``` Éªég ``` 9

.ájô°üe á∏ã‡ ``` 10

.»æªà∏d ``` ÊÉæÑd ∞«°üe ``` 11

 √òg ±óg .IÒ¨°U äÉfÉN 9 ¤EG  º q°ù≤e É¡æe ™Hôe πc ,(3 * 3) IÒÑc äÉ©Hôe 9 ≈∏Y ÚàµÑ°ûdG øe áµÑ°T πc …ƒà–

 §N πc ‘h ÒÑc ™Hôe πc ‘ IóMGh Iôe øe ÌcCG ºbôdG QGôµJ ΩóY •ô°T , 9  ¤EG 1 øe áeRÓdG ΩÉbQC’ÉH äÉfÉÿG Aπe áÑ©∏dG

.…OƒªYh »≤aCG

?»g Ée ..¥QGƒa á°ùªN √ÓYCG Úª°SôdG ÚH

πMGQ ÊÉæÑd ¿Éæa á∏FÉY :±hôM áKÓK øe á`©FÉ°†dG áª∏µdG *

ó©°SG

IõªM

Ωôc

…ô°üe

»Ñàµe

ÈL

ÖjO

OGƒY

…QƒN

ÜÉ¡°T

øjódG ô°üf

Oƒ◊

ájƒ∏Y

êÉ◊G

π£ÑdG

…õH

ÉjGƒ°U

…hÓM

§bGQR

»°TÉjQ

ø°üZ

ìôa

»°ù∏HÉf

¿ƒ°†«H

Ëôc

ìƒàa

áeÓY

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG

á©FÉ°†dG áª∏µdG

(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°Sº¡°Sh IQƒ°U

:kÉ«≤aCG *

 ```  ΩGO ``` Òd ``` 3 ,¿ÉæÑd øe πÑ∏H ``` 2 .Oƒ◊ ƒ«ehQ ``` 1

 ± ± ± ``` 7 .…Q ``` hG ``` 6 .∂àa ``` 5 .ƒdh ``` hóY ``` 4 .ó◊

 ``` »æH ``` 10 .ΩÉj’G ``` ≥Y ```  9.»eG ``` Ú°T ``` 8 .¢SÉf ````

.Üô°ùe ``` ÉfÉeôH ``` 11 .OƒdG

:kÉjOƒªY *

 ∑hÈe ``` 3 .≥«aƒJ ó«dh ``` 2 .Ö«©°T ±ÉØY ``` ÜQ  ```` 1

 ``` º∏M ``` 7 .Éæd ``` 6 .Úd ``` óeh ``` 5 .ÉfG ``` πj ``` 4 .Õ ``` øa ```

 ΩGQ ``` πMG ``` 10 .¢SƒeÉf ``` Üƒ∏fO ``` 9 .⁄G ``` Üh ```  8.Éj

.É«°ù«fhófG ``` 11 .GO ``` ≥
HÉ°

ùd
G O

ó©
dG 

∫
ƒ∏

M

Ü

Q

´

∫

h

…

I

´

h

G

O

¿

G

¢U

h

G

…

G

•

…

Ω

…

¢U

´

`g

O

´

¢S

G

¥

¢S

…

Ü

Q

∫

ì

¢T

Ü

∫

ê

G

∫

Q

ä

G

G

h

I

…

•

G

Q

Ü

∑

∑

∫

Ω

ä

R

¢V

Ü

ì

R

G

Ω

Ω

O

I

±

Ω

h

∫

∫

…

¿

Q

Ü

…

R

¿

ì

¿

G

G

O

Q

∑

…

¿

¢U

…

…

h

G

∫

ì

h

h

O

Æ

R

…

Q

¢U

Ω

ê

Ü

Q

ì

ñ

Ü

…

¢T

G

…

Q

ì

Q

±

¥

∫

É«Ñ°UÉM

 :¢ùfÉjQOÉg 

 ÊÉehQ QƒWGÈeG

 øHG .138 – 117

 »æÑàdÉH ¢ùfÉjGôJ

 áYÉæ°üdG ™é°T .¬Ø∏Nh

 .¿ƒæØdGh ÜGOB’Gh

 ájQƒWGÈe’G ø q°üM

 ‘ IôHGÈdG ó°V

 ≈æHh GÎ∏µfGh É«fÉeôL

 z¢ùfÉjQOÉg QGóL{

 ájQƒWGÈe’G ájÉª◊

 IôHGÈdG äÉªég ó°V

 ñ qQCG .Ú«fÉeô÷Gh

 QÉKB’G øe ÒãµdG ¬ª°SÉH

.¥ô°ûdÉH á«fÉehôdG

* * *

 :¢SOÉg 

 ‘ º«ë÷G ¬dEG

 .á«fÉfƒ«dG É«Lƒdƒã«ŸG

 .ÉfƒØ«°SôH á¡dE’G ∞£N

 óæY ¿ƒJƒ∏H ƒg

.¿ÉehôdG

2016/05/06

á©WÉ≤àŸG äÉª∏µdG(§°Sh iƒà°ùe) ƒchOƒ°S(Ö©°U iƒà°ùe) ƒchOƒ°S

á©FÉ°†dG áª∏µdG

º¡°Sh IQƒ°U äÉeƒ∏©e

á¶MÓŸG ábO

AL - MUSTAQBAL – Friday May 12 - 2017 ``g 1438 ¿ÉÑ©°T 16 ``` 2017 QÉjCG 12 á©ª÷G ``` πÑ≤à°ùŸG

¥ƒYGódG π«Ñf :OGóYEG

6 4
4 5 9 8

8 7
8 3 7

2 4
1 9 5

9 5 2 4 8
6 2 7 8 1 4

4 6 2 8 7 5
3

8 9 1 6 3
8 2 4

9 5 6
1 2 7 6

8 1
3 8 5

6 9 3 8 7 1 5 4 2 5 7 8 3 1 9 2 6 4
5 1 7 6 2 4 8 3 9 4 6 9 7 8 2 1 5 3
2 4 8 9 5 3 1 6 7 1 2 3 5 4 6 7 9 8
9 7 6 5 1 2 3 8 4 6 9 4 1 5 7 3 8 2
4 3 1 7 6 8 9 2 5 3 8 2 6 9 4 5 1 7
8 2 5 4 3 9 6 7 1 7 5 1 2 3 8 6 4 9
7 8 2 1 9 6 4 5 3 2 4 5 9 7 1 8 3 6
1 5 4 3 8 7 2 9 6
3 6 9 2 4 5 7 1 8

8 1 7 4 6 3 9 2 5
9 3 6 8 2 5 4 7 1



Page 28صفحة 28     

NEWS

Former foreign affairs min-
ister Alexander Downer said 
China’s “wolf warrior” di-
plomacy in the wake of the 
pandemic took the world by 
surprise. 
The Chinese Government 
has made a “complete mis-
calculation” by taking the 
“long handle” to Australia 
following calls for an in-
quiry into the coronavirus 
pandemic and risks uniting 
Western allies against the 
country. 
That’s according to former 
Australian foreign minis-
ter Alexander Downer, who 
said China’s aggressive 
sense of “wolf warrior” di-
plomacy in the wake of the 
pandemic has taken many 
nations by surprise.
Mr Downer, who also previ-
ously served as high com-
missioner to the UK and 
now works as Chairman of 
Trustees for UK think tank 
the Policy Exchange, said 
Western allies previously 
had different views on how 
to manage their relation-
ship with the superpower. 
But the “vehemence” of 
China’s reaction to the Aus-
tralian calls for an inquiry 
has shocked many.
“I suppose the Chinese 
thought that they could take 
the long handle to Australia 
because Australia is small-
er, whereas to do the same 
to the United States would 
invite a very damaging 
backlash from the Ameri-
cans,” he told news.com.
au.
“In the case of Australia 
they, I guess, feel there is 

not so much Australia can 
do but actually that’s a 
complete miscalculation be-
cause Australia has such a 
network of allies around the 
world. I mean not least the 
United States and the UK 
and those countries have 
been very supportive.”
Australia’s call for an in-
quiry into the pandemic 
was eventually adopted by 
the World Health Assembly 
and backed by China, which 
bowed to international pres-
sure for an investigation 
into the source and early 
handling of the pandemic, 
albeit under the auspices of 
the World Health Organisa-
tion.
But the move has led to sig-
nificant repercussions for 
Australia including having 
tariffs slapped on barley ex-
ports, a ban on beef and a 
war of words over the prev-
alence of racism in Austra-
lia as well as accusations of 
spying and disinformation.
On Monday, China’s state-
run Global Times accused 
Australia of waging a spy-
ing campaign against the 
country, publishing pic-
tures of a compass, USB 
stick and map it claimed 
were seized from Austra-
lian agents. Prime Minister 
Scott Morrison did not ad-
dress the issue directly but 
told reporters he “wouldn’t 
be relying on state media 
for your sources”.
Earlier this month, Foreign 
Affairs Minister Marise 
Payne warned Chinese 
“disinformation” was creat-
ing a “climate of fear” after 

‘Complete miscalculation’: What China got wrong 
about Australia in the wake of coronavirus pandemic

Chinese and Indian troops 
clashed over a disputed 
border in the Himalayas.
Mr Downer said he believes 
the Morrison Government 
has been handling the esca-
lating situation “really well” 
given it’s complicated by 
the fact China is Australia’s 
largest trading partner.
“China has become much 
more aggressive, pursuing 
this wolf-warrior diploma-
cy,” he said. “But the world 
has been startled by the 
vehemence of China’s reac-
tion to Australia just sug-
gesting there should be an 
international investigation 
into the outbreak of coro-
navirus which is an entirely 
uncontroversial and rea-
sonable proposition, par-
ticularly as so many people 
have died and so many 
economies have collapsed 
as a result of it.
“China has been extremely 
aggressive towards a num-
ber of other countries in-
cluding the UK where its 
threatened all sorts of hell 
and damnation if the UK re-
verses its decision on Hua-
wei’s involvement with 5G. 
So China’s changed. China 
is pursuing a very unwise, 
very aggressive as they call 
it ‘wolf-warrior’ diplomacy 
and in the process it’s iso-
lating itself.”
AUSTRALIAN TRUST IN 
CHINA EVAPORATES
A recent Lowy Institute poll 
shows Australian trust in 
China and confidence in 
President Xi Jinping has 
fallen sharply in recent 
years with nine out of 10 
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people believing the gov-
ernment should look to oth-
er trading partners
Report author Natasha Kas-
sam told news.com.au this 
“significant shift” in the Chi-
na narrative is partly due to 
events such as increasing 
aggression either in Xinji-
ang against Uigher people, 
a security crackdown in 
Hong Kong or diplomatic 
criticism of Australia.
“Until two years ago, the 
Australian public largely 
saw China as an economic 
opportunity. The rise of de-
bates about foreign interfer-
ence, Huawei and economic 
coercion has seen this per-
ception shift to increasingly 
seeing China as a security 
threat. More and more Aus-
tralians appear concerned 
about a perceived level of 
economic dependence on 
China,” she said.
Yet as coronavirus cases 
have surpassed 10 million 
worldwide with no sign of 
abating in major econom-
ic powers like the United 
States, India and Brazil, the 
world is only just facing up 
to the scale of the deep re-
cession that could follow.
Australian virus case num-
bers remain low compared 
to international counter-
parts, despite a recent surge 
in cases in Melbourne, how-
ever finding a way out of a 
COVID-induced depression 
will require some skilled 
navigation.
“There is no market that 
can replace China for Aus-
tralia in terms of size or 
scale. Australia will look to 

build closer relations with 
democratic partners in the 
region, like India, Indone-
sia and Japan,” Ms Kassam 
said.
“To some extent, more work 
will need to be done when 
it comes to India and Indo-
nesia, as Australian views 
towards both countries are 
not positive. Public opin-
ion appears to support the 
Australian government’s 
response to Beijing’s asser-
tiveness of late, but this will 
be further tested as Austra-
lia falls into its first reces-
sion in 29 years. Australian 
anxiety about the security 
and economy of the nation 
will be central in future for-
eign policy.”
WHO CAN AUSTRALIA 
TURN TO? 
So with a deep global reces-
sion on the horizon and na-
tionalism on the rise in the 
US, who can Australia turn 
to as a significant global 
ally?
Mr Downer argues the UK is 
the most “like-minded” na-
tion to Australia that is also 
focused on promoting free 
trade and liberal values as 
it looks to chart a new path 
outside the European Union 
for the first time in more 
than four decades.
The UK and Australia have 
recently embarked on the 
official start of talks towards 
a free-trade agreement and 
Australia is often held up 
as a sunny “exemplar” of 
a successful free-trading 
nation by Conservative UK 
politicians seeking to re-
vamp Commonwealth con-
nections post-Brexit.
Mr Downer said UK politi-
cians are “very comfort-
able” with Australia and see 
it as a “constructive and 
natural partner”.
“They obviously hugely 
value their relationship 
with the US but I think pri-
vately they feel that these 
are slightly uncomfortable 
times with the Americans. 
They’re certainly giving a 
high priority to free trade 
negotiations with the US as 
well but I think they’ll find 

them a lot more difficult 
than negotiations with Aus-
tralia,” he said.
“I would say that the UK 
was the most like-minded 
country on relevant issues 
that I’ve come across in 
my diplomatic career. They 
haven’t always focused very 
much on Australia because 
they’ve been preoccupied 
with their European destiny 
but that’s changed.”
Ms Kassam said with in-
security and a downbeat 
economic outlook on the 
horizon it is natural to look 
for allies, but US President 
Donald Trump’s America 
First approach has left many 
at home unconvinced.
“Australia’s alliance with the 
United States still provides 
a level of security that Aus-
tralians see as important, 
and support for the alliance 
has remained high even 
when US administrations 
have been unpopular,” she 
said, adding the poll shows 
three in four Aussies would 
prefer Joe Biden to win the 
November election.
But while trust in the UK is 
high, she’s not convinced it 
will become the next “spe-
cial relationship” given the 
geographic distance and 
UK handling of Brexit and 
the COVID-19 crisis.
“In 2020, Australians have 
less confidence in PM John-
son than they did in his 
predecessor, Theresa May. 
However, Australia’s views 
of the United Kingdom may 
have been shaken by Brexit 
and by the UK’s handling of 
COVID-19. Only a third of 
Australians say the UK has 
handled the pandemic well, 
and our polling found that 
most Australians did not 
support Brexit,” she said.
“However, the majority are 
supportive of a free trade 
agreement between Austra-
lia and the UK. Ties between 
Australia and the UK will al-
ways remain close, but in 
the post-COVID world, Aus-
tralia may be more focused 
on regional partners than its 
traditional friends in Europe 
and North America.”

Alexander Downer is a former UK High Commissioner and Foreign Affairs 
Minister who said China’s aggressive reaction to calls for a coronavirus in-
quiry have shocked many. Picture: Lukas Coch/AAPSource:AAP

Activists in India protest against China’s leader after Indian and Chi-
nese troops clashed over disputed territory. Picture: Sam Panthaky/
AFPSource:AFP
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Victorian Premier Daniel 
Andrews has suggested 
all of Victoria could face 
lockdown as today’s new 
numbers are released.
Prime Minister Scott Mor-
rison has warned fines 
could be handed out to 
people who refuse tests 
in Victoria.
Another 73 Victorians 
have been infected with 
COVID-19 as the state 
considers locking down 
more than just 10 post-
codes.
Of the new cases, three 
are from hotel quarantine, 
nine are from known or 
contained outbreaks, 19 
are from routine testing 
and 42 are under investi-
gation.
Mr Andrews said there 
were more than 20,000 
tests carried out on 
Wednesday.
It comes as Hume City 
Mayor Carly Moore re-
vealed she was “devas-
tated” and “wanted to 
cry” after the Premier 
announced several Vic-
torian suburbs, including 
many in her council area, 
are being locked down at 
11.59pm tonight.
She said it “doesn’t really 
make sense” that some 
parts of a suburb are 
locked down and others 
aren’t.
The Premier says there 
have been “unacceptable 
infection control braches 
in hotel quarantine” in 
Victoria where clusters 
have emerged.
Mr Andrews said all Vic-
torians would agree that 
what’s happened there is 

unacceptable.
“That’s why we have can-
celled those flights that 
would have come here 
through an abundance of 
caution,” he said.
“It is why there has been 
changes made in the way 
hotel quarantine operates 
and why we will have an 
inquiry to determine ex-
actly what has gone on 
there.”
Mr Andrews says most 
of today’s new cases are 
in areas that are being 
locked down at midnight 
tonight.
“We are still seeing a re-
ally significant concentra-
tion in those hot spots,” 
he said.
“That’s a trend that is 
holding up. That’s not sur-
prising given the amount 
of testing we are doing 
and the fact we have lo-
cated those as the most 
unstable, the most high-
risk areas.”
But he said it was “pleas-
ing that there is some 
sense of stability to these 
numbers”.
“We are finding new 
cases but there is the 
beginnings of some con-
sistency here and that 
is obviously better than 
other options where we 
might see doubling and 
doubling again.”
The Premier says Victoria 
can get on top of things 
in the next four weeks if 
everybody does the right 
thing.
“Essentially we really just 
need to impress upon all 
Victorians that this is not 
over,” he told reporters.

 Victoria’s cases jump again
“It won’t be over for a long 
time and the best and 
most important thing that 
we can all do, whether we 
are in one of these hot 
spot postcodes or not is 
to follow the rules.
“These are simple things 
but they make a massive 
difference to the fight 
against this virus.”
Mr Andrews thanked 
those in “hot zones” who 
are going into lockdown 
tonight.
“Ultimately, if I didn’t shut 
down those postcodes I’d 
be shutting down all post-
codes and I don’t think we 
want to get to that point.”

Victoria records 73 new 
COVID-19 cases
Victorian Premier Daniel 
Andrews has announced 
the state recorded 73 new 
cases overnight.
Three of those are from 
hotel quarantine, nine are 
from known or contained 
outbreaks, 19 are from 
routine testing and 42 are 
under investigation.
He said there were more 
than 20,000 tests carried 
out yesterday.
Door-knocking will be 
carried out with a greater 
focus on the suburbs 
of Maidstone, Broad-
meadows, Albanvale and 
Brunswick West.

Queensland Premier cel-
ebrates state’s reopening
Rohan Smith
Annastacia Palaszczuk is 
with business owners cel-
ebrating the end of stage 
three restrictions this 
week.
Speaking to reporters, 
she said: “We want to see 
Queensland opening up, 
the economy going but 
most importantly we need 
Queenslanders to come 
and support our local 
businesses right across 
the state.
“Already four out of 10 
Queenslanders are say-
ing they are going to be 
holidaying here locally 

in Queensland, which is 
fantastic, and of course 
with our July 10 opening 
to other states and terri-
tories, except Victoria, we 
are already seeing people 
take bookings.
“So it is good for the 
economy. It is great for 
jobs. It’s absolutely great 
for businesses.”

NSW records 14 new cas-
es
NSW has recorded 14 
new cases of COVID-19, 
but all 14 cases are from 
overseas arrivals.
Premier Daniel Andrews 
has issued a stark warn-
ing to Victorians outside 
the state’s “hot zones”.
Speaking with 3AW this 
morning, Mr Andrews 
said: “If we don’t get con-
trol of this really quickly 
we will end up with … a 
whole state shutdown.
“This is not over. This is 
so wildly infectious that 
even minor breaches of 
the rules can lead to this 
random movement of the 
virus around the commu-
nity.”
Ten postcodes will go into 
stage three lockdowns at 
11.59pm tonight. They in-
clude 3012, 3021, 3032, 
3038, 3042, 3046, 3047, 
3055, 3060 and 3064.

PM warns of ‘more dan-
gerous’ world

The Prime Minister is 
speaking now about a 
$270 billion cash splash 
on long-range maritime 
missiles and land strike 
capabilities.
During the announce-
ment, he warned the world 
was changing in ways that 
haven’t been seen since 
the 1930s and 1940s.
“This simple truth is this: 
Even as we stare down 
the COVID pandemic at 
home, we need to also 
prepare for a post-COVID 
world that is poorer, that 
is more dangerous, and 
that is more disorderly.”
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It is time for NSW to close 
its border with Victoria 
— and stop all plane and 
car travel between the two 
states (except by those liv-
ing in Albury-Wodonga). 
Not “wait and see”. Not 
“closely monitor devel-
opments”. But shut the 
border now – before more 
school holiday travel does 
irreversible damage to 
NSW’s chance of eliminat-
ing COVID-19 within the 
community.
In March, NSW Premier 
Gladys Berejiklian faced 
what seems like a similar 
question. But the circum-
stances were in fact mark-
edly different.
At the time, NSW and Vic-
toria both had active and 
fast-growing COVID-19 
outbreaks, and the chal-
lenge was to encourage 
a strong and effective na-
tional response.
Together, Berejiklian and 
her Victorian counterpart, 
Daniel Andrews, helped 
achieve just that: they 
worked together, across 
party and state lines, to en-
courage federal and state 
governments to do more, 
and faster, to combat the 
emerging public-health 
challenge.
In this context, keeping the 
border between NSW and 
Victoria open was an im-
portant symbol of that uni-
fied cross-state effort.
And it had limited practi-
cal consequences. Other 
than for those in Albury-
Wodonga, where a hard 
border closure would have 
meant cutting off 35,000 
or so Wodonga residents 
from access to the nearest 
hospital, it did little to en-
courage actual movement 
across state lines.
At the time, no one in ei-
ther NSW or Victoria was 
allowed to leave their 
homes except to perform 
essential work, to exercise, 
go the doctor, or to the su-
permarket. There was cer-
tainly very little likelihood 
that they would be going 
hundreds of kilometres 
away on holiday, or for a 
work trip to another state, 
without facing substantial 
fines and community dis-
approval.
We now confront a very 
different landscape. Cross-

border cooperation and 
a truly national effort to 
combat the virus has been 
achieved. People are most-
ly free to leave their homes 
and to engage in travel for 
leisure and work purposes.
And Victoria and NSW 
are facing very different 
public-health challenges. 
Victoria is grappling with a 
new peak in COVID infec-
tions that requires a return 
to strong and tough mea-
sures, at least in certain 
areas.
NSW, in contrast, has elim-
ination – not just contain-
ment – of the virus within 
sight.
This is also the ultimate 
prize in the fight against 
COVID – a prize valued by 
public health experts and 
economists alike.
Containment means that 
the chances of contracting 
the virus are substantially 
reduced. It means that 
those who contract the vi-
rus can count on a hospital 
bed being available. And it 
therefore means that the 
chances that vulnerable 
members of the community 
will die from the virus are 
significantly decreased.
But it still means continued 
social distancing, sporadic 
work and school closures – 
and voluntary self-isolation 
for many older Australians 
and vulnerable members of 
the community.
And it means continued 
economic uncertainty and 
weak consumer and busi-
ness confidence.
Elimination, by contrast, 
could allow everyone in 
our community to return 
to their normal routine with 
confidence – and to reap 
both the social and eco-
nomic benefits that come 
with that confidence.
Australia without interna-
tional travel will be a very 
different place, and one 
that sees lower economic 
growth than an open Aus-
tralia. But unless and until 
a vaccine is developed and 
widely deployed – some-
thing that is perhaps years 
not months away – the 
best chances of a return to 
economic prosperity lie in 
eliminating the virus within 
Australia.
And that is what NSW is 
close to achieving.

Andrews warns entire state could face lockdown

Premier, close the border with Victoria now
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Queensland Premier An-
nastacia Palaszczuk has 
made the decision on 
when her state will re-
open the border, and it’s 
bad news for Victorians.
Queensland’s Premier 
Annastacia Palaszczuk 
has announced tough 
new border restrictions 
on Victorians, and also 
announced when other 
states and territories will 
be able to enter the Sun-
shine State.
Speaking to media on 
Tuesday, Ms Palaszczuk 
said that after careful con-
sideration, a tough new 
travel ban will be put in 
place on Victorians from 
midday on Friday, July 3.
“The border with Victoria 
will remain closed and will 
be strengthened...tougher 
measures will apply,” the 
Premier said.
“Anyone who has trav-
elled from Victoria, in-
cluding Queenslanders, 
will be prevented from 
entering or will have to 
quarantine at a hotel at 
their own expense for two 
weeks.
“We just can’t risk remov-
ing border restrictions for 
people coming from ar-
eas of Victoria right now. 
These are very big con-
cerns.”
The Premier said other 
states – including resi-
dents from Tasmania, 
South Australia, West-
ern Australia, New South 
Wales, Northern Territory 
and ACT – will be allowed 
to enter Queensland from 
July 10, 2020 after filling 
in a border declaration.
“This border declaration 
is to ensure that no-one 
has travelled to Victoria 
in the past 14 days,” she 
explained.
“If you falsify a docu-
ment, you will face strict 
penalties and fines up to 
$4,000.”
Earlier Tuesday, South 
Australia’s Premier Ste-
ven Marshall scrapped 
plans to open the state 

to Victoria, NSW and the 
ACT on July 20, saying 
the spike was a too great-
er risk to residents.
“We know that this is go-
ing to be very difficult for 
some people who were 
planning around the 
20th,” Mr Marshall said to 
media on Tuesday.
“Our number one priority 
is the health, safety and 
welfare of all South Aus-
tralians. I know that this 
is tough. I know that there 
are many families who are 
dislocated because of the 
border arrangements.
“But we have worked so 
hard to get ourselves into 
a very enviable position 
and we are not prepared 
to go backwards.”
Ms Palaszczuk said last 
week the rise in infec-
tions across Melbourne 
was of “national concern” 
and infections have risen 
sharply since then.
She said she Queen-
slanders have stopped 
her in the street and 
asked that the borders re-
main restricted to stop a 
second wave in the state 
— which has recorded no 
new cases in the past 24 
hours and has just two re-
maining active cases.
On the flip side she has 
faced pressure from busi-
nesses that rely on in-
terstate tourism to stay 
afloat.
They have tried and failed 
to push the state govern-
ment to open borders 
sooner as Queensland’s 
coronavirus case num-
bers dwindle, with no new 
cases reported on Tues-
day.
The closure has been a 
point of frustration for 
border communities and 
industries desperate for 
customers and foot traffic 
after taking a hit during 
the global pandemic.
Ms Palaszczuk and her 
government have argued 
keeping the borders 
closed has kept Queen-
slanders safe, while the 

Qld border closures: Victoria banned, other 
states allowed from July 10

Liberal National Party 
wants them opened to 
stop businesses going 
under.
The pressure continued 
yesterday when Prime 
Minister Scott Morrison 
said the Sunshine State 
needs to open borders 
sooner rather than later, 
before serving a simple 
message to Ms Palaszc-
zuk’s government.
“The people who would 
be the biggest losers from 
that border not open-
ing up are the people of 
Queensland,” he said on 
Monday.
“The people of Queen-
sland need their economy 
to re-fire.
“There are Queenslanders 
who aren’t in jobs who 
need their borders open 
and I have been very con-
sistent and advocating to 
all the premiers and chief 
ministers, regardless of 
what side of politics they 
come from, that it is im-
portant to get these bor-
ders open.”
However, Queensland has 
been told by the Austra-
lian Medical Association 
it would be justified in 
keeping its border closed 
for another week, if not 
two, because of a COVID-
19 resurgence in Victoria.
“There would definitely 
be good reasons to wait 
a week or two to decide 
what is happening,” the 
AMA’s Dr Chris Moy told 
AAP.
“And maybe the case … I 
totally understand a deci-
sion not to open up the 
borders.”
One of the ideas on the 
table, that could have po-
tentially pleased every-
one, was a travel bubble 
to lock Victoria out and 
allow other states in, but 
that now looks very un-
likely.
Ms Palaszczuk has raised 
it with the Prime Minister 
in the National Cabinet, 
but he was opposed to 
the idea.

Football is also being 
hit by the restrictions 
as Queensland’s Chief 
Health Officer Jeannette 
Young announced new 
quarantine rules. It means 
that Queensland AFL, 
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Scott Morrison has warned 
we need to prepare for a 
“more dangerous” world, 
drawing on wartime words 
as part of a “deliberate” 
strategy.
Scott Morrison “deliber-
ately” drew on wartime lan-
guage as he announced a 
new $270 billion plan over 
the next decade to boost 
Australia’s defence.
Speaking from Canberra 
on Wednesday, the Prime 
Minister outlined the na-
tion’s plan to build up the 
Australian Defence Force 
and move to a greater fo-
cus on its efforts on the 
Indo-Pacific region.
He made references to 
the Great Depression and 
World War II, stating: “We 
have not seen the confla-
tion of global economic 
and strategic uncertainty 
now being experienced 
here in Australia in our re-
gion since the existential 
threat we faced when the 
global and regional order 
collapsed in the 1930s 
and 1940s.”
He has also repeatedly 
rallied “Team Australia” 
to come together in the 
“fight” against COVID-
19. “We are putting in 
place the big economic 
lifeline and buffers for 
Australians in this, their 
toughest ever year in 
2020,” he told parliament 
in April.
“We are charting the road 
through. We are all in. Our 
institutions are strong. 
Our people are strong. 
Australia is strong and 
will continue to be strong.
“We will respond to this 
challenge, and we are up 
to the fight. We will pay the 

price needed to protect 
our sovereignty, and we 
will chart our way out.”

PM UNVEILS $270 BIL-
LION DEFENCE PLAN
Mr Morrison has commit-
ted $270 billion over the 
next decade to prepare 
Australia against a “more 
dangerous and more dis-
orderly” world.
He outlined the nation’s 
plan to build up the Aus-
tralian Defence Force and 
move to a greater focus 
on its efforts on the Indo-
Pacific region.
Mr Morrison has commit-
ted $270 billion over the 
next decade to prepare 
Australia‘s military, in-
cluding with new long-
range missiles, against 
a ‘more dangerous and 
more disorderly’ world.
“The simple truth is this: 
even as we stare down the 
COVID pandemic at home, 
we need to also prepare 
for a post-COVID world 
that is poorer, more dan-
gerous and more disor-
derly,” he said.
The speech was the un-
veiling of the 2020 De-
fence Strategic Update 
and the new Force Struc-
ture Plan.
Under the new plan, de-
fence surveillance will be 
expanded, 800 new ADF 
jobs will be created, and 
the nation will invest in 
long-range missiles and 
collaborate with allies on 
hypersonic weapon de-
velopment.
The announcement comes 
amid heightened tensions 
with China as a result of 
the coronavirus and Aus-
tralia‘s push for an inde-

‘We will never surrender’: Scott Morrison’s ‘delib-
erate’ words of war during defence boost speech

NRL and rugby players 
will have to undergo 14 
days of quarantine after 
playing Melbourne-based 
teams.
The same goes for games 
played in other states 
against clubs that were 
recently in Melbourne.
“This is about protect-
ing Queenslanders,” Dr 
Young said. “We have 

seen hundreds of COVID-
19 cases in Victoria in the 
last two weeks and there 
is sustained community 
transmission there.
“These restrictions are 
temporary while the situ-
ation in Victoria unfolds.
“Should the situation im-
prove, then Queensland 
would of course revise 
the requirements.”

pendent investigation into 
its origins.
The strategic environment 
and heightened risk from 
any miscalculation make it 
vital that Australia is able 
to respond with credible 
military force if it needs 
to, Mr Morrison said.
“If we needed reminding, 
2020 has demonstrated 
in no uncertain terms that 
the challenges and threats 
we face as a nation evolve 
continuously,” he said.
The funding will expand 
plans to acquire “sophisti-
cated maritime long-range 
missiles, air-launched 
strike and anti-ship 
weapons, and additional 
land-based weapons sys-
tems”.
Mr Morrison stressed that 
Australia had moved to 
a new and “less benign” 
strategic era.
“The Indo-Pacific is the 
epicentre of rising strate-
gic competition,” he said.
“Tensions over territorial 
claims are rising across 
the Indo-Pacific region – 
as we have seen recently 
on the disputed border be-
tween India and China, in 
the South China Sea, and 
in the East China Sea.”
The Prime Minister said 
Australia needed stronger 
deterrence capabilities 
to “influence their calcu-
lus of costs involved in 
threatening Australian in-
terests”.
“Capabilities that can 
hold potential adversar-
ies’ forces and critical 
infrastructure at risk from 
a distance, thereby deter-
ring an attack on Austra-
lia and helping to prevent 
war,” he said.
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The last pillar of the NSW 
Government’s Silicosis Re-
duction Strategy will come 
into effect on 1 July, final-
ising the most comprehen-
sive reforms in Australia to 
stamp out the deadly lung 
disease.
Member for East Hills Wen-
dy Lindsay MP said the 
changes are a huge step 
forward in eliminating sili-
cosis cases in East Hills.
“Thanks to a comprehen-
sive compliance program 
including on-the-spot fines, 
a reduction in the exposure 
standard and the require-
ment to notify silicosis cas-
es, we can better protect 
East Hills’s workers and 
slow the rate of prevent-
able silicosis cases,” Mrs 
Lindsay said. 
Minister for Better Regula-
tion Kevin Anderson said 
the changes make silicosis 
a scheduled medical condi-
tion, compelling NSW Gen-
eral Practitioners to notify 
NSW Health of identified 
cases of silicosis and re-
cord them on a health reg-
ister.
“Silicosis is an incredibly 
painful and aggressive dis-
ease, but it is also prevent-
able. We are taking every 
step possible to protect 
workers in NSW from being 
exposed to lethal levels of 
silica,” Mr Anderson said.
“Once NSW Health notifies 
SafeWork NSW of cases in 
the community, our inspec-
tors can target their com-

pliance and enforcement 
efforts based on each diag-
nosed individual’s current 
or previous workplaces 
and ultimately prevent fur-
ther cases.”
NSW will be also one of the 
first states to introduce a 
new minimum silica work-
place exposure standard 
of 0.05mg/m3 (eight-hour 
time-weighted average) to 
protect employees on site, 
a significant drop from the 
previous level of 0.1 mg/
m3.
“NSW is proud to be lead-
ing the way in silicosis re-
duction by introducing a 
new workplace exposure 
standard more than two 
years before the nationally 
agreed start date.”
Under the Government’s 
silicosis strategy, uncon-
trolled dry cutting and 

NSW AHEAD OF THE CURVE IN SILICOSIS PREVENTION

grinding of stone and man-
ufactured stone is banned 
in NSW, with a maximum 
penalty of $30,000 for non-
complying corporations.
“We know dry cutting is a 
key cause of silica expo-
sure, and it’s highly pre-
ventable by wet cutting or 
using the right dust captur-
ing measures.”
SafeWork has worked 
closely with the manufac-
tured stone industry and 
NSW Health on the imple-
mentation of the new Sili-
cosis Reduction Strategy.
For more information on 
the NSW Government’s Sil-
icosis Reduction Strategy 
https://www.safework.nsw.
gov.au/hazards-a-z/haz-
ardous-chemical/priority-
chemicals/crystalline-silica
MEDIA: Jennifer Mehanna | 
9772 2774. 

Member for East Hills Wendy Lindsay MP
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أفران ماونت لويس للمناقيش واللحم بعجني والبيتزا

أختصاصيون بصناعة
املعجنات والبيتزا على أنواعها

مناقيش - لحم 
بعجني - فطاير-  

صفائح بالجنب 
والسبانخ والسجق 

والشنكليش 
والكشك والدجاج 
مع الخضار وسائر 
أصناف املعجنات.. 

مناقيش ع الصاج..  
تشكيلة مميزة 
ومتنوعة من 

املأكوالت اللبنانية

نؤمن طلبيات 
كافة املناسبات
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بإدارة طوني شالال والعائلة
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